Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1825-01-07
<sida1>
Vän och Broder!
Jag har länge haft i tanken att besvara ditt sista bref, dat. den 15
nowember, men åtskilliga andra göromål hafva gjort mig liksom trög och
obeslutsam att taga i pennan. Som Du redan länge sedan, genom det
squaller, som går Botanici emellan, hört, att jag har rest i sommar, så
torde jag knapt behöfva berätta någonting vidare om den saken; i
synnerhet, Som jag förmodar, att Du redan genomgått min lilla sändning,
hvilken mag. Sewén var så god och tog med sig. Utaf de småsaker, som
jag der inlade, kan Du förnimma, att jag denna gången icke blifvit
synnerligen rik på egentliga fjellväxter, ty mitt ändamål med resan denna
gången, var förnämligast, att undersöka växtgeografien, hvarutinnan jag
ock
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har trott mig kunna meddela hvarjehanda interessanta Upplysningar.
Föröfrigt torde Du redan både sett och hört, hvilka små fynd jag kunnat
göra. Ibland dem torde Botrychium Virginicum vara den förnämsta,
hvilken sjelfva Wahlenberg nödgats erkänna. Epipogium Aphyllum torde
äfven kunna räknas för rar såsom Svensk; men ingendera har jag denna
gången kunna meddela Dig; ty af den förra fann jag allenast 5 Exempl[ar]
och af den sednare ett enda. Det öfriga kan du se af de Exemplar jag lade
in i sändningen. Jag håller just nu på, att arbeta med en liten afhandling
om de anmärkningar, jag kunnat göra under resan. Tack för det anbud du
gör, att få deltaga i Dina Exotica; jag skall vis[s]t med tacksamhet
emottaga Allt hvad Du möjligen kan Umbära. I synnerhet Salices är jag
ganska mon om att få från alla landsändar. Derföre Om du samlar alla
möjliga former af dem, som finnas i din trakt, och skickar mig, så tar jag
emot dem med tacksamhet. Huru är det nu med Din tillämnade resa till
Tyskland! — Jag ämnade visst, om jag
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varit en rik man, att sätta Upodlings verket i Lappmarken i gång; men
som ett fattas, nämligen medel; så åtnöjer jag mig med att göra försök i
smått, för att visa, att det går an att lefva äfven der: Och fast än
samtidens Höga Vederbörande icke torde fästa någon synnerlig
Uppmärksamhet derpå; så skall det dock måhända komma en framtid till
godo. — Jag far rättnu till Hernösand och blir Prest, Gud vill; få väl se,
hvart Consistoriales då sända mig. Nu, om jag blir boende deroppe i
Quickjock, eller hvar det då kan blifva, så gör en löf dit opp och hälsa på
mig, och samla en börda af Fjellväxter, innan Du begifver dig till Tyskland.
och ställ så till med en sådan resa, att Du kommer dit den 1sta maji; men
haf då en dugtig stussare (Lo- och hagel-bössa) med dig, så skall det icke
stå länge på, innan vi[?] skaffat Fogelstek. Min Bok om Lappmarken håller
nu på att recenseras i Hernösands Stifts Tidning; hvilken som recenserat
den i Stockholms Posten för maji månad vet jag icke. Du mins att jag
hade det Accord med förläggaren, att jag skulle få 100de Exem[-]plar af
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den, sedan den blef tryckt. Nu har jag haft den olyckan, att mista 50
Exemplar på Den Upsala
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Skepparen Utter, som sjönk vid Munkbron i Stockholm under den
förfärliga Stormen. Nu har jag således endast 50 Exemplar quar, hvilka
jag tänker medhafva till Norrland. Skola vi icke snart få vänta in Flora
Ostro-Gothica af Dig? Om Du kunde säga för mig, huru rik hon egentligen
kan vara på phanero-gamer, så vore det interessant för mig, att jemföra
med de Norrländska Flororne. Kunde Du äfven gifva mig Upplysning om
de allmänna sädes och skördetiderne i din hemort, samt vanliga
afkastningen af de sädesslag, som der odlas, vidare några reflexioner
öfver årstiderna: Så blefve jag dig så mycket mera förbunden. Hälsa
magister Sewén ifrån Din
Upsala den 7 Januari 1825.
alltid tillgifne vän
L. L. Læstadius
Om Du något snart vill hedra mig med någon skrifvelse så kommer min
adress att blifva: Hernösand; men sedermera i Lappmarken hvarom jag
framdeles får underrätta Dig.
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