L. L. Læstadius till Elias Fries 1828-08-28[?]
<sida1>
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Tituli ärade skrifvelse af 7de Junii, var för mig så mycket mera
kärkommen, som jag på längre tid icke haft någon underrättelse från
detta håll annars än genom prof. Wahlenberg, genom hvilken jag blifvit
un[-]derrättad, att Herr professorn var bortrest till den stora
sammankomsten i Tyskland. För Novitiæ, som jag riktigt bekommit får jag
nu förklara min upriktigaste tacksägelse. Den har hos mig väckt en ob[be]skriflig Cupido habendi; som Herr professorn redan till en del lärer mätta
med de efterlänktade Remissen. Jag tror icke[?] och kan icke begära allt
på en gång, som
<sida2>
Herr professorn har förmodligen många, som vilja hafwa. Det första, som
jag likväl på de[t] ifrigaste efterlänktar är en samling af Salice[s] hvarom
Herr professorn varit så god, och gifvit löft[e] i ett af förra brefwen. Jag
önskar först och främst Alla inhemska som förekomma i Södra Sverige i
Synnerhet fullväxta blad af alla märkvärdigare former. det förstås, att
frukter äro lika kärkomna till ex. af Salix phylicifolia et S. Campestris,
plicata! rosmarifolia![?] incubocea![?] lanceolata med frukt!! Dernäst
utländska Salices, som på något vis ega ge[-]menskap med våra, om
möjligen tillgång dertill skulle finnas. Jag har nemligen snart [ett par
överstrykta bokstäver] 10 år samlat en mängd af former, som äro snart
sagt oräkneliga, af de norrländska pilarne och så der hemligen studerat
och funderat på en afhandling om de samma, hvilken likväl kan
förmodligen blifva öfverflödig, om som det synes af Novitiæ, Herr
professorns redan färdig skrifna afhandling utkommer; och som jag på det
högsta efterlängtar. Allt det öfriga, såsom potamogetoner,
<sida3>
Ramices[?] Hieracia, etc. hvilka nu blifvit så väl beskrifna uti Novitiæ, har
jag visserligen en synnerlig lust till för att få mitt svenska Herbarium så
mycket fullständigt som möjligt, då jag blifvit satt i den belägenhet att
icke komma längre på Floras fällt[?]. Det synes af Herr professorns bref,
som skulle Tit. Ahnfell[?] hafva skickat någon remiss till prof. Vikström,
efter en af mig lemnad desiderat lista. Derom har jag icke haft någon
underrättelse från prof. Vikström, som icke skrifvit till mig på några år.
Det smärter mig på det högsta, om någon del af denna remiss vore
ämnad åt mig, och jag skulle ha gått miste om den. Jag har väl, så väl
förleden sommar, som denna gjort en tuor [tour?] opp åt fjellen, som
ligga på en 16 á 20 mils afstånd härifrån, samt till norrska Lyngenfjord.
derunder har jag funnit nästan alla fjellväxter, som finnas i Luleå
Lappmark, ehuru icke till Någon mängd, då resan måste göras som
hastigast; i anseende dertill att jag är ensam prest på stället.
<sida4>
Prof. Wahlenberg, som bidragit till denna resa med penninge understöd,
äger väl mes[t] anspråk på det som kunnat dervid insamla[s,] dock skall
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jag se till, hvad som kan lemn[as] äfven för Herr Professorns räkning. En
åt[-]minstone för Skandinavien, ny Starrart tror jag mig dervid hafva
kommit öfwer. Den kommer närmast Carex ustulata, men är mycket
mindre, och synes väl skild är[?] en ib[land] de högsta fjellväxter.
Dessutom har jag n[u] på några år hållit på att observera p[å] en
potamogeton, hvilken till och med sjelfv[a] Wahlenberg har börjat
erkänna som ny. Dessa, med rubus saxatilis β. som har röd[a] lilla
blommor, samt andra, på hvilka fö[r] det närvarande tillgång finnes, skall
jag reservera till en Remiss åt vintern; ty so[några dolda bokstäver] lärer
icke tillfälle Yppas, att få någonting afsändt härifrån. att skicka något i
bref är allt för vanskligt, då häremellan Haparanda och Karesuando bref
ofta blifwa
<sida5>
af nyfikenhet brutna innan de komma härifrån till post Contoiret eller från
post Contoiret och hit. Skall det som nu kan lemnas skickas som vanligt
genom Vikström eller finnes någon annan Commissionair i Stockholm som
kan emottaga det, utan att undersöka storleken? Derom önskade jag
underrättelse, innan det afgår. Sommarväderleken härstädes kan man
icke alldeles klandra för detta år. Vist var det temmeligen kallt från
våhren; men som det fallit högst obetydligt af snö om vintern så såddes
dock här allmänt den 23dje maji, ungefärligen samma tid, som förr. Sedan
har det varit ymsom kallt till Midsommare men sedan varmt. först
förrleden Söndag eller den 16de augusti klämdes potatoes bladen litet af
frost; men 2 mil här nedanföre redan den andra i samma månad, samt
1½ mil här ofwanföre, redan i Julii månad. Så olika äro oscillationerne i
afseende på frostländthet. Jag har nästan hellt och hållet undantagit detta
ställe uti min afhandling
<sida6>
om Lappmarken, såsom icke blifvande någon Spanmåls ort; och det med
allt skäl, ehuru jag då icke sett stället, när den utgafs. Nu är här
beständigt regn och åkrarne stå ännu den (21sta) oskördade.
Huru har det gått med de korn, som skickades 1827 från Karesuando? De
skånska, som jag fick af professorn kommer icke till mognad så att jag
icke kunde fortsätta försöken med desamma, för att utröna, huru lång tid
kunde åtgå, innan de blifvit fullkomligen natur[ligt?] lifvade. De gingo i ax
en vecka sednare, än de lappska. Här värderas sådant korn, som växt 20
mil längre i Nord eller i Norrige, mycket mera till säd än det, som växt 20
mil härnedanföre; och det synes verkligen mycken åtskilnad, kanske på
en vecka och deröfver.
Inga vidare Nyheter höres från de [ett oläsligt ord] Lappland. Hvarföre jag
slutar med att recommendera mig i Hr Professorns ynnest och framtida
åtanka i det jag förblifver Herr professorns
Karesuando [datum osynligt]
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
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P.S. Svampar har jag varit försumlig att samla. Denna trakt är också torr
och mager, att här icke synes kunna växa många arter. L[----]ren finnas
icke heller här till den mängd, som i södra Lappmarkerna; emedan här
icke synas många stenar eller klippor i dagen. polytrychum[?] lævigatum
växer här på Elfstränderna; men icke med frukt. Det hela har utseende af
en Steril regio subalbina. Det är endast i de omäteliga kärren, som man
kan finna något. likväl har man efter denna Elf kornåkrar högre opp emot
fjellen än på något annat ställe i Lappmarken. Här finnas nybyggare med
åker uti sjelfva Björkregionen. Om det än sällan lyckas, så är det likväl ett
försök, som förtjenar anmärkas.
[några siffror som inte verkar höra till brevet]
[Datum 1828-08-28? med frågetecken finns angivet på originalbrevet,
dock inte av själva författaren]
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