L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1838-04-11
<sida1>
Höglärde samt Vi[d]tberömde Herr Professor!
Till Svar å Ärade skrifvelsen af den 16de mar[-]tii får jag i korthet anföra
följande. Om menin[-]gen med den vetenskapliga expeditionen är, att jag
skulle följa med till Spitsbergen, så måste jag renunciera, emedan jag
först och främs[t] är Sjö[-]sjuk, och för det andra har jag såsom far för en
temmeligen talrik familj mycken betänk[-]lighet vid en sådan färd, som
ofta är farlig, om man icke får hafva rätt pålitliga skeppare. Jag tror icke
att Spitsbergen i Botaniskt hän[-]seende är så märkvärdigt. Men om jag
finge inskränka mig till Nordliga Scandinaviens gränsor, så kunde jag
vis[s]t antaga tillbudet. Måhända kunde någon af de franska botanisterne
följa med till Spitsbergen, under det jag med någon annan finge besöka
de
<sida2>
märkvärdigaste ställen här i Norden. Jag känner icke, hvilken anordning
de Herrar vilja taga, som ärna begifva sig till Spitsbergen, men som jag
nyligen hört, att det ligger en americanare vid kopparverket i alten, som
håller på att befragta ett fartyg för en vetenskaplig resa till Spetsbergen,
så har jag nu skrifvit honom till, och frågat honom, om han icke vill vänta
de Franska Naturforskare, som förmodligen häldre skulle deltaga uti
befragtningen af ett fartyg, som reser för vetenskapliga ändamål, än ett,
som far på Vallross fångst, hvars resetuorer en pas[s]agerare icke kan
disponera. Men de, som tänka följa med ett sådant fartyg borde komma
något tidigare, åtminstone i slutet af Juni månad.
Då jag icke vet, om Vetenskaps Academien kan vara nöjd med mitt
ofvanföre gifna förslag, så kan jag icke bestämma något om tjenstledighet
och annat dertill hörande, utan jag skrifver till Consistorii Notarien, att
han må begära tjenstledighet å mina vägnar, ifall det i Stockholm blir
afgjort, att jag skall vara med, och derom lära vederbörande få
underrättelse, förr än jag.
<sida3>
Här i Lappmarken hafva vi ännu full vinter, mellan 25 a 30 grader — ingen
blida. kölden har varit ihärdig, dock icke ofta öfver 40 grader[,] blir
sommaren så varm, som vintern varit kall så borde man få en vacker
sommare i Norden.
Med högaktning och vänskap framhärdar
Herr Professorens
Karesuando den 11te April.
1838.

ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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P. S. Jag vet icke huru snart detta bref må komma fram till Haparanda,
emedan det går med tillfälle. Jag hoppas dock, att det kommer fortare än
ordinarie Posten, som i går afgick till Norrige, och kommer att gå tillbaks
först efter 3 veckor. Jag har talt med Herr Past. Emanuel Kohlström i
Muonioniska, som lofvar att skicka åtminstone något af rara Insecter. Om
större parti reqvireras, vill han naturligtvis hafva något för sitt besvär.
Hans addresse är. Torneå et Muonioniska. dock kan brefvet äfven ställas
på Haparanda.
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