L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1847-09-XX

<sida1>
Karesuando i September 1847.
Högädle samt Höglärde och vidtberömde Herr Professor; Riddare af Kongl.
Majts Nordstjerne Orden!
Värderade Skrifvelsen af den 27de Juli har jag för Några veckor sedan
inhändigat, och skyndar att aflägga min förbindligaste tacksägelse, så väl
för innehållet af Skrifvelsen, som det Recommenderade, hvilket min
Commissionär i Haparanda, Hr Doctor Wretholm, befullmägtigas, att lösa
ut från Postcontoiret.
Det var Skada, att underrättelsen om fröinsamlingen, kom nästan för
sent, då redan flere växter kastat sina frön. Det har skett tidigare än
vanligt, då Sommarvärmen här oppe började tidigare än vanligt, och var
störst vid midsommars tiden.
<sida2>
Den var dock icke jämn och uthållande som de föregående 2ne Somrarne.
Under Proff. Wahlbergs och Selanders vistande här i början av Juli, var
väderleken ganska ruskig och kall, med omväxlande Nordost- och
Nordvästvindar, dock icke till den grad, att någon frost förspordes; Någon
Nattfrost hafva vi icke haft förr än den 30de Augusti. Det var derföre något
besynnerligt, att höra talas om Rimfrost i Upland i början af Juli; hvilken
snarare borde befordra de Högnordiska växternas trefnad i Upsala; våra
Lappska växter äro ofta vane vid en sådan Nattkyla[.] Emellertid
hindrades vegetationens framsteg här oppe genom den kalla väderleken i
Juli; hvadan de förr omnämnde kärrväxtern[a] icke kunde utveckla sina
blommor i år. Utricu[-]laria vulgaris, kom icke till blomning; blott Några
Exemplar af Sparganium boreale kom till blomning. Det skulle vara
interessant att skicka frön af denna, till Herr Professorn för att utröna, om
den i Upsala öfvergår till Sparganium Simplex; ifall det ville lyckas att
Updraga den af Frön. Den andra formen eller Sparganium Natans
hyperboreum, som är alldeles utan stift, blommar här årligen och sätter
frukt. Den fröväxt, hvarom jag gjorde förfrågan i fjol, har jag icke varit i
tillfälle att taga i år; men Nybyggare uti Idivuoma försäkra, att den växer
årligen; dock utan allt tekn till blomning.
<sida3>
Butamus Umbellatus har jag icke funnit på närmare håll än i Kemi; men
det kunde dock vara möjligt, att den nämnde Idivuoma växten hörer dit,
ehuru den är mycket spädare och finare[?]. Carex Aquatilis β Epigejos,
har det lyckats mig att återfinna i Sommar på Hämhän vaara, och har jag
vid närmare undersökning fått den öfvertygelsen, att denna form hörer till
Carex Saxatilis eller rigida, uti hvilket omdöme äfven Prof. Wahlberg
instämmer. Den förtjenar så mycket mindre Arträttighet, som smärre
Exemplar deraf Öfverensstämma till punkt och pricka med Carex Saxatilis.
Föröfrigt ingenting särdeles nytt. Min familj har återigen blifvit förökad
med en Son[,] den 10de i ordningen af dem som äro i lif[skadad sidkant]
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Men inalles den 13de. blott en Son har jag mägtat underhålla vid Scholan i
Piteå, och torde han snart afgå till gymnasium.
Min ansökning till Pajala är väl nu ingifven; men det kommer an på om
Consistorium äfven nu Recommenderar incompetenta till medsökande:
ingen af de få Finska Prester, som nu finnas, har tagit den såkallade
Pastoral Examen. Skulle så hända, att förslaget blir Completteradt med
Incompetenta sökande: så är jag icke så säker om att vinna befordran.
Med Högaktning framhärdar Herr Professorens och Riddarens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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