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S.H.T.
Herr Professor Vahl! Tromsö.
Just i denna afton har jag emottagit Tituli ärade skrifwelse af den 3dje
Januarii jämte Paquetet med de intressanta växterne från Spitzbergen,
hvarföre jag skyndar att betyga min förbindligaste tacksägelse. Som
Posten nu snart kommer, att afgå till Tromsö, får ja icke tillfälle, att göra
mera för denna gång, än skrifva några ord. Jag hade visserligen tänkt
aflägga några växter för Tituli räkning, men jag har icke säkert haft mig
bekant Tituli vistelse ort, sedan vi skiljdes på Hammerfest i sommar. Det
var Skada, att Titulus icke kom hit öfver. I mina Samlin[-]
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gar kunde hafva funnits, ett och annat att Collationera, och en sådan
jämförelse kunde i många afseenden hafva blifvit intressant. De Resande
från Tromsö berättade, att Tit. icke ärnade resa förr än med först gående
ångfartyg, men detta kommer icke förr än den 8de Martii från Trondhjem.
Det är ännu lång tid till Dess. kunde det icke gå ann, att emellertid göra
en snippresa hit. Om Tit. nu Skulle till ex. följa med Jonas Grape, som vid
ungefärligen samma tid, som detta bref kommer till Tromsö och hvilken
kan träffas genom Tit. Drejer eller Holmbo, så tror jag att resan skulle
ingalunda blifva kostsam. Mitt Lappska Herbarium är ett resultat af
närmare 20 års excursioner uti nästan alla delar af Nordligaste Sverrige
och Norrige och innehåller således flere växtformer, än någon annan
samling, från dessa Nordliga orter. Det vore således troligt, att Tit. der
kunde finna många intressanta uplysningar både
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för Grönlands och Spetsbergens Flora, och det kunde således löna mödan,
att göra ett besök. men om detta icke låter sig göra, så torde Tit vara
god, och underrätta mig, om vistelsen blir på Tromsö till dess ångfartyget
eller Dampdskibet ankommer, då det emellertid kan yppas tillfälle för mig
att få ett litet Paquet afsändt.
Ranunculus sulphureus intresserar mig mycket, men det är Skada, att
inga fruk[t]bärande exemplar medfölja, hvaraf man kunnat förnimma, om
fröna hafva raka eller krokiga stift. Jag fann på resan från Alten en form
(Ranuncul. barbatulus mihi) Stylo Carpellis duplofere longiore, recto; på
den vanliga Ranunculus nivalis är stiftet af fröets längd och vanligen
krok[ig.] Den af Tit. meddelade Cochlearia danica från Spetsbergen kan
icke vara Svenska Botanisters Cochlearia danica, som har Siliculæ
globosæ, folia Caulina omnia petiolata deltoidea; Jag har i höst ritat en 8
a 9 stycken former af Cochlearia, tagne i Nordlande[n] och finnmarken,
men hvilka höra till Officinalis, anglica eller pyrenaica m.fl. utan att der
finna några som kunnat hänföras till C. Danica Svecorum. Gunneri
Cochlearia danica, kan icke heller gerna
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[hö]ra till den i södra sverrige växande. annars är jag nästan af den
tanken, att af Cochlearia ger knapt [m]er än en riktig art, ty vill man skilja
till ex. C. anglica och danica, så lär man snart äfven få skilja flere, och då
kan skiljandet räcka [i] oändlighet. Jag tackar Tit. förbindligast för löftet
att äfven framdeles få del af Grönländska och Isländska växter. För
jämförelsen med de Nord-Scandinaviska äro de af mycket intresse.
Om Tit. med återgående Post ville hafva den godheten och låta mig veta,
huru länge vistelsen blir på Tromsö, derest icke Tit. kunde slita sig lös på
en par veckor, och göra en tuor till Karesuando, ehuru der är ingenting
annat än Renkött att bjuda på, ty vin finns der icke. Annars Tror jag, att vi
icke skulle göra så mycken affair af Toffeln [Taffeln?], som Fransmännen.
Med aktning framhärdar
Tituli
Karesuando den
[1]2te Januari 1839
erbördigste
L. L. Læstadius
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