L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1844-03-12
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[<C. J. Sundevall> Stämpel]
besvaradt [mottagarens anteckning]
Karesuando d. 12te Martii 1844
Värde Broder!
Ett bref af den 1sta December 1843 tror jag mig hafva observeradt — Den
16de i nämnde Månad lemnade jag Hernösand — Resan fortsattes genom
Ångermanland, medelpad, Jämtlan[d] och Alla Sverriges Lappmarker —
Nu ändteligen har jag kommit till den Nordligaste punc[-]ten Karesuando.
— Der fann jag, för mig ett bref från P. A. Siljeström, dat. Calmar den
23dje December 1843. deruti jag underrättas, att Svenska Legations
Secreteraren i Paris af Gaimard för min räkning emottagit 213 Francs för
fortsättningen af Lappska Mythologien och att dessa 213 francs blifvit
Öfverlemnade till Siljeström för att mig till[-]ställas —, Jag skrifver nu och
besvarar Siljeströms bref, och underrättar tillika att arbetet skall erhållas
så fort jag möjligen får tillfälle att detsamma
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fullända, men att, i anseende till många mellankommande göromål,
hvaribland Pastoral Examen och den långa inspections Resan genom
Lappmarkerna icke varit det minsta hinder, arbetet icke kan blifva så fort
färdigt hälldst jag äfven måste hämta Uplysningar från flere håll. Och
härom Ber jag äfven Bror vara god och underrätta Hr Gaimard, då bref
skrifves.
Annars intet märkvärdigt — De flere Exemplar, som min Hustru fångat af
Mus Rutilus under min frånvaro har hon icke fått tillfälle att afskicka och
måste jag således flå dem och sallta in Kropparne till dess något tillfälle
blifver, att få dem afskickade. Inneliggande quitto tör jag be Bror lemna
till Prof Selander — Har Crapula 50 Exemplar kunnat fås igen af
Ångfartyget Norrlands Styrman?
Erbördigst
L. L. Læstadius.
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Om några vidare sändningar från Gaimard ankomma, ber jag Bror sända
dem med nästa Ångfartyg, som går till Haparanda, addressera[-]de till
Doctor Wretholm, hvilken emotta[-]ger och qvitterar samt betalar fragten.
idem.
Låt mig föroskull [för ros skull] veta om Crapula blifvit recenserad i någon
tidning, och hvad innehållet af recensionen är.
idem.
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