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<sida1>
Kongl. Majts Trotjenare, Professoren och Riddaren af Kongl. Majts
Nordstjerne Orden Höglärde samt Vidtberömde Herr Doctor G.
Wahlenberg
Upsala [Adressfältet på brevet]
<sida2>
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor, Riddare af Kongl. Majts
Nordstjerne Orden!
Medan jag ännu har krafter, anser [jag] min skyldighet vara, att skrifva
Några Ord. Jag har länge känt Döden i mitt Bröst, och redan mellan 20
och 30 års ålder hade jag svåra känningar i Bröstet. Jag har likväl bju[]dit till att vara försiktig; men sistledne Sommar kom jag, att ro något
häftigt med en last båt efter några forsar, och blef sedan kall, hvilket
förorsakade en svår och långvarig snufva[?], som fortfor med Uphöstning
[?] inpå Sommaren. Sedan Uphostningen Uphörde kände jag just ingen
smärta, men började märka fram på Hösten, att den ena kinden var
mycket mera röd än den andra. Småningom började [k?]lämmingar i
bröstet med ky[la?] mellan skuldror och [ett oläsligt ord] ryggraden. Jag
har icke begagnat annat än Beckplåster på bröstet och en Spansk fluga
mellan skuldrorna, Som hålles öppen, och har något lindrat tryckningarne
men föga hopp synes vara för handen, att inflam[-]
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mationen i högra lungan lärer Uphöra. Jag bereder mig således att snart
lemna detta Jordiska, hvartill jag för egen del finner mig nöjd i stöd af
Religionen. Men för min familj torde utsigterna bli[fva] svårare.
De frön som jag samlat under sommaren skola skickas med första lägliga
tillfälle, anti[n]gen jag lefver eller dör. Alla Dupletter, som ännu finnas
qvar af Lappska växter, ber jag min Hustru draga försorg, att de blifva
skickade till Herr Professoren, på vinterföret till Haparanda och derifrån
med ångfartyg till Stockholm. Det egentliga Herbarium hade jag tänkt
bort negociera[?] åt Engelsmän; men om det icke lyckas åt det hållet, så
anmodar jag och anhåller ödmjukas[t] att Herr Professorn täcktes försöka,
att få det samma försåldt innom Sverige. Det borde vis[s]t vara värdt
1000 Rdr så pass fullständigt, som det nu är, i synnerhet af Lappska och
Nordiska växter; då äfven de botaniska Böckren skulle få medfölja; men
annars, och om det icke kan fås så mycket, så må det afyttras för hvad
som kan fås. Tillika anhåller jag ödmjukast, att Herr Professorn täcktes
recommendera min Hustru till något slags understöd af Vet. Acad. som
E[r?]. Grapes Enka har erhållit, då och i den händelse något årligt under[]stöd henne beviljas, icke allenast de 10 [<arlig> överstrykta tecken]
åriga [ett par överstrykta tecken] meteorologiska observationer, som här
af mig
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blifvit hållne, skola till Vet. Acad. öfverlemnas. Utan äfven fortsättas af
min hustru, som jag lärt att observera, så länge hon är här i orten, eller
om hon också kommer att flytta en 10 mil högre opp nära under
Kilpisjärfvi. Jag får sluta med, att betyga min tacksägelse, för All den
godhet Herr Professorn bevisat mig. Inneslutande mina sörjande barn i
Herr Professorns ynnestfulla hågkomst (och mig sjelf i Guds Eviga Nåd)
framlefver till Döds stunden, Höglärde samt vidtberömde Herr Professorns
ödmjukaste tjenare
Lars Levi Læstadi[<us> en bit av pappret bortriven]
P.S. i hvilken sjukdom min yngre Bror Petr. Læstadius aflidit, är oss ännu
obekant.
P.S. Karesuand[o] den 2. December 1841. Ofvanstående om min
bröstsjukdom är i det mesta gällande. Genom kroppsrörelser och diet[?]
tyckes väl rådnaden på kinden vara mindre begränsad än förr, och ingen
tryckning på bröstet kännes, ejheller äger någon Uphöstning[?] rum,
endast från halls [hals] gropen eller strupen kommer en myckenhet
slem[?]. jag svettas hvarje dag i följe af mina kropps rörelser, men icke
om natten, har god matlust och god sömn. Om det lyckas mig motstå
Sjukdomens hastigare [haftigare = häftigare?] utbrott, är dock

[ordet i originaldokumentet]

beskaffenheten af Sjukdomen och dess utgång alltid tvifvelaktig. Den
torde förmodligen utbryta med dubbel fart mot våren. — Med några till
Stortinget resande Norrmän följa de samlade fröen uti en pose.
ut supra. Læstadius.
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