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Karesuando den 12te augusti 1832.
Höglärde Herr Professor!
Med Herrar von Vright & Stenius har jag haft nöjet emottaga Hr
Professorns ärade skrifvelse av den 17de April hvarföre jag får betyga min
förbindl. tacksägelse, äfven som min synnerliga fägnad, att genom denna
correspondanc[e] få Up[p]lifva den fordna bekantskapen.
Angående de begärda ritningarne för Sv. Bot. får jag väl anföra till min
ursägt, att Herr Professorn sjelf bättre än jag och någon annan kunde
förfärdiga sådane, hälst jag är temmeligen rudis[?] i ritnings konsten, och
har nu på länge icke befattat mig med ritande. Jag fruktar äfven att de
figurer jag gifvit till Sv. Bot. icke torde vara till allmänhetens nöje,
al[l]denstund det klagas öfver dålig afsättning. Emellertid skall jag bjuda
till att tjena Herr Professorn härutinnan,
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så vidt det kan ske utan skada för saken. Formatets storlek, äfven
förte[c]kning öfver icke ritade fjellväxter har jag af Prof. Wahlenberg; men
det börjar nu blifva svårare att få original Exemplar lefvande, sedan de
härom[-]kring växande blifvit uttömde.
Den andra punkten af Herr Professorens önskan, skall såvida blifva
[<blifva> överstrykt ord] Up[p]fylld, som tillgångarne medgifva. Professor
Wahlenberg har i de sednare åren bidragit med Rese understöd till
Insamlandet af fjellväxter, och har således största talan i den saken.
Trakten kring Karesuando är icke så beskaffad, som i Quikjock, att med
en eller par dagars Excursioner de flesta fjellväxter kunna insamlas. man
måste här göra långa resor till de egentliga fjellen, hvilka icke träffas förr
än nära Norrska kusten. Dertill fordras folk (vanligen 3 karlar) för att
färdas med båt 12 mil och sedan 4ra mil Landväg, hvaraf följden blir
betydliga omkostnader.
Insamlandet af frön, utom af de få arter som träffas häromkring, är i
sådane omständighe[-]ter förenadt med större svårigheter i anseen[-]
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de dertill, att sådane icke fås förr än längre fram på hösten. För att få frön
af alla växter, som finnas i fjellen, borde man vistas der ifrån
midsommare[n] till Michaeli, hvilket för mig i anseende till Embetets
göromål är omöjligt. Jag har vanligen blott en månads tid att disponera
för det Botaniska.
På anmodan af Professor Carling samlade jag en sommare frön och Rötter
för Landt Bruks academien men efter som jag hört, skola fröna icke hafva
grodt, och rötterne blifvit under Transporten illa medfarne. Sådane försök
tyckas således i flera hänseenden vara förenade med stora svårigheter.
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För tillbudet, att få utländska växter mot Lappska får jag äfven betyga
min tacksägelse. Det är egentligen Salices, Carices och Hieracia samt
sådane Junci etc. som tjena till Uplysning vid de svenska växternes
synonymi hvilka jag i synnerhet önskade få del af. I synnerhet skulle
salices Willdenovianæ [Salix willdenoviana], Schleilherianæ[ Salix
schleicheriana], Seringian[a][,] Smithianæ [Salix smithiana] etc. med
aulhentike [authentiske?] bestämmelser vara särdeles kärkomne. —
Jag skulle gerna hafva önskat, att få sända något med Vright & Stenius,
men jag måste beklaga, att det nu icke kan ske, i anseende till den
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korta tiden. Jag har med dessa Herrar gjort en resa till Tromsö och dervid
samlat åtskillige fjellväxter, hvilka dock lemnades i Tromsö för att lätta
Transporten öfver Fjellen för de näm[n]de Herrarne. Dessa växter komma
icke mig till handa förr än på vinterföre.
I sommar lära icke många figurer blifva ritade för Sv. Bot. Jag förmodar
äfven att figg. ännu finnas quar sedan förr. endast gentiana involucra[]ta, Pot. Sparganifolius, samt Ranunculus eruditus (mihi) äro ritade, hvilka
kunna hvila tills flere hinna blifva färdige. Dessa jemte Andra
märkvärdigare former af Nordiska växter, äro af mig beskrifne uti en
afhandling, kallad Loca parallela plantarum som lärer införas i Upsal. Vet.
Soc. handl.
Genom Handtlanden A. A. Lithner i Haparanda kunde allt, som möjligen
skickas hit bäst komma mig tillhanda. Näm[n]de Handlande reser vanligen
Sommar tiden till Stockholm.
Med Högaktning har äran framhärda
Herr Professorens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.

_
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm /

