L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1849-12-08

<sida1>
Till Professoren och Riddaren
G. Wahlenberg. Upsala. [Adressfältet på brevet]
<sida2>
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor, och Riddare af Kongl. Majts
Nordstjerneorden!
Då jag härmed tar mig friheten öfverlämna Några frön, samlade i Pajala
eller Kengis trakten, sker det endast, för att fort[-]sätta mina fordna
förbindelser. Mina trägna Embets göromål hafva hindrat mig från
vidlyftigare Excursioner; men af det, som jag förrleden somma[-]re
kunnat observera, har jag funnit, att här finnas Lappska växter till större
Artmängd än jag kunnat förmoda. Uti öf[-]
<sida3>
versta hörnet af Pajala Socken var det för mig nog oförmodadt Att
påträffa Dryas octopetala, och Alsine biflora vid husen i en By, som kallas
Junosuando Masugn. Troligen finnes på de kala fjellbergen deromkring
flere fjellväxter; men min tid medgaf icke att göra excursioner
deromkring. Här vid Kengis bruk förekomma de flesta Lappska Salices,
utom polaris, herbacea och lanata, som jag icke påträffat här. Gnaphalium
sylvaticum och Norvegicum förekomma här, utan Någon af mig
observerad öfvergång. Butomus Umbellatus, förekommer på flere ställen i
Elfven, men endast i gräs form, såsom i Karesuando vid Idivuoma,
hvarifrån jag förut skickat Specimen. Triticum repens luxurieras i
mångfaldiga former, omkring åkrarne och husen. Nymphæa Alba och
<sida4>
lutea, såsom praktväxter i sjöarne; angelicha [<alpina> överstrykt ord]
sylvestris, Archangelicha, och Montana? i Skogarne o.s.v. Potamogeton
Sparganifolius, i floderna, o.s.v. Pajala, dit jag flyttade i Mars förleden
vinter, är en god Spannmåls och Smörort, men brist på kött och Fisk.
Dock fås här Skogsfogel samt Något lax — Så att någon egentlig brist på
Sofvel och brödföda icke är för handen: Men med en folkmängd af cirka
2500 personer, finnes äfven en stor mängd fattiga, som man sällan ser till
i Lappmarken, ehuru Lappmar[-]ken anses vara den fattigaste ort i hela
Sverriges Rike; Men jag kan icke kalla den ort för fattig, der inga tiggare
finnes. Till en början kostar det mig Mycken Möda, ihärdighet och
ansträngning, att häfva orsakerna till fattigdomen, hvilka finnas uti det
Allmänna Sedeförderfvet; Kampen Måste Utkämpas på öfvertygelsens
väg, med krögare, fyllhundar Skojare, lättingar, horbockar. o.s.v. Och att
vrida om Menniskans vilja är ingen lätt sak.
<sida5>
Jag har nu elfva lefvande barn 7 döttrar och 4 Söner; En son studerar i
Hernösands Gymnasium; och 3 äro små. Dessutom äro 3 barn döda;
således inalles 14: Min Hustru är född 1805 och borde således vara utom
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Barna Åldern: dock är den yngsta Sonen en[-]dast ett halft år. Man kan
således icke Ännu vara alldeles säker, att den halfårige är den siste.
Under önskan, att denna fröpåse måtte komma fram, har äran framhärda:
Herr Professorens och Riddarens [ett okänt tecken]
Haparanda Pajala och Kengis den 8de Decemb. 1849.
Ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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