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[<ÖFVERTORNEÅ 11/12 1857> poststämpel]  
 
[Adressfältet på kuvertet] 
S. T.  
Herr Professor 
N. J. Andersson 
Kungl. Riksmuseum. 
Stockholm 

<sida2> 
Pajala den 2 December 1857. 

Herr Professor               
N. J. Andersson 
Stockholm. 

För ärade skrifvelsen af den 13 Nowember får jag härmedelst afbörda min 
förbindliga tacksägelse. Herr Professorns skrifvelse [af] den 12te 
Nowember, hade jag icke emottagit, då jag skref första brefvet, och det 
var derföre Naturligt, att jag frågade, om växtpaketet framkommit. Af 
Herr Professorns skrifvelse har jag fått veta, att det riktigt framkommit. Af 
1857 års Botaniska Notiser har  
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Jag emottagit 4ra Nummer. 

En förtekning öfver Phane[-]rogamer, och en del Cryptogamer, i 
Karesuando och enontekis, har jag nästan färdig jämte anmärkningar om 
de sällsyntare formerna; men om Hieracierna kan jag icke vara fullt säker, 
emedan jag icke eger Autentiska Exemplar af Prof. Fries bestämda arter. 
Af Nuphar lutei former eger Jag en hel mängd, tagna i Karesuando - 
Enontekis och Pajala, till Ex. Nuphar, pumilum Spennerianum[?], 
intermedium, grave[-]olens, lobatum[?], fluviatile och grandifolium, men 
de tyckas bero af Vattnets djuplek, och derföre kan jag icke anse dem för 
arter. Bladen, stånda[-]rena, stiftet, frukten och bladskaften äro olika hos 
alla formerna, äfvensom kronbladen, men icke desto mindre måste jag 
misstänka deras  
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Constantia; de äro också mycket svåra att komma åt, uti de små tjernar, 
hvarest ingen båt finnes. Så att jag icke har Exemplar att meddela. En del 
af dessa former har jag fått genom simmande. 

Den 15de eller 16 J[oläsligt fält]i 1858, måste Jag f[oläsligt fält]a 
Visitations resor i Lapp[mar]kerna, och torde icke komma till Pajala förr 
än i slutet af Mars. Nu först hafva vi fått litet snö på mark[en.] Annars 
intet Nytt. 

Med aktning framhär[dar] Herr Professorens Erbördigste 
L. L. Læstadius 
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