L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1848-06-28
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[<besv. 13/12 4[8].> Mottagarens anteckning]
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
[<Efterses hos Lejonmark> otydlig text av okänd person, ev. Sundevall]
Karesuando den 28 Juni 1848.
Vördaste Broder!
Jag tar mig nu återigen frihet, genom Bror, öfver[-]lemna tilll Prof.
Selander 1847 års meteorologiska observationer, hvaraf Bror får antekna,
hvad som behöfves i afseende på flyttfoglarnes ankomst. Jag kommer nu
icke ihåg, om Jag öfverlemnade åt Selander Sjelf 1846 års meteorologiska
observationer, i hvilket fall mitt arfvode för detta år innestår hos honom;
men om jag hinner skicka detta års (1846) observationer före Selanders
afresa från Stockholm, så har jag fått mitt arfvode för 1846. Monne icke
Selander mins det bättre Sjelf? — Har Bror hört om Gaimard ännu lefver,
eller har han blifvit massacre[-]
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rad i Februari Bataljen? Om Revolutionen förorsa[-]kat något hinder i
verkets utgifvande, samt om vidare meteorologiska observationer önskas,
utom dem, som sändes i fjohl genom Bror. Jag tror nemligen att jag
lemnade brefvet åt Prof. Wahlberg, som innehöll flere års meteorologiska
observationer för Fransmännens räkning. Likaledes åtog sig Wahlberg att
skrifva den af mig äskade fullmagten, för utbekommande af min andel i
Plancherna. Med Amtman från Tromsö sände jag före juhl ett parti
mösskinn och kroppar till Bror: månne det har kommit fram? Annars intet
nytt från höga Norden. En kall och ledsam vår hafva vi haft här oppe; blir
det icke nu varmare hädanefter, så växer hvarken åker eller äng. En hel
hop
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Svalor hafva måst bita i gräset midsommars tiden för köld, och af brist på
föda. Det parti Plancher, som Bror skickade hit förra året, har jag ännu
osålda. De voro anticiperade af Brors Egen andel, då min andel icke var
utbekom[-]men af brist på fullmagt. kanske nu kan min andel icke
utbekommas, och Bror måste få igen sin andel härom önskas
underrättelse med snaraste. Äfven om det behöfs mera möss skinn och
kroppar. Ruskia hiiri gör här mycken skada på bröd, Potäter, kläder[,]
skinnvaror: den är den värsta att klättra opp på vindar och tak. min
vördsamma hällsning till Proff. Wahlberg[,] Selander, Wikström etc. från
min vörde Broders
Erbördigste
L. L. Læstadius
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