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Högädle Herr Professor! 

 

För dödlighetens skull, lemnar jag ifrån mig medföljande afhandling om 
formerna af Cochlearia; med anmodan, att låta sjelfva beskrif[-]ningen 
Någon gång införas i Bot. Noticer. Hvad Figurerna angår, så kunna de ju 
åtminstone förvaras i vetenskaps Academiens bibliothek, jämt[e] de redan 
förut te[c]knade som böra finnas der, ty Professor Wahlberg har tagit 
emol [<te> överstrykta tecken] [emot] dem. men de böra Nu Numreras i 
den ordning de före[-]komma i afhandlingen, Om Någon resande Botanist 
skulle hafva lust att se på dem. De äro Naturligt grofva och oformliga, 
men som jag vågar hoppas, Uttrycka de dock formerna och habitus Natur  
enligt. 

Ingelunda [ingalunda] kan Cochlearia vara så artfattigt som Botanisterna 
Nu antaga: de svenska och Danska Botanisterna hafva ulan [utan] tvifvel 
svamlat alldeles förfärligt, i synonymien; hvilket nu icke kan botas, utan 
man bör se sjelfva Exemplaren i De Candolls, Browns och Schlentendals 
Herbarier. C. P. Læstadius här [har] val [väl] nu rest forbi [förbi] 
Stockholm. Hans vistelse på Måskana och Peltsana var  
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för korrt, för att gifva Något bestämt resultat. Men det lilla, som han har 
funnit der visar, att dessa fjell äro intressanta nog, för att undersökas 
vidare. Utan tvifvel finnas Ännu många Nya saker, på den stora sträcka af 
Fjellryggen, som Ännu icke är undersökt. Norrmännen hafva hållit sig 
mest vid hafskusten, men lättast kunde man komma till fjellen från 
Norrska kusten, Och Jag tror, att resan icke skulle blifva dyrare, om man 
reste med ångfartyg till de handels stationer, som äro närmare Mynningen 
af fjordarne, och derifrån begåfve sig inåt fjordarne hvarifrån man icke 
har långt till sjelfva fjellryggen. Wahlenberg reste på varföre [vårföre] 
öfver fjellen, men nu är skjuts legan[?] stegrad till dubbelt emot hvad den 
var den tiden. 

Min egen botaniska skörd i Pajala är naturligt[-]vis obetydlig. Sommaren 
har varit regnig och kall[,] floden beständigt hög. Derföre var det icke att 
tänka på Sparganier och Potamogetoner. Endast Agrostis formerna hafva 
frodats. Några för Pajala flora Nya arter hafva blifvit fundna, ibland dem 
Polygonum Amphibium, som växer mycket storbladig men fåblommig 8 
mil ofvanför Pajala kyrka, således nära Lappmarksgränsen, på Lainio Elfs 
vattendrag uti Äväräs Lompolo 2 mil ofvanför kangos By. I september tog 
jag vid kangos ett spargan. som är Midt emellan boreale och minimum[?], 
antingen Fries vill hänföra den till sin Natans eller kanske är det den rätta 
Spargan. affine, alldenstund Jag förmodar, att Sparganium boreale icke 
bör förekomma i Tyskland, men väl den Jag nu funnit, som är en sjöform. 

Jag har ifrån yngre åren ritat alla former  
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af Nordiska Salices, sammanträngda hvarje arts former på litet octav 
format; Jag gör ingenting med dem, men jag har derpå användt mycken 
möda, och skulle derföre böra få åtminstone 50 Rdr Riksmynt för 
samlingen. Föröfrigt intet nytt. 

Min vördsamma hällsning till Fru Professorskan torde framföras från  

Herr Professorens 

 

Pajala den 16 october 1859. 

Ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 
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