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<sida1>
[Adressfältet:]
Medicinæ Doctorn och Professorn Höglärde samt Vidt berömde
Herr Göran Wahlenberg
Upsala
Besvarad d. 20. Septemb. 1828 [Mottagarens anteckning]
<sida2>
Karesuando den 9de Junii 1828.
Höglärde samt vidt berömde Herr Professor!
Ärade skrifvelsen af den 5te Maji, hvarför jag nu skyndar att aflägga min
ödmjukaste tacksägelse, var för mig så mycket mera kärkommen, som
jag nu på en lång tid börjat tro mig hafva fallit i förgätenhet hos alla floras
gynnare. Af denna skrifwelse tror jag mig förnimma, att äfven Herr
Professorn börjar hafva Cupido habendi, hvilket tillförene endast varit
Stockholmiensarnes sak. Att tillfridsställa denna slags oskyldiga Cupido
skall vara både min skyldighet och mitt nöje så vidt i min förmåga står.
Jag måste
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likväl Upriktigt tillstå, att jag uti detta, som uti allt annat måste hushålla
så att jag kan dela Christeligen Herrarne emellan. Detta kommer väl icke
af någon brist på frikostighet eller vilja att botanicera nu lika ifrigt som
förr, utan förnämligast af allahanda Martas bekymmer som pläga insmyga
sig sedan man fallit på den tokigheten att fatta hushåll, taga sig hustru,
med hvad mera som derefter plägar följa, så att det stundom fattas tid
kanske även råd, att företaga längre excursioner i synnerhet här, der man
icke som i Quickjock kan med en eller par Dagars excursioner insamla de
flesta fjellflorans alster. Detta allt gör, att man stundom måste säga till
floran med them som budne voro, jag beder dig gör min ursäkt.
Emellertid skall jag bjuda till, att samla flitigt, hvad som kan finnas
häromkring. Hvad torkningen och inläggningen angår, lärer Herr
Professorn sjelf bäst hafva erfarit, huru svårt det är, att på fjellresor få så
många och väl conserverade exemplar, som man gerna önskade. Herr
Professorn kan derföre med stör[-]re erfarenhet än jag med Linnes ord
hälsa åtskilliga granlåt[s]älskare, som vilja hafva både mycket och grannt
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på engång: ulinom ex istis scopuli ubi inficæ erant peteices[?] ipse! Si
hæc tibi viliores videantur. För den goda lofven att få de 3 sista häftena af
Svensk Botanik, jemte de begärdte växtexemplaren tackar jag
ödmjukeligen. Sådane sändningar kunna bäst komma Mig tillhända genom
Lithner, som är expedit i sådana fall. Uti det lilla paquet, jag sände med
honom, äro ty värr inga många rariteter, ty den tiden jag hade haft
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tillfälle att resa till Tromsö, hade jag laga förfall hemma. Jag har nog
nästan funderat på en sådan resa i år; får se huru det går. Här hafva vi
hittils haft vacker vår, sådden gick för sig den 22dra Maji, sedan den tiden
regnar det nästan hvar dag, så att [ett överstrykt ord] man vist icke har
brist på vatten. Den 1sta Junii var jag ute, och skulle söka Tussilago
frigida, men fann blott ett enda blomstånd. Inga andra nyheter höras
härifrån, utan innesluter jag mig i Herr Professorns fortfarande Ynnest,
samt framhärdar dess
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
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PS. Monne den Gay[?] som bevandrar alperna och Pyreneerne också
samla variationer af pilarne? Jag har länge önskat att kunna få derifrån
allehanda vilt växande salicer för att jemföra Med de Lappska, Men jag vet
ej till hvilken jag kunde vända Mig. Öfvergången från Ceræstium Alpinum
hirsutum till gla[-]bretum[?] har jag nog; Men här har jag ännu icke
funnit hvarken den riktigt luddna ej heller den egentliga glabre[-]tum,
utan en Mellan art. Utaf salices som växa om[-]kring Upsala har jag väl
frukter men icke riktigt fullvuxna blad, som blifvit tagna närmare hösten
af sådana önskade jag gerna åtskilliga former. t.ex Capreæ linec[?] Aurita
livida och faska. äfven phylicifolia etc. en rig[-]tig hastata från Medel
Sverrige hade jag äfven synnerlig lust att se; ty den jag fått af åtskilliga
under detta nam[n] hörde tydligen till livida; som på flera ställen i
vester[-]botten plägar få glatta frukter, och sågade blad.
Ännu regnar och Stormar det här, så att vi äro just glada att sitta vid
brasan och moja oss i Kammaren. Så litet få vi tänka på floran här. Blir
det ej bättre så lärer det ingen marknad bli i år här oppe. Altens post har
för storm icke kommit förr än nu en vecka sednare an [än] vanligt,
hvarföre den nu afgår heri[-]från den 14de Junii.
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