L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1834-12-XX
<sida1>
Karesuando i December 1834.
Höglärde Herr Professor!
Ehuru det i sommar har gått ganska trögt med ritande, har jag dock velat
öfversända hos[-]följande 2ne ritningar, såsom ett tekn [tecken] till min
tillvarelse. Vid dessa 2ne figg. kan anmärkas, att den skrifteliga Up[p]sats,
som hörer till Salix lanata[?], är bifogad endast till ledning vid Textens
författande, och kan efter behag följas af Redacteuren eller uteslutas, ifall
den icke öfverensstämmer
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med Dess åsigter. Några Speciel[l]lare detaljer af Chamæledons
fructifications delar har jag icke vågat tillsätta, emedan det efter min
öfvertygelse fordrar tillgång till flere Botaniska arbeten, för att kunna
läggas den vigt, som vede[r-]bör, på sådane delar, som anses utgöra
grunden till slägt skil[l]naden till ex. mellan det gamla azalæa och
chamæledon. o.s.v.
Sommaren har varit nog besynnerlig här i Norden, neml. kall och ruskig
ända till slutet af Julii, sedan varm och regnig till october månads början,
hvarigenom ett sådant antal af myggor har plågat oss hela sommaren, att
man icke fått hvarken dag eller nattro, hvarken inne eller ute. af sådan
anledning har både ritande och insam[-]
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lande af växter blifvit i hög grad försvåradt. Jag har således icke vågat
göra någon excursion till fjellen, emedan myggen der är ennu odrägligare
än i Skoglandet.
Af det Sednaste från Herr Prof. erhållna brefvet, som var skrifvit under en
resa, finner jag med ledsnad, att det bref, som följde på de 6 figurers
erhållande förleden vinter, icke kommit mig tillhanda. Om något arfvode
för dessa ritningar kan det ännu icke bli fråga, då antalet är så ringa. Jag
förnyar endast min begäran, att få del af de häften, som möjligen redan
utkommit, så framt icke den olycksbådande choleran laggt hinder i vägen
för utgifvandet.
Med högaktning framhärdar
Herr Professorns
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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