L. L. Læstadius till Elias Fries 1830-04-26
<sida1>
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Innan jag går att besvara Herr Professorns ärade skrifvelse, som jag
bekom redan före Juhl, måste jag först göra litet redo för mitt dröjsmål att
icke hafva besvarat detta bref förr. Jag fick nämligen genom Prof.
Wahlenberg, Tit. sednaste växtremiss, hvaruti jag fann så många rara och
för mig alldeles okända saker, att jag icke kunde afhålla mig från, att först
aptera[?] dessa in i mitt herbarium, och tillika se efter, hvad som ännu
kunde fattas. Följden af denna revision, blef då denna lista på desiderata,
som härhos följer. Det lär vara en naturlig Cupido habendi hos Botanici,
som, hos andra menniskor, att Alldrig blifva mätt. Ju mera man får, dess
mera vill man hafva. — Jag skulle dock icke
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hafva vågat skicka en sådan lista, om jag icke på samma gång kunde
lemna den underrättelsen, att i medio af martii härifrån afgått e[tt]
Paquett med fjellväxter till Tit. hvilket inne[-]håller omkring 1000de
Specimina af vid pass 100de Species, eller nästan lika mycket, som det
Wahlenberg fått. Detta torde dock icke komma till Stockholm förr än nästa
sommare på första öppenvatn: Det var Adresseradt till Wiiborg hvarifrån
Tit. torde bäst kunna föra[n]stalta om Dess vidare framforslande. Jag
anse[r] denna väg för säkrare, än genom Vikström, ty den remiss, som
Tit. omnämner i förra brefvet, har jag icke haft den minsta efterr[ät]telse
om preth[?] dolor![?] Icke heller vet jag om mannen är lefvande eller
Död, Ty jag har icke haft den minsta underrättelse från Honom, än[]skönt, ett och annat växtpaquet afgått. Hos Wibo[rg?] kunde således
inlemnas det, som Herr Professoren täktes skicka till mig, då jag Anmodar
min Co[m-]missionair i Haparanda, som årligen reser på Stock[-]holm
merändels en par gånger om sommaren, a[tt] derifrån afhämta det, som
kunde vara address[eradt] till mig. — [ett okänt tecken] förlitande på,
detta paquet, och med förutsättande, att det i sinom tid riktigt
framkomm[er] har jag, som sagt är, tagitt mig dristighet till att Upsätta
denna desiderat lista. Den innehåller
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mycket, som jag icke alls har; annat, hvaraf jag äger blott ofullständiga
exemplar. af Potamogeton har jag rätt få och skröpliga exempl. af Rosæ
har jag fått åtskilliga, men icke säkert bestämde, ehuru jag icke är någon
Ros älskare och ännu mindre kännare, skulle det likväl lägeligen
interes[s]era mig, att äga de svenska arterne någorlunda fullständigt, och
säkert bestämda. Af Hieracia äger jag en hel hop former; men önskade
dock för jämförelser att få äfven från södra Sverrige. Af dessa sistnämnde
äfvensom Salices, skulle det vara högst interessant, att få äfven från
utländska orter.
Jag tackar på det förbindligaste för det besvär Herr Professoren haft med,
att gifva mig utdrag af Kochs Afhandling om Salices. Af detta utdrag finner
jag, att Författaren väl icke räknar sig ibland de alldra liberalaste i
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afseende på att skapa arter, men dock så vida, att något torde förtjena en
vidare sammanhopning. Jag vet icke heller, hvarföre man behöfver dela
Salices i så många afdelningar då de kunna beqvämligare efter min tanke
fördelas i större hufvudafdelningar, som innefatta underafdelningar. Vid
Salix arbuscula[?] observeras, att den rätta S. arbuscula Linn. fl. Lapp.
Tab. VIII. f. m. icke är den som vahlenb. beskrifver i Fl. Svecica, och
kanske knapt nog i flora Lapponica, emedan denna är en ibland de
raraste, och torde icke vara känd af utlänningar. blott på 2 ställen har jag
funnit denna buske på högsta fjellen. Den andra arbuscula Linn. fl. Lapp.
Tab. VIII. f. e. hvarmed Linné i Fl. Svecica förenade eller förblandade den
förra, är den, som Wahlenberg
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egentligen beskrifver; den är väl Allmänn, men torde tyvärr icke vara
annat än en variation af S. Majolis som Vahlenberg äfven i början trodde.
Cfr. Wg. Fl. Lappon. No 483. Densamma har äfven jag tagit för Sal.
arbuscul[a] men insåg strax jag fann den mindre eller rätta arbuscul[a]
att den var skild art från den vanliga (NB. jag fann den först 1821 på Lul.
lappm. fjellar) gjorde äfven Wg Uppmärksam derpå, men utan framgång.
Nu tyckes han der[e]mot fästa mera afseende på den, sedan jag funnit
de[n] här i fjellen. Det torde således icke vara orätt, att Koch ställer
arbuscula och majalis under ett, och om det är vist, att Smidt kallar denna
allmänna arbuscula för S. phylicæfolia, så är det icke heller orätt, ty Linne
säger just om sin S. phylicæfolia i "Flora Svecica. habitat inprætes
Vestrobottniæ, et Sylvis Lapponæ"! och är således den äkta linneanska S.
phylicæfolia, som jag ännu aldri[g] sett i Södra Sverrige, hvarest endast
nigricens finns; en mera polerad form. både med glatta och ludna frukter,
äfvensom glatta och ludna blad. Således kommer Sal. arbuscula Wg. Fl.
Sv. ett lappon. et Linn. Fl. sv. æ; lappon. [2 okända tecken] f.e. och Sal.
Majalis Wg. samt S. phylicæfolia [<Wg> överstrykta tecken] L. fl. sv. pr.
parte; Lappon. [2 okända tecken] f.c. att utgöra en art eller S.
phylicæfolia, hvarifrån nigricans ick[e] annat kan än skiljas. hit höra S.
phylicæfolia Wg. Fl. sv. a, [ett okänt tecken] et nigricans Wg. samt Linn.
fl. Svecica per. parte; lappon. [2 okända tecken] f.[ett tecken dolt i
bokryggen] et forsitan a. Vg. lappon. No 482. et 485. Det kan väl kallas
att sammanblanda, men någon annan öfvertygelse har jag icke, så framt
icke Tit, kan genom exemplar från Södra Sverige bevisa, att Sal.
arbuscula vulgaris samman flyter med Nigricans. Jag tillstår att så vida
Nigricans synes [ett okänt tecken]
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skild från arbuscula i första påseendet så fin är skilnaden ibland. Att S.
herbacea och polaris äro mycket närslägtade nekar jag icke, men jag har
ännu alldrig sett dem sammanflyta. Salix livida β cinerascens Wg. Fl.
Lappon tror jag vara den rätta Sal. Depressa Linn. om så är så får namnet
livida och bicolor stå bak efter såsom artförändringar, emedan denna
cinerascens är Allmännast och bäst utvecklad åtminstone här i norden.
Hvad Salix finnmarkika är, vet jag icke. S. punctata Wg. har jag icke
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hvarken funnit eller sett annars än i Wahlenbergs Herbarium. den tyckes
vara bra lik S. Nigricans. Den Botanicus (pastor Fjellmann) som bor på
stället i Utsjoki, der Sal. punctata skall vara tagen, har icke funnit den. Af
de Salices, som jag funnit i senare tider har Tit. fått flera former i den
sändning, som nu afgått. och är det dervid min anhållan, att få så godt
igen. I synnerhet önskade jag af phylicæfol. aurita, Caprea[?], repnes,
bicolor etc. — uti Tit. sändning till mig, fann jag en Carex foliginosa
Hasyr.[?] som Tit. säger vara tagen af Herr Blytt i Norrige. Det är precist
densamma, som jag funnit i sommar på fjellen vid Kåbdavanka. Prof.
Wahlenberg skrifver, att det är Carex frigida Host.[?] som Han icke sett
annars än på Carpaterna. Monne de äro synonyma?
Hvad nu beträffar Öst finnmarkerne, så skulle det vist vara interessant att
hafva besökt äfven dessa trakter, men jag tror icke att der vore något
mycket nytt till finnandes, sedan så många Botanister trampat der af och
ann. Pastor Fällmann, som bor i Enare
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och stundom i Utsjoki, har sednast tillika med en Doctor Deutsch från
Torneå bevandrat dessa trakter, utan att finna annat än det som redan
förut varit funnit af Deinboll och andra. Men min håg sträcker sig något
längre. Om jag vore så ung som förr, eller om jag vore så ledig som förr
(ty jag är gift och har familj) så hade jag mycken lust att göra en tuor till
Spitsbergen. Det skulle icke falla sig så svårt att göra en sådan resa
härifrån. Man seglar från Alten till Spitsbergen ofta, på 3 dygn. Der
Uppehålla sig Vallross fångarne den bästa tiden af sommaren. Och
Norrmännerne resa dit årligen stundom 2 resor hvarje sommare från
Hammerfest Tromsö etc. huru mycket skulle Vetenskaps Academien vilja
bistå till en sådan resa? Ehuru resan icke blefve så dyr för min egen
person så komme den dock att kosta något i anseende, dertill, att jag
måste hafva prest på stället här, hvilken icke står att få på nära håll.
Detta är ett förslag, som jag anhåller att Herr professoren täcktes bistå
Med Goda Råd, ifall Det å min sida skulle blifva verkställbart. Åt
sommaren måste jag åter resa Opp åt fjellen Emedan prof. Wahlenberg
äfven i år består understöd, äfven som Landtbruks Academien i Stockholm
anordnat ett Stipendium af 100de Rdr, för att samla
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frön och rötter. Kan hända jag får ressällskap af några Unga Natur
Forskare från Åbo, som likväl lära vara mest Entomologer.
Inga nyheter från denna Nordiska vrå. En besynnerlig mild vinter hafva vi
haft här. Thermomätern har Ännu icke flugit till 30 grader — sällan
öfver[.] 20 Mest under 10. I Torneå skall det hafva varit mycket kallare.
Härmed sänder jag nu åter några korn till försök. Dessa korn hafva växt i
Lyngen 1829. Det plägar i allmänhet anses för det bästa till utsäde här å
orten. Det visar sig och verkligen en förvånande skilnad i mognandet,
mellan dessa och det utsäde som fås från Öfver Torneå, en tio[?] mil här
nedan för. Det Norrska går merändels en vecka förut. Det bör icke sås förr
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än den 24de maji. ty förr får jag icke så här. Om Tit. kunde på samma
gång så Skånskt, Småländskt m.fl. samt dervid iakttaga tiden när hvart
och ett slag går i ax, mognar. m.m. så blefve försöket så mycket mera
Curiöst.
Hvar bor titulus Ahlquist? Botanicerar han mera? Jag måste nu sluta detta
bref med välönskningar samt framhärda Herr Professorens
Karesuando den 26te April 1830.
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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