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<sida1>
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor och Riddare!
Jag har efter vanligheten dröjt något med besvarande af Herr
Professorens ärade skrifvelse Utaf den 25te Julii 1834, hvilket dröjsmål
knapt kan ursäktas af min väntan efter nogare besked med det
recommenderade brefvet, hvars innehåll 50 Rdr Banco jag sistledne
December Månad hade nöjet emottaga på Kjengis marknad, hvarföre jag
får afbörda min ödmjukaste och förbindligaste Tacksägelse. Att Herr
Professorn med ädelmodig frikostighet fortfar, att understödja
Vetenskapens vänner, påkallar visserligen den lifligaste erkänsla, ehuru de
Remisser, som härifrån afgå, sällan äro af det värde, som svarar mot så
mycken Upofring af
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Herr Professorens egna tillgångar. — Ehuru jag förleden sommar icke
vågat företaga några Excursioner till de Högre Fjelltrakterne, förnämligast
af den anledning, att Sommaren var Allt för vinterlik här oppe ända till
Julii Månads slut, har jag likväl tagit mig friheten, att inlägga och föra ett
stycke till vägs 2ne Paqueter, innehållande åtskilligt som förra åren, men
förnämligast sådan[t] som blifvit samladt här i trakten: Och för att
åtminstone fylla rummet, då åtskillige högre fjell[-]växter saknas, har jag
der bifogat några mossor samt annat af Trivialare art, Mera för oskuld, än
att dermed tro mig hafva ersatt saknaden af fjellväxterne, eller på något
vis förmera värdet af Remissen. Dock är jag icke ännu säker, huru vida
dessa Paqueter afgått från Kjengis med Norrska Resande från Alten och
Hammerfest, ehuru väl jag låtit anmoda dem om näm[n]de Paqueters
medtagande till Upsala.
Sommaren var, som nämndes ganska regnig och kall ända till Julii
månads slut. Men ifrån den tiden vidtog en jämt uthållande värme ända
till innemot slutet af September, hvilket gjorde att man äfven i
Karesuando fi[c]k någorlunda god årsväxt, men lägre ner efter Elfven
samt
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föröfrigt i hela Norrbotten, ett herrligt korn. Detta var äfven behöfligt,
emedan dessa Nordens inbyggare genom flere på hvarandra följande
missväxt år, voro bragte till det yttersta. Men med värmen följde också en
ofantelig mängd af myggor, som varade ända till sena hösten, hvilket
gjorde, att man icke hade hvarken dag eller nattro. Af gammal erfarenhet
torde Herr Professorn veta, att dessa plågo-andar äro ännu gluppskare på
sjelfva fjellslätterne under på[-]stående värme, och det var således icke
rådligt, att begifva sig dit.
Lapparne hafva deremot lidit något af Rensjukdomar, hvilka vanligen följa
på varma efter Somrar. Således intet nytt in Botanicis[?]. För
Entomologien (utom myggorne) har Sommaren varit ännu mindre
gynnande. endast ett par af Bombyx lapponica har jag fått för Herr
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Marklins räkning. Den lapp som förra Sommaren fångade Några Ren
styng, säger sig i Sommar icke fått några, hvilket torde härröra af kölden
under Junii och Augusti Månader. Jag vet väl att jag står i skuld hos Tit.
Marklin, men jag vet icke hvar[-]före det der skorf-väsendet är mig så
motbjudande. Jag ser ingen annan råd, än rent af köpa insecter af
härvarande Insect handlare, eller samlare, efter
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jag sjelf är alltför ofatt i den vägen. Det är mig obekant om och huruvida
afhandl. Loca paralle[la] börjat tryckas. Måhända är mitt manquement i
Skorf[-]vägen skulden till dröjsmålet. Emellertid måste jag be om min
vördsamma Hällsning till Tit. Marklin, m[ed] anhållan om ursäkt för det
framfarna, tålamod och öfverseende eller undseende med det Närvarande,
samt väntan för det tillkommande.
Min familj befinner sig in statu quo, dock utan att förökas. ifall
omständigheterne så fog[a] sig, hade jag nästan tänkt resa till Hernösand
nästkommande Maji. dock är det icke ännu så alldeles afgjort, emedan de
Pastorater, som här Speculeras på, Äro ännu besatta med gam[-]la
utlefvade Gubbar, hvilka snart torde falla undan. Med fortfarande
högaktning framhärdar, Höglärde samt vidtberömde Herr Professorens
och Riddarens
Medföljande Bref, torde genom
vaktmästaren benäget tillställas
Herr Magister Myrin.
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius.
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