Læstadius till Anders Rezius[?] 1829-09-28
Vördade Bror!1
Jag hade bordt besvara brefvet med samma Bud, som förde hit det, men
de båda pastorerna hade så brottom vid återresan, att jag icke fick
tillfälle. Jag vill nu hoppas, att De lyckligen kommit till Stockholm, och att
de bättre mundteligen kunnat förtälja Resans förlopp, än jag kan göra det
skrifteligen. — Till Professor Nilsson ber jag om min vördsamma hälsning.
<sida2>
Jag skref genast i vån och besvarade hans bref. Jag vill hoppas, att det
rigtigt framkommit. För Hans och kära Brors sak har jag utan skjutgevär
föga eller intet kunnat uträtta i denna sommare. Annars håller jag på att
sätta opp några uppgifter om foglar och djur, det lilla, som jag kan hafva
mig bekant, hvilken Upsats jag framdeles vill sända. Det är först åt
vintren, som här kan bli fråga om att få uti någon jerf. Prof. Nilssons
Fauna första delen har jag haft, men kan icke erinra mig, åt hvilken jag
lånt den. Jag kan således icke utlåta mig om Jerfvens lefnads sätt etc,
<sida3>
medan jag saknar sjelfva Boken, der man kunde jemföra om allt, som der
är anfördt om åtskilliga i lappmarken förekommande djur, stämmer
öfverens med den erfarenhet, som lappske jägare hafva. Jag för min del
är icke så hemma[-]stadd i jägar väsendet; men jag känner personligen
åtskilliga storskyttar och Björnkarlar, af hvilka jag kan få säkra
anledningar och Uplysningar om allehanda djurs och fåglars lefnadssätt.
Intet nytt från Lappland. Jag har nu jemt en son och en dot[t]er.
Någorlunda god års växt har blivit här. Min Hustru ber om sin
Compliment, och jag ber äfven hälsa, om det är någon i Stockholm, som
har mig i åtanka. Med upriktig vänskap och högaktning fram[-]lefver en
aflägsen vän
Karesuando den 28de September 1829.
L, L, Læstadius
<sida3>
P. S. som Bror vet, äro Lapparne på sitt vis goda anatomer i anseende till
Renens kropp, hvarest ingen Benkota finnes, som icke har sitt bestämda
[namn] på lapska. Jag har länge önskat att för jämförelse få kännedom
om de vetenskapliga namnen [på] Benen i Renens kropp, och jag vet
ingen, som jag i detta afseende kan häldre vända [mig] till än Bror. Dertill
fordras förmodligen, att härifrån afsändes ett Renskelette. Lappar såväl
qvinnor som män utskära foster led för led icke allenast ur Renar utan
äfven [af] människor, när omständigheterna så fordra, hvilket icke är
ofinteligt, då man eftersinnar de otjenliga instrument, som de dervid
måste bruka.
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Franzèn 1973: "I Sven Nilssons brevsamling i Lund finns ett brev från Laestadius utan adressat men det är
utan tvivel till Anders Retzius"

