L. L. Læstadius till Berzelius 1840-07-03
<sida1>
Välborne Herr Friherre, Professor,
Riddare och Commendeur!
Jag vågar härmedelst betyga min ödmju[-]kaste och förbindligaste
tacksägelse, för Herr Friherrens och Commendeurens Gunst[-]benägna
förord i Stats Contoiret, hvarigeno[m] min räkning blef accepterad.
Såsom resultat af den resa, hvartill jag genom Kongl. Vetenskaps
Academiens Gunstbenägna förord blef recommenderad om Sommaren
1838, vågar jag härmed
<sida2>
inlämna en afhandling, som jag vågar underställa Kongl. Academiens
högst Up[p]lysta pröfning. Jag skulle icke hafva vågat besvära Herr
Friherren och Commendeuren med Öp[p]nandet af detta convolut, derest
jag haft mig bekant, att Prof. P. Fr. Wahlberg vore hemma.
Det gick ett rykte i vår, att Fransmännen ämnade ännu en gång besöka
Lappland öfver Alten och Koutokeino, hvartill en säker lots med en 20 a
30 hästar skola varit beställda i Alten; men då enderas växel på 20,000
Franc blifvit protesterad i Hamburg, lärer det icke blifva så godt om credit
på norrska sidan. De hafva äfven tagit pengar till låns i Torneå och på
flera ställen, så att man icke vet, hvad som bör Tankas [tänkas] om
saken. Jag har på Herr Gaimards och Marmiers enträgen anhållan Skrifvit
en afhandling i Lappska mythologien, hvaraf nu en del är färdig i
manuscript, men då det låter så klent med deras pen[-]
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ninge affairer, så vet jag icke, om jag kan få någonting för mitt besvär,
såsom lofvadt var. Herr Friherren och Commendeuren känner utan tvifvel
bättre än jag, hvar dessa Herrar nu Uppehålla sig, i anledning hvaraf jag
vågar anhålla, att Deras Commissionar i Stockholm, måtte blifva
underrättad om förhållandet. För en 100 Rdr skulle jag kunna aflåta
manuskriptet.
Här i norden hafva vi denna vår haft en besynnerlig väderlek, en
beständig nordost och regn under halfannan månads tid, hvarigenom en
lindrig Skörbjugg börjat Uppenbara sig ibland Nybyggare, hvaraf äfven jag
och några af min[a] barn blifvit antastade. Sådant har man icke för[-]ut
erfarit i Svenska Lappland.
Med vördnad och Högaktning har äran framhärda välborne Herr
Friherrens, Riddarens och Commendeurens
Karesuando i Torneå Lappmark
den 3dje Julii 1840.
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
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