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<sida1>
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
Karesuando i September 1846
H. Ä Broder!
[<met. obs. aflemnade> mottagarens anteckning]
Som jag alldrig fick träffa Selander i Sommar, så måste Jag nu med ett
annat tillfäl[-]le öfversända observations Tabellerna jämte meteor.
observationerna för 1845.
Litet har jag kunnat skrifva på dessa Tabeller, men der förekomma
icke heller många fogel arter af dem som finnas här. Meteor. Obs.
Tabellerne torde Bror lemna till Selander.
Huru Selander må hafva betedt sig med de penningar
<sida2>
som Bror skulle skicka med honom, är mig obekant. Jag vet icke om
han disponerat dem i Muonioniska, eller i Haparanda, eller kanske har
han icke haft dem med sig. I Thy fall kunna de skickas
recommenderade till Haparanda. Siljeström skref i fjohl hällsningar
från Gaimard om erhållande af meteorologiska observationerna från
1838, samt de Botaniska anmärk[-]ningar jag kunde hafva att
meddela. Jag har här färdigt 26 st. små Octav ritningar, föreställande
de allmännaste blad-och fruktformer af alla Nordiska Salices, hvilkas
publicerande nu kunde vara på sin rätta plats, sedan både Fries,
Hartman och Andersson fuskat uti detta slägte, och dervid begått
många dumheter på min nacke; mig ovetandes och oviljandes.
<sida3>
Men jag ville först vara förvissad derom, att dessa Figurer jämte
anmärkningarne dervid verkeli[-]gen med det snaraste blifva
publicerade; ty på Annat villko[r] kan jag icke lemna dem ifrån mig.
Det skulle nemligen kun[-]na hända att de blifva slängda i någon vrå,
då Figurerna icke äro så fina och lustiga, som man nu för tiden brukar
hafva dem. Om Bror skrifver till Gaimard eller den som nu har det
stora verkets utgifvande för händer, så kunde något nämnas härom.
Jag har ännu mycket annat att anmärka om Lappska och Norrländska
växt former till det mesta färdigt i manuskrip[t] men jag har just
ingen lust att lemnat på vinst och förlust innan jag får se, om och
huruvida det blir publiceradt; äfven kunde Bror fråga, om det går an
att skrifva endast diagnoser på latin, och det öfriga på Svenska till
öfversättning på Franska.
Bror kan äfven nämna, att jag skall utskrifva de meteorologiska
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observationerna: men då jag skickat Original antekningarne af 1841
och 1842 års Barometer observationer till Selander, så har jag inga
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antekningar qvar för dessa 2 år; med mindre jag kan få en afskrift af
dem. Må hända kunde Magister Siljeström taga på sig detta besvär för
Fransmännens skull. Thermomäter observationer[-]na har jag
fullständigt.
Alla Möss och Råttor hafva försvunnit. en enda Lokatt har jag sett i
Sommar. Men det kanhända att mösserna komma i husen åt vintern.
Om Bror ville vara god och framföra min hällsning till Doctor eller
Professor Retzius, (hvikendera af Bröderna som först träffas) att det
icke är någon lätt sak, att få ett Cranium af ett nyfödt Lappbarn. Men
Wretholm reser hit ibland vintertiden, och grafven står öppen hela
vintern[.] Monne icke han såsom Chirurg, kunde skära af hallssen på
ett sådant Barnlik? Annars intet nytt — Alla frukter hafva växt och
mognat här i år. Vi lefva friska. Erbördigst
L. L. Læstadius
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