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<sida1>
besvarat d. 3. Novemb. 1823. [Mottagarens anteckning]
Högädle samt Vidtberömde Herr Doctor, och Botanices Demonstrator!
Omsider får jag härmedelst öfversända mitt lilla Sommar-arbete. Jag har
väl bjudit till så godt jag kunnat, quo autem successu det tillkommer Herr
Doctorn att bedöma. Den första brist, som genast yppar sig, är godt ritpapper. Jag var så försumlig under min förbi resa genom Stockholm, att
jag glömde skaffa mig velain-papper; och när jag kom till Piteå, så fanns
icke sådant der. Hvad sjelfva Figurerna angår, så torde Herr Doctorn sjelf
kunna Cor[r]igera, och äfven tillsätta, eller ändra de smärre Partieritningar
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till exempel frukten på Ranunculus lapponicus m.m. De exemplar jag fann
utaf densamma i Piteå, hade alltid sju kronblad och stundom 8, och såsom
jag fann den, så blef den ritad; Men Herr Doctorn kan ändra dem till 5, om
så behagas. Om Herr Doctorn finner någon af Figurerna oduglig, så får jag
väl rita om den. Salix glauca är tagen nog sent i det skogiga lappland, der
hon alltid har något skaftade fröhus.
I denna sommare har jag icke gjort några vidlyftiga excursioner, utom
några gånger till berget Isjach.[?] Der fanns väl föga märkvärdigt utom
några stycken växter, som icke finnas uptagne i Flora Lapponica. Jag vill
nämna, som jag tyckt mig finna: Arabis Thaliana, Hieracium dubium, och
myosotis arvensis var. stricta. Ibland Fjellväxter finnas der Myosotis
deflexa, Viola montana, Veronica Saxatilis. I Arfvids[-]jaur fanns Salix
cinerea [?] och Rhamnus frangu[-]la. Mindre att lita på, äro väl:
Delphinium
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Consolida, Agrostis Spicaventi, Bramus arvensis, Centaurea Cyanus, och
Pylogonum laputifolium, af hvilka jag tagit exemplar här i Åkrarne; men
som jag förmodar, haf[-]va medföljt säden från Vesterbotten. Till
yttermera visso vill jag framdeles skicka exemplar af nyssnämde växter.
Ehuru väderleken har varit kall och regnig hela sommaren, så har man
dock skördat temmeligen god Års växt här i Lappmarken. — Af Pastor
Som[-]merfeldt, som reste här förbi, [<fick> överstrykt ord] den 23
augusti fick jag höra, att Herr Doctorn lyckligen hemkommit från sin resa
äfven som att Tit. Marklin begifvit sig ända till Vadsöe. — Sist, då jag var i
Stock[-]holm, sade Prof. Berselius, att Academien inköpt 2ne engelska
Barometrar, af hvil[-]ka han lofvade, den ena att begagnas här i
Lappmarken, sedan han vore tillagad,
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men jag har icke hört något derom sedermera. Om Herr Doctorn tror att
jag kan göra något gagn med honom, så var god och påminn Prof.
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Berselius der[-]om. Lika så nödvändig vore en pålitlig Thermometer. Jag
köpte en i Stockholm, men fanns efter en tid blifva obrukbar i anseende
till den myckna luft, som kommit i quicksilfvert. Ändteligen får jag och
bedja Hrr. Doctorn mana godt för mig hos någon af Con[-]sistorialer, att
jag får behålla mitt Stipendium; ty det kunde hända, att jag än en gång
kommer till Upsala. Skulle Herr Doctorn någon gång vilja hedra mig med
skrifvelse, så framkommer brefvet ganska säkert, om det adresseras på:
Umeå och Arjeplog. Förblifver alltid med Högaktning Högädle och
vidtberömde Herr Doctorns ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
Arjeplog den 14 Septemb. 1823
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