L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1824-05-03
<sida1>
Högädle och vidtberömde Her[r] Doctor och Botanices Demonstrator!
Med mycken fägnad har jag emottagit sednaste ärade skrifvelsen af den
15 mars, hvarföre jag får aflägga min ödmjuka tacksägelse. Det är
besynnerligt, att Paquetet icke framkommit tillika med brefvet. Jag hade
så lagat, att Paquetet var riktigt framkommit Åsele, och hade så
föranstaltat, att det skulle derifrån medfölja Fogel- och Smörhandlare,
hvilka hvarje år pläga resa till Stockholm; men antingen har min
Commissionaire i Åsele varit försumlig, eller ock kan hända
<sida2>
har det först sednare kommit i vägen, hvilket jag tror mig få höra af, om
jag kommer att resa ditå[t]. Underrättelserna från Professor Berzelius om
löftes förbindelser m.m. äro väl i sitt värde; men för mig, som bor hundra
20 mil från Stockholm, lärer det rättnu[?] blifv[a] för sent, att dagtinga
om sådant; Jag hade dessutom hållit före, att en sådan resa vore mera
Vet. Academien än mig till Båtnad. Så att om nu icke Herrar
Stockholmienses, hvilka möjligen kunna intressera sig för saken, Åtaga sig
dessa löftes förbindelser, att jag innan nästkom[-]mande Midsommar Helg
får fullkomlig försäkran om Rese Stipendium, så kan jag icke företaga
någon resa. Jag har redan skrifvit ill Prof. Wikström, med anhålla[n] att
han må lyfta penningarne, om de erhållas, men icke skicka dem; ty här i
Lappmarken är Påstgången icke så säker.
En Res-Barometer vore visserligen både nödig, och nyttig, men det vore
icke rådligt, att skicka honom en så lång väg genom okunniga händer.
Häldre, om Academien efter, redan förut skedd anhållan, ville bestämma
ett sådant Instrument till begagnande i Lappmarken, må den hållas i
säkerhet, till dess jag antingen Egenhändigen kan emottaga den, eller
bekomma
<sida3>
den genom säkra Medel. Angående Paquetet och annat som kunde skickas
på Umeå, tror jag för det närvarande icke vara så brott om, emedan
sådant torde icke mera hinna mig i Arjeplog. Föröfrigt framhärdar jag
alltid med vördnad och högaktning
Högädle och vidtberömde Herr Doctorns
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
Arjeplog den
3 Maji 1824.
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