L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-10-12
<sida1>
[<besv> mottagarens anteckning; datumet bortfallit vid kopiering]
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
Karesuando den 12te October 1845
H. K. Broder!
För kärkomna skrifvelsen af den 17de Julii skyndar jag att af[-]börda min
förbindliga tacksägelse, samt för de underrättelser den innehöll. — Det
förstås att jag icke kan använda Fransmännens Plancher sjelf, utan får jag
anhålla, att Bror försöker på bästa sätt omvända de samma i penningar —
Det må nu fås, hvad som fås kan. kan jag få 200 Banko för hvarje af de
4ra Exemplaren, så är jag vis[s]t belåten, och äro med de knappa
inkomster jag äger, en stor hjelp — Jag har väl icke mer än en poika i
[<Sk> överstrykta tecken] Pite Schola, men han drager redan hälften af
Pastoratets inkomster — och dessutom har jag 8 stycken ungar hemma,
att föda och kläda — Bror Behöfver dock icke besväras med Penninge
remisser, för än åtminstone hälften blifvit försåld. och det förstås att Bror
med det första afdrager Egen fordran.
<sida2>
Med Baron Vrede afsände jag i Sommar andra delen af det mythologiska
manuscriptet; som tillkommer Gaimard; skulle han icke ännu hafva
aflemnat det till Bror, torde vara bäst att höra efter detsamma, och får jag
anhålla, att Bror täcktes öfverstyra det samma med säker lägenhet. — om
Bror skrifver till Gaimard, kunde Bror vara god och nämna, att jag för
Lånet af Fellmans manuscript endast önskade tillställa honom ett
Exemplar af det mythologiska arbetet, när det blir tryckt, och hvilket icke
torde vara mer än billigt. Med Samma Baron Vrede följde äfven ett
Exemplar af den medelsort Lemmel — eller Rått art, som förut varit
nämnd såsom sedd här oppe — men sedan detta afsändes, har icke fåtts
någon dylik — 2 Exemplar af snö musen eller minsta sorten Hermelin i
Sommardrägt — det ena som kropp det andra som skinn, skola fram
<sida3>
deles jämte andra skinn af möss afsändas, om det kommer någon
Resande från Tromsö eller Hammerfäst i höst, som reser öfver
Köpenhamn till [<Bel> överstrykta tecken] Brehmen
Annars intet nytt. — De Plancher som Bror skickat i Sommar ligger ännu i
Haparanda, ty Selander tördes icke taga dem med sig i forsarne af fruktan
för väta. Men jag får dem väl på vinter före[,] kanske har brefvet af den
17de Juli också legat någon månader i Haparanda, ilag med Selanders
bref, då det icke kan förr än i October slut — När Bror skrifver nästa gång,
var god och underrätta i hvilken Lappmark Prof. Wahlberg varit i sommar,
och hvad nytt å Botanisk väg han har funnit.
De ornithologiska antekningarne hafva blifvit ganska få — men skola
sändas med en första resande, som reser Söderut i vinter. Erbördigst
L. L. Læstadius.
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