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Karesuando den 24de Julii 1827.
Ankom d. 12 Augusti 1827. Besvaradt d. 4 Maj 1828.
[Mottagarens anteckning]
Höglärde samt Vidt berömde Herr Professor!
Det Bref, som Herr Professorn skrifvit den 4de Febr. har jag icke förr än i
dag haft den gläd[-]jen att emottaga, och skyndar således att derföre
afbörda min ödmjukaste tacksägelse. Detta bref hade min Commissionäir i
Hapa[-]randa uttagit från Posten den 27de April, hvilken jag äfven
befullmägtigat att uttaga pengarne, så vidt recommende[-]
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rade bref icke kunna med säkerhet gå hit opp med lösa vädskor [väskor]
Pengarne äro således riktigt ankomne och sändes härmedelst quitto derå;
men sjelfva skrifvelsen har jag som sagt icke inhändigat förr än i dag, och
var det så mycket mera välkommit, som det följde med Herr Prof. Retzius
jemte en ung Baron Virsen, hvilka helt oväntat öfverraskat mig här.
De resande, som Herr Prof. nämner skolat resa öfver Gällevare har jag
icke hört af, men med Herrar Retzius och Baron Virsen följer en Herr
Branting, som lärer resa som natural historiker samt med dessa äfven en
Italiensk grefve, som stött på
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de öfrige Herrarne i Turtula i ÖfverTorneå. Denna Grefve har ändå[?] dit
farit ensam utan tolk och utan mera saker [<dena> ett överstrykt ord] än
dem han bär sjelf och är således märkvärdig i sitt slag. Han lärer resa
endast för att se Lappmarken. Utom dessa Herrar, som torde dröja här
några dagar, och sedan resa öfver till norrige, hafva vi äfven haft en hel
svit af ryske och Norrske så kallade Gränse Herrar, samt andre till ex.
Doctor Deutsch från Torneå, Mag. Kohlström från [<från> överstrykt ord]
Muonioniska, Stud. Fallan[-]der från Åbo alle 3 entomologer hvartill äfven
kommer Krono Länsman Grape från Karesuando, som årligen skickar
insecter till Skönherr, så att Skorf[-]herrar således varit här i parti
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då deremot Botaniken ingen Gynnare haft härstädes i somma[r] och jag,
som fallit på det oråd att taga mig Hustru, och redan hunnit så långt, att
jag fått en arfvinge nu nyligen har ick[e] haft hvarken tid eller tillfäll[e] att
titta utom Dörren. Således har jag icke ritat mer än 3 Figg. och ganska
litet har jag samla[t] af växter. Som jag hörer af prof[.] Retzius, att
Marklin skall var[a] stadd på en resa till Amerika så är det icke värdt att
jag skic[-]kar några skorfvar till honom förr än jag får höra, om och huru
han kommer tillbaka och jag får tillf[äl]le att samla mera skorfvar. för den
brådska som nu är får jag icke tillfälle att skrifva m[e]ra denna gång, utan
innesluter mig i Herr Professorns gunnestfulla hugkomst och framlefver
med ständig högaktning Hrr Professor[s]
ödmjukaste tjä[nare]
L. L Læstadius
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