L. L. Læstadius till Sven Nilsson 1843-05-13
Nr.6
[Med Nilssons stil:] Besv. 27/6 43.
Högädle samt Höglärde Herr Professor, Riddare af Kongl. Maj:ts Nordstjerne
orden!
Då jag icke kan vara säker, att någon af mina Correspondenter i Lund —
Ringius eller Lindblom29 — råka vara hemma, nödgas jag be om ursägt, att
jag vågar besvära med en sak, som endast i förbigående hör till Zoologien.
Malm30), till hvilken innelykta bref är adresseradt, har under sin vistelse i
Jukkasjärvi burit sig skamligt och otacksamt åt, i det han lägrat Mamsell
Linstedt, som efter Malmens afresa fått barn, till stor sorg för fadern. Denne
eller Pastor Linstedt31) andas bara hämd emot Malm, men jag har föreställt
den arma bedragna flickan, att hämden icke kan hjelpa hennes fallna
anseende, utan att hon borde försöka skrifva till Malm för att väcka honom till
besinning. Detta har mamsell Linstedt nu gjort och jag anhåller blott att, att
brefvet blir på något vis Malm tillstäldt, utan att han behöfver veta, genom
hvilken det kommit. Får se, om monsieur Malm svarar på Mamsells Linstedts
bref. I naturhistoriskt hänseende har jag ingenting af vigt att förtälja. Jag har
väl försökt att spana efter de 3 arter Hermeliner, som finnas här oppe för att
kunna skicka till jämförelse, efter Prof. Sundevall sagt mig, att den Erminea
major32), som finnes upptagen i Herr Professorns Fauna, icke är densamma,
som jag mente, och hvaraf Sundevall33) fått ett exemplar härifrån; men
fångsten vill icke lyckas så bra hvarken med Hermelinerna eller med Mus
Rutilus, som äfven blifvit rar efter den stora fjellmössvandringen. Dock är ett
par Exemplar fångade af den sistnämnde.
Med högaktning har äran framhärda Herr Professorens och Riddarens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
Karesuando i Torneå Lappmark den 13de maji 1843.
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Hans Henrik Ringius, f. 1808, d. 1874, botanist, sist kyrkoherde i Silfåkra i Skåne. — Alexis
Edvard Lindblom, f. 1807, d. 1853, adjunkt i praktisk filosofi vid Lunds universitet,
framstående botanist.
30
August Wilhelm Malm, f. 1821, d. 1882, intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum.
31
Ingemar Linsdtedt, kyrkoherde i Juckasjärvi 1831-55, efter det stora genombrottet i
Læstadius liv den av lappmarksprästerna, som stod honom närmast, och medarbetare i
tidskriften Ens Ropandes röst. Malm synes icke ha gjort någonting för dotterns, Johanna
Agathas, upprättelse, och hon blev sedermera gift med en nybyggare i Vittangi. L. Bygdén,
Hernösands stifts herdeminne. 2: s.50.
32
Hermelin.
33
Karl Jakob Sundevall, f. 1801, d. 1875, professor vid Vetenskapsakademien.

