L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1830-03-30
<sida1>
Karesuando den 30de martii 1830.
Högtärade Bror!
Jemte det jag får aflägga min tillbörliga tacksägelse för ärade brefvet af
den 1:sta Februarii, tar jag mig äfven frihet, att gratulera icke allenast till
den nemnda befordran, som var lika så förtjent, som kanske för mången
oförmodad (Det har gått genom mina öron, att Bror blifvit utnämnd till
Botanices Demonstrator?)utan i synnerhet till den lyckliga hemkomsten
från Tyskland. Jag kommer i dag mina synder ihåg att jag icke låtit göra
af mig, att jag icke skickat skorfvar etc. som lofvadt var. Emellertid
hoppas jag ännu, att finna nåd för Din ögon, emedan professor Walenberg
gifvit endast dunkla aningar om Brors lefvande, utan att veta
<sida2>
huru och hvarest Bror Uppehölle sig. Han skrifver bland annat att Bror
plägade gå för sig sjelf, som de stora gås[3-4 oläsliga bokstäver]garne
etc. För det 2dra Har jag såsom nybegynnare i hushålls fattningar haft
många andra loppor i öronen, så att de naturliga blifvit förgätne. För det
3dje har den låda, som Bror lemnade mig i Upsala, gått sönder under
transporten till Karesuando, så att endast botten och barken är qvar. af
alla dessa skäl sammanlagda, hoppas jag om tillgift för det ingen remiss
afgått härifrån, medan Bror varit så långt bort i främmande landet.
Den låda, som skickades med brefvet, har rigtigt kommit mig till handa.
den tycks vara temmeligen svagt bygd om den kommer att skickas på båt
eller släde och någon råkar sätta sig på den, så går den visst sönder.
Annars brukar Sköhers samlare som bor här, och årligen njuter understöd
af honom, lägga alla sorters skalbaggar i en brennvinsflaska, då det är
svårt att föra och bevara lådor på sjelfva fjellet, samt i forsarne, der hela
båten ibland
<sida3>
blir öfversköl[j]d af vågen. Det torde således vara ovis[s]t, om jag kan
föra lådan med mig på fjellturen, heldst jag har många andra saker att
forsla, men häromkring skola vi bjuda till att samla fjerillar, så mycket
som kan fås. Min Brors son förstår sig lika litet på insecter, som jag, men
hoppas väl få uplysning af Bror, om hvad som är rart eller icke.
Min Historia lapponum är ännu icke påtänkt än mindre börjad. Dock
önskar jag gerna uplysningar om allt, hvad som rörer lappmarken. En
förteckning på alla au[c]torer, som skrifvit något om Lappland, skulle till
en början vara mig kärkommen. Förmodligen finns hvarjehanda på
Biblioteket i Upsala.
Huru snart skola vi se resultaterne af Brors vidlyftiga resor och
undersökningar i naturen? — Inneslutande mig i kära Brors gunst
framhärdar en redelig vän
L. L. Læstadius
_
Original / Gabriel Marklins samlingar / UUB

