L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1833-06-28
Adjuncten och Intendenten vid Kongl. Vet. Societet i Upsa[la]
Högädle Herr Gabr. Marklin Upsala [Adressfältet på brevet]
Karesuando den 28de Junii 1833 [<505>]
Vördade Broder!
Af Henrik Laestadius har jag förnummit att Bror i dessa tider vistas i
Stockholm, för att rangera några samlingar etc. Som jag likväl är osäker,
när och huru länge Bror vistas der, låter jag detta bref gå Upsala vägen
med anhållan, att Bror i händelse vistelsen är i Stockholm, täcktes höra
efter på Mag. Viborgs Boklåda, om något Paquet från Fries addresserade
till mig funnos der. Detta Paquet ber jag Bror vara god och afhämta
derifrån samt på det kraftigaste se styra att det med någon Haparanda
eller Torneå Bo kunde komma tillväga sjöledes eller Landledes huru som
häldst. Jag har nu snart i 2 år väntat derpå.
Likaledes ber jag Bror vara god och underrätta mig om nu mera någon
Månatlig tidning ges ut som i summariskt innehåll upptager de flesta
politiska nyheter. Vi hafve här inga tidningar. Men en sådan månatlig
Tidning skulle för oss vara Lämpligast då posten i alla fall går blott en
gång i månaden från Haparanda!
I vinter grasserade Nervfebern här rätt starkt. Jag och flere af mitt husfolk
bragtes af denna sjukdom nära grafvens bredd, dock äro vi nu alle
återställde.
Våren har efter vanligheten varit kall, så att inga skorfvar visat sig. Nu
först har det i några dagar varit varmt, så att några fjerilar börjat synas.
Men tillika med dem så mycket mygg, att den är glad, som får hålla sig
inne.
Var god och frambär min hällsning till Wahlberg om han träffas, jemte
B[2-3 oläsl. bokstäver pga fläck]berg d. yngre. Wikström att jag har
s[oläsliga bokstäver pga fläck] Kryddfrön till B. Fries med påminnelse om
hvad har skrifvits rörande växtbundtarnes emottagande etc.
Min ärade Broders Trotjenare
L. L. Læstadius
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