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<sida1>
Karesuando den 8de maji 1833.
[<besv d 8/8 33> <Besvarat den 1. febr. 1834> mottagarens
anteckningar]
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Jag tar mig härmedelst frihet besvära Herr Professorn med en
Commission, som jag icke törs anförtro åt Botanister. Jag har med
Handlande A. Lithner från Haparanda skickat 30st[?] växtpaquet uti en
förseglad säck med address till Herr Professorn, och vågar således
anhålla, att Herr Professorn täcktes taga densamma i förvar, när den fram
på Sommaren hinner ankomma till Stockholm. Herr Myrin i Upsala har
besörjt om prænu[-]meration å dessa växtbuntar, och borde han således
få underrättelse genom någo[t]
<sida2>
tillfälle, när säcken är ankommen, på det han må kunna bestyra derom att
Paqueterne blifva till respective prænumeranter lemnade. Paqueterne
hafva olika nummer och olika värde, hvarföre hvar och en prænumerant
bör få den nummer han anteknat sig för.
Att jag genom denna Commission kommer att vara till besvär, inser jag
väl — men vill gerna vara till återtjenst uti hvad jag kan.
Herr — Vright et Comp lofvade att mana godt för mig rörande något
sparfhagel och knallhattar; men jag har icke hört af dem, sedan de reste
från Karesuando. Jag är alldeles utan Sparfhagel, och kan således icke
göra något åt smärre foglar ifall någon rar skulle förekomma. Man har nu
på några dagar haft 6 graders värme här i Karesuando och vi vänta snart
en hel hop flyttfoglar. — Jag har på detta år icke
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haft tid, att insända något till Jägare förbundets Handlingar; vet icke
heller hvad som kan vara intresserande, så framt icke underrättelse om
Lapparnes Jagt, före bruket af Skjutgevär kunde förtjena någon
Up[p]märksamhet.
Här har nervfeber grasserat länge efter Torneå Elf, och äfven Jag har varit
svårt ansatt af Samma Sjukdom. men är dock nu fullkomligen återstäl[l]d.
Med aktning framhärdar Hr[?] Professorens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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