L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1857-05-29
<sida1>
Pajala den 29de Maj 1857.
Högtärade Broder!
I dessa dagar, afgår ett växt paket härifrån, addresseradt till Vetenskaps
Academien, hvarom Professor Andersson Skrifvit; men som han lär vara
på utrikes Resor, hvarom han likaledes skrifvit, kan det vara osäkert om
han är i Stockholm när Paketet hinner dit med Något ångfartyg, som
förmodligen Midsommars tiden afgår från Haparanda. Jag har derföre
velat underrätta Dig derom, på det Du såsom icke bortseglande från
Hufvudstaden, må kunna [<kunna> upprepning] draga försorg om
Paketets afhämtande från Ångfarty[-]
<sida2>
get, att det icke må råka i oblida händer. Jag sänder endast profformer
[provformer]; i händelse Academien skulle önska mera af dessa former,
bör Jag i tid underrättas derom, för att kunna gå i forfattning [författning]
om inläggningen. Finner Academien för godt att honorera dylika växt
remisser är det vis[s]t godt och väl. Jag har annars icke Mycken tid, att
befatta mig med Botanik, utan är det endast för motions skull som jag
stundom gör Några utvandringar. När Professor Andersson kommer hem
från sina Utländska resor, torde han, som har Bibli[o]theket och
Samlingarne att tillgå bestämma formerna, och gifva mig en förte[c]kning
på de former och arter, som åstundas, dels ock underrätta mig, hvilka han
funnit förut bestämda, och hvilka han anser vara intresserande; äfven
som en förte[c]kning öfver Hieracierna efter Friesens bestämningar.
Paketet er insydt i en pose, och omlindadt med näfver, efter som vi här
sakna
<sida3>
både Papp och vaxduk. Annars intet af vigt att förtälja. våren är kall här
oppe, och opålitligt utsädes korn af sista årets skörd, gör utsigterna
mörka för framtiden. Många åkrar ligga osådda af brist på utsäde. Endast
Salix limosa och Eriophorum vaginatum blomma[r.]
Med aktning te[c]knar.
Min Högt arade [ärade] Broders
Erbördigste
L. L. Læstadius.
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