L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1839-05-11
<sida1>
Högädle samt Höglärde Herr Professor!
Med Tit. Vahl hade jag äran försända 50 Rdr Banco hvilken summa jag
anmodade honom att öfverlemna till Herr Professoren jämte en
förte[c]kning på Böcker, som jag önska[-]de, att Herr Professoren måtte
köpa för min räkning, och försända med Ångfartyget Norrland, när det gör
sin tuor till Haparanda. Jag förmodar väl, att Vahl riktigt öfverlemnat
penningarne och det återstår för mig, att förnya min anhållan. Skulle
detta redan vara skett, så anhåller
<sida2>
jag, att paquetet väl ombonadt adresseras till mig genom Apothekar
Östman på Haparanda. Skulle Hartmans flora redan vara inköpt, så får
den följa med; men skulle den icke vara inköpt så får den väl utelemnas,
emedan jag redan fått ett exemplar af Förf. Zetterstedt sednare resa
äfven som Ångströms resa genom lappmarken, må icke förgätas.
Skulle Herr Professoren [raden saknar slutet pga förstörd kant på pappret]
af den godheten, och la[raden saknar slutet pga förstörd kant på pappret]
hos Franska Consuln [raden saknar slutet pga förstörd kant på pappret]
om han i vinter mottagit några Paketter från Haparanda för Herr Gaimards
Räkning. Jag skulle Nemligen vara angelägen att veta, om mina
växtpaketer till honom riktigt framkommit. Ifall någon läglighet skulle
Yppas i sommar, att få något Bud till Haparanda, har jag tänkt meddela
Herr Professoren af det lilla som ännu kan fin[-]
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nas qvar af Norrsk finnmarkiska växter sen förleden Sommar. Här har i
vinter varit mycket sjukligt och folk dödt mer än vanligt. Äfven jag har
förlorat en liten son uti messlingen, och min Hustru, som varit
sängliggande hela vintern är ännu ganska Svag. Allt detta har gjort, att
liten Uppmärksamhet kan ägnas Botaniken, om icke omständigheterne
förändra sig.
De ledamöter af Franska Exp[edi]tionen, som öfvervintrat i Alten reste
härförbi i slutet af april, och tänka fortsätta resan med första ångfartyg,
som reser. Intet annat Nytt från Lappland. Jag får anhålla om min
vördsamma hällsning till Professor Wikström, med underrättel[-]se att Fru
Govenius i Torneå lofvat skicka en hel stor Torfva af Glyceria pendulina,
om hon i stället såsom blomster älskarinna, får några Blomfrön. Med
högaktning framhärdar Herr Professorens
Kares. den 11te maji
1839.
ödmjukaste tjre
L. L. Læstadius.
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