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<sida1>
Besvaradt d. 9 Mars 1841. [Wahlenbergs anteckning]
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor, Riddare af Nordstjerne
Orden!
Som jag just nu i dessa dagar väntar några Norrmän från Tromsö,
som ärna resa Söderut, så får jag med dem ett lämpligt tillfälle,
afbörda min förbindliga tacksägelse för brefvet af den 27de December
1840, hvilket jag i dag emottagit, och hvaraf jag inhämtar, att
afhandling[-]en loca parallela plantarum, nu ändtligen är färdig. Jag
hade väl icke väntat, att få deraf mer än ett eller par exemplar; men
då jag nu finner mig vara honorerad med hela 50 Exemplar, så får jag
först afbörda min ödmjukaste och förbindligaste tacksägelse för den
medverkan, Herr Professorn troligen deruti äger; dernäst får jag yttra
den förmodan, att det troligen icke lönar mycket mödan, ejheller kan
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den af Andra föremål uptagna tiden medgifva Herr Professorn, att
taga befattning med försäljningen; utan vore det min ödmjuka
anhållan, att de bestämda exemplaren, med något lägligt tillfälle
blifva afsända till Prof P.F.Wahlberg i Stockholm, ψ hvilken jag nu
tillskrifver, huru dermed vidare bör förhållas. Jag kan nemligen på
detta sätt få några Exemplar utdelade till förra Botaniska kunder, i
Sverige och resten hitsänd med första Ångfartygs lägenhet, för att
vidare afgå till England. Jag hoppas att Herr Professor för egen del
behåller några Exemplar för att tagas ad notam, vid några skeende
Sitationer eller dyl. Det är fägnesamt att höra, det några af de i fjol
samlade fröen grott, då jag Alltid frukta[t] att frön på så sätt
förvarade skulle komma att skadas, af köld, såsom det ofta händer
med illa torkadt Norrskt Frökorn, när det skall trans[-]porteras öfver
fjellet i Stark Köld. Det var af den anledning jag icke insamlade några
frön i år, emedan jag först ville höra resultatet, med de förra. Att den
så kallade Avena Subspicata, alpestris eller subalpestris skulle få en
yfvigare vippa
[Text i marginalen med ovanstående ψ -symbol i början, Wahlenbergs
handstil]
ψ afsändes till Professor Wahlberg d. 23 Februari och skref derom d. 24.
Februari
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då den Up[p]drages af frön i ett Land, der Solen får skina litet oftare
på den under blomningstiden, än händelsen varit här oppe under
sistförflutna Decennium, var väl att förmoda, då en torfva draf
inflyttad i min Kryddgård-täppa visade samma luxurienda[?]
egenskap; dock skulle jag icke i anledning af denna egenskap våga
tillstyrka dess skiljande, så länge som andra former af samma växt på
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magrare jord och närmare mot fjellen visar en oemotståndig
benägenhet, att krypa ihop med den gamla arten. Man skulle måhända
först böra försöka Avena Subspicata α på samma sätt up[d]ragen af
frön; det skulle då blifva Curiost, att se [<om?> en bit av pappret
avrivet] den icke efter några generationer skulle få yfvigare vipp[a]
en bit av pappret avrivet] och glättare frön.
Intet annat nytt från Norden. Mörk och ruskig vill väderleken ännu
vara här oppe; men ingen synnerlig köld har ännu besvärat. Jorden är
här på samma sätt som i Upsala nästan utan käle. Gamla Spålappar
säga, att sådant betyder dödlighet; men hittils har dödligheten ännu
icke varit större än vanligt. man får se, hvad som kan hända i mars
månad. Med Högaktning framhärdar Herr Professorens och Riddarens
Karesuando den 14de Januarii 1841.
ödmjukaste
tjenare
L. L. Læstadius.
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