L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1831-07-30
<sida1> [Adressfältet på brevet]
Botanices Demonstratorn
Högädle
Herr Gabriel Marklin
Upsala
[Adressfältet på brevet]
<sida2>
Karesuando den 30de Julii 1831
Högtärade Bror!
Tack för brevet som jag bekom jemte några insects nålar med Åberg et
Comp. Den lilla insect sändningen i fjol var så obetydlig, at Det icke lönte
mödan att skrifva. Icke heller har det blifvit mycket samlat i sommar. Jag
har icke varit alls till fjälls i sommar utan i det stället gjort en Resa till
Torneå. På den vägen samlades ingenting emedan resan skedde hastigt,
och Wahlenberg skall icke heller kunna skryta af många växter af mig från
den färden. Annars är det svårt att samla medan man icke känner, hvad
som bör samlas och icke. Bror bör nödvän[-]
<sida3>
digt ge oss namn på de skorfvar etc. som enligt numereringen afsändas.
Doctor Deutsch i Torneå är annars en ifrig skorfsamlare, och han bad mig
nu recommendera sig hos Bror till utbyte. Om Bror finner det för godt, så
var god och skrif till honom med första. N.B. Han har ofta rest i Torneå
och Kemi Lappmark för denna sak, och torde således äga godt förråd af
Lappska insecter. Jag skall väl bjuda till så godt Jag kan, men att det icke
kan blifva något värd med saken så länge jag icke förstår mig på hela
skorfväsendet, finner jag nog.
Bror nämnde en gång om Correctur för mina Lapponica. Denna goda
loford får
<sida4>
jag nu anhålla att Bror täcktes up[p]fylla med en afhandling, som nu afgår
till Wahlenberg i fall den kommer att tryckas. Den Handlar icke om Lappar
utan om växter. Professor Wahlenberg torde vara mycket sysselsatt med
annat, derföre tar jag mig frihet att anhålla om Brors biträde i händelse
nemlligen Wahlenberg låter trycka den. Var god och se efter att der icke
får insmyga sig flere tryckfel, än de som redan kunna vara. Ibland andra
laga skäl hvarföre Botanik och Entomologi blifvit så mycket eftersatte i år
af mig får jag nämna att min familj nyligen förökats med den tredje
arfvingen. Jag har således nu redan 2 döttrar och en son. Quad
observandum non imitterdum est. Inneslutande mig i Brors ynnest
framblifver en redelig Stallbroder
L, L, Læstadius
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