L.L. Laestadius brev till Professor Joh. Wilhelm Zetterstedt 1845-06-20
<sida1>
[<Haparanda 23/7> Poststämpel]
På underte[c]knads Posträkning i Haparanda. Læstadius [Avsändarens
anteckning]
Kongl. Majts Trotjenare, Bot. et oec. Professorn, Riddaren af Kongl. Majts
Vasa orden, Höglärde samt vidtberömde Herr Joh. Wilhelm Zetterstedt
Lund [Adressfältet på brevet]
<sida 2>
Karesuando 20 Jun 1845.
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, samt Riddare af Kongl. Majts
Vasa Orden!
Utaf anledningar, hvilka här nedanföre angifvas, tager jag mig frihet
anhålla om en Commission hvilken af Herr Professorn lättast kan
verkställas. Min ödmjukaste [<och> överstrykt ord] anhållan vore
nemligen, att Herr Professorn täcktes Communicera hosföljande desiderat
lista med Någon af de yngre Botanisterne i Lund, som kunde hafva lust att
gå i vextutbyte med mig. Jag har stått i Correspondens med Adjuncten
Lindblom, Mag. Ringius[?] och Areschuog, Men sedan dessa fått sina
behöfver [behov?] fyllda af Lappska växter, kan jag icke hafva mycken
förhoppning att få mina vidare behofver, afhjelpta
<sida2>
af dem. Min förhoppning hvilar nu på sådane, som icke äga mycket af
Lappska växter, och hvilka således kunna med större beredvillighet
meddela goda och fullständiga exemplar af de här begärda.
Upsaliense[2-3 oläsliga bokstäver] hafva Nästan tagit afsked af mig. Prof.
Wahlenberg är vorden Gammal, och orkar icke mera äflas med de många
artmakare, som hacka på honom från alla kanter. Dessa sednare synes
hafva föga respect för den Allmänna Folkrätten, då de icke allenast
tillegna sig Andras Uptäckter, i det de Narra åt sig Exemplar af
Uptäckaren, men ändock taga s[t]jälandes, ur andras Herbarier
materialier för vidlyftiga beskrifningar, tvärt emot förste Uptäckarens
uttryckliga förbehåll.
Jag kan icke begära, att en skall kunna præstera allt, som står i desiderat
listan, men om flere förena sig, så förmodar jag, att behofvet
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i det Närmaste kan blifva af hjelpt — För Herr Professorns eget besvär
med denna commission, erbjuder jag exemplar af de Lemmel Arter, som i
sednare tider blifvit Uptä[c]kta nemligen Lem. rutilus och medius, då jag
icke vill förmoda, att Herr Professorn sjelf har behof af Lappska växter.
Med Högaktning har äran framhärda, Herr Professorens samt Riddarens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
Kares. i Torneå Lappmark den 20de Junii 1845.
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