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<sida1>
Karesuando 1840. i October.
Hög lärde samt Vidtberömde Herr Professor Riddare af Kongl. Majts
Nordstjerne Orden!
Förleden Vinter skickade jag med Några resande Norrmän ett tämmeligen
stort växt Paquet, innehållande, utom vanliga äfven högre fjellväxter,
hvilket jag hoppas måtte hafva rigtigt framkommit. Uti samma Paquet
medföljde äfven åtskilliga frön af häromkring växande fjellväxter,
insamlade och Conserverade, på sätt Herr Professorn uti en föregående
skrifvelse föreskrifvit. Under sistledne Sommare, som genom det
oup[p]hörliga regnet, varit högst missgynnande för Excursioner, har jag
dessutom varit hindrad af Familje förhållanden, att anställa excursioner till
fjelltrakterne. Då nemligen omständig[-]
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heterne så inträffa, att familjen skall förök[as] midt i Sommaren, måste
jag hålla mig hem[-]ma af väl bekanta skäl. Den Botaniska skörden för i
sommar, har således blifvit högs[t] obetydlig, hvilket kan synas af det lilla
som här medföljer. Under afvaktan af Resu[l]tatet med de förut skickade
frön, har jag icke heller samlat några frön. Jag ville nämlig[en] först få
underrättelse om något af de förut sända fröen grott.
Sedan det lyckas mig återfinna växtställ[et] för den så kallade
Calamagrostis Halleria[na] Hartm. har jag nogare undersökt densamm[a]
och tror mig efter denna undersökning hafva förnummit, att den icke kan
gerna förenas med Arundo stricta, men deremot tyckes den stå närmare
Arundo Epigejos. då den nemligen i sitt växande tillstånd, h[ar] lika breda
rot skotts blad, som Arundo [<st> överstrykta bokstäver] Epigejos v.
riparia, (hvaraf ett exemplar med[-]följer) äfvensom ligula[?] och öfriga
delar af vilka nog mycket från formerne af A. Str[?] Till Arundo Epigejos
tycker jag äfven Ar[un]do strigosa närma sig betydligt, med anledning af
samma breda bladformer, men
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hvilka vanligen sammanrulla sig, innan de hunnit komma under pressen. I
afseende på formerna af Ranuncul. Acris, skulle jag gerna önska veta,
hvilken af dessa former förekommer i trakten af Upsala. var.
Squarræsus[?] är här den Allmännaste, dit äfven Ranunculus Acris β
uniflorus[?] tyckes höra.
Väderleken har i sommar, som ofvan näm[n]des varit ganska regnig i
synnerhet i Juni och Julii med nästan beständig Ostlig och Nordostlig vind;
hvaraf Symptomer af Skörbjugg yppade sig bland Nybyggare härstädes,
och äfven jag var en tid af Sommaren deraf besvärad. Lapparnes Rehnar
äro i år mycket magra, om det då må härröra af den fuktiga väderleken
hvilken (likväl med få undantag varit klar på Norrska sidan,) eller om det,
såsom Lapparne sjelfve föregifva, är en följd af de otaliga Lemmel
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vandringar, som nu i 2ne års tid besvärat Landet eller rättare
fjelltrakterna, ty nerom Kengis skola de varit sällsynta. Det är en gammal
sägen ibland Lappmarkens innevånare, att efter Lemmel vandringar
kommer annat villebråd, hvilket väl i afseende på rypan[?] (den enda
skogs fogel, som här finnes) nu tyckes äga sin riktighet. Nybyggarne
häromkring fånga nu 15 till 20 st. rypor per man om dagen[.] Oaktadt det
myckna regnet har värmen likväl varit jämn och uthållande, så att man
äfven har fått skörda moget Korn, hvilket icke inträffat på 10 år, om man
undantager sommaren 1831. den första nattfrost inträffade i år först den
10de September.
Intet annat nytt från den Höga Norden. Fransmännen, som ärnade
komma hit äfven i Sommar, hafva icke hörts af. En enda resande från
Ungern, Uppehöll sig här en par veckors tid (namnet var om jag mins rätt
Regyly). under hvilken tid han ifrigt studerade den Lappska Mytholo[-]gin,
förnämligast i det manuscript, som jag här har färdigt för Fransmännens
räkning. Det sammandrag af 9 års Thermomät[er] observationer, som jag
nämt om någon gång förut, tog Herr Gaimard med sig förrliden sommar
(1839). och mente att arbetet skulle tryckas i Paris med det första. Jag
vet icke huruvida detta ännu skett.
Med Högaktning har äran framhärda Herr Professorens och Riddarens
afgår i Januari 1841.
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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