L. L. Læstadius till Jens Vahl Januari 1841

<sida1>
Karesuando i Torneå Lappmark Januarii 1841.
S. H. T.
Herr Professor Vahl! Köpenhavn!
Ändteligen har jag haft den Lyckan emottaga Deres ärade skrifvelse i
Sommar, samt äfven det rara växtpaquetet i December månad, hvarföre
jag nu skyndar att aflägga min förbindliga tacksägelse. Det är nu den
mörka tiden här oppe, så att jag icke kan urskilja Draberne, men så vidt
jag kan sluta af de nu meddelade exemplaren, så tycker jag, att Deres
Cochlearia fenestrata Brown, är den samma som Cochlearia Offininalis α
Oceania mihi. Jag har nemligen skickat in till Kongl. Vetens Skaps
Academien de Figurer af Cochlearia, som De Såg hos mig, och med dem
bifogat en afhandling, som enligt hvad Berzelius skrifver, kommer att
införas i Academiens Handlingar. Der har jag sammanslagit alla Svenska
och Norrska former af
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[<former af> upprepning] Cochlearia till en art, således äfven den
Skånska och Blekingska formen af Cochlearia Danica Svecorum. dessa
sistnämnde former anser jag också vara Linnes Cochlearia Danica,
uptagne i flora Svecica Lin. under C. Danica β. γ. men dessa former äro
Annuela eller ettåriga, och finnas icke mig veterligen längre norrut än i
Skåne, Blekinge och Bohus län; alltså måste alla öfriga former som äro 23 och kanske äfven flerårige höra till Linnes Cochlearia officinalis. Dit hör
också alla af dem meddelade Cochleariæ former från Grönland. Men huru
ser den tyska Cochlearia officinalis ut? Kan den på något sätt skiljas från
de Scandinavisk[a] Det exemplar af Epilobium Nutans från Norrige som
Tit. Lindblom meddelat mig, kan jag icke skilja från Epilob. palustre.
monne det således finns någon bättre Epilob. nutans i flora Danica? Fries
har uti mantissa 2. Citerat mina exemplar från Karesuando till Epilob.
nutans, men han har icke fått något bät[tre] Epilob. nutans från mig, än
det De såg uti mitt Herbarium, hvarest enligt Deres omdöme intet
Epilobium nutans fanns. Huru hänger det ihop?
Förrleden Sommare hade jag icke tillfälle till några excursioner i fjelltrakterne, emedan ny förökning i familjen lade hinder i vägen. Endast häromkring
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i granskapet samlades litet. Calamagrostis Halleriana Hartm. (non Hostii
Secund. Wahlenb.) som i sommar litet ymnigare än förr. Wahlenberg vill
allt framgent anse den för en större form af Calamagr. stricta; men de
breda rotbladen (dessa sammanrulla sig genast under torkningen) och
den stora ligula tyckes utvisa, att den står närmare till Calamagr.
epigejos. dit jag häldst skulle vilja hänföra den äfven som Calamagrostis
strigosa Wg. Orchis Lapponica, hvaraf De äfven fått Exemplar, fanns nu [i]
Sommar något mera än förr, dock icke så mycket s[om] skulle behöfvas.
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Af Fransmännen hafva vi här oppe hört ingenting. Dock skrifver Consul
Crowe, att 4ra stycken af dem skola komma till Alten i April månad för att
hålla observationer.
1-sta delen af min Mythologia Lapponica är länge sedan färdig, och
manuscriptet väntar endast derpå, att Fransmännen skola betala något för
besväret. I annat fall disponerar jag manuscriptet Sjelf, törs icke heller
gerna lemna det ifrån mig, förr än jag får något besked af Fransmännen.
föröfrigt intet nytt — med Högaktning förblifver Deres
erbördigste.
L. L. Læstadius.
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