L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1843-11-20
<sida1>
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, Riddare af Kongl. Majts
Nordstjerne Orden!
Det var för mig ett oförmodat nöje, att genom Ärade skrifvelsen af den 7de
Nowember blifva underrättad derom, att Herr Professorn ännu är vid
hälsa, och fortfar att med samma intresse verka för den älskliga
vetenskapen, hvarföre jag får betyga min ödmjukaste och förbindligaste
tacksägelse, så
<sida2>
väl för ärade skrifvelsen, som för den oförmodade och oförskylta gåfvan af
50 Rdr Banco, hvilket jag riktigt bekommit.
Min verksamhet för det Botaniska har i sednare åren varit inskränktare än
förr, emedan jag måst använda lediga stunder dels till att skrifva ett och
annat för Fransmännens räkning, t.ex. Fragmenter i Lappska Mythologien,
hvaraf första delen nu vid detta laget lärer vara öfversatt på Franska, och
håller på att tryckas i Paris, som jag kan finna af de delar af deras stora
opus, som kommit mig tillhanda i Sommar; dels har jag äfven författat en
Biblisk historia på Lappska, och det var förnämligast, för att få den tryckt
någorlunda Correct, som jag kom att resa till Hernösand i sommar, jämte
det andra ändamålet,
<sida3>
att ded det samma taga Pastoral Examen, hvilken dock förefaller mig
svårare än jag föreställde mig, i anseende till det pedantiska
Skolvingleriet, som nu gjort sig gällande vid detta läroverk. Ett annat
arbete hvilket jag insett tjenligt, att få inskickadt i Fransmännens Opus,
medan de vänta på andra delen af Lappska Mythologien, är Novitiæ Floræ
Lapponicæ, har jag äfven med mig i manuscript, men hvilket måste Något
Ändras, sedan jag nu fått del af den sednare, fast som mig synes något
vidunderliga Botaniska litteraturen i Sverrige. Häraf torde Herr Professorn
finna, att jag väl icke ännu förgätit Floran, men att det går senfärdigt med
henne för det myckna bråk, som dessutom sysselsätter mig. Barnen växa
emellertid opp, och fordra Upfostran, hvarföre jag måste ställa min
ansökning på Paijala, som lärer vara ungefär 3 gånger bättre än
Karesuando. Det är nu brist på Finska Prester, så att jag lärer blifva
ensam sökande.
<sida4>
I sommar vid min afresa från Karesuando var det temmeligen varmt, så
att Ter[-]momätern några gånger visade +20 Raum[?] men sedan har jag
icke haft någon underrät[-]telse om väderleken hemifrån. Enligt bref från
min Hustru har kornet fullkomligen mognat, äfvensom Potäter och Rofvor
gifva god Äring dersammastädes. Väderleken i Hernösand har jag knappt
någon reda på, och de enda antekningar i Meteorologie[n] af Magistern
och v. Lectoren Engman, lära vara högst ofullständiga.
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Ungefärligen 8 dagar före Juhl lär jag blifva färdig att resa härifrån, men
jag får icke heller då resa hem, emedan Consisto[-]rium gått in med en
underdånig hemställan att få mig förordnad till General visitato[r] i
Lappmarkerna, hvarföre jag först måste ställa min kosa till Fölinge i
Jämtland, och så vidare genom alla Lappmarker ända till Karesuando, dit
jag, om Gud förlänar hälsan tror mig hinna i början af Mars, näst[-]kommande år.
Med vördnad, Högaktning och vänskap framlefver Herr Professorens och
Riddarens
Hernösand den 20 Nowember
1843 P.A.W. [Årtalet och de 3 bokstäverna är ett senare tillägg av okänd
person]
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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