L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1843-03-07
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Och Sundelin S. H. T.
Herr Professoren och Riddaren
C. Sundevall. Kongl. Riks museum.
Stockholm [Adressfältet på brevet]
[<HAPARANDA 22/3 1843> Poststämpeln]
På: L. L. Læstadius posträkning i Haparanda. [Læstadius anteckning]
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[<besv. 14/4 43> mottagarens anteckning]
Karesuando den 7de Martii 1843.
Värde Broder!
Jag antar lemna Titel på Brors egen Propos. så mycket häldre, som de
långa Titlarne skymma bort rummet på Papperet, och börjar med att tacka
för brefvet af den 20 Januari, hvilket jag väl fått för några veckor sedan,
men varit hindrad att straxt besvara för några resor — Om Bror tilltror sig
kunna gå i förskott för Hr. Gaimard med 100 Banco, så tar jag emot
pengarne — bättre något än intet. Uti mig sitter ännu Thomas, huruvida
han kan Upfylla sina löften. Men icke vill jag, att Bror skall bli lidande för
Gaimards skull. Bror är i alla fall bättre i tillfälle
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att känna hans affairer, än jag. Fortsättningen af den Lappska Mythologien
kan dock icke komma så i en hast. jag måste i sommar till Härnösand, för
Pastoral Examen, hvilket jämte en förmodad flyttning till Kengis eller
Pajala ger något afbrott i mina vanliga sysselsättningar. — fångsten med
ruskia hiiri har ännu icke lyckats här. i muonioniska har jag icke nyligen
varit. Den vanliga Lemmus arvalis har Grasserat i vår Potatis lår, men blir
nu på packad[?] af en katt, som det ändteligen lyckas förskaffa. Annars
intet nytt.
Mamsell Lin[d]stedt Ämnar ännu en gång skrifva till Malm
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för att väcka honom till besinning. Huru det må lyckas vet jag icke.
En förunderligt mild vinter här oppe, men då kölden sätter till är den
förfärligt sträng — ända till 33˚ grader Raumur den 2. 3. 4. mars men
annars vanligen 6 - 10 - 15 o.s.v. Om Prof. Selander träffas så hälsa att
jag ännu icke fått tid att afskrifva observationerne för 1842[,] men att det
skall ske allra [helst?] i Maji. Min vördsamma hälsning till Prof. Wahlberg.
etc. från Brors
Erbördigste
L. L. Læstadius.
Har något större växtpaquet kommit genom Bror till Gaimard i Sommar?
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