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Karesuando den 11te maji 1839.
Vördaste Broder!
Jag får tacka för Floran och mossorna, som jag riktigt bekommit jämte
brefvet af den 11/3; men huru mon det förhålla sig med Ringii paket, som
jag icke hvarken sett eller hört till? Jag var sjelf i Haparanda i fjohl
midsommartiden, då ångfartyget kom dit; jag var till och med på
Gästgifvare gården, der ångfartygets Chef och några Passagerare från
Luleå läto om sig som bestor [består?] den midsommar natten, men intet
Paquet till mig hördes till — Rector Bergman var den tiden rest till sin
hemvist i Medelpad; men jag borde ändå hafva fått höra af paquetet, om
det blifvit lemnat till någon annan på Haparanda; ty jag dröjde der hela
flera veckor efteråt — Bara inte någon ond ande har anammat det,
hvarföre jag nästan börjar komma i Byxångest och Bror såsom
Commissionär får stå i sticket — som en målad Bock. det är dock högst
besynnerligt, att när jag reqvirerar några växter från Södra Sverige, så
drar det först ut ett par år, innan det blir färdigt, och sedan, när det
ändteligen kommer till vägs, så far det till Pyttis. Tusan! Rättan[?] ger jag
hela det der bytes
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väsendet på en [<ång> överstrykt ord] båt, och om Bror nu inte tar den
der Skepp Captenen per aures, nästa gång han far till Haparanda, så att
han skaffar igen Paquetet, så skall jag hudflänga honom så, att han skall
minnas resan, ty han var full som ett svin i Haparanda. Jag må väl icke
tro, att den Gunsti[ge] Herrn, som sagt på Gästgifvare Gården i Gefle, att
han skolat medtaga ett paquet från en prest i Lappmarken, men icke
kunnat herbergera[?] det [han] fått uti Ringii paquet — icke har jag
skickat något växtpaquet på hela fjolåret.
Allt ting annat då Bror nu skrifver att min "Arundo Calamagrostis ad
phragmitardem [?] æceedens[?]", "är det "samma som Calam.
Halleriana," så skall jag icke begripa, huru Bror då kunde skrifva 1836,
eller -37 (jag mins ej hvilketdera) att en form af Calam. [ett överstrykt
ord] stricta, som jag skickade för några år sedan med? om den vore
Halleriana, var verkligen Halleriana, och sedan den tiden har jag trott att
detta var Halleriana, men icke derför formen af Calamagrostis lanceolata,
som jag tänkte, att Bror skulle draga till P[h?]ruguntoidis[?]. Mon icke
häruti ligga en irring, eller monne Halleriana i Brors sista bref vara
misskrifvit? Den förra formen af C. stricta, som Bror den gången ansåg
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för Halleriana, har jag icke återfunnit sedan 1831 eller 32, och jag har icke
heller sett något dylikt hvarken förr eller sedan. Om nu den här — s.k.
Arundo Alamagrostis ad Phragnictoidens[?] accedens, skall vara Halleriana
och Phragnictoides ändå dessutom antages, så vet jag icke, hvad som till
slut skall vara den rätta Calamagr. lanceolata; åtminstone finns den icke i
Lappmarken. Jag har ansett de båda förstnämnde, att vara formen af
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Calamagr. lanceolata, på samma sätt som Agrostis Canina i Karesuando,
har dubbelt större blomkrona än i södra Sverige.
Ändligen har jag i förleden sommar funnit en Orando, som Wahlenberg
erkänner för sin strigosa [?], och en salix på Skervö i Finnmarken, som
Wahlenberg också erkänner för sin punctata! Den är som jag förmodat en
hybrid form af Nigricans och myosinites[?], således icke så lätt förvandlad
till S. nigricans γ, som Bror menat i Floran; efter som Bror annars skrifver,
att "man kommer lättast ifrån hybrida former, när man gör dem till arter."
Det samma lär Friesen mena, och en stor hop af andra Botanister, men
jag menar, att det som är art, bör vara art, och det som är hybrid, bör
såsom sådant utmärkas äfven i Floror. Bror skrifver i floran §.9 "Det är
oafgjort, om de (Bastarder) gifva frön tjenliga till fortplant[-]ning. De
flesta synas icke göra det. På denna Grund frågar jag: om af Sal.
Caresens [?] Fries l. Læstadiana Hn[?], endast 2 eller 3 individer hittills
äro sedda, monne den då
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fortplantar sig? Och om af dessa 3 eller 4ra individer, som hittills äro
sedda, den ena liknar mest Anerea, den andra Caprea, och den 3dje
limosa, såsom S. carescens[?] i Herb. Hartm.[?] mon det icke då är
troligast, att dessa individer äro hybrida, men äro de hybrida, så
fortplantas de ju icke? Då nu Bror ville göra mitt Namn odödligt genom
Salix Læstadiana, så är det ju klart, att det kan dö förr än jag sjelf, ty för
den der hedern kan jag ju bli så ifrig att [?] plocka qvistar och blad af
individen! Læstadiana, som ännu jag vill hoppas, finns qvar i Karesuando,
(om jag annars är i stånd att finna rätt på den stackars Busken) att den
förr eller sednare måste bli torr, och tag då sedan rätt på Salix
Læstadiana om Du kan!! Om Bror ändå hade fått det lyckliga infallet, att
Ckrisfva [skrifva] om "Salix paludosa" till Læstadiana, så hade jag Ändå
haft något hopp om odödlighet. Det är då en form, hvaraf man kan finna
några hundrade individer i trakten der den finns.
Men oaktadt detta skämt, måste Bror veta att jag icke haft så roligt i
vinter. Min hustru har varit sängliggande nästan hela vintern, och är ännu
icke frisk. Mina Barn hafva varit plågade af Messling, och den fula gästen
bort[-]ryckte en den vackraste planta, som jag ägde, en liten gosse om 2
år 8 månader, och denna förlust har gjort mig mer och mer led åt verlden
och de Naturliga plantorna; får jag icke bättre humör, så lär jag icke hafva
tålamod att gå igenom duppletterne på länge och Bror måste då äfven
hafva tålamod att vänta på — Lychnis Dorethea eller Affi[sidkant]nis
Wahl. Stort annat lär föga finnas som egentligen intresserar. När Brors
bref kom mig hade Vahl redan rest, och har förmodligen gjort besök. Jag
skickar derföre tillbaks Brors Bref till honom, och ett annat, som kommit
efter honom från Norrige. Voleos[?]
L. L. Læstadius.
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