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<sida1>
Besvaradt d. 4 Septemb. 1826.
[Mottagarens anteckning.]
Högädle och Höglärde samt vidtberömde Herr Doctor och Botan.
Demonstrator!
Jag har med mycken fägnad emottagit Herr Doctorns bref af den 19de
Januarii, jemte de dermed följande underrättelser, hvarföre jag skyndar,
att aflägga min ödmjuka tacksägelse.
Enligt Herr Doctorns önskan har jag nu i största hast sammanskrifvit de
underrättelser om vegetationen i Piteå Lappm. hvilka jag kunnat göra
under förleden Sommarresa; men som de i anseende till den brådska,
hvarmed jag vid Postens snara afgång Härifrån nödgats göra dem, äro
nog slarfaktigt upsatte, så kommer det an på
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Herr Doctorns Goda förord, huru t[ill] vida de kunna få rum i Vet. Acad.
Handlingar såsom en fortsättning av det förra.
Mitt nya ställe synes mig nog trist [?] i början, och enformigt: får väl se
huru jag kan befinna det, när sommaren kommer.
Ritningar för Svensk Botanik skall jag väl bjuda till att fortsätta, så vidt sig
göra låter; och den goda lofven, som Herr Doctorn behagat gifva, att få
del af de sista 3 haftena [häftena], skall vara mig en god Uppmuntran,
äfven som jag härmedelst får afbörda min skyldiga tacksägelse för det
Ritare-Arfwode af 30 Rsr Banco hvilka Herr Doctorn lemnat till min Bror.
Inga särdeles nyheter äro att berätta från Lappland. Här blåser och
<sida3>
stormar hvar dag, och sammanhopar snön till ofantliga Drifwor. Mina
hällsningar till Hrr Marklin och Wahlberg samt flere bekante, som kunna
träffas ber jag Hr Doctor vara så god och frambära. Marklin har nästa
sommare, att hämta en liten Skorflåda i Stockholm, hvilken skall inlemnas
på Vet. Acad. Sessions Rum.
Med Högaktning Innesluter jag mig i Herr Doctorns fortfarande vänskap
och framhärdar Herr Doctorns och Demonstratorns
Karesuando den 16de mars 1826.
ödmjukaste Tjenare
L, L, Læstadius
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