L. L. Læstadius till Joh. Ångström 1848-05-08
<sida1>
S. T.
Herr Candidaten Ångström!
Upsala.
Min tid är under vinter Månaderna så Uptagen af Embets göromål, att jag
icke får tid, att Skrifva hvilket måste anföras till ursäkt för min
försummelse att tacka för det besvär Herr Candidaten haft med
växtfasciklarnes försäljning för hvilka valuta 50 Rdr Rgs rigtigt
framkommit till Haparanda. Något af de lofvade växterne har deremot
icke afhörts. Må[-]hända har icke något säkert tillfälle Yppats, för Herr
Candidaten att få afsändt ett Paket till Haparanda.
Man får väl se, huruvida
<sida2>
förestående Sommare erbjuder något i Botaniskt hänseende intressant,
ehuru jag icke har mycken tid att disponera för Botanikens räkning. den
[i] brefvet af den 18de Nowember omnämnda Carex Epigejos tror jag mig
hafva funnit här i sommar. både jag och Professor Wahlberg, som såg den
här förleden sommar Äro af den fullkomliga Öfvertygelsen, att det är en
större forma inferalpina af Carex rigida. Mina Exemplar af Carex Epigejos
från Luleå Lappmark hafva några blåselika fröhus, liksom den i
Karesuando fundna formen, och är föröfrigt alldeles lika. Skulle den
barbariska Sjelftagnings rätten, hvilken lärer hafva kommit från Ryssland,
icke ännu vara gällande i Upsala, enligt hvilken man tror sig hafva
rättighet att tillegna sig andras fynd,
<sida3>
och hushålla med dem efter behag, skulle jag visserligen kunna meddela
Herr Candidaten åtskilligt; men så länge Friesen lefver törs jag icke
hädanefter skicka någonting, som kan på något sätt göras till nytt. Om
framdeles någon samling af växter kan fås i ordning, vill jag gerna
begagna mig af Herr Candidaten till bud, att försälja smärre Paketer.
Med Högaktning har äran framhärda Herr Candidatens
Ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
de

Kares. den 8

Maj. 1848.

P.S. Hälsning till Prof. Wahlenberg och Marklin.
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