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<sida1>
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
[<besv 30/10 4[6?]> mottagarens anteckning]
Kares. den 9de maj 1846.
H. K. Bror!
Jämte skyldig tacksamhets betygande för brefvet af 10 April, hvaraf
inhämtas, att skinn och kroppar riktigt framkommit af Mus rutilus m.m.
får jag äfven betyga min förbindliga tacksägelse för besväret med
försäljningen eller redovisningen af Franska Opera Omnia. Om icke
Packorna vore till intrång, skulle det icke behöfva så mycket brådskas
med försäljning till underpris. Jag förmodar, att några Exemplar kunde
afsättas till Finnland. En man med 9 Barn, och med [<så> överstrykt ord]
det minsta Pastorat i Sverriges Rike måste vara mån om hvarje styfver,
som kan inflyta. —
Huru det må förhålla sig med artskil[l]naderne mellan mösserne här oppe
vet jag naturligtvis icke — Besynnerligt föreföll mig, att Bror bestämde det
ena Exemplaret, som skickades i fjol vinter (Ett skinn utan Cranium, med
kroppen af samma skinn) att vara en varietet af den mycket mindre mus
rutilus. af mustela eller Hermelin slägtet [några ord uteblivit från
fotokopian] - - utan tvifvel - - <sida2>
emellan de 2 arter, som Bror redan bekommit härifrån. Men att få uti den
är icke så lätt. Min Hustru erinrar sig ännu som barn hafva flått många
Exemplar hörande till Medel[-]sorten, emedan hennes far, boende i
Quikjock fångade alla sorters Hermeliner, då skinnen ännu voro i något
pris. Medel sorten skiljes bestämt af Lappska Jägare från mustela nivalis
och den vanliga Hermelinen. Medelsorten skall ibland andra skilje märken
hafva Svarta örtippar. Mustela Nivalis, kallas på finska Nirpi: Den vanliga
Ermelinen kallas på finska Kärpä[<inen> överstrykta tecken] på Lappska
Puoita.
Då Selander väntas hit opp, bryr jag mig icke om att skicka meteorl.
observationerna för 1845. ejheller observations Tabellen öfver flyttfoglar
m. m. då jag ganska väl vet att stora svårigheter göras på Post Contoiret
för deras Porto frihet[.] ganska litet är det dessutom, som jag kunnat
antekna på dessa Tabeller; man borde vara ute hvar dag, för att med
säkerhet
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bestämma Flyttfoglarnes ankomst. Jag ser af Tidningarne, att vissa flytt[]foglar kommit ganska tidigt i år till Medlersta Sverrige, men hit har ännu
ingen annan än kråkan och Snösparfven hunnit. Alltid har Mota[-]Cilla
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alba visat sig här före den 5te maj, men i år syns ännu ingen den 9de maj.
Vi hade i natt 10 grader kalt efter Raumur.
Skulle bror vara så god, och framföra min förbindliga hällsning till
Magister Siljeström, att de genom honom [<honom> överstrykt ord] af
Fransmännen reqvirerade meteorologiska observationerna måste
afskrifvas först; att detta icke kan ske så i en hast. äfven vore det
nödvändigt veta, om de accepteras på Svenska, eller om de böra vara i
samma form som dem Gaimard redan erhållit 1839. Baromäter
observationer för somliga år har Selander fått i original, hvilka jag således
icke eger en gång. Selander har säkert begifvit sig opp åt Norden innan
detta bref hinner till Stockholm [sista raden på sidan bortfallit vid
kopieringen på KVA]
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vore rest, skulle Bror kunna hälsa till honom, och fråga, om han icke
kunde taga med sig Baromäter observationerne för 1841, och 1842, att
jag kunde få afskrifva dem, medan han vistas här i trakten. Monn tro om
Prof Vikström fått något större växtpaquet från mig i fjol somras med
Ångfartyget Norrland eller Örnsköld. Paquetet emottaget i Piteå. — Kanske
finns det ännu hos någondera af dessa Fartygs Rederier eller
Commissionärer i Stockholm. —
För denna gång kommer jag icke ihåg något vidare. Inneslu[-]tande mig i
Brors ynnest
framlefver
fidelissimus
L. L. Læstadius.
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