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Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Det Bref, som Herr Professorn jemte sista då utkomna delen af Fauna Svecica
tillsände mig med fogden Hofstett, besvarade jag då med löfte att framledes
lemna några svar på de frågor, hvilka Herr Professoren der framställt, så vidt
mina svaga insikter i Zoologien och Jägare vetenskapen kunde medgifva.
Detta löfte har likväl icke blifvit uppfyldt av den orsak, att jag ännu ville
rådföra mig med några gamla Jägare i medlersta Lappmarken, som jag
specielt känner och för hvilket ändamål jag ämnade göra en resa till
Jockmock förrleden vinter, men i anseende dertill, att jag är ensam prest på
stället samt trägna Embets förrättningar sysselsätta mig om vintern, då
Lapparne äro häromkring församlade, med hvilka jag äfven håller husförhör i
kåtorna, blef denna resa förhindrad. Då jag nu förmodligen på Herr
Professorens recommendation blifvit hedrad med kallelse af Jägare Förbundet
att vara Corresponderande ledam. af dess samfund (hvilket förtroende jag
häldst hade önskat att få undanbedja mig såsom icke varande jägare i ordet
bemärkelse), så har jag måst lemna en uppsats6), som härmed följer, hvaraf
Herr Professorn torde meddela innehållet till respective Förbundet, så vidt der
finns något, som förtjenar att vetas eller som icke är förut bekant. Om Herr
professorn anser det löna mödan, vill jag framdeles med nöje lemna
uppgifter, så vidt jag känner, om vissa foglars samt fiskars framträngande
mot norden, ehuru jag uprigtigt tillstår, att jag icke känner en del smärre
foglars vetenskapliga namn. Det kommer deraf, att jag icke äger någon
hagelbössa eller sparfhagel, som förmodligen icke fås närmare än från
Stockholm. Om Herr professoren på någon auction eller annars kunde komma
öfver någon hagelbössa, så anhåller jag, att Herr professorn täcktes lösa in en
sådan för min räkning. Jag har af Landtbruks Academien fått ett litet
resestipendium7) för att samla åtskillige frön och rötter från fjellen och
anmodat professor Carling8) att derföre inköpa några Böcker. Jag hoppas att
derifrån kunna få så mycket pengar, som fordras till inköp af en Bössa och
litet hagel. Professor Carling torde äfven hafva den godheten att låta Bössan,
ifall den kunde fås så snart, medfölja Böckerna, som skola afhämtas af
Handlanden Lithner från Haparanda.
Det är en skada, att jag vid denna uppsats icke haft för mig Herr Professorens
Fauna 1:sta delen. Den hade blifvit bortlånt. Inneliggande bref ber jag Herr
Professoren vara god och lemna till Jäg. Förb. Jag anhåller äfven, att Herr
professorn täcktes framföra min vördsamma hällsning till Prof. Retzius9). Jag
har här för Hans räkning ett Jerf skelett, hvilket jag skall skicka framdeles vid
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tillfälle, så framt han nu mera behöfver det, då han fått sådant äfven från
Quickjock.
En ganska kall och regnig vår hafva vi haft här. Blir icke sommaren bättre, så
har man intet godt att hoppas i Norrland. Med högaktning har äran framhärda
Herr Professorens
Ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
Karesuando den 30de Junii 1830.
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