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T. Öfver Torne och Pajala den 16de Januari 1859. 

 

Herr Professor Andersson Stockholm 

Jag hade längesedan bordt skrifva och tacka för angenäma samvistelsen i 
Stockholm[?] under sednare hälften af September, men Jag har för 
mångahanda göromål och mina svaga Ögons skull Upskjutit ända hittills. 
också tyckas mina ögon nu vara Något förbättra[-]de af klimatet häroppe, 
sedan vinter kölden inlräffat [inträffat]. Genast på oppresan från Öfver 
Torne blåste en kall  
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vind, som gjorde ondt i mina ögon, men jag märkte redan på vägen till 
Pajala, att mina Ögon förbättrats af den kalla blåsten, och nu far [får] jag 
med glasögon läsa finare eller medelmåttigt fin tryckt stil, och skrifva så 
som kan synas af detta bref. 

Om vintern finner man intet nytt i botanisk väg. Men såsom kammar 
botanicus tror jag mig hafva funnit ett och annat i de växt remisser, jag 
erhållit af upsalienses [uppsalienser?] och ångström, Naturligt behöfver 
Allt sådant som Uptäckes i gamla Herbarier bekräftelse, och sadant 
[sådant] är visserligen förhallandet [förhållandet] med viscaria 
intermedia, Læst. Herb. hvaraf Jag af Doctor ångström erhållit 2 former, 
den ena under namn af visca[-]ria vulgaris, och den andra under Namn af 
viscaria alpina, hvilka  
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former jag anser höra till en art som hvarken är viscaria vulgaris eller 
alpina. En Bramus erectus från Gothland anser Jag vara Någonting helt 
annat, än hvad jag förut erhållit af Vikström Under Namn af Bramus 
erectus. Likades [likaledes] anser jag Bramus asperi från Skåne vara skild 
från Bramus asper från kinnekulle[.] Under detta namn har jag erhållit 
båda formerna. Den skånska är förestäld i Svensk Botanik No 461; Den 
an[-]dra från kinnekulle är utan tvifvel Festuca aspera, Mert.[?] och är 
afbildad i Sv. Bot 473. Ingendera är Bramus erectus från Gothland, tagen 
af Westo icke heller Bramus erectus meddelad af Vikström, hvilka båda 
synas vara Nya för Svenska floran. Jag har icke 7de Upl. af hartm. och vet 
således icke, huru han nu Ceterar[?] förenäm[n]de Figurer. I 6to Upl. 
Ceteras till Br. asper med frågetecken, Sv. Bot. 473., men Fig. 461 
Ceteras icke Alls. Typen för denna Figur har jag erhållit af Ringius tagen 
vid Stenby[-] 
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hällar i Skåne. annars är jag en stor fiende till kammarbotaniken, och vill 
ogerna Uptäcka Nya arter i ett redan gammalt Herbarium. NB. Frågas om 
Prof. Wahlenberg vet, hvar min fordna afhandling om Cochlearia finnes. 
Jag önskade få den till backs för att Complettera den. Likaledes frågas om 



L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1859-01-16 

Wahlberg tunnat min förte[c]kning öfver växterna i Karesuando och 
Enontekis till Redactionen af Bot. Notiser[-]na? Bister är kölden här oppe, 
och kälen går djupt ner i jorden, har föröfrigt icke smält i kärren på flera 
Herrans år. Om Hettan blir stark, på underliggande käle, få starrarterna 
ett främmande Utseende, och [<mog> överstrykta tecken] många nya 
arter bildas af de gamla arternas rötter. Min Compliment till Frue och 
bærn från Herr Professorns  

Erbördigste 

L. L. Læstadius 
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