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LLL [sigill]
Haparanda ¾ 1836 [Poststämpel]
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Karesuando den 28de martii 1836.
Min Värde Broder!
Jag har 2ne Bref af Dig obesvarade, hvilken försumlighet kommer deraf,
att jag väntat det växtpaquet, som enligt Ditt sednare bref redan skulle
vara afsändt till Stockholm för att vidare afgå till Haparanda, men efter
flere omstälte efterfrågningar har jag icke kunnat få någon underrättelse
derom. Antingen måtte det icke hafva gått från Stockholm, eller har det
blifvit bortslarfvat på vägen. — Jag får således under denna ovisshet
endast betacka Dina båda kärkomna bref, hvaraf jag finner, att Du icke
[ett överstrykt ord] Glömt en gammal kämpebroder.
Mitt lif i Karesuando framslinkar efter vanligheten. I förrleden sommar har
jag lika väl haft åtskillig vedermöda, genom en svår nervfeber, som höll
min Hustru vid sängen i 8 veckor, och förorsakade tillika missfall,
hvarigenom hon var nära att stryka med. Emellertid har hon någorlunda
tillfrisknat, utan att likväl återvinna sin förra hälsa. — Under sådane
omständigheter blef föga gjort för flora. Sommaren var dessutom regning
[regnig] och kall. Årsväxten har blifvit skadad af frost i hela Norrbotten, ju
längre norr dess värre.
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Här i trakten fordras nu mer än vanligt med Bruks rörelse. Engelsmännen,
delägare och förvaltare af ett icke så länge sedan upfunnit kopparverk i
alten, uti finnmarken hvilket du väl torde veta af, hafva äfven ärnat å nyo
arbeta på Svappavaara. Gud vet, om det likväl blir verkstält. De hafva
äfven tänkt kjöpa [köpa] Kengis Bruk Om jag mins rätt, för 30,000 Rdr.
Det Gamla Skjangeli (Se Hermelins beskrifning) har äfven kommit i
åtanka. Alla dessa funderingar låta vis[s]t bra, men jag är en tviflare uti
detta, som i mycket annat huruvida någon Bruks rörelse, kan med fördel
låta handtera sig här, så länge som den hufvudsakliga malm transporten
jämte annan transport måste ske genom rehnar. Engelsmännernas pengar
skulle visserligen sätta lif i soken [socken, saken?], kanske en och annan
ström kunde bli ränsad, och mången få arbets[-]förtjenst etc. Med sådane
Bruks funderingar lär Du förmodligen icke befatta Dig, som kunde
möjligtvis locka Dig hit norrut, at[t] åtminstone bese trakten. I thy fall
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skulle Du icke vara långt ifrån Karesuando. Jag hört genom Lapparnes
berättelser (hvilka
<sida4>
hvad localbeskrifningar angår, äro bättre än Charta), att man efter Lainio
Elf, som är en gren af Torneå Elf, kan fara med båt ända opp på högsta
fjellryggen till ett stort Träsk, som kallas Rostojaure, hvarifrån vatten
flyter till de båda hafven, och att man icke har mer än ½ half mils fall åt
norrska sidan, då man åter har båtlast ända till Ishafvet. Detta vore äfven
något att fundera på för våra Speculativa Riksdagsmän, som hafva tid att
hålla långa debatter om prestkragar och dylikt. Här vore kanske med
ringa möda nog en båtfart möjlig mellan bottniska viken och Ishafvet,
hvilken väl vore något mera värd än en landsväg.
Jag skref något i höst om Lappmarksgrä[n]sen etc. och skickade det med
något växtpa[quet] till Doctor Billberg i Stockholm med anmodan, att
bjuda ut den till trycket; har dock icke hört af något derom sedermera.
Om Du händelsevis får träffa Tit. Billberg, så kan du fråga huru det
förehåller sig med saken, och underrätta mig derom. Till Prof.
P.F.Wahlberg skickades äfven i höst några ritningar för Sv.Bot. Jag har
icke hört, huruvida desse kommit fram.
Inga nyheter från Lappland. framför min okända hällsning till din Fru, och
haf i troget minne
Din redelige vän
L. L. Læstadius
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