L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1829-03-09

<sida1>
Herr professor Wahlenberg i Upsala
medföljer växtpaquet. [adressfältet på brevet]
<sida2>
Ankom d.4 April 1829. Besvarad d. 7. April 1829 med Hofset, då
också sista trehäftet af Svensk Botanik sandes [sändes] och 80
Rdr Bco i penningar. [Mottagarens anteckning]

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Jag skyndar nu att besvara ärade skrifvelsen af den 12te Januarii; hvaraf
jag inhämtade den fägnesamma underrättelsen, att Herr Professorn
bekommit ritningarne. Det är för mig en fägnad, att figurerne äro sådane,
att de kunna begagnas. Hvad åter angår arfvodet, som för de samma kan
utfalla, så skulle jag vist behöfva att köpa åtskilliga böcker; Men jag har
tyvärr såsom Nybegynnare i hushållningen, äfven Andra hål, som behöfva
stoppas igen; hvadan jag ödmjukast anhåller, att få pengarne ski[c]kade
till Haparanda; hvarest Handels[-]
<sida3>
man Lithner har fått fullmagt att emot taga dem så snart de dit
ankommer. Det öfriga som Herr Professorn nämner om, kan jag icke så
noga yttra mig om. Vis[s]t har jag tillika med Länsman Grape och
Magister Kohlström rådgjort, att nästa sommare göra en resa till
Kåbdavanka, och kanske till Tromsö; Men jag skulle hvarken våga vänta
eller begära, att Herr Professorn skulle förskjuta något af egna medel till
en sådan resa, då jag derigenom kanhända komme i för stor skuld: och
jag dessutom är Herr Professorn förbunden, så att det både är min
skyldighet och angenäma pligt, att gifva tionde af fjellväxter, så mycket,
som omständigheterna tillåta. Men skulle Academien vela bistå något litet
stipendium på Herr Professorns recommendation; och med förbindelse för
mig, att dels gifva del av skörden, dels och, att få inlemna någon
berättelse om de iakt[t]agelser
<sida4>
rörande växtgeografien och dylikt, i likhet med hvad som förr är gjordt,
och som af mig kunnat göras i sednare åren; då skulle resan [<för mig>
överstrykta ord] blifva för mig både lättare och mera fruktbära[n]nde.
Efter hemkomsten från Kjengis var det mig ett särdeles nöje, att få
Complettera mitt lilla Herbarium med de vackra växterne från Upsala;
hvilka Herr Professorn haft den godheten att insanda [insända] och tillika
med flera böcker papper hit försända. Detta allt ankom tillika med 2ne 3häften af Svensk Botanik, för hvilket allt jag ännu ytterligare får aflägga
min ödmjukaste tacksägelse. Jag tviflar icke, att jag ännu finner flere
desiderata från Upsala och andra sörländska trakter, när jag fram på
våren får gå igenom mitt herbarium; till hvilkas erhållande, om Herr
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Professorn ville hafva besvär dermed, jag skall taga mig frihet, att Upsätta
en lista och försända till Upsala. Det är nämligen min högeliga önskan, att
äga ett någorlunda Complett svenskt Herbarium, så vidt omständ[-]
<sida5>
digheterne icke medgifva, att komma längre i Botaniskt hänseende.
Jag hoppas att Herr Professorn nu bekommit det lilla paquet af fjellväxter,
som skickades med fogden Hofset från Tromsö. Man får se, om floran får
någon gynnande väderlek nästa sommare. Här har i vin[-]ter fallit ganska
obetydligt snö; hvilket efter Norrlands profeten, Tingvall (hvilkens
afhandling rörande förutseende af Sommarväderleken förmodligen är
känd) skall betyda Mycket regn åt nästa Sommare. Lapparne häromkring
hafva godt bete för sina renar; Men mycket af vargar, hvilka stryka här af
och an i stora skockar.
Ifrån Petrus har jag icke haft andra u[n]derrättelser, än genom
hällsningar, som förmäl[er] att han icke lärer resa mycket som
Missjon[när] utan i det stället hålla åtskilliga Lappbarn i skola hos sig;
hvarjämte hans Uplän[d]ska [hustru] lärer befinna sig, på resor till
Tyskland.1
Med högaktning framhärdar Herr Professorns
Karesuando den 9de Martii 1829.
ödmukaste tjenare
L L Læstadius.
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I Norrbotten betyder orden "hustrun är på resor till Tyskland" samma som "hustrun
skall snart föda/har nyligen fött barn." [Denna upplysning har Bertil Kero, Sattajärvi,
givit] På levigen.se finner vi att Petrus Laestadius fick en dotter Heloisa Laestadius. Född
10/2 1829 i Umeå lfs.

