L.L.Læstadius till Karl Axel Gottlund 1829-04-26

Herr magister Gottlund, Stockholm författare af väinämöiset 1
[Adressfältet på brevet]
Karesuando den 26:te April 1829.
L. L. Læst. fratr. caris. nec non meritiss. Gottlundis S.p. D.
Det är icke allenast länge sedan vi sist träffades utan äfven, sedan vi sist
hörde något af hvarandra, så att jag rättar [</?/> Raittilas anteckning]
börjat förmoda, det Du vore snart i Herranom afsomnad, efter jag icke
haft någon [<hum (?)> Raittilas anteckning] om Dig hvarken från ett eller
annat håll.
Du vill kasta skulden dertill på mig, som icke skall hafva skrifvit svar på
ett af Dina sednare bref. Jag tycks icke vara den, som vill stå i någon
skuld hos någon för något, och aldrami[n]st i brefskuld så att jag nu kan
försäkra, att jag icke sett något ord ifrån Dig sedan det, som medföljde
prenumerations listan. — men hvart hade Du addresserat ett sådant bref?
Kanske det också gått med det, som nu med det sednaste, att det kom
upbrutet och hälftens bortstulet. bägge brefven till mig och Fjellner
kommo rigtigt hit med sednaste post; men ena exemplaret af väinämöiset
var borttaget ur Cuovertet. Jag tackar emellertid på det hjertligaste för
det exemplar jag bekom, som också var [blankt fält] med mitt namn. men
det, som skulle till fjellner; (om han nu icke sjelf råkas vara på postvägen)
vet jag icke. Emellertid, och som jag icke är så stor finne, att jag möjligen
[blankt fält] rätt sentera det poetiska i väinämöiset, skall jag lemna mitt
till fjellner, som synes vara särdeles intereserad för sådant.
Du skrifver mig en hel hop nyheter ur den stora samt lärda verlden, men
nämner intet ord om Dig sjelf, om Du är graduerad, eller om Du är på
något annat sätt angagerad, om Du är blott ungkarl, om Du är Rysk eller
svensk; om Dina 12 apostlar eller deputerade på sista riksdag och deras
Comitter [</?/> Raittilas anteckning] Huru förhåller det sig nu med dem?
ha de fått finska prester? ska de utgöra särskilda församlingar? Allt sådant
skulle verkligen intressera mig att veta, efter det var i anledning deraf,
som Du kom att väcka upseende vid Riksdag. — Hvad nu angår Otava,
som har prenumererat på, så lär jag vis[s]t icke hafva lemnat några
penningar derpå, så att Du vis[s]t icke är skyldig att lemna den till
prenumerations pris, ifall jag orkar med att köpa den; jag är nemligen
[</?/> Raittilas anteckning] vis[s]t icke någon stark penningskarl; ty när
man blir gift, och skal sätta hushåll, så vill det icke så mycket bli quar af
300. Riksdalers inkomst sedan man köpt nog dyrt det nödvändiga. men
om Fjellnär som är ungkarl köper den, så kan jag väl få låna den någon
gång.
Du menar, att jag skall sprida uplysning bland mina åhörare! vis[s]t
bjuder jag till så godt jag kan men thy värr! Jag må säga som poiken,
allthvad Gud fader och son sammel i hop, förstör den helige ande. Det må
jag också säga om den ande som hos mesta förspörjes och efterspörjes.
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jag menar det förhatliga Spiritus vini. Jag tror mig skola vinna den största
uplysning ibland Lapparne, om det rent af blefve förbudet att något
brenvin [blankt fält] i Lappmarken. Det gör hvad det kan [blankt fält]
detta arma folkets slutliga undergång. någon läsnings lust förspörjes icke
här, så att Du vis[s]t icke kan räkna på någon afsättning af väinämöiset
härstädes.
Inga nyheter höres från Lappmarken i manna minne. Har aldrig så litet
snö varit i Lappmarken som detta år. Lapparne med Renarne lefva väl,
men vargarne anfäkta dem både 2-fota och fyrfota. Jag får icke tid, att
skrifva mera denna gång, emedan lapparne håller nu på att flytta som
mest härförbi till fjellen, och hafva således hvarjehanda att uträtta med
mig. Lef väl önskar Din redelige vän och Bror,
L L Læstadius
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