L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1847-07-20

<sida1>
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
Karesuando den 20de Juli 1847
Vördaste Broder!
Medan Selander och Wahl[-]berg dröja i Koutokeino, tar jag mig ledighet
tacka för så väl 160 Rdr Banco, som Doctor Wretholm, emottagit för min
räkning som ock 66 Rdr 32 Sr Banco genom Selander för 2 års [ett
överstrykt ord] meteorologiska observationer, hvilken summa Bror
förmodligen qvitterat å mina vägnar. — Omsider följer ock den ofta
omtalade fullmagten angående utbekommande af Franska verket —
Härmed följer nu 4 års meteorologiska observationer till Fransmännen,
såsom de begärt, med anmodan att bror täktes
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öfverstyra den till Gaimard, med säker lägenhet. Jag kunde knapt
föreställa mig, att det skulle gå så långsamt och tråkigt, att afskrifva
original antekningarne, hvilka icke äro nog tydliga för andra än mig, som
känner min hustrus Styl; ty utan hennes biträde skulle jag, som ofta är
borta hemifrån, icke kunna præstera några antekningar, så pass
fullständigt. I år får jag icke tillfälle afskrifva original antekningarne längre
än till och med 1842.
Ruskia hiiri har icke varit synlig i år; af den andra sorten hafva en hel hop
blifvit fångade; men få flådde: vi veta icke om Bror behöfver mera af den
sorten.
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Som bror godt Syns[?] med försäljningen af verket. Jag har ingen
fullmägtig i Helsing[-]fors, som kunde åtaga sig försälj[-]ningen — hafver
skrifvit en gång till Bot. Demonstrator Wirsén, men icke fått svar.
Annars ingenting nytt — vi veta ännu icke Resul[-]tatet af Sommarens
gröda här oppe. halfva Juli Må[-]nad har varit ruskig och[?] kall med dålig
Skörd för Professor Wahlberg; han är ännu icke återkommen från
Koutokeino — kares. den 23dje Juli — I går kommo Selander och Wahlberg
tillbaks från Koutokeino. Jag har talt med Wahlberg om fullmagtens
öfversättan[-]de; och han har lofvat åstadkomma det vid återkomsten till
Stockholm, medan han icke kän[-]ner precist Juridiska stylen i fran[k-]
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rike — Erbördigst
Læstadius
Wahlberg skall præstera fullmagten
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