Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1831-12-23
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Karesuando den 23dje December 1831.
Vördaste Broder!
Det var på en gång oförmodadt och kärkommit, att efter så långt mellan
skåf, få gägnas af Ditt kärkomna bref af den 10de October, hvilket jag nu
går att besvara. Jag hade väl undrat öfver Din långvariga tystnad, men
förmodade orsaken vara den, att Du nu vore på utländska resor. Jag har
frågat åtskillige Resande, som passerat härförbi, utan att få någon vidare
Uplysning i saken. Nu ändteligen har Du brutit den långa tystnaden, och
förklarat Dig någorlunda nöjaktigt, hvaraf jag finner, att Du en tid bortåt
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varit betagen af martas bekymmer och giftes[-]tankar, hvarvid till och
med sjelfva floran, Din ungdoms älskarinna, blifvit åsidosatt. Du fägnar
mig dock med den bekännelse, att Ditt gamla tycke för henne åter
Upvaknat, och jag är fullt öfvertygad, att Din nya vän och älskarinna, som
emellertid fängslat Ditt hjerta, icke kan bli svartsjuk deröfver.
Efter denna ingress, kan det vara tid, att äfven jag yppar mina
hemligheter; och får dervid börja med samma klagovisor, nemligen att jag
genomgått giftes curen, och dervid hunnit vida längre än du, såsom redan
hafvande 2 döttr[ar] och en son; såsom en nödvändig följd deraf har jag
äfven haft Martas bekymmer; och de[r]vid hunnit så vida, att jag är
någorlunda skuldfri, dock icke heller vidare. Utom allt detta har jag äfven
nödgats lära mig ett nytt språk, neml. finskan hvilket från början Uptog
betydlig tid. Nu har jag likväl hunnit så vida äfven derutinnan, att jag
begår mig någorlunda. under allt detta har jag likväl icke alldeles förgätit
floran. Jag har nästan hvarje sommare gjort excursio[-]ner till Norrige,
och dervid utom förut kända
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rariteter t. ex. Carex laxa; Hierachlea alpina, Polytrychum lævigatum etc.
äfven funnit Några recryter för svenska floran, t.ex. Carex frigida Host[?];
Potamog. Sparganifolius Læst. samt några andra af Fader Wahlenberg
ännu icke erkända Species; för ex. Armeria alpina, Stellaria paludosa
Læst. Rubus Castoreus Læst. Ranunculus eradicatus Læst. hvilka äfven af
medelmåttigt Liberala Botanister kunna anses för Species. I sommar har
jag gjort en resa till Torneå, och under vägen tror jag mig hafva funnit ett
nytt stort och Märkvärdigt gräs, hvilket ännu icke fått något namn, men
förtjenar till och med odlas, emedan det utgör ett bland de största gräs
sorter som göra Boskaps skötseln omkring Torneå Elf så lönande.
Häraf ser Du nu mina oeconomiska och Botaniska funderingar. Mina
åkerbruks försök hafva icke kunnat anställas med någon framgång,
emedan trakten häromkring är för mycket fjellartad, såsom varande nära
Tallens öfra gräns. När Du nu skrifver nästa gång, så underrätta mig, om
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och hvilka fjellväxter Du önskade; men framför allt om och när jag kunde
få se Dig
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i Karesuando. När du kommer, så är Du välkommen. Vill icke din fru också
följa med, för att se Lappmarken? Om Du toge sjövägen från Stockholm
till Haparanda, så komme den resan icke att kosta Dig särdeles mycket.
Ifrån Haparanda kommer man med båt till Karesuando.
Andra nyheter vet jag nu icke att förtälja. Det höres väl, som skulle
cholera morbror, som den kallas af bönderna, hålla på minskas i finnland.
Dock fortfar ännu Spärrningen mot Finnland. I trakten häromkring höres
dyr tid och brist på brödföda[.] En Tunna korn kostar redan 18 a 20
Riksdaler på Haparanda, och en stor mängd löst folk resa dagligen
härförbi till Norrige, för att der söka sin utkomst med fiske.
Vore jag Dig så när, som jag är fjär, kunde jag förse Dig med någon
Renstek och färsk Torsk till Juhl; men nu måste jag blott åtnöja mig med
hällsningar. var god och framför min okända hällsning till Din fru, och be
henne vara kärkommen till Lappmarken. Hon skall då få Spisa hjortron
hvar dag, så länge hon är der. Skrif snart till
Din redelige vän
L. L. Læstadius.
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