L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1829-11-23
<sida1>
Konungens Trotjenare Botanices Professoren Höglärde samt Vidtberömde
Herr Doctor G. Wahlenberg Upsala [Adressfält]
medföljer ett växt paquet från Kjengis
<sida2>
Besvarad d. 23 Februari 1830. [Mottagarens anteckning]
Karesuando den 23dje [No]vember 1829.
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Med en Soren[Socken?]skrifver Nilsson från Tromsö, som nyligen reste
såsom Stortings representant till Christiania, försände jag ett paquet,
hvilket skall innehålla ungefär 1000de Specimina, af cirka 100de Species
fjell vexter, som blifvit samlade dels i sommar, dels förut. För att
någorlunda fylla räkningen, samt för att visa min beredvillighet till
erkänsla för det penninge understöd, hvarmed Herr Professorn behagade
bidraga till en fjellresa förleden vår, har jag på detta sätt måst samla ihop
både Gammalt och nytt af min
<sida3>
fatabur. Med detta paquet följde icke salices ejheller Angelicæ toppar och
rötter, emedan dessa, i synnerhet de fullmognade Angelicæ topparne,
som måste torkas i ugn, syntes icke kunna tåla någon starkare tryckning
eller skakning, utan att gå sönder, hvilket snart kan hända, då sådane
resande icke hafva rum för större paquet i sina Coffertar, och en låda
skulle anses tung och besvärlig att föra. Jag Ärnar således [<får således>
överstrykta ord] för Salices och Angelicha göra en låda, hvilken skall
skickas med Handlanden Lithner på den förut Upgifna Adressen, på det
att, om någon olycka skulle hända med det nu afgångna paquetet, må
åtminstone detta sednare, säkert framkomma, fast icke förr än nästa
sommare. Största Delen af dessa växter äro samlade under en resa, som
gjordes till Lyngen i Julii Månad. Vägen var ungefär den samma som
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förledet år. Af namnsedlarne ser Herr Professorn Att mycket, som fanns i
fjohl icke Syntes i år, deremot fanns Några andra högre fjellväxter denna
sommar, som icke funnos i fjohl. Det återstår således icke Många af de
högre fjellens, Alster, som icke finnas omkring Kåbdajaur.
Nu skulle det nästa Sommare, volente deo bero på en resa till det stora
Haldefjellet som här i orten är mycket omtaladt för sin höjd, vidd och
isfält. Vägen Dit bär efter Lätäs Äno, eller andra grenen af Muonio Elf. Dit
räknas 14 mil härifrån, men vägen skal vara mycket svår för de svåra
forsarne.
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Sommaren har här oppe varit högst besynnerlig i anseende dertill, att Man
här i Karesuando fått så god Årsväxt, som man vanligen kan vänta, men
längre ner, eller 2 mil här Nedanföre och ända till Torneå samt Norr- och
vesterbotten, har årsväxten blifvit skadad af frost. Äfven på Norrska sidan
har Kornet här och der blifvit skämt af frost. [Slutet av brevet fattas]
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