L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1829-04-26

<sida1>
Karesuando den 26te April 1829.
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Jemte Många andra nyheter från den såkallade Stora Verlden samt bref
och hälsningar från bekanta och vänner, som jag erhöll med Norska
Fogden Hofset, var det från Herr Professorn innehållande icke allenast
penningar, utan äfven sista 3:häftet af Svensk Botanik det mest
kärkomna; hvadan jag skyndar, att på det förbindligaste betyga
<sida2>
min tacksamhet. Ritnings arfwoden var väl, som nämndt är i något af
mina förra bref, bestämt, att emottagas af handlanden Lithner på
Haparanda, hos hvilken jag ännu står i någon liten skuld; men som
dermed äfwen emot min förmodan följde [<med> överstrykt ord] mera
eller dubbelt så mycket, hvilket icke var nämde Handlande påräknadt, så
var det lika så godt om icke bättre, att penningarne kommo directe; när
så säkert tillfälle som nu Yppades.
Så väl för det ena, som det andra, står jag hos Herr Professorn i en skuld
som jag icke vet, när och på hvad sätt, den skall kunna afbördas. Att göra
en resa till Kåbdavanka, är väl beslutet, Men vi veta Ännu icke, hvad
sommare vi kunna få. Efter det vinter väder som vi här haft, hafva vi att
förmoda
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en lång och kall vår. Det har alldrig i manna minne varit så litet snö i
Lappmarken, som i år, så att våra Åkrar emot vanligheten genom Några
dagars töväder blifvit bara, men det lärer behöfvas litet mera, innan den
alns tjocka tjälen skall tina ur jorden.
Fogden Hofset kom hit 3dje dag påsk eller den 21sta April; Men i anseende
till det töväder som denna tid inträffade kom[?] han dröja här till den
23dje. De lä[r] dock icke hafva haft det bästa vä[dret] på fjellet. Både
fogden och Hans fru ba[d] mig hälsa mycket till Herr Professorn[.] Jag har
icke ännu fått tid, att se efter hvilka Upländska växter mitt herbarium
vidare tarfvar; jag kan således icke för denna gång erindra mig annat än,
fullväxta blad af Salix phylicifolia, repens, aurita, livida m.fl. om möjligt i
flera former.
Med Högaktning fram lefver Herr Professors
ödmjukaste tjenare
L L Læstadius.
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