L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1826-11-24

<sida1>
Ankom d. 8 Januari 1827. Besvaradt d. 4 Februari 1827.
[Mottagarens anteckning]
Höglärde samt vidt berömde Herr Doctor och Professor!
Då det nu yppar sig så godt tillfälle, att få skicka någonting från
Karesuando till Upsala, hvilket så sällan händer, så tager jag mig frihet att
jemte tacksägelser för det sednaste kärkomna brefvet af den 4de
September 1826, jämväl skicka en liten sändning af vulgaribus et
rarioribus, hvilka jag under mina inskränkta Sommar-Excursioner kunnat
insamla. Paquetet innehåller ingenting annat än bara gamla bekanta,
hvilka likväl på sitt sätt
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och i sitt slag kunna vara välkomna efter en längre skiljsmessa; till ex.
Carex laxa och Sonchus Sibericus[?]. Kollus[?] alpinum har ty värr icke
kommit för min[a] ögon; Jag har icke heller väntat, att finna den, häldst
mina excursioner inskränkt blott häromkring kyrkan, när jag undan[]tager en liten tuor [tour, tur], som gjordes till Juc[-]kasjerfwi i Julii
Månad.
För 9de Bandet af Svensk Botanik, hvilket Herr Professorn haft den
godheten att lämna till min Bror till vidare afsä[n]dande, tackar jag
ödmjukeligen. Det skall vist blifva mig kärkommet, när det en gång hinner
komma mig till handa. Att Herr Professorn äfwen med detsamma aflemnat
ritpapper, torde, nog vara behöfligt, emedan det förra är rättnu slut. Jag
har denna sommare förfärdigat 20 stycken ritningar för Svensk Bota[-]
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nik hvilka jag framdeles skall afsända pær Posto, emedan, om detta
paquet, som följer med några Norrska Herrar till Stortinget Deputerade
från Tromsien, skulle genom någon olycklig händelse omkomma, så må
ritningarne vara i behåll.
Att Herr Professorn af den torrka, som herrskat i södra Sverrige, sluter till
Sommarens beskaffenhet i Lappmarken, slår tämmeligen väl inn. Vi hafve
icke på mannaminne haft en så ovanligt varm Sommare, som denna, med
uthållande värme ända från våren till sena hösten. Jag har äfven 2 a 3
gånger om Dagen anteknat värmen under Sommarmånaderne ända till
den sista September, då jag hade den olyckan, att finna Termometern
förderfwad, förmodligen af någon nyfiken, som ovarsamt handteradt
instrumentet, och spräckt röret. I anledning deraf vågar jag hos Herr
Professorn anhålla om något tillfälle skulle gifwas att låta för min räkning
beställa en säker Termometer som i brist af annat tillfälle,
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kan inlemnas hos prof. Wikström i Stockholm, till vidare afhämtande[.]
Jag har nämligen medtalt en viss Ha[n]dlande Lithner från Torneå, som
reser på Stockholm och Karesuando, att Speciel[lt] gå in hos Wikström,
ifall något vore, a[tt] afhämta. Till Tit. Marklin ber jag om min hälsning
ifall han nu är hemkommen från sin Gothlands resa. Jag har några
skorfwar här för hans räkning, men de äro ännu för få, att det knap[p]t
lönar mödan skicka för än jag får mera. Med Upriktig vördnad, vänskap
och högaktning har Äran framhärda
Höglärde och Vidtberömde
Herr Professorns
Karesuando den 24 Nowember 1826
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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