L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1833-02-25
<sida1>
Professoren Höglärde samt Vidtberömde
Herr Göran Wahlenberg
Upsala [Adressfältet på brevet]
<sida2>
Besvarad d. 14 Maj 1833. [Mottagarens anteckningar]

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor samt Riddare af Nordstjerne
Orden!
För några dagar sedan hade jag äran emottaga Herr Professorns Ärade
och Kärkomna skrifvelse af den 11te Januarii, hvarföre jag får betyga min
ödmjukaste och förbindligaste tacksägelse. Af denna skrifvelse inhämtade
jag, att det lilla växtpaquet, som afgått med Handlande från Hammerfest,
rigtigt framkommit, hvilket högeligen fägnade mig, emedan jag började
tvifla, om något tillfälle mera skulle gifvas till Paquetets afgång på
vinterföre.
Jag har väl nu ändteligen fått det öfriga af Sommarskörden från Tromsö;
men har ännu icke fått tid att ordna den; emedan jag under tiden gjort en
resa till Arje[-]
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plog i Piteå Lappmark, för att bevaka några angelägenheter i anseende till
fadrens inträffade död. — Jag vet således icke om jag hädanefter kan få
något tillfälle, att afsända till Haparanda de Salices och det öfriga, som
kan ihopsamlas för Herr Professorens räkning. Dock skall jag bjuda till att
få Paquetet färdigt så fort som möjligt.
Expicata[?] Lapponica, som redan länge varit färdige, komma just nu att
afgå till Haparanda, samt vidare till Stockholm Sjöledes. Det torde dock
icke hinna dit förr än fram på Sommaren, och har jag anmodat Professor
B. Fries i Stockholm, att taga dem i förvar tills de hinna afhämtas af
prænumeranterne genom Tit. Myrin, hvilket jag anhåller att Herr Myrin
måtte få underrättelse om i händelse han ännu icke skulle hafva
bekommit svaret på dess sista skrifvelse. Härmed har jag äfven äran
öfversända fullmagt för Herr Professorn, att taga emot penningarne af
Kongl. Vet. Socie[te]ten, hvilka kunna addresseras på
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Haparanda, hvarest jag har en fullmägtig som kan lyfta dem från
PostContoiret. Men skulle under tiden något tillfälle Yppas att få pengarne
af[-]sände med någon Säker resande, som kommer ända till Karesuando,
så vore det säkrast. i hvilken händelse jag önskade få smärre sedlar.

L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1833-02-25
För den godhet Herr Professorn fortfar att bevisa min Brorsson Henrik
Læstadius, får jag betyga min Upriktigaste tacksägelse, och står derför i
den största förbindelse. Af Hans sista bref förnam jag, att han då ngl. fått
ut sin Lön på condition och tyckte sig vara riker karl. Jag vill således
förmoda att han bärgar sig, tills vidare. Att i Upsala hafva mera
penningar, än man behöfver för att jämt opp Uppehålla lifvet, anser jag
mera skadligt än gagneligt för en eldig yngling.
Vintern har varit ymsom blid och ymsom kall till 40 grader och deröfver i
början af denna månad. Snön är Tjock i Södra Lappmarken
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Vargar göra otrolig Skada på Lapparnes rehnar. Dessa Äro de enda
nyheter från Lappland. Här är äfven Sjukligt i en slags Nervfeber, som
ännu icke är öfverstånden. Äfven i mitt hus har en Bror åt Henrik
Læstadius blifvit hårdt ansatt och är nära döden. Man vet ännu icke om
sjukdomen slutar dermed eller om flere blifva smittade. Sådane Sjukdoms
fall äro i synnerhet betänkliga här, der Allt Läkare biträde saknas. —
Hosföljande bref till Tit. Kröningssvärd anhåller jag få egaren tillsändt vid
lägligt tillfälle. Med fortfarande Högaktning har äran framhärda, Herr
Professorens
Karesuando den 25te februari 1833.
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius.
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