L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-07-16
<sida1>
[mottagarens anteckningar på översta raden som blivit klippt i längden vid
kopiering är oläsliga]
Kares. den 16te Julii 1845.
Vörde Broder! Sundevall.
Just i dag erhöll jag för 1843 och 1844 års meteorologiska observationer,
de 100 Rdr Rigsgälls, som Bror för min räkning emottagit af Sellander,
och som jag hör att Baron Vrede kommer att resa från Muonioniska till
Stockholm den 24de Julii, så berömer[?] jag tillfället, att ski[c]ka sednare
delarne af Lappska mythologien hvilket manuscript jag måste anhålla, att
Bror är så god och öfverstyr till Gaimard eller den auctoritet, som skall
hafva verket.
<sida2>
Om min rätt, att få ut de 5 Exemplar af det stora opus, som mig skulle
till[-]komma, af Commissionens arbeten, kan jag nu icke vidlyftigt orda;
men, om Bror tror, att det kan vara en möjlighet, så vill jag framdeles
gifva fullmagt för Bror, att söka utverka detta.
Emedan Sellander har dåligt minne, så kan jag icke eller framdeles directe
sända honom de meteorologiska observationer, som nu göras; ty då kan
han glömma, att han emottagit dem; utan måste jag be Bror vara
<sida3>
så god och emottaga desamma för att tillställa Sellander — Annars intet
nytt —
En kropp och ett skinn af en råtta, som lär vara af samma sort, hvilken
katten ref sönder, har det lyckats mig att få uti; men den är så sällsynt,
att då jag icke kunnat få mer än ett exemplar, har jag måst flå skinnet
löst ifrån kroppen för att bibehålla bägge delarne, och sålunda skicka både
kroppen och skinnet af en och samma individ — om den är duglig, får
man försöka att anmoda alla, som köra hem hö, att se efter på botten af
hö hässjorna, om någon sådan vidare kan öfverkommas — mera en annan
gång — Buden hasta. jag måste sluta. Erbördigst
L. L. Læstadius
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