L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1849-10-24
<sida1>
[<första gg, besv 14/12 49 och med 33.16 Bc d. 20 m> [Mottagarens
anteckningar (några tecken bortfallit vid kopieringen)]
[<C. J. Sundevall> Stämpel]
Pajala och Kengis den 24de October 1849.
Ärade Broder!
Jag mins icke om jag skrifvit, sedan min flyttning från Karesuando till
kengis. Se[-]lander var här i Sommar, och medtog Barometern för att
repareras. Han medtog äfven meteorologiska observationerna för år
1848; och lofvade lemna åt Bror för min räkning de 33:16 Bco som mig
tillkommer, hvarföre jag nu lemnar Bror fullmagt, att fordra dem — å
dessa observationer funnos de anmärkningar om flyttfoglarne, som van[-]
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ligen af mig blifvit upskrifna förut uti samma observationer, men här är
ett bra dåligt ställe för sådane observatio[-]ner på Flyttfoglar; icke en
gång hussvalan bygger här — Inga observationer hafva skett förleden
Sommare. Med första Ångfartyg, som gick från Haparanda Midsom[-]mars
tiden, hade jag genom Doctor Wretholm låtit afgå ett större Paket
innehållande växter till Areschoug i Götheborg och detta paket var Ställt
till Bror för vidare Recommendation tilll Egaren. Monne detta blifvit
Uplagdt någonst[.] i Stockholm på något Bolags Contor? Jag kommer nu
icke
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ihåg om det var Norrland eller Örnsköld, som gick från Haparanda
Midsommars tiden. Om Bror ville fråga efter hos ångfartygs Commissio[]nären i Stockholm, om det[-]ta Paket finnes till, och ifall det finnes
befordra det vidare; frakten är visserligen betald af Wretholm, till
Stockholm men till Götheborg, måste Bror taga af de penningar som fås af
Selander, och resten skickas till [ett par överstrykta tecken] min
Commis[s]ionär, Doctor Wretholm Haparanda — Jag vill icke annat
förmoda, än att J. E. Areschoug, förr Lärare vid Gymnas. i Götheborg,
ännu vistas der. Höres ännu ingenting af Gaymard?
Vinter var här den första october den 8de bar elfven hästar. nu har det
åter en hel vecka varit sommar. föröfrigt intet nytt. Erbördigst
L. L. Læstadius

[sista raden bortfallit från fotokopian, underskriften syns blott till en tredjedel]
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