L. L. Læstadius till Jens Vahl 2 November 1839

<sida1>
Karesuando i Torneå Lappmark den 2dra Nowemb. 1839.
S.H.T.
Till Herr Prof. Vahl!
Då jag icke på länge vetat, hvar De oppehöldt Sig efter Deres andre resa
på Spitsbergen, så har [jag] icke kunnat besvara Deres ærede och
kärkomne Skrifvelser från Hammerfest och Tromsö, samt aflägga min
förbindligaste tacksägelse, så väl för Rasks Lappska Grammatik, som den
remiss af Spitsbergiske planter, hvarmed De åter kommit ihåg mig. Nu
försöker jag, att söka opp Dem med desse rader, i förundring, att de må
träffa Dem i Köbenhavn om icke annorstädes.
För Primula finnmarkica tackar jag förbindligst; äfven som för de öfrige
Spitsbergiske planter. Lychnis från Bossekop, har madam klerk
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sändt mig ett parti af, men hon har icke kunnat pressa den så att petala
blifvit tydliga. förrleden sommar har jag gjort en excursion till Tjátsa ofvan
Lyngen; men på denna excursion kunde jag hvarken vänta eller finna
något nytt. ett enda exemplar af Armeria alpina, samt på Tjátsá, hvarest
jag redan förut funnit en par 3 exemplar; Men denna Armeria alpina, är
enligt hvad jag tycker allt för Skral som art betraktad. äfven som Juncus
Hostii, hvilken jag ser växa här vid Karesuando på fjellbergen.
Doctor Mortens [Martens?] visade mig de planter, han tagit på vägen från
Alten till Karesuando, men deribland fanns ingenting märkvärdigt, utom
Salix arbuscula, Lin. fris [Fries?] et Harhm. från Alten Elv. Efter Deres
afresa från Karesuando, blef mitt hus besökt med sjukdom. messlingen
plågade alla barnen, och tog bort en liten son på 3dje Året. min Hustru låg
länge sjuk i kåll[?] och stygn[?], och var nära döden.
Såsom betalning för Rask´s Lappska Grammatik,
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[inn]esluter jag 3 Rsr Banco, hvilken De såsom varande [nära?] Sverige,
torde kunna förvandla till Danska [pe]ngar. Jag önskade gerna veta om
Rask ännu [le]fver, och om jag icke kan få lemna min Lappska
[m]ythologi till hans pröfning och rättelse, innan [d]en lemnas till
Franskmännens öfversättning. [J]ag har nemligen så liten tillgång till De
Danska [f]örfattare, som nu endast finnes på bibliotheken. vi hafva denna
höst icke fått vinter förr än i bör[j]an af Nowember, hvilket här oppe
anses ovanligt, [o]ch ännu hafva vi allt för litet snö.
Med sann Högaktning framlefver Deres
erbördigste
L. L. Læstadius
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