L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1833-11-XX
<sida1>
Höglärde Herr Professor!
För att icke alldeles manqvera[?] i mitt löfte, öfversänder jag härmedelst
8 stycken figg. för att införas i Svensk Botanik, ifall de dertill befinnas
duglige. Att det icke blifvit mera ritadt i sommar, kommer dels deraf, att
de oritade växterne icke just finnas på nära håll, dels äfven deraf, att jag
sysselsatt med annat, funnit mig något trög och ofatt till detta arbete;
börjar äfven att få styfvare hand, så att jag gerna, om det lät sig göra,
skulle finna mig nöjd, att lemna karakteristiska Exem[-]plar, efter hvilka
Herr Professoren
<sida2>
bättre än någon annan kunde te[c]kna figurerne. Jag har bifogat formerne
Potamogeton, Sparganifolius, Rubus Castoreus, och Ranunculus aquatilis β
eradicatus, hvilka väl ännu icke vunnit den höjd, som den strängaste
Botaniska orthodoxien fordrar, för att vinna Burskap i Sv. Bot. men kunna
dock, om Herr Prof. finner dem värdige att der införas, väcka
Uppmärksamhet hos de liberala, och jemte de åtföljande beskrifningarne
blifva en nagel i ögat hos de liberalaste eller kättarena, som allt för
mycket slösa med arter.
Något arfvode för dessa få Figg. kan icke nu fordras, utan får det innestå
tills framdeles, då flera kunna blifva insände.
Det förstås att jag gerna önskade få del af de nu utkommande häften,
antingen det kunde ske genom afdrag på ritare arfvo[-]
<sida3>
de eller genom växtbyte.
Förrleden vinter sändes härifrån ett litet växtpaquet till Herr Prof. jemte
några andra paqueter till andra Botani[-]ska vänner. Då dessa fått sina,
hoppas jag att Herr Prof. äfven bekommit sin andel, ehuru derom ingen
underrättelse kommit mig tillhanda:
Under denna sommar har jag icke haft tillfälle att anställa vidsträcktare
Botaniska excursioner, utom en till Muonioniska 10 mil här nedanföre.
Under denna resa fanns dock ingenting ovanligt, utom Rubus Castoreus,
hvars många former jag fick närmare undersöka. Jag har således inga
Botaniska nyheter att meddela, och politiska kunna icke väntas från
Lappland. Med anhållande om min vördsamma hällsnings framförande till
de Botaniska vänner, som mig efterfråga, framhärdar Herr Professorens
Karesuando i Now. 1833.
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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