L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1844-06-10
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[<C. J. Sundevall> Stämpel]
[<bsv 9/9 44> mottagarens anteckning]
[<till Læstadius om Mus rutilus!! > mottagarens anteckningar]
Högtärade Broder!
Jämte det jag härmed får afbörda min förbindliga tacksägelse för brefvet
af den 30de April, tar jag mig äfven frihet öfversända meteorologiska
observationerne för År 1843, Dem Bro[r] torde vara god och öfverlemna
till Prof. Selander.
Blir inte Crapula mundi anammad genom en intimation i någon Allmänt
läst tidning, så var god och skicka den till Karesuando; den skall nog
blifva förvarad tills bättre tider, då dess innehåll blir realiseradt i Sverrige.
En cirka 20 stycken mus Rutilus skickade jag på vinterföret till Haparanda,
för att afgå vidare, men jag
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vet ännu icke, om de kommit fram till Haparanda. Det var uti en sådan
der Bleck ask af Fransmännens köttaskar uti hvilken dels torkade skinn
dels saltade kroppar voro inlaggde — Svårigheten består just deruti, att
intet bud eller Communication eger rum ifrån Februari Månads slut till Juni
eller Julii, då en eller annan reser härifrån med Lim till Haparanda. Jag
kom först den 6te Martii från mina visitations Resor, och måste således
skicka de omtalta mössen med en bonde, som kanske var mindre pålitlig.
Om något af Fransmännens opus vidare utkommit, så är Bror god, och
addresserar till Doctor Vretholm på Haparanda, då det väl kommer mig
tillhanda i sinom tid. Jag är just nu, som bäst sysselsatt med 2dra delen af
Lappska Mythologien.
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Annars ingenting särdeles. Det har varit tidig vår och varmt väder till den
22dra Maji, men sedan vände det om vädret till Norden eller från Norden,
och nu först i går och i dag den 10de Juni ha vi haft 14 grader varmt efter
Raumu[r] med S.O. vind. Fjellfloden stiger med fart, och rifver sönder alla
Lax pator på Elfven der nere vid Haparanda; hvaraf blir en dålig
laxfång[st] Stockholms Borna få således bereda sig på dyr Lax. Ett ymnigt
regn [har vi?] fått i dag, som var rätt behöfligt för jorden.
Jag förmodar, att Magister Siljeström skickar de i förra brefet omnämde
penningarne, som han mottagit af Gaimard. åtminstone har jag skrifvit
derom. Min vördsamma hälsning till Proff. Wahlberg och Vikström ber jag
Bror frambära från M. V. Broders
Karesuando den 10de Juni 1844.
Erbördigste
L. L. Læstadius.
_
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm /

