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<sida1>
[Adressfältet på brevet]
Medicinæ Doctorn och
Botanices Demonstratorn
Högädle och Widtberömde
Herr Göran Wahlenberg
Upsala
<sida2>
ankom d. 1 August. 1824. [Mottagarens anteckning]
Högädle och vidtberömde Herr Doctor och Botanices Demonstrator!
Med mycken efterlängtan har jag vid ankomsten hit till Umeå, emottagit
Ärade skrifvelsen af den 12 maji, jemte pennor, velin papper, samt
Paquetet från Adj. Fries m.m. hvarföre jag nu skyndar att aflägga min
ödmjukaste tacksägelse. Af Herr Doctorns förra
<sida3>
hade jag inhämtat; det jag hade att invänta vidare instruction för Resan.
Af fruktan att icke omfaras med den Påst som möjligen kunde innehålla
detta, beslöt jag, att vänta i det längsta; till slut då Påst kom, utan att
innehålla sådant, anträdde jag resan först i början af Julii månad, sedan
jag förut gjort Excursioner till Kaltes Buowdt[?] och opp efter Lais Elfven
ett stycke som Jag höft [hört, haft?] underrättelse om baromäters
erhållande, men icke något löfte om en särskildt Termomäter, till att
probera Ka[ll]källor, så tog jag vägen förbi Arvids[-]jaur, hvarest jag
bekom en sådan till låns. Således kom resan, att ske förbi skellefteå och
vidare till Umeå. Det förstås, att jag under vägen gjort undersökning[-]
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ar, så vidt, som ske kunnat; hvarvid dock ingenting märkvärdigt
förekommit, utom en Stellaria, af hvilken här medfölja några Specim.
samt några fossila Trädstycken, tagne vid Umeå på 3 och 5 famnar djup
under jordytan, hvilka jag nu sjöledes afsänder till Vetenskaps Academien.
Stellarian, hvilken jag alldrig sett förut på något annat ställe, fanns ymnigt
växande i ett kärr vid Glommers Träsk by och Arvidsjaurs Socken, och
måste jag bekänna, att jag icke vet hvart den egentligen hörer. Af
Exemplaret finner Herr Doctorn, bäst dess utseende; jag vill blott nämna
Att kronbladen äro alldeles som på St. media, men större än blomfodr. —
Jag måste högeligen beklaga, att Baromätern fanns vid öpnandet vara
bristfälligt, ty en del af quicksilfvet fanns redan utrinnit, hvaraf soml[igt]
stannat i sjelfva det yttersta messings locket. Jag vet således ingen annan
råd, än att genast sända instrumentet till bakas med en Skeppera
[Skeppare] Tjernberg. förmodligen har Hr Grahn sjelf eller hans hemma
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varande icke kunnat hålla sig från att fingra uti den; men utom något
quicksilfver, som bortrunnit, tyckes instrumentet eljest icke hafva tagit
någon Skada. — Sedan det nu lidit temmeligen långt på Sommaren, får
jag väl se, huru långt till Åsele Fjellryggen jag kan hinna. Efter jag denna
gången icke kan medtaga Barometern, så håller jag för bäst, att fara
härifrån till Nor malings, Själa, Sidensjö och Anunsjö Socknar; vidare till
Åsele opp efter vattnen deromkring, och sedermera öfverfa[-]ra till
Ångermanland igen vid Tåsjon, hvarest efter berättelse skall finnas ett
mycket märkvärdigt berg. Och om så Resan kan ske ner efter Ångerman
Elfven till Hernösand, så torde Sommaren i det mäste blifva slut. 6
stycken ritningar har jag förfärdigat i år nemligen. Astragalus alpin;
Thalictrum alpin, pinquida villosa, sam Carex microstachya och Carex
tarciflora[?] och loliacea. forblifver med Högaktning Högädle Herr
Doctorns
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.

_
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) /

