L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1839-05-11

<sida1>
Haparanda 18 6/6 39 [Poststämpel]
Kongl. Majts Trotjenare, Professoren,
Riddaren af Kongl. Majts Nordstjerne Orden,
Höglärde samt Vidtberömde,
Herr Doctor
Göran Wahlenberg.
Upsala. [Adressfältet på brevet]
På undertecknads Posträkning i Haparanda L. Læstadius. [Læstadius
anteckning]
<sida2>
Ankom d. 13 Juni 1839 [mottagarens anteckning]
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor,
Riddare af Nordstjerne orden!
Sent om sider Tar jag mig tid att afbörda min förbindligaste tacksägelse
för kärkomna Skrifvelsen af den 16de Januarii, äfven som det andra
brefvet, innehållande 50 Rdr Banco, för hvilket jag får hembära min
ödmjukaste och förbindligaste tacksägelse.
Min Församling har denna vinter blifvit hemsökt af dödliga sjukdomar,
som bortryckt mera folk än vanligt, och äfven jag har deraf fått emottaga
min beskärda del. Messlingen, som i början af vintern visade sig lindrig
äfven ibland Lapparnes Barn, blef fram på vintern mer och mer elakartad,
så att den bortryckte ganska Många Barn och Äldre personer; äfven mina
Barn blefvo hemsökte af den hemska gästen, som tog af dem sin
beskärda del, en ligen gosse om 2 år och 8 månader, ett mycket vackert
och välartadt barn, hvars bortgång länge gör ett sorgligt intryck på mitt
sinne. Min Hustru har dessutom varit sjuk nästan
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hela vintern, och är ännu icke riktigt på benen. Allt detta har varit en
ordsak hvarföre jag så länge dröjt med den kärkomna skrifvelsens
besvarande. Under denna bedröfliga tid har Botaniken merändels fått hvila
för mig. Jag kom likväl att gå igenom herbarium under den tid, Tit. Vahl
var här. Han igenkän[de] uti den såkallade Lychnis Dorothea en växt, som
han mycket tagit på Grönland, och delat ut till åtskillige under namn af
Lychnis affinis Vahl. Det må nu komma an på Botanisterne, hvilket namn
de vilja antaga, då intetdera ännu lär vara publicerat i tryck.
Vissa Spå quinnor ibland Lapparne säga: när snö falle[r] på ofrusen mark,
blir vintern mild och medför dödl[ig]het. Antingen denna Spådom är
grundad eller icke, så har det likväl i år inträffat. Ingen vinter under hela
decennium har varit så mild som denna. Jag håller just på att beräkna
medel Temperaturen för denna ort efter 9 års observationer, och Tycker
mig deraf äfven som af vegetationens aftagande i allmänhet finna ett
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aftagande eller en försämring i vårt Climat här i norden. Jag får
Vintermånadernes medel Temperatur mildare, men Sommar månadernes
M. T. Kallare än de Grapska [Grapeska?] Observationerne för Enontekis
utvisa, och medel Temperaturen för hela perioden blir efter mina
Observationer -3◦-36. Det bör likväl observeras, att jag så mycket som
möjligt
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sökt minimum för hela sommaren, så att Termomätern merändels alltid
blifvit observerad i Soluppgången, så ofta jag sjelf varit hemma, hvilket
naturligt[-]vis måste göra ett stort afslag i Sommarmånadernas medel
Temperatur. Af de Fransmän, som nu sist reste härförbi i slutet af April
månad, fick jag ändteligen en Baromäter, och en Thermomäter med Sprit,
som kan hålla ut vinter kölden bättre än min quicksilfver Thermomäter
hittills gjort.
Det skall visserligen blifva mig ett nöje, att insamla frön af Lappska växter
efter den föreskrift som Herr Professorn meddelat, men huru detta arbete
må Lyckas vet jag icke, då jag icke är så van med saken.
Intet exemplar af Loca parallela har jag ännu sett. Det torde komma
deraf, att jag icke kan upfy[lla] Allas önskningar så väl, som jag borde.
Intet nytt från Vinterlandet. Lapparnes Rehnar må vanligen bättre än
Lapparne sjelfva under en mild vinter och kall sommar. — Våra
Åkerbankar Äro redan bara, och Salix limosa visar Knoppar;
Thermomätern har redan stått 8½+, om det kan betyda en snar sommare
eller kanske snarare en kall efter vinter i Juni, vet jag icke. — föröfrigt får
jag innesluta mig i Herr Professorens ynnest och med samma Högaktning
och vänskap, som förut framhärda
Herr Professorens
Karesuando den 11te maji 1839.
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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