1825-02-23 L. L. Læstadius till Rector G. Backman
<sida1>
[Adressfältet på brevet:]
Rector Scholæ
Högärevördige och Höglärde
Magister
Herr Gunnar Backman
Frössön
[<13. No> anteckning av okänd person]
<sida2>
Högärevördige och höglärde Herr Magister,
samt Rector Scholæ!
Så framt mitt minne icke bedrager mig, har jag från Up[p]sala för någon
tid sedan haft Äran aflemna skrifvelse till Titulus, men huru vida
densamma kommit Tit. till handa är mig icke kändt. Jag har nu på länge
icke haft underrättelse hvarken från Tit. eller någon annan om den täcka
Flora Frössöensis; hvarföre det högeligen skulle intressera mig, om Tit.
någon gång täcktes hedra mig med några rader.
Nu är det min ödmjuka anhållan, att täcktes hafva den godheten, att till
försäljnings
<sida3>
emottaga 10 Exemplar af min afhandling om Lappmarken, hvarjemte jag
anhåller att Tit. måtte afdraga det 11te, som äfven medföljer, för egen
räkning. priset är af Förläggaren tillsatt till en Rdr Banco, hvilket, om man
anser det nog dyrt så vill jag för dessa 10 Exemplaren nedsätta det till en
Riksdaler Riksgälds. Jag hade det accord med Förläggaren Hæggström i
Stockholm, att jag skulle, emottaga 100 Exemplar, samt medhafva dem
till Norrland, emot det vil[l]kor, att han Förläggaren sjelf icke skulle
afsända något af näm[n]de afhandling till Norrland. Icke desto mindre har
han skickat, som jag hörer, till Rector Svedbom. jag kan således icke
räkna på någon förtjenst; hade heller alldrig gjort räk[-]ning derpå. Jag är
endast nöjd, om någon här och der i Landsorterne, finner intresse i saken;
hvar[-]före jag ock nu tagit mig friheten, att skicka dessa 10 Exempl. med
Herr Ängman [Ångman?], som torde hafva den godheten, att deponera
dem hos Tit. Föröfrigt torde nog Tit genom honom blifva
<sida4>
underrättad, om vår prestblifning. Jag kommer först till Arjeplog och
kanske vidare till Jockmock. Så Adressen torde blifva Luleå och jockmuk.
Föröfrigt innesluter jag mig i Herr Rectorns Ynnest, samt förblifver dess
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius
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P.S. om min sommarresa torde Tit. redan vara underrättad genom
Professor Wikström.
Som magister Nordenson nu genast begifver sig hem, så får jag sända
medföljande 11 Exemplar med honom. Jag ber om min vördsamma
hällsning till Fru Rectorskan. Hernösand den 22 Februarii 1825.
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