L. L. Læstadius till Elias Fries [färdigt December 1836]
<sida1>

[ett oläsligt ord, troligtvis mottagarens anteckning]
Karesuando i Nowember 1836.
S.H.T. Högtärade Broder!
Enligt M.V. Brs skrifvelse i vår, som var utan dato, lade jag genast å sido
en bundt med växter för Herb. Normale, hvilken, jag oförmodat fick
tillfälle afsända med en Americansk Handlande Aug. Dolphus, som var till
Karesuando som snarast. Jag näm[n]de i ett kort bref, att mina husliga
angelägenheter icke torde gifva mig mycken tid att göra Excursioner, för
att samla mera. Emellertid har jag nu medan tider är, och för[r]än mina
Lappska åhörare komma tillsammans, laggt in en ny bundt af det lilla som
kunnat fås, hvilken bundt väntar på tillfälle att afgå. Den innehåller jämte
den förut afsände, följande i förteckningen uptagne växter
Ex.ant.

pr.

Sednare bundten

Pingvicula villosa

100

5:

Salix versifolia

50

3.

Hierachlea alpina[?]

100

5:

Avena Alpestris

100

5.

Aira Atropurpurea

100

5:

Agrostis rubra L.

100

5.

Luzula parviflora

100

5:

Poa flexuosa

100

5.

Rubus Castoreus

50

3.

Eriophorum Capit.

100

5.

Gnaphal. alpinum

100

5:

Erioph. medium i 3 tillst.

100

6.

Carex tenniflora

100

5:

Carex [oläsligt ord]

100

5

Carex laxa

100

5:

Carex rotundata

50

2.

Salix versifolia

50

3.

Draba hirta α

80

5.

Salix Canescens[?]

50

3.

Rubus Castoreus

50

3.

Betula intermedia

50

3.

Viola palustris β

100

5.

Arundo lapponica

100

5.

Betula Interm

20

2.

Carex rotundata

50

3.

Sma Exempl.

1050

55. Rdr

Sma Exempl. ant.

950

51. Rdr. Bco.

NB. af Salix Canescens[?] har jag icke kunnat få mer än 50, det beror
nämligen derpå att träffa på samma 3 eller 4ra individer, som hittils äro
sedde här i trakten. Erioph. med. och Betula alba γ intermedia
<sida2>
äro i sig sjelfve märklige nog, för att ingå i samlingen. Item: Carex
rotundata i jämförelse med C. ampullarea[?] β borealis Hn. hvilken
sistnämnda skall skickas framdeles, ifall den reqvireras. Då jag icke kan
præstera allt, som är uptaget i Förte[c]kningen uti M.V.Brs bref; så har jag
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här gjort en förte[c]kning på hvad, som möjligen af mig kan præsteras,
hvaraf M.V.Br kan Speciellt anmärka hvad som behöfves för herb. Norm.
Allt hvad som icke finnes i denna förte[c]kning har jag icke funnit i de
trakter, dit jag för närvarande kan sträcka mina Excursioner.
Calamagrostis Halleriana Hn. (Erkännes icke af Wahlenberg) har jag funnit
en enda gång några mil här nedanföre, men icke vidare. C. phragmitoides
Hn, finnes icke heller sådan här, att den kan erkännas af Auctor för att
vara den Rätta. C. montana, har jag icke sett sedan 1824 i Åsele
Lappmark och vid Tåsjö berget. Draba alpina äro så spridd i Torneå
Lappmark, att jag tviflar, om de kunna fås i behöflig mängd.
Jag har som sagt är i sommar icke haft tillfälle göra excurs[io]ner längre
än till närmast belägna myrar. En snappresa gjorde jag likväl till
Muonioniska (10 mil från Karesuando) i sällskap med en Engelsk
Entomolog, för att taga Potamog. Natans ad Sparganifolium accedens,
hvaraf Specimina följa. Men det var kort om tiden, och händelsen gjorde,
att det var halfmörkt då jag kom till stället. Jag märkte således icke de
verkliga rot och stjelkbladen, (som händelsevis följde med under
Updragningen i båten) för[r]än morgonen derpå) då jag redan långt från
stället börja[-]de greda [breda?] ut högen i båten). Men de få prof deraf,
som nu me[d]följa äro redan så pass tydliga, att jag icke vet, huru Bro[r]
skall komma helskinnad ifrån dem, på annat sätt, än att påstå, det hela
serien af de nu med följande Exemplaren icke hör till P. natans utan Alind
quid? Ett sådant bortresonerande kan jag naturligtvis icke vederlägga,
förr[-]än en het sommare med låg flod inträffar, då det möjligtvis kan
lyckas att få en fullkomlig P. Natans med frön från Samma ställe. Pot.
Sparganifolius har i sommar icke kunnat utveckla Några blad (flytande)
för
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den långvariga floden och kalla väderleken, och i sådant tillstånd var det
icke värdt att skicka den för Herb. norm. Af den nu medföljande Series
[Senes?] Eriophori slutar jag, att det icke finns mer än 3 Species Eriophori
i Sverrige, neml. E. polystachym, L. vaginatum L. samt[?] alponum[?] L.
Sed alii aliter.
En Engelsk Botanist vid Namn W. Christy, har i sommar besökt Alten i
finnmarken; på min anvisning har han der tagit Exemplar af Primula
finnmarkica samt gentiana serrata [ett oläsligt tecken], hvilka han skrifver
växa der i myckenhet. Jag har således hopp[?] nu att få flere Exemplar
derifrån en annan gång. Han skickade endast en par Exemplar till mig.
Dessutom ha vi i sommar haft besök af 3ne resande frans[några otydliga
tecken] En Viscuondi de Beammont[?] och[?] en Baron Prospur[?] Liberet
Den 3dje Barons namn Mins jag icke). Dessa Herrar reste härförbi till Nord
Cap, och Uppehöllo sig här någon dag både på fram och återresan. Dessa
Herrar reste mäst för sitt höga Nöje, utan att [e]gentligen befatta sig med
Naturalster.[?] De[n] förstnämnde ritade mest allt hvad han såg. Den
andra eller Prosper Liberet var Jägare och samlade åtskilliga foglar utan
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att egentligen känna Dem[.] Den 3dje Hern hade samlat litet växter på
vägen men utan urskijning.
föröfrigt ingenting nytt från Lappland. De 2 tvilling vänner om hvilka jag
näm[n]de i somras växa och frodas. Lapparne med sina Rehnar lefva efter
vanligheten. Det kan här i Karesuando icke bli frågan om årsväxt, då
h[e]la Norrland lärer vara hemsökt af frost. Natten mot den 18de
A[u]gusti hade man här 5 grader kal[l]t, hvaraf kan slutas till det öfriga.
Karesuando i December.
Som jag nu snart reser ner till [Ke]ngis marknad, måste jag försegla
Paquetet, för att hafva det med [m]ig, och lemna det, der det kan vara till
hands för Norrska resande under önskan att detta Paquet icke måtte taga
någon ska[da] på vägen, framhärdar Min Högärade Br[o]ders
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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