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<sida1>
Besvarad d. 20 April 1830. [Mottagarens anteckning]

Karesuando den martii 1830.
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Jag har rigtigt emottagit så väl Ärade skrifvelsen af den 23dje Februarii,
som ock det på samma gång afskickade recommenderade brefvet
innehållande 50 Rdr Banco, hvilket ankom senare med en granne, som
hade gjort en resa till Haparanda. För detta kan jag icke tillfyllest betyga
min tillbörliga tacksägelse, då det Vittnar om det varma Nit, hvarmed Herr
Professoren städse omfattar den på inkomsternas vägnar i Sverrige,
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och måhända äfven i många Andra länder, vanlottade floran, för hvilken
vetenskap Herr professoren Alltid gjort och ännu fortfar att göra
Uppoffringar. Jag kommer för detta förnyade bevis af Herr professorens
särskildta välvilja för mig, att stå i fortfarande skuld, som jag ännu icke
vet, på hvad sätt den kan godtgöras.
En ny fjell tur åt nästa sommare är visserligen påtänkt, så mycket häldre,
som Landtbruks Academien anslagit ett Stipendium om 66 Rdr 32
Schillingar Banco, för insamlande af frön och rötter; hvilka väl icke Uptaga
så mycken tid att samla, men blifva så mycket kostsammare att Trans[]portera, då sådane saker, om de skola komma lefvande till Stockholm
icke tåla att vänta länge på lägen[-]
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heter, utan måste genast efter insamlingen skickas med extra bad [bud?]
till Haparanda, för att vidare afgå Med något fartyg. Detta hindrar väl icke
insamlingen af Andra fjellväxter; och om nu detta försök vill lyckas i
Stockholm, att kunna få några fjellväxter kanske häldst af rötter, att gro
och växa, så kan väl också en annan gång något dylikt försökas i Upsala,
hvarom Herr Professoren någon gång näm[n]t.
För den Möda Herr Professoren vill hafva Ospard för mig, rörande Det
Linneanska Stipendium, kan jag icke Annat än betyga Min förbindligaste
erkänsla. Det kommer derpå an, om jag kan utföra Något Ärende, som
kan förtjena att få ett rum i Societetens Handlingar.
Äfvenledes har jag emottagit en låda från Marklin, jemte det deruti
inneslutne växtpaquetet från Prof Fries, samt hvarjehanda smärre skrifter,
för hvilka jag
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förmodligen har att tacka Herr Professoren. I anledning af denna låda har
jag skrifvit ett bref till Tit. Marklin, som jag anhåller, Herr Professoren
täcktes leverera honom.
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Jag har väl nu åter[-]fått min gamla Termo[-]mäter reparerad i
Stockholm; men det skulle vis[s]t vara behöfligt att hafva flera, för att
hafva en på resor och den Andra hemma, der den kunde observeras
dagligen af hemma[-]varande. — En underlig vinter hafva vi haft.
Thermomätern har sällan gått öfver 20 grader, utan mest hållit sig under
10, och ofta öfver 0; så att om Norrlands profetens Spådom går i
fullbordan, så få vi Umgälla denna blida vinter med en kall sommare. —
Goda ritningar för Svensk Botanik blifva hädanefter icke så lätta att få,
sedan alla de blommor blifvit ritade, som kunna fås på närmare håll
lefvande. Dock skall jag bjuda till att tänka på saken. Lådan med Salices
och Angelicha afgick med Lithner härifrån i slutet af Februarii, och lofvade
Han, att aflemna den på förut angifven adress. Med All Högaktning
framhärdar Herr Professorens
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius.
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