Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1825-05-17
<sida1> [Adressfältet på brevet]

Bruks Ägaren,
Monsier Herr C. G. Indebetou
Nyköping
Forssa
Hedervärde Broder!
Tack för Ditt bref af den 20de Februarii, hvilket jag likväl icke bekom för[r]
än i medium af April, sedan det först gått en Retuor från Hernösand till
Upsala, och sedan derifrån till Arjeplog. Din Utrikes Resa blef således
inställd. Lika så har det gått med mina Uppodlingar i Lappmarken, så
framt icke mitt Nybyggscholæ-Förslag, kan ådraga sig Några patrioters
upmärksamhet. Efter långt betänkande har jag ändteligen gått in i
presteståndet, och det hade jag visserligen icke gjort om icke
kännedomen af Lappskan hade öfvertygat mig, att jag möjligt[-]vis såsom
Lärare kunde göra någon
<sida2>
nytta. Såsom bevis på Consistorii ynnest får jag nu, om jag lefver,
tillträda Karesuando pastorat till nästkommande Maji eller ett år
hädanefter. Detta Karesuando är det öfversta pastorat i Sverrige, och är
det, som till fordno hetat Enontekis hvarom Du af Wahlenbergs skrifter
fått Någon kännedom. Löneinkomsterne äro väl icke särdeles stora, likväl
äro de tillräckliga till att börja med. Dit måste Du således komma och
hälsa på mig. Det är icke mera än 16 mil från Gellevare, ifall Du skulle
komma att resa dit. Stig om Bord på ett Torne fartyg i Stockholm. En
sådan sjöresa om våren plägar alltid gå fort och angenämt. Ifrån Torneå
återstå 38 mil till Karesuando (eller Muonioniska, såsom sjelfva
kyrkeplatsen heter,) hvilket Du torde hafva sett af Zetterstedts Resa
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von Buchs[?] medfleras. Under denna sommare kommer jag såsom
Missionair, att göra Catechetiska resor uti Lappbyarne här i Piteå
Lappmark uppe på Fjellryggen samt i Norska skärgården. Det förstås, att
jag icke heller då försummar Floran. Om Du således skrifver, så
addresser[a] brefvet till Umeå och Arjeplog. Har Du någon annan
sändning, så laga så, att den kommer med någon Piteå handlande till
Piteå, hvarifrån jag lättast får sådant. Jag framlefver med vänskap och
tillgifvenhet Din,
Arjeploug den 17 maj 1825.
redeliga vän och Broder
L. L. Læstadius.
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