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Karesuando den 7de Januari 1835
Min värdaste Broder!
Med skäl tycks jag minnas, att jag fått ett bref af Dig i Sommar, som ännu
lär vara obesvaradt, fast jag nu icke är i stånd att finna rätt på det. Jag
mins nu icke så noga innehållet, men det tycks jag komma ihåg, att der
ibland annat taltes om Silkes afveln, och nu ser jag af Tidningarne, att
verkligt Svenskt Silke redan förekommer bland Slöjd-Expositionerne i
Stockholm. Förunderligt nog, att sådant nu först blifvit påfunnet i
Sverrige. Silkes afveln infördes i Europa i 12te seklet och nu först har det
hunnit till oss. Jag nämner detta blott som en curiositet, i afseende på
odlingens framskridande i Lappmarken. Åkerbruket har varit bekant i
Sverrige ända från urminnes, till och med i Norrland och Jämtland, så
långt Historien vet omtala dessa provincer, och likväl är det icke ännu fullt
150 år, sedan de första försök med denna närings gren gjordes i
Lappmarken. Nu vet man att Åkerbruket redan är de södre
Lappmarkernes förnämsta Näringsgren, och till och med i Muonioniska på
Torneå Elf 30 mil från bottniska hafsbugten med en cirka 1000de fots
Uphöjning öfver hafvet, samt vid 68 graders polhöjd, grundar sig de der
varande Bönders välmåga förnämligast på Åkerbru[-]
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ket men tala om detta för Stockholmaren; nämn det för Inrikes Ministern:
han skall möta Dig med Hån, så sannt som jag hetter Lasse! — Vi ha hört
talas om Projecter på Riksdagen om en ny Landsväg från Öfvertorneå till
Alten, en vägsträcka om nära 60 mil, der en, högst 2 eller 3 Resande
skulle händelsevis passera på hela sommaren, om der vore den slätaste
Landsväg. Och detta orimliga project var næstan på vägen att gå igenom,
om icke Händelsevis Doctor Grape från Pitheå, som kände förhållandet,
satt sig deremot. — Men gif inn ett project om jordbrukets och
ängskötselns befrämjande, om några stenars undanrödjande uti Elfvens
svåraste farvatten; Och man skall få se hela Riksdagen gäspa. Hvad
kommer det dem vid? Lappmarken är ett Land, som icke står att hjelpa.
Ja! hvad hjelper här protester och Resonementer af en så obetydlig man,
som en Lapp Prest eller Civil tjensteman dersammastädes, om han ock
kände saken grundligare än vederbörande? — Det kom en gång ett rykte
för Landshöfdingens Öron i Norrbottens Lähn, att Lappar och Finnar i
Torneå Lappmark sålde sina Barn till Norrige, och detta lät lika underligt i
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Hans öron, som det Bönderne i grannskapet af Hufvudstaden berätta, att
de Barn, som lemnas in på Frimurare Barnhuset i Stockholm Insaltas i
stora fastagen, och skickas till mat åt Hund Turken. (Det har jag hör af
flera Bönder omkring Stockholm och Upsala, och det var alldrig värdt att
bestrida den saken. Ty de vis[s]te till och med, huru barnen aflifvades. De
lades nämligen i bad; man skar op puls ådrarne, och lät Dem få förblöda.)
— Så var och nästan förhållandet med Barnhandeln i Torneå lappmark.
Det kom
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vederbörande till förklaring. och — se! förhållandet var ganska rigtigt.
Barn såldes verkeligen till Norrige, men till sådane Barnlöse makar, som
drogo en bättre försorg om de sålunda k[öp]ta Barnen, än sjelfve
föräldrarne i sin nödstälte belägenhet kunde göra. Och detta Barnköp har
varit ett uråldrigt bruk på dessa trakter. Nu kunde Landshöfdingen
Naturligtvis ingenting göra deråt — men önskligt hade varit att, han känt
Landsens sed förut, så hade han sluppit hela besväret [ett ord fattas pga
skadad sidkant] än ett politiskt misstag är begångit i afseende på
Lappm[ar]ken och det endast af pur okunnighet om Landets och fol[kets]
naturliga förhållanden. Men jag går nu ifrån dessa histori[er] som föga
kunna intressera Dig såsom Sörlänning.
Mitt hushåll står ännu in statu quo. 4ra Barn ha[r] jag redan 3 döttrar och
en Son. Sommaren här oppe v[ar] rätt vinterlik ända till Julii Månads slut.
Då hade ännu [ett ord fattas pga skadad sidkant] alla åkrar gått i ax. Men
ifrån den tiden inträffade [en?] uthållande värme, som varade ända till
nära Michaeli, och [till?] folkets stora förundran fick man skära matadt[?]
korn äf[ven] i Karesuando, hvilket nu icke händt på flere Herrans år.
Någon Desiderat lista har jag ännu icke färdig, så a[tt] du får behålla Dina
Duppletter så länge, men framdeles [då?] jag åter får tid att gå igenom
Herbarium, skall jag nog h[ålla?] din goda lofven i minne. Intet nytt in
Botanici. Jag ha[r] i sommar icke gjort några excursioner till Fjellen, för
de[n?] gräsliga mängd af myggor, som plågade inpå sena hösten. [Om?]
Du tänker komma till Lappmarken, så kom icke Mygg[tiden?] ty då får Du
genast elaka begrepp om Lappmarken. Jag ber om min vördsamma, fast
okända hällsning till din älskade fru, samt framlefver Beständigt
Din redelige vänn
L. L. Læstadius
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