L.L.Læstadius till Karl Axel Gottlund 1825-03-12
<sida1>
studiosus Herr Gothlund af Finska nationen [Text på adressfältet]
<sida2>
L. L. Læstadius 12.3. [1825]
Hede[r]värde Broder!
Tack för sist. Jag är nu som Du redan borde hafva hört ända opp i
Arjepluog, men jag lär icke länge få rasta der for, än jag måste flytta till
Jockmock, fastän det kan hända jag får byta med en Gustaf Engelmark,
som är blifven missionär här i min hembygd. Men värre var, det att jag
blifvit utnäm[n]d till Pastor i Karesuando ända i Torneå Lappmark. Om jag
nu kunde Finska som Du, så ville jag gifva ut mycket; ty der måste mäst
hållas Gudstjenst på Finska.
Under det jag var i Hernösand, fick jag ett Lappskt Lexicon till skänks af
Consistorium, hvilket jag lät skicka till Upsala med en stud. Thunström,
och föranstaltade så, att det kunde komma Dig till handa genom min Bror.
Jag hyponerar, att det redan är i dina händer. men som jag nu på ett år
härefter, om jag lefver, kommer dit som jag nämnde, der Finskan
behöfves, och jag icke har något Finskt Lexicon, så får jag be dig vara utaf
den godheten, och söka skaffa mig ett sådant. Du kan skicka det till
exempel med Brunnius af vår nation, som reser hem åt våren. men skrif
mig till med det första om Du kan skaffa mig ett sådant Lexicon, och med
hvem Du skickar det. men jag vet ännu icke, hvart Du kan ställa
adressen, om Du skrifver. Ty jag är nu förordnad att förestå pastoralvården här i Arjeplog, och sedan är jag förordnad till Jockmock, att förestå
Pastoralvården der, men nu håller jag på att vilja byta, med den som är
der förut, att jag kan få blifva missionär här i hans ställe, och han v.
Pastor i Jockmock i mitt ställe; och om det går, som jag önskar, så tänker
jag vandra af ända till Karesuando, i början af nästa maji och då kan det
vara ovis[s]t, om ditt bref från Upsala mera hinner mig här. Det kan
således vara bäst, att Du skrifver med Brunnius, ty honom kan jag kanske
träffa i sommare. Hälsa föröfrigt mina Bröder och vänner, som mig känna.
Jag innesluter mig städse i Din vänliga hugkomst.
Arjepluog den 12 martii
Frater observantis.
L. L. Læstadius.
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