L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1828-12-01
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Ankom d. 7. Januari 1829
Besvarades d. 12 Januari och lofvades 40 Rdr Bco för
ritningarna och lika mycket om en resa nästa sommare företages
till Kåbdavanka [Mottagarens anteckning]
Karesuando den 1sta December 1828
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor!
Jag hade väl längesedan bordt besvara Herr Professorns ärade skrifvelse
af den 21 September, men påminnelsen om ritningar nödgade mig, att
med alfvare tänka på den saken, hvarföre jag till de redan färdiggjorda
til[l]skyndade mig att rita antalet fullt till 20, hvilka nu härmedfölja. Då
jag, som Herr Professorn väl vet just alldrig excellerat[?] i ritkonsten, så
torde Herr Professorn också nu bäst kunna bedöma huru vida dessa äro
Måhända sämre än de förr aflemnade, hvilket kunde vittna om glömska. I
almänhet har det varit mitt förnämsta bemödande, att i afseende på yttre
habitus, samt val af medelmåttiga exemplar söka efterapa Naturen, så
mycket möjligt vore; Deremot har jag icke nekat, att färgläggningen
sällan bir så naturlig[-]enlig, som Naturen har den,
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mycket mindre kan den bli så fin och grann, som vissa utländska
praktverk utvisa; hvartill skulden till en del kan ligga hos färgerna. Om
några af de sido former, som finnas på de nu aflemnade figurerne skulle
anses öfverflödiga, såsom måhända allt för mycket belastande Tabellerne,
så kunna de väl med litet besvär utstrykas.
Väderleken har här oppe varit rätt temmeligen märkvärdig i sommar, och
är ännu besynnerlig derutinnan, att vi ha marken nästan bar, så att vi
grufva oss, huru vi ska slutligen ner till Kengis Marknad. Man plär [plägar]
väl sällan hafva brist på snö i Lappmarken, men i denna höst och ända
hittills har det varit högst bedrövligt med snöföre. Sedan det regnat
nästan beständigt i Julii och Augusti Månader, var det Uppehåll till Medium
af September, då snö föll nästan half alns djup. Denna snö tinade bort i
början af October. Sedan har det snögat och åter tinat, men dessemellan
varit så kalt, att isarne nu frusit tjokkare än vanligt. Med en så underlig
och kall sommar väderlek, var det icke att vänta någon årsväxt här oppe.
På somliga ställen fi[c]ks knap[p]t utsädet igen, alldeles bortfrusit. Men på
10 mil härnedanföre
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och vidare ner åt landet har man fått ganska godt år, äfven så längre
söderut i Jukkasjerfvi samt i Quickjock enligt bref, har årsväxten blifvit
god; af hvilket allt kan skönjas att Karesuan[-]do icke är eller blir någon
Spannmålsort, såsom varande mera Nordcapisk än någon annan del af
Svenska Lappmarken.

L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1828-12-01
Några veckor [<före> överstrykt ord] efter Midsommare, således före den
regniga tiden gjorde jag som hastigast en snappresa till Lyngenfjord i
sällskap med (den enda granne — af bättre folk som vi här hafva)
Länsman Grape. (Den samme som sålt vild bruhn Rehn huden till mu[]seum, och är en väldig vildrehns jägare inför Herra[-]nom, samlar äfven
Lappska skorfvar åt Shönberg) Denna resa skedde mera för att se mig
före, huru fjellen häromkring se ut, och hvad som der kan vara till
finnandes. Ehuru resan skedde hastigt, så kunde jag likväl i förbigående
inhämta, att der kan vara åtskilligt att få i synnerhet i det så kallade
Kåbdavanka (breddalen), som är 3 mil lång och är temmeligen lik
vallevagge i Quickjock. Utaf de med följande ritningarne, ser Hr
Professorn, att jag funnit der Alsine rubella, en mångblommig saxi[-]fraga
Cernua, dessutom Hierachloa[?] Alpina, pha[?]ca montana seu[?]
lapponia, m.fl. Men ingalunda så mycket, som jag önskade. Af dessa skall
jag fram
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på vintern skicka med Lithner, som efter vanligheten för dem sjöledes till
Stockholm och lemnar på den Upgifna addressen. Af Careis[?] funnos
också i samma Kåbdavan[-]ka åtskilliga. Men som sagt är; min reskamrat
hade så bråttomt, att vi icke skulle [ett oläsligt ord] in i Kilpisjaur efter
den långa vårtorkan, som också händelsen var att vi med stor möda
sluppo till[-]baka med båt efter Elfven, hvadan jag icke hant mer än taga
märke af somliga växter. (ingen Carex parallela fanns der). Ifrån Petrus
har jag ingen underrättelse haft på långliga tider, kanske rättnu på halft
annat år, så att jag icke vet om han är lefvande eller död. Inga nyheter
höras härifrån, utom det att lapparne mått väl med sina rehnar.
Det var för mig en fägnande nyhet att Herr Professorn yttrar sig hafva
hopp att blifva Thunberg[s] Efterträdare. Jag är säkerligen icke den enda,
som länge önskat denna så väl för Herr Professorns egen utkomst, som i
synnerhet för vetenskapen lycklig befordran; hvadan jag skyndar att
gratulera af all[t] hjerta, förblifvande Herr Professorns [<od> överstrykta
tecken]
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
P.S. Paquetet med örterna 2ne häften af Svensk Botanik. Pap[p]er m.m.
för hvilket allt jag får aflägga min ödmjukaste taksägelse, hör jag nu
genom Lithner bekommet.
Kengis den 15de December 1828
som ofvan
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