L. L. Laestadius brev till Prof. J. W. Zetterstedt 1853-04-16
<sida1>
Pajala och Kengis d. 16 April 53.
Höglärde samt vidt berömde Herr Professor Riddare af Kongl. Majts Vasa
Orden!
Jag har dröjt nog länge med besvarandet af Herr Professorens ärade
skrifvelse af den 20 October 1853[?], Deruti Herr Pro[-]fessoren under
rättas at[t] växt paketen blifvit skickade till Herr Professor Carl Sundevall i
Stockholm för min räkning, hvarföre äfven som för ärade skrifvelsen. Jag
har Äran betyga min förbindligaste tacksägelse. Så vida jag icke vill
betvifla, att dessa paketer kommit till Stock<sida2>
holm, skrifver Jag nu till Prof. Sundevall, med anmodan, att låta
Paketerna utgå till Haparanda med första Angfartygs [Ångfartygs]
lägenhet — för Mag. Areschougs räkning har jag ett Paket färdigt,
innehållande Hans desiderata, och dessutom ett och Annat, som torde
vara mindre väl känt förut. De öfriga, som bidragit till växtinsam[]lingarne, hafva icke lemnat Någon Desiderat lista. Litet och obetydligt
blif[-]ver har [här] botaniserat om somrarna; endast för motions skull,
går jag ut Någon gång.
Som här finnes stora och vidlyftiga Skogar, kan trakten icke præstera
annat än Skogsformer af fjellväxter, som stiga hit ner. Här finnas former
af Angelicha Archangelicha, som visa, att angel. littoralis går ihop med
Archangelicha
<sida3>
Här finnes former af angelicha [?] Sylvestris, som passa på beskrifningen
af Angel. Montana[.] Här finns former af C. Acuta [?], som gå in i C.
aqvatiles[?]. Och troligen finns här mycket annat, som går i hop till
Exem[pel?] Betula alba och glutinosa och alpestris, Hieracium
ordnanthoides[?] och boreale och rigid[ett par oläsliga bokstäver] H.
Marorium[?], och vulgatium [?] H. Umbellatum[?] och Cralat[--] m.fl. —
Föröfrigt ingenting Nytt, som kan intressera[.] Jag kan nu icke veta, hvad
som fattas, i mitt herbarium innan Jag får se de skickade Paketerna.
En sträng och snödiger vinter hafva vi haft i Norden. Men annars ingen
Epidemi, Ej heller nå[-]got ovanligt i Naturens rike. — Med Högaktning har
äran framhärda Herr Professorens och Riddarens
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
<sida4>
Det växt paket, som nu är färdigt, kommer att afgå till Haparanda, för att
med första Ångfartygs lägenhet afgå till Stockholm, kanske har Herr
Magister Areschoug Någon bekant der, som kan taga emot det, och
försända det vidare. Annars försändes det till Sundevall. Professorn, som
ofvan Näm[n]des.
ut supra / Læstadius.
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