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<sida1> 

Pajala den 6te Juli 1858. 

Herr Professor N. J. Andersson Stockholm 

Jämte betygande af min förbindliga tacksägelse för sednast ankomna 
skrifvelse, får jag underrätta, att en säck med växt paketer afgått med 
ångfartyg från Haparanda straxt efter midsommare, och böra de väl nu 
vara framkomne  
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till Stockholm, hvaribland ett till Botanisten C. O Schlyter, som äfven är 
Botanist, nu boende i Stockholm, men huset eller numern [nummer] är 
mig icke bekant. Tre paketer skulle till Upsala, och torde Egarena sjelfva 
draga försorg om Deras afhämtning. af Bot. notiser for [för] 1857, har Jag 
fått 10 numror. Till Professor P. Fr. Wahlberg har jag öfverlämnat en 
förteckning öfver växterna i Karesuando, men Jag har icke erhållit någon 
underrättelse om denna afhandling framkommit. För många Herrans år 
sedan hade jag till vetenskaps academin in[-]lemnat en afhandling öfver  
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Cochlearia jämte Figurer; och blef mig då tillbudet genom Professor 
Wahlberg att återtaga afhandlingen emedan Figurerna icke voro så 
eleganta, som de borde vara. Monn tro om denna afhandling är quar, och 
om jag kunde fåt den till baks, då den icke kunnat begagnas. Jag anser 
att detta slägte är allt för knap[p]händigt behandladt i Hartmans 6. Ed. 
Äfven i Skandinavien finnas flere arter, än de, som äro i Hn. 6. bestämda. 
Om jag finge tillbaks afhandlingen, kunde jag Complettera den samma, 
sedan Jag erhållit många former från Södra Sverrige, från Grönland af J. 
Vahl, och från Hvita Hafs kusten af Ångström[.] Tillika anhåller jag, att få 
veta Herr Professorns omdöme om formerna af Taraxacum, af Carex 
limosa  
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om pullacea, och visicaria, hvilka voro inlaggda i fjol årets och detta års 
Paket. Formerna af Taraxacum observeras äfven i år; och en del former, 
tyckas vara Constanta, emedan de växa om hvarandra, utan märkbara 
öfvergångar. Annars intet nytt. Torkan har här skadadt vegetationen 
betydligt, äfven åklarne [åkrarne?], som redan gått i ax (ovanligt tidigt i 
Norden) hafva lidit af Torkan. Dock hafva vi nu för en vecka sedan fått 
regn men skadan kan nu mera icke hjelpas. Har aran [äran] framharda 
[framhärda] Herr Professorens 

Erbördigste 

L. L. Læstadius 
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