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Pajala och Kengis den 27de Maj 1853. 

 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor,  
Riddare af Kongl. Majts Vasa Orden. 
 

Med första ångfartyg från Haparanda afgår En säck eller Pose, 
innehållande 1mo 4ra Paketer innom Cuovert, 2do 11 Paketer utan Cuovert 
blott med Trä förseglade, samt ett särskilt Paket till J. E. Areschoug, som 
skickat desiderat lista. Af dessa Paketer må Herr Professorn öfverlemna 
Ett paket till hvar och en af de Herrar Botanister, som bidragit till 
insamlingen af de växter hvilka Jag enligt [<enligt> upprepning] Herr 
Professorns Gunst[-] 
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benägna skrifvelse har att förvänta genom Herr Prof. Carl Sundevall i 
Stockholm, förmodligen, som jag vill hoppas med första ångfartyg. Det 
må komma an på de Botaniserande Herrarnes eget godtfinnande, att välja 
antingen af de Cuoverterade Paketerna, som innehålla Några rarare 
växter från finnmarken, hvilka icke finnas i de oconverterade, hvilka åter 
innehålla färskare Exemplar af vanliga Alpväxter. Och deribland nogra 
[några], som icke finnas i de förra. De öfriga torde Herr Professorn vara 
god och försälja, åt hugade speculanter, för 5 Rsr stycket, hvarefter 
Penningarne benäget öfversändas till mig. 

En afhandling om slägtet Sparganium skickadt i fjol Sommar till Kongl. 
Vetenskaps Academien, med begäran om dess införande i Academiens 
Handlingar; men Friesen, som skulle afgifva sitt utlatande [utlåtande] 
lärer icke hafva tyckt om afhandlingens innehåll  
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och förty, lärer den icke komma att tryckas, så skrifver Professor 
Vikström. Annars intet nytt. lång och kall vår tyckes vi hafva här Oppe. 
Den [<na> överstrykta bokstäver] enda växt, som nu blommar här oppe 
den 27de Maj, är Tussilago frigida, och Eriophorum vaginatum[?], utom 
Aheus[?] incana och Betula, samt Eqvisetum Arvense[?]. I Lund blomma 
säkert redan hundra tals växter och likväl hoppas vi få skära Moget korn, 
lika tidigt, som i Skåne. 

Med högaktning framhärdar Herr Professorens och Riddarens ödmjukaste 
tjenare  

L. L. Læstadius 

P.S. Jag har en liten samling af ritningar i litet octav format på hvarje 
Paket är de märkvärdigaste och hufvudsakligaste blad och frukter af 
Salices [<som salices> överstrykta ord], som blifvit samlade i under mina 
vandringar i Norden. (En ort på hvar Tabell). Jag skulle derföre fråga, om 
Herr Professorens tror, att det kunde löna Mödan, att låta grafver[a] dem, 
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med bifogade tryckta anmärkningar. Herr Professoren torde veta, att jag i 
afseende  
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artbestämningen, icke kommer öfverens med Friesen: sålunda anser jag, 
att Salix lapponum Linne är Salix glauca β lapponum  Wg; att den 
Westrobottniska Salix phylicæ folia Linne hörer till Salix Nigri[-]cans[?], 
och är Sal. Majoris[?] Wg. L, att Salix depressa Linne icke är så säkert 
[?]evida β aneraseus[?] Wg. att Salix Avata Anderson[?], icke är 
Serings[?], och har dessutom blifvit tagen på Samma individ, som Salix 
Myrsnitens[?] β deambeus[?] Anderson, Måhända Någon Bota[-]nisk 
Journal i Tyskland, kunde inrymma afhandlingen. Då jag Nedlagt mycket 
arbete på dessa små Tabeller i yngre åren, vore det skada att de skulle 
blifva förstörda. — ut supra  

Læstadius 
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