L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1832-08-16
<sida1>
Karesuando 16de aug. 1832 [<504>]
Högtärade Broder.
Brevet tillika med den deri Specialissimo recommenderade Brodren
Frigelius kommo till Karesuando den 25te Junii eller dagen efter
midsommar dagen. Sedan den tiden har man här Entomoligiserat,
ornithologiserat och Botaniserat ända till Norrige, och sedan i trakterna
häromkring och samlat allt hvad samlas kunnat, ehuru väderleken och
hela sommaren i allmänhet varit högst missgynnande för alla slags
undersökningar, så att Herrar Commistenter icke lära mycket rosa
marknaden. Emellertid kan jag intyga att alla har på sitt vis varit
<sida 2>
flitige att göra excursioner, vid hvilka jag oftast varit med. Men Frigelius
den fromma mannen har måst utstå många äfventyr på fjellresan, hvaraf
vi andre Spefoglar gjort oss lustige; och sanningen att säga, ha vi sällan
haft så roligt på någon resa, som på denna hvartill Frigelius mest bidragit.
– Då bror vet huru dålig Entomolog jag är, måste det synas förlåtligt att
jag icke samladt några skorfvar särskildt för Brors räkning. Så att här icke
kan bli fråga om något Stipend Entomolog alls; utan heldre dagliga
kompensen – om jag sett någon skorf så har jag bara visat dem åt
Frigelius. – Bror nämner om ritandet af larfven. men
<sida3>
det lär blir svårt att rita, medan jag icke vet, hvad som förtjenar ritas.
Bror måste först lära mig att känna de fjerilar och skorfvar, som
någongång skickas härifrån, annars samlar jag både likt och olikt. Dels
hvad som nu föröfrigt är till vetandes och sägandes om Lappmarken m.m.
så det står allt skrifvet i Juda konungens Bok. Jag har fått så många bref
och reqvisitioner med de här herrarne, att jag knappt hinner svara på alla
mycket mindre upfylla allas önskningar. Jag måste sluta med hällsningar
till alla som vederbör, samt innesluta mig i Brors gunstbenägna
hugkommelse samt förblifva totus et grantius nominis tui euktor et Cliem
observantissimus
Læstadius.
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