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<sida1>
Karesuando den [dag har inte angivits] Julii 1831
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor!
Redan i vår, eller någon tid sedan de bekante Herrarne Åberg et Comp.
reste här förbi, hade jag med Posten utsändt den afhandling, som äfven
nu medföljer; men Posten hade den olyckan, att blifva plundrad emellan
Karesuando och Haparanda, så att de fleste brefven blefvo tilbaka
skickade Upbrutne och sönderrefne. — Af de nämde resande hörde jag,
att den nya Uplagan af flora Svecica var under tryckning, och att en del då
redan var nyligen Utkommen. Jag måste då skynda med denna afhandling
På det att Herr Professorn Måtte komma i tillfälle, Att taga den ad notam,
ifall der funnes Något som förtjente anmärkas. Den afsändes således nu
åter på försök, nästan oforändrad [oförändrad], Med undantag af ett kort
tillägg, som blifvit föranledt af en snappresa till Torneå, från hvil[-]
<sida2>
ken resa jag nu nyligen kommit hem. Jag hyser den förmodan, att
afhandlingen i det hela öfverensstämmer med Herr Professorens åsigter,
och anhåller således om ett rum för densamma uti Vet. Societetens
Handlingar, ifall Herr Professoren finner den förtjena Någon
Upmärksamhet.
Jag ångrar högeligen, att denna Utomordentliga varma Sommare gått
förlorad, utan att hafva fått besöka fjellen. Värmen började här i medium
af Junii Månad, och har fortfarit Ända till den 21 Julii utan att ett enda
regndroppe fallit. Åkrar och Ängar äro således förbrände åtminstone långt
efter Torneå Elf. Under en sådan hetta blef myggen Alldeles odräglig.
Enligt gammal erfarenhet är denna plåga ännu värre på släta fjellet, när
värmen är stark. En fjellresa hade i sådan värme blifvit verkligen på
kostande, då sjelfva Lapparne, (Postförarena) klagade, att de ännu alldrig
slitit[?] värre; att deras smör smält i matsäkken och runnit bort, Att de
således fått lefva Med vatten och bröd; att de Alldrig fått en blund så
länge fjellet varade o.s.v. Jag beslöt således att resa ner till Torneå och
Kimi som hastigast[.] Under denna resa hade jag tillfälle, att gora [göra]
åtskilliga anmärkningar i växtgeografien. Jag tror Mig äfven hafva funnit
ett för Scandinavien Nytt gräs, som är så mycket märkvärdigare, som det
är ett ibland de största Svenska foder[-]
<sida3>
gräs, och utgör en betydlig del af de förvånande Ängar, som utmärka
Torneå Elf i synnerhet kring Hietaniemi. Af detta jemte annat smått följa
Specimena med det första. — Föröfrigt har det icke lyckats bra med
Botanicerandet häromkring. Salices blommade ut, innan Jag viste ordet
af. Andra förhinder hafva också kommit i vägen, hvaribland förökandet af
familjen med den 3dje arfvingen, kan räknas för halft laga skäl. Herr
Löfvenmark, som träffades i Torneå, lofvade att taga ett paquett salices
med sig till Upsala, hvilket är förut omnämdt. Dermed följde äfven några
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Mossor hvarå anhålles namn enligt numreringen. Skulle Herr Professorn,
enligt ett förut benäget gifvit löfte, kunna utverka något præmium
Linneanum, så vore det visserligen icke till föraktandes uti närvarande
penninglösa tider helst i Lappmarken; der Man väl får mat för dagen, men
får sällan se 12 skillingar i penningar.
Jag har en Brorson i Upsala, (En son till C. P. Læstadius, hvilken Jag har
att tacka för min framkomst i studier) som vist är i stort behof om hjelp.
Skulle Herr Professorn kunna recommendera honom till något Stipendium,
eller annars gå honom till handa med goda råd, så blifve Jag mycket
förbunden. Och i händelse Herr Professorn kunde utverka det
ofvannämnde præmium Linneanum, så anhåller jag, att 20 Rdr måtte
lemnas deraf till Henrik Læstadius.
<sida4>
Enligt af Herr Professorn i ärade skrifvelsen af den Februarii gifna löfte, att
fylla det som brister af Upsalienska, har jag tagit mig frihet att bifoga
hosföljande förteckning på desiderata, af hvilka jag dels äger dåliga
Exemplar, dels önskar för Jämförelse och för den classiska[?] Jorden. För
löftet att få del af odlade växter tackar jag ödmjukeligen. Jag kan
derigenom få en början till Flora Nobilis.
Hosföljande bref till Tit. Marklin, anhåller jag måtte lemnas till honom vid
läglighet. Jag har anmodat honom, att vara behjelplig vid Correcturet af
Afhandlingen, ifall den kommer att tryckas, att der icke må insmyga sig
flera tryckfel, än de som redan kunna vara.
Man börjar redan frukta för cholera äfven i Lappmarken; men värre än
Cholera blir säkert brist på lifsmedel, då ingen Rysse slipper till Norrige
med Mjöhl, hvarifrån båda Lappar och Nybyggare härom[-]kring fått Mjöl.
Nybyggarena här hafva inte annat än hjortron till bröd vid mjölken, och
det går väl än så länge de finnas på hvar myra.
Do Nowember 1831. Då detta bref, som var påbörjat i Julii Månad, icke
kom att afgå i anseende till den osäkra Postgången, måste jag nu börja på
ny räkning. Sedan jag nu dels af det, som blifvit samlat i sommar, dels af
lemningar sen förr, valt ut
<sida5>
det bästa till ett medelmåttigt Paquet för Herr Professorns räkning, hvilket
nu endast väntar på lägligt tillfälle, har jag sedermera af allehanda
quarlefvor samlat ihop en liten samling till afyttring åt dem, som hafva
stark Cupido habendi efter Lappska växtalster. Den består af 30 convolut,
innehållande hvardera Convol. circa 85 Species jemte variationer, hvilka,
ifall Någon del deraf, någonsin skulle hinna fram till Upsala, jag anhåller
Herr Professorn torde vid tillfälle af Någon Excursion, recommendera hos
commillitones[committitones?] Priset, som är hvarje convol. åsatt, blir i
anseende till Exemplaren olika hålt, olika emellan 6 a 5 Riksdaler Convol.
Meningen är, att derigenom kunna få mede[l] till någon längre excursion
eller till förskaffande af någon bok, som vore behöflig. Det förstås, att
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Herr Professorens rätt till förstlingen af det som vid förefallande
Excursioner insamlas, är alltid förbehållen. Jag vill förmoda, att det mesta
af de former, som nämnas i afhandlingen (kallad Loca parallela). äro tid
efter annan meddelade. Skulle der likväl förekomma något, som vore
Tvifvel[-]aktigt, skall det vara min skyldighet att meddela efter yttersta
förmågo; äfven som det vore min önskan, att få Uplysning om åtskilligt,
till ex. den nu medföljande ormbunken Polypod. Spinulosa simile; den
formen af Armeria från Tjatsa, som i fjohl medföljde,
<sida6>
Om den kan anses för tyskarnes Armeria alpina, etc. Den fatala
Sjukdomen Cholera morbus, om den kommer närmare, kommer
visserligen att verka menligt för Communicationen, och blir äfven ett svårt
hinder för botaniska funderingar. På försök skickas härmed några frön,
som blifvit samlade i sommar. Om de ville lyckas, skall jag framdeles
bjuda till att få mera, ehuru det är vida mer besvär med frösamlingen, än
inläggande af växter, emedan man måste gå så mången gånger och passa
på, när det blifvit mogna. Några till ex Pedicularis lappon. äro så svåra att
få frön utaf, att om man icke passar just på dagen, har capslerne redan
öpnat sig och fröen utfallit. Tar man dem förut, måste man frukta, att de
icke äro mogna.
Efter Julii månads utgång, föll väl något regn ehuru till föga båtnad för
Åkrarne, som då redan [ett överstrykt tecken] voro förtorkade. Af Somliga
Åkrar fiks icke så pass halm, som behöfdes till blandning i brödet, hvilket
Nybyggarne nyttja. På vissa hårdvalls ängar, hvarifrån flera Kofoder
ärhållits de förra åren, fick man i år icke nedsatta [nedsätta] lian. Så
förtorkadt och förbrändt var allting.
<sida7>
Lapparne klaga dock icke öfver hettan. Deras renar befinna sig väl, i
allmänhet är det temligen svalt på de landtuddar, som sticka ut i hafvet,
och hvarest denna församlings Lappar Uppehålla sig om sommaren.
Jag har nu länge, men förgäfves väntat på någon resande från Norrige,
som kunde föra Med sig det omnämnda Paquetet. En viss Bergmästare
sades skola komma från Alten, men han har behagat resa en annan väg;
Jag måste nu således försöka en väg, som vis[t] icke är så säker. Med
Districts Prosten Grape som nu snart Anträder sina Visitations resor,
genom Lappmarken, sändes Alltsammans, som här medföljer först till
Åsele, derifrån vidare Antingen Med någon fogelhandlare, som reser
genom Upsala eller med någon Handlande till Hernösand och så vidare.
Osäkert är således när detta kommer fram. Måtte det likväl komma
helbreggda! Härmed en liten Insect Låda till Tit.
<sida8>
Marklin. Det börjar nu att snöga, och betala Sommarens torka. för att
lindra post porto har jag tagit mig dristighet, att Låta ett bref till Jägare
Förbundet medfölja, hvilket väl med något tillfälle kan komma till
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Stockholm. Ingenting vidare höres från Lappmarken, än att vargarne
grassera bland Lapparne. Hittils har Thermomätern icke stått öfver 32-.
Sluteligen får jag recommendera mig uti Herr Professorns fortfarande
Ynnest, samt förblifva Dess
Karesuando uti Decemb. 1831
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius
Besvarad d, 13 April 1832
[mottagarens anteckning]
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