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Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
För ärade skrifvelsen af den 6te April jemte dermed följande häfte af
Skandinavisk Fauna skyndar jag att aflägga min ödmjukaste tacksägelse. —
Ehuru jag icke är synnerligen långt kommen i den gren af naturhistorien, som
är föremål för Herr professorns outtrötteliga bemödande, skulle det likväl
blifva mig ett synnerligt nöje att i någon mohn kunna bidraga till den älskliga
vetenskapen med den ringa gärd, som mina omständigheter kunna medgifva.
Jag måste likväl tillstå, att jag icke haft tillfälle att från barndomen vänja mig
med jagt. Dertill saknas vist icke tillfälle i det fogelrika Lappland, men högst
knappa omständigheter hafva under de åtskilliga resor, hvilka jag ofta med
mycken ansträngning företagit för Botaniken, nekat mig nöjet att föra med
skjutgevär, då jag nämligen måst bära så väl mat som kläder och papper på
egen rygg. Emellertid anser jag icke för någon omöjlighet att lära mig skjuta,
om jag kommer i tillfälle att få uti1 en god hagelbössa. Här är verkeligen så
god tillgång på fogel, att sådant skall blifva icke allenast ett nöje utan äfven
till nytta för hushållningen. Den enda upplysning, jag för det närvarande kan
gifva rörande foglarne, inskränker sig allenast till vissa större och allmännare
fåglars Geografiska utbredning inom Lappmarken, hvilket framdeles, när
bättre tid yppas, skall aflemnas.
Rörande fiskarne samt fiskerierne i Lappmarken tror jag mig äga bättre
erfarenhet, emedan jag oftare fått deltaga deruti sjelf. Jag får icke tillfälle att
denna gången gifva en förteckning öfver alla de särskilta sorter, som äro
bekante eller sedde inom Lapplands gränser. Jag får endast anmärka, att här
finnas 3 sorter fisk, af hvilka 2ne icke förekommit mig under mina resor å
södra orten2). Af dessa är den första äfven den allmännaste i hela
Lappmarken och är utan tvifvel Salmo lavaretus, Linn[nés] faun[a] sv[ecica],
den leker i slutet af November och början af December. Den andra sorten
kallas af Innevånarne asp, på lappska vuodak; monne detta är samma asp,
som finnes på södra orten, eller Cyprinus aspius, Lin[nés] faun[a]? Den
skiljes af Lappska fiskare från siken endast genom sina längre och gröfre
taggar på gahn eller gälen, och leker i början af October i strömar. Den 3dje
kallas af innevånarne: kafvelfisk, på lappska kätjok, som skulle vara Salmo
albula Lin]nés] faun[a], men hvarken beskrifning eller lektid passar på vår
efter Linné, ty denna så kallade kafvelfisk leker midt i vintern eller i Februarii
månad. Det skulle verkeligen vara intressant att veta, om dessa alla finnas på
södra orten. Här i Torneå Lappmark har jag [icke] hört talas om mer än 2ne
sorter, nemligen fisk och asp; men i Piteå Lappmark, hvarest de fiskrikaste
sjöarne finnas, äro bestämt 3 sorter. Att få en lefvande filfras3 till Stockholm
kunde icke blifva någon omöjlighet, men födan och transporten torde blifva
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något kostsam. Här har jag icke hört talas om hvarken varglo eller kattlo,
men i Luleå Lappmark, till exempel i Quickjock, finnas båda. Men här finnas
då mycket mera villrenar4), som icke äro sedde hvarken i Luleå, Piteå eller
Umeå Lappmarker, förr än i Jemtland. Det är för dessa som jag ville inbjuda
Herr professorn att taga en sommar tuor(!) hit en sommare för att kunna
deltaga i en villrens jagt. Herr professorn borde då komma till den första maj
och vara här till midsommar. Sedan skulle vi följas åt till Norrige och vanka
omkring, måhända till Nord-Cap, komma tillbakas till medium af september,
och då anställa villrens jagt till medium av oktober. Jag vore öfvertygad, att
en sådan resa skulle icke allenast blifva för Herr professorn sjelf utan äfven
för vetenskaperna af största vigt.
Med största högaktning framlefver Herr professorns ödmjukaste tjenare
Karesuando 26te april 1829
Lars Levi Læstadius.
[I vänstra marg.:] Fogden Hofstett5) med sin Fru anlände hit den 21sta April
och bådo om sin hälsning till Herr professorn.
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