L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1825-12-21
<sida1>
Besvarad d. 19 Januari 1826. [Mottagarens anteckning]
Höglärde samt vidt berömde Herr Doctor, och Botanices Demonstrator!
Jag får nu i största hast öfversända till Herr Doctorn mitt lilla
Sommararbete och min lilla Sommar Skörd som är samlad dels i Norrige,
dels i Arjeplog dels ock i quickjock, hvilket kan ses af Etiquetterne; och
hoppas jag, att Herr Doctorn som uti denna lilla sändning icke finner
annat än gamla bekanta, täcktes likväl emottaga den som en liten
nyårsgåfva, från Lappland.
Under mina Missjons-resor har jag i Sommar genomvandrat de fleste fjell
i piteå Lappmark båda på svenska
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och Norrska Sidan; under hvilka resor jag likväl, för den dåliga sommaren
icke insamlat mycket; ty det mästa har blifvit bort skämt af väta. Om uti
paquetet finnes någonting som kan vara välkommet, vore det mig en
fägnad; jag ber äfven att Herr Doct[orn] täcktes Upplysa mig om
Saxifraga A[några tecken osynliga pga inbindningen]on? huru vida den är
den rätta, samt Achrosticum, om den kan vara skild från hyperboreum; då
jag sedermera kan insända en speciellar[e] beskrifning så väl öfver desse,
som de Andre variationerne, jemte bifogade växtställen såsom en
fortsätt[-]ning af de förra afhandlingarne. — Jag kan äfven hälsa från
Quickjock, hvarest jag var några dagar efter Michaeli tiden, samt ifrån Tit.
Ullenius, som nu är en mägta
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Botanicus, och kan förse de samlande Herrar Botanici med hundrade tal af
Arnica alpina, gentiana glacialis, campanula uniflora m.fl. hvaraf han
äfven sändt Några till Herr Doctorn, hvilket kan ses af Namnsedlarne.
Härmed medfölja äfven 14 st. Figurer, hvilka Herr Doctorn bäst kan fälla
sitt omdome [omdöme] öfver, huruvida de äro antaglige för Svensk
Botanik och skulle Något Arfvode falla för dessa, så kan Herr Doctorn
lemna det till min Bror.
Inga synnerliga nyheter äro att berätta från Lappmarken. Regnig och kall
har sommaren varit i Fjellen, ymsom snö frost och yrväder. nu synes det
bli ett svårt oår för Lapparne i anseende till Isflen och Skarsnö; och när
man här i Umeå får åka på Kärra denna tiden, så kan jag väl förstå,
hurudant slaskväder det lärer vara i Upsala. Jag har i sommar icke varit
hemma mera än 14 Dagar
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har nu som hastigast rest ner till Umeå och reser vidare genom Skellefteå
samt Piteå till Arjeplog, då jag i Februarii Månad ärnar begifv[a] mig till
Karesuando, hvarest jag nästan mot min vilja blifvit ut[-]nämnd till
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Pastor. Om min vördsam[-]ma hälsning till Magister Wahl[-]berg, ber jag
ödmjukast, då jag har Äran framhärda
Höglärde Herr Doctorns
Umeå den 21 Decemb. 1825.
ödmjukaste Tjenare
L. L. Læstadius
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