L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1851-12-02
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[<C. J. Sundevall> stämpel]
[<se 3dje sidan af brefvet; - - utbet. 40 - -> troligen mottagarens
anteckningar]
Vördaste Broder!
Som jag icke har någon säker Commissionär i Stockholm, tager jag mig
friheten vända mig till Bror med anhållan, att hosföljande Handlingar
måtte genom Brors försorg inlämnas i Cammar Collegium, och ett
recipisse[?] derå begäras. Tillika skulle jag anhålla, att Bror täcktes fråga
Professor Selander, om han nu brukat min Baro[-]meter tillräckligt, Jag
skulle gerna sälja den samma, om någon ville köpa den. Ifrån Gaimard
lärer ingenting vidare förnimmas: Bror lär icke veta, om min Lappska
Mythologi blifvit på något sätt använd. Det skulle vara skada om detta
arbete blefvo lagdt ad acta åt glömskan. Med midsommars Ångfartyget
från Haparanda, skulle ett [<ångfartyg> överstrykt ord] växtpaket afgå
till första notarien Bæurling[,] monn tro, om det framkommit. Annars intet
nytt från Norden [Nedersta raden till stor del utebliven från fotokopian.
Den syns dock genom pappret och kan läsas spegelvänt på avigsidan]
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frosten har skadat betydligt års[den första raden på sidan har blivit
utebliven vid kopieringen men den syns spegelvänd på avigsidan av
pappret och kan läsas där]växten på Torneå Elf, dock icke så allmänt, som
det förljudes från andra ställen i Norden: Torneå Elfs område är också i
allmänhet det fruktbaraste, näst Ångerman Elfven; kan någon af våra
lärda Physi[o]loger utröna orsaken dertill? Piteå Elfs område tyckes vara
det magrast af alla Nordens Elfvar. Hvad djur riket beträffar, så finns här
vanlig skogs fogel, Tjäder, orre, hjerpe, dalrypa, Björn, varg, räf, harar,
hermeliner och möss; samt i Elfvar och Sjöar vanliga fisk sorter, s. s.
hafslax, börsting[,] Sik, harr, gädda, abborre, mört, [ett par överstrykta
tecken] lake; af amfibier, orm; ödla, groda. Uti Karesuando fanns icke
ormar, icke heller hjerpar och ormar, och Tjäder sällsynt. — Annars intet
af vigt.
Med aktning framlefver min Vörde Broders
Haparanda och Kengis d. 2/12 1851.
L. L. Læstadius
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P. S. Medföljer 2 Rdr Banco [den första raden på sidan har blivit utebliven
vid kopieringen men den syns spegelvänd på avigsidan av pappret och
kan läsas där] medan uti Lands höfdinge Embetets utslag står, att en
Cancelli afgift af 16 Srr Banco skatt aflemnas, och föröfrigt vore meningen
att Handlingarne skulle utläsas och återskickas.
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