L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-01-15

<sida1>
S. T. Herr Professor Sundevall Stockholm. [Adressfältet på kuvertet]
(kongl. Riksmuseum.) medföljer ett stycke pose.
<sida2>
[<besv. 15/3 45.> mottagarens anteckning]
Karesuando den 15de Januari 1845.
Högtärade Broder!
[<4 Mus rutilus; 6 Mus medius; 5 skelett af M medius - - - af rutil. rup ->
troligast mottagarens anteckningar]
Jag har låtit berätta mig, att 2ne Resande från Tromsö snart torde vara att
förvänta, och som jag förmodar att de resa genom Stockholm, så lägger
jag färdigt en hop med kroppar och skinn af möss, som blifvit fångade i
vinter, mest af mus rutilus, men också af andra sorter, efter som jag
finner att de variera till storlek och färg. Ett Exemplar, som var närmast
mus rutilus, men tycktes icke vara just precist den heller, åt katten opp
hvilket var skada. Kanske var det en bastard —
Vill Bror vara god och fråga Prof. Selander, om Något arfvode Utfallit för
1843 års meteorologiska observationer, och om
<sida3>
han vill hafva fortsättning. I thy fall, kan det som möjligen utfallit,
addresseras till Haparanda, och skall jag, så snart mina Lappar b[e]gifva
sig till fjellen utskrifva observationerna för 1844.
Då sednare delarne af Lappska Mythologien tillsammans icke utgöra mera
än den första delen kan jag icke Debitera Gaimard för mera, än hvad jag
redan bekommit, neml. 100 Rdr Banco för första delen, och 102 Rdr
Banco för de sednare delarne. Men om Han vill godkänna något för ett
annat arbete i Botaniskt hänseende neml. Novitiæ Floræ Lapponiæ, och
utgifva detsamma i sammanhang med andra till commissionens stora
opus hörande Naturhistoriska arbeten; så
<sida4>
vill jag framdeles Communicera detsamma — Detta arbete kan väl få
skrifvas på latin, såsom varande helt och hållet vetenskapligt. —
Har Bror icke kunnat afsätta Exemplaren af Crapula mundi, kunde de
återsändas med nästa Juni månads ångfartyg som går till Haparanda. —
under adress: L. L. Læstadius; emottages af Doctor Wretholm. —
Annars intet nytt. En blid vinter ha vi hittills haft häroppe. Min familj har
återigen blifvit förökt med den 9de i ordningen, som lefver och 3 äro döda
— Om man, som i England sker, skulle få sätta ungarne på meritlistan, så
skulle jag icke vara så illa meriterad, till erhållande af ett bättre Pastorat
Erbördigst
L. L. Læstadius.
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