L. L. Laestadius till Candidaten Ångström 1844-07-02

<sida1>
[<besvad. d. 29/9 44.> mottagarens anteckning]
Herr Candidaten Ångström! Upsala.
Jag får härmed betyga min förbindligaste tacksägelse för Ärade skrifvelsen
af den 17de Majii, äfven som för det goda löftet, att få del af de varia
rariora, som Herr Candidaten funnit på sina vidsträkta vandringar. Dock
måste jag bedja Herr Candidaten hushålla med det som är rart, och icke
slösa för mycket; emedan det är osäkert, om jag kan præstera något
motsvarande. Sedan Professor Wahlenberg Uphört att bekosta
Excursioner till Norrska kusten, har jag icke heller kunnat företaga några
Resor dit, heldst Botaniken hvarken kan eller bör vara någon hufvudsak
för mig; och får jag i följe der<sida2>
af förklara, att jag icke kan använda utländska växter, hvilka icke
egentligen tjena till att Uplysa de Svenska växternas synonymi, såsom till
ex. Calamagrostis Halleriana [?] vera, Luzula Spadicea[?], med några
flera, som likväl då borde vara granskade af de utländska Namngifvarena.
Vi ha sett så mycket obestämt uti Nyare Svenska Floristers bestämningar,
ehuru de spelat grunda sig på jämförelse med utländska Exemplar att
man knappast vågar tro Någon annan än den, som sett [<båda>
överstrykt ord] arten växande på båda ställen.
Jag har som sagt är icke mycket att meddela, och vågar således icke
emottaga andra än Skandinaviska former. På den benäget meddelade
förtekningen ofver finska växterna, har jag märkt för de arter, jag skulle
önska. På Tituli desiderat lista står teknade en hel hop saker, som jag icke
känner till, och hvaraf jag först skulle vilja se prof; Ty hvilken kan veta
bland en mängd Carex och salix former, hvilken form i synnerhet legat
Namngifvaren för Ögonen. Sådane för mig obekante Nyskapade arter äro:
Potamogeton vigreseus[?] [,] Carex gynocrates, arctica, festiva,
hyperborea, stygia[?] Nordina etc. Salix paludosa, Læstadiana etc.
Å andra sidan, om jag skulle innehafva ett hvarje, som icke är af
Nyhetskrämarne kändt, så vågar jag icke nu mera divulgera[?] det
samma af fruktan, att det kan bli nytt på kammaren, fastän det i Naturen
icke är nytt.
<sida3>
Om Tit. Nylander träffar eller med honom Corresponderar, så torde Herr
Candidaten hafva den godheten säga honom, att jag i fjol Somras
lemnade ett paquet med växter i Torneå hos Handlanden Covenius, som
lofvade förskaffa detsamma till Uleåborg; och att om han emellertid
skrifvit, jag troligen icke kunnat få hans bref då [3 överstrykta bokstäver]
jag varit borta hemifrån ifrån den 16 Julii 1843 till den 6te Martii 1844. —
Jag vet således icke hvar han nu Uppehåller sig. Likaledes ber jag om min
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hälsning till Candidaten Carl Hartman, till hvilken jag är skyldig att skicka
Lappska växter; för det Gottländska jag fått af honom; Men han måste
hafva tålamod att vänta, ty i Lappmarken är icke Communicationen
sådan, som efter stora vägen. Äfven till Herr Berlin ber jag om min
hällsning. —
Inneslutande mig i Herr Candidatens Gunstiga ihågkommelse, har äran
framhärda Herr Candidatens ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
Karesuando den 2dra Julii 1844.
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