L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1843-09-XX

<sida1>
[<besv. 25/9 43> mottagarens anteckning]
[<Hernösand awg. sept 1843> Anteckning av mottagaren eller av okänd]
Broder Sundevall!
Jag är nu i Hernösand, och håller på med den fatala Pastoral Examen och
kommer att dröja i Hernösand till början av November. 100de Rdr Banco
har jag fått, dem Bror skickat till Haparanda på Gaimards vägnar, men
skrifvelsen omfors[?] på vägen, så att jag nu egentligen icke vet, hvad det
skrifteliga innehöll. Någon fortsättning af Lappska Mythologien kan icke så
snart tillväga bringas, då jag först måste fullgöra hvad som hörer till
Pastoralen, och hvad som deraf
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blifver en följd, vanligen flyttning till ett annat pastorat och så der bort
åt. Men om Bror eme[l]lertid skrifver något till Gaimar[d,] så var god och
fråga, om han icke medan han väntar på fortsättningen af Mythologien,
kan använda Novitiæ Flora Lapponiæ, såsom en följd af resan i Lappland,
och således äfven hörande till den vetenskapliga Excursionens föremål —
Detta arbete är färdigt i manuskript, och väntar blott på förläggare.
Annars intet nytt. En kr[några bokstäver fattas från fotokopian] af Mus
rutilus, [<och> överstrykt ord] med alla till[-]behör, och dessutom ett
skinn har jag liggande i Karesuando
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skall skickas på vinterföre med någon säker resande. Var god och fråga
Prof. Selander, om 1842 års observationer erhållits, och om för dem
utfalle[r] något arfvode, hvilket i händelse det utfallit, skulle vara rätt
behöfligt, och kan adresseras till Hernösand med första. Till Professor
Vikström kan äfven hälsas, om han träffas, att Clyceria Norvegica nu af
mig och Gymnasii Adjuncten Engman blifvit [<af mig> överstrykta ord]
återfunnen i Å[n]germanland, Bjertrå och Rammel[-]
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dalen; men egentligen fann jag den der redan den 8de September 1824,
fastän detta Gräs föraktades af den tidens Botanister i Upsala och
Stockholm.
Intet vidare Valeas! optate
L. L. Læstadius.
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