L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1832-12-XX
<sida1>
N.H. Professoren vid Kongl. Univ. i Upsala,
Höglärde samt Vidtberömde
Herr G. Wahlenberg
Upsala [Adressfältet på brevet]
<sida2>
Ankom d. 7 Januari 1833. Besvarad d. 11 Januari 1833. [Mottagarens
anteckningar]
Karesuando den
December 1832.
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor!
Jag har nu efter vanligheten under höstledigheten lagt i ordning ett Paquet
af de fjellväxter, som samlades i sommar på Återresan från Norrige, hvartill
jag äfven bifogat åtskillige dupletter som förr, af sådane växter, hvilka icke
funnits i år. Jag måste likväl beklaga, att de växter, som lemnades på
Tromsö ännu icke kommit mig tillhanda, för att deraf kunna komplettera
sändningen; likväl väntar jag med det första de efterlämnade växterne, af
hvilka jag sedermera får jemte Salices bifoga ett särskildt Paquet, hvilket
om, annat tillfälle icke yppas
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torde få afgå den trögare eller långsammare vägen, genom Någon
Handlande från Haparanda till den förut upgifne addressen, Herr Professorns
Bror i Stockholm, ifall han ännu är på samma ställe boende.
I öfrigt höres nu vintertid ingenting nytt från det kalla Lappland. En högst
långsam och besynnerlig höst har man haft i detta år. Det blef icke något
snöföre, förr än i början af Nowember månad, ehuru Sjöarne fröso redan i
September. Att kölden skadat Års växten ända till Torneå (häri[-]från
räknadt) och kanske ännu längre torde vara bekant af de Herrar, som reste
härifrån till Upsala i Augusti.
Det obetydl. bihanget till Tit. Kröningssvärd och Myrin torde genom någon
väktmästare dem tillställas, med hällsning att jag icke nu [<icke> överstrykt
ord] Äger förmåga att meddela allt hvad de reqvirerat.
För De 20 Riksdaler Banco, som Herr Professorn lemnat till Henrik
Læstadius, får jag betyga min förbindligaste tacksägelse. Jag vill väl
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hoppas, att de blifva rätt använda, om Han annars icke urartar från sin Far
och far[-]bröder i Hushållningsväg. Jag har här en annan Bror till Henrik
Læstadius, hvilken väl äfven bjuder till att Studera, denna det går något
trögt. Om det vill lyckas med hans [ett överstrykt ord] Läsning, tänker jag
skicka honom till Upsala, för att gå igenom Seminarium, hvilken väg synes
lättast för den medellöse.
Med Högaktning framhärdar Herr Professorens
ödmjukaste Tjenare
L,L,Læstadius.
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