
L.L.Læstadius till Peter Wieselgren 1860-10-20 

<sida1>          
 
Högtärade Broder! 
 
Sent omsider har f.d. vice Missionären C. Joh. Grape öfverlämnat sin 
berättelse om sin Mission till Calix. Uti Väktaren No 39 har Utgifvaren 
Friherre Passe anställt en reflexion öfver Biskops utnamningen 
[=utnämningen] i Vexjö. Jag anser, att reflexionen är ganska riktig. Men 
orsaken hvarföre M.H. ärade broder icke blef utnäm[+n]d står icke att läsa 
i Väktaren. Jag har den oförgripliga öfvertygelsen, att f.d. "Svafvel 
litteraturen." ligger i fatet!? Har Jag kanske orätt? <sida2> Jag har erfarit, 
att Svafvel-litteraturen är obehaglig för den simplaste gatpojke, men ännu 
obehagligare för dem som äro högt Upsatte. Och Nutidens pelare i 
Svenska Kyrkan tro icke, att det finns Något Svafvel i en Annan verld. 
Denna gång intet vidare att skrifva om. Det är en Satans Engel, som mig 
kindpustar dagligen, och Jag skulle gerna vilja bli af med honom. men det 
heter dig bör Nöjas åt Min Nåd. Om M.H. Ärade <sida3> Broder 
genomläser andra delen af Dårhushjonet, så skall jag äfven sända den 
tredje, för att inhämta M.H.Ä Broders Omdöme. Och Jag vill betala, hvad 
återremissen kostar, ifall den går med ångbåt eller på Jernväg. Min Son 
Lorents Vilhelm kan snarast bekomma den Åter, om den addresseras till 
Grosshandlaren Bergman Olsson Stockholm. Med Högaktning framhärdar 
Min Högtärade Broders ringa Medarbetare i vingården 
 

L. L. Læstadius. 
 

Öfver Torne och Pajala den 20. octob. 1860. 
 
P.S. Vi hafva i början af October Månad haft passabelt[?] Slädföre, men 
Nu hafva vi ingen snö på marken och Elfven, hvarpå man körde med häst 
är snart öppen för båt. Då man i Medlersta Sverrige klagar öfver allt för 
Mycket regn, som hindrat inbergningen, hafva vi här oppe redan i början 
af September inbergat All gröda, och före October Månads början tröskat 
All säd. Årets hö och kornskörd är ypperlig och kornet säljes här till 
samma pris som i Stockholm. Detta gör riorna! ut supra 
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