L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1849-08-29
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S. T. Herr Professoren och Riddaren C. Sundevall (kongl. Riksmuseum).
Stockholm. [Adressfältet på brevet]
[<HAPARANDA 12/9 1849>Poststämpeln]
L. L. Læst. Posträkning i Haparanda [Læstadius anteckning]
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[<C. J. Sundevall> Stämpel]
Pajala och Kengis Prestgård den 29 augusti 1849.
Högtärade Broder!
[<T. Selander> anteckning av Sundevall?]
Med Professor Selander, som sjelf tog de meteorologiska observationerna
med sig, följer äfven de anmärkningar om flyttfog[-]larne, m. m. hvilka
Bror vanligen plägar önska. De äro som vanligt anteknade på observations
listan. Under flyttningen från Karesuando till Kengis rann en del af
quicksilfver ur Barometern, hvilken Selander nu medtog, för att låta
reparera. Inga observationer hafva hållits i år af
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förenämnde orsak; Stället är icke heller särdeles passande för att
observera flyttfoglar, emedan det icke finnes någon för dem passande
local här på stället. Här finnes Skatan som icke bygger Något bo i
karesuando, utan först i Muonio niska 10 mil nedanför. men hussvalor har
jag icke sett här på hela sommaren. Skogsfogel, såsom Tjäder[,] Orre och
Hjerpe finnes också här, men icke i kare[-]suando; Jag glömde säga åt
Selander, att observa[-]tions arfvodet för 1848, som Bror skulle emottaga
af honom, bör användas till Barometerns reparation, emedan
Fransmännen lemnat Barometern åt
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mig, och jag icke bör blifva skyldig vetenskaps Acade[-]mien för
Reparationen på Barometern.
Med det ångfartyg, som [af]gick från Haparanda Midsommars tiden, skulle
Doctor Wretholm afsända ett växtpaket, som var Addresseradt till Mag.
Areschoug i Götheborg, och skulle befordras genom Bror från Stockholm.
J[ag] vet Ej om detta framk[om]mit. Annars intet nytt. Medelmåttig års
växt har blifvit här på orten, så att ingen kan klaga. Höväxten är god. Men
folket är temmeligen vildt och ohyfsadt, och måste grofhyflas.
Min vördsamma hällsning till P. F. Wahlberg och Wikström, från Brors
Erbördigste.
L. L. Læstadius
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