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<sida1> 
Pajala den 9de October 1857. 

 
Herr Doctor Ångström! 
Lycksele 
 
Betygande min förbindliga tack[-]sägelse för emottagna brefvet, i våras 
får jag äfven underrätta jag nu har ett växt paket färdigt för Herr [<Mag> 
överstrykta tecken] Doctorns räkning, hvilket jag tänker hafva med mig 
till Arjeploug i vinter, och lemna det till Någon Lyckselebo till ex. Peckelin, 
som plägar vara på marknaden i Arjeploug. På detta sätt hoppas Jag 
kommer det säkert om icke så snart Herr Doctorn tillhanda. Om Jag får 
vänta något i växtväg från Herr Doctorn, torde det säkrast komma mig 
tillhanda på samma väg. Det förstås att ingenting nytt kan väntas från 
Pajala, utan endast former, fjellväxter ab locum, sydliga växter ab locum, 
samt Några andra former af björk o.s. vidare sistliden vår har enligt 
Doctor Wretholm skrifvelse, ett litet paket från mig afgått med en 
resande, som skulle aflemna det samma hos Herr Doctorns Commissionär 
i Umeå Apotheker Bannedahl, men  

<sida2>  

Jag vet icke, om det framkommit. Den sommare vi nu öfverlefvat har varit 
märkvärdig för den kalla våren ända till Mediet [?] af Julii så ingen Björk 
har burit frukt inga starrarter hafva blommat, utan på torrare ställen: Men 
den uthållande värmen från Medium af Juli till Medium af Septe[mbe]r 
verkade på hårdvallsängar och åkrarne så fördelaktigt, att de som hade 
säd om våren, fingo vacker årsväxt, Men icke i den qvantitet som 
behöfdes efter 1856 års Missväxt. Mina Botaniska Excursioner hafva icke 
sträckt sig längre än kring åker[-]gärdena, och bakom hagarne. 
Erio[några oläsliga bokstäver]orum Callitrix, har jag väl sett förut, Men i 
Sommar ficks den i större mängd. De många former Jag har af Eriophor 
vaginathum[?], göra, att jag icke kan anse denna Mera skild än de öfriga 
åtskilliga former af Taraxacum har jag i sommar undersökt; de medfölja i 
Paketet. Äfven så former af Egvisetum [?] och Betula. Annars intet nytt. 
har äran framhärda Herr Doctorns Erbördigste 

L. L. Læstadius 
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