
1818-04-04 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

<sida1> [<d. 4 Apr. 1818> mottagarens anteckning?] 
 
Wälärevördige och Höglärde Magister och Rector! 
 
I det hopp, att Herr Rectorn har öfverseende med mig i afseende på min 
felaktighet i Skrifkonsten, har jag företagit mig, att skrifva svar på Herr 
Rectorns bref, hvilket jag bekom den andra sistledne i denna Månad. Min 
Bror, som nu är afleden, (hvilken Herr Rectorn hållit före vara min Far och 
det icke orätt; emedan han har uppfostrat mig, sosom en huld Far) var 
hela sistledne Vinter och äfven en stor del av Som- 
[<NB. Gardam. Petr.> anteckning i sidhörn] 
<sida2> 
maren plågad af en svår sjukdom, som ibland upphörde, men snart å nyå 
inbröt och ändteligen förorsakade Döden hvarföre han icke fått tillfälle, att 
skrifva svar på Herr Rectorns bref, och än mindre haft förmåga, att 
godtgöra H:R. Önskan i anseende till att samla växter — Hvad mig angår, 
skall jag vis[s]t bjuda till, att så mycket i min förmåga står, vara H:R. till 
tjenst. Jag är äfven i begrepp, att vid denna Terminens slut företaga resa 
ikring Västerbottn, och det i synnerhet för att samla örter, och för att bese 
Landskapen. Dertill gifves så mycket helldre tillfälle, som jag är ganska fri 
ifrån all slags Condition, hvilken jag nog sökt, men ej ännut hittills varit i 
stånd, att ärnå [ernå] någon. Blott min yngre Bror har genom Lector 
Lindahls tillhjälp fått Condition hos Pastor Sellin i AnunSjö. Jag skall 
således försöka att vara H:R. till tjenst i anseende till Växter så mycket 
jag kan förskaffa. Jag tillika med en min kamrat, som äfven är från Luleå 
Lappmark hafva redan försökt att bestämma, hvilka vägar vi böre taga, 
neml. Så snart vi framkomma till Skellefteå, så taga vi af vägen, och ställa 
vår kosa 
<sida3> 
till Piteå Lappmark, neml. till Arjeplog hvarest mina Föräldrar äro, så 
hafva vi redan ganska vida Fjell för oss, att Botanicera på, och sedan gå vi 
öfver till Luleå-Lappmark neml. Qvickjock, som är omgifven af de eg. så 
kallade Fjell, som äro sammanhängande med Norrska Åsen, som der 
räknas 18 Mil Bred. Midt på denna Fjellrygg är en kyrka upprest af 
gråsten, hvarest Lapparna samlas midt i Sommaren för att der hålla 
Gudstjenst. Då måste den som är prest i Qvickjocks kapell resa dit, och 
predika för dem. Ditt [dit] komma äfven Lappar, som vistas i Norrige för 
att der få bevista H: Nattvard, men hvilka vi, om så passar sig resa äfven 
till Norrige, för att få äfven derifrån hämta några rara Växter, sedermera 
fortsätta vi vår resa tillbaka, och komma så tillslut ända till Tårneå. Då jag 
förrleden sommare reste opp till Luleå Lappmark, så var jag allenast en 
Vecka, der man finner mest af Växter, och derföre handt jag samla så 
litet, och det utan att jag hade någon tid, att Examinera, och utleta deras 
namn, hvarföre jag nu uti mitt Herbarium har ganska många, som jag ej 
vet något Namn på, då jag ej heller förut kändt dem. Ibland andra har jag 
tämeligen 
<sida4> 
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1818-04-04 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

många Saxifrager, af hvilka jag känner tre, neml. Saxifraga Cotyledon, 
dto Stellaris, dto Oppositifolia, men de andra, som redan äro förtorkade, 
kan jag ej så noga namnge. Visserligen äro der äfven några af dem, som 
H: R. nämt på Listan; men emedan nästan alla af de Väster [växter], som 
jag då samlade ledo undergång under vägen till Luleå genom Regn, som 
in sluppit till dem så äro äfven dessa Exemplar bortskämde, jag lärer nog 
nästa Sommare hafva bättre ställt med dem, då jag ej tänker taga mig 
annat för, än att samla och sköta växter. Jag skickade tre Exemplar af 
andra Växter, som jag fann i förrleden Vår här kring Hernösand, men som 
jag dels af brist på Flora dels genom deras obetydlighet och utan 
microskop ej kunde få rätt på, derföre får jag be H: R. ödmjukast, att 
Namnge den, och någon gång sända dem till mig med tillfälle, jag får den 
äran, att framhärda Herr Rectorns 
 
Hernosand d. 4 April 1818. 
 

Ödmjukaste tjenare~ 
Lars Lewi Læstadius. 

[<Laestadius> noterat i marginalen av okänd] 
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1818-06-02 L. L. Læstadius till Rector Backman 

<sida1>  
[Adressfältet på brevet:]  
Rector Scolae 
Välärevördige och Höglärde Magister 
Herr G: Backman 
Frösön 
<sida2> 

Hernösand den 2 Juni 1818  
 
Välärevördige och Höglärde Magister och Rector! 
Jag får odmjukast [ödmjukast] aflägga min tacksägelse för den välvilja, 
hvarmed Herr Rectorn hafver bemött mig. Oförmodat var H: R. sednare 
bref, och ännu mera fägnande; emedan det försäkrade mig om en 
påökning uti mitt ännu ganska ringa herbarium, som H:R. behagat 
meddela mig, och i  
<sida3> 
synnerhet voro de från Sverges södra provincer ankomna Exemplar för 
mig ganska välkomna, emedan jag har allenast varit van med de snögiga 
Fjellens inbyggare. Jag önskade efter denna underrättelse, att paquetet, 
som H: R. hade lofvat mig, skulle framkomma snart, och min önskan blef 
äfven snart up[p]fylld. Jag bekom detsamma för några dagar sedan, då 
jag hade den fägnaden, att få beskåda dem alla, utom Potamogeton, som 
saknades. Af de tre små Exemplaren, som jag hade sändt till H: R. för att 
få namn på, var det äfven ganska fägnande, att jag fick kännedom om 
(Myosurus minimus), som synes vara ibland mindre örter af tydlig 
fröredning[?]. hvad angår Spergula arvensis, så vågar jag ingenting säga 
derom, förr än jag får ett mera tydligt Exemplar, men efter en nogran[-
]nare undersökning, så har jag fått namn på den tredje i ordningen, i 
synnerhet, som jag redan funnit densamma i denna vår, och är efter min 
och mina Gelikars tanka Verronica Verna [veronica verna] Dess blåa 
blommor äro så små att man icke kan märka dem, sedan växten är 
torkad. Ännu mera än förr stadgad i min foresats [föresats], att resa till 
Lappmarken, lemnar jag snart Hernösand, och det som jag häldst önskade 
på min resa, vore en klar och vacker sommare, så oumbärlig för 
bärgandet af växter, som fordra en öm skötsel. Med vördnad fram[-] 
härdar jag vara Välärevördige och Höglärde Herr Magisterns och Rectorns 
 
ödmjukaste tjenare L. L. Læstadius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1818-12-12 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

<sida1> [Adressfältet på brevet:] 
Rector Scolæ 
Välärevördige och Höglärde 
Magister 
Herr Gunnar Backman 
Frösön 
 
<sida2> 

Hernösand d. 12 December 1818. 
 
Välärevördige och Höglärde Magister och Rector! 
 
Utan tvifvel lärer Herr Rectorn hafwa undrat hvart jag tagit vägen, som 
skulle skaffa Lappska växter åt Herr R: och ännu hafwa inga Växter 
framkommit, och undra, hvarföre jag ej förut har förklarat mig, men ännu 
mera lärer Titulus undra öfver ett tomt bref utan några växter als och icke 
ens någon Lista och anvisning. Det är verkeligen underligt, och oväntat för 
Tit: och ganska obehagligt för mig, men är också lika vis[s]t något, som 
icke står uti min magt: viljan har jag haft, och hafver den ännu, men 
förmågan, att verkställa det, finner jag icke — Förrleden vår anträdde jag 
min föresatta resa landvägen, åkandes till Umeå och derifrån 
<sida3> 
afbröt jag vägen opp åt Lycksele och Sorsele och ändteligen till min 
födelse ort Piteå Lappmark. Här begynte jag med alfvara insamla och 
lägga in så mycket jag kunde finna deromkring, men var understundom 
rätt ofta plågad af Bulningar, så att jag ej hade tillfällen att komma till de 
längre bort liggande ställen. 
 
I medlertid tänkte jag al[l]tid på tillfällän [tillfällen] att komma till den 
Norska Fjellryggen, den mest fruktbärande Botaniska trä[d]gård; men min 
hälsa hindrade det när tillfälle gafs, jag måste quarblifwa hemma, och då 
jag ändteligen tillfrisknade, reste jag öfver till Luleå Lappmark och der 
kunde jag insamla fritt allt, som kunde finnas; men en stor Del af växter 
voro redan utblommade vid min ankomst; Redan var det tid, att vända 
om, och hade jag kunnat få hit hela min Samling, så hade jag nog 
kanhända äfwen kunnat meddela Tit: en Tionde deraf; men som jag ej 
sosom andra mera Medelstada [medelstadda?] menniskor, kunnat anträda 
resan när som hälst och det Landvägen, utan måste passa på tillfälle att 
från 
<sida4> 
Luleå anträda resan Sjöledes med ett Fartyg, som ärnade sig till 
Stockholm, så kom jag icke derföre fram till Hernösand[.] Ja[,] jag kom 
icke engång fram till Stockholm. Sedan jag på en hel Månad kommit fram 
till Skellefteå, och som Läsetermin redan var inne, så kunde jag ei [ej] 
längre följa med Sjövägen utan måste begifva mig med Posten, men 
aldeles utan några saker, dem måste jag lemna om Bord, och väntade 
dem hela långa Hösten med Hernösands fartyg; men förgäfves. redan 
hafva alla framkommit; meningen har sett någon Luleå-Bo i Stockholm; 

Page 4 of 325



1818-12-12 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

förmodeligen icke ännu framkomna, emedan det har varit beständig 
Sydlig vind hela Hösten. Jag har nu redan skrifvit till CommerceRåd 
Casström; och gifvit honom anvisning på dem. icke des[s] mindre, får jag 
ärbjuda [erbjuda] Tit: äfven nästa sommare min tjenst och att, som jag 
hoppas med mera framgång än förrleden.  
 
Jag hoppas att Tit: ursäktar mig och öfverser min oförmögenhet. Jag får 
emedlertid hafva den äran att vara 
 
Välärevördige och Höglärde Herr Magistern och Rectorns 
 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

[texter i brevets marginaler:] 
 
Som jag nästa vår tänker lemna Gymnasium, och viaticera i Lappmarken, 
så har jag hela 2ne somrar och en vinter att vistas i Lappmarken och 
samla växter, emedan man kan ej i Lappmarken viaticera, andra tider, än 
om vintern. 
 
Ehuru jag ei [ej] Sjelf kom att resa till Norska Fjellryggen, så sända likväl 
en någorlunda stor Bok opp till en Lapp, som äfven samlat växter åt min 
aflidne bror. Min far skrifver nu att väl den samma samlat och lagt in men 
han har ej ännu fått något tillfälle, att sända dem hit, om så vore, att den 
framkommer till mig, så skal[l] jag vis[s]t meddela åt Herr Rectorn 
deraf— 
 
 
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1819-03-27 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

<sida1>  
[Adressfältet på brevet:] 
[Poststämpel:] HERNÖSAND 
Rector Scolæ 
Välärevördige och Höglärde 
Magister 
Herr Gunnar Backman 
Frösön 
<sida2> 

Hernösand den 27 Martii 1819. 
 
Välärevördige och Höglärde Magister och Rector! 

Det har ej varit angenämt för mig, att sakerna hafva tagit en sådan 
vändning, och ett sådant utseende, att det ser ut som jag skulle hafva 
blifvit en Förbundsbrytare, i det jag ej å min sida varit i Stånd, att skaffa 
Titulus den Tionde af växter, som jag utlofvat; men skulden är vis[s]t 
ingalunda hos mig i det afseendet; Ty viljan är hos mig; men förmågan, 
att bringa mitt up[p]såt i värkställighet har jag saknat. — Titulus torde 
hafva hört, att min hushålls sak är ringa, och ingalunda tillräcklig för det 
Behof, som  
<sida3> 
mina utgifter fordra — Den som tager sig för att resa, han bör hafva så 
pass medel, att han dermed med beqvämlighet kan forsla sig fram på den 
bana, som han anträder — Denna beqvämlighet har jag saknat och torde 
nog få sakna den äfven hädanefter, och vågar icke dess mindre streta 
emot och kämpa mig fram genom de svårigheter, som hota stort: men 
måste efter ett medelmåttigt motstånd afträda Regerings-rätten åt 
segraren. Hade jag haft medel, så hade jag vis[s]t kunnat resa Landvägen 
förrleden höst, och äfven medhafva mitt växt förråd till Hernösand; men i 
brist härpå måste jag krångla mig fram dels Sjöledes, dels till fots, dels 
åkandes; Se där orsaken, hvarföre jag ej kunna[t] denna gången uppfylla 
mitt löfte — Titulus torde erinra sig, att jag näm[n]de det jag väntade 
mera växter hem ifrån: dessa har jag bekommit: de äro samlade på 
norska sidan; men 
<sida4> 
äro nästan de samma, som finnas på denna sidan om Seveåsen. — 
Summan af dem kan stiga till ungefärligen 50 Exemplar, af hvilka några 
finnas hær i Södra Provincerna. Det har fallit mig in att resa till Jemltand 
[Jemtland] åt våren, och derifrån gå öfver åt Norrige, var så god och 
underrätta mig om någon menniska reser den vägen emellan Norrige och 
Jemtland, så att jag på något sätt kunde komma öfver till Norrige, och 
derifrån fortsätta resan dels utmed fjellet dels ut med hafs kusten, till 
dess jag kommer midt emodt [mittemot] Piteå el. Luleå Lappmarker. var 
god och ursäkta min dristiga begäran. jag har den äran att vara 

Höglärde och vällärevördige Magister och Rectors 
ödmjukaste Tjenare 

L:L: Læstadius 
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NB. bref til Festin.  
Semin. Angel. Arhang. 
 
[Texter i marginalen s.4:] 
 
om så är att jag kommer, att resa op åt Jemtland åt våren, så skall jag 
hafva med mig mitt lilla förråd och meddela Titulus; men i annat fall vill 
jag skicka dem med Grundahl, eller någon annan, som reser den vägen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1819-04-25 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

<sida1>  
[Adressfältet på brevet:] 
[Poststämpel:] HERNÖSAND 
Rector Scolæ 
Välärevördige och Höglärde 
Magister 
Herr Gunnar Backman 
Östersund 
Frösön 
 
<sida2> 

Hernösand den 25 April 1819. 
 
Välärevördige och Höglärde Magister & Rector! 
 
Titulus säger om mitt bref att det var kärkommit; men då lärer i det fallet 
Tituli Eget nu till mig framkomna hafva så mycket större skäl, att vara 
kärkommit för mig, som det innehåller vida gladare tidningar än mitt 
kunde innehålla. 
 
I och med det samma som jag suckar till Naturens skapare, att han måtte 
öp[p]na mig vägen till NATUREN, så innefattar jag äfven deruti min 
önskning, att samma Naturens Herre måtte öp[p]na mig ögonen, så, att 
då jag får se naturen, jag äfven måtte få lära mig känna densamma 
åtminstone till en del; ty hvilken dödlig kan väl omfatta detta ofantliga 
System i hela sin vidd? 
<sida3> 
Ibland de många goda och för mig med tiden nyttiga undervisningar, som 
Jag tillika med en yngre Bror njöt under en huld Broders omvårdnad, var 
äfven den, att han äfven inplantade en början till växternas kännedom och 
hos mig vä[c]kte, om icke då strax, medan jag ännu var barnsligheternas 
Lifegen, men åtminstone nu sedermera, smak för detta yrke. Det är i 
sanning ett rikt ämne att sysselsätta sin själ, som derigenom småningom 
blir mer och mer öfvertygad om den Vise Försynens allmagt kärlek och 
godhet. — Det är redan en stor förnöjelse uti min egen själ, då jag uti en 
enda Blomma finner Ett stort Herlighetens värk; men huru mycket skulle 
icke denna angenäma känsla förljuvas, om jag med tiden kunde öfvertyga 
andra, hvars ögon äro igenlykta, om den store Gudens förunderliga vishet 
och allmagt, samt hans gränslösa kärlek för Jordiska varelser. Jag har 
utgrundat utdraget af Hartmans bref, som Tit. behagat anföra, och jag gör 
denna invändning: måtte hända, att någon af Tituli Egna Disciplar, till 
hvilka anbudet egenteligen är stäldt voro skickligare, att utföra hans 
önskan, kanske äfven i mera behof om den hjelp, som han lofvar, än jag. 
Sant är det, jag saknar verkligen medel till den vidlyftiga plan, som mitt 
hjerta önskar, men jag måtte säga, som ordspråket lyder: Nej se alldrig 
har jag varit ängsligen. Derföre ville jag för ingen del göra någon sådan 
förfång, utan häldre om det stode i min magt, bidraga till densammes 
understöd. Men om min föresatta resa nu skulle lyckas, som jag hoppas, 
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och jag skulle vara i stånd, att samla en mängd af så väl egentligen 
Fjellväxter, som också Norska, som enligt Doctors Vahlenbergs i hans 
Lappska Flora anmärkningar skola till en stor del vara obekante i Sverge i 
synnerhet, de, som växa nära Oceanen, 
 
Så skulle det visserligen vara för mig en stor fägnad, om jag icke allenast 
vore i stånd, att tillfreds ställa Titulus, utan äfven meddela åt dessa Herrar 
Stockholmare en liten Tullafgift. — Tituli löfte om till vägs följning på en 
åtta a fjorton Dagar utåt Fjellet är för mig en fägnesam underrättelse, 
som icke litet lärer påskynda min resa. Tit nämner, att jag borde göra en 
vesit [visit] till Ahlnön och Holmarna i Indals Elfwen; men ifall jag får 
halfsk[j]uts med någon af mina Condiscippuli, så lära de ej gifva sig tid att 
vänta på mig uti sådane ärender; men både min och Tituli önskan torde i 
det fallet blifva up[p]fyl[l]d emedan min sidokamrat lika långt om ej 
längre kommen i örters kännedom än jag, neml Comminister Edlings son 
är sinnad, att i Medium af sommaren göra en resa till näm[n]de ställen, 
för att på noggrannaste skörda dess frukter. Jag har näm[n]t för honom 
Tit önskan och han är ingalunda ovillig, att om han kunde göra Tit. någon 
tjenst, i det fallet vara behjelplig. Om det blir bråd vår, så att det snart 
blir bart, så hoppas jag, att Cardamine Petrae hinner blomma innan jag 
reser härifrån, i det fallet vill jag vis[s]t hämta ett dugtigt [dugligt?] förråd 
af sådane Exemplar, som äfven Commercerådet Casström i Stockholm 
begärt af mig. Första våren jag var här fann jag hänne [henne] 
blommande i början af Junii; men förleden vår blef det ej bart förrän 14 
dagar efter Pingesthelgen. och hade då ej hunnit blomma förr än jag reste 
härifrån. 
 

Med djupaste vördnad framhärdar jag att vara 
Högädle och Högvällärde [<Herres> överstrykt ord] Magister och Rectors, 
Min Herres 

ödmjukaste tjenare 
Lars Levi Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1819-07-08 L. L. Laestadius till Rector G. Backman 
 

<sida1> 
[Adressfältet på brevet:] 
Rector Scolae 
Välärevördige och Höglärde 
Magister 
Herr Gunnar Backman 
Frössön 
<sida2> 

Dufve den 8de Julii 1819. 
 

Välärevördige och Höglärde Herr Rector! 

För den godhet hvarmed H: Rectorn har undfägnat mig är jag mycket 
förbunden: men huruledes skulle jag väl kunna bevisa min tacksamhet? 
Blått [Blott] några få rader af den tacksamma handen kunna erhållas, 
sosom ett ganska ringa bevis af min tacksamhet. Sedan vi åtskildes vid 
Fax Elfen, så har min resa gått ganska bra. Den 6 Julii kom jag till 
Mörviken, som ligger vid fot[e]n af Åreskutan. Den 7— gjorde jag en resa 
opp på detta märkvärdiga Berg, och blef väl riktad 
<sida3> 
af hvarjehanda Fjellörter. det är just den bästa tiden nu, att vandra på 
Fjellen, och nästan för brått. Om jag ej fruktade för brist på makulatur, så 
skulle jag hafva skickat några rara skönheter från Åreskutan; såsom: 
Azalea Procumbens,  
Silene acaulis,  
Bellidifolia, 
Saxifraga Oppositifolia,  
Nivalis& Stellaris, 
Turritis Hirsuta,  
arabis alpina,  
Draba incana,  
alchemilla alpina,  
Caerastium alpinum,  
Juncu[s] Bullosus [?] & Biglumis,  
Caerulea, & Hyppnoides,  
Salix Myrsinites,  
Herbacea,  
Reticulata, 
Lanata,  
Potentilla Nivea,  
Rumex Digynus,  
Veronica alpina.  
Carex Saxatilis  
Convallaria verticillata  
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1819-07-08 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

m.fl. hvilka kunna ärhållas tillika med andra, som jag varder finnandes åt 
hösten. Orchis Cruenta, hvarom Tit. Hartman nämner vara till finnandes 
vid Alsen är sannerligen den samma, som fan[n]s på Frössön, emedan jag 
var opp där och hittade henne på samma ställe efter beskrifning. 
<sida4> 
Till Skördals-Porten kan jag ej komma att resa nu, emedan den ligger för 
mycket afsides härifrån, eller ifrån den stora Landsvägen. Om Herr 
Rectorn skulle behaga meddela mig några örter af dem, som nu och 
framdeles komma att finnas på Frössön, samt om något Exemplar af de 
Sörlänska [söderländska] kunde umbäras, så kunde paquetet skickas med 
någon Gymnasist till Hernösand, hvarifrån min bror kan vidare draga 
försorg om dem. Potentilla Anserrina[?] glömde jag att taga några 
Exemplar utaf medan jag var på Frössön samt aconitum Napellur, var god 
och låt dessa följa med. var god, och hälsa till sin Fru, och [<går> 
överstrykt ord] säg att jag tackar för hennes ädla bemötande mot en 
Främling. Jag är och blir för alltid Herr Rectorn förbunden, i det jag har 
den äran att framhärda Hans 
ödmjukaste tjenare. 

Lars Levi Læstadius. 
 

[Text i marginalen:] 
NB. jag håller nu på att resa till Norge, och är just på skarfven att få 
skjuts öfver ryggen, får väl se huru det går med mig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1819-09-18 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

<sida1>  
Arjeplog den 18 September 1819. 

 
Välärevördige och Höglärde Magister och Rector! 
 
Medan jag ännu var innom Jämteland i Åre, skref jag Herr Rectorn till med 
en liten skickning ifrån Åreskutan: Det måtte förmodeligen riktigt hafva 
framkommit. — fortsättningen af min resa derifrån har Gudi Ske låf gått 
någorlunda bra, dock icke al[l]deles efter önskan. — För den dyra 
Skjutsens skull i Norrige, mås[te] jag följa med åtskilliga tillfällen, 
hvarföre jag äfven kom att resa ända till Trondhiem [Trondheim], samt 
derifrån på hvarjehanda sätt dock mäst till Sjöss till Nordland, och derifrån 
öfver till Arjeplog — Om min resa kan fås utförligare och fullständigare 
berättelse, om jag Sedermera får någodt Exemplar färdigt af min 
resebeskrifning. — Jag ville blått [blott] ämnarka [anmärka], att som jag 
kommit aflägsna mig från fjellen, så har jag och funnit växter, som äro ej 
att finna i norra Delen af Sverrige. Några de flestas namn har jag här 
anfört 
<sida2> 
af dem, som funnits i Norrige under min resa, af hvilka Herr Rectorn är 
god och anteknar dem som hälst behagas, emedan jag nu ej har någodt 
tillfälle att skicka dem. På denna lista äro likväl förbigångna alla de, som 
ej äro rara, och hvilka man kan finna hvar som hälst, och ej heller har jag 
satt dem på listan, som förut finnas i H. Rectorns Herbarium. 
  
               
Diandria. Circea Lutetiana + Fetrandria[?]    
Driandria. Scænus albus + Scabiosa Suecisa 

— arvensis. 
 chenopodium Bonus 

Herria 
+ 

 Scirpus 
Sylvaticus 

   Ligresticum Seoticum  

 Carex muricata + Galium verum  Selinum Palustre  
 — Hirta + — aparine 

 
 Hexandria  

 Panicum viride + Plantago 
Lanceolata 

+ Lilium Balbiserum + 

 Alopecurus 
Saniceus 

+ — Dubia + — marragon + 

 Pholonis 
Phleoides 

+ — marittima + Frittillaria Imperialis + 

 Agrostis Spica 
venti 

 Hippophae 
Ramnoides 

+ Iris Pseudacoras + 

 Canina + Potamogeton 
Pectinatum 

+ Anthericum ossifragam + 

 Arundo 
Calamagrostis 

+ Pentandria  den är stor och med 
alldeles gula blom. 

 

 Aira Subspicata + Pulmonaria 
Marittima 

+ Junus Conglomeratur + 

 — Holus mollis + Lysimachia 
Thyrsifolia 

 — Effusus + 

 Poa Agnotica? + Verbascum 
Thapsus 

 — Squarrosus  
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1819-09-18 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

 — Alpina  — nigrum  — Articulatus + 
 Festuca Elatior + Campanula 

Persicisd[?] 
+ Decandria.  

 — Fluitans + — Latifolia + Epilobium montanum + 
 Elymus arenarius + Lobellia 

Dortmanna 
+ — Alpinum + 

   Quaux Marittima + Erica Tetralix + 
 
<sida3> 
 
 Saxifraga Cotyledon + Didynamia    
 — Hirculus + Stachys Sylvatica  crepis tutorum  
 Dianthus Barbatus.  — arvensis  Prenanthes muralis + 
 — Deltoides;  Ballota nigra.  Lapsana Commuries + 
 Lychnis Flosculi + Mentha arvensis  Gnaphalium alpinum + 
 — viscaria + Origanum vulgare  — Uliginosum + 
 — alpina + Obolante major  Cryptogamia  
 Spergula nodosa + Tetradynamia  onoclea Stralhiopteris + 
 — subulata + Draba incana.  — Spican + 
 Rodiola Rosea.  chocklearia 

officinal. 
 — Crispa + 

Icosandria   Bunias Cakile.  Polypodium 
Phægopteris 

+ 

 Philadelphus 
Coronarius 

+ Diadelphia  — Filix mas. + 

 Rosa Eleganteria +   — dto femina. + 
 — Centifolia + Polygala amara  Asplenium adcanthum 

Nigrum 
+ 

 — Alba + ononis arvensis  ———————  
 Geum Urbanum + vicia Sylvatica    
Polyandria   Trifolium 

Spadicum 
   

 Euphorbia + Syngenesia    
 Thalictrum 

Aáuilegifolium 
+ Hypocheris 

Hispida 
   

 
Jag tror att jag skall hafva tillrä[c]kligt Exemplar af de flesta, och vill 
nästan försäkra att det ej Skall gå på samma sätt, som förledit år. Om jag 
finge svar med det första samt lista på dem som önskas, skulle kunna 
hända att jag kunde få dem till Hernösand förr än den förra Terminens 
slut, hvarifrån de kunna lätt komma fram med någon studerande. Jag har 
väl äfven skrifvit till 
<sida4> 
Medicine Candidaten Hartman, och skickat Catalog på alla dem, som jag 
funnit under min resa, så att han kan få välja derifrån hvilka som hälst 
behagas. Den 6 September kom jag hem och träffade mina föräldrar med 
hälsa. Jag kommer nu först att resa till Öfver Calix för att viaticera där, 
och sedermera kommer jag att i orning genomgå Lappmarkerne under 
hvars och ens Särskilta tings Termin. Här håller nu redan på snöga hos 
oss, ehuru sommaren har varit ovanligt varm. Om min hälsning får jag be 
till Frun, med den underrättelse, att min resa genom många svårigheter 
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1819-09-18 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

ändteligen varit lyckosam. Med vördnad och Högaktning har den äran 
framharda [framhärda]  
Välärevördige och Höglärde Herr Magister och Rectorns 
 

ödmjukaste tjenare 
L: L: Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1819-11-08 L. L. Læstadius till Rector Backman 

<sida1> 
[Adressfältet på brevet:] 
Rector Scholae 
Välärevördige och Höglärde 
Magister, 
Herr G: Backman 
Frössön 
 

<sida2> 
Öfver-Calix den 8 Novemb. 1819. 

 

Välärevördige och Höglärde 
Magister och Rector! 
 

Om jag varit förevis, som det heter, så hade jag vid min afresa hemifrån 
tagit med mig mitt Örtpaquet, samt nu skickat några med FältProbsen 
Borin; men det var då fördolt för min ögon. — Till och med ännu har jag 
ej slutat botanicera; emedan jag under mina resor genom Öfver Calix 
Pastorat funnit Veronica Spicata hvilken härstädes finnes i stor mängd. 
 

Jag har fullbordat mitt lopp uti Öfver Calix och rättnu färdig att resa 
härifrån först hem till Arjeplog och sedermera den 10 Januari till Åsele, 
hvarifrån jag kan få Paquetet till Hernösand, och kunde då hända att 
någon af Gymnasisterna kunde forsla den länger opp. 
 

Med lika vördnad och tillgifven som förr har den äran att framhärda 
 

Välärevördige och Höglärde Magisters och Rectors 
 

ödmjukaste tjenare  
L, L, Laestadius. 

 
[text i marginalen:] 
P.S. Skulle jag ej ödmjukast få anhålla, att Herr Rectorn täckes afsända 
dessa Bref med någon resande till Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1820-12-02 L. L. Læstadius till Rector Backman 

<sida1> 
Upsala den 2 December 1820. 

Välärevördige och Höglärde Rector! 

Ett bref af den 11 Julii, som för mig var ganska välkommet, får jag härmedelst 
besvara. Af Tit. brev tycker jag mig finna, att Tit. ej måtte hafva bekommit det 
örtpaquet, som sednare gången blef afskickat ifrån Arjepluog [Arjeplog]. Jag 
begaf mig på förejuhls vinteren till åsele, för att viaticera, och tog då med mig 
trenne paquet, hvaraf ett tillhörde Commerce Rådet Casström, det andra Hrr 
Rectorn, och det tredje en Studerande i Hernösand. Dessa Paquet skickades ifrån 
åsele till min Bror i Anundsjö, hvilken åter medtog dem till Hernösand. Derifrån 
säger han sig afskickat äfven det, som tillhörde Tit. med ett säkert bud; och 
underligt nog, om icke det måtte hafva framkom[-]mit. De af dem, som på min 
lista tillhöra sydligare Regioner, hvilka Tit. till en del slagit sig på att begära, äro 
mis[s]tag. De fylla dock sitt rum, såsom skärskilta arter. Efter framkomsten hit, 
sedan jag fått resonera med Med. cand. Hartman, Commercerådet Casström[,] 
Doctor Wahlenberg med flere, har jag kommit på andra tankar. 
<sida2> 
Andra up[p]lagan af Liljeblads flora, var, i sanning att säga, för inskränkt, att 
med någon säkerhet kunna tjena tilll efterrättelse. Vi hafva nu fått en ny af 
Hartman, hvilken efter min tanka, tjenar så mycket bättre till ledning, i den mon 
man är för sig kom[-]men i vetenskapen. Jag bör ej utesluta den berättelsen, att 
jag i denna förleden Sommare, gjort en resa opp åt virijaur, samt besökt 
trakterna af Sulitelbma. Kärnan af Skörden synes på den medföljande listan. De 
äro ej många; men de få som äro, kunna vara af värde. Jag är rätt harmsen 
deröfver, att jag nu ej ser mig i stånd att ärbjuda af Sommarskörden. Dessa få 
fjellarnes skönheter, hafva redan haft otaliga friare, af hvilka dock många fått 
korgen[?]. Ovis[s]t, när jag härnäst kan komma att besöka deras fäderne bygd. 
Jag har väl så stäl[l]t, att jag väntar några framdeles; men vägen är lång och 
osäker. Om jag lefver till nästa sommare, så ärnar jag gjöre [göra] en resa till de 
södra delarna af Sverrige. Jag har en bror i Fatllköping [Falköping?], hvilken jag 
skall hälsa på. Och hvem vet, om jag icke äfven gjör en snippresa åt skånska 
trakter. Jag skal[l] då kunna uppfylla Tit. Requisitioner. Gör Tit. någon resa opp 
åt skutan, skulle jag i synnerhet prenumerera på den Stolta Juncus Castaneus, 
som jag väl fann, men så få Exemplar. om Tit. skulle behaga komma ihåg mig 
med någon skrifvelse; så kommer jag under ferierna att gästa hos Med. Doct. 
Vikström, Intendent vid Kongl Vet. Acad. museum i Stockholm. Sedan jag bedt 
om min vördnadsfulla hällning [hälsning] till Fru Rektorskan, samt andre, som 
mig känna, har jag den äran, att recommendera mig uti välärevördige och 
Höglärde Herr Rectorns ynnest och vänskap, i det fortblifver dess 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Laestadius. 

<sida3> 
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1820-12-02 L. L. Laestadius till G. Backman 

Omkring   [1] Cobresia scirpina. 
virihjaur  [2] Carex rupestris 
 
+ ny art i sver  [3] — + Davalliana 
rige Enl. Hartm. [4] —    pulla 
 
i quickjock  [5] * Poa Rigens. Hartm. 
* om jag mins  
rätt så fans den  [6] — Serotina 
äfven på frössön [7] — glauca. 

[8] Rododendron Lap[-] 
      ponium. 
[9] Alsine Biflora. Åre[-] 
      skutan 
[10] Cærastium Stel[-] 
        larioides 
[11] Stellaria Uliginosa. 
        var. a) 
[12] Saxifraga Cæspitosa 
[13] —  Cernua 
[14] — Rivularis 
[15] Campanula Uniflora 
[16] Lychnis apetala 
[17] Draba Alpina 
[18] —    Vahlenbergii 
       Hartm. 
[19] — Hirta 
[20] Astragalus oroboi[-] 
       des. + 

+ fanns äfven 
under 
tofhumme[-] 
len af Åresku[-] 
tan. 

[21] Ophrys Alpina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1822-03-06 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

<sida1>  
Högärevördige och Höglärde 
Magister och Rector! 
 
Hade jag kunnat drömma om Brefbärarens, jag menar Herr Marklins 
skyndsamma afresa, så hade jag vis[s]t icke behöft skicka ett växtpaquet 
med en bonde från Hakås i Oviken, 
<sida2> 
Hvars namn jag till och med glömt af. Emellertid hoppas jag bonden var 
ärlig och frambär Paquetet riktigt. Paquetet innehöll några Exemplar af 
rara Fjellväxter, som väl icke voro alltför många, men torde, som jag 
hoppas, vara så mycket mera välkomna, som de till Äfventyrs icke ägas af 
Herr Rectorn förut. Några märkvärdigare variationer af Salices (mina 
Gunstlingar) önskade jag i synnerhet ådraga sig Herr Rectorns 
up[p]märksamhet; och anhåller tillika, att Tit. gåfve akt på de troligen 
många variationer, som kunna finnas på Ön. 
 
Man kan icke inhämta någon fullkomlig kännedom om dessa ostadiga 
växtformer under en resa längs eller tvärs igenom Landet; utan man bör 
vara boende på ett ställe, för att noga kunna granska dem under deras 
olika lefnads-perioder. 
 
I Hartmans flora, som förmodeligen redan äges af Tit. finnas de 
generellaste kännemärken af Sal. up[p]tagne nemligen efter bladens 
glatthet och insågningar; men Doctor Wahlenberg deremot indelar dem 
efter fröhusens beskaffenhet. Med afseende så väl på blom-partiens, som 
bladens beskaffenhet, anhåller jag att Tit. insamlar så många variationer, 
som kunna Öfver[-]kommas både i deras blomnings- och fruktifications 
perioder. De skulle tjena mig till icke ringa up[p]lysning, i anseende till de 
anmärkningar, som jag redan haft tillfälle att göra med pilarne i 
Lappmarken. 
<sida3> 
[<No 11. Salices. obs.> anteckning av okänd person] 
 
Kan icke Tit. slå sig lös, och göra sällskap med marklin åtminstone till 
Åreskutan? Jag för min del vet ej säkert, hvarest jag kommer att rasta 
öfver sommaren. Jag har väl fått förslag att resa med Doctor Wahlenberg 
till Skåne såsom sällskap men det är icke ännu säkert. Jag ber om min 
hällsning till Tit. fru och de öfrige som mig känna, samt förblifver 
 
Högärevördige och Höglärde 
Magister och Rectors 
 
Upsa[la] den 6. Mars 1822.~ 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 

_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1822-12-09 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 
 

<sida1> 
Välärevördige och Höglärde Magister 
samt Rector Scholae! 

Förleden vinter afsände jag ett litet Paquet fjellväxter med en Fogel bonde 
från Oviken; jag vill hoppas, att det icke undergått samma öde, som det 
förra Paquetet, som afsändes från Lappmarken 1820. I förstnäm[n]de 
Paquet voro väl icke många, men som jag tror, de förnämste af de 
Fjellfloras alster, som jag kunnat öfverkomma under min fjellresa 1821. 
Der medföljde ock  
<sida2> 
afarter af Lappmarkens mångfaldigt varierande Pilar, hvilka just icke kan 
nu vara af särdeles värde, men torde dock, vid jemförelsen med de 
Jemtlän[d]ske vara goda, att hafva till hands. Det vore verkeligen 
harmeligt, om Paquetet förkommit. — I denna Sommare har jag, (hvarom 
Tit. redan torde vara underrättad) gjort en resa genom södra Sverrige i 
sällskap med Doctor Wahlenberg. Ändamålet var, att rita Figurer för 
Svensk Botanik; och dertill valdes naturligtvis Allenast sådane örter, som 
icke finnas norr om Skåne och Halland, med tillägg af några andra högst 
sällsynta, som vi kunde up[p]snappa här och der i Provincerne. Resan gick 
lyckligt, och vi hunno rita ungefärligen 60 Figg. Vi insamlade Äfven så 
mycket vi kunde af skånska växter; men rummet var knap[p]t, emedan vi 
åkte till- 
<sida3> 
sammans på en liten vagn. Jag hade blått [blott] en låda, till att disponera 
öfver. Der[-]före kunde jag icke samla Duppletter af många, ehuru gerna 
jag önskade. 

Det var icke att räkna på up[p]täckter i ett land, som blifvit så många 
gånger, och af så många Botanister genom[-]sökt, och i synnerhet nu i 
sednare åren fullkomligen undersökt af den skarpsinnige Botanisten Herr 
Adjuncten Fries. Ibland de rara, som icke af honom blifvit tagne, kan likväl 
räknas: 
Arundo baltica Schrad.  
Sium Falcaria L. samt 
Saxifraga Hirculus. L och i Sällskap med Herr Adjuncten sjelf togs äfven 
Campanula Rapunculus. L som hittills icke blifvit näm[n]d af någon Svensk 
Botanist. Adjucten Fries håller nu på, som bekant är, att gifva ut ett stort 
verk om Svamparne kalladt Systema Mycologicum, bestående af 4 delar, 
af hvilka hvar del kostar 2 Rdr Banco. Den andra delen är redan 
utkommmen. 
P.S. när inträffar vanligtvis Sånings tiden och Skördetiden i Jemtland 
Jag önskade gerna få en säker up[p]gift härom för jemförelse med 
Lappmarken. 
 

[<No 12.> anteckning av okänd person] 
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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1822-12-09 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

Föröfrigt har äfven Candidaten Wahlberg i denna Sommare gjort en resa i 
Norge i sällskap med Bruks Patron Hisinger. Ibland de rariteter, som han 
haft hem från resan. Äro: 
artemisia Norvegica,  
Papaver nudicaule,  
Stachys ambigua,  
en Alsinælla, som Hartman säger vara Nova, samt 
Tamarix germanica.  
Gentiana glacialis 
m.fl. 
Comminister Ullenius i Quickjock har och samlat växter i sommar. Af bref 
förnimmer jag att han funnit mera 
Poa Sudetica, som jag redan fann i fjol, samt 
Viola montana. Flera Botaniska nyheter har jag icke att berätta. Indebetuo 
[Indebetou] som lärer vara bekant med Tit. är nu svårt sjuk. nästa 
Sommare ärnar jag resa hem till Arjeplog. Nu för det närvarande är jag 
sysselsatt med att lägga mitt Herbarium i hvitt papper. Om Tit. kunde 
medde[-]la några färska Exemplar af 
Satyrium nigrum Ophrys 
Ovata, monophyllos, 
Deschampsia glau[-]ca  

m.fl. vore det mig ganska kärkommet. 

Med högaktning har äran förblifva Tit. 

Upsal.[Uppsala] den 9 Decemb. 1822. 
ödmjukaste tjenare 

L. L.Læstadius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
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Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1823-04-04 

<sida1>  
Upsala den 4de April 1823. 

 
Hedervärde Broder! 
 
Tack för brefvet af den 8 mars, och ännu mera tack för den goda lofven, 
att få af hämta Flora Lapponica hos Forvagns-Commissarien Eklund i 
Stockholm. Så mycken godhet, hade jag vis[s]t icke väntat af dig; men 
just derigenom blir dig och så mycket mera förbunden. 
 
Här sänder jag Dig ett exemplar af den Afhandling, hvilken jag höll på, att 
arbeta med i fjor vintras. De tryckfel, som in[-]smugit sig, har jag sökt 
rätta med Blyerts Pennan. — Huru snart jag får anträda resan hem i vår, 
vet jag ännu icke; men om jag lyckligen hemkommer, så är min  

<sida2>  

Adress, som sagt är, Umeå, Lycksele och Arjeplog. Till slut får jag önska 
Dig lyck[o]sam resa på den långa färden; och när du är kommen till 
Söderlanden så glöm icke en vän i höga Norden! 

L. L. Læstadius. 
 
P.S. Jag vill icke dölja för Dig, att jag nyligen varit till Stockholm med en 
afhandling om Upodlingars möjlighet i Lappmarken, hvarom jag redan 
tillförene näm[n]t. Den var ämnad, att införas i Landt[-]bruks Academiens 
Annaler; men efter en Boktryckare åtog sig att trycka den särskildt med 
gifvit löfte om 100 Exem[-]plar till min disposition, så antog jag vilkoret så 
mycket häldre, som den deri[-]genom kan komma till flera menniskors 
kännedom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Volym 35 / Riksarkivet 
Stockholm 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1823-09-14 

 

<sida1>  

besvarat d. 3. Novemb. 1823. [Mottagarens anteckning] 

Högädle samt Vidtberömde Herr Doctor, och Botanices Demonstrator! 

Omsider får jag härmedelst öfversända mitt lilla Sommar-arbete. Jag har 
väl bjudit till så godt jag kunnat, quo autem successu det tillkommer Herr 
Doctorn att bedöma. Den första brist, som genast yppar sig, är godt rit-
papper. Jag var så försumlig under min förbi resa genom Stockholm, att 
jag glömde skaffa mig velain-papper; och när jag kom till Piteå, så fanns 
icke sådant der. Hvad sjelfva Figurerna angår, så torde Herr Doctorn sjelf 
kunna Cor[r]igera, och äfven tillsätta, eller ändra de smärre Partie-
ritningar  

<sida2>  

till exempel frukten på Ranunculus lapponicus m.m. De exemplar jag fann 
utaf densamma i Piteå, hade alltid sju kronblad och stundom 8, och såsom 
jag fann den, så blef den ritad; Men Herr Doctorn kan ändra dem till 5, om 
så behagas. Om Herr Doctorn finner någon af Figurerna oduglig, så får jag 
väl rita om den. Salix glauca är tagen nog sent i det skogiga lappland, der 
hon alltid har något skaftade fröhus. 

I denna sommare har jag icke gjort några vidlyftiga excursioner, utom 
några gånger till berget Isjach.[?] Der fanns väl föga märkvärdigt utom 
några stycken växter, som icke finnas uptagne i Flora Lapponica. Jag vill 
nämna, som jag tyckt mig finna: Arabis Thaliana, Hieracium dubium, och 
myosotis arvensis var. stricta. Ibland Fjellväxter finnas der Myosotis 
deflexa, Viola montana, Veronica Saxatilis. I Arfvids[-]jaur fanns Salix 
cinerea [?] och Rhamnus frangu[-]la. Mindre att lita på, äro väl: 
Delphinium  

<sida3>  

Consolida, Agrostis Spicaventi, Bramus arvensis, Centaurea Cyanus, och 
Pylogonum laputifolium, af hvilka jag tagit exemplar här i Åkrarne; men 
som jag förmodar, haf[-]va medföljt säden från Vesterbotten. Till 
yttermera visso vill jag framdeles skicka exemplar af nyssnämde växter. 

Ehuru väderleken har varit kall och regnig hela sommaren, så har man 
dock skördat temmeligen god Års växt här i Lappmarken. — Af Pastor 
Som[-]merfeldt, som reste här förbi, [<fick> överstrykt ord] den 23 
augusti fick jag höra, att Herr Doctorn lyckligen hemkommit från sin resa 
äfven som att Tit. Marklin begifvit sig ända till Vadsöe. — Sist, då jag var i 
Stock[-]holm, sade Prof. Berselius, att Academien inköpt 2ne engelska 
Barometrar, af hvil[-]ka han lofvade, den ena att begagnas här i 
Lappmarken, sedan han vore tillagad,  

<sida4>  

men jag har icke hört något derom sedermera. Om Herr Doctorn tror att 
jag kan göra något gagn med honom, så var god och påminn Prof. 
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Berselius der[-]om. Lika så nödvändig vore en pålitlig Thermometer. Jag 
köpte en i Stockholm, men fanns efter en tid blifva obrukbar i anseende 
till den myckna luft, som kommit i quicksilfvert. Ändteligen får jag och 
bedja Hrr. Doctorn mana godt för mig hos någon af Con[-]sistorialer, att 
jag får behålla mitt Stipendium; ty det kunde hända, att jag än en gång 
kommer till Upsala. Skulle Herr Doctorn någon gång vilja hedra mig med 
skrifvelse, så framkommer brefvet ganska säkert, om det adresseras på: 
Umeå och Arjeplog. Förblifver alltid med Högaktning Högädle och 
vidtberömde Herr Doctorns ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 

 

Arjeplog den 14 Septemb. 1823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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L. L. Læstadius till Berzelius 1824-02-12 

<sida1>  

Anm. d. 10 Mars 1824. sv[a]radt. d 13 Mars 1824 Imp.Clr.[?] 
[Mottagarens anteckningar] 

 

Till  

Konglig Vetenskaps Academien, ödmjukaste memorial! 

Då Konglig Vetenskaps Academien städse med sin omvårdnad, omfattar 
forskningen i Fäderneslandets Natur- Alster så vågar undertecknad i 
djupaste ödmjukhet anhålla, det Kong[l.]  Vetenskaps Academien täcktes 
med  

<sida2>  

något penninge-understöd befrämja en Vetenskaplig resa, hvilken 
undertecknad, v. D. ärnar förelaga [företaga] genom Ångermanland och 
Åsele lappmar[k.] 

Ehuru den yttre bildningen af Ofvannämde Landkskaper tyckes göra 
anspråk på Forskarens upmärksamhet, hafva de likväl alldrig blifvit 
vetenskap[-]ligen undersökte; så mycket min[-]dre, som de Natur-
Forskare, hvil[-]ka egenteligen bestämt Lappske Fjellarne till ett mål för 
sina forskningar, alltid med skyndsamhet passerat Hafs kusten af 
Ångerman[-]land. I anledning af detta torde en närmare undersökning af 
dessa Landskaper gifva anledning till åtskilliga upptäckter både i fysiskt 
och Natural-Historiskt hänseende, men förnämligast i Växt Geografien, 
hvilken så  

<sida3>  

mycket  bidrager till upplysning i landets Climat och Fruktbarhet. 
Dessutom vill jag äfven, så mycket i min förmåga står, fästa 
upmärksamhet på allmänna Jord och Berg arter, Jord-temperatur, samt 
öfriga märkvärdigheter, som kunna förekomma i fysiskt och antiquariskt 
afseende. 

Skulle ock Kongl. Academien täckas hedra mig med förtroende, att 
förfärdiga Ritningar för Svensk Botanik; skall det visserligen vara mig ett 
nöje, att under de hvilostunder, som kunna gifvas efter tröttsamma 
vandringar, tekn[a] dessa Landskapers sällsammare växtalster. 

Piteå Lappmark och Arjeplog den 12te Februarii 1824. 

L. L. Læstadius 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1824-02-12 

 

<sida1>   
Ansökningen afskickades till Stockholm d. 9 Mars 1824. 
Besvarades d. 15 Mars 1824 [ mottagarens anteckningar] 

 

Högädle och vidtberömde Herr Doctor och Botanices Demonstrator! 

Ehuru jag redan vid erhållandet af Herr Doctorns ärade skrifvelse haft den 
äran afsända ett litet växtpaquet jemte medföljande skrifvelse, får jag 
likväl härmedelst förnya densamma af fruktan, att brefvet icke ännu 
framkommit.  

<sida2>  

Paquetet innehöll några växter med loca, samt skickades härifrån till 
Åsele, dit det, som jag hört rigtigt framkommit; men om det derifrån 
erhållit någon säker Transport det är mig ännu obekant. 

Af medföljande inlaga till Vet. Academien torde Herr Doctorn finna min 
afsigt att resa nästa sommar[.] Om Herr Doctorn finner det löna mödan, 
så anhåller jag ödmjukas[t] att Herr Doctorn täcktes befordra min 
ansökning hos Academien. Om också icke något annat ända[-]mål kan 
vinnas med en sådan resa så, tror jag mig likväl kunna göra några viktiga 
bidrag till växtgeografien, hvaraf jag vet, att Herr Doctorn sjelf är i 
synnerhet intresserad. Skulle Academien hedra mig med något understöd, 
så är min adress Arjeplog.  

<sida3>  

Nu finnes icke något nytt att berätta ty här är vinter som vanligt bister 
och kall, men icke så Regn full och sur, som i Upsala. Med vördnad 
förblifver Högädle och Vidtberömde Herr Doctorns 

Arjeplog den 12 Februari 1824. 
 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius. / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 

Page 25 of 325



L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1824-05-03 

 

<sida1>  

Högädle och vidtberömde Her[r] Doctor och Botanices Demonstrator! 

Med mycken fägnad har jag emottagit sednaste ärade skrifvelsen af den 
15 mars, hvarföre jag får aflägga min ödmjuka tacksägelse. Det är 
besynnerligt, att Paquetet icke framkommit tillika med brefvet. Jag hade 
så lagat, att Paquetet var riktigt framkommit Åsele, och hade så 
föranstaltat, att det skulle derifrån medfölja Fogel- och Smörhandlare, 
hvilka hvarje år pläga resa till Stockholm; men antingen har min 
Commissionaire i Åsele varit försumlig, eller ock kan hända  

<sida2>  

har det först sednare kommit i vägen, hvilket jag tror mig få höra af, om 
jag kommer att resa ditå[t]. Underrättelserna från Professor Berzelius om 
löftes förbindelser m.m. äro väl i sitt värde; men för mig, som bor hundra 
20 mil från Stockholm, lärer det rättnu[?] blifv[a] för sent, att dagtinga 
om sådant; Jag hade dessutom hållit före, att en sådan resa vore mera 
Vet. Academien än mig till Båtnad. Så att om nu icke Herrar 
Stockholmienses, hvilka möjligen kunna intressera sig för saken, Åtaga sig 
dessa löftes förbindelser, att jag innan nästkom[-]mande Midsommar Helg 
får fullkomlig försäkran om Rese Stipendium, så kan jag icke företaga 
någon resa. Jag har redan skrifvit ill Prof. Wikström, med anhålla[n] att 
han må lyfta penningarne, om de erhållas, men icke skicka dem; ty här i 
Lappmarken är Påstgången icke så säker. 

En Res-Barometer vore visserligen både nödig, och nyttig, men det vore 
icke rådligt, att skicka honom en så lång väg genom okunniga händer. 
Häldre, om Academien efter, redan förut skedd anhållan, ville bestämma 
ett sådant Instrument till begagnande i Lappmarken, må den hållas i 
säkerhet, till dess jag antingen Egenhändigen kan emottaga den, eller 
bekomma  

<sida3>  

den genom säkra Medel. Angående Paquetet och annat som kunde skickas 
på Umeå, tror jag för det närvarande icke vara så brott om, emedan 
sådant torde icke mera hinna mig i Arjeplog. Föröfrigt framhärdar jag 
alltid med vördnad och högaktning 

Högädle och vidtberömde Herr Doctorns 
ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 
Arjeplog den 
3 Maji 1824. 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1824-08-01 [ankomstdatum] 

 

<sida1>  
[Adressfältet på brevet]  
Medicinæ Doctorn och  
Botanices Demonstratorn 
Högädle och Widtberömde  
Herr Göran Wahlenberg 
Upsala 
 
<sida2>  
ankom d. 1 August. 1824. [Mottagarens anteckning] 
 
Högädle och vidtberömde Herr Doctor och Botanices Demonstrator! 
 

Med mycken efterlängtan har jag vid ankomsten hit till Umeå, emottagit 
Ärade skrifvelsen af den 12 maji, jemte pennor, velin papper, samt 
Paquetet från Adj. Fries m.m. hvarföre jag nu skyndar att aflägga min 
ödmjukaste tacksägelse. Af Herr Doctorns förra  

<sida3>  

hade jag inhämtat; det jag hade att invänta vidare instruction för Resan. 
Af fruktan att icke omfaras med den Påst som möjligen kunde innehålla 
detta, beslöt jag, att vänta i det längsta; till slut då Påst kom, utan att 
innehålla sådant, anträdde jag resan först i början af Julii månad, sedan 
jag förut gjort Excursioner till Kaltes Buowdt[?] och opp efter Lais Elfven 
ett stycke som Jag höft [hört, haft?] underrättelse om baromäters 
erhållande, men icke något löfte om en särskildt Termomäter, till att 
probera Ka[ll]källor, så tog jag vägen förbi Arvids[-]jaur, hvarest jag 
bekom en sådan till låns. Således kom resan, att ske förbi skellefteå och 
vidare till Umeå. Det förstås, att jag under vägen gjort undersökning[-] 

<sida4> 

ar, så vidt, som ske kunnat; hvarvid dock ingenting märkvärdigt 
förekommit, utom en Stellaria, af hvilken här medfölja några Specim. 
samt några fossila Trädstycken, tagne vid Umeå på 3 och 5 famnar djup 
under jordytan, hvilka jag nu sjöledes afsänder till Vetenskaps Academien. 

Stellarian, hvilken jag alldrig sett förut på något annat ställe, fanns ymnigt 
växande i ett kärr vid Glommers Träsk by och Arvidsjaurs Socken, och 
måste jag bekänna, att jag icke vet hvart den egentligen hörer. Af 
Exemplaret finner Herr Doctorn, bäst dess utseende; jag vill blott nämna 
Att kronbladen äro alldeles som på St. media, men större än blomfodr. — 
Jag måste högeligen beklaga, att Baromätern fanns vid öpnandet vara 
bristfälligt, ty en del af quicksilfvet fanns redan utrinnit, hvaraf soml[igt] 
stannat i sjelfva det yttersta messings locket. Jag vet således ingen annan 
råd, än att genast sända instrumentet till bakas med en Skeppera 
[Skeppare] Tjernberg. förmodligen har Hr Grahn sjelf eller hans hemma 

<sida5> 
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varande icke kunnat hålla sig från att fingra uti den; men utom något 
quicksilfver, som bortrunnit, tyckes instrumentet eljest icke hafva tagit 
någon Skada. — Sedan det nu lidit temmeligen långt på Sommaren, får 
jag väl se, huru långt till Åsele Fjellryggen jag kan hinna. Efter jag denna 
gången icke kan medtaga Barometern, så håller jag för bäst, att fara 
härifrån till Nor malings, Själa, Sidensjö och Anunsjö Socknar; vidare till 
Åsele opp efter vattnen deromkring, och sedermera öfverfa[-]ra till 
Ångermanland igen vid Tåsjon, hvarest efter berättelse skall finnas ett 
mycket märkvärdigt berg. Och om så Resan kan ske ner efter Ångerman 
Elfven till Hernösand, så torde Sommaren i det mäste blifva slut. 6 
stycken ritningar har jag förfärdigat i år nemligen. Astragalus alpin; 
Thalictrum alpin, pinquida villosa, sam Carex microstachya och Carex 
tarciflora[?] och loliacea. forblifver med Högaktning Högädle Herr 
Doctorns 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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L. L. Læstadius till Berzelius 1824-09-XX 

<sida1>  
[oläsligt ord] [otydligt nummer]  

Sept. 1824 
 
Högädle och vidt Berömde Herr Professor, Riddare och Commendeur! 
 
Jag har med mycken efter längtan vid framkomsten till Umeå emottagit 
Herr Professorns och Commendeurens ärade skrifvelse, jemte 
medföljande 150 Rdr Bco; och skyndar således, att aflägga min 
ödmjukaste tacksägelse, så väl hos Academien, som och Herr Professorn 
och Commendeuren i synnerhet för dess ynnestfulla  
<sida2>  
förord hos Kong. Academien till erh[ål]lande av detta understöd. Jag har 
äfven efter många efterfrågningar utbekommit Resebaromätern jemte den 
bifogade instruc[tio]nen vid dess begagnande; men jag beklagar allt för 
mycket, att Baromät[ern] genast vid första påseende, befannts 
bris[t]fällig. Herr Grahn, hvilken sjelf icke var hem[-]ma, kunde jag icke 
träffa; men Baromäter[n] var lemnad uti en kammare, hvarest jag vid 
öp[p]nandet af foderalet och Statiwet fannt quic[k]silfver utrunnit i det 
yttersta vid den större ändan fästade messings låcket. Jag hade redan i 
förleden vinter skrifvit till Doctor och Professor Wikström, med den 
ödmjuka erin[-]ran, att om Kongl. Vetenskaps Academien läcktes 
[täcktes] hedra mig med förtroende, att begagna Ba[-]romätern, så borde 
ett så dyrbart och grann[la]ga instrument icke skickas med någon, som 
vore okunnig vid handteringen af detta in[-] 
<sida3> 
strument utan häldre innehålles, till dess jag personligen kunde afhemta 
den; emedan jag anade redan, hvad som möjligtvis kunde hända. Nu 
finner jag rådligast, att genast åter[-]sända instrumentet; i hvilket 
afseende jag äfven meddelat Skepparen Tjernberg, att med möjligaste 
varsamhet återföra den, och inlemna hos Herr Professorn. Jag tager mig 
med det samma frihet att insamla några stuffer[?] af stenar tagne på 
Åtskilliga orter i Norrland, jemte några fossila Trädstycken, tagna på 3 till 
5 famnars djup under jordytan vid Umeå Elf, och hoppas jag sedermera få 
äran inlemna en Speciellare beskrifning om dessa och andra i norra 
delarne af Riket fundna Fossilier.  
 
Både Ställets aflägsenhet, der jag bodt öfver Vintern, och den tröga 
Påstgången, har gjort, att Resan blifvit företagen nog sent, eller först efter 
midsommaren, 
[Resten av brevet fattas] 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1825-01-07 

<sida1>  

Vän och Broder! 

Jag har länge haft i tanken att besvara ditt sista bref, dat. den 15 
nowember, men åtskilliga andra göromål hafva gjort mig liksom trög och 
obeslutsam att taga i pennan. Som Du redan länge sedan, genom det 
squaller, som går Botanici emellan, hört, att jag har rest i sommar, så 
torde jag knapt behöfva berätta någonting vidare om den saken; i 
synnerhet, Som jag förmodar, att Du redan genomgått min lilla sändning, 
hvilken mag. Sewén var så god och tog med sig. Utaf de småsaker, som 
jag der inlade, kan Du förnimma, att jag denna gången icke blifvit 
synnerligen rik på egentliga fjellväxter, ty mitt ändamål med resan denna 
gången, var förnämligast, att undersöka växtgeografien, hvarutinnan jag 
ock  

<sida2>  

har trott mig kunna meddela hvarjehanda interessanta Upplysningar. 
Föröfrigt torde Du redan både sett och hört, hvilka små fynd jag kunnat 
göra. Ibland dem torde Botrychium Virginicum vara den förnämsta, 
hvilken sjelfva Wahlenberg nödgats erkänna. Epipogium Aphyllum torde 
äfven kunna räknas för rar såsom Svensk; men ingendera har jag denna 
gången kunna meddela Dig; ty af den förra fann jag allenast 5 Exempl[ar] 
och af den sednare ett enda. Det öfriga kan du se af de Exemplar jag lade 
in i sändningen. Jag håller just nu på, att arbeta med en liten afhandling 
om de anmärkningar, jag kunnat göra under resan. Tack för det anbud du 
gör, att få deltaga i Dina Exotica; jag skall vis[s]t med tacksamhet 
emottaga Allt hvad Du möjligen kan Umbära. I synnerhet Salices är jag 
ganska mon om att få från alla landsändar. Derföre Om du samlar alla 
möjliga former af dem, som finnas i din trakt, och skickar mig, så tar jag 
emot dem med tacksamhet. Huru är det nu med Din tillämnade resa till 
Tyskland! — Jag ämnade visst, om jag  

<sida3>  

varit en rik man, att sätta Upodlings verket i Lappmarken i gång; men 
som ett fattas, nämligen medel; så åtnöjer jag mig med att göra försök i 
smått, för att visa, att det går an att lefva äfven der: Och fast än 
samtidens Höga Vederbörande icke torde fästa någon synnerlig 
Uppmärksamhet derpå; så skall det dock måhända komma en framtid till 
godo. — Jag far rättnu till Hernösand och blir Prest, Gud vill; få väl se, 
hvart Consistoriales då sända mig. Nu, om jag blir boende deroppe i 
Quickjock, eller hvar det då kan blifva, så gör en löf dit opp och hälsa på 
mig, och samla en börda af Fjellväxter, innan Du begifver dig till Tyskland. 
och ställ så till med en sådan resa, att Du kommer dit den 1sta maji; men 
haf då en dugtig stussare (Lo- och hagel-bössa) med dig, så skall det icke 
stå länge på, innan vi[?] skaffat Fogelstek. Min Bok om Lappmarken håller 
nu på att recenseras i Hernösands Stifts Tidning; hvilken som recenserat 
den i Stockholms Posten för maji månad vet jag icke. Du mins att jag 
hade det Accord med förläggaren, att jag skulle få 100de Exem[-]plar af 
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den, sedan den blef tryckt. Nu har jag haft den olyckan, att mista 50 
Exemplar på Den Upsala  

<sida4>  

Skepparen Utter, som sjönk vid Munkbron i Stockholm under den 
förfärliga Stormen. Nu har jag således endast 50 Exemplar quar, hvilka 
jag tänker medhafva till Norrland. Skola vi icke snart få vänta in Flora 
Ostro-Gothica af Dig? Om Du kunde säga för mig, huru rik hon egentligen 
kan vara på phanero-gamer, så vore det interessant för mig, att jemföra 
med de Norrländska Flororne. Kunde Du äfven gifva mig Upplysning om 
de allmänna sädes och skördetiderne i din hemort, samt vanliga 
afkastningen af de sädesslag, som der odlas, vidare några reflexioner 
öfver årstiderna: Så blefve jag dig så mycket mera förbunden. Hälsa 
magister Sewén ifrån Din 

 

Upsala den 7 Januari 1825. 
alltid tillgifne vän 

L. L. Læstadius 
 

Om Du något snart vill hedra mig med någon skrifvelse så kommer min 
adress att blifva: Hernösand; men sedermera i Lappmarken hvarom jag 
framdeles får underrätta Dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Vol 25 / Riksarkivet, 
Stockholm  
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L. L. Læstadius till Elias Fries 1825-01-28 
 

 

Högädle och vidtberömde Herr Professor! 
 
Det hade visserligen varit min tillbörliga skyldighet att långt for [före] 
detta ådagalägga min erkänsla, del för den godhet, hvilken jag lika med 
Doctor Wahlenberg fick dela under vår Resa dels ock för den välkomna 
sändning hvilken, jag genom Doctr. Wahlenberg hade det nöjet, att 
emottaga förrleden vår, men aflägsenheten och andra mellankommande 
hinder, hafva bidragit till detta dröjsmål. Genom det squaller, som går 
Botanici emellan, torde Titul. redan vara underrättad om min sista 
sommarresa, genom Lappmarken och Ångermanland, samt de 
märkvärdigheter hvilka derun[-]der kunnat förekomma. De saker, hvilka 
jag trott kunna intressera Tit. har jag nedlagt i en liten sändning som är 
inlemnad hos Prof. Wikström i Stockholm, och väntar på lägligt tillfälle att 
öfversändas. Af några till exempel Brotrychium Virginium, Epipogium 
Aphyllum, Galium Svaveolens, kunde jag icke meddela exemplar, emedan 
jag tagit så få; men skulle det framdeles lyckas, att finna flera, skall det 
vara mig ett nöje, att meddela. Såsom min resa denna gången icke 
skedde genom Fjellbygden, så blef jag icke synnerligen rik på fjellväxter; 
men uti växtgeografien har jag trott mig kunna lemna en hel hop 
Uplysningar, hvilka redan äro inlemnade till Vet. Academiens Handlingar, 
och torde äfven till en del Uptagas Uti Wahlenbergs Flora Svecica. Jag har 
nu beslutit, att engagera mig vid presteståndet och [re]ser innom några 
dagar till Hernösand. Hvart jag sedan blifver skickad är mig ännu icke så 
någa bekant. Men skulle Tit. vilja hedra mig med någon skrifvelse, så kan 
den visserligen komma mig tillhanda genom Wikström eller Wahlenberg. 
Skulle Tit. täckas ihågkomma mig med rariora et novitiæ Flor. Scaniæ et 
Ölandiæ, så emottager jag det med all tacksamhet. I synnerhet salices 
med variationer af de sydländska, som växa i Skåne [,] Halland etc. äro 
mig mycket kärkomne; då jag visserligen kunde meddela af våra 
Norrländska, hvad som åstundar. Med högaktning framhärdar Högädle och 
Vidtberömde Herr Professorns 
 
Upsala den 28. Januari 1825 

ödmjukaste tjenare 
L, L, Læstadius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala universitetsbibliotek (G 70q) / 
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1825-02-23 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

<sida1> 
[Adressfältet på brevet:] 
 
Rector Scholæ 
Högärevördige och Höglärde 
Magister 
Herr Gunnar Backman 
Frössön 
[<13. No> anteckning av okänd person] 
 
<sida2> 
 
Högärevördige och höglärde Herr Magister, 
samt Rector Scholæ! 
 
Så framt mitt minne icke bedrager mig, har jag från Up[p]sala för någon 
tid sedan haft Äran aflemna skrifvelse till Titulus, men huru vida 
densamma kommit Tit. till handa är mig icke kändt. Jag har nu på länge 
icke haft underrättelse hvarken från Tit. eller någon annan om den täcka 
Flora Frössöensis; hvarföre det högeligen skulle intressera mig, om Tit. 
någon gång täcktes hedra mig med några rader. 
 
Nu är det min ödmjuka anhållan, att täcktes hafva den godheten, att till 
försäljnings 
<sida3> 
emottaga 10 Exemplar af min afhandling om Lappmarken, hvarjemte jag 
anhåller att Tit. måtte afdraga det 11te, som äfven medföljer, för egen 
räkning. priset är af Förläggaren tillsatt till en Rdr Banco, hvilket, om man 
anser det nog dyrt så vill jag för dessa 10 Exemplaren nedsätta det till en 
Riksdaler Riksgälds. Jag hade det accord med Förläggaren Hæggström i 
Stockholm, att jag skulle, emottaga 100 Exemplar, samt medhafva dem 
till Norrland, emot det vil[l]kor, att han Förläggaren sjelf icke skulle 
afsända något af näm[n]de afhandling till Norrland. Icke desto mindre har 
han skickat, som jag hörer, till Rector Svedbom. jag kan således icke 
räkna på någon förtjenst; hade heller alldrig gjort räk[-]ning derpå. Jag är 
endast nöjd, om någon här och der i Landsorterne, finner intresse i saken; 
hvar[-]före jag ock nu tagit mig friheten, att skicka dessa 10 Exempl. med 
Herr Ängman [Ångman?], som torde hafva den godheten, att deponera 
dem hos Tit. Föröfrigt torde nog Tit genom honom blifva 
<sida4> 
underrättad, om vår prestblifning. Jag kommer först till Arjeplog och 
kanske vidare till Jockmock. Så Adressen torde blifva Luleå och jockmuk. 
 
Föröfrigt innesluter jag mig i Herr Rectorns Ynnest, samt förblifver dess 
 

ödmjukaste tjenare 
L, L, Læstadius 
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1825-02-23 L. L. Læstadius till Rector G. Backman 

P.S. om min sommarresa torde Tit. redan vara underrättad genom 
Professor Wikström. 
 
Som magister Nordenson nu genast begifver sig hem, så får jag sända 
medföljande 11 Exemplar med honom. Jag ber om min vördsamma 
hällsning till Fru Rectorskan. Hernösand den 22 Februarii 1825. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Original / Landsarkivet i Östersund / 
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L.L.Læstadius till Karl Axel Gottlund 1825-03-12 

<sida1>   

studiosus Herr Gothlund af Finska nationen [Text på adressfältet] 

<sida2>  

L. L. Læstadius 12.3. [1825] 

 

Hede[r]värde Broder! 

Tack för sist. Jag är nu som Du redan borde hafva hört ända opp i 
Arjepluog, men jag lär icke länge få rasta der for, än jag måste flytta till 
Jockmock, fastän det kan hända jag får byta med en Gustaf Engelmark, 
som är blifven missionär här i min hembygd. Men värre var, det att jag 
blifvit utnäm[n]d till Pastor i Karesuando ända i Torneå Lappmark. Om jag 
nu kunde Finska som Du, så ville jag gifva ut mycket; ty der måste mäst 
hållas Gudstjenst på Finska. 

Under det jag var i Hernösand, fick jag ett Lappskt Lexicon till skänks af 
Consistorium, hvilket jag lät skicka till Upsala med en stud. Thunström, 
och föranstaltade så, att det kunde komma Dig till handa genom min Bror. 
Jag hyponerar, att det redan är i dina händer. men som jag nu på ett år 
härefter, om jag lefver, kommer dit som jag nämnde, der Finskan 
behöfves, och jag icke har något Finskt Lexicon, så får jag be dig vara utaf 
den godheten, och söka skaffa mig ett sådant. Du kan skicka det till 
exempel med Brunnius af vår nation, som reser hem åt våren. men skrif 
mig till med det första om Du kan skaffa mig ett sådant Lexicon, och med 
hvem Du skickar det. men jag vet ännu icke, hvart Du kan ställa 
adressen, om Du skrifver. Ty jag är nu förordnad att förestå pastoral-
vården här i Arjeplog, och sedan är jag förordnad till Jockmock, att förestå 
Pastoralvården der, men nu håller jag på att vilja byta, med den som är 
der förut, att jag kan få blifva missionär här i hans ställe, och han v. 
Pastor i Jockmock i mitt ställe; och om det går, som jag önskar, så tänker 
jag vandra af ända till Karesuando, i början af nästa maji och då kan det 
vara ovis[s]t, om ditt bref från Upsala mera hinner mig här. Det kan 
således vara bäst, att Du skrifver med Brunnius, ty honom kan jag kanske 
träffa i sommare. Hälsa föröfrigt mina Bröder och vänner, som mig känna. 
Jag innesluter mig städse i Din vänliga hugkomst. 

Arjepluog den 12 martii 

Frater observantis. 

   L. L. Læstadius. 

 

 

 

_ 
Avskrift av Pekka Raittila / Pekka Raittilan arkisto / Landsarkivet i Uleåborg / Originalet 
finns på Helsingfors universitetsbibliotek. 
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Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1825-05-17 

<sida1> [Adressfältet på brevet]  

 
Bruks Ägaren, 
Monsier Herr C. G. Indebetou 
Nyköping 
Forssa 
 
Hedervärde Broder! 

Tack för Ditt bref af den 20de Februarii, hvilket jag likväl icke bekom för[r] 
än i medium af April, sedan det först gått en Retuor från Hernösand till 
Upsala, och sedan derifrån till Arjeplog. Din Utrikes Resa blef således 
inställd. Lika så har det gått med mina Uppodlingar i Lappmarken, så 
framt icke mitt Nybyggscholæ-Förslag, kan ådraga sig Några patrioters 
upmärksamhet. Efter långt betänkande har jag ändteligen gått in i 
presteståndet, och det hade jag visserligen icke gjort om icke 
kännedomen af Lappskan hade öfvertygat mig, att jag möjligt[-]vis såsom 
Lärare kunde göra någon  
<sida2>  
nytta. Såsom bevis på Consistorii ynnest får jag nu, om jag lefver, 
tillträda Karesuando pastorat till nästkommande Maji eller ett år 
hädanefter. Detta Karesuando är det öfversta pastorat i Sverrige, och är 
det, som till fordno hetat Enontekis hvarom Du af Wahlenbergs skrifter 
fått Någon kännedom. Löneinkomsterne äro väl icke särdeles stora, likväl 
äro de tillräckliga till att börja med. Dit måste Du således komma och 
hälsa på mig. Det är icke mera än 16 mil från Gellevare, ifall Du skulle 
komma att resa dit. Stig om Bord på ett Torne fartyg i Stockholm. En 
sådan sjöresa om våren plägar alltid gå fort och angenämt. Ifrån Torneå 
återstå 38 mil till Karesuando (eller Muonioniska, såsom sjelfva 
kyrkeplatsen heter,) hvilket Du torde hafva sett af Zetterstedts Resa 
<sida4>  
von Buchs[?] medfleras. Under denna sommare kommer jag såsom 
Missionair, att göra Catechetiska resor uti Lappbyarne här i Piteå 
Lappmark uppe på Fjellryggen samt i Norska skärgården. Det förstås, att 
jag icke heller då försummar Floran. Om Du således skrifver, så 
addresser[a] brefvet till Umeå och Arjeplog. Har Du någon annan 
sändning, så laga så, att den kommer med någon Piteå handlande till 
Piteå, hvarifrån jag lättast får sådant. Jag framlefver med vänskap och 
tillgifvenhet Din, 

Arjeploug den 17 maj 1825. 
redeliga vän och Broder 

L. L. Læstadius. 
_ 
Original / Indebetouska släktarkivet, Vol 25 / Riksarkivet, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1825-12-21  

 

<sida1>  

Besvarad d. 19 Januari 1826. [Mottagarens anteckning] 

Höglärde samt vidt berömde Herr Doctor, och Botanices Demonstrator! 

Jag får nu i största hast öfversända till Herr Doctorn mitt lilla 
Sommararbete och min lilla Sommar Skörd som är samlad dels i Norrige, 
dels i Arjeplog dels ock i quickjock, hvilket kan ses af Etiquetterne; och 
hoppas jag, att Herr Doctorn som uti denna lilla sändning icke finner 
annat än gamla bekanta, täcktes likväl emottaga den som en liten 
nyårsgåfva, från Lappland. 

Under mina Missjons-resor har jag i Sommar genomvandrat de fleste fjell 
i piteå Lappmark båda på svenska  

<sida2>  

och Norrska Sidan; under hvilka resor jag likväl, för den dåliga sommaren 
icke insamlat mycket; ty det mästa har blifvit bort skämt af väta. Om uti 
paquetet finnes någonting som kan vara välkommet, vore det mig en 
fägnad; jag ber äfven att Herr Doct[orn] täcktes Upplysa mig om 
Saxifraga A[några tecken osynliga pga inbindningen]on? huru vida den är 
den rätta, samt Achrosticum, om den kan vara skild från hyperboreum; då 
jag sedermera kan insända en speciellar[e] beskrifning så väl öfver desse, 
som de Andre variationerne, jemte bifogade växtställen såsom en 
fortsätt[-]ning af de förra afhandlingarne. — Jag kan äfven hälsa från 
Quickjock, hvarest jag var några dagar efter Michaeli tiden, samt ifrån Tit. 
Ullenius, som nu är en mägta  

<sida3>  

Botanicus, och kan förse de samlande Herrar Botanici med hundrade tal af 
Arnica alpina, gentiana glacialis, campanula uniflora m.fl. hvaraf han 
äfven sändt Några till Herr Doctorn, hvilket kan ses af Namnsedlarne. 

Härmed medfölja äfven 14 st. Figurer, hvilka Herr Doctorn bäst kan fälla 
sitt omdome [omdöme] öfver, huruvida de äro antaglige för Svensk 
Botanik och skulle Något Arfvode falla för dessa, så kan Herr Doctorn 
lemna det till min Bror. 

Inga synnerliga nyheter äro att berätta från Lappmarken. Regnig och kall 
har sommaren varit i Fjellen, ymsom snö frost och yrväder. nu synes det 
bli ett svårt oår för Lapparne i anseende till Isflen och Skarsnö; och när 
man här i Umeå får åka på Kärra denna tiden, så kan jag väl förstå, 
hurudant slaskväder det lärer vara i Upsala. Jag har i sommar icke varit 
hemma mera än 14 Dagar  

<sida4>  

har nu som hastigast rest ner till Umeå och reser vidare genom Skellefteå 
samt Piteå till Arjeplog, då jag i Februarii Månad ärnar begifv[a] mig till 
Karesuando, hvarest jag nästan mot min vilja blifvit ut[-]nämnd till 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1825-12-21  

 

Pastor. Om min vördsam[-]ma hälsning till Magister Wahl[-]berg, ber jag 
ödmjukast, då jag har Äran framhärda  

Höglärde Herr Doctorns 

Umeå den 21 Decemb. 1825. 

ödmjukaste Tjenare 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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Læstadius brev till magister o collega Scholæ odaterat [1826-7?] 

Välärevördige och Höglärde. Magister samt Collega Scholae; 

Om jag härmedelst hos Tit.vågar etablera bekantskap; torde det så 
mycket mera ursäktas som Floras älskare lika som dess alster, ehuru glest 
strödde kring Jordens ring, äro dock alle förenade genom ett gemensamt 
brödraband. 

I följe med Doctorn och Bot.Demonstratorn Wahlenberg, hade Jag 
förleden Sommare tillfälle,att göra en resa i Skåne, och medförde vid 
samma tillfälle,ett litet paquet af Lappska växter,hvilket Tit. Aspegren 
benäget låfvade affärda till Herr magistern. Som jag alldrig har,ej heller 
hädanefter hoppas få se Ölands Rika Flora,har jag tagit mig dristighet,att 
hos Tit. såsom dess förnämsta gunstling insinuera följande desiderat lista. 
Jag har ej vågat begära många; men om Tit. täcktes af sin goda vilja, 
lemna flera, än de här anförda; af de uti Tit. afhandling öfver Öland 
omnämde sällsyntare växtformer; skall jag med tacksamhet emottaga,och 
äfven framdeles, om Försynen så behagar, efter yttersta förmåga söka 
vedergälla. Ifall Tit. funne för godt medddela några växter, torde Paquetet 
kunna med tillfälle sändas till Stockholm med adress till Doctor 
Wikström,hvilken säkert skall skaffa mig detsamma tillhanda. Följande 
vinter torde jag komma att tillbringa i Upsala. med vördnad.  

framhärdar vällärevördige och Höglärde Herr Magisters 

 
ödmjukaste tjenare 

L.L.Laestadius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Källa: Maskinskriven kopia. Original saknas / Lunds Universitetsbibliotek / 
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L. L. Læstadius brev till G. Wahlenberg 1826-03-16 

 

<sida1> 
Besvaradt d. 4 Septemb. 1826. 
[Mottagarens anteckning.] 

Högädle och Höglärde samt vidtberömde Herr Doctor och Botan. 
Demonstrator! 

Jag har med mycken fägnad emottagit Herr Doctorns bref af den 19de 
Januarii, jemte de dermed följande underrättelser, hvarföre jag skyndar, 
att aflägga min ödmjuka tacksägelse. 

Enligt Herr Doctorns önskan har jag nu i största hast sammanskrifvit de 
underrättelser om vegetationen i Piteå Lappm. hvilka jag kunnat göra 
under förleden Sommarresa; men som de i anseende till den brådska, 
hvarmed jag vid Postens snara afgång Härifrån nödgats göra dem, äro 
nog slarfaktigt upsatte, så kommer det an på  
<sida 2>  
Herr Doctorns Goda förord, huru t[ill] vida de kunna få rum i Vet. Acad. 
Handlingar såsom en fortsättning av det förra. 

Mitt nya ställe synes mig nog trist [?] i början, och enformigt: får väl se 
huru jag kan befinna det, när sommaren kommer. 

Ritningar för Svensk Botanik skall jag väl bjuda till att fortsätta, så vidt sig 
göra låter; och den goda lofven, som Herr Doctorn behagat gifva, att få 
del af de sista 3 haftena [häftena], skall vara mig en god Uppmuntran, 
äfven som jag härmedelst får afbörda min skyldiga tacksägelse för det 
Ritare-Arfwode af 30 Rsr Banco hvilka Herr Doctorn lemnat till min Bror. 
Inga särdeles nyheter äro att berätta från Lappland. Här blåser och 
<sida3>  
stormar hvar dag, och sammanhopar snön till ofantliga Drifwor. Mina 
hällsningar till Hrr Marklin och Wahlberg samt flere bekante, som kunna 
träffas ber jag Hr Doctor vara så god och frambära. Marklin har nästa 
sommare, att hämta en liten Skorflåda i Stockholm, hvilken skall inlemnas 
på Vet. Acad. Sessions Rum. 

Med Högaktning Innesluter jag mig i Herr Doctorns fortfarande vänskap 
och framhärdar Herr Doctorns och Demonstratorns 

Karesuando den 16de mars 1826. 

ödmjukaste Tjenare 
L, L, Læstadius 

_ 
Originalbrev, skrivet av Læstadius / Lunds Universitetsbibliotek / 

Administratörens anteckning. Genom nogrann jämförelse med G. Wahlenbergs anteckningar på 
breven kan man fastställa att detta brev är mottaget av honom. "Besvaradt d. 4 Septemb. 
1826" [Wahlenbergs anteckning i övre marginalen av brevet har exakt samma handstil som i de 
övriga breven. Se nedan:]  
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L. L. L till Gabriel Marklin 1826-04-XX 

<sida1> 
[Adressfältet på brevet] 
Ammanuensen 
Herr Gabr Marklin 
Upsala 

<sida2> 

Karesuando den [dag saknas] April 1826 [<501>] 
 
Värde Broder! 
 
Du torde förmodligen länge sedan hafva hört, att jag skulle komma till 
Karesuando; och nu är jag äfven verkligen ditkommen för några veckor 
sedan; men huru jag kan trifvas här vet jag ännu icke, åtminstone finner 
jag att Finskan är icke så lätt att lära, som jag gerna önskade. En liten 
Insect låda, NB Blecklådan med litet insecter uti samlade sen förrleden 
sommare, har Handl. Hammargren från piteå lofvat att föra till Stockholm 
och skall lemna in den på Vet. Akademiens hus; Du torde först få vänta 
den af Sommaren. Om jag lefver skall jag samla mer i sommar. lef 
emellertid väl, och haf alltid En redelig vän i minne,  
 

L L Læstadius 
 
[text i marginalen] P.S. Hälsa professor Stenhammar att ett bref från 
Honom addresseradt till mig skall hafva kommit till Piteå men blifvit 
sedermera bortslarfvat, Emellertid har jag skrifvit honom till, och brefvet 
torde redan vara fram kommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _ 
Original /  G. Marklins samlingar / UUB / 
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L.L.Læstadius till Karl Axel Gottlund april 1826-04-26 [ankomstdatum] 

 

Candidaten Höglärde Herr Gottlund Upsala af Finska nation.  
[Adressfältet på brevet] 

 

Karesuando [blankt fält] April 1826  

(ankom med norra Posten den 26. 4.) 

Värde broder! 

Dit bref af den 16. September har jag bekommit för några veckor sedan, 
hvarföre jag skyndar, att aflägga min tillbörliga tacksägelse. Tack för Dit 
goda löfte om det Finska Lexicon; jag vill gerna skicka dig penningar för 
densamma, så snart jag får höra, att du fått den om händer; eller om Du 
kan få den något snart, så kan Du lemna den hos professor Wikström i 
Stockholm, som sedan sänder den till mig med Handlanden Lithner från 
Torneå. kan Du äfven skaffa mig den af Dig omnä[m]nde Grammatican, 
så vore det ännu bättre. På 2ne stycken af de pjecer, som Du håller på 
gifva ut, har jag subskriberat; och Fjellner, som nu kommer att vara hos 
mig i Sommar, önskar att få hela verket. De lappska sagor, som Du 
önskade [blankt fält] införde, har jag nu icke haft tillfälle att uptekna. Jag 
har nog haft göra med, att få lära mig något Finskt ord, som icke synes gå 
så lätt för mig som jag kunde förmoda. Prænumerations Listan tog 
Curtelius med sig till Torneå, han torde förmodligen öfversända den när 
han fått sam [blankt fält] flera subskribenter. 

Detta bref afgår nu med den sista posten som går härförbi i vår. Om 
sommaren är här ingen postgång. först nästa höst börjar åter den vanliga 
Postgången härförbi till Norrige. var god och lemna hosföljande bref till 
Tit. Marklin, och hälsa föröfrigt alla bekanta, framhärdar Din redelige vän 

 

L. L. Læstadius. 

_ 
[<Pekka Raittila kirjoitti jäljennökset HYK:n xerox-kopioista, jotka 
lähetettiin Georg Gripenstadille Kaaresuvantoon. Jäljennöksiin on voinut 
jäädä joitakin pieniä epätarkkuuksia. Jyväskylä 16.12.1968.> Anteckning 
av Pekka Raittila] 

 

[Översättning av Raittilas anteckning ovan: Pekka Raittila skrev kopiorna 
av HUB:s xerox-kopior som skickades till Georg Gripenstad i Karesuando. 
I avskrifterna kan några smärre brister på nogranhet ha kvarblivit. 
Jyväskylä den 16 december 1968.] 

 

 

_ 
Avskrift av Pekka Raittila / Pekka Raittilan arkisto / Landsarkivet i Uleåborg / Originalet 
finns på Helsingfors universitetsbibliotek. 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1826-11-24  

 

<sida1>  
Ankom d. 8 Januari 1827. Besvaradt d. 4 Februari 1827. 
[Mottagarens anteckning] 

 

Höglärde samt vidt berömde Herr Doctor och Professor! 

Då det nu yppar sig så godt tillfälle, att få skicka någonting från 
Karesuando till Upsala, hvilket så sällan händer, så tager jag mig frihet att 
jemte tacksägelser för det sednaste kärkomna brefvet af den 4de 
September 1826, jämväl skicka en liten sändning af vulgaribus et 
rarioribus, hvilka jag under mina inskränkta Sommar-Excursioner kunnat 
insamla. Paquetet innehåller ingenting annat än bara gamla bekanta, 
hvilka likväl på sitt sätt  

<sida2>  

och i sitt slag kunna vara välkomna efter en längre skiljsmessa; till ex. 
Carex laxa och Sonchus Sibericus[?]. Kollus[?] alpinum har ty värr icke 
kommit för min[a] ögon; Jag har icke heller väntat, att finna den, häldst 
mina excursioner inskränkt blott häromkring kyrkan, när jag undan[-
]tager en liten tuor [tour, tur], som gjordes till Juc[-]kasjerfwi i Julii 
Månad. 

För 9de Bandet af Svensk Botanik, hvilket Herr Professorn haft den 
godheten att lämna till min Bror till vidare afsä[n]dande, tackar jag 
ödmjukeligen. Det skall vist blifva mig kärkommet, när det en gång hinner 
komma mig till handa. Att Herr Professorn äfwen med detsamma aflemnat 
ritpapper, torde, nog vara behöfligt, emedan det förra är rättnu slut. Jag 
har denna sommare förfärdigat 20 stycken ritningar för Svensk Bota[-] 

<sida3> 

nik hvilka jag framdeles skall afsända pær Posto, emedan, om detta 
paquet, som följer med några Norrska Herrar till Stortinget Deputerade 
från Tromsien, skulle genom någon olycklig händelse omkomma, så må 
ritningarne vara i behåll. 

Att Herr Professorn af den torrka, som herrskat i södra Sverrige, sluter till 
Sommarens beskaffenhet i Lappmarken, slår tämmeligen väl inn. Vi hafve 
icke på mannaminne haft en så ovanligt varm Sommare, som denna, med 
uthållande värme ända från våren till sena hösten. Jag har äfven 2 a 3 
gånger om Dagen anteknat värmen under Sommarmånaderne ända till 
den sista September, då jag hade den olyckan, att finna Termometern 
förderfwad, förmodligen af någon nyfiken, som ovarsamt handteradt 
instrumentet, och spräckt röret. I anledning deraf vågar jag hos Herr 
Professorn anhålla om något tillfälle skulle gifwas att låta för min räkning 
beställa en säker Termometer som i brist af annat tillfälle,  

<sida4>  
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1826-11-24  

 

kan inlemnas hos prof. Wikström i Stockholm, till vidare afhämtande[.] 
Jag har nämligen medtalt en viss Ha[n]dlande Lithner från Torneå, som 
reser på Stockholm och Karesuando, att Speciel[lt] gå in hos Wikström, 
ifall något vore, a[tt] afhämta. Till Tit. Marklin ber jag om min hälsning 
ifall han nu är hemkommen från sin Gothlands resa. Jag har några 
skorfwar här för hans räkning, men de äro ännu för få, att det knap[p]t 
lönar mödan skicka för än jag får mera. Med Upriktig vördnad, vänskap 
och högaktning har Äran framhärda 

 

Höglärde och Vidtberömde 

Herr Professorns 

 

Karesuando den 24 Nowember 1826 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 
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<sida1>  

[adressfältet på brevet]  
Herr Professoren Fries  
Lund 

<sida2> 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

För ärade skrifvelsen af den 5te Maji, hvilken jag i denna Sommare med 
Största nöje inhändigat, får härmedelst aflägga min ödmjuka tack[-
]sägelse. jag har dröjt nog länge med dess besvarande, men som bekant 
torde vara, går icke Posten hit under sommarmånaderna, hvadan jag 
nödgas upskjuta till dato. Så framt jag icke bedrager mig, synes det af Tit. 
bref, som skulle Tit. hafva haft den godheten att sända Sitt Systema 
Mycologium  

<sida3>  

med brefvet, men denna kärkomna sändning har ännu icke kommit mig 
till handa. brefvet hade jag vet ej på hvad sätt, kommit in på ryska sidan 
ehuru addressen var stäld på Hapa[-]randa, samt der blifvit inlåst för min 
räkning af en Doctor Deutsch med 60 Kopek Ryska Banco Afsign[?]; 
hvilket Ännu mera styrker Mig i den förmodan, att Boken måtte hafva 
medföljt[,] men blifvit anammad af den, som löste in den från Posten. Jag 
skall derföre skrifva till Mannen samt höra efter, huru med den sake[n] 
tillgångit är. Annars torde det vara bäst, att hafva Någon säker 
Commissionär i Stockholm, som ömsesidigt mottager, och försänder 
paqueter med säkra tillfällen. t.ex. Prof. Vikström eller Någon annan, som 
Tit. för godt finner, om han kunde anses för mindre säker. Jag har tyckt 
mig förnimma det med Prof. Vikström, att han har en nästan för stark 
cupido habendi plantarum Lapponicum i synnerhet; så att det kan vara 
fara värdt, att han vill tulla, om paqueterne icke  

<sida4>  

äro väl förseglade. — Sed nunc ad rem[?]. Jag har i den[-]na Sommare 
varit nog sysselsatt med Ecclesiastiska samt i synnerhet med lärande af 
Finska Språket, hvilket här brukas både vid gudstjensten samt i dagligt 
tal; hvadan jag icke haft mycken tid att egna åt mina Ungdoms vänner, 
ehuru starkt de än legat mig i hågen. Likväl har jag Under de inskränkta 
excursioner, som jag kunnat göra på närmare håll, insamlat några af de 
vanligare fjellväxter, som stiga hit ned från fjellregionerne samt äfven 
Några af rariora s. t.ex Saxifraga Hirculus, Ranunculus hyperboreus, 
Carex laxa et rotundata, af hvilka, äfven som öfriga desiderata jag skall 
sända när [<tillgifves> överstrykt ord] tillfälle gifwes. Men en sändning 
kan förmodligen icke framkomma förr än till nästa Sommare. Paquetet 
afgår härifrån med en Handlande från Torneå, och kommer till Stockholm 
sjöledes, först på öpna vattnet. Hvarföre det vore nödigt att Herr Prof. 
Specielt underrättade Mig, om jag skall låta inlemna ett sådant paquet hos 
Prof. Vikström eller Någon Annan till afhämtande. — Jag vet icke om Doct. 

Page 45 of 325



L. L. Læstadius till Elias Fries 1826-11-25 
 

 

Vahlenberg under[-]rättadt Tit. om de noviuscula[?], hvilka jag funnit 
förleden sommare i Piteå Lappmark. Jag  

<sida5>  

har väl insändt en liten afhandling derom til[l] Vet. Acad. såsom 
fortsättning af den förra, me[n] den har lika som de förra måst ske ad 
mente[?] Wahlenbergii som Tyskarne säga. Wahlenberg är en sträng man 
och nästan för mycket orthodo[x] i Botaniken. Skulle icke Tit. hafva den 
godhet och underrätta mig huru vida Några af de veten[-]skapliga 
sällskapen i Södra Sverrige kunde in[-]taga några friare afhandlingar i 
sina skrifte[r] hvarest man kunde Yttra sig mera fritt. Det ku[n]de vist 
[visst] icke falla mig i sinnet, att hänföra Stel[la]ria så kallade paludosa 
under St. Uliginosa, o[m] icke Wahlenberg hade redan Uptagit den som 
sådan u[ti] flora Svecica [<såsom sådan> överstrykta ord] utan att [ett 
oläsligt ord] anmärk[?] den som variation. likaledes viola hirtæ prox[?] på 
Wahlenbergs inrådan intogs den under vio[la?] Uliginosa; ehuru den 
tyckes förtjena sitt egit nam[n.] Men jag vet icke om Wg. sedan hänfört 
den till v. hir[ta?] Förleden sommare hade jag funnit en saxifrag[a?] som 
mig tycktes väl skild från Cotyledon me[n] Ad Mentum Wahlenbergii 
hänföres den såsom varietet under Cotyledon; likaledes fann jag då några 
Hieracia, som jag icke vet hvart ma[n] skall hänföra. af dessa äfven som 
Galiu  

<sida6>  

galium svaveolens, sedum villosum, skall jag sända Tit. samt anhålla om 
Uplysning om hvarjehanda vari[a]tioner af Hieracia, af hvilka sistnämnde 
jag anhåller att Tit. täcktes sända mig Specim. utaf [et par överstrykta 
tecken] de af Tit. bestämde Comparationis gratia. exemplar af Stellaria 
Crassifolia sådan den plägar växa i Södra Sverrige skulle äfven intressera 
mig. Jag har i denna sommare funnit en potamogeton, som icke tyckes 
vara Svensk, om hvilken jag äfven begär Tituli ytrande, när jag får tillfälle 
att sända den. Enligt Tituli önskan har jag teknat några Svampar, men 
som min tid varit kort, har jag icke hunnit med att illuminera. det kan 
vara osäkert om de äro igenkänneliga på detta sätt. Skulle Tit. kunna 
bestämma dem sådane de nu Medfölja så var god och försänd den 
nam[n]gifna tillbaka, då jag framdeles skall kunna samla flera och äfwen 
taga fullkomligare rit[-]ningar af dem. Jag har emottagit Tituli hälls[-
]ningar från Wahlenberg angående lafvarnes samling. Jag är tyvärr icke 
rätt hemma uti Lafvarnes Kännedom hvarföre jag anhåller om Tit. kunde 
sända mig Specimina af de Allmännare, så vore det lättare att  

<sida7>  

känna de rariora, som här finnas. Jag känn[er] väl större och 
ful[l]komligare, men Lecideæ[?] sværi[?] och de finare arterne har jag 
icke haft tålamod att granska. Af Flora Nobilis eller va[c]krare Trädgårds 
växter i synnerhet sådana som äro kände för någon nytta i Medicin och 
hushållningen emottager jag gerna vackert conserverade Specim[i]na. Jag 
skall bjuda till att sända väl conserverade Specimina af de Lappska i 
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stället. Jag tackar för Tit. goda löfte om att få del af Tit. nyaste Uptäckter i 
Flora Svecica, samt Salices som äro mina käraste gynnare. Inga Nyheter 
äro härifrån att omtala, uto[m] det, att vi i detta år haft en ovanlig vacker 
och varm sommare här i Norden. och tillfölje deraf skördat ett godt år. 
Föröfrigt anhåller jag, att Tit. täcktes frambära Min ödmjuka och 
vördsam[ma] hällsning till profes. Zetterstedt samt äf[ve]n Nil[s]son 
ehuru jag icke har äran vara personligen kän[d] af honom. Om han funne 
för godt att låta mig få 1s[ta] och 3de delen af Fauna Svecica ty den 
andra äger Ja[g] samt någodt godt skjutgevär, skall jag kunna för[se?] 
honom med exemplar af Lappska foglar och öfr[ig?] rariora, som han 
önskade. Inneslutande m[ig] i Herr Professorns Ynnest, har Äran 
framhär[da] Tituli 
 
Karesuando den 24te 
Nowember 1826. 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
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<sida1>  
Ankom d. 9 Januari 1827. Besvaradt d. 4 Februari 1827. 
[Mottagarens anteckning] 
 
Höglärde samt Vidt berömde Herr Professor! 
 
Härmedelst försänder jag nu 20 st. Figg. för Svensk Botanik, hvilka jag 
förfärdigat i Sommar. Huru vida alla kunna vara antaglige, tillkommer 
Herr Professorn bäst att döma. Några af gräsen, som icke finnas här, äro 
ritade efter torra exemplar. Sonchus Sibericus har jag ritat efter som den 
finnes här med lyrtaggade [fyrtaggade] blad. Ranunculus  
<sida2>  
hyperboreus har jag äfwen ritat, efter som jag funnit den växande på 
stället. Exemplar af dessa jemte andra växter som jag funnit i Sommar 
har jag redan sändt med några resande (Herrar Deputerade till 
Stortinget); det kan likväl vara möjligt, att de icke framkommer förr än 
detta; ty de afgå ungefärligen på samma gång från Kengis. 
 
Skulle nu något arfvode utfalla för dessa ritningar, torde Herr Professorn 
hafwa den godheten, att genom recommendation afsända adresserade på 
Ha[-]paranda dessa medel. Med nämnde växtpaquet hade jag afwen 
[äfwen] skrifvit ett utförligare bref, hvilket torde framkomma omkring 
eller efter Juhl. Med vördnad och Högaktning framhärder 
Herr Professorns 
 
Karesuando den 12de December 1826. 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
P.S. Det torde intressera Herr professorn, att se Sommarens beskaffenhet 
i Lappmarken för detta år. Jag har derföre afskrifvit mina Termomäter 
observationer i den ordning de skett. Härvid anmärkes att maximum och 
mininum Äro observerade med den noggrannhet, som kunnat ske, utan 
afseende på någon viss tid på dygnet. Jag har så ofta jag varit hemma, 
varit vaken ända till Soluppgången. Den tredje observationen har 
merändels skett mellan klockan 7 eller 8 om aftonen: stundom hafva 
qvällsobservationerne äfven uteblifvit.  
 
[Här finns 2 sidor där L.L.L. har angett temperaturen dag för dag, tre 
avläsningar om dygnet mellan 1 maj - 16 augusti, samt 
väderobservationer, vind, molnighet, vissa flyttfoglars ankomst, osv. Se 
bilderna i slutet av dokumentet.] 
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<sida1>  
Karesuando den 24de Julii 1827. 

Ankom d. 12 Augusti 1827. Besvaradt d. 4 Maj 1828.  
[Mottagarens anteckning] 

Höglärde samt Vidt berömde Herr Professor! 

Det Bref, som Herr Professorn skrifvit den 4de Febr. har jag icke förr än i 
dag haft den gläd[-]jen att emottaga, och skyndar således att derföre 
afbörda min ödmjukaste tacksägelse. Detta bref hade min Commissionäir i 
Hapa[-]randa uttagit från Posten den 27de April, hvilken jag äfven 
befullmägtigat att uttaga pengarne, så vidt recommende[-] 
<sida2> 
rade bref icke kunna med säkerhet gå hit opp med lösa vädskor [väskor] 
Pengarne äro således riktigt ankomne och sändes härmedelst quitto derå; 
men sjelfva skrifvelsen har jag som sagt icke inhändigat förr än i dag, och 
var det så mycket mera välkommit, som det följde med Herr Prof. Retzius 
jemte en ung Baron Virsen, hvilka helt oväntat öfverraskat mig här. 

De resande, som Herr Prof. nämner skolat resa öfver Gällevare har jag 
icke hört af, men med Herrar Retzius och Baron Virsen följer en Herr 
Branting, som lärer resa som natural historiker samt med dessa äfven en 
Italiensk grefve, som stött på  
<sida3>  
de öfrige Herrarne i Turtula i ÖfverTorneå. Denna Grefve har ändå[?] dit 
farit ensam utan tolk och utan mera saker [<dena> ett överstrykt ord] än 
dem han bär sjelf och är således märkvärdig i sitt slag. Han lärer resa 
endast för att se Lappmarken. Utom dessa Herrar, som torde dröja här 
några dagar, och sedan resa öfver till norrige, hafva vi äfven haft en hel 
svit af ryske och Norrske så kallade Gränse Herrar, samt andre till ex. 
Doctor Deutsch från Torneå, Mag. Kohlström från [<från> överstrykt ord] 
Muonioniska, Stud. Fallan[-]der från Åbo alle 3 entomologer hvartill äfven 
kommer Krono Länsman Grape från Karesuando, som årligen skickar 
insecter till Skönherr, så att Skorf[-]herrar således varit här i parti 
 <sida4>  
då deremot Botaniken ingen Gynnare haft härstädes i somma[r] och jag, 
som fallit på det oråd att taga mig Hustru, och redan hunnit så långt, att 
jag fått en arfvinge nu nyligen har ick[e] haft hvarken tid eller tillfäll[e] att 
titta utom Dörren. Således har jag icke ritat mer än 3 Figg. och ganska 
litet har jag samla[t] af växter. Som jag hörer af prof[.] Retzius, att 
Marklin skall var[a] stadd på en resa till Amerika så är det icke värdt att 
jag skic[-]kar några skorfvar till honom förr än jag får höra, om och huru 
han kommer tillbaka och jag får tillf[äl]le att samla mera skorfvar. för den 
brådska som nu är får jag icke tillfälle att skrifva m[e]ra denna gång, utan 
innesluter mig i Herr Professorns gunnestfulla hugkomst och framlefver 
med ständig högaktning Hrr Professor[s] 

ödmjukaste tjä[nare] 
L. L Læstadius 

_ 
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<sida1>  
 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

 

Jag tackar öjmjukeligen för Herr Professorns interessanta skrifvelse af den 
20 Febr hvilken jag bekom först i Maj Månad, och bordt Långt förut 
besvara, Men i anseende till Bristande postgång om Sommaren icke 
kunnat göra förr än nu. Ännu mera tackar jag för andra volumen af Herr 
Professorns Systema  

<sida2>  

Mycologicum,  

   

hvilken jag genom Herr professor Wikström bekommit med en sednare 
post; för hvilket allt jag nu hos Herr Professorn står i mycken förbindelse. 
Mina oeconomiska och husliga för[-]hållanden hafwa äfwen i Sommar 
hindrat mig från några vidlyftigar[e] resor samt fjell-excursioner på den 
tid, då jag i anseende till Embets göromålen haft bästa anledning[.] Skulle 
det emellertid vara Herr professorns önskan, att få något mera af sådant, 
som skickades förleden vinter (hvilket paquet jag hoppas snart måtte 
hafva kommit Hr Prof. tillhanda) Skall jag kunna lemn[a] af sådant som 
finnes här nära om[-]kring. 

Vi hafva i almenhet haft en rätt vacker vår och sommar hittils här å orten. 
Vårsäden såddes här all- 

<sida3> 

mänt den 21 Maji, och har redan den 5te och 6te Julii gått i ax. Af de korn 
som Herr Prof. var så god och skickade och hvilka såddes jemte lika 
mycket Karesuando korn den 26te maji, börja nu den 12te Julii Karesuando 
Kornen gå i ax, men icke ännu de sörländske. 

Herr Professorn förslog, att uti några utländska journaler låta de mer och 
mindre anmärkningsvärda observationer införas, hvilka jag under mina 
vandringar kunnat göra in Botanicis, skulle jag tacksammeligen antaga; 
om jag icke nu sednare fallit på den tanken att samla exemplar icke 
allenast af dessa utan äfven af alla sällsyntare fjellväxter, så mycket som 
samlas och öfverkommas kan, och sedan mera utgifva denna samling i 
form af Herbarium åtföljdt af en local-Catalog öfver de redan kände, 
hvarvid således  

<sida4>  

kunde inflickas[?] en och annan anmä[rk]ning om sådant, som hittil[l]s 
kan v[ara] mindre bekant. Sådan samling af torkade exemplar, torde icke 
vara uta[n] intresse för utlänningen, som deraf ka[n] få ett fullständigare 
begrepp om Laplan[ds] flora, än blotta beskrifningen gifv[er] vid handen. 
Detta förslag skulle jag li[k]väl icke vela de öfra[?] Sverriges Botanist[er] 
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låta få del af, i synnerhet Stockholmie[nser] som årligen förskrifva 100 de 
tals exemp[lar] af alla fjellväxter som kunna fås, uta[n] att betänka den 
möda som verkeligen åtföljer fjellvandringarne i Lappland, der man 
ömsom plågas af myg[g], och ömsom av värme och köld. Huru Herr 
Professor kunnat komma [att] erlägga lösen för mina bref begriper icke 
[jag] heller, dock hoppas jag att detta framdeles undvikes, om jag 
anmodar postmästaren i Haparanda att skrifva på Cuovertet: postporto 
b[e]talt. Med oafbruten Högaktning framhär[dar] Herr Professorn[s] 

 

Brefadress Haparanda  
och Karesuando den      Julii 1827 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 
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<sida1>  

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Sedan jag sednast hade äran afsända skrifvelse till Herr professorn (den 
24de Augusti) har jag genom Herr Prof. Wikström haft äran emottaga II. 
vol. af Systema Mycol. samt 1. del af Systema Orbis vegetabilis, för 
hvilket allt jag får aflägga min ödmjukaste tacksägelse. Jag står derför hos 
Herr professorn i en förbindelse, som jag icke vet på hvad sätt jag skall 
kunna afbörda.  

<sida2>  

För förlidet års herrliga sommare, hafve vi här oppe i år fått betalt med en 
kall och för års växten högst missgynnande väderlek hvilken åtminstone 
här oppe förordsakat en kännbar Missväxt. Våren började väl rätt vacker. 
Man sådde här allmänt den 21sta Maji. Men redan vid Midsommars tiden 
började ett uthållande regn, hvilket som vanligt plägar hända slår med 
flera efter hvarandra följande frostnätter. under en så missgynnande 
sommare kunde icke hämtas mycken upplysning af det jämförande 
utsädet från Karesuando och Skåne. Det såddes den 26de Maji. Det 
Karesuandensiska gick i ax den 12te Julii; det skånska en vecka sednare[.] 
Intetdera handt till mognad innan frost[en] kom. Jag sänder likväl några 
korn af båda slagen till jemförelse. Af den kalla sommare som här varit, 
kan Herr prof. äfwen sluta, att min skörd i Botaniskt afseende är högst 
medelmåttig. Jag hade väl föresatt mig att fara öfver till Norrska 
stranden, i följe me[d] några  

<sida3>  

Finska naturalhistorici, men fick andra lagliga förhinder hemma. Jag har 
således måst inskränka mig till några excursioner närmast här omkring 
och skall vid tillfälle lemna Herr professorn en liten sändning af hvad som 
kunnat insamlas. Jag hoppas att min fjohls växtsändning nu är 
framkommen. Sedan jag med Wahlenberg i handen genomgått mitt 
Herbarium, har jag funnit mycket som fattas, och blifvit malätet. Det är af 
den anledning som jag vågar recommendera hosföljande desiderat listor 
hos Herr prof. till Completterande. Som jag icke äger Herr professorns 
nov. fl. Sv. kan det Ännu finnas mycket, som icke är anmärkt af 
Wahlenberg, hvarföre jag gerna utbedjer mig exemplar af allt som 
märkvärdigt kan förekomma. Äfven vågar jag be Herr professorn 
recommendera mig hos Magister Ahnfeldt med hosföljande desiderat lista, 
på de många vackra uptäkter, som han gjort i Södra Norrige[.] Jag skall 
vist icke förgäta att i utbyte återgällda af Lappska växter, hvad som 
synnerligen åstundas. Professor Retzius från Stockholm [<Stockholm> 
överstrykt] jämte unga Baron Virsen gjorde mig  

<sida4>  

oförmodadt besök i sommar, och reste vidare öfwer till Norrska stranden. 
De samlade mest fåglar. Med dem följde äfwen en Italiensk Grefwe, som 
tycktes resa för sitt höga nöjes skull. Insect[?] samlare finnas här Krono 
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Länsman Grape, samlar för Schönherr, Magister Kohlström i Muonioniska, 
samlar för Prof. Sahlberg; Doctor Deutsch samlar för egen räkning. Desse 
Herrar gjorde alle samtliga resa öfwer till Norrige men träffade för sådant 
regn, att de ingenting märkvärdigt uträttade. Ingenting vidare vet jag 
som kan intressera Herr professorn. Inneslutande mig i Professorns 
fortfarande ynnest framlefver med Högaktning, Höglärde samt 
Vidtberömde Herr Professorns 

 

Karesuando den 25te Novemb. 1827 

ödmjukaste tjenare 

L, L, Læstadius 
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<sida1>  

Besvaradt d. 4 Maj 1828. [Mottagarens anteckning] 
 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Då jag nu kommit så vida i finska språket, att jag stundom får tid att 
hämta andan, och titta på mina favoriter, har jag funnit mycket bland 
högst allmänna saker, som jag dels icke har i mitt herbario, dels så dåliga 
exemplar utaf,  

<sida2>  

att de knapt äro igenkänneliga. med anledning häraf, har jag tagit mig 
frihet, att sätta opp på hosföljande lista en hel hop allmän[-]na växter, af 
hvilka jag icke kommit, att taga fullständiga exemplar, medan de kunde 
fås, och somliga ha äfven blifvit förderfvade af mal. Jag har just icke 
vågat begära, att Herr Professorn sjelf skulle hafva besvär med att 
complettera denna brist; men jag sänder den listan likväl, ifall någon 
bland excursörerne i Upsala skulle villa [vilja] göra utbyte mot Lappska 
växter. att få goda Specim. vore då min bästa önskan. Några sällsyntare, 
som jag icke äger, kommer an på, om Herr Professorn kan umbära. 

Med Handlanden Litthner från Haparanda har jag sändt ett litet paquet af 
fjohlårets  

<sida3>  

skörd; detta torde icke komma till Stockholm förrän åt sommaren. Jag har 
väl anmodat Professor[?] Vikström, att fortskaffa det till Upsala med nå[-
]got tillfälle; få se om det sker. 

Här synes ännu icke något tekn till vår; i Upsala håller man redan på 
kanske botanicera. ingenting annat nytt höres från Lappmarken utom det, 
att här varit bra kallt, att det varit ofta frågan om, att akta näsan. Jag vill 
väl hoppas att mitt bref sen förrleden sommare tillik[a] med quitto på 
pengarne för ritningarne framkommit. Med högaktning framhärdar 
Höglärde och vidtberömde Herr Professorns  

Karesuando den 11te April 1828. 

 

ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius. 

 

 

 

_ 
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<sida1>  
 
[Adressfältet:] 
Medicinæ Doctorn och Professorn Höglärde samt Vidt berömde 
Herr Göran Wahlenberg 
Upsala 
 
Besvarad d. 20. Septemb. 1828 [Mottagarens anteckning] 
 
<sida2> 

Karesuando den 9de Junii 1828. 
 
Höglärde samt vidt berömde Herr Professor! 
 
Ärade skrifvelsen af den 5te Maji, hvarför jag nu skyndar att aflägga min 
ödmjukaste tacksägelse, var för mig så mycket mera kärkommen, som 
jag nu på en lång tid börjat tro mig hafva fallit i förgätenhet hos alla floras 
gynnare. Af denna skrifwelse tror jag mig förnimma, att äfven Herr 
Professorn börjar hafva Cupido habendi, hvilket tillförene endast varit 
Stockholmiensarnes sak. Att tillfridsställa denna slags oskyldiga Cupido 
skall vara både min skyldighet och mitt nöje så vidt i min förmåga står. 
Jag måste  

<sida3>  

likväl Upriktigt tillstå, att jag uti detta, som uti allt annat måste hushålla 
så att jag kan dela Christeligen Herrarne emellan. Detta kommer väl icke 
af någon brist på frikostighet eller vilja att botanicera nu lika ifrigt som 
förr, utan förnämligast af allahanda Martas bekymmer som pläga insmyga 
sig sedan man fallit på den tokigheten att fatta hushåll, taga sig hustru, 
med hvad mera som derefter plägar följa, så att det stundom fattas tid 
kanske även råd, att företaga längre excursioner i synnerhet här, der man 
icke som i Quickjock kan med en eller par Dagars excursioner insamla de 
flesta fjellflorans alster. Detta allt gör, att man stundom måste säga till 
floran med them som budne voro, jag beder dig gör min ursäkt. 
Emellertid skall jag bjuda till, att samla flitigt, hvad som kan finnas 
häromkring. Hvad torkningen och inläggningen angår, lärer Herr 
Professorn sjelf bäst hafva erfarit, huru svårt det är, att på fjellresor få så 
många och väl conserverade exemplar, som man gerna önskade. Herr 
Professorn kan derföre med stör[-]re erfarenhet än jag med Linnes ord 
hälsa åtskilliga granlåt[s]älskare, som vilja hafva både mycket och grannt  

<sida4>  

på engång: ulinom ex istis scopuli ubi inficæ erant peteices[?] ipse! Si 
hæc tibi viliores videantur. För den goda lofven att få de 3 sista häftena af 
Svensk Botanik, jemte de begärdte växtexemplaren tackar jag 
ödmjukeligen. Sådane sändningar kunna bäst komma Mig tillhända genom 
Lithner, som är expedit i sådana fall. Uti det lilla paquet, jag sände med 
honom, äro ty värr inga många rariteter, ty den tiden jag hade haft 
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tillfälle att resa till Tromsö, hade jag laga förfall hemma. Jag har nog 
nästan funderat på en sådan resa i år; får se huru det går. Här hafva vi 
hittils haft vacker vår, sådden gick för sig den 22dra Maji, sedan den tiden 
regnar det nästan hvar dag, så att [ett överstrykt ord] man vist icke har 
brist på vatten. Den 1sta Junii var jag ute, och skulle söka Tussilago 
frigida, men fann blott ett enda blomstånd. Inga andra nyheter höras 
härifrån, utan innesluter jag mig i Herr Professorns fortfarande Ynnest, 
samt framhärdar dess 
 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 

 
<sida5>  

PS. Monne den Gay[?] som bevandrar alperna och Pyreneerne också 
samla variationer af pilarne? Jag har länge önskat att kunna få derifrån 
allehanda vilt växande salicer för att jemföra Med de Lappska, Men jag vet 
ej till hvilken jag kunde vända Mig. Öfvergången från Ceræstium Alpinum 
hirsutum till gla[-]bretum[?] har jag nog; Men här har jag ännu icke 
funnit hvarken den riktigt luddna ej heller den egentliga glabre[-]tum, 
utan en Mellan art. Utaf salices som växa om[-]kring Upsala har jag väl 
frukter men icke riktigt fullvuxna blad, som blifvit tagna närmare hösten 
af sådana önskade jag gerna åtskilliga former. t.ex Capreæ linec[?] Aurita 
livida och faska. äfven phylicifolia etc. en rig[-]tig hastata från Medel 
Sverrige hade jag äfven synnerlig lust att se; ty den jag fått af åtskilliga 
under detta nam[n] hörde tydligen till livida; som på flera ställen i 
vester[-]botten plägar få glatta frukter, och sågade blad. 
 
Ännu regnar och Stormar det här, så att vi äro just glada att sitta vid 
brasan och moja oss i Kammaren. Så litet få vi tänka på floran här. Blir 
det ej bättre så lärer det ingen marknad bli i år här oppe. Altens post har 
för storm icke kommit förr än nu en vecka sednare an [än] vanligt, 
hvarföre den nu afgår heri[-]från den 14de Junii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 

Page 58 of 325



L. L. Læstadius till Elias Fries 1828-08-28[?] 
 

 

<sida1>  

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Tituli ärade skrifvelse af 7de Junii, var för mig så mycket mera 
kärkommen, som jag på längre tid icke haft någon underrättelse från 
detta håll annars än genom prof. Wahlenberg, genom hvilken jag blifvit 
un[-]derrättad, att Herr professorn var bortrest till den stora 
sammankomsten i Tyskland. För Novitiæ, som jag riktigt bekommit får jag 
nu förklara min upriktigaste tacksägelse. Den har hos mig väckt en ob[be-
]skriflig Cupido habendi; som Herr professorn redan till en del lärer mätta 
med de efterlänktade Remissen. Jag tror icke[?] och kan icke begära allt 
på en gång, som  

<sida2>  

Herr professorn har förmodligen många, som vilja hafwa. Det första, som 
jag likväl på de[t] ifrigaste efterlänktar är en samling af Salice[s] hvarom 
Herr professorn varit så god, och gifvit löft[e] i ett af förra brefwen. Jag 
önskar först och främst Alla inhemska som förekomma i Södra Sverige i 
Synnerhet fullväxta blad af alla märkvärdigare former. det förstås, att 
frukter äro lika kärkomna till ex. af Salix phylicifolia et S. Campestris, 
plicata! rosmarifolia![?] incubocea![?] lanceolata med frukt!! Dernäst 
utländska Salices, som på något vis ega ge[-]menskap med våra, om 
möjligen tillgång dertill skulle finnas. Jag har nemligen snart [ett par 
överstrykta bokstäver] 10 år samlat en mängd af former, som äro snart 
sagt oräkneliga, af de norrländska pilarne och så der hemligen studerat 
och funderat på en afhandling om de samma, hvilken likväl kan 
förmodligen blifva öfverflödig, om som det synes af Novitiæ, Herr 
professorns redan färdig skrifna afhandling utkommer; och som jag på det 
högsta efterlängtar. Allt det öfriga, såsom potamogetoner,  

<sida3>  

Ramices[?] Hieracia, etc. hvilka nu blifvit så väl beskrifna uti Novitiæ, har 
jag visserligen en synnerlig lust till för att få mitt svenska Herbarium så 
mycket fullständigt som möjligt, då jag blifvit satt i den belägenhet att 
icke komma längre på Floras fällt[?]. Det synes af Herr professorns bref, 
som skulle Tit. Ahnfell[?] hafva skickat någon remiss till prof. Vikström, 
efter en af mig lemnad desiderat lista. Derom har jag icke haft någon 
underrättelse från prof. Vikström, som icke skrifvit till mig på några år. 
Det smärter mig på det högsta, om någon del af denna remiss vore 
ämnad åt mig, och jag skulle ha gått miste om den. Jag har väl, så väl 
förleden sommar, som denna gjort en tuor [tour?] opp åt fjellen, som 
ligga på en 16 á 20 mils afstånd härifrån, samt till norrska Lyngenfjord. 
derunder har jag funnit nästan alla fjellväxter, som finnas i Luleå 
Lappmark, ehuru icke till Någon mängd, då resan måste göras som 
hastigast; i anseende dertill att jag är ensam prest på stället.  

<sida4>  
Prof. Wahlenberg, som bidragit till denna resa med penninge understöd, 
äger väl mes[t] anspråk på det som kunnat dervid insamla[s,] dock skall 
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jag se till, hvad som kan lemn[as] äfven för Herr Professorns räkning. En 
åt[-]minstone för Skandinavien, ny Starrart tror jag mig dervid hafva 
kommit öfwer. Den kommer närmast Carex ustulata, men är mycket 
mindre, och synes väl skild är[?] en ib[land] de högsta fjellväxter. 
Dessutom har jag n[u] på några år hållit på att observera p[å] en 
potamogeton, hvilken till och med sjelfv[a] Wahlenberg har börjat 
erkänna som ny. Dessa, med rubus saxatilis β. som har röd[a] lilla 
blommor, samt andra, på hvilka fö[r] det närvarande tillgång finnes, skall 
jag reservera till en Remiss åt vintern; ty so[några dolda bokstäver] lärer 
icke tillfälle Yppas, att få någonting afsändt härifrån. att skicka något i 
bref är allt för vanskligt, då häremellan Haparanda och Karesuando bref 
ofta blifwa  
<sida5>  
af nyfikenhet brutna innan de komma härifrån till post Contoiret eller från 
post Contoiret och hit. Skall det som nu kan lemnas skickas som vanligt 
genom Vikström eller finnes någon annan Commissionair i Stockholm som 
kan emottaga det, utan att undersöka storleken? Derom önskade jag 
underrättelse, innan det afgår. Sommarväderleken härstädes kan man 
icke alldeles klandra för detta år. Vist var det temmeligen kallt från 
våhren; men som det fallit högst obetydligt af snö om vintern så såddes 
dock här allmänt den 23dje maji, ungefärligen samma tid, som förr. Sedan 
har det varit ymsom kallt till Midsommare men sedan varmt. först 
förrleden Söndag eller den 16de augusti klämdes potatoes bladen litet af 
frost; men 2 mil här nedanföre redan den andra i samma månad, samt 
1½ mil här ofwanföre, redan i Julii månad. Så olika äro oscillationerne i 
afseende på frostländthet. Jag har nästan hellt och hållet undantagit detta 
ställe uti min afhandling  
<sida6>  
om Lappmarken, såsom icke blifvande någon Spanmåls ort; och det med 
allt skäl, ehuru jag då icke sett stället, när den utgafs. Nu är här 
beständigt regn och åkrarne stå ännu den (21sta) oskördade. 

Huru har det gått med de korn, som skickades 1827 från Karesuando? De 
skånska, som jag fick af professorn kommer icke till mognad så att jag 
icke kunde fortsätta försöken med desamma, för att utröna, huru lång tid 
kunde åtgå, innan de blifvit fullkomligen natur[ligt?] lifvade. De gingo i ax 
en vecka sednare, än de lappska. Här värderas sådant korn, som växt 20 
mil längre i Nord eller i Norrige, mycket mera till säd än det, som växt 20 
mil härnedanföre; och det synes verkligen mycken åtskilnad, kanske på 
en vecka och deröfver. 

Inga vidare Nyheter höres från de [ett oläsligt ord] Lappland. Hvarföre jag 
slutar med att recommendera mig i Hr Professorns ynnest och framtida 
åtanka i det jag förblifver Herr professorns 

Karesuando [datum osynligt] 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 
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P.S. Svampar har jag varit försumlig att samla. Denna trakt är också torr 
och mager, att här icke synes kunna växa många arter. L[----]ren finnas 
icke heller här till den mängd, som i södra Lappmarkerna; emedan här 
icke synas många stenar eller klippor i dagen. polytrychum[?] lævigatum 
växer här på Elfstränderna; men icke med frukt. Det hela har utseende af 
en Steril regio subalbina. Det är endast i de omäteliga kärren, som man 
kan finna något. likväl har man efter denna Elf kornåkrar högre opp emot 
fjellen än på något annat ställe i Lappmarken. Här finnas nybyggare med 
åker uti sjelfva Björkregionen. Om det än sällan lyckas, så är det likväl ett 
försök, som förtjenar anmärkas. 

[några siffror som inte verkar höra till brevet] 

[Datum 1828-08-28? med frågetecken finns angivet på originalbrevet, 
dock inte av själva författaren] 
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<sida1>  
Ankom d. 7. Januari 1829 

Besvarades d. 12 Januari och lofvades 40 Rdr Bco för 
ritningarna och lika mycket om en resa nästa sommare företages 
till Kåbdavanka [Mottagarens anteckning] 

 

Karesuando den 1sta December 1828 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Jag hade väl längesedan bordt besvara Herr Professorns ärade skrifvelse 
af den 21 September, men påminnelsen om ritningar nödgade mig, att 
med alfvare tänka på den saken, hvarföre jag till de redan färdiggjorda 
til[l]skyndade mig att rita antalet fullt till 20, hvilka nu härmedfölja. Då 
jag, som Herr Professorn väl vet just alldrig excellerat[?] i ritkonsten, så 
torde Herr Professorn också nu bäst kunna bedöma huru vida dessa äro 
Måhända sämre än de förr aflemnade, hvilket kunde vittna om glömska. I 
almänhet har det varit mitt förnämsta bemödande, att i afseende på yttre 
habitus, samt val af medelmåttiga exemplar söka efterapa Naturen, så 
mycket möjligt vore; Deremot har jag icke nekat, att färgläggningen 
sällan bir så naturlig[-]enlig, som Naturen har den,  

<sida2>  

mycket mindre kan den bli så fin och grann, som vissa utländska 
praktverk utvisa; hvartill skulden till en del kan ligga hos färgerna. Om 
några af de sido former, som finnas på de nu aflemnade figurerne skulle 
anses öfverflödiga, såsom måhända allt för mycket belastande Tabellerne, 
så kunna de väl med litet besvär utstrykas. 

Väderleken har här oppe varit rätt temmeligen märkvärdig i sommar, och 
är ännu besynnerlig derutinnan, att vi ha marken nästan bar, så att vi 
grufva oss, huru vi ska slutligen ner till Kengis Marknad. Man plär [plägar] 
väl sällan hafva brist på snö i Lappmarken, men i denna höst och ända 
hittills har det varit högst bedrövligt med snöföre. Sedan det regnat 
nästan beständigt i Julii och Augusti Månader, var det Uppehåll till Medium 
af September, då snö föll nästan half alns djup. Denna snö tinade bort i 
början af October. Sedan har det snögat och åter tinat, men dessemellan 
varit så kalt, att isarne nu frusit tjokkare än vanligt. Med en så underlig 
och kall sommar väderlek, var det icke att vänta någon årsväxt här oppe. 
På somliga ställen fi[c]ks knap[p]t utsädet igen, alldeles bortfrusit. Men på 
10 mil härnedanföre  

<sida3>  

och vidare ner åt landet har man fått ganska godt år, äfven så längre 
söderut i Jukkasjerfvi samt i Quickjock enligt bref, har årsväxten blifvit 
god; af hvilket allt kan skönjas att Karesuan[-]do icke är eller blir någon 
Spannmålsort, såsom varande mera Nordcapisk än någon annan del af 
Svenska Lappmarken. 
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Några veckor [<före> överstrykt ord] efter Midsommare, således före den 
regniga tiden gjorde jag som hastigast en snappresa till Lyngenfjord i 
sällskap med (den enda granne — af bättre folk som vi här hafva) 
Länsman Grape. (Den samme som sålt vild bruhn Rehn huden till mu[-
]seum, och är en väldig vildrehns jägare inför Herra[-]nom, samlar äfven 
Lappska skorfvar åt Shönberg) Denna resa skedde mera för att se mig 
före, huru fjellen häromkring se ut, och hvad som der kan vara till 
finnandes. Ehuru resan skedde hastigt, så kunde jag likväl i förbigående 
inhämta, att der kan vara åtskilligt att få i synnerhet i det så kallade 
Kåbdavanka (breddalen), som är 3 mil lång och är temmeligen lik 
vallevagge i Quickjock. Utaf de med följande ritningarne, ser Hr 
Professorn, att jag funnit der Alsine rubella, en mångblommig saxi[-]fraga 
Cernua, dessutom Hierachloa[?] Alpina, pha[?]ca montana seu[?] 
lapponia, m.fl. Men ingalunda så mycket, som jag önskade. Af dessa skall 
jag fram  

<sida4>  

på vintern skicka med Lithner, som efter vanligheten för dem sjöledes till 
Stockholm och lemnar på den Upgifna addressen. Af Careis[?] funnos 
också i samma Kåbdavan[-]ka åtskilliga. Men som sagt är; min reskamrat 
hade så bråttomt, att vi icke skulle [ett oläsligt ord] in i Kilpisjaur efter 
den långa vårtorkan, som också händelsen var att vi med stor möda 
sluppo till[-]baka med båt efter Elfven, hvadan jag icke hant mer än taga 
märke af somliga växter. (ingen Carex parallela fanns der). Ifrån Petrus 
har jag ingen underrättelse haft på långliga tider, kanske rättnu på halft 
annat år, så att jag icke vet om han är lefvande eller död. Inga nyheter 
höras härifrån, utom det att lapparne mått väl med sina rehnar. 

Det var för mig en fägnande nyhet att Herr Professorn yttrar sig hafva 
hopp att blifva Thunberg[s] Efterträdare. Jag är säkerligen icke den enda, 
som länge önskat denna så väl för Herr Professorns egen utkomst, som i 
synnerhet för vetenskapen lycklig befordran; hvadan jag skyndar att 
gratulera af all[t] hjerta, förblifvande Herr Professorns [<od> överstrykta 
tecken] 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

P.S. Paquetet med örterna 2ne häften af Svensk Botanik. Pap[p]er m.m. 
för hvilket allt jag får aflägga min ödmjukaste taksägelse, hör jag nu 
genom Lithner bekommet.  

Kengis den 15de December 1828 

som ofvan 

 

 
_ 
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<sida1>  
Ankom tillika med Växtpakettet d. 14. Mars 1829. 
[Mottagarens anteckning] 

 

Höglärde samt Vidt berömde Herr Professor. 

Det växtpaquet, som jag samlat ihop af förr liden sommarskörd väntade 
sig icke få afskicka[s] förr än med Lithner, hvilket skulle ha dröjt långt in 
på sommaren; men då oförmodat så godt tillfälle Yppas, skyndar jag att 
afsända det med Befall[-] 

<sida2> 

man Hofset, som nu reser till Stockholm med sin fru, och hvilken redan 
förr medhaft et sådant paquet 1826. Son Hans fru torde förmodeligen 
vara road att se orangeriet jemte öfriga märkvärdigheter; så får jag 
ödmjukast bedja Herr professorn hafva den godhet, och convojera detta 
Herrskap, så vidt tid och Omständigheter å båda sidor sådant tillåter. Jag 
har haft äran emottaga Herr Professorn[s] skrifvelse af den 12te Januari, 
hvarå jag nu icke får tillfälle att skrifva vidare svar,  

<sida3>  

utan spar det tills posten efter en vecka går till Haparanda. Med vördnad 
och Högaktning framhärdar Herr Professorns 

 

Karesuando den 21 Februarii 1829. 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 
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<sida1>  

Herr professor Wahlenberg i Upsala 
medföljer växtpaquet. [adressfältet på brevet] 

<sida2>  
Ankom d.4 April 1829. Besvarad d. 7. April 1829 med Hofset, då 
också sista trehäftet af Svensk Botanik sandes [sändes] och 80 
Rdr Bco i penningar. [Mottagarens anteckning] 

 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Jag skyndar nu att besvara ärade skrifvelsen af den 12te Januarii; hvaraf 
jag inhämtade den fägnesamma underrättelsen, att Herr Professorn 
bekommit ritningarne. Det är för mig en fägnad, att figurerne äro sådane, 
att de kunna begagnas. Hvad åter angår arfvodet, som för de samma kan 
utfalla, så skulle jag vist behöfva att köpa åtskilliga böcker; Men jag har 
tyvärr såsom Nybegynnare i hushållningen, äfven Andra hål, som behöfva 
stoppas igen; hvadan jag ödmjukast anhåller, att få pengarne ski[c]kade 
till Haparanda; hvarest Handels[-]  

<sida3>  

man Lithner har fått fullmagt att emot taga dem så snart de dit 
ankommer. Det öfriga som Herr Professorn nämner om, kan jag icke så 
noga yttra mig om. Vis[s]t har jag tillika med Länsman Grape och 
Magister Kohlström rådgjort, att nästa sommare göra en resa till 
Kåbdavanka, och kanske till Tromsö; Men jag skulle hvarken våga vänta 
eller begära, att Herr Professorn skulle förskjuta något af egna medel till 
en sådan resa, då jag derigenom kanhända komme i för stor skuld: och 
jag dessutom är Herr Professorn förbunden, så att det både är min 
skyldighet och angenäma pligt, att gifva tionde af fjellväxter, så mycket, 
som omständigheterna tillåta. Men skulle Academien vela bistå något litet 
stipendium på Herr Professorns recommendation; och med förbindelse för 
mig, att dels gifva del av skörden, dels och, att få inlemna någon 
berättelse om de iakt[t]agelser  

<sida4>  

rörande växtgeografien och dylikt, i likhet med hvad som förr är gjordt, 
och som af mig kunnat göras i sednare åren; då skulle resan [<för mig> 
överstrykta ord] blifva för mig både lättare och mera fruktbära[n]nde. 

Efter hemkomsten från Kjengis var det mig ett särdeles nöje, att få 
Complettera mitt lilla Herbarium med de vackra växterne från Upsala; 
hvilka Herr Professorn haft den godheten att insanda [insända] och tillika 
med flera böcker papper hit försända. Detta allt ankom tillika med 2ne 3-
häften af Svensk Botanik, för hvilket allt jag ännu ytterligare får aflägga 
min ödmjukaste tacksägelse. Jag tviflar icke, att jag ännu finner flere 
desiderata från Upsala och andra sörländska trakter, när jag fram på 
våren får gå igenom mitt herbarium; till hvilkas erhållande, om Herr 
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Professorn ville hafva besvär dermed, jag skall taga mig frihet, att Upsätta 
en lista och försända till Upsala. Det är nämligen min högeliga önskan, att 
äga ett någorlunda Complett svenskt Herbarium, så vidt omständ[-] 

<sida5> 

digheterne icke medgifva, att komma längre i Botaniskt hänseende. 

Jag hoppas att Herr Professorn nu bekommit det lilla paquet af fjellväxter, 
som skickades med fogden Hofset från Tromsö. Man får se, om floran får 
någon gynnande väderlek nästa sommare. Här har i vin[-]ter fallit ganska 
obetydligt snö; hvilket efter Norrlands profeten, Tingvall (hvilkens 
afhandling rörande förutseende af Sommarväderleken förmodligen är 
känd) skall betyda Mycket regn åt nästa Sommare. Lapparne häromkring 
hafva godt bete för sina renar; Men mycket af vargar, hvilka stryka här af 
och an i stora skockar. 

Ifrån Petrus har jag icke haft andra u[n]derrättelser, än genom 
hällsningar, som förmäl[er] att han icke lärer resa mycket som 
Missjon[när] utan i det stället hålla åtskilliga Lappbarn i skola hos sig; 
hvarjämte hans Uplän[d]ska [hustru] lärer befinna sig, på resor till 
Tyskland.1 

 

Med högaktning framhärdar Herr Professorns 

Karesuando den 9de Martii 1829. 

ödmukaste tjenare 
L L Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Originalbrev av L. L. Læstadius. / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 

                                   
1 I Norrbotten betyder orden "hustrun är på resor till Tyskland" samma som "hustrun 
skall snart föda/har nyligen fött barn." [Denna upplysning har Bertil Kero, Sattajärvi, 
givit] På levigen.se finner vi att Petrus Laestadius fick en dotter Heloisa Laestadius. Född 
10/2 1829 i Umeå lfs. 
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<sida1>  
Karesuando den 26te April 1829. 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Det var mig en stor fägnad, att genom Fogden Hofset få icke allenast färska 
hällsningar utan äfven bref från Hr professorn, som vi, under Herrarnes 
korta besök härstädes, hade den förmon, att göra bekantskap med. 

Vi voro länge i den bedröfliga aning att Herrarne måhända omkommit på 
den långa och farliga resan, efter det redan var så sent på året, till dess vi 
ändteligen genom rykten blefvo underrättade, att Herrarne väl icke haft 
någon angenäm resa, men likväl lyckli[-]gen framkommit till Stockholm. 

Jag tackar ödmjukeligen för de hit[-]sände  
<sida2>  
knifvarne och Boken, som jag riktigt fick med Hofsett. men thy värr, har 
jag ännu icke hunnit skaffa mig någon bössa. De enda foglar jag således 
fångar äro sådane, som jag eller min hund tar fast under ruggningen. Men 
skulle Her[-]rarne tillsammans med Nilsson kunna laga så att jag finge en 
Hagelbössa med Hagel gröfre och finare, skulle jag vist kunna skaffa 
åtskilliga foglar och äfven ben eller skeletter. Jag hade då den förmohn att 
äta köttet sjelf. 

Ifrån aflidne presidenten Ehrenheim har jag verkligen haft bref hvarpå jag 
genast svarade, det jag med nöje skulle fortsätta de meteorologiska 
Observationer som Er. Grape begynt, om jag nemligen finge mig 
tillskickade behöfliga instrumenten; men det hördes icke af vidare, kanske 
att Han då redan var nära sin död. Jag har äfwen åtskilliga gånger skrifvit 
till Vahlenberg om denna  
<sida3>  
sak, men han skrifwer, att Han icke vet, så nog[a] huru hans Credit står i 
vetenskaps academien. Jag skulle gerna hafwa skaffat mig instru[-]menter 
sjelf; men jag är thy värr icke längre kom[-]men i Hushållningen, än att jag 
måste skaffa mig de nödvändigaste hushålls behofver, så att det knapt vill 
räcka till, att köpa en och annan bok, som för mig vore högst nödig. 

Jag gratulerar till det nya stånd, som Hr. professorn gått in uti sedan vi sist 
träffades. Intet nytt höres från Lappmarken. Här är sol och urväder hvar 
dag; fastän hela vintern [va]rit den vackraste, så att man i manna min[ne] 
icke haft så litet snö, som i denna vinter i Lappmarken. Gud vet huru det 
går med Hofset och hans fru, som i dessa dagar begåfvo sig öfver fjellet 
med renar. De bådo mig hälsa mycket till Herr Professorn och fru. Min 
hustru ber om sin Compliment[?] till Herr Professorn, och jag, som ännu 
har göra med Lapparne, innan de begifva sig [<från> överstrykt ord] till 
fjellen, måste sluta med skrifvande för denna gång, samt fram[-]lefva Herr 
Professorens  

ödmjukaste tjenare 
L, L, Læstadius. 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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Nr.1        
 
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

 
För ärade skrifvelsen af den 6te April jemte dermed följande häfte af 
Skandinavisk Fauna skyndar jag att aflägga min ödmjukaste tacksägelse. — 
Ehuru jag icke är synnerligen långt kommen i den gren af naturhistorien, som 
är föremål för Herr professorns outtrötteliga bemödande, skulle det likväl 
blifva mig ett synnerligt nöje att i någon mohn kunna bidraga till den älskliga 
vetenskapen med den ringa gärd, som mina omständigheter kunna medgifva. 
Jag måste likväl tillstå, att jag icke haft tillfälle att från barndomen vänja mig 
med jagt. Dertill saknas vist icke tillfälle i det fogelrika Lappland, men högst 
knappa omständigheter hafva under de åtskilliga resor, hvilka jag ofta med 
mycken ansträngning företagit för Botaniken, nekat mig nöjet att föra med 
skjutgevär, då jag nämligen måst bära så väl mat som kläder och papper på 
egen rygg. Emellertid anser jag icke för någon omöjlighet att lära mig skjuta, 
om jag kommer i tillfälle att få uti1 en god hagelbössa. Här är verkeligen så 
god tillgång på fogel, att sådant skall blifva icke allenast ett nöje utan äfven 
till nytta för hushållningen. Den enda upplysning, jag för det närvarande kan 
gifva rörande foglarne, inskränker sig allenast till vissa större och allmännare 
fåglars Geografiska utbredning inom Lappmarken, hvilket framdeles, när 
bättre tid yppas, skall aflemnas. 

 
Rörande fiskarne samt fiskerierne i Lappmarken tror jag mig äga bättre 
erfarenhet, emedan jag oftare fått deltaga deruti sjelf. Jag får icke tillfälle att 
denna gången gifva en förteckning öfver alla de särskilta sorter, som äro 
bekante eller sedde inom Lapplands gränser. Jag får endast anmärka, att här 
finnas 3 sorter fisk, af hvilka 2ne icke förekommit mig under mina resor å 
södra orten2). Af dessa är den första äfven den allmännaste i hela 
Lappmarken och är utan tvifvel Salmo lavaretus, Linn[nés] faun[a] sv[ecica], 
den leker i slutet af November och början af December. Den andra sorten 
kallas af Innevånarne asp, på lappska vuodak; monne detta är samma asp, 
som finnes på södra orten, eller Cyprinus aspius, Lin[nés] faun[a]? Den 
skiljes af Lappska fiskare från siken endast genom sina längre och gröfre 
taggar på gahn eller gälen, och leker i början af October i strömar. Den 3dje 
kallas af innevånarne: kafvelfisk, på lappska kätjok, som skulle vara Salmo 
albula Lin]nés] faun[a], men hvarken beskrifning eller lektid passar på vår 
efter Linné, ty denna så kallade kafvelfisk leker midt i vintern eller i Februarii 
månad. Det skulle verkeligen vara intressant att veta, om dessa alla finnas på 
södra orten. Här i Torneå Lappmark har jag [icke] hört talas om mer än 2ne 
sorter, nemligen fisk och asp; men i Piteå Lappmark, hvarest de fiskrikaste 
sjöarne finnas, äro bestämt 3 sorter. Att få en lefvande filfras3 till Stockholm 
kunde icke blifva någon omöjlighet, men födan och transporten torde blifva 

                                   
1 Få uti = få tag i, jfr brev 5 och 7. 
2 Beträffande uppgifterna här om fiskarna i Lappmarkerna jfr P. Læstadius Journal för första 
året af hans tjänstgöring såsom missionaire i Lappmarken (Sthlm 1831) s. 329 ff. 
3 Filfras = järv. 
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något kostsam. Här har jag icke hört talas om hvarken varglo eller kattlo, 
men i Luleå Lappmark, till exempel i Quickjock, finnas båda. Men här finnas 
då mycket mera villrenar4), som icke äro sedde hvarken i Luleå, Piteå eller 
Umeå Lappmarker, förr än i Jemtland. Det är för dessa som jag ville inbjuda 
Herr professorn att taga en sommar tuor(!) hit en sommare för att kunna 
deltaga i en villrens jagt. Herr professorn borde då komma till den första maj 
och vara här till midsommar. Sedan skulle vi följas åt till Norrige och vanka 
omkring, måhända till Nord-Cap, komma tillbakas till medium af september, 
och då anställa villrens jagt till medium av oktober. Jag vore öfvertygad, att 
en sådan resa skulle icke allenast blifva för Herr professorn sjelf utan äfven 
för vetenskaperna af största vigt. 
 
Med största högaktning framlefver Herr professorns ödmjukaste tjenare 
Karesuando 26te april 1829 
 

Lars Levi Læstadius. 
 
[I vänstra marg.:] Fogden Hofstett5) med sin Fru anlände hit den 21sta April 
och bådo om sin hälsning till Herr professorn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_ 
Källa: Brev från Lars Levi Læstadius i Sven Nilssons brevsamling utgivna av Bror Olsson / 
Särtryck ur Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund år 1934. / Teologiska 
fakultetens bibliotek vid Åbo Akademi / 
                                   
4 En uppsats av Læstadius i Tidskrift för jägare och naturforskare 1832 handlar jus Om vilda 
renar. 
5 Læstadius var liksom sin samtid icke noga med stavningen av namn; den riktiga stavningen 
är Hofstedt. 
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Herr magister Gottlund, Stockholm författare af väinämöiset 1 
[Adressfältet på brevet] 

 

Karesuando den 26:te April 1829. 

L. L. Læst. fratr. caris. nec non meritiss. Gottlundis S.p. D. 

Det är icke allenast länge sedan vi sist träffades utan äfven, sedan vi sist 
hörde något af hvarandra, så att jag rättar [</?/> Raittilas anteckning] 
börjat förmoda, det Du vore snart i Herranom afsomnad, efter jag icke 
haft någon [<hum (?)> Raittilas anteckning] om Dig hvarken från ett eller 
annat håll. 

Du vill kasta skulden dertill på mig, som icke skall hafva skrifvit svar på 
ett af Dina sednare bref. Jag tycks icke vara den, som vill stå i någon 
skuld hos någon för något, och aldrami[n]st i brefskuld så att jag nu kan 
försäkra, att jag icke sett något ord ifrån Dig sedan det, som medföljde 
prenumerations listan. — men hvart hade Du addresserat ett sådant bref? 
Kanske det också gått med det, som nu med det sednaste, att det kom 
upbrutet och hälftens bortstulet. bägge brefven till mig och Fjellner 
kommo rigtigt hit med sednaste post; men ena exemplaret af väinämöiset 
var borttaget ur Cuovertet. Jag tackar emellertid på det hjertligaste för 
det exemplar jag bekom, som också var [blankt fält] med mitt namn. men 
det, som skulle till fjellner; (om han nu icke sjelf råkas vara på postvägen) 
vet jag icke. Emellertid, och som jag icke är så stor finne, att jag möjligen 
[blankt fält] rätt sentera det poetiska i väinämöiset, skall jag lemna mitt 
till fjellner, som synes vara särdeles intereserad för sådant. 

Du skrifver mig en hel hop nyheter ur den stora samt lärda verlden, men 
nämner intet ord om Dig sjelf, om Du är graduerad, eller om Du är på 
något annat sätt angagerad, om Du är blott ungkarl, om Du är Rysk eller 
svensk; om Dina 12 apostlar eller deputerade på sista riksdag och deras 
Comitter [</?/> Raittilas anteckning] Huru förhåller det sig nu med dem? 
ha de fått finska prester? ska de utgöra särskilda församlingar? Allt sådant 
skulle verkligen intressera mig att veta, efter det var i anledning deraf, 
som Du kom att väcka upseende vid Riksdag. — Hvad nu angår Otava, 
som har prenumererat på, så lär jag vis[s]t icke hafva lemnat några 
penningar derpå, så att Du vis[s]t icke är skyldig att lemna den till 
prenumerations pris, ifall jag orkar med att köpa den; jag är nemligen 
[</?/> Raittilas anteckning] vis[s]t icke någon stark penningskarl; ty när 
man blir gift, och skal sätta hushåll, så vill det icke så mycket bli quar af 
300. Riksdalers inkomst sedan man köpt nog dyrt det nödvändiga. men 
om Fjellnär som är ungkarl köper den, så kan jag väl få låna den någon 
gång. 

Du menar, att jag skall sprida uplysning bland mina åhörare! vis[s]t 
bjuder jag till så godt jag kan men thy värr! Jag må säga som poiken, 
allthvad Gud fader och son sammel i hop, förstör den helige ande. Det må 
jag också säga om den ande som hos mesta förspörjes och efterspörjes. 
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jag menar det förhatliga Spiritus vini. Jag tror mig skola vinna den största 
uplysning ibland Lapparne, om det rent af blefve förbudet att något 
brenvin [blankt fält] i Lappmarken. Det gör hvad det kan [blankt fält] 
detta arma folkets slutliga undergång. någon läsnings lust förspörjes icke 
här, så att Du vis[s]t icke kan räkna på någon afsättning af väinämöiset 
härstädes. 

Inga nyheter höres från Lappmarken i manna minne. Har aldrig så litet 
snö varit i Lappmarken som detta år. Lapparne med Renarne lefva väl, 
men vargarne anfäkta dem både 2-fota och fyrfota. Jag får icke tid, att 
skrifva mera denna gång, emedan lapparne håller nu på att flytta som 
mest härförbi till fjellen, och hafva således hvarjehanda att uträtta med 
mig. Lef väl önskar Din redelige vän och Bror, 

 

L L Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Avskrift av Pekka Raittila / Pekka Raittilan arkisto / Landsarkivet i Uleåborg / Originalet 
finns på Helsingfors universitetsbibliotek. 
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<sida1>  

Karesuando den 26te April 1829. 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Jemte Många andra nyheter från den såkallade Stora Verlden samt bref 
och hälsningar från bekanta och vänner, som jag erhöll med Norska 
Fogden Hofset, var det från Herr Professorn innehållande icke allenast 
penningar, utan äfven sista 3:häftet af Svensk Botanik det mest 
kärkomna; hvadan jag skyndar, att på det förbindligaste betyga  

<sida2>  

min tacksamhet. Ritnings arfwoden var väl, som nämndt är i något af 
mina förra bref, bestämt, att emottagas af handlanden Lithner på 
Haparanda, hos hvilken jag ännu står i någon liten skuld; men som 
dermed äfwen emot min förmodan följde [<med> överstrykt ord] mera 
eller dubbelt så mycket, hvilket icke var nämde Handlande påräknadt, så 
var det lika så godt om icke bättre, att penningarne kommo directe; när 
så säkert tillfälle som nu Yppades. 

Så väl för det ena, som det andra, står jag hos Herr Professorn i en skuld 
som jag icke vet, när och på hvad sätt, den skall kunna afbördas. Att göra 
en resa till Kåbdavanka, är väl beslutet, Men vi veta Ännu icke, hvad 
sommare vi kunna få. Efter det vinter väder som vi här haft, hafva vi att 
förmoda  

<sida3>  

en lång och kall vår. Det har alldrig i manna minne varit så litet snö i 
Lappmarken, som i år, så att våra Åkrar emot vanligheten genom Några 
dagars töväder blifvit bara, men det lärer behöfvas litet mera, innan den 
alns tjocka tjälen skall tina ur jorden. 

Fogden Hofset kom hit 3dje dag påsk eller den 21sta April; Men i anseende 
till det töväder som denna tid inträffade kom[?] han dröja här till den 
23dje. De lä[r] dock icke hafva haft det bästa vä[dret] på fjellet. Både 
fogden och Hans fru ba[d] mig hälsa mycket till Herr Professorn[.] Jag har 
icke ännu fått tid, att se efter hvilka Upländska växter mitt herbarium 
vidare tarfvar; jag kan således icke för denna gång erindra mig annat än, 
fullväxta blad af Salix phylicifolia, repens, aurita, livida m.fl. om möjligt i 
flera former. 

Med Högaktning fram lefver Herr Professors 

 

ödmjukaste tjenare 

L L Læstadius. 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>  

Konungens Trotjenare Botanices Professoren Höglärde samt Vidtberömde 
Herr Doctor G. Wahlenberg Upsala [Adressfält] 

medföljer ett växt paquet från Kjengis 

<sida2>  

Besvarad d. 23 Februari 1830. [Mottagarens anteckning] 

 

Karesuando den 23dje [No]vember 1829. 
 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Med en Soren[Socken?]skrifver Nilsson från Tromsö, som nyligen reste 
såsom Stortings representant till Christiania, försände jag ett paquet, 
hvilket skall innehålla ungefär 1000de Specimina, af cirka 100de Species 
fjell vexter, som blifvit samlade dels i sommar, dels förut. För att 
någorlunda fylla räkningen, samt för att visa min beredvillighet till 
erkänsla för det penninge understöd, hvarmed Herr Professorn behagade 
bidraga till en fjellresa förleden vår, har jag på detta sätt måst samla ihop 
både Gammalt och nytt af min  

<sida3>  

fatabur. Med detta paquet följde icke salices ejheller Angelicæ toppar och 
rötter, emedan dessa, i synnerhet de fullmognade Angelicæ topparne, 
som måste torkas i ugn, syntes icke kunna tåla någon starkare tryckning 
eller skakning, utan att gå sönder, hvilket snart kan hända, då sådane 
resande icke hafva rum för större paquet i sina Coffertar, och en låda 
skulle anses tung och besvärlig att föra. Jag Ärnar således [<får således> 
överstrykta ord] för Salices och Angelicha göra en låda, hvilken skall 
skickas med Handlanden Lithner på den förut Upgifna Adressen, på det 
att, om någon olycka skulle hända med det nu afgångna paquetet, må 
åtminstone detta sednare, säkert framkomma, fast icke förr än nästa 
sommare. Största Delen af dessa växter äro samlade under en resa, som 
gjordes till Lyngen i Julii Månad. Vägen var ungefär den samma som 

<sida4>  

förledet år. Af namnsedlarne ser Herr Professorn Att mycket, som fanns i 
fjohl icke Syntes i år, deremot fanns Några andra högre fjellväxter denna 
sommar, som icke funnos i fjohl. Det återstår således icke Många af de 
högre fjellens, Alster, som icke finnas omkring Kåbdajaur. 

Nu skulle det nästa Sommare, volente deo bero på en resa till det stora 
Haldefjellet som här i orten är mycket omtaladt för sin höjd, vidd och 
isfält. Vägen Dit bär efter Lätäs Äno, eller andra grenen af Muonio Elf. Dit 
räknas 14 mil härifrån, men vägen skal vara mycket svår för de svåra 
forsarne. 
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Sommaren har här oppe varit högst besynnerlig i anseende dertill, att Man 
här i Karesuando fått så god Årsväxt, som man vanligen kan vänta, men 
längre ner, eller 2 mil här Nedanföre och ända till Torneå samt Norr- och 
vesterbotten, har årsväxten blifvit skadad af frost. Äfven på Norrska sidan 
har Kornet här och der blifvit skämt af frost. [Slutet av brevet fattas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>  

[<HAPARANDA> Poststämpeln] 

 

Professoren Höglärde samt vidtberömde  
Herr Göran Wahlenberg 
Upsala [Adressfält] 

<sida2> 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Om det i förra brefvet omnämnde paquetet icke ännu framkommit torde 
det nu framkomma Med dessa Herrar Ebeltoft och Fiensko, hvilka jag 
anhåller Herr Professorn täcktes vara god och Convojera i Naturatie 
Kabinetten, ifall de det åstunda. 

Det är icke tid att skrifva Mera denna gång. Med aktning framlefver Herr 
Professorens 

Karesuando den  

4de Januari 1830 

ödmjukaste tjenare 

L,L,Læstadius 
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L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1830-03-30 

<sida1> 
Karesuando den 30de martii 1830. 

Högtärade Bror! 

Jemte det jag får aflägga min tillbörliga tacksägelse för ärade brefvet af 
den 1:sta Februarii, tar jag mig äfven frihet, att gratulera icke allenast till 
den nemnda befordran, som var lika så förtjent, som kanske för mången 
oförmodad (Det har gått genom mina öron, att Bror blifvit utnämnd till 
Botanices Demonstrator?)utan i synnerhet till den lyckliga hemkomsten 
från Tyskland. Jag kommer i dag mina synder ihåg att jag icke låtit göra 
af mig, att jag icke skickat skorfvar etc. som lofvadt var. Emellertid 
hoppas jag ännu, att finna nåd för Din ögon, emedan professor Walenberg 
gifvit endast dunkla aningar om Brors lefvande, utan att veta 
<sida2> 
huru och hvarest Bror Uppehölle sig. Han skrifver bland annat att Bror 
plägade gå för sig sjelf, som de stora gås[3-4 oläsliga bokstäver]garne 
etc. För det 2dra Har jag såsom nybegynnare i hushålls fattningar haft 
många andra loppor i öronen, så att de naturliga blifvit förgätne. För det 
3dje har den låda, som Bror lemnade mig i Upsala, gått sönder under 
transporten till Karesuando, så att endast botten och barken är qvar. af 
alla dessa skäl sammanlagda, hoppas jag om tillgift för det ingen remiss 
afgått härifrån, medan Bror varit så långt bort i främmande landet. 

Den låda, som skickades med brefvet, har rigtigt kommit mig till handa. 
den tycks vara temmeligen svagt bygd om den kommer att skickas på båt 
eller släde och någon råkar sätta sig på den, så går den visst sönder. 
Annars brukar Sköhers samlare som bor här, och årligen njuter understöd 
af honom, lägga alla sorters skalbaggar i en brennvinsflaska, då det är 
svårt att föra och bevara lådor på sjelfva fjellet, samt i forsarne, der hela 
båten ibland  
<sida3> 
blir öfversköl[j]d af vågen. Det torde således vara ovis[s]t, om jag kan 
föra lådan med mig på fjellturen, heldst jag har många andra saker att 
forsla, men häromkring skola vi bjuda till att samla fjerillar, så mycket 
som kan fås. Min Brors son förstår sig lika litet på insecter, som jag, men 
hoppas väl få uplysning af Bror, om hvad som är rart eller icke. 

Min Historia lapponum är ännu icke påtänkt än mindre börjad. Dock 
önskar jag gerna uplysningar om allt, hvad som rörer lappmarken. En 
förteckning på alla au[c]torer, som skrifvit något om Lappland, skulle till 
en början vara mig kärkommen. Förmodligen finns hvarjehanda på 
Biblioteket i Upsala. 

Huru snart skola vi se resultaterne af Brors vidlyftiga resor och 
undersökningar i naturen? — Inneslutande mig i kära Brors gunst 
framhärdar en redelig vän 

  L. L. Læstadius 
_ 
Original / Gabriel Marklins samlingar / UUB 
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<sida1> 

Besvarad d. 20 April 1830. [Mottagarens anteckning] 

 

Karesuando den martii 1830. 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Jag har rigtigt emottagit så väl Ärade skrifvelsen af den 23dje Februarii, 
som ock det på samma gång afskickade recommenderade brefvet 
innehållande 50 Rdr Banco, hvilket ankom senare med en granne, som 
hade gjort en resa till Haparanda. För detta kan jag icke tillfyllest betyga 
min tillbörliga tacksägelse, då det Vittnar om det varma Nit, hvarmed Herr 
Professoren städse omfattar den på inkomsternas vägnar i Sverrige, 

<sida2>  

och måhända äfven i många Andra länder, vanlottade floran, för hvilken 
vetenskap Herr professoren Alltid gjort och ännu fortfar att göra 
Uppoffringar. Jag kommer för detta förnyade bevis af Herr professorens 
särskildta välvilja för mig, att stå i fortfarande skuld, som jag ännu icke 
vet, på hvad sätt den kan godtgöras. 

En ny fjell tur åt nästa sommare är visserligen påtänkt, så mycket häldre, 
som Landtbruks Academien anslagit ett Stipendium om 66 Rdr 32 
Schillingar Banco, för insamlande af frön och rötter; hvilka väl icke Uptaga 
så mycken tid att samla, men blifva så mycket kostsammare att Trans[-
]portera, då sådane saker, om de skola komma lefvande till Stockholm 
icke tåla att vänta länge på lägen[-] 

<sida3> 

heter, utan måste genast efter insamlingen skickas med extra bad [bud?] 
till Haparanda, för att vidare afgå Med något fartyg. Detta hindrar väl icke 
insamlingen af Andra fjellväxter; och om nu detta försök vill lyckas i 
Stockholm, att kunna få några fjellväxter kanske häldst af rötter, att gro 
och växa, så kan väl också en annan gång något dylikt försökas i Upsala, 
hvarom Herr Professoren någon gång näm[n]t. 

För den Möda Herr Professoren vill hafva Ospard för mig, rörande Det 
Linneanska Stipendium, kan jag icke Annat än betyga Min förbindligaste 
erkänsla. Det kommer derpå an, om jag kan utföra Något Ärende, som 
kan förtjena att få ett rum i Societetens Handlingar. 

Äfvenledes har jag emottagit en låda från Marklin, jemte det deruti 
inneslutne växtpaquetet från Prof Fries, samt hvarjehanda smärre skrifter, 
för hvilka jag  

<sida4>  

förmodligen har att tacka Herr Professoren. I anledning af denna låda har 
jag skrifvit ett bref till Tit. Marklin, som jag anhåller, Herr Professoren 
täcktes leverera honom. 

Page 77 of 325



L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1830-03-XX 

 

Jag har väl nu åter[-]fått min gamla Termo[-]mäter reparerad i 
Stockholm; men det skulle vis[s]t vara behöfligt att hafva flera, för att 
hafva en på resor och den Andra hemma, der den kunde observeras 
dagligen af hemma[-]varande. — En underlig vinter hafva vi haft. 
Thermomätern har sällan gått öfver 20 grader, utan mest hållit sig under 
10, och ofta öfver 0; så att om Norrlands profetens Spådom går i 
fullbordan, så få vi Umgälla denna blida vinter med en kall sommare. — 
Goda ritningar för Svensk Botanik blifva hädanefter icke så lätta att få, 
sedan alla de blommor blifvit ritade, som kunna fås på närmare håll 
lefvande. Dock skall jag bjuda till att tänka på saken. Lådan med Salices 
och Angelicha afgick med Lithner härifrån i slutet af Februarii, och lofvade 
Han, att aflemna den på förut angifven adress. Med All Högaktning 
framhärdar Herr Professorens  

ödmjukaste tjenare 

L, L, Læstadius. 
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L. L. Læstadius till Elias Fries 1830-04-26 
 

 

<sida1>  

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Innan jag går att besvara Herr Professorns ärade skrifvelse, som jag 
bekom redan före Juhl, måste jag först göra litet redo för mitt dröjsmål att 
icke hafva besvarat detta bref förr. Jag fick nämligen genom Prof. 
Wahlenberg, Tit. sednaste växtremiss, hvaruti jag fann så många rara och 
för mig alldeles okända saker, att jag icke kunde afhålla mig från, att först 
aptera[?] dessa in i mitt herbarium, och tillika se efter, hvad som ännu 
kunde fattas. Följden af denna revision, blef då denna lista på desiderata, 
som härhos följer. Det lär vara en naturlig Cupido habendi hos Botanici, 
som, hos andra menniskor, att Alldrig blifva mätt. Ju mera man får, dess 
mera vill man hafva. — Jag skulle dock icke  

<sida2>  

hafva vågat skicka en sådan lista, om jag icke på samma gång kunde 
lemna den underrättelsen, att i medio af martii härifrån afgått e[tt] 
Paquett med fjellväxter till Tit. hvilket inne[-]håller omkring 1000de 
Specimina af vid pass 100de Species, eller nästan lika mycket, som det 
Wahlenberg fått. Detta torde dock icke komma till Stockholm förr än nästa 
sommare på första öppenvatn: Det var Adresseradt till Wiiborg hvarifrån 
Tit. torde bäst kunna föra[n]stalta om Dess vidare framforslande. Jag 
anse[r] denna väg för säkrare, än genom Vikström, ty den remiss, som 
Tit. omnämner i förra brefvet, har jag icke haft den minsta efterr[ät]telse 
om preth[?] dolor![?] Icke heller vet jag om mannen är lefvande eller 
Död, Ty jag har icke haft den minsta underrättelse från Honom, än[-
]skönt, ett och annat växtpaquet afgått. Hos Wibo[rg?] kunde således 
inlemnas det, som Herr Professoren täktes skicka till mig, då jag Anmodar 
min Co[m-]missionair i Haparanda, som årligen reser på Stock[-]holm 
merändels en par gånger om sommaren, a[tt] derifrån afhämta det, som 
kunde vara address[eradt] till mig. — [ett okänt tecken] förlitande på, 
detta paquet, och med förutsättande, att det i sinom tid riktigt 
framkomm[er] har jag, som sagt är, tagitt mig dristighet till att Upsätta 
denna desiderat lista. Den innehåller  

<sida3>  

mycket, som jag icke alls har; annat, hvaraf jag äger blott ofullständiga 
exemplar. af Potamogeton har jag rätt få och skröpliga exempl. af Rosæ 
har jag fått åtskilliga, men icke säkert bestämde, ehuru jag icke är någon 
Ros älskare och ännu mindre kännare, skulle det likväl lägeligen 
interes[s]era mig, att äga de svenska arterne någorlunda fullständigt, och 
säkert bestämda. Af Hieracia äger jag en hel hop former; men önskade 
dock för jämförelser att få äfven från södra Sverrige. Af dessa sistnämnde 
äfvensom Salices, skulle det vara högst interessant, att få äfven från 
utländska orter. 

Jag tackar på det förbindligaste för det besvär Herr Professoren haft med, 
att gifva mig utdrag af Kochs Afhandling om Salices. Af detta utdrag finner 
jag, att Författaren väl icke räknar sig ibland de alldra liberalaste i 
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afseende på att skapa arter, men dock så vida, att något torde förtjena en 
vidare sammanhopning. Jag vet icke heller, hvarföre man behöfver dela 
Salices i så många afdelningar då de kunna beqvämligare efter min tanke 
fördelas i större hufvudafdelningar, som innefatta underafdelningar. Vid 
Salix arbuscula[?] observeras, att den rätta S. arbuscula Linn. fl. Lapp. 
Tab. VIII. f. m. icke är den som vahlenb. beskrifver i Fl. Svecica, och 
kanske knapt nog i flora Lapponica, emedan denna är en ibland de 
raraste, och torde icke vara känd af utlänningar. blott på 2 ställen har jag 
funnit denna buske på högsta fjellen. Den andra arbuscula Linn. fl. Lapp. 
Tab. VIII. f. e. hvarmed Linné i Fl. Svecica förenade eller förblandade den 
förra, är den, som Wahlenberg  

<sida4>  

egentligen beskrifver; den är väl Allmänn, men torde tyvärr icke vara 
annat än en variation af S. Majolis som Vahlenberg äfven i början trodde. 
Cfr. Wg. Fl. Lappon. No 483. Densamma har äfven jag tagit för Sal. 
arbuscul[a] men insåg strax jag fann den mindre eller rätta arbuscul[a] 
att den var skild art från den vanliga (NB. jag fann den först 1821 på Lul. 
lappm. fjellar) gjorde äfven Wg Uppmärksam derpå, men utan framgång. 
Nu tyckes han der[e]mot fästa mera afseende på den, sedan jag funnit 
de[n] här i fjellen. Det torde således icke vara orätt, att Koch ställer 
arbuscula och majalis under ett, och om det är vist, att Smidt kallar denna 
allmänna arbuscula för S. phylicæfolia, så är det icke heller orätt, ty Linne 
säger just om sin S. phylicæfolia i "Flora Svecica. habitat inprætes 
Vestrobottniæ, et Sylvis Lapponæ"! och är således den äkta linneanska S. 
phylicæfolia, som jag ännu aldri[g] sett i Södra Sverrige, hvarest endast 
nigricens finns; en mera polerad form. både med glatta och ludna frukter, 
äfvensom glatta och ludna blad. Således kommer Sal. arbuscula Wg. Fl. 
Sv. ett lappon. et Linn. Fl. sv. æ; lappon. [2 okända tecken] f.e. och Sal. 
Majalis Wg. samt S. phylicæfolia [<Wg> överstrykta tecken] L. fl. sv. pr. 
parte; Lappon. [2 okända tecken] f.c. att utgöra en art eller S. 
phylicæfolia, hvarifrån nigricans ick[e] annat kan än skiljas. hit höra S. 
phylicæfolia Wg. Fl. sv. a, [ett okänt tecken] et nigricans Wg. samt Linn. 
fl. Svecica per. parte; lappon. [2 okända tecken] f.[ett tecken dolt i 
bokryggen] et forsitan a. Vg. lappon. No 482. et 485. Det kan väl kallas 
att sammanblanda, men någon annan öfvertygelse har jag icke, så framt 
icke Tit, kan genom exemplar från Södra Sverige bevisa, att Sal. 
arbuscula vulgaris samman flyter med Nigricans. Jag tillstår att så vida 
Nigricans synes [ett okänt tecken]  

<sida5>  

skild från arbuscula i första påseendet så fin är skilnaden ibland. Att S. 
herbacea och polaris äro mycket närslägtade nekar jag icke, men jag har 
ännu alldrig sett dem sammanflyta. Salix livida β cinerascens Wg. Fl. 
Lappon tror jag vara den rätta Sal. Depressa Linn. om så är så får namnet 
livida och bicolor stå bak efter såsom artförändringar, emedan denna 
cinerascens är Allmännast och bäst utvecklad åtminstone här i norden. 
Hvad Salix finnmarkika är, vet jag icke. S. punctata Wg. har jag icke 

Page 80 of 325



L. L. Læstadius till Elias Fries 1830-04-26 
 

 

hvarken funnit eller sett annars än i Wahlenbergs Herbarium. den tyckes 
vara bra lik S. Nigricans. Den Botanicus (pastor Fjellmann) som bor på 
stället i Utsjoki, der Sal. punctata skall vara tagen, har icke funnit den. Af 
de Salices, som jag funnit i senare tider har Tit. fått flera former i den 
sändning, som nu afgått. och är det dervid min anhållan, att få så godt 
igen. I synnerhet önskade jag af phylicæfol. aurita, Caprea[?], repnes, 
bicolor etc. — uti Tit. sändning till mig, fann jag en Carex foliginosa 
Hasyr.[?] som Tit. säger vara tagen af Herr Blytt i Norrige. Det är precist 
densamma, som jag funnit i sommar på fjellen vid Kåbdavanka. Prof. 
Wahlenberg skrifver, att det är Carex frigida Host.[?] som Han icke sett 
annars än på Carpaterna. Monne de äro synonyma? 

Hvad nu beträffar Öst finnmarkerne, så skulle det vist vara interessant att 
hafva besökt äfven dessa trakter, men jag tror icke att der vore något 
mycket nytt till finnandes, sedan så många Botanister trampat der af och 
ann. Pastor Fällmann, som bor i Enare  

<sida6>  

och stundom i Utsjoki, har sednast tillika med en Doctor Deutsch från 
Torneå bevandrat dessa trakter, utan att finna annat än det som redan 
förut varit funnit af Deinboll och andra. Men min håg sträcker sig något 
längre. Om jag vore så ung som förr, eller om jag vore så ledig som förr 
(ty jag är gift och har familj) så hade jag mycken lust att göra en tuor till 
Spitsbergen. Det skulle icke falla sig så svårt att göra en sådan resa 
härifrån. Man seglar från Alten till Spitsbergen ofta, på 3 dygn. Der 
Uppehålla sig Vallross fångarne den bästa tiden af sommaren. Och 
Norrmännerne resa dit årligen stundom 2 resor hvarje sommare från 
Hammerfest Tromsö etc. huru mycket skulle Vetenskaps Academien vilja 
bistå till en sådan resa? Ehuru resan icke blefve så dyr för min egen 
person så komme den dock att kosta något i anseende, dertill, att jag 
måste hafva prest på stället här, hvilken icke står att få på nära håll. 
Detta är ett förslag, som jag anhåller att Herr professoren täcktes bistå 
Med Goda Råd, ifall Det å min sida skulle blifva verkställbart. Åt 
sommaren måste jag åter resa Opp åt fjellen Emedan prof. Wahlenberg 
äfven i år består understöd, äfven som Landtbruks Academien i Stockholm 
anordnat ett Stipendium af 100de Rdr, för att samla  

<sida7>  

frön och rötter. Kan hända jag får ressällskap af några Unga Natur 
Forskare från Åbo, som likväl lära vara mest Entomologer. 

Inga nyheter från denna Nordiska vrå. En besynnerlig mild vinter hafva vi 
haft här. Thermomätern har Ännu icke flugit till 30 grader — sällan 
öfver[.] 20 Mest under 10. I Torneå skall det hafva varit mycket kallare. 

Härmed sänder jag nu åter några korn till försök. Dessa korn hafva växt i 
Lyngen 1829. Det plägar i allmänhet anses för det bästa till utsäde här å 
orten. Det visar sig och verkligen en förvånande skilnad i mognandet, 
mellan dessa och det utsäde som fås från Öfver Torneå, en tio[?] mil här 
nedan för. Det Norrska går merändels en vecka förut. Det bör icke sås förr 
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än den 24de maji. ty förr får jag icke så här. Om Tit. kunde på samma 
gång så Skånskt, Småländskt m.fl. samt dervid iakttaga tiden när hvart 
och ett slag går i ax, mognar. m.m. så blefve försöket så mycket mera 
Curiöst.  

Hvar bor titulus Ahlquist? Botanicerar han mera? Jag måste nu sluta detta 
bref med välönskningar samt framhärda Herr Professorens 

Karesuando den 26te April 1830. 
ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
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L. L. Læstadius till Sven Nilsson 30-06-30 

Nr.2        
 
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 
 
Det Bref, som Herr Professorn jemte sista då utkomna delen af Fauna Svecica 
tillsände mig med fogden Hofstett, besvarade jag då med löfte att framledes 
lemna några svar på de frågor, hvilka Herr Professoren der framställt, så vidt 
mina svaga insikter i Zoologien och Jägare vetenskapen kunde medgifva. 
Detta löfte har likväl icke blifvit uppfyldt av den orsak, att jag ännu ville 
rådföra mig med några gamla Jägare i medlersta Lappmarken, som jag 
specielt känner och för hvilket ändamål jag ämnade göra en resa till 
Jockmock förrleden vinter, men i anseende dertill, att jag är ensam prest på 
stället samt trägna Embets förrättningar sysselsätta mig om vintern, då 
Lapparne äro häromkring församlade, med hvilka jag äfven håller husförhör i 
kåtorna, blef denna resa förhindrad. Då jag nu förmodligen på Herr 
Professorens recommendation blifvit hedrad med kallelse af Jägare Förbundet 
att vara Corresponderande ledam. af dess samfund (hvilket förtroende jag 
häldst hade önskat att få undanbedja mig såsom icke varande jägare i ordet 
bemärkelse), så har jag måst lemna en uppsats6), som härmed följer, hvaraf 
Herr Professorn torde meddela innehållet till respective Förbundet, så vidt der 
finns något, som förtjenar att vetas eller som icke är förut bekant. Om Herr 
professorn anser det löna mödan, vill jag framdeles med nöje lemna 
uppgifter, så vidt jag känner, om vissa foglars samt fiskars framträngande 
mot norden, ehuru jag uprigtigt tillstår, att jag icke känner en del smärre 
foglars vetenskapliga namn. Det kommer deraf, att jag icke äger någon 
hagelbössa eller sparfhagel, som förmodligen icke fås närmare än från 
Stockholm. Om Herr professoren på någon auction eller annars kunde komma 
öfver någon hagelbössa, så anhåller jag, att Herr professorn täcktes lösa in en 
sådan för min räkning. Jag har af Landtbruks Academien fått ett litet 
resestipendium7) för att samla åtskillige frön och rötter från fjellen och 
anmodat professor Carling8) att derföre inköpa några Böcker. Jag hoppas att 
derifrån kunna få så mycket pengar, som fordras till inköp af en Bössa och 
litet hagel. Professor Carling torde äfven hafva den godheten att låta Bössan, 
ifall den kunde fås så snart, medfölja Böckerna, som skola afhämtas af 
Handlanden Lithner från Haparanda. 
 
Det är en skada, att jag vid denna uppsats icke haft för mig Herr Professorens 
Fauna 1:sta delen. Den hade blifvit bortlånt. Inneliggande bref ber jag Herr 
Professoren vara god och lemna till Jäg. Förb. Jag anhåller äfven, att Herr 
professorn täcktes framföra min vördsamma hällsning till Prof. Retzius9). Jag 
har här för Hans räkning ett Jerf skelett, hvilket jag skall skicka framdeles vid 
                                   
6 I den Nilssonska brevsamlingen ingår även en uppsats av Læstadius i utdrag om fiskarna i 
Lappmarken, men som den har påskriften, att den avgivits i Karesuando den 24 nov. 1831 
och ankommit till förbundet den 23 febr. 1832, kan denna icke vara den här nämnda. 
7 Understöd åt Læstadius för det isyftade ändamålet hade av Lantbruksakademien beslutats 
1828. H. Juhlin-Dannfelt, Kungl. Lantbruksakademien 1813-1912. I Stockholm 1913) s.154. 
8 Olof Carling, d.1834, professor vid Lantbruksakademiens experimentsfält.  
9 Anders Olof Retzius, f.1796, d.1860, professor vid Karolinska institutet. 
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tillfälle, så framt han nu mera behöfver det, då han fått sådant äfven från 
Quickjock. 
 
En ganska kall och regnig vår hafva vi haft här. Blir icke sommaren bättre, så 
har man intet godt att hoppas i Norrland. Med högaktning har äran framhärda 
Herr Professorens 
 
Ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 
 
Karesuando den 30de Junii 1830. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Källa: Brev från Lars Levi Læstadius i Sven Nilssons brevsamling utgivna av Bror Olsson / 
Särtryck ur Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund år 1934. / Teologiska 
fakultetens bibliotek vid Åbo Akademi / 
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<sida1>  

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Just idag har jag fått emottaga Herr professorens ärade skrifvelse af den 
3dje October; men får ändå börja först att tacka för det förra brefvet jemte 
Kochs beskrifning om Europ. Salic. hvilken afhandling jag då och då 
studerat, utan att egenteligen få någon tillfredsställande Uplysning, då jag 
saknar Specimina af så många arter, som han beskrifvit. 

Sedan skyndar jag att aflägga min förbindlig[a]ste tacksägelse för detta 
sednare bref, ehuru förtviflans fullt i anseende till det uteblifna 
växtpaquetet. Jag tror dock denna förtviflan nu bör vara vänd i glädje; ty 
jag har hört, att detta jemte en låda till Wahlenberg, skall  

<sida2>  

hafva kommit till Stockholm omkring den 12te eller 13de October. Således 
bör det Efterlängtade Paquetet nu vara i antogande till Lund, om det icke 
redan kommit fram. Transporten häremellan går icke så fort, ty vägen är 
lång. men bättre sent än alldrig. Dernäst får jag äfven tacka för den möda 
Hr. professoren haft Ospard för mig att samla och inlägga allehanda rara 
sak[er] från Södra Sverrige, dem jag icke mindre trånad efter längtar. 
Ehuru jag nästan är säker, att jag icke får se dem före 1831 kring 
Juhltiden. så framt icke Herr professorens Commissionair i Stockholm för i 
någon säker resande från Torneå stad eller Haparanda; Men säker bör den 
va[-]ra; ty annars anar jag, att det alldrig mera ser dagen i Karesuando. 
Om det inlemnas hos Viborg, så torde han väl lämna det till den, som å 
mina vägnar hämtar det.  

<sida3>  

De underrättelser från Norrige om de nya Salices, som der äro fundne, 
kunna icke annat än högeligen Uptända min Cupido habendi, ehuru jag är 
en stor tviflare, så väl i allt annat, som i synnerhet i Salices, på hvilkas 
resurrectio jag icke tror, förr än jag räcker handen i sidone och fingrarne i 
Spikhålen. Jag är i det fallet en ännu värre Thomas, än sjelfva 
Wahlenberg. 

Den omnämnda Sal. arbuscula, har jag icke funnit i sommar, men är ändå 
nästan öfvertygad, at den kan skiljas från den Allmänna S. arbuscula, 
hvilken sistnämnde onekligen sammanflyter med S. Majalis Wg. och som 
troligen är den rätta S. phylicæfol. Linné. Om jag får betjena mig af 
samma frihet, som Hr. Professoren vid bestämmandet af till. ex. Alliam 
Arenarium, Potam. marinus! och Wahlenberg vid, bestämmandet af Carex 
pedata, och Aira Alpina. m.fl. att nemligen  

<sida4>  

då beskrifningen är tvifvelaktig, taga lo[gik?] till hufvudgrund, det vill 
säga, följa Gubben Linné i hack och i häl, och taga växterne på samm[a] 
ställe der han tagit dem. Nu heter det [i] Linnes flora Svecica om Sal. 
phylicæfolia "habitat in pratis Vestrobottniæ et sylvis Lapponiæ." Men "in 
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prati Vestrobottniæ finnes ingen Allmännare art än just denn[a] Salix 
majalis, då deremot den egentlige phylicæfolia (Wg. Fl. L. et Sv. exporte) 
är i Vesterbotten sällsamt. äfven så in sy[l]vis Lapponiæ, är det just 
majalis, som utgör största delen af pilskogarne. Om nu Linne någon gång 
i synnerhet i Södra Sverrige tagit glattare former af Sal. nigricans, och 
kallat äfven dem för phylicæfolia, skall man då antaga det, som är 
sällsyntare för hufvudart, och gå förbi det  

<sida5>  

som Linne just pekar på? Om det vidare kan bevisas att S. nigricans och 
den Allmänt i sednare tider antagne S. phylicæfolia utgör en enda art; 
samt att S. majalis Wg och den Allmännt antagna S. arbuscula, utgör den 
Andra verkeligen väl skilda arten: så vet jag icke, om man felar hvarken 
emot Hr Auctor eller emot Naturen, om man antager en tredje skiljbar art, 
som af Linne fördes som variation under S. arbuscula, jag menar Lin. Fl. 
L. Tab.7 f.m. för en verkelig arbuscula i Linneansk mening, och som 
verkeligen förtjenar namnet. Det är annars Märkvärdigt, huru lätt man 
kan misstaga sig i afseende på dessa svårbestämda arter. Wahlenberg 
säger i flora Lappon. om salix majalis, att den "Hab. in pratis[?] 
subhumidis[?] et ad ripar[?] fluminum per Lapponiam sylva[-]ticam 
ubigne frequenter[?]" Men ännu har jag alldrig funnit S. majalis i den 
mening, som Auctor tager den (germin. glabris) in Lapponia  

<sida6>  

sylvatica, men väl germanibus[?] subsertibus[?] fastän jag genom vandrat 
Lappmarkerna väl 10 gånger. Att nu sluta af den ensidiga Characteren, 
skulle ingen Sal. majalis finnas i lappmarken, då man icke kan finna den 
formen med glatta fröhus på så många resor. Men ser jag på locus[?], så 
blir saken klar. först i Vesterbotten och norrbotten blir S. majal. i 
Wahlenbergiansk mening med glatta fröhus allmännare. Men förmodligen 
har han först funnit ett och annat stånd, nära Vester[-]botten med glatta 
fröhus, och sedan under resorne i lappmarken, blott haft afseende på 
bladen, hvilka äro precist de samma som S. majal. i Vesterbotten. Till slut 
kommer han fram med "Sal. arbuscula solito major Sal. orgyalis etc. — ad 
Sircaluoct[?] locus Virih[-]jaur." Fl. L. no 476. Men denna så kallade S. 
arbuscul. orgyal. är precist densamma, som  

<sida7>  

hans salix majalis, och skiljer sig uti ingenting annat än de luddna 
fröhusen. Äfven så hans S. phylicæfol. och nigricans i Flor. Lappon. Man 
finner individer med luddna och glatta fröhus så lika hvarandra uti Allting 
annat, att man skulle tro dem vara gjutna i samma form. men den 
ensidiga charactern[?], gjorde att de icke skulle höra till samma Species. 
Alind ejus dens[?] Argumenti! Koch säger om Salix Lanata, af hvilken han 
bildat en egen Section, att fröhänget sitter i toppen, och är Sefsile[?]. 
Häruti har han väl följt dels de Specimina han sett, dels Linné i diagnosen 
§.368. Fl. L. der det heter "Amentacei flores duo Communiter ad Apicer 
ramulorum Anni[?] præcedentis exeunt[?] etc. Men han hade blott bort 
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kasta en blick på Tab.7 fig.7, så hade han snart funnit motsatsen. Der 
synes tydligen Amentum Caferale[?] et pedunculato - foliaceum! just 
sådan som den ofta finns i skogarne, ehuru den  

<sida8>  

på fjellen, der den blommar in i snödrifvan har Amentum Communter ad 
Apices ramulor[?] et Omnino sessile! och det, som jag tycker af en helt 
naturlig ordsak, hvarom jag skulle hafva lust att säga mera, men bref[-
]vet börjar redan blifva allt för långt. Så mycket tror jag mig hafva funnit 
att, om man fingerar[?] sig några vissa hufvud former, och fixerar sig vid 
dem, eller Skapar en Character, derefter, som Naturen så lätt hoppar 
öfver; så har man tagit partem pro toto. Man har icke gifvit kän[-
]nemärke på arten, utan på några individer af arten. Sådant tyckes just 
hafva händt med Sal. Phylicæfol. och nigricans samt arbuscula och 
majalis, jemte flera andr[a] oräkneliga. Antager man dertill en character, 
som bör lämpas på hela arten, eller inne[-]hålla artens hela kännemärke, 
men hvilke[n] tvärt emot alla logiska reglor, icke kan  

<sida9>  

lämpas på alla, under arten inbegripne, individer, såsom händelsen är till 
ex. med Salix fusca, hvilken hänföres till afdelningen germinibus globris 
(det bör då vara en hufvud caracter, som kan bilda en hel afdelning), och 
låter ändå S. repens germin. pubesc. stå som variation der in under, det 
synes mig vara temmeligen inconsequent. — Men jag talar i fåvitsko! Herr 
professorn, som har tillgång till Alla möjliga äldre och nyare böcker, kunde 
lätt gifva mig vid handen, hvilka Naturalhistorici befatta sig med att, 
definiera ett Species, och hvilka som deruti bäst lyckats; ty det tyckes 
icke vara af ringaste vigt, att göra sig ett Constant begrepp om, hvad ett 
Species egentligen är. Jag tror att de olika åsigter och dispűter, som nu 
för tiden ega rum, angående Species och varieteter, förnämligast härröra 
från de olika begrepp, som en hvar gör sig om Species. Illigers definition 
kan jag icke finna mig uti.  

<sida10>  

I sommar har jag haft besök af 4ra stycken Natural historici från finland, af 
hvilka somliga voro ornithologer, andre Entomologer (en Son till Prof. 
Halhberg[?]) och somliga Botanici. 3 af dessa Herrar, reste från 
Muonioniska genom Östra Lappmarken, och ärnade ända till Nord cap, 
men kom[-]mo, för den oblida väderleken, icke längre än till utsjoki. De 
funno således ingenting märkvärdigt. ingen salix punctata, ingen gentiana 
æctonsa[?] etc. Deremot har pastor Fällman från Utsjoki, meddelat mig 
exemplar, af Gentiana defonsa[?] primula finnmarkika, och en Arenaria 
[ett överstrykt ord] lateriflora, som han säger sig hafvat funnit ny för 
Europa. Men utan locus. Jag tillika med en Virsén från Helsingfors, ärnade 
oss till Tromsö, men hunno icke fram till norrska stranden för de brusande 
Elfvar, som  

<sida11>  
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flödat öfver sina bräddar, för det beständiga regnet. Vår skörd var således 
ganska fattig. vi funno icke en gång de allmännaste fjell växter. 3 stånd 
[ett överstrykt ord] af Carex Nigra, som jag vill förmoda, och kanske 
Statice Alpina, jämte en Juncus vere[?] alpestris? är allt som jag kan 
nämna. Den Hartmanska Juncus alpestris har icke jag från början funnit, 
utan min aflidne Bror Comminister Læstadius. Jag vet således icke alldeles 
säkert, hvad Hartm. menar med J. Alpestris. Denne Juncus är 
dicapitatus[?], med det ena blom hufvudet vid sidan och det andra i 
toppen. blomhufvuden mång blommiga (10-12), med [<st> överstrykta 
tecken] trubbiga fröhus, af blomfodr. längd. Men oftast förekommer den 
med ett enda blomhufvud och liknar då Juncus Triglumis[?] så nära, att 
de äro svåra att åtskilja. Den omnämnde Statice, är alldeles glatt, ett 
finger hög, med Alldeles purpurrödt hufvud. Dessutom har jag hållit på att 
äflas med en salix, som är närmast myosintes <sida12> men stundom 
svår att skilja från polen[1-2 bokstäver dolda i sidbindningen] och 
herbacea. passar efter beskrifning i Koc[hs] afhandling på S. arctica. 

Den resan till Spitsbergen lär förmodligen få torka in. De Spitsbergsfarare, 
som jag talt med, säga sig der hafva sett otrolig[t] granna blomsterfält. 
Det var denna berättelse, som eggade min hog. Men jag har red[an?] för 
lång rumpa efter mig, som ordspråket lyder, för att anställa så långa och 
farlig[a] resor. Slutligen måste jag be om ursäkt att jag icke hunnit svara 
Herr professoren[s] bref på tillbörligt sätt. Här i Lappmarken få[r] man till 
slut skrifva på concept papper sedan post papper blifvit slut, tills åter 
marknad blir, som inträffar en gång om åre[t] och man får det ändå icke 
obestält. Med Högaktning framhärdar Herr professorens 

Karesuando den 10de October 1830. 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala universitetsbibliotek (G 70q) / 
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<sida1>  
Besvarad d. 25 Mars 1831.  
[Mottagarens anteckning] 
 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Det hade längesedan varit min skyldighet, att lemna någon underrättelse 
om den tillämnade undersökningen af Haldefjellet, men de ledsamheter, 
som de[r]vid mött mig hafva på lång tid afhållit mig från att skrifva något 
derom, då jag icke sett mig i stånd, att Upfylla Herr Professorns väntan 
och förhoppningar. — Af det ymniga regn, som detta år äfven besvärat 
södra Sverige, kan Herr Professorn, genom gammal erfarenhet, sluta, 
hvad verken [verkan] det haft på fjellbyggdens Flora. Den tid Man kunnat 
göra Några insamlingar, hade fjellbäckarne svällt öfver sina bräddar. Det 
regnade beständigt. Jag kunde således icke komma till Haldefjellet; Utan 
måste åtnöja mig med Kåbdavanka och Tjatsa, der jag hade den lyckan, 

<sida2>  

att få en och ½ dags Uppehåll. Men fjällfloran hade nu icke samma 
utseende som förr. De raraste växtställen lågo under snön. Således inga 
saxifrager; ingen Agrostis algida, ingen alsin. rubella, icke en gång de 
allmännare gräsen och Starrarterne. Af det lilla som der kunde finnas, 
jemte det som blifvit taget häromkring, har jag emellertid inlagt och 
afsändt. Jag vet verkligen icke, om det ännu kommit längre, än till 
Kjengis; ty jag fick höra, att några Handlande från Alten, hvaribland en 
Tysk vid namn Mach skulle resa söderut, men som deras väg icke låg 
genom Karesuando, måste jag recommendera Paquetet på vägen på vinst 
och förlust. Uti detta Paquet äro inga salices, hvilka jag såsom mera 
vanskliga för att krossas, inlägger i särskilt Paquet och afsänder sjöledes. 
Jag vet ännu icke om den förra lådan med Salices och Angelicha kommit 
fram. Jag har hört, att den skulle vara kommen till Stockholm men min 
förut så pålitliga Commissionär, som nu kommit litet på obestånd, genom 
supande, har icke lemnat den i rätter mans hand. Jag måste säga som 
Prof. Fries om ett paquet, som varit i sällskap med denna låda. "Gud låt 
den icke hafva kommit i oblida händer!" 

Den andra puncten af mitt åliggande låter  

<sida3>  

ännu mindre tillfredställande. Jag menar ritningar för svensk Botanik. Jag 
tänkte väl en tid på, att gripa mig an med saken; men när jag skulle 
dertill, så voro Alla penslar borta. Det rår mina små kamrater för, som 
redan gå och snoka i Pappas gömmor. Således gick hela den saken om 
intet. — Den tredje puncten, rörande en afhandling om åtskilliga 
formförändringar af fjellväxter, etc. som skulle införas i v. Societet. N. 
Handl. har jag väl något funderat på. Den ligger färdigt conceperad, men 
är något för tung att skickas med Posten. Jag måste således afvakta 
Något tillfälle, att få den afskickad. — En liten låda med insecter till 
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Marklin följde med det ofvan nämda Paquetet, å hvilka begäres namn 
efter numreringen. Det var så litet, att jag icke en gång ansett det löna 
mödan att skrifva. Men be honom ändå icke förlora tålamodet, ej heller 
Upgifva Allt hopp. Några grofve nålar skulle vi behöfva. 

Jag har nu hört, att en Stud. Löfvenmark et Comp. tänka nästa sommare 
resa genom hela Lappmarken och Finnmarken, för att taga hela fjellfloran 
öfver en kam. De lära således komma att furnera[?]  

<sida4>  

hela den Botaniska verlden med tillräckligt antal fjellväxter af både nytt 
och gammalt. Jag som är bunden vid Karesuando, kan vist icke lofva att 
göra så vidlyftiga excursioner; men om det är något som kan intressera af 
det lilla, som finns på närmare håll, skall det vara min skyldighet att 
med[de]la åt Herr Professorn till godtgörande af den skuld, hvaruti jag 
ännu står. Som de resande tänka komma förbi Karesuando, skulle det 
vara mig ganska kärkommit, att med dem få några gamla Upsala växter 
enligt den desi[der]at lista, som Herr Professorn ännu torde hafva i behåll. 
Den regniga och kalla Sommaren, kunde icke anna[t] än åstad komma 
missväxt i Lappmarken. Deremot må lapparne väl. Denna vinter har varit 
grufligt kall till att börja med. Jag nödgades i December flere gånger taga 
in Thermomätern, när quick silfver började sjunka i kulan. Föröfrigt 
fortsätter observationerne, så noga, som möjligt; hvarvid jag under 
sommar Månaderna varit mohn om att få Nattens minimum inberäknadt. 

Under längtan, att snart få några underrättel[-]ser från Upsala, innesluter 
jag mig i Herr Professorens fortfarande ynnest, förblifvande Herr 
Professorns 

ödmjukaste tjenare 

L,L,Læstadius 

Karesuando den 25te Januarii 1831. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek G 320b) / 
 

Page 90 of 325



L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1831-07-30 
 

<sida1> [Adressfältet på brevet] 
Botanices Demonstratorn  
Högädle  
Herr Gabriel Marklin  
Upsala 
[Adressfältet på brevet] 

<sida2> 
Karesuando den 30de Julii 1831 

Högtärade Bror! 

Tack för brevet som jag bekom jemte några insects nålar med Åberg et 
Comp. Den lilla insect sändningen i fjol var så obetydlig, at Det icke lönte 
mödan att skrifva. Icke heller har det blifvit mycket samlat i sommar. Jag 
har icke varit alls till fjälls i sommar utan i det stället gjort en Resa till 
Torneå. På den vägen samlades ingenting emedan resan skedde hastigt, 
och Wahlenberg skall icke heller kunna skryta af många växter af mig från 
den färden. Annars är det svårt att samla medan man icke känner, hvad 
som bör samlas och icke. Bror bör nödvän[-] 

<sida3> 

digt ge oss namn på de skorfvar etc. som enligt numereringen afsändas. 
Doctor Deutsch i Torneå är annars en ifrig skorfsamlare, och han bad mig 
nu recommendera sig hos Bror till utbyte. Om Bror finner det för godt, så 
var god och skrif till honom med första. N.B. Han har ofta rest i Torneå 
och Kemi Lappmark för denna sak, och torde således äga godt förråd af 
Lappska insecter. Jag skall väl bjuda till så godt Jag kan, men att det icke 
kan blifva något värd med saken så länge jag icke förstår mig på hela 
skorfväsendet, finner jag nog. 

Bror nämnde en gång om Correctur för mina Lapponica. Denna goda 
loford får  

<sida4> 

jag nu anhålla att Bror täcktes up[p]fylla med en afhandling, som nu afgår 
till Wahlenberg i fall den kommer att tryckas. Den Handlar icke om Lappar 
utan om växter. Professor Wahlenberg torde vara mycket sysselsatt med 
annat, derföre tar jag mig frihet att anhålla om Brors biträde i händelse 
nemlligen Wahlenberg låter trycka den. Var god och se efter att der icke 
får insmyga sig flere tryckfel, än de som redan kunna vara. Ibland andra 
laga skäl hvarföre Botanik och Entomologi blifvit så mycket eftersatte i år 
af mig får jag nämna att min familj nyligen förökats med den tredje 
arfvingen. Jag har således nu redan 2 döttrar och en son. Quad 
observandum non imitterdum est. Inneslutande mig i Brors ynnest 
framblifver en redelig Stallbroder 

   L, L, Læstadius 
 

_ 
Original / Gabriel Marklins samlingar / UUB 
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P.S. hosföljande bref, torde Bror vara god och lemna till sine ägare. Uti en 
hopskarfvad del af första Lådan har jag stuckit några fjerilar[,] små 
skorfvar m.m. med det är så litet. dock begäres namn på dem så länge de 
äro numrerade med samma nummer som i fjohl. Insect Tången tappades 
redan 1825. Jag har dock hört att den skall vara funnen i en Lappby. Jag 
ber Bror vara god och hälsa Löfvenmark et Comp. om de nu äro 
hemkomna, att de icke glömma skicka till baks chartan öfver Quickjock 
och Vitrihjaur trakter, hvilken de lånte hos mig förleden vår. Då nu ingen 
Norrsk dinute[?] reser härförbi, så är det en god lycka om brefvet och 
Lådan komma fram. Jag måste likväl låta den gå på vinst och förlust. 
Dabom[?] Karesuando uti December 1831. 
  ut supra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
/ Original / Gabriel Marklins samling / UUB 
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<sida1> 

Karesuando den 23dje December 1831. 

Vördaste Broder! 

Det var på en gång oförmodadt och kärkommit, att efter så långt mellan 
skåf, få gägnas af Ditt kärkomna bref af den 10de October, hvilket jag nu 
går att besvara. Jag hade väl undrat öfver Din långvariga tystnad, men 
förmodade orsaken vara den, att Du nu vore på utländska resor. Jag har 
frågat åtskillige Resande, som passerat härförbi, utan att få någon vidare 
Uplysning i saken. Nu ändteligen har Du brutit den långa tystnaden, och 
förklarat Dig någorlunda nöjaktigt, hvaraf jag finner, att Du en tid bortåt  

<sida2>  

varit betagen af martas bekymmer och giftes[-]tankar, hvarvid till och 
med sjelfva floran, Din ungdoms älskarinna, blifvit åsidosatt. Du fägnar 
mig dock med den bekännelse, att Ditt gamla tycke för henne åter 
Upvaknat, och jag är fullt öfvertygad, att Din nya vän och älskarinna, som 
emellertid fängslat Ditt hjerta, icke kan bli svartsjuk deröfver. 

Efter denna ingress, kan det vara tid, att äfven jag yppar mina 
hemligheter; och får dervid börja med samma klagovisor, nemligen att jag 
genomgått giftes curen, och dervid hunnit vida längre än du, såsom redan 
hafvande 2 döttr[ar] och en son; såsom en nödvändig följd deraf har jag 
äfven haft Martas bekymmer; och de[r]vid hunnit så vida, att jag är 
någorlunda skuldfri, dock icke heller vidare. Utom allt detta har jag äfven 
nödgats lära mig ett nytt språk, neml. finskan hvilket från början Uptog 
betydlig tid. Nu har jag likväl hunnit så vida äfven derutinnan, att jag 
begår mig någorlunda. under allt detta har jag likväl icke alldeles förgätit 
floran. Jag har nästan hvarje sommare gjort excursio[-]ner till Norrige, 
och dervid utom förut kända  

<sida3>  

rariteter t. ex. Carex laxa; Hierachlea alpina, Polytrychum lævigatum etc. 
äfven funnit Några recryter för svenska floran, t.ex. Carex frigida Host[?]; 
Potamog. Sparganifolius Læst. samt några andra af Fader Wahlenberg 
ännu icke erkända Species; för ex. Armeria alpina, Stellaria paludosa 
Læst. Rubus Castoreus Læst. Ranunculus eradicatus Læst. hvilka äfven af 
medelmåttigt Liberala Botanister kunna anses för Species. I sommar har 
jag gjort en resa till Torneå, och under vägen tror jag mig hafva funnit ett 
nytt stort och Märkvärdigt gräs, hvilket ännu icke fått något namn, men 
förtjenar till och med odlas, emedan det utgör ett bland de största gräs 
sorter som göra Boskaps skötseln omkring Torneå Elf så lönande. 

Häraf ser Du nu mina oeconomiska och Botaniska funderingar. Mina 
åkerbruks försök hafva icke kunnat anställas med någon framgång, 
emedan trakten häromkring är för mycket fjellartad, såsom varande nära 
Tallens öfra gräns. När Du nu skrifver nästa gång, så underrätta mig, om 
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och hvilka fjellväxter Du önskade; men framför allt om och när jag kunde 
få se Dig  

<sida4>  

i Karesuando. När du kommer, så är Du välkommen. Vill icke din fru också 
följa med, för att se Lappmarken? Om Du toge sjövägen från Stockholm 
till Haparanda, så komme den resan icke att kosta Dig särdeles mycket. 
Ifrån Haparanda kommer man med båt till Karesuando. 

Andra nyheter vet jag nu icke att förtälja. Det höres väl, som skulle 
cholera morbror, som den kallas af bönderna, hålla på minskas i finnland. 
Dock fortfar ännu Spärrningen mot Finnland. I trakten häromkring höres 
dyr tid och brist på brödföda[.] En Tunna korn kostar redan 18 a 20 
Riksdaler på Haparanda, och en stor mängd löst folk resa dagligen 
härförbi till Norrige, för att der söka sin utkomst med fiske. 

Vore jag Dig så när, som jag är fjär, kunde jag förse Dig med någon 
Renstek och färsk Torsk till Juhl; men nu måste jag blott åtnöja mig med 
hällsningar. var god och framför min okända hällsning till Din fru, och be 
henne vara kärkommen till Lappmarken. Hon skall då få Spisa hjortron 
hvar dag, så länge hon är der. Skrif snart till 

Din redelige vän 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Volym 25 / Riksarkivet, 
Stockholm 
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<sida1>  

Karesuando den [dag har inte angivits] Julii 1831 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Redan i vår, eller någon tid sedan de bekante Herrarne Åberg et Comp. 
reste här förbi, hade jag med Posten utsändt den afhandling, som äfven 
nu medföljer; men Posten hade den olyckan, att blifva plundrad emellan 
Karesuando och Haparanda, så att de fleste brefven blefvo tilbaka 
skickade Upbrutne och sönderrefne. — Af de nämde resande hörde jag, 
att den nya Uplagan af flora Svecica var under tryckning, och att en del då 
redan var nyligen Utkommen. Jag måste då skynda med denna afhandling 
På det att Herr Professorn Måtte komma i tillfälle, Att taga den ad notam, 
ifall der funnes Något som förtjente anmärkas. Den afsändes således nu 
åter på försök, nästan oforändrad [oförändrad], Med undantag af ett kort 
tillägg, som blifvit föranledt af en snappresa till Torneå, från hvil[-] 

<sida2> 

ken resa jag nu nyligen kommit hem. Jag hyser den förmodan, att 
afhandlingen i det hela öfverensstämmer med Herr Professorens åsigter, 
och anhåller således om ett rum för densamma uti Vet. Societetens 
Handlingar, ifall Herr Professoren finner den förtjena Någon 
Upmärksamhet. 

Jag ångrar högeligen, att denna Utomordentliga varma Sommare gått 
förlorad, utan att hafva fått besöka fjellen. Värmen började här i medium 
af Junii Månad, och har fortfarit Ända till den 21 Julii utan att ett enda 
regndroppe fallit. Åkrar och Ängar äro således förbrände åtminstone långt 
efter Torneå Elf. Under en sådan hetta blef myggen Alldeles odräglig. 
Enligt gammal erfarenhet är denna plåga ännu värre på släta fjellet, när 
värmen är stark. En fjellresa hade i sådan värme blifvit verkligen på 
kostande, då sjelfva Lapparne, (Postförarena) klagade, att de ännu alldrig 
slitit[?] värre; att deras smör smält i matsäkken och runnit bort, Att de 
således fått lefva Med vatten och bröd; att de Alldrig fått en blund så 
länge fjellet varade o.s.v. Jag beslöt således att resa ner till Torneå och 
Kimi som hastigast[.] Under denna resa hade jag tillfälle, att gora [göra] 
åtskilliga anmärkningar i växtgeografien. Jag tror Mig äfven hafva funnit 
ett för Scandinavien Nytt gräs, som är så mycket märkvärdigare, som det 
är ett ibland de största Svenska foder[-] 

<sida3> 

gräs, och utgör en betydlig del af de förvånande Ängar, som utmärka 
Torneå Elf i synnerhet kring Hietaniemi. Af detta jemte annat smått följa 
Specimena med det första. — Föröfrigt har det icke lyckats bra med 
Botanicerandet häromkring. Salices blommade ut, innan Jag viste ordet 
af. Andra förhinder hafva också kommit i vägen, hvaribland förökandet af 
familjen med den 3dje arfvingen, kan räknas för halft laga skäl. Herr 
Löfvenmark, som träffades i Torneå, lofvade att taga ett paquett salices 
med sig till Upsala, hvilket är förut omnämdt. Dermed följde äfven några 
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Mossor hvarå anhålles namn enligt numreringen. Skulle Herr Professorn, 
enligt ett förut benäget gifvit löfte, kunna utverka något præmium 
Linneanum, så vore det visserligen icke till föraktandes uti närvarande 
penninglösa tider helst i Lappmarken; der Man väl får mat för dagen, men 
får sällan se 12 skillingar i penningar. 

Jag har en Brorson i Upsala, (En son till C. P. Læstadius, hvilken Jag har 
att tacka för min framkomst i studier) som vist är i stort behof om hjelp. 
Skulle Herr Professorn kunna recommendera honom till något Stipendium, 
eller annars gå honom till handa med goda råd, så blifve Jag mycket 
förbunden. Och i händelse Herr Professorn kunde utverka det 
ofvannämnde præmium Linneanum, så anhåller jag, att 20 Rdr måtte 
lemnas deraf till Henrik Læstadius.  

<sida4>  

Enligt af Herr Professorn i ärade skrifvelsen af den Februarii gifna löfte, att 
fylla det som brister af Upsalienska, har jag tagit mig frihet att bifoga 
hosföljande förteckning på desiderata, af hvilka jag dels äger dåliga 
Exemplar, dels önskar för Jämförelse och för den classiska[?] Jorden. För 
löftet att få del af odlade växter tackar jag ödmjukeligen. Jag kan 
derigenom få en början till Flora Nobilis. 

Hosföljande bref till Tit. Marklin, anhåller jag måtte lemnas till honom vid 
läglighet. Jag har anmodat honom, att vara behjelplig vid Correcturet af 
Afhandlingen, ifall den kommer att tryckas, att der icke må insmyga sig 
flera tryckfel, än de som redan kunna vara. 

Man börjar redan frukta för cholera äfven i Lappmarken; men värre än 
Cholera blir säkert brist på lifsmedel, då ingen Rysse slipper till Norrige 
med Mjöhl, hvarifrån båda Lappar och Nybyggare härom[-]kring fått Mjöl. 
Nybyggarena här hafva inte annat än hjortron till bröd vid mjölken, och 
det går väl än så länge de finnas på hvar myra. 

Do Nowember 1831. Då detta bref, som var påbörjat i Julii Månad, icke 
kom att afgå i anseende till den osäkra Postgången, måste jag nu börja på 
ny räkning. Sedan jag nu dels af det, som blifvit samlat i sommar, dels af 
lemningar sen förr, valt ut  

<sida5>  

det bästa till ett medelmåttigt Paquet för Herr Professorns räkning, hvilket 
nu endast väntar på lägligt tillfälle, har jag sedermera af allehanda 
quarlefvor samlat ihop en liten samling till afyttring åt dem, som hafva 
stark Cupido habendi efter Lappska växtalster. Den består af 30 convolut, 
innehållande hvardera Convol. circa 85 Species jemte variationer, hvilka, 
ifall Någon del deraf, någonsin skulle hinna fram till Upsala, jag anhåller 
Herr Professorn torde vid tillfälle af Någon Excursion, recommendera hos 
commillitones[committitones?] Priset, som är hvarje convol. åsatt, blir i 
anseende till Exemplaren olika hålt, olika emellan 6 a 5 Riksdaler Convol. 
Meningen är, att derigenom kunna få mede[l] till någon längre excursion 
eller till förskaffande af någon bok, som vore behöflig. Det förstås, att 
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Herr Professorens rätt till förstlingen af det som vid förefallande 
Excursioner insamlas, är alltid förbehållen. Jag vill förmoda, att det mesta 
af de former, som nämnas i afhandlingen (kallad Loca parallela). äro tid 
efter annan meddelade. Skulle der likväl förekomma något, som vore 
Tvifvel[-]aktigt, skall det vara min skyldighet att meddela efter yttersta 
förmågo; äfven som det vore min önskan, att få Uplysning om åtskilligt, 
till ex. den nu medföljande ormbunken Polypod. Spinulosa simile; den 
formen af Armeria från Tjatsa, som i fjohl medföljde,  

<sida6>  

Om den kan anses för tyskarnes Armeria alpina, etc. Den fatala 
Sjukdomen Cholera morbus, om den kommer närmare, kommer 
visserligen att verka menligt för Communicationen, och blir äfven ett svårt 
hinder för botaniska funderingar. På försök skickas härmed några frön, 
som blifvit samlade i sommar. Om de ville lyckas, skall jag framdeles 
bjuda till att få mera, ehuru det är vida mer besvär med frösamlingen, än 
inläggande af växter, emedan man måste gå så mången gånger och passa 
på, när det blifvit mogna. Några till ex Pedicularis lappon. äro så svåra att 
få frön utaf, att om man icke passar just på dagen, har capslerne redan 
öpnat sig och fröen utfallit. Tar man dem förut, måste man frukta, att de 
icke äro mogna. 

Efter Julii månads utgång, föll väl något regn ehuru till föga båtnad för 
Åkrarne, som då redan [ett överstrykt tecken] voro förtorkade. Af Somliga 
Åkrar fiks icke så pass halm, som behöfdes till blandning i brödet, hvilket 
Nybyggarne nyttja. På vissa hårdvalls ängar, hvarifrån flera Kofoder 
ärhållits de förra åren, fick man i år icke nedsatta [nedsätta] lian. Så 
förtorkadt och förbrändt var allting.  

<sida7>  

Lapparne klaga dock icke öfver hettan. Deras renar befinna sig väl, i 
allmänhet är det temligen svalt på de landtuddar, som sticka ut i hafvet, 
och hvarest denna församlings Lappar Uppehålla sig om sommaren. 

Jag har nu länge, men förgäfves väntat på någon resande från Norrige, 
som kunde föra Med sig det omnämnda Paquetet. En viss Bergmästare 
sades skola komma från Alten, men han har behagat resa en annan väg; 
Jag måste nu således försöka en väg, som vis[t] icke är så säker. Med 
Districts Prosten Grape som nu snart Anträder sina Visitations resor, 
genom Lappmarken, sändes Alltsammans, som här medföljer först till 
Åsele, derifrån vidare Antingen Med någon fogelhandlare, som reser 
genom Upsala eller med någon Handlande till Hernösand och så vidare. 
Osäkert är således när detta kommer fram. Måtte det likväl komma 
helbreggda! Härmed en liten Insect Låda till Tit.  

<sida8>  

Marklin. Det börjar nu att snöga, och betala Sommarens torka. för att 
lindra post porto har jag tagit mig dristighet, att Låta ett bref till Jägare 
Förbundet medfölja, hvilket väl med något tillfälle kan komma till 
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Stockholm. Ingenting vidare höres från Lappmarken, än att vargarne 
grassera bland Lapparne. Hittils har Thermomätern icke stått öfver 32-. 

Sluteligen får jag recommendera mig uti Herr Professorns fortfarande 
Ynnest, samt förblifva Dess 

Karesuando uti Decemb. 1831 

ödmjukaste tjenare 

L, L, Læstadius 

 
Besvarad d, 13 April 1832  
[mottagarens anteckning] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>  
Karesuando den 13de Martii 1832 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Det är nästan oförsvarligt, att jag dröjt så länge med besvarandet af Herr 
Professorns ärade och lärorika skrifvelse af den 10de maji 1831, men 
ordsakerne äro mångahanda. Först och främst var af brefvet mycket att 
inhämta som äfven förutsatte undersök[-]ningar och Jämförelser med 
Salices. Pro secundo tänkte jag, att på en gång få tacka för den benäget 
lofvade Remissen, i förmodan, att jag skulle få den i höst, hvilket likväl 
slog felt emedan jag icke viste någonting säkert om den samma, förr än 
med detta bref och hant således icke instruera min Commissionär, innan 
han reste till Stockholm, hvarest ett sådant Paquet vore till finnandes. 3tio 
har bråket med Cholera Författningar och anstalter, för oss som bo på 
gränsen till Ryssland, förorsakat mycket bryderi med beständiga 
brefväxlingar mellan Landshöfdinge Embetet och Sundhetsnamder 
[Sundhetsnämnder?] etc. så att icke mycken tid varit öfrig från  
<sida2>  
dessa och andra Embetsförrättningar; och 4to hafva väl öfver 400de 
personer, i anseende till brist på bröd å Landsbygden i Norrbotten, 
passerat härförbi till norrska finnmarken, hvilka alla pass och sundhets 
betyg här skolat ses och på skrifvas. allt detta tillsammanlagt har gjort 
mig både olustig och trög att skrifva häldst uti sådana ämnen, som fordra 
en lugnare sysselsättning. 

Sedan jag nu genom dessa skäl sökt att göra min försumlighet åtminstone 
ursäktlig, tar jag mig frihet att närmare fästa Uppmärksamheten på Herr 
Profes[-]sorns geniala Upställning af de Scandinaviska Salices, hvaremot 
jag ingenting har att anmärka. Jag har nu på några somrar icke egnat min 
Uppmärksamhet åt Nectaria, emedan jag trott mig finna, att nästan alla 
Nectarier hos salices bli fram på sommaren mer och mindre 2 klufna eller 
åtminstone urnupna[?], hvilket allt synes stå i sammanhang med en 2-
delta Capseln. Denna dubbelhet hos nectarierne Tyckes också vara 
temmeligen naturlig, om man antager att delarne hafva sin grund i det 
hela, hvilket åter synes iakttaga en viss symmetri uti allt hvad Natu[r]en 
frambringar. Till denna dubbelhet tyckes de flesta salices syfta med sina 
2-delta Capsler; sina 2 ståndare, sina 2 bladstipler[?], och så vidare; 
hvarföre äfven honungshusen under blomningen merändels Utsipra 2ne 
ærggrar[?] af honung  
<sida3>  
Det är denna anledning, som den 1-sta Tribus med hufvudkänne[-]märket 
"Nectaria 2." synes mig så vida vara till förståendes, att den tendens till 2 
faldighet, som äfven förekommer hos andra Salices Nectarier är tydligast i 
denna afdelning; och kan som en under[-]ordnad character vara af 
Mycken vigt; sedan det blifvit fullkomligen utrönt, att nectarierne hos de 
andra afdelningar[ne] alldrig blifva 2 delta. Det är blott 2 former, hos 
hvilka jag verkeligen funnit Nectaria 2 innom ett och samma blomfjäll, 
neml. Sal. pentandra, var. degandra Liljebl som förekommer ofta nog i 
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vesterbotten, samt en form af Sal. glauca med dubbla Capsler och dubbla 
nectarier innom ett och samma blomfjäll. 

Vid de andra Tribus har jag ingenting att anmärka, änskönt jag gerna 
skulle hafva önskat, att vissa närslägtade arter kunnat komma under en 
och samma afdelning: f.ex. Sal. lanata och hastata, hvilka stundom äro så 
nära hvarandra att man icke utan möda kan åtskilja dem. Sal. Capræa 
Cinerea, aurita, livida eller depressa, tyckas utgöra den naturligaste 
flocken i hela slägtet, och borde icke skiljas från hvarandra genom några 
mellanarter. hit hör en art, som Jag förmodar vara Lin. Fl. L. Tab.8. f.n. 
Capsulis pedicellatis et stylis elongatis, (habitur är midt emellan limosa 
och linerea). Af denna har jag på några ställen i Lappmarken funnit 
Exemplar förut, men icke så charakteristi[s]ka som här i Karesuando. (var 
icke något Exemplar af den med i Remissen under namn af Sal. 
lapponica.?). 

Med anledning af Herr Professorns Yttrade förmodan  
<sida4>  
att Sal. versifol. Wahlenb. skulle vara S. fusca Lin. på gru[nd] af 
Smiths[?] beskrifning efter Exempl. i Linnés Herbarium, vågar jag, ehuru 
talande i fåvitsko, framkasta den frågan: hvilken[-]dera skall äga mera 
trovärdighet i tvetydiga fall; antingen Linnés Herbarium eller Dess flora 
med Svea Specialia? 

Om vi antaga, att de Specimina, som nu finnas i Linnes Herbarium, 
verkeligen legat till grund för beskrifningarne i Floran, och tillika 
supponera, att dessa Specim. Alldrig blifv[it] Omstökade, sedan floran blef 
färdig skrifven, hvarken i Linn[és] egen tid, eller sedan: då måste 
förmodligen Herbarium vara ett orakel, mot hvars utslag ingen kan vädja; 
(und[an]tagandes likväl den fatala omständigheten, att Gubben någon 
gång sammanfört individer af 2 särskilta arter under en kam[?]) Men 
antagom, att Han såsom en Consequent man, icke blo[tt] beskref 
individer, som lades in i Herbarium, utan verkliga arten i den fria naturen; 
d.v.s. anförde eller beskref Alla hufvudsakliga likheter, som Han fann hos 
Individer i allmen[-]het, med uteslutande af olikheterne individer emellan: 
då måste beskrifningen gälla vida mer än Herbarium. Prof. Wahlenberg 
har vid aira alpina och Carex pedata visat, att Linnés Herbarium, eller de 
Upgifter som af dess Uplysta ägare meddel[ats] icke alltid äro att lita på; 
dessutom kan det hafva händt mån[-]gen annan och äfven Gubben Linné 
sjelf, hvad som händt Herr Professorn med Sal. arbuscula. 

Om man nu Applicerar detta på Närvarande Casus, så synes de[t] af 
Linnés Fl. Svec. Att beskrifningen närmare öfverens stämmer med Sal. 
fusca eller repens än med versifolia. Man kan icke säg[a] om Sal. versifol, 
att den har [här] fol. nitida. "folia supra et ament[i] Communiter 
nigrescent" passar icke heller på versifolia. Dessuto[m]  
<sida5>  
är Sal. versifol. så sällsynt, att Gubben Linné enligt sin vana åtminstone 
bordt sätta rarius och in Lapponia, om han med sin S. fusca ment S. 
versifolia Wg. Af dessa och andra skäl, hämtade af Linnés Resetuor genom 
Lappmarken kan jag för min del icke, så gerna jag än ville, antaga Sal. 
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versifol, att vara Sal. fusca Lin. Linnes rätta Sal. repens måtte äfven hafva 
varit något, efter det heter i Flora Svecica. "hab. in Daræcia[?] Börskel[?] 
inter Templum et Skogsängen." Mon tro om detta så Specielt nämda ställe 
har någonsin blifvit undersökt? Der måtte hafva funnits någonting 
Specielt, efter Locus Specialis är så noga utsatt. 

Till Sal. myrtilloides hänför Herr Professorn den form, som jag med 
frågetekn kallat Cæsia. Jag kan deremot alldrig hänföra den till 
myrtilloides, emedan den utom storleken har alla kännetekn af Sal. fusca. 
— Hvad angår några former af Sal. aurita, som med frågetekn af mig 
anmärktes under namn af S. plicata,? - finnmarkika?, om hvilka Herr 
Professorn anmärker, att de torde vara hybriditeter af Sal. aurita och 
livida, eller aurita och myrtilloides: så föranlåter jag åter till en fråga, om 
det nu blifvit fullkomligen utrönt. Om växter i allmänhet kunna fortplanta 
sig såsom hybrida Species? Att det finnas en mängd hybrida växter, 
såsom individer betraktade, tviflar jag icke; men huruvida sådane 
hybriditeter kunna verkeligen fortplanta sig såsom arter och bibehålla sina 
egenskaper flera generationer igenom, är någonting som jag önskade 
veta. Om det verkeligen är bevisligt att hybriditeter fortplanta sig, hvilket 
synes  
<sida6>  
mig tvifvelaktigt, så är, [<en> överstrykta tecken] efter min tanka en 
sådan hybri[-]ditet, fortplantad genom flere generationer, att anse som 
ett verkligt Species. — för att återkomma till de ofvannäm[n]da formerne 
af Sal. aurita, så får jag anmärka, att de förekomma i ganska stor mängd 
på somliga ställen; hvadan det synes tvifvelaktigt, huru vida en så stor 
mängd af hybrida individer kan finnas såsom blott individer betraktade, 
de[t] är: tillkomna genom frön af en Sal. aurita till far och en Sal. livida till 
mor, eller tvärt om. Äfven om man antar, att dessa 1000de tals individer 
hafva vuxit af frön, som mognat på en individ af Sal. myrtilloides, men 
blifvit befruktade af en verkelig Sal. aurita, eller tvär[t] om; så måste man 
äfven supponera, att både Sal. aurita och myrtilloides skola finnas i 
grannskapet. Men är detta icke händelsen med den formen, som troddes 
vara en proles hybrida af Sal. aurita och myrtilloides; ty den nämde 
formen är tagen i Piteå Lappmark, och är der allmän; men mig veterligen 
finns icke Sal. auri[-]ta i hela Piteå Lappmark, utan först 20 mil nedanför i 
Piteå Stad. Man måste således antaga, antingen at[t] denna mängd af 
individer tillkommit genom fortplan[t-]ning under flera generationer af en 
proles hybrider; eller ock finnes det uti sjelfva växtstället sådane 
omständigheter, som förorsakat den nämde formens skiljakti[g]het från S. 
aurita. Jag skulle häldst antaga det sedna[-]re. Jag antar då den Nämde 
formen för en verkelig Sal. aurita, som blifvit sig något olik till följe af 
vissa ordsaker, som väl kunna förklaras, sedan man undersökt 
växtställets beskaffenhet, och funnit hvad  
<sida7>  
verkan ett sådant växtställe har på andra växter. — hvad Sal. arctica 
angår, så hänför jag den till myosinites tills vidare; ehuru den stundom är 
svår att skilja från Sal. herbacea. jag har nog litet utaf den, för att kunna 
yttra mig om dess Specifika skilnad. Jag måste äfven tvifla på S. 
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Sarmentacea, tills Jag möjligtvis skulle få se mera och fullständiga[-]re 
Exemplar af den. 

Detta i korthet om Salices — Det är ännu mycket, som jag borde 
undersöka, och många trakter, som jag borde besöka, innan jag kan 
fundera på en afhandling om de samma; hvarföre jag högeligen önskade, 
att den nu så vänskapsfullt meddelade Prospecten af Herr Professorns 
Upställning, måtte allmängöras; kommandes densamma så mycket 
mindre att vara mig till mehn, som jag ännu icke på långt när är färdig 
med min afhandling; och lärer den för öfrigt blifva något olika. 

Herr Professorn nämner en Arundo bovina[?], som jag skulle hafva 
meddelat, och skall vara synonym med den äkta Arundo varia Sclr[?]. Jag 
kommer nu en gång icke ihåg, hvad det skulle vara för en Arundo. jag har 
väl flera former af Arundines, af hvilka jag måste framdeles skicka 
Exemplar, för att få Uplysning, sedan jag nu först fått emottaga de 
efterlängtade sändningarne. Det förstås att jag högeligen längtar efter de 
nova som nu blifvit nämde, både Salices och andra. Statice Limonium[?] 
et St. Serotina; Carex nutans etc. 

Förleden sommar gjorde Jag en resa till Torneå (43 mil från Karesuando); 
hvarvid jag tror mig hafva funnit ett för Svenska  
<sida8>  
floran nytt gräs, som ännu icke blifvit bestämt hvarken till genus eller 
Species. Det är ett ibland de störrsta och vakr[a]ste som sverrige har, och 
kan med tiden blifva nyttigt att odla såsom ganska godt och 
fodergifvande. Det liknar en aira, men blomfodren äro 6-7 -blommiga, och 
hela vippan hängande ner med fina grenar. — föröfrigt gjordes många 
iagtagelser i växtgeografien under denna resa. Salix ang[några oläsliga 
tecken]lina i Kemi, Sal Caspidata Koch, ibidem[?], annars allmän i hela 
Norr- och Vesterbotten. Carex dioica var monoica[?], Potamog. 
Sparganifolius Læst. fructific.[?] Karesuando. Rubus Castoreus, förut sänd 
under namn af Rub. hybrideus[?], et polyp[o]dium inter Mar[?] et fæm[?]. 
medium. 

En gruflig Torrka och hetta, har här varit i Sommar, så att äfven 
Lappmarken har fått oår för torrka, hvi[l]ket annars är ovanligt. I 
synnerhet har Norrbotten lidit, och man har på Många ställen knapt fått 
igen utsädet. En Allmän Nöd har deraf blifvit följden, så Att öfver 500 
personer passerat förbi Karesuando till Norrska Finnmarken för att söka 
mat från Sjön. Der få[s] och i vinter så mycken fisk, att man får ösa Sillen 
med Håf, och taga Torsken med Hand. 

Inga andra Nyheter höras från höga Norden. Jag får således sluta mitt 
vidlyftiga bref, med att innesluta mig i Herr Professorens Ynnestfulla 
Åminnelse samt förblifva herr Professorens, 

ödmjukaste tjenare 
L,L,Læstadius. 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala universitetsbibliotek (G 70q) / 
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<sida1>  
Karesuando den 12te augusti 1832. 

 
Höglärde Herr Professor! 
 
Med Herrar von Vright & Stenius har jag haft nöjet emottaga Hr 
Professorns ärade skrifvelse av den 17de April hvarföre jag får betyga min 
förbindl. tacksägelse, äfven som min synnerliga fägnad, att genom denna 
correspondanc[e] få Up[p]lifva den fordna bekantskapen. 
 
Angående de begärda ritningarne för Sv. Bot. får jag väl anföra till min 
ursägt, att Herr Professorn sjelf bättre än jag och någon annan kunde 
förfärdiga sådane, hälst jag är temmeligen rudis[?] i ritnings konsten, och 
har nu på länge icke befattat mig med ritande. Jag fruktar äfven att de 
figurer jag gifvit till Sv. Bot. icke torde vara till allmänhetens nöje, 
al[l]denstund det klagas öfver dålig afsättning. Emellertid skall jag bjuda 
till att tjena Herr Professorn härutinnan,  

<sida2>  

så vidt det kan ske utan skada för saken. Formatets storlek, äfven 
förte[c]kning öfver icke ritade fjellväxter har jag af Prof. Wahlenberg; men 
det börjar nu blifva svårare att få original Exemplar lefvande, sedan de 
härom[-]kring växande blifvit uttömde. 

Den andra punkten af Herr Professorens önskan, skall såvida blifva 
[<blifva> överstrykt ord] Up[p]fylld, som tillgångarne medgifva. Professor 
Wahlenberg har i de sednare åren bidragit med Rese understöd till 
Insamlandet af fjellväxter, och har således största talan i den saken. 
Trakten kring Karesuando är icke så beskaffad, som i Quikjock, att med 
en eller par dagars Excursioner de flesta fjellväxter kunna insamlas. man 
måste här göra långa resor till de egentliga fjellen, hvilka icke träffas förr 
än nära Norrska kusten. Dertill fordras folk (vanligen 3 karlar) för att 
färdas med båt 12 mil och sedan 4ra mil Landväg, hvaraf följden blir 
betydliga omkostnader. 

Insamlandet af frön, utom af de få arter som träffas häromkring, är i 
sådane omständighe[-]ter förenadt med större svårigheter i anseen[-] 

<sida3> 

de dertill, att sådane icke fås förr än längre fram på hösten. För att få frön 
af alla växter, som finnas i fjellen, borde man vistas der ifrån 
midsommare[n] till Michaeli, hvilket för mig i anseende till Embetets 
göromål är omöjligt. Jag har vanligen blott en månads tid att disponera 
för det Botaniska. 

På anmodan af Professor Carling samlade jag en sommare frön och Rötter 
för Landt Bruks academien men efter som jag hört, skola fröna icke hafva 
grodt, och rötterne blifvit under Transporten illa medfarne. Sådane försök 
tyckas således i flera hänseenden vara förenade med stora svårigheter. 
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För tillbudet, att få utländska växter mot Lappska får jag äfven betyga 
min tacksägelse. Det är egentligen Salices, Carices och Hieracia samt 
sådane Junci etc. som tjena till Uplysning vid de svenska växternes 
synonymi hvilka jag i synnerhet önskade få del af. I synnerhet skulle 
salices Willdenovianæ [Salix willdenoviana], Schleilherianæ[ Salix 
schleicheriana], Seringian[a][,] Smithianæ [Salix smithiana] etc. med 
aulhentike [authentiske?] bestämmelser vara särdeles kärkomne. — 

Jag skulle gerna hafva önskat, att få sända något med Vright & Stenius, 
men jag måste beklaga, att det nu icke kan ske, i anseende till den 

<sida4>  

korta tiden. Jag har med dessa Herrar gjort en resa till Tromsö och dervid 
samlat åtskillige fjellväxter, hvilka dock lemnades i Tromsö för att lätta 
Transporten öfver Fjellen för de näm[n]de Herrarne. Dessa växter komma 
icke mig till handa förr än på vinterföre. 

I sommar lära icke många figurer blifva ritade för Sv. Bot. Jag förmodar 
äfven att figg. ännu finnas quar sedan förr. endast gentiana involucra[-
]ta, Pot. Sparganifolius, samt Ranunculus eruditus (mihi) äro ritade, hvilka 
kunna hvila tills flere hinna blifva färdige. Dessa jemte Andra 
märkvärdigare former af Nordiska växter, äro af mig beskrifne uti en 
afhandling, kallad Loca parallela plantarum som lärer införas i Upsal. Vet. 
Soc. handl. 

Genom Handtlanden A. A. Lithner i Haparanda kunde allt, som möjligen 
skickas hit bäst komma mig tillhanda. Näm[n]de Handlande reser vanligen 
Sommar tiden till Stockholm. 
 
Med Högaktning har äran framhärda 
Herr Professorens 
 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1> 
Karesuando 16de aug. 1832 [<504>] 

 
Högtärade Broder. 
 
Brevet tillika med den deri Specialissimo recommenderade Brodren 
Frigelius kommo till Karesuando den 25te Junii eller dagen efter 
midsommar dagen. Sedan den tiden har man här Entomoligiserat, 
ornithologiserat och Botaniserat ända till Norrige, och sedan i trakterna 
häromkring och samlat allt hvad samlas kunnat, ehuru väderleken och 
hela sommaren i allmänhet varit högst missgynnande för alla slags 
undersökningar, så att Herrar Commistenter icke lära mycket rosa 
marknaden. Emellertid kan jag intyga att alla har på sitt vis varit  

<sida 2> 

flitige att göra excursioner, vid hvilka jag oftast varit med. Men Frigelius 
den fromma mannen har måst utstå många äfventyr på fjellresan, hvaraf 
vi andre Spefoglar gjort oss lustige; och sanningen att säga, ha vi sällan 
haft så roligt på någon resa, som på denna hvartill Frigelius mest bidragit. 
– Då bror vet huru dålig Entomolog jag är, måste det synas förlåtligt att 
jag icke samladt några skorfvar särskildt för Brors räkning. Så att här icke 
kan bli fråga om något Stipend Entomolog alls; utan heldre dagliga 
kompensen – om jag sett någon skorf så har jag bara visat dem åt 
Frigelius. – Bror nämner om ritandet af larfven. men  

<sida3> 

det lär blir svårt att rita, medan jag icke vet, hvad som förtjenar ritas. 
Bror måste först lära mig att känna de fjerilar och skorfvar, som 
någongång skickas härifrån, annars samlar jag både likt och olikt. Dels 
hvad som nu föröfrigt är till vetandes och sägandes om Lappmarken m.m. 
så det står allt skrifvet i Juda konungens Bok. Jag har fått så många bref 
och reqvisitioner med de här herrarne, att jag knappt hinner svara på alla 
mycket mindre upfylla allas önskningar. Jag måste sluta med hällsningar 
till alla som vederbör, samt innesluta mig i Brors gunstbenägna 
hugkommelse samt förblifva totus et grantius nominis tui euktor et Cliem 
observantissimus  
 

    Læstadius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Original / Gabriel Marklins samlingar / UUB / 
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<sida1>  
Karesuando den [dag har inte angivits] Augusti 1832. 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Med Herrar Frigelius Vrigt & Stenius har jag haft nöjet emottaga Herr 
Professorens ärade Skrifvelse af den 13de April, tillika med 2ne 3 häften af 
Svensk Botanik, hvarföre jag härmedelst får aflägga min ödmjukaste 
tacksägelse. Jag började nästan frukta för det sednast afsända 
växtpaquetet, att det icke skulle rigtigt framkomma, då det måste gå så 
många omvägar, och genom så många händer. Det var derföre en 
synnerlig fägnad för mig, att det ändteligen framkommit oskadadt. 

I sommar har jag i sällskap med ofvan nämde Herrar gjort en resa till 
Tromsö,  
<sida2>  
hvarvid vägen togs öfver Tjátsá samt Årjis Juorke kalladt, således icke 
aldeles samma väg, som man förr plägat gå öfver till Lyngen. Men 
sommaren var ingalunda gynnande för Botaniska undersökningar. Fjellen 
voro ovanligt snöbetäckta. Man saknade äfven de vanligaste fjellväxter, 
ehuru väderleken icke var aldeles obehaglig. Vid Nedstigandet i Lyngen 
fanns väl salix lanata Ymnigt i blomma, hvilken de förra åren på 
ungefärligen samma tid varit utblommad, samt längre ner i dalen af Årjis 
Juorke en annan Salix, som väl är svår att bestämma[,] men tyckes till 
bladformen komma närmast Sal. livida β. fröhusen äro kort skaftade och 
försedda med långa stift; hängena försedda Med små blad. I trakten af 
Tromsö, uti den såkallade Troms dalen träffades en märkvärdig form af 
Chochlearia högt oppe på fjellsidorne uti kallkälldrag. På sjelfva Tromsö 
samt Gentiana Campestris, något olik den vanliga. återresan togs genom 
Balsfjord. der fanns intet märkvärdigt utan några bladtorfvor[?] af en för 
mig obekant Saxifraga? Vegetationen var föröfrigt högst fattig, och kölden 
så stark, att Potates bladen redan frusit i Karesuando. Det mästa, som 
samlades på denna resa måste  
<sida3>  
Jag lämna i Tromsö, till vintren, och kan således icke skicka något med 
detta tillfälle. Det förljudes annars att flere Stortings män komma att resa 
Söderut nästa vinter, med hvilka jag hoppas få tillfälle meddela af det lilla 
som kan vara samladt. 

För det besvär Herr Professorn haft, med att recommendera mig till 
præm. Linn. får jag ödmjukast betyga min tacksamhet, och vågar jag 
derjemte anhålla om underrättelse till hvilken bland Torneå Handlande jag 
äger att addressera mig, i händelse ett sådant præm. skulle utfalla. 
Hvarest Henrik Læstadius Uppehåller sig, torde måhända Marklin genom 
Nationens Curator kun[na] underrätta. Jag Förmodar väl, att Han 
Conditionerar någonstädes på Landet. För öfrigt Spörjes intet nytt från 
Lappmarken, hvarföre Jag vågar innesluta mig i Herr Professorens 
fortfarande ynnest och förblifva Herr Professorens 

ödmjukaste tjenare 
L, L, Læstadius. 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>  
 
[Adressfältet på brevet] 
[Sigill] LLL 
Brukspatronen 
Högädle 
Herr Carl Gustaf Indebetuo 
Nyköping 
et Forssa 
 
<sida2> 

Karesuando i December 1832 
 

Värdaste broder! 
 
Haf hjertligen tack för Ditt kärkomna bref af den 9de aug. 1832. hvaraf Jag 
förnimmer Din rättmätiga längtan att se Lappmarken, ehuru många hinder 
ligger i vägen. Enligt din desiderat lista har jag bjudit till, att skrapa ihop 
litet gammalt och nytt, af några Lapponica, som här medfölja. Dock måste 
jag beklaga, att jag icke kunnat præstera mycket af hvad Du begärt, 
emedan jag delat ifrån mig så nära, af de Syd-Lappska och Ångermanl.  

<sida3>  

att jag icke har något qvar. Jag kan således icke göra an-Språk på någon 
rem[2-3 oläsliga bokstäver]ration, häldst jag ännu står i skuld hos Dig för 
Wahlenbergs Flora Lapponica. Emellertid behåller jag desiderat listan, för 
att framdeles söka fylla hvad som fattas ifall Jag skulle komma öfver de 
begärde växterne. 

Ingenting nytt från Lappland. Min familj står i statu quo. frosten har 
skadat åkrarne i hela Norrbotten, hvaraf man har svåra följder att befara. 
I sommar reste här några or[-] 

<sida4> 

nitho[-]logiska Jägare von Wright et Stenius från Stockholm, samt en 
Entomolog Frigelius från Upsala. med dem gjorde jag en snippresa till 
Norrska kusten, och samlade åtskilligt, ibland annat blad eller Tufvar af en 
för mig okänd Saxifraga, hvars med[-]delande jag besvarar tills den 
hi[n]ner blifva bestämd. Äfven det nya gräset, så vidt Wahlenberg tviflar, 
vill jag icke låta komma i Cirkulation, förr än det blir närmare bestämt, 
häldst den ena efter den andra hoppas, att göra nytt, förr än det rätta blir 
närmare undersökt.  

Med Hällsning till Din älskade Maka framlefver Din redlige vän 

L. L. Læstadius 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Volym 25 / Riksarkivet, 
Stockholm / 
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<sida1>  
Karesuando i December 1832. 

 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Härmed har jag äran öfversända ett litet Paquet, innehållande några 
Lapponica, hvarom fråga var vä[c]kt i Herr Professorns Ärade skrifvelse 
med Herrar Wright et Stenius. Jag måste likväl beklaga, att det icke 
innehåller så mycket som Herrarne vanligen åstunda. Jag har likväl bjudit 
till att dela Christeligen mellan alla reqvirenter, Sedan Prof. Wahlenberg, 
som består reseunderstöd först fått sin del. 

Medföljande Paquet till Hartman och Billberg, hoppas och anhåller jag, att 
Herr  

<sida2>  

Professorn benäget täcktes låta komma vederbörande till handa vid lägligt 
tillfälle. Jag har äfven tagit mig frihet, att up[p]sätta en liten förteckning 
på desiderata, hvarmed likväl icke är någon brådska. skulle framdeles 
något af det begärdta sändas, torde det bäst kunna ske med handlanden 
A Lithner från Haparanda, hvilken årligen reser på Stockholm. Gerna 
skulle jag önska få se de nyss utkomna häften af svensk Botanik, för 
hvilka jag vill betala med contant eller annars premunerera. Af Professor 
Wahlenberg har jag det som utkommit under hans redaktion. 

Inga nyheter höras från Lapland. Jag har på länge icke haft några 
tidningar eller aviser men skulle gerna vilja prænumerera på någon 
månads tidning, som i summariskt innehåll up[p]tager de vigtigaste 
politiska  

<sida3>  

nyheter. Måhända kunde Herr Professorn gifva anvisning på en sådan 
tidning, som vore lämplig för detta ändamål. 

 

Med Högaktning framhärdar 
Herr Professorens 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1>  
N.H. Professoren vid Kongl. Univ. i Upsala,  
Höglärde samt Vidtberömde  
Herr G. Wahlenberg 
Upsala [Adressfältet på brevet]  

<sida2>  

Ankom d. 7 Januari 1833. Besvarad d. 11 Januari 1833. [Mottagarens 
anteckningar]  

Karesuando den     December 1832. 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Jag har nu efter vanligheten under höstledigheten lagt i ordning ett Paquet 
af de fjellväxter, som samlades i sommar på Återresan från Norrige, hvartill 
jag äfven bifogat åtskillige dupletter som förr, af sådane växter, hvilka icke 
funnits i år. Jag måste likväl beklaga, att de växter, som lemnades på 
Tromsö ännu icke kommit mig tillhanda, för att deraf kunna komplettera 
sändningen; likväl väntar jag med det första de efterlämnade växterne, af 
hvilka jag sedermera får jemte Salices bifoga ett särskildt Paquet, hvilket 
om, annat tillfälle icke yppas  
<sida3>  
torde få afgå den trögare eller långsammare vägen, genom Någon 
Handlande från Haparanda till den förut upgifne addressen, Herr Professorns 
Bror i Stockholm, ifall han ännu är på samma ställe boende. 

I öfrigt höres nu vintertid ingenting nytt från det kalla Lappland. En högst 
långsam och besynnerlig höst har man haft i detta år. Det blef icke något 
snöföre, förr än i början af Nowember månad, ehuru Sjöarne fröso redan i 
September. Att kölden skadat Års växten ända till Torneå (häri[-]från 
räknadt) och kanske ännu längre torde vara bekant af de Herrar, som reste 
härifrån till Upsala i Augusti. 

Det obetydl. bihanget till Tit. Kröningssvärd och Myrin torde genom någon 
väktmästare dem tillställas, med hällsning att jag icke nu [<icke> överstrykt 
ord] Äger förmåga att meddela allt hvad de reqvirerat. 

För De 20 Riksdaler Banco, som Herr Professorn lemnat till Henrik 
Læstadius, får jag betyga min förbindligaste tacksägelse. Jag vill väl  
<sida4>  
hoppas, att de blifva rätt använda, om Han annars icke urartar från sin Far 
och far[-]bröder i Hushållningsväg. Jag har här en annan Bror till Henrik 
Læstadius, hvilken väl äfven bjuder till att Studera, denna det går något 
trögt. Om det vill lyckas med hans [ett överstrykt ord] Läsning, tänker jag 
skicka honom till Upsala, för att gå igenom Seminarium, hvilken väg synes 
lättast för den medellöse. 

Med Högaktning framhärdar Herr Professorens 
ödmjukaste Tjenare 

L,L,Læstadius. 
_ 
Original / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>  

Professoren Höglärde samt Vidtberömde  
Herr Göran Wahlenberg 
Upsala [Adressfältet på brevet] 

 

<sida2> 

 Besvarad d. 14 Maj 1833. [Mottagarens anteckningar]  

 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor samt Riddare af Nordstjerne 
Orden! 

För några dagar sedan hade jag äran emottaga Herr Professorns Ärade 
och Kärkomna skrifvelse af den 11te Januarii, hvarföre jag får betyga min 
ödmjukaste och förbindligaste tacksägelse. Af denna skrifvelse inhämtade 
jag, att det lilla växtpaquet, som afgått med Handlande från Hammerfest, 
rigtigt framkommit, hvilket högeligen fägnade mig, emedan jag började 
tvifla, om något tillfälle mera skulle gifvas till Paquetets afgång på 
vinterföre. 

Jag har väl nu ändteligen fått det öfriga af Sommarskörden från Tromsö; 
men har ännu icke fått tid att ordna den; emedan jag under tiden gjort en 
resa till Arje[-] 

<sida3> 

plog i Piteå Lappmark, för att bevaka några angelägenheter i anseende till 
fadrens inträffade död. — Jag vet således icke om jag hädanefter kan få 
något tillfälle, att afsända till Haparanda de Salices och det öfriga, som 
kan ihopsamlas för Herr Professorens räkning. Dock skall jag bjuda till att 
få Paquetet färdigt så fort som möjligt. 

Expicata[?] Lapponica, som redan länge varit färdige, komma just nu att 
afgå till Haparanda, samt vidare till Stockholm Sjöledes. Det torde dock 
icke hinna dit förr än fram på Sommaren, och har jag anmodat Professor 
B. Fries i Stockholm, att taga dem i förvar tills de hinna afhämtas af 
prænumeranterne genom Tit. Myrin, hvilket jag anhåller att Herr Myrin 
måtte få underrättelse om i händelse han ännu icke skulle hafva 
bekommit svaret på dess sista skrifvelse. Härmed har jag äfven äran 
öfversända fullmagt för Herr Professorn, att taga emot penningarne af 
Kongl. Vet. Socie[te]ten, hvilka kunna addresseras på  

<sida4>  

Haparanda, hvarest jag har en fullmägtig som kan lyfta dem från 
PostContoiret. Men skulle under tiden något tillfälle Yppas att få pengarne 
af[-]sände med någon Säker resande, som kommer ända till Karesuando, 
så vore det säkrast. i hvilken händelse jag önskade få smärre sedlar. 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1833-02-25  

 

För den godhet Herr Professorn fortfar att bevisa min Brorsson Henrik 
Læstadius, får jag betyga min Upriktigaste tacksägelse, och står derför i 
den största förbindelse. Af Hans sista bref förnam jag, att han då ngl. fått 
ut sin Lön på condition och tyckte sig vara riker karl. Jag vill således 
förmoda att han bärgar sig, tills vidare. Att i Upsala hafva mera 
penningar, än man behöfver för att jämt opp Uppehålla lifvet, anser jag 
mera skadligt än gagneligt för en eldig yngling. 

Vintern har varit ymsom blid och ymsom kall till 40 grader och deröfver i 
början af denna månad. Snön är Tjock i Södra Lappmarken  

<sida5>  

Vargar göra otrolig Skada på Lapparnes rehnar. Dessa Äro de enda 
nyheter från Lappland. Här är äfven Sjukligt i en slags Nervfeber, som 
ännu icke är öfverstånden. Äfven i mitt hus har en Bror åt Henrik 
Læstadius blifvit hårdt ansatt och är nära döden. Man vet ännu icke om 
sjukdomen slutar dermed eller om flere blifva smittade. Sådane Sjukdoms 
fall äro i synnerhet betänkliga här, der Allt Läkare biträde saknas. — 

Hosföljande bref till Tit. Kröningssvärd anhåller jag få egaren tillsändt vid 
lägligt tillfälle. Med fortfarande Högaktning har äran framhärda, Herr 
Professorens 

Karesuando den 25te februari 1833. 

ödmjukaste tjenare 

L, L, Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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L. L. Læstadius till Fries 1833-05-08 

<sida1>  

Karesuando den 8de maji 1833. 

[<besv d 8/8 33> <Besvarat den 1. febr. 1834> mottagarens 
anteckningar] 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Jag tar mig härmedelst frihet besvära Herr Professorn med en 
Commission, som jag icke törs anförtro åt Botanister. Jag har med 
Handlande A. Lithner från Haparanda skickat 30st[?] växtpaquet uti en 
förseglad säck med address till Herr Professorn, och vågar således 
anhålla, att Herr Professorn täcktes taga densamma i förvar, när den fram 
på Sommaren hinner ankomma till Stockholm. Herr Myrin i Upsala har 
besörjt om prænu[-]meration å dessa växtbuntar, och borde han således 
få underrättelse genom någo[t]  

<sida2>  

tillfälle, när säcken är ankommen, på det han må kunna bestyra derom att 
Paqueterne blifva till respective prænumeranter lemnade. Paqueterne 
hafva olika nummer och olika värde, hvarföre hvar och en prænumerant 
bör få den nummer han anteknat sig för. 

Att jag genom denna Commission kommer att vara till besvär, inser jag 
väl — men vill gerna vara till återtjenst uti hvad jag kan. 

Herr — Vright et Comp lofvade att mana godt för mig rörande något 
sparfhagel och knallhattar; men jag har icke hört af dem, sedan de reste 
från Karesuando. Jag är alldeles utan Sparfhagel, och kan således icke 
göra något åt smärre foglar ifall någon rar skulle förekomma. Man har nu 
på några dagar haft 6 graders värme här i Karesuando och vi vänta snart 
en hel hop flyttfoglar. — Jag har på detta år icke  

<sida3>  

haft tid, att insända något till Jägare förbundets Handlingar; vet icke 
heller hvad som kan vara intresserande, så framt icke underrättelse om 
Lapparnes Jagt, före bruket af Skjutgevär kunde förtjena någon 
Up[p]märksamhet. 

Här har nervfeber grasserat länge efter Torneå Elf, och äfven Jag har varit 
svårt ansatt af Samma Sjukdom. men är dock nu fullkomligen återstäl[l]d. 

Med aktning framhärdar Hr[?] Professorens 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till Sven Nilsson 1833-06-20 

Nr.3        
Karesuando den 20de Junni 1833 

 
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 
 
För några dagar sedan hade jag nöjet emottaga Herr Professorens ärade skrifvelse af 
den 12te maji, hvarföre jag härmedelst får aflägga min förbindligaste tacksägelse. — 
Den Jaktbössa, hvilken jag på Herr Professorns recommendation haft äran emottaga 
af Jägare Förbundet10), har visserligen varit mig både till nytta och nöje under den 
tid, jag redan begagnat den, och får jag därföre ännu en gång förnya min 
ödmjukaste tacksägelse för denne present. Men det värsta är, att de knallhattar, 
som medföljde bössan, nu börja bli slut, och då jag icke har någon säker 
Commissionair i Stockholm, vill det bli svårt att få sådane å nyo, ty på närmare håll 
finnas knallhattar icke. Äfven finare hagel tryta, hvarförutan smärre foglar icke 
kunna fås. Jag anmodade väl Herrar Vrigt et Stenius11), hvilke förrleden sommare 
uppehöllo sig här någon tid, att skaffa mig knallhattar och Sparfhagel, och skref jag 
äfven särskildt derom till Prof. B. Fries12) i Stockholm emot löfte att lefverera en och 
annan fogel, men anti[n]gen har det fallit i förgätenhet eller hafva desse Herrar icke 
fått tillfälle att skicka sådant. Jag är således utan båda delarne. En hagelform för 
större fogel har jag ändteligen kommit öfver, men för smärre fogel har jag intet 
passande hagel. 
 
I sådana omständigheter kan jag icke mycket lofva af de requisita, som herr 
Professorn önskar. Ägg vore det enda, om sådane skulle öfverkommas. Huruvida 
Sidensvansen, Domherren och Lappskatan någonsin kläcka här, har jag mig icke 
bekant. De 2ne förstnämde lära knapt vara sedda här å orten. Af Lappskatan synes 
ett och annat par om hösten, men svårt lärer det blifva att finna dess ägg. Ägg af 
Sjöfoglar pläga oftare finnas. Af allt, som kan finnas, skall jag visserligen bjuda till 
att skaffa för Herr Professorns räkning, ehuru min tid icke alltid medgifver att vända 
uppmärksamhet åt de föremål, som kunna förekomma och äfven finnas af en som 
reser i och för vetenskapen. I synnerhet måste jag bekänna min oslöghet13) att rätt 
flå och uppstoppa foglar, hvadan de skinn, som möjligen kunna öfverkommas, vist 
icke lära blifva riktige efter konstens reglor. Med anhållan, att inneslutne billet 
benäget vid tillfälle lemnas till Fries, innesluter jag mig i Herr Professorens 
fortfarande åtanka, samt framhärdar Herr Professorens 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 

_ 
Källa: Brev från Lars Levi Læstadius i Sven Nilssons brevsamling utgivna av Bror Olsson / 
Särtryck ur Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund år 1934. / Teologiska 
fakultetens bibliotek vid Åbo Akademi / 
                                   
10 På sammanträde den 15 dec. 1830 beslöt Jägareförbundet att för en på Professor Sven 
Nilssons förslag Læstadius tilldelad belöning på 66 rdr 32 sk. banco inköpa en bössa. A. 
Eklundh, Svensk jakt (1930) s. 260. 
11 Wilhelm von Wright, den yngste av de tre berömda finska målarbröderna, f.1810, d.1887, 
framstående djurtecknare, sist inspektör för fiskerierna i Bohuslän. I Tidskrift för jägare och 
naturforskare 1832 lämnade Wright en redogörelse för sin resa i Lappmarken med titeln: 
Anteckningar i zoologi och jagt under en resa till den höga Norden 1832. — Stenius tydligen 
någon medlem av den stora finska släkten Stenius. 
12 Bengt Fredrik Fries, f.1799, d.1839, intendent vid zoologiska avdelningen vid Riksmuseet i 
Stockholm. 
13 Oslöghet, dialektord för "oskicklighet". 
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L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1833-06-28 
 

Adjuncten och Intendenten vid Kongl. Vet. Societet i Upsa[la]  
Högädle Herr Gabr. Marklin Upsala [Adressfältet på brevet] 

 

Karesuando den 28de Junii 1833 [<505>] 

Vördade Broder! 

Af Henrik Laestadius har jag förnummit att Bror i dessa tider vistas i 
Stockholm, för att rangera några samlingar etc. Som jag likväl är osäker, 
när och huru länge Bror vistas der, låter jag detta bref gå Upsala vägen 
med anhållan, att Bror i händelse vistelsen är i Stockholm, täcktes höra 
efter på Mag. Viborgs Boklåda, om något Paquet från Fries addresserade 
till mig funnos der. Detta Paquet ber jag Bror vara god och afhämta 
derifrån samt på det kraftigaste se styra att det med någon Haparanda 
eller Torneå Bo kunde komma tillväga sjöledes eller Landledes huru som 
häldst. Jag har nu snart i 2 år väntat derpå. 

Likaledes ber jag Bror vara god och underrätta mig om nu mera någon 
Månatlig tidning ges ut som i summariskt innehåll upptager de flesta 
politiska nyheter. Vi hafve här inga tidningar. Men en sådan månatlig 
Tidning skulle för oss vara Lämpligast då posten i alla fall går blott en 
gång i månaden från Haparanda! 

I vinter grasserade Nervfebern här rätt starkt. Jag och flere af mitt husfolk 
bragtes af denna sjukdom nära grafvens bredd, dock äro vi nu alle 
återställde. 

Våren har efter vanligheten varit kall, så att inga skorfvar visat sig. Nu 
först har det i några dagar varit varmt, så att några fjerilar börjat synas. 
Men tillika med dem så mycket mygg, att den är glad, som får hålla sig 
inne. 

Var god och frambär min hällsning till Wahlberg om han träffas, jemte 
B[2-3 oläsl. bokstäver pga fläck]berg d. yngre. Wikström att jag har 
s[oläsliga bokstäver pga fläck] Kryddfrön till B. Fries med påminnelse om 
hvad har skrifvits rörande växtbundtarnes emottagande etc. 

Min ärade Broders Trotjenare  

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

_ 
Original / Gabriel Marklins samlingar / UUB / 
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L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1833-11-XX 

 

<sida1>  

Höglärde Herr Professor! 

För att icke alldeles manqvera[?] i mitt löfte, öfversänder jag härmedelst 
8 stycken figg. för att införas i Svensk Botanik, ifall de dertill befinnas 
duglige. Att det icke blifvit mera ritadt i sommar, kommer dels deraf, att 
de oritade växterne icke just finnas på nära håll, dels äfven deraf, att jag 
sysselsatt med annat, funnit mig något trög och ofatt till detta arbete; 
börjar äfven att få styfvare hand, så att jag gerna, om det lät sig göra, 
skulle finna mig nöjd, att lemna karakteristiska Exem[-]plar, efter hvilka 
Herr Professoren  

<sida2>  

bättre än någon annan kunde te[c]kna figurerne. Jag har bifogat formerne 
Potamogeton, Sparganifolius, Rubus Castoreus, och Ranunculus aquatilis β 
eradicatus, hvilka väl ännu icke vunnit den höjd, som den strängaste 
Botaniska orthodoxien fordrar, för att vinna Burskap i Sv. Bot. men kunna 
dock, om Herr Prof. finner dem värdige att der införas, väcka 
Uppmärksamhet hos de liberala, och jemte de åtföljande beskrifningarne 
blifva en nagel i ögat hos de liberalaste eller kättarena, som allt för 
mycket slösa med arter. 

Något arfvode för dessa få Figg. kan icke nu fordras, utan får det innestå 
tills framdeles, då flera kunna blifva insände.  

Det förstås att jag gerna önskade få del af de nu utkommande häften, 
antingen det kunde ske genom afdrag på ritare arfvo[-] 

<sida3> 

de eller genom växtbyte. 

Förrleden vinter sändes härifrån ett litet växtpaquet till Herr Prof. jemte 
några andra paqueter till andra Botani[-]ska vänner. Då dessa fått sina, 
hoppas jag att Herr Prof. äfven bekommit sin andel, ehuru derom ingen 
underrättelse kommit mig tillhanda: 

Under denna sommar har jag icke haft tillfälle att anställa vidsträcktare 
Botaniska excursioner, utom en till Muonioniska 10 mil här nedanföre. 
Under denna resa fanns dock ingenting ovanligt, utom Rubus Castoreus, 
hvars många former jag fick närmare undersöka. Jag har således inga 
Botaniska nyheter att meddela, och politiska kunna icke väntas från 
Lappland. Med anhållande om min vördsamma hällsnings framförande till 
de Botaniska vänner, som mig efterfråga, framhärdar Herr Professorens 

Karesuando i Now. 1833.    

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till Elias Fries 1834-04-28 
 

 

<sida1>  

Professoren Höglärde samt Vidtberömde, Herr Magister El. Fries. Lund. 
(eller Femsjö). [adressfältet på brevet] 

[Poststämpel:] Haparanda 14/5 1834 

<sida2>  
Karesuando den 28de April 1834 

Högtärade Bror! 

Jag vet, att jag står i brefskuld sedan i Sommar men har icke kommit mig 
till att besvara, under väntan på närmare underrättelse om de omnämnde 
växt Remisser, hvilka ännu icke höres af. Om nu icke Prof. B. Fries i 
Stockholm kan få något hum om desamma, lära de vara förlorade. Genom 
honom har Jag hört att det härifrån afgående Paquet, hvarom jag 
tillförene skrifvit, [s]kall jämte andre vara komne till Stockholm; men det 
nämner Han icke om Han kommit ihåg, att ifrån Andra Paqueter, som 
skulle till Upsala, afskilja detta, hvarom Jag likväl skrifvit till honom förut. 
Nu har jag skrifvit till Myrin, som har hand om de öfrige och bedt honom 
sända detta antingen directe till address, eller till B. Fries i Stockholm. Jag 
vet  
<sida3>  
säkert, att det skall vara kommit någondera af dessa Herrar tillhanda efter 
öfrige Paqueter ankommit. Ingenting nytt från Lappland. Förrleden 
sommare hade jag icke tillfälle göra någon vidlyftigare Excursion. Det 
börjar blifva min[-]dre med Fjellväxter, när jag icke orkar, eller har tid att 
vandra i fjellen. Jag måste nämligen börja att påminna mig mina 
skolstudier, för att undergå Pasto[-]ralexamen; emedan 
Naturalhistorisk[a] studier hjelper föga till att f[öda?] Hustru och Barn. 
Min Familj har äfven i år blifvit förökt med en dot[t]er den 3dje i Ordningen 
utom en Son. Min värdaste Broder, vet väl att Naturalhistorien knapt 
kommer med i beräkning uti Pastoral Examen åtminstone i Hernösands 
Stift, hvadan ett Skäligt eller till och med Högst Måttligt Examens Betyg 
måste gälla mera än 20 års svett  
<sida4>  
och möda i och för Naturalhistorien. Detta är orsaken hvarföre jag oaktadt 
Alla gynsamma Upmuntringar och Reqvisitioner, måste inskränka mina 
pretentioner i växtväg. 

Den ärade Professionen rörande Broderskapet antager jag, dock med 
Resignation, emedan det Synes mig oanständigt, att vara Bror med Den 
som är och bör vara Lärare och Förman. — Den omnämnde Statue Arme[-
]ria alpina har jag för litet utaf, för att kunna meddela, häldst jag [ett ord 
borta pga skadat papper] den för en vanlig varietet. 

Med fortfarande Högakt[ning] framhärdar min Högtärade Broders 

ödmjukaste tjenare 
L, L, Læstadius. 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala universitetsbibliotek (G 70q) / 
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Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1834-04-28 
 

 

<sida1>  

Brukspatronen Högädle 
Herr Carl Gustaf Indebetuo. 
Nyköping & Forsa. [Adressfältet på brevet] 

<sida2> 

Karesuando den 28de April 1834 

Vördaste broder! 

 

Det drar långt ut innan mina Core-Spondenter få svar af mig, dels emedan 
jag bor öfverst i Norden, dels ock derföre, att jag Spar ihop flera bref, att 
besvara på en gång. Jag skyndar nu att besvara Din skrifvelse af den 5te 
augusti 1833, hvarest Du underrättar mig, att ett bref och växt Paquet 
framkommit, och lofvar att prestera något i stället. Detta hörs väl intet af, 
men det är icke heller så brådt om förr än jag börjar att genomgå mitt 
herbarium och se efter, hvad som kan vara behöfligt att förnya. Du torde 
heller icke hafva mycken tid att Spändera på Botaniska föremål, som är 
allt för mycket intagen af det verdsliga. Förrliden Sommar blef min familj 
åter förökad med en Doter den 3dje i ordningen utom en son. 

Mina Åkerbruks planer hafva visser[-]ligen torkat in, emedan jag kom att 
blifva placerad på ett ställe, som är nära Björk Regionen. Jag har nu uti 6, 
7 år icke fått säden igen efter en Tunnas utsäde.  

<sida3>  

Nybyggare häromkring så ock verkligen icke sina åkrar för att få någon 
Spanmål, utan för att få halm, som af dem användes till bröd. Genom sin 
Boskaps Skötsel tillbyta de sig något ryska Rågmjöhl från Norrige, hvilket 
blandas till 1/3 del med halmen. Likväl tyckas de må bättre än Bönderne i 
Norrbotten vid hafskusten, hvilka vid ett och annat infallande missväxt år, 
råka i yttersta nöd. — Förrleden Sommar fiks icke heller Potäter, som 
annars pläga växa någorlunda. Det blef i slutet af augusti en så långvarig 
köld och snö, att Potaterne fröso i Jorden. — Rofvor växa bäst i 
Karesuando. Sokker ärter icke ej [h]eller andra kryddgårdsväxter. 
Sommaren är för kort, och belägenheten sådan, att ingen månad är fri för 
frost. Detta är ordsaken, hvarföre jag måst slå mina odlings planer ur 
hågen. Fårafveln skulle visserligen på flera ställen i Lappmarken lyckas 
men icke i Karesuando, hvarest Sommarbetet är högst uselt och våtländt. 
Hela trakten är nästan nedsänkt i kärr. Deremot finns i intet Land så 
ymning och god Renmose, som här. Du borde förmodligen hafva hört att 
Renmose användes som foder åt nötboskapen  

<sida4>  

jemte hö. Mosen är vanligtvis så lång, att den Isflen, som förorsakar 
Lapparne i södra Lappmarken så mycken skada, här icke gör den ringaste 
skada åt Renbetet; ty fastän ett halft quarters tjock Is lägger sig om 
hösten hvilket dock blott stundom händer på marken, förmår den ändå 
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Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1834-04-28 
 

 

icke öfverskyla mosen. Lapperne äro således häromkring i allmänhet 
välmående, och skulle må ännu bättre, om de bättre vallade sina Rehnar, 
och aktade dem för vargar. Här finnas Ännu goda körrehnar. Jag har sjelf 
ofta kört 10 mil på Dagen med en och samma rehn. — Sådane äro de 
berättelser jag har att meddel[a från] Höga norden. Föröfrigt lefver här ej 
[en bit av sidan bortriven] vanligheten. Din ankomst till K[aresu]ando lär 
icke ännu ske så snart efter Du ännu icke kommit längre på Dina resor, än 
till finnland. men att Du skulle vara välkommen, och Du skulle få äta färsk 
fisk och Renkött, samt god Filmjölk det skulle icke vara att betvifla. en 
kopp Toddy skulle jag äfven bestå, men vin har jag icke. Jag ber om min 
okända hällsning till din Fru och familj samt förblifver med upriktig 
vänskap Din redelige 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Volym 25 / Riksarkivet, 
Stockholm / 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1834-04-28  

 

<sida1>  
Besvaradt d. 25 Juli 1834 och sändes i ett särskildt 
Recommenderat Cuvert 50 Rdr Bco. [Mottagarens anteckningar]  

Karesuando den 28. April 1834. 

Höglärde samt Widtberömde Herr Professor! 

Det är snart ett år sedan jag erhöll Herr Professorns ärade skrifvelse af 
den 14de Maj 1833, för hvilket bref jag således först får betyga min 
förbindligaste tacksägelse, och derjemte göra redo för mitt Dröjsmål med 
det sammas besvarande. — Det voro 3 omständigheter, som jag ville 
hafva med säkerhet afgjorde, innan Jag ville skrifva svar. 1mo 
Penningarnes inhändigande; 2do växtpaketets ankomst eller emottagande; 
3tio tillfälle till ett växgtpaquets afgående härifrån. Hvad den första 
omständigheten vidkommer, så fick jag i god tid underrättelse om 
Penningarnes framkomst till Haparanda Post-Contoir; hvarest de efter min 
begäran blefvo liggande någon tid, i förmodan att få dem opp med någon 
säker Resande, för att slippa ge full[-]magt åt Någon Handlande, med 
hvilken jag väl står i Handel, (men hvilken enligt sitt Handelsintresse vill 
Behålla penningarne och pracka[?] på Vahror). Slutligen då Post contoiret 
icke ville längre ansvara för Recommenderade brefvet, måste jag  
<sida2>  
lemna en Handlande Govenius fullmagt, att öpna Brefvet på Post Contoiret 
och taga ut penningarne, hvilket och skedde, så att de i Brefvet innlykte 
200de Rdr äro rigtigt Utbekomne och använde, Och får Jag nu derföre 
aflägga min ödmjukaste tacksägelse. Rörande åter den andra 
omständigheten eller Paquetet, innehållande växter från Upland etc. 
hvilket Henrik Læstadius skrifver, skal[l] hafva afgått med Handlanden 
Tornberg till Haparanda redan i fjol vinter, Det måste jag beklaga att det 
icke framkommit, och vet icke en gång, oaktadt alla efter Spaningar, 
hvart det tagit vägen. handlanden Tornberg har jag väl icke träffat 
personligen, men genom mina Commissionairer, genom hvilka jag låtit 
affordra Handl. Tornberg det nämnde Paquetet, har jag fått den 
underrättelsen, att Tornberg alldeles icke vet af något Paquet. Denne 
Tornberg är känd för ett Upriktigt väsende i alla sina Handlingar och 
förefaller mig således besynnerligt, om Han af besvärligheten under resan 
skulle hafva lemnat efter sig Paquetet, icke ville underrätta hvart det 
blifvit Lemnadt. Jag börjar nästan misstänka, att den Candidatur 
perpetums Westergren, som lärer fuska [forska?] litet i Botaniken, och till 
hvilken Henrik Læstadius lemnat Paquetet, har anammat desamma sjelf, 
och sedan inbillat Henrik L.  
<sida3>  
att han låtit det afgå med Tornberg. i alla fall var det för mig en stor 
förlust i Botaniskt hänseende, som icke så snart torde kunna ersättas. 
Den tredje omständigheten, eller Det Paquet, som skulle härifrån afgå till 
Upsala, känner jag nu icke med säkerhet. Jag väntade förgäfves i fjol 
sommar på säker lägenhet, att få det afsändt. Men som jag hörde, att 
några resande från Norrige tänkte begifva sig söderut Juhltiden,  så måste 
jag inlemna Paquetet på deras vanliga farväg Kjengis Bruk, med trägen 
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anmodan, att någon af dem måtte taga det med sig; och som jag icke var 
i tillfälle, att få träffa dem sjelfve, så hörde jag sedan, att De förste 
Resande från Tromsö icke kunnat taga det; Och jag vet sannerligen icke, 
om Engelsmannen Bruks patron Woodfall från Alten, som Reste öfver i 
Februari månad, tagit det med sig. Så långsamt går Communicationen 
från Norden. Den utvägen, att skicka med Handlande genom Stockholm, 
anser jag för ännu osäkrare, sedan några torkade foglar, addresserade till 
Jägare Förbundet, legat 2 år i Haparanda, under det min Commissionär 
försäkrat, att de längesedan afgått. 

Sedan jag nu, på sätt, som ske kunnat, sökt göra redo för mitt långa 
Dröjsmål med Brefvets Besvarande får Jag till slut underrätta, att 
ingenting nytt förspörjes från Höga Norden, hvarken in Botanici eller 
politici[.] Jag var förrleden Sommare icke i Tillfälle, att göra  
<sida4>  
Excursioner längre än till Muonioniska, på hvilken färd Rubus Castoreus i 
synnerhet blef undersökt ut[ur] Dess flerfaldiga former. Jag hade mycken 
lust, att nästa Sommare besöka några trakter af Norrbotten för att 
närmare undersöka åtskilliga former af Salice[s,] hvilka jag tagit i yngre 
tillstånd 1821, 23, 24; men vet icke ännu, om Omständigheterne 
medgifva det. Min husliga ställning är en statu quo; dock är jag för det 
närvarande skuldfri, hvartill Herr Professorn genom Stipend. Linn. och 
egen frikostighet icke ringa bidragit. Min familj är i Sommar förökad med 
en dot[t]er, den 3dje i Ordningen, utom en Son[.] Dessa familje 
omständigheter, vet jag väl icke synnerligen intressera; dock anser jag 
det för en skyldighet, att ave[-]tera[?] derom i anseende till den 
förbindelse jag är Herr Professorn, såsom Lärare, vän och välgörare 
skyldig[.] NB. under tiden, (sedan detta bref redan var i det närmaste 
färdigt) har jag fått den underrättelsen af Krono Länsman Grape, som 
nyligen varit ned till Haparanda, att Hand[-]landen Tornberg skulle hafva 
hittat ett Paquet i sina Gömmor, hvilket skal[l] vara adresseradt till mig, 
Men att Grape glömt taga det med sig. Man får se att det är samma 
Paquet, hvarom jag ofvanföre näm[n]t. Jag har således något hopp att få 
det, fastän det Drar långt ut på tiden. Med denna förhoppning innesluter 
jag mig i Herr Professorens fortfarande vänskap samt Förblifver med 
Högaktning Herr Professorens  

ödmjukaste Tjenare 
L. L. Læstadius. 

 

Hosföljande bref, torde genom någon vaktmästare tillställas Hr. Mag. 
Myrin 

[text i marginalen:] P.S. Till Tit Marklin har jag börjat samla litet insecter 
och ibland annat 20 a 30 st. kurbma slautja [pautja?] eller Patta Påsko; 
men har icke fått tillfälle att afskicka någon Låda, hvilket torde honom till 
tröst och underrättelse meddelas. 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek ( G320b) / 
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<sida1>   

Professoren Höglärde samt Vidtberömde, Herr Magister El. Fries. Lund 
(eller Femsjö). [adressfältet på brevet] 

Haparanda 14/5 1834 [Poststämpeln:] 

<sida2> 

S.H.T. 

Högtärade och vördade Broder! 

För ärade skrifvelsen som tycktes vara från Lund, fast utan datum och 
locus, skyndar jag nu aflägga min förbindligaste tacksägelse; och — 

Hvad först angår de tillbudne böckerne, neml. Kochs flora och 
Reuchenbachs excursor. så, ehuru jag länge tänkt skaffa mig dessa 
Böcker, och kunde äfven hafva tillfälle dertill genom Tromsö, dit årligen 
flere fartyg kommer från Hamburg och Bremen, har det likväl hittils icke 
blifvit af, emedan valuta trutit; kan M. V. Br. skaffa mig dem utan Allt för 
mycken kostnad och besvär, så emottager jag dem tacknämligen. Smiths 
Fl. Britan. och den bästa Flora Helvetic. som nu finnes har jag äfven 
längtat efter men det kan bli för mycket att begära på en gång. 

Nunex[?] in Botanicis. Mentha-lapponica har jag alldrig haft någon tro på, 
och som Wahlenberg Alldrig erkänt de Menthæ former, som jag tagit 
innom Lappmarken, (de må hafva växt på land eller i vatten) för sin 
Mentha Lapponica, så har jag fått nöjas dermed. Lessing måtte vara mig 
en stor ljugare, ty han har alldrig varit in loco Wahlenbergii uti 
Saunavaara, der m. lappon. Specialiter är tagen; utan Han har endast 
som hastigast  

<sida3>  

besökt Kemi Prest-gård, hvarest Doctor Castren i all väl[-]mening utdelat 
några växter åt honom; äro icke Hans andra Upgifter säkrare, så äro de 
icke mycket att lita på. — "Potamoget. Sparganifolii fol. inferior. Sesplia 
skilja den, efter de i detta genus allmänt antagna grunder från All 
Potamog. natans," secundum te; men efter naturliga grun[-]der, och om 
man följer dess vegetations historia från början till slut, behöfs det icke 
mer, än en par sådana observationer, som jag gjorde i Muonioniska 1830, 
för att bevisa, att P. Sparganifolius är blott en slankigare form af P. 
Natans. Der fanns nemligen en otvifvelaktig Natans, hvars nedre flyta[n-
]de blad på litet djupare vatten till punct och prikka liknade Sparganifolii, 
och äfven de nedre så kallade bladskaften boro, så långt de räckte, 
alldeles lika med Sparganifolii sma[-]la halfrännformiga blad. Man måste 
se till, om icke det som kallas för bladskaft hos P. Natans, är verkliga blad 
som icke kunna (såsom varande folia submersa) utvekla sig längre än till 
vattu brynet. Åtminstone inser jag icke hvarföre, om dessa såkallade 
bladskaft voro ämnade att utvekla flytande blad de icke skulle kunna göra 
det, då de likväl merändels nå med sina Spetsar till vattubrynet; eller 
hvarföre deras "lamina" skulle ruttna, och icke de öfres? — Jag talar i 
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fåvitsko — Dock är jag en stor tviflare. I afseende på Agrostis Algida som 
Bror först och Sommer[-]feldt sen tyckas vilja alldeles stryka ut ur lifsens 
Bok, torde M.V. Broder tillåta mig en liten anmärkning. För en 10 år sedan 
och deröfver, var Prof. Fries i Lund ansedd såsom den liberalaste Botanist, 
som då fanns i Sverri[-]ge, och var det äfven icke Allenast i egentelig 
mening, såsom Han alltid varit liberal emot Alla, som behöfd[t]  

<sida4>  

någon undervisning eller Uplysning och exemplar, utan äfven i oegentelig 
mening eller liberal på arter, såsom den der som fann novas Species 
nästan dagligen; — men nu har samme man, till de otrognes stora[?] 
förvåning börjat "Contrahere acta[?] (såsom skrifvit står uti then." 
folianten" Wg. fl. sv.) så [<ock> överstrykta tecken] att icke allenast 
Rosæ och Menthæ måst krypa i skrinet, utan äfven mycket annat, som 
kan skönjas af Nov. Fl. Sv. Det är fara värdt, att icke Salix och 
Potamogeton innom några år få samma Ändalyckt. Vide ne[?] hoc in 
tucem[?] Cajecet[?] redundet. Tänk om nu innom några tiotal af år Ett 
Nytt Botaniskt slägte Upstår, som uti Uptäckter och Botaniska finheter 
öfvergår allt förstånd; som, (efter den syftning, vetenskapen nu tyckes 
taga) säkert kommer att finna ofantligt mycket nya saker till och med uti 
sjelfva Upsala och Lund. Skola de icke säga, att deras företrädare voro 
stora stackare, som gått och trampat på så rara saker, utan at[t] åtskilja 
dem? Skola de icke säga, att Prof. Fries åtskilde ändå något i ungdomen, 
men frampå åren blef han alltför Njugg, och sammanförde en hoper[?] 
arter t. ex. af Rosæ, som böra åtskiljas. Hvilket[-]dera skall då anses för 
[<det> överstrykt ord] Författarens rätta mening? antingen det som han i 
Ungdomshettan åtskilde eller det som han i en mognare ålder och efter 
mogen pröfning sammanförde? Om vi icke högeligen bedrager oss skall 
Förf. sjelf anse sitt sista arbete för det rätta. Altså gratulerar Jag nu Min 
värdaste Broder på det högsta att hafva kommit några grader längre mot 
Norden till den Classiska Jorden, der sjelfva Naturen kan frambringa en 
sådan Classisk litteratur, som höfves Nordiska Män. Jag menar, att den 
Nordiska Naturen bäst kan  

<sida5>  

visa oss, hvad som bör och icke bör åtskiljas; lika snar att åtskilja som 
Capabel att tydligt visa föreningen. Hvarken Climat eller Vegetation kan i 
de södra länder vara sådane oscillationer un[-]derkastade, som den höga 
Norden dagligen visar prof på a[tt] således vi Nordmän äro fallne för 
indragningar, och söd[några tecken osynliga pga sidvikning] Botanister 
gerna vilja åtskilja, allt hvad skiljas kan, så tyc[ks?] vi båda följa de 
undervisningar, som Naturen gifver vid han[-]den. Det kan väl också icke 
betviflas, att vissa former blifva m[er?] och mer oföränderlige, ju längre 
man kommer söderut, och dett[a] i följe af de ordsakers (Climatets och 
Jordmohnens) varaktighet eller oföränderlighet som verkat eller 
åstadkommit desamma[.] Samma former kunna likväl sammanflyta, och 
åter andra mer flyktige Upkomma, ju mera man Nalkas Norden, hvarest 
både Climatet och äfven Jordmohnen äro så stora förändrin[-]gar 
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underkastade. Hvad nu Agrostis algida beträffar, så anser jag det icke för 
någon omöjlighet, att den kan sammanflyt[a] med Aira Aquatica, ehuru 
jag icke sett någon anledning der[till?] Förhållandet med Glyceria 
pendulina är Följande. År 1831 så[g?] jag uti Torneå Elf Ett stort skönt 
och vackert gräs, som jag ick[e] viste, hvart det bo[r]de hänföras. Det 
syntes väl likna Glyceria ma[några bokstäver dolda i sidvikningen] Har[?], 
men hade ändå så stora olikheter, att jag måste skicka det till 
Vah[len]berg liksom på prof. [prov] Han skrifver då, att Han väl fått 
samma gräs af Forselles från Kymmene Elf, men uti äldre tillstånd; 
hvadan Han hänf[ör] det till nämde Gl. maxima; Men nu sedan han fick 
det i full blom[några tecken dolda i sidvikningen] ansåg han det för 
fullkomligen skildt och för ett Hemligt fynd. Emellert[id] hörde jag sedan 
genom rykte, att Wg. åter börjat tvifla, hvadan äfven jag måste falla i 
tvifvelsmål, häldst jag icke ägde rätt unga Exem[-]plar af Glyc. maxim. för 
att jämföra. Af denna anledning och af frukt[an?] för anticipation vågade 
jag icke skicka åt andra en växt, hvarom jag ännu icke hunnit få någon 
stadgad öfvertygelse. Nu har [några tecken dolda i sidvikningen] jag icke 
ännu fått andra Uplagan af Wgs Fl. Sv. så att jag icke vet hvad han gjort 
med detta gräs. — Valear[?] tesce[?] meritissimu[m] de me Habeas[?] 

L, L, Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
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<sida1> 
   

Karesuando i December 1834. 
 
Höglärde Herr Professor! 
 
Ehuru det i sommar har gått ganska trögt med ritande, har jag dock velat 
öfversända hos[-]följande 2ne ritningar, såsom ett tekn [tecken] till min 
tillvarelse. Vid dessa 2ne figg. kan anmärkas, att den skrifteliga Up[p]sats, 
som hörer till Salix lanata[?], är bifogad endast till ledning vid Textens 
författande, och kan efter behag följas af Redacteuren eller uteslutas, ifall 
den icke öfverensstämmer  
<sida2>  
med Dess åsigter. Några Speciel[l]lare detaljer af Chamæledons 
fructifications delar har jag icke vågat tillsätta, emedan det efter min 
öfvertygelse fordrar tillgång till flere Botaniska arbeten, för att kunna 
läggas den vigt, som vede[r-]bör, på sådane delar, som anses utgöra 
grunden till slägt skil[l]naden till ex. mellan det gamla azalæa och 
chamæledon. o.s.v. 
 
Sommaren har varit nog besynnerlig här i Norden, neml. kall och ruskig 
ända till slutet af Julii, sedan varm och regnig till october månads början, 
hvarigenom ett sådant antal af myggor har plågat oss hela sommaren, att 
man icke fått hvarken dag eller nattro, hvarken inne eller ute. af sådan 
anledning har både ritande och insam[-] 
<sida3> 
lande af växter blifvit i hög grad försvåradt. Jag har således icke vågat 
göra någon excursion till fjellen, emedan myggen der är ennu odrägligare 
än i Skoglandet. 
 
Af det Sednaste från Herr Prof. erhållna brefvet, som var skrifvit under en 
resa, finner jag med ledsnad, att det bref, som följde på de 6 figurers 
erhållande förleden vinter, icke kommit mig tillhanda. Om något arfvode 
för dessa ritningar kan det ännu icke bli fråga, då antalet är så ringa. Jag 
förnyar endast min begäran, att få del af de häften, som möjligen redan 
utkommit, så framt icke den olycksbådande choleran laggt hinder i vägen 
för utgifvandet. 
 
Med högaktning framhärdar 
 
Herr Professorns 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1>  

Brukspatronen 
Högädle 
Herr Carl Gustaf Indebetuo. 
Nyköping. 
& Forssa. [Adressfältet på brevet] 

[sigill:] LLL 

<sida2> 
Karesuando den 7de Januari 1835 

 
Min värdaste Broder! 

Med skäl tycks jag minnas, att jag fått ett bref af Dig i Sommar, som ännu 
lär vara obesvaradt, fast jag nu icke är i stånd att finna rätt på det. Jag 
mins nu icke så noga innehållet, men det tycks jag komma ihåg, att der 
ibland annat taltes om Silkes afveln, och nu ser jag af Tidningarne, att 
verkligt Svenskt Silke redan förekommer bland Slöjd-Expositionerne i 
Stockholm. Förunderligt nog, att sådant nu först blifvit påfunnet i 
Sverrige. Silkes afveln infördes i Europa i 12te seklet och nu först har det 
hunnit till oss. Jag nämner detta blott som en curiositet, i afseende på 
odlingens framskridande i Lappmarken. Åkerbruket har varit bekant i 
Sverrige ända från urminnes, till och med i Norrland och Jämtland, så 
långt Historien vet omtala dessa provincer, och likväl är det icke ännu fullt 
150 år, sedan de första försök med denna närings gren gjordes i 
Lappmarken. Nu vet man att Åkerbruket redan är de södre 
Lappmarkernes förnämsta Näringsgren, och till och med i Muonioniska på 
Torneå Elf 30 mil från bottniska hafsbugten med en cirka 1000de fots 
Uphöjning öfver hafvet, samt vid 68 graders polhöjd, grundar sig de der 
varande Bönders välmåga förnämligast på Åkerbru[-] 

<sida3> 

ket men tala om detta för Stockholmaren; nämn det för Inrikes Ministern: 
han skall möta Dig med Hån, så sannt som jag hetter Lasse! — Vi ha hört 
talas om Projecter på Riksdagen om en ny Landsväg från Öfvertorneå till 
Alten, en vägsträcka om nära 60 mil, der en, högst 2 eller 3 Resande 
skulle händelsevis passera på hela sommaren, om der vore den slätaste 
Landsväg. Och detta orimliga project var næstan på vägen att gå igenom, 
om icke Händelsevis Doctor Grape från Pitheå, som kände förhållandet, 
satt sig deremot. — Men gif inn ett project om jordbrukets och 
ängskötselns befrämjande, om några stenars undanrödjande uti Elfvens 
svåraste farvatten; Och man skall få se hela Riksdagen gäspa. Hvad 
kommer det dem vid? Lappmarken är ett Land, som icke står att hjelpa. 
Ja! hvad hjelper här protester och Resonementer af en så obetydlig man, 
som en Lapp Prest eller Civil tjensteman dersammastädes, om han ock 
kände saken grundligare än vederbörande? — Det kom en gång ett rykte 
för Landshöfdingens Öron i Norrbottens Lähn, att Lappar och Finnar i 
Torneå Lappmark sålde sina Barn till Norrige, och detta lät lika underligt i 
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Hans öron, som det Bönderne i grannskapet af Hufvudstaden berätta, att 
de Barn, som lemnas in på Frimurare Barnhuset i Stockholm Insaltas i 
stora fastagen, och skickas till mat åt Hund Turken. (Det har jag hör af 
flera Bönder omkring Stockholm och Upsala, och det var alldrig värdt att 
bestrida den saken. Ty de vis[s]te till och med, huru barnen aflifvades. De 
lades nämligen i bad; man skar op puls ådrarne, och lät Dem få förblöda.) 
— Så var och nästan förhållandet med Barnhandeln i Torneå lappmark. 
Det kom  

<sida4>  

vederbörande till förklaring. och — se! förhållandet var ganska rigtigt. 
Barn såldes verkeligen till Norrige, men till sådane Barnlöse makar, som 
drogo en bättre försorg om de sålunda k[öp]ta Barnen, än sjelfve 
föräldrarne i sin nödstälte belägenhet kunde göra. Och detta Barnköp har 
varit ett uråldrigt bruk på dessa trakter. Nu kunde Landshöfdingen 
Naturligtvis ingenting göra deråt — men önskligt hade varit att, han känt 
Landsens sed förut, så hade han sluppit hela besväret [ett ord fattas pga 
skadad sidkant] än ett politiskt misstag är begångit i afseende på 
Lappm[ar]ken och det endast af pur okunnighet om Landets och fol[kets] 
naturliga förhållanden. Men jag går nu ifrån dessa histori[er] som föga 
kunna intressera Dig såsom Sörlänning. 

Mitt hushåll står ännu in statu quo. 4ra Barn ha[r] jag redan 3 döttrar och 
en Son. Sommaren här oppe v[ar] rätt vinterlik ända till Julii Månads slut. 
Då hade ännu [ett ord fattas pga skadad sidkant] alla åkrar gått i ax. Men 
ifrån den tiden inträffade [en?] uthållande värme, som varade ända till 
nära Michaeli, och [till?] folkets stora förundran fick man skära matadt[?] 
korn äf[ven] i Karesuando, hvilket nu icke händt på flere Herrans år. 

Någon Desiderat lista har jag ännu icke färdig, så a[tt] du får behålla Dina 
Duppletter så länge, men framdeles [då?] jag åter får tid att gå igenom 
Herbarium, skall jag nog h[ålla?] din goda lofven i minne. Intet nytt in 
Botanici. Jag ha[r] i sommar icke gjort några excursioner till Fjellen, för 
de[n?] gräsliga mängd af myggor, som plågade inpå sena hösten. [Om?] 
Du tänker komma till Lappmarken, så kom icke Mygg[tiden?] ty då får Du 
genast elaka begrepp om Lappmarken. Jag ber om min vördsamma, fast 
okända hällsning till din älskade fru, samt framlefver Beständigt 
 

Din redelige vänn 
L. L. Læstadius 

 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Volym 25 / Riksarkivet, 
Stockholm / 
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Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1835-04-XX 
 

 

<sida1>  

Bruks Patronen 
Högädle 
Herr C. G. Indebetuo. 
Nyköping. 
& Forssa. [Adressfältet på brevet] 
 
[sigill:] LLL 
afgår på undertecknads Posträkning i Haparanda, Læstadius. 
 
<sida2> 

Karesuando i April 1835. 
 

Värdaste Broder! 
 
Under det jag nyligen gått igenom mitt herbarium, och Debiterat åtskillige 
bekantskaper med desiderat-listor, har äfven hos[-]följande lista fallit på 
Din lott. Den innehåller mäst bara allmänna saker, af hvilka jag har 
mindre goda exemplar. en del vill jag hafva för locus etc. Om Du vill göra 
Dig den mödan, att antingen sjelf, eller genom vänner och fränder fylla 
denna lista med goda Exemplar, så är det väl. Hvad som för öfrigt finnes 
rart i din trakt, tar jag äfven emot, dock en par eller 3 exempl. af större 
växter. — Det lärer förmodligen alldrig blifva af någon resa till 
Lappmarken för Dig. Allraminst lärer några lönande affairer kunna forsla 
Dig dit.  

<sida3>  

Jag skref i vintras svar på ditt sista bref; men jag vet icke om det har 
kommit dig tillhanda. — En hiskeligt snödiger vinter har här varit i år och 
hvar och en på Torneå Elfs område väntar sig deraf en god höväxt åt 
sommaren. — Annars intet nytt. Om något Paquet skickas mot hösten så 
kan det adresseras från Stockholm antingen genom fru Sten eller 
Apotekar Östman på Haparanda. 
 
Lef väl önskar  
 

Din redelige vän 
L. L. Læstadius 

 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Volym 25 / Riksarkivet, 
Stockholm / 
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<sida1>  

Karesuando i Torneå Lappmark d. 20de Julii 1835. 

Herr Magister Jac, G. Agardh! 

Min Herre! 

I slutet af maji månad hade jag äran emottaga Tituli Ärade skrifwelse af 
den 4de April, jämte medföljande 2ne afhandlingar om Pilularia etc. 
hvarföre jag nu, ehuru Något sent, får aflägga min ödmjukaste och 
förbindligaste tacksägelse. Jag hade visserligen förr bordt låta veta, att 
brefvet riktigt framkommit; men utom det, att Postgången är något trög i 
Lappmarken, har jag äfven varit besvärad af husligt bekymmer i anseende 
till sjuklighet innom huset, och hvilken ännu fortfar, i synnerhet min 
Hustru, som insjuknat redan i Maji månads början, uti Nervfeber, under 
tiden lidit ett svårt missfall, och fortfar ännu att vara sängliggande. Uti en 
sådan öde trakt, som denna, der man icke vid förefallande behof, kan få 
någon pålitlig hjelp hvarken i hushålls väg, eller sjukvård, har jag sjelf 
måst bestrida båda dessa göromål, som för ingen del äro angenäma, och 
detta har alldeles hindrat mig från det Botaniska, så att icke en gång 
Några timmars excursioner omkring Nejden kunnat företagas. 

Då nu emellertid ett tillfälle snart torde Yppas att få ett växtpaquet 
härifrån afskickat för en början till Haparanda, (hvilket sällan händer) 
[parentesen finns i originalet] så har jag, så vida den den korta tiden 
tillåtit, gått igenom mina Dupplett-samlingar, och deraf gjort ett urval, 
som innehåller i hosföljande paquet, hviket väl icke rufvar  

<sida2>  

mycket, men innehåller dock, utom allmänna Lappska äfven sällsyntare 
växt[oläsbart ord], samt ett godt urval af Salics, som kunna begagnas ad 
usum non vero ad abusum, emedan jag anser ett förhastadt publicerande 
af de upplysningar, som kunna inhämtas af torkade exemplar såsom föga 
gagnande. Då min Herre nu är i begrepp att resa utrikes, måhända genom 
Tyskland, så kan det icke skada, att medhafva Salices till jämförelse med 
de utländska och till Uplysande af Synonymien, hvaraf äfven jag 
framdeles kan få profitera. Och emedan Linne bestämde de fleste arter af 
Salices uti sin Lappska flora, så tycker jag, att exemplar tagne från denna 
classiska jord, böra tjena till typ för de utländska. Tit. kan således visa 
utländska kännare till .ex. Koch om han träffas [,] huru en Lappmarks bo 
behandlar detta slägte; Jag säger med flit visa; ty det är ingenting att 
meddela utaf för den, som Annars vill hafva någorlunda fullständigt i egen 
samling. Det förstås att jag har serien vida fullständigare i egen samling, 
och att der finnas åtskilliga former, som jag har för litet utaf, för att kunna 
meddela andra former, hvilka ännu icke äro tillrä[c]kligt undersökte och 
om hvilka jag icke kan fälla något säkert omdöme, anser jag för otjenligt 
att communicera o.s.v. Annars är det nästan omöjligt, att genom torkade 
exemplar framställa en alldeles sammanhängande serie, och visa, huru de 
sammanhänga med hvarandra, annorlunda än under excursioner i 
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Naturen. Der fordras också flera års vistande i trakten jämte trägna 
undersökningar, för att komma underfund med orsakerne till de 
betydligaste förändringarne, hvilka jag på några ställen sökt antyda 
genom några anmärkingar[<ne> överstrykta bokstäver] vid 
namnsedlarne, hvarvid väl en mängd misskrifningar eller stafnings fel, 
torde benäget ursägtas, efter dessa anmärkningar äro gjorde som 
hastigast vid namnskrifningar. I händelse de Tyska och  

<sida3>  

Sveitziska Salico-loger skulle önska en fullständig samling af Lappska 
Salices, så kan Tit. vara god och hälsa dem att de kunna på bytes väg 
erhålla sådant vida fullständigar[e] af mig, än andra. En fullständig 
Samling af Smithiana, Willdenoviana, Schleicheriana, Seringeana och 
Kochiana etc med authentigua exemplar och säkert bestämda, skulle 
naturligtvis för mig ega ett stort intresse. Af andra Utländska kan jag icke 
begagna annat, än det som hörer till de svenska växternes synonymi, 
emedan det naturligtvis ligger utom förmågan af min verknings krets att 
kunna göra något bruk af andra. en samling af Tyska Carices, Junci och 
Hieracia, skulle likväl vara ganska välkommen nemligen från dessa 
slägten mest ryktbara bearbetare. Tit. kan nämna för några af dessa 
slägten Förff. ifall de träffas, att remisser till Lappmarken kunna 
begvämligast gå öfver Bremen till Tromsö, och att adressen då blifver 
Tromsö et Karesuando. Frakten härifrån till Bremen samt ifrån Bremen till 
Tromsö skall jag bestyra. Det förstås att anvisning på en Commissionair i 
Bremen måste den gifva, som skickar eller vill hafva remisser härifrån. En 
Handlande Mach, som är från Bremen, men boende i Tromsö, bestyrer för 
mina vägnar skickningar härifrån, och emottager äfven i Tromsö det som 
kommer från Bremen. Jag bör äfven Nämna, att fartyg gå från Bremen till 
Tromsö uti April och början af Maji manad [månad]. Det må nu till en 
början bero på dessa Commissioners lyckliga Utslag, huruvida Titulus 
framdeles kan hafva att vänta större remisser från Lappmarken. Tit 
förmodar väl i anledning af de remisser, som andra personer fått härifrån, 
att jag med lätthet kan tillfredsställa Tituli längtan efter fjellväxter; men 
saken förhåller sig icke alldeles så, emedan insamlingen af Lappska 
fjellväxter är förenad med större svårigheter, än man  

<sida4>  

skulle förmoda, hvarpå äfven detta Pauet kan tjena till exempel, emedan 
deri saknas en hel hop högre fjellväxter, hvilka jag nu icke kan præstera, 
af orsak, att jag blifvit uttömd af starka regiusitioner [regvisitioner]; Jag 
ser icke heller någon utväg att kunna fylla bristen utan resebidrag. Mina 
inkomster äro ty värr för ringa för att bekosta skjuts till fjällresor; och är 
det endast Prof. Wahlenbergs frikostighet uti Resebidrag, som i dessa 
sednare Åren satt mig i tillfälle, att kunna företaga Excursioner till de 
högre fjellen och Norrska hafskusten. Jag har ett ansenligt hushåll; mina 
ringa inkomster bestående i 28 Tr Korn samt cirka 50 Lttd [lispund] 
Renkött gå med i hushållet. Detta är ordsaken [orsaken], att jag icke kan 
præstera så mycket fjellväxter, som behöfvas; icke förskaffa mig de 
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angelägnaste Böcker; således har jag icke kunnat förskaffa mig Tituli Förs 
K.Hr Biskopens ryktbara arbete [<i växt- - -> överstrykt ord] i organo 
grafien icke heller dess Sp. algarum o.s.v. Jag saknar ännu ett micro 
Scop, så nödvändigt vid finare växtformers undersökning; och måste 
derföre beklaga att jag icke kunnat gjöra [göra] några framsteg uti 
algologien så intressant den än vore. Jag har svårt nog, att skaffa mig så 
mycket maculatur, som årligen går åt i växtsändningar och papper är dyrt 
i Lappmarken. Genom mina Botaniska vandringar och funderingar har jag 
eftersatt mycket af egna studier, och torde snart komma på efterräkning i 
Pastoral Examen, hvilken måste tagas för att slippa längre neråt landet till 
någon bättre lägenhet, hvilket likväl mina Hrr Gynnare i Natural historien 
ogärna se, emedan de allt för väl inser, att det kommer att vankas[?] 
mindre Fjellväxter härifrån, om jag skulle flytta ner åt Landet till 
Hafskanten. Emellertid vilja botanisterne, ibland hvilka en del är 
omättelig, gärna hafva fjellväxter i "100de tals Exemplar". Entomologerne 
vilja ha skorfvar; Ornithologerne foglar [fåglar]; Physiologerne död 
skallar: Men jag måste se till först, huru jag kan lefva i ödemarken och 
sedan, huru jag må kunna Tillfredsställa mina Gynnares önskningar. Med 
Högaktning famhärdar Min Herres 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

P.S. Skulle Tit. vilja tjena mig med något i litterär väg, så vore Tit. förf. 
Lärobok i organografien det nödvändigaste, dernæst Species algarum. 
[Denna mening är skriven vinkelrätt mot övrig text i mittuppslaget av 
originalbrevet] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Original, skrivet av L. L. Laestadius / Lunds Universitetsbibliotek / 
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<sida1>  

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor och Riddare! 

Jag har efter vanligheten dröjt något med besvarande af Herr 
Professorens ärade skrifvelse Utaf den 25te Julii 1834, hvilket dröjsmål 
knapt kan ursäktas af min väntan efter nogare besked med det 
recommenderade brefvet, hvars innehåll 50 Rdr Banco jag sistledne 
December Månad hade nöjet emottaga på Kjengis marknad, hvarföre jag 
får afbörda min ödmjukaste och förbindligaste Tacksägelse. Att Herr 
Professorn med ädelmodig frikostighet fortfar, att understödja 
Vetenskapens vänner, påkallar visserligen den lifligaste erkänsla, ehuru de 
Remisser, som härifrån afgå, sällan äro af det värde, som svarar mot så 
mycken Upofring af  

<sida2>  

Herr Professorens egna tillgångar. — Ehuru jag förleden sommar icke 
vågat företaga några Excursioner till de Högre Fjelltrakterne, förnämligast 
af den anledning, att Sommaren var Allt för vinterlik här oppe ända till 
Julii Månads slut, har jag likväl tagit mig friheten, att inlägga och föra ett 
stycke till vägs 2ne Paqueter, innehållande åtskilligt som förra åren, men 
förnämligast sådan[t] som blifvit samladt här i trakten: Och för att 
åtminstone fylla rummet, då åtskillige högre fjell[-]växter saknas, har jag 
der bifogat några mossor samt annat af Trivialare art, Mera för oskuld, än 
att dermed tro mig hafva ersatt saknaden af fjellväxterne, eller på något 
vis förmera värdet af Remissen. Dock är jag icke ännu säker, huru vida 
dessa Paqueter afgått från Kjengis med Norrska Resande från Alten och 
Hammerfest, ehuru väl jag låtit anmoda dem om näm[n]de Paqueters 
medtagande till Upsala. 

Sommaren var, som nämndes ganska regnig och kall ända till Julii 
månads slut. Men ifrån den tiden vidtog en jämt uthållande värme ända 
till innemot slutet af September, hvilket gjorde att man äfven i 
Karesuando fi[c]k någorlunda god årsväxt, men lägre ner efter Elfven 
samt  

<sida3>  

föröfrigt i hela Norrbotten, ett herrligt korn. Detta var äfven behöfligt, 
emedan dessa Nordens inbyggare genom flere på hvarandra följande 
missväxt år, voro bragte till det yttersta. Men med värmen följde också en 
ofantelig mängd af myggor, som varade ända till sena hösten, hvilket 
gjorde, att man icke hade hvarken dag eller nattro. Af gammal erfarenhet 
torde Herr Professorn veta, att dessa plågo-andar äro ännu gluppskare på 
sjelfva fjellslätterne under på[-]stående värme, och det var således icke 
rådligt, att begifva sig dit. 

Lapparne hafva deremot lidit något af Rensjukdomar, hvilka vanligen följa 
på varma efter Somrar. Således intet nytt in Botanicis[?]. För 
Entomologien (utom myggorne) har Sommaren varit ännu mindre 
gynnande. endast ett par af Bombyx lapponica har jag fått för Herr 

Page 131 of 325



L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1835? 

 

Marklins räkning. Den lapp som förra Sommaren fångade Några Ren 
styng, säger sig i Sommar icke fått några, hvilket torde härröra af kölden 
under Junii och Augusti Månader. Jag vet väl att jag står i skuld hos Tit. 
Marklin, men jag vet icke hvar[-]före det der skorf-väsendet är mig så 
motbjudande. Jag ser ingen annan råd, än rent af köpa insecter af 
härvarande Insect handlare, eller samlare, efter  

<sida4>  

jag sjelf är alltför ofatt i den vägen. Det är mig obekant om och huruvida 
afhandl. Loca paralle[la] börjat tryckas. Måhända är mitt manquement i 
Skorf[-]vägen skulden till dröjsmålet. Emellertid måste jag be om min 
vördsamma Hällsning till Tit. Marklin, m[ed] anhållan om ursäkt för det 
framfarna, tålamod och öfverseende eller undseende med det Närvarande, 
samt väntan för det tillkommande. 

Min familj befinner sig in statu quo, dock utan att förökas. ifall 
omständigheterne så fog[a] sig, hade jag nästan tänkt resa till Hernösand 
nästkommande Maji. dock är det icke ännu så alldeles afgjort, emedan de 
Pastorater, som här Speculeras på, Äro ännu besatta med gam[-]la 
utlefvade Gubbar, hvilka snart torde falla undan. Med fortfarande 
högaktning framhärdar, Höglärde samt vidtberömde Herr Professorens 
och Riddarens 
 
Medföljande Bref, torde genom 
vaktmästaren benäget tillställas 
Herr Magister Myrin. 

ödmjukaste tjenare 
L, L, Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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 L. L. Læstadius till Elias Fries 1836-03-27   
 

 

<sida1>                                                            

Karesuando den 27de Martii -36. 

Högtärade Broder! 

Jag har haft äran emottaga 2ne bref med inneliggande 50 Rdr Rgs i det 
sednare, hvarföre jag nu får betyga min ödmjukaste och förbindligaste 
Tacksägelse. 

Då jag icke har hvarken råd eller lägenhet, att förskaffa mig dyrbara 
böcker i synnerhet i en vetenskap som icke kan blifva min Hufvudsak, så 
är jag M.V.B. mycken tack[-]skyldig för de meddelade utdragen af De 
Condolles Links med fl. beskrifningar rörande Art. Jag skall behålla dem i 
minnet till framtida bruk; endast Citationerne skulle jag be om framdeles 
vid passande tillfälle, med arbetenas Titel, pag. §. eller numer [nummer], 
hvarur de meddelade utdragen äro hämtade.  

<sida2>  

Jag har hört att Agardh också har gifvit en Artdefinition i sin Lärobok 
hvilken jag icke Äger. Det vore rolig[t] att få veta huru den lyder. Ehuru 
hv[ar] man, som tänker något, finner att De Condoll m. fl. Nutidens 
nam[n]kunnig[a] Naturforskare, ha litet reda på sin Logik, så vill jag dock 
denna gång icke besvära med några reflexioner, emedan jag fruktar, att 
de icke beha[-]ga. — Det var ledsamt, att Paquete[r]ne blifvit skadade af 
väta. Saken ä[r] den, att de Norrska resande, med hvilka Paqueterne 
skickades, icke ha[de] rum för dem i sine Coffertar, Att de så[-]ledes 
måste läggas i en säck. Då Paqu[-]eterne voro flere kunde de icke eller 
ilä[g]gas i en så stor låda, som fordrats för der[as] inrymmande, Emedan 
en sådan låda ick[e] kunde få rum på de resandes släde. De Paqueter, 
som följde med samm[a] sä[c]k, till Areshuog Ringius m.fl hafva de 
Resande förmodl. medtagi[t]  

<sida3>  

till Stockholm, för att lemnas hos B. Fries. — Då jag, med knappa inkom[-
]ster, med 10 personers Hushåll, äfven får taga emot alla Resande som 
för handelns eller andra affäirärs [affärers] skull resa härigenom till och 
från Norrige, så har jag inga skäl, att förakta M.V. Broders gåfva. Dock 
gör det mig ondt, att Bror nu skolat skicka penningar, som så väl kunnat 
behöfvas för eget hushåll. Af mina remisser, torde M.V.B. Finna, att jag, 
ehuru af olika åsigter i vetenskapen, icke föraktar personen: Jag har med 
tydliga ord förklarat i mitt förra bref, att jag deltager i den allmänna 
kärlek och Högaktning, som Bror njuter af sina Disciplar; men M.V.B. är 
för hederlig karl, för att tro, att denna aktning grundar sig på de 
vetenskapliga åsigterne, som kunna vara mångahanda äfven hos egna 
Disciplar. Det gläder mig, att förtroendet med Wg är godt, och mitt 
misstag derutinnan torde Bror förlåta, då [<inge> överstrykta tecken] 
M.V.Brs yttrande rörande "förtroendets undergräfvande" m.m. var så 
otydligt. 
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Föröfrigt hoppas jag, att M.B. har mig i gunstbenägit minne, med de 
växter, som  

<sida4>  

jag tillförene begärt. Jag vet väl, att jag kunde få sydländta Svenska 
växter af andra, men kanske icke så säkert bestämde som genom Brors 
egne händer. Jag tänker icke ge ut Floror; men vill gerna hafva mitt 
Herbarium Scand. fullständigt, med exemplar frå[n] authentiska händer. 
Desiderat listor tror jag mig hafva skickat. De äro förmodligen i behåll. 
föröfrigt har jag inga Nyheter att för[-]tälja från Lappmarken. M.V.B. har 
ingenting näm[n]t om sednaste Remissens innehåll, till ex. Glyceria 
pendula, om den anses för skild till art från Glyceria aquatica eller 
maxima. M.V.B. tänke[r] förmodligen snart flytta till Upsala. — Huru är 
det med Svensk Botanik? Ges den ut nu för tiden? Jag skickade i Höst 
några ritningar till Redakteuren, men har icke fått underrättelse huruvida 
de kommit fram. Att Hartman icke svarat på min fråga, Hvad art är, är 
icke underlig[t] men att han icke svarat alls, och underrättat, om han fått 
mina remisser. Det synes mig mera underligt. Jag har äfven begärt några 
växter, men ingenting fått. Var af den godheten och påminn honom 
derom ifall han träffas. Med Högaktning framhärdar min V. Brs, Tillgifne 

 

L, L, Læstadius. 
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<sida1>  

[Adressfältet på brevet]  
Brukspatronen 
Höglärde / Högädle 
Herr C. G. Indebetuo. 
Nyköping. 
Forssa. 

LLL [sigill] 

Haparanda ¾ 1836 [Poststämpel]  

<sida2> 

Karesuando den 28de martii 1836. 

Min Värde Broder! 

Jag har 2ne Bref af Dig obesvarade, hvilken försumlighet kommer deraf, 
att jag väntat det växtpaquet, som enligt Ditt sednare bref redan skulle 
vara afsändt till Stockholm för att vidare afgå till Haparanda, men efter 
flere omstälte efterfrågningar har jag icke kunnat få någon underrättelse 
derom. Antingen måtte det icke hafva gått från Stockholm, eller har det 
blifvit bortslarfvat på vägen. — Jag får således under denna ovisshet 
endast betacka Dina båda kärkomna bref, hvaraf jag finner, att Du icke 
[ett överstrykt ord] Glömt en gammal kämpebroder. 

Mitt lif i Karesuando framslinkar efter vanligheten. I förrleden sommar har 
jag lika väl haft åtskillig vedermöda, genom en svår nervfeber, som höll 
min Hustru vid sängen i 8 veckor, och förorsakade tillika missfall, 
hvarigenom hon var nära att stryka med. Emellertid har hon någorlunda 
tillfrisknat, utan att likväl återvinna sin förra hälsa. — Under sådane 
omständigheter blef föga gjort för flora. Sommaren var dessutom regning 
[regnig] och kall. Årsväxten har blifvit skadad af frost i hela Norrbotten, ju 
längre norr dess värre.  

<sida3>  

Här i trakten fordras nu mer än vanligt med Bruks rörelse. Engelsmännen, 
delägare och förvaltare af ett icke så länge sedan upfunnit kopparverk i 
alten, uti finnmarken hvilket du väl torde veta af, hafva äfven ärnat å nyo 
arbeta på Svappavaara. Gud vet, om det likväl blir verkstält. De hafva 
äfven tänkt kjöpa [köpa] Kengis Bruk Om jag mins rätt, för 30,000 Rdr. 
Det Gamla Skjangeli (Se Hermelins beskrifning) har äfven kommit i 
åtanka. Alla dessa funderingar låta vis[s]t bra, men jag är en tviflare uti 
detta, som i mycket annat huruvida någon Bruks rörelse, kan med fördel 
låta handtera sig här, så länge som den hufvudsakliga malm transporten 
jämte annan transport måste ske genom rehnar. Engelsmännernas pengar 
skulle visserligen sätta lif i soken [socken, saken?], kanske en och annan 
ström kunde bli ränsad, och mången få arbets[-]förtjenst etc. Med sådane 
Bruks funderingar lär Du förmodligen icke befatta Dig, som kunde 
möjligtvis locka Dig hit norrut, at[t] åtminstone bese trakten. I thy fall 
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skulle Du icke vara långt ifrån Karesuando. Jag hört genom Lapparnes 
berättelser  (hvilka  

<sida4>  

hvad localbeskrifningar angår, äro bättre än Charta), att man efter Lainio 
Elf, som är en gren af Torneå Elf, kan fara med båt ända opp på högsta 
fjellryggen till ett stort Träsk, som kallas Rostojaure, hvarifrån vatten 
flyter till de båda hafven, och att man icke har mer än ½ half mils fall åt 
norrska sidan, då man åter har båtlast ända till Ishafvet. Detta vore äfven 
något att fundera på för våra Speculativa Riksdagsmän, som hafva tid att 
hålla långa debatter om prestkragar och dylikt. Här vore kanske med 
ringa möda nog en båtfart möjlig mellan bottniska viken och Ishafvet, 
hvilken väl vore något mera värd än en landsväg. 

Jag skref något i höst om Lappmarksgrä[n]sen etc. och skickade det med 
något växtpa[quet] till Doctor Billberg i Stockholm med anmodan, att 
bjuda ut den till trycket; har dock icke hört af något derom sedermera. 
Om Du händelsevis får träffa Tit. Billberg, så kan du fråga huru det 
förehåller sig med saken, och underrätta mig derom. Till Prof. 
P.F.Wahlberg skickades äfven i höst några ritningar för Sv.Bot. Jag har 
icke hört, huruvida desse kommit fram. 

Inga nyheter från Lappland. framför min okända hällsning till din Fru, och 
haf i troget minne  

 

Din redelige vän 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet, Volym 25 / Riksarkivet, 
Stockholm / 
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 L. L. Læstadius till Elias Fries [färdigt December 1836]   
 

 

<sida1>  

                                                          
[ett oläsligt ord, troligtvis mottagarens anteckning] 

 
 Karesuando i Nowember 1836. 

S.H.T. Högtärade Broder! 

    

Enligt M.V. Brs skrifvelse i vår, som var utan dato, lade jag genast å sido 
en bundt med växter för Herb. Normale, hvilken, jag oförmodat fick 
tillfälle afsända med en Americansk Handlande Aug. Dolphus, som var till 
Karesuando som snarast. Jag näm[n]de i ett kort bref, att mina husliga 
angelägenheter icke torde gifva mig mycken tid att göra Excursioner, för 
att samla mera. Emellertid har jag nu medan tider är, och för[r]än mina 
Lappska åhörare komma tillsammans, laggt in en ny bundt af det lilla som 
kunnat fås, hvilken bundt väntar på tillfälle att afgå. Den innehåller jämte 
den förut afsände, följande i förteckningen uptagne växter 

 
 Ex.ant. pr. Sednare bundten   

Pingvicula villosa 100 5: Salix versifolia 50 3. 

Hierachlea alpina[?] 100 5: Avena Alpestris 100 5. 

Aira Atropurpurea 100 5: Agrostis rubra L.  100 5. 

Luzula parviflora 100 5: Poa flexuosa 100 5. 

Rubus Castoreus 50 3. Eriophorum Capit. 100 5. 

Gnaphal. alpinum 100 5: Erioph. medium i 3 tillst. 100 6. 

Carex tenniflora 100 5: Carex [oläsligt ord] 100 5 

Carex laxa 100 5: Carex rotundata 50 2. 

Salix versifolia 50 3. Draba hirta α 80 5. 

Salix Canescens[?] 50 3. Rubus Castoreus 50 3. 

Betula intermedia 50 3. Viola palustris β 100 5. 

Arundo lapponica 100 5. Betula Interm 20 2. 

Carex rotundata 50 3.    

Sma Exempl.  1050 55. Rdr Sma Exempl. ant.  950 51. Rdr. Bco. 

NB. af Salix Canescens[?] har jag icke kunnat få mer än 50, det beror 
nämligen derpå att träffa på samma 3 eller 4ra individer, som hittils äro 
sedde här i trakten. Erioph. med. och Betula alba γ intermedia  

<sida2>  

äro i sig sjelfve märklige nog, för att ingå i samlingen. Item: Carex 
rotundata i jämförelse med C. ampullarea[?] β borealis Hn. hvilken 
sistnämnda skall skickas framdeles, ifall den reqvireras. Då jag icke kan 
præstera allt, som är uptaget i Förte[c]kningen uti M.V.Brs bref; så har jag 
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här gjort en förte[c]kning på hvad, som möjligen af mig kan præsteras, 
hvaraf M.V.Br kan Speciellt anmärka hvad som behöfves för herb. Norm. 
Allt hvad som icke finnes i denna förte[c]kning har jag icke funnit i de 
trakter, dit jag för närvarande kan sträcka mina Excursioner. 
Calamagrostis Halleriana Hn. (Erkännes icke af Wahlenberg) har jag funnit 
en enda gång några mil här nedanföre, men icke vidare. C. phragmitoides 
Hn, finnes icke heller sådan här, att den kan erkännas af Auctor för att 
vara den Rätta. C. montana, har jag icke sett sedan 1824 i Åsele 
Lappmark och vid Tåsjö berget. Draba alpina äro så spridd i Torneå 
Lappmark, att jag tviflar, om de kunna fås i behöflig mängd. 

Jag har som sagt är i sommar icke haft tillfälle göra excurs[io]ner längre 
än till närmast belägna myrar. En snappresa gjorde jag likväl till 
Muonioniska (10 mil från Karesuando) i sällskap med en Engelsk 
Entomolog, för att taga Potamog. Natans ad Sparganifolium accedens, 
hvaraf Specimina följa. Men det var kort om tiden, och händelsen gjorde, 
att det var halfmörkt då jag kom till stället. Jag märkte således icke de 
verkliga rot och stjelkbladen, (som händelsevis följde med under 
Updragningen i båten) för[r]än morgonen derpå) då jag redan långt från 
stället börja[-]de greda [breda?] ut högen i båten). Men de få prof deraf, 
som nu me[d]följa äro redan så pass tydliga, att jag icke vet, huru Bro[r] 
skall komma helskinnad ifrån dem, på annat sätt, än att påstå, det hela 
serien af de nu med följande Exemplaren icke hör till P. natans utan Alind 
quid? Ett sådant bortresonerande kan jag naturligtvis icke vederlägga, 
förr[-]än en het sommare med låg flod inträffar, då det möjligtvis kan 
lyckas att få en fullkomlig P. Natans med frön från Samma ställe. Pot. 
Sparganifolius har i sommar icke kunnat utveckla Några blad (flytande) 
för  

<sida3>  

den långvariga floden och kalla väderleken, och i sådant tillstånd var det 
icke värdt att skicka den för Herb. norm. Af den nu medföljande Series 
[Senes?] Eriophori slutar jag, att det icke finns mer än 3 Species Eriophori 
i Sverrige, neml. E. polystachym, L. vaginatum L. samt[?] alponum[?] L. 
Sed alii aliter. 

En Engelsk Botanist vid Namn W. Christy, har i sommar besökt Alten i 
finnmarken; på min anvisning har han der tagit Exemplar af Primula 
finnmarkica samt gentiana serrata [ett oläsligt tecken], hvilka han skrifver 
växa der i myckenhet. Jag har således hopp[?] nu att få flere Exemplar 
derifrån en annan gång. Han skickade endast en par Exemplar till mig.  

Dessutom ha vi i sommar haft besök af 3ne resande frans[några otydliga 
tecken] En Viscuondi de Beammont[?] och[?] en Baron Prospur[?] Liberet 
Den 3dje Barons namn Mins jag icke). Dessa Herrar reste härförbi till Nord 
Cap, och Uppehöllo sig här någon dag både på fram och återresan. Dessa 
Herrar reste mäst för sitt höga Nöje, utan att [e]gentligen befatta sig med 
Naturalster.[?] De[n] förstnämnde ritade mest allt hvad han såg. Den 
andra eller Prosper Liberet var Jägare och samlade åtskilliga foglar utan 
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att egentligen känna Dem[.] Den 3dje Hern hade samlat litet växter på 
vägen men utan urskijning. 

föröfrigt ingenting nytt från Lappland. De 2 tvilling vänner om hvilka jag 
näm[n]de i somras växa och frodas. Lapparne med sina Rehnar lefva efter 
vanligheten. Det kan här i Karesuando icke bli frågan om årsväxt, då 
h[e]la Norrland lärer vara hemsökt af frost. Natten mot den 18de 
A[u]gusti hade man här 5 grader kal[l]t, hvaraf kan slutas till det öfriga. 

 

Karesuando i December. 

Som jag nu snart reser ner till [Ke]ngis marknad, måste jag försegla 
Paquetet, för att hafva det med [m]ig, och lemna det, der det kan vara till 
hands för Norrska resande under önskan att detta Paquet icke måtte taga 
någon ska[da] på vägen, framhärdar Min Högärade Br[o]ders 

 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala universitetsbibliotek (G 70q) / 
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L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1837-04-25 

 

Karesuando den 25te April 1837. 

 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Jag får härmedelst betyga min ödmjukaste Tacksägelse för ärade 
skrifvelsen af den 6te Junii 1836, samt tillika påminna om de lofvade 
Böckerne, som torde kunna skickas kanske med Ångfartyget Norrland 
eller annat tillfälle, då på addressen bör skrifvas: genom Apothekar C. fr. 
Östman, Haparanda. Om jag skulle våga komma fram med växttiggeri 
skulle det häldst vara några Ölandia, som jag har så litet af. for [för] 
öfrigt får jag anhålla, att Herr Prof. täcktes med säker lägenhet öfverstyra 
om något Paqvet skulle komma från Ringius et Areschuog. Jag har i år 
inga figg. för Svensk Botanik, jag vet icke eller, om några häften ännu 
utkommit novo Conto. Det torde förmodl. icke vara brist på färdig ritade 
figurer nu så länge. — 

Med anhållan om min ödmjuka häll[s]ning till Prof. Vikström, af hvilken 
jag äfven för i år fått kryddgårdsfrön ehuru litet af dem vill växa här, 
framlefver 

Herr Professorens 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1837-04-25 

 

<sida1>  
Karesuando den 25te April 1837. 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Sedan jag åter börjat få någon ro för Lapparne, som nu flyttat förbi till 
fjellen, skyndar jag att besvara ärade skrifvelsen af den 3dje Januarii, 
hvilken jag riktigt bekommit, jämte den andra skrifvelsen af Samma Dato, 
med inneliggande 50 Rdr Banco hvarföre jag får betyga min ödmjukaste 
tacksägelse. För de icke särdeles rikhaltiga växtremisser, hvilka Herr 
Professoren af mig erhållit, hade jag visst icke förtjent eller påräknat så 
mycken Upmärksamhet; men då Herr Professoren fortfar att med egna 
Upoffringar bidraga till den älskade Vetenskapens Förkofran, så vore det 
min högsta önskan, att tiden och omständigheterne medgåfve mig tillfälle 
till mera lönande excursioner, än dem jag förrliden sommar hade tillfälle 
att göra, för att med något större antal sällsynte och för Herr Professorens 
afnämare [?] begärliga fjellväxter kunna motsvara så mycken mot mig 
bevisad Upmärksamhet.  
<sida2>  
Min familj ökade sig förrliden Sommar med 2 nemligen en Son och 
Dot[t]er på en gång, hvilken omständighet, jämte det man här å orten har 
svårighet, att få pålitligt tjänstefolk, gjorde mina excursioner högst 
inskränkta. Med 2 små på en gång hafva mest 2 personer fullkomlig 
Sysselsättning, och jag måste Sjelf vara den pålitligaste Barnpigan. 

Jag har visserligen flere gånger varit bjuden till Alten af dervarande 
Bruksägare, och Primula finnmarkika jämte Gentiana serrata [ferrata?] β 
hafva visserligen mången gång låckat min håg; men vägen är Temmeligen 
lång och besvär[-]lig, dock vet jag icke, huru det kan gå i Sommar. Under 
en Visitations Resa till Jockmock, fick jag nu i vinter säkert tag på Verna 
borealis, om hvilka jag flera år förut haft aning. Kyrkoherden Ullen[ius] 
och dess måg Mag. Fredr. Engelmark hafva sett och ta[-]git den på flere 
ställen, men Ullenius har efter vanligheten delat ut den åt Grethi och 
plethi (kans[ke] på det sättet har Hartm. i andra Upl. fått ett nytt 
väx[t]ställe Umeå för denna växt) Comminister Nils Fredr. Björkman hade 
sett denna växt i Jockmock redan 1830, men han hade då icke Tagit 
Exemplar. Jag känd[e] igen den på beskrifning han gaf. Af de Exemplar, 
som Fred. Engelmark gaf mig, skickar jag här ti[ll] yttermera visso ett 
par. fastän bladen synas vara mycket smalare än på Exempl. från Kemi. 
Jag har nu fogat[?] anstalt, att mera Exemplar skola fås ett annat år. för 
öfrigt höras inga hvarken botaniska eller Politiska nyheter från 
Lappmarken. Lapparne lefva efter vanligheten. Betet har varit klent i år. 
Det artar sig  
<sida3>  
till att blifva vår här. Vi ha haft blidt en lång tid, och marken är bar på 
flere ställen, oaktadt den myckna snö som fallit i vinter. Dock torde väl 
ännu en eftervinter inträffa. [Slutet av brevet förkommit] 
_ 
L. L. Laestadius originalbrev / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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L. L. Læstadius till Gabriel Marklin 1837-07-01 
 

<sida1> 

[Adressfältet på brevet] 
Academiæ Adjuncten 
Höglärde och Högädle 
Herr Gabr Marklin. 
Upsala   
a Stockholm  

<sida2> 

Karesuando den 1sta Julii 1837 [<506>] 

Vörde Broder! 

Af den ask, som här med[-]följer torde Min Vörde Bror finna, att jag är en 
dålig skorfsamlare. Jag tänkte väl, att jag skulle få lådan full, men det blir 
icke bättre. Jag skickar den derföre nu sådan den är med Patta påskon 
och 2 snopok etc.  Då Botanisterne gå på mig efter växter, och 
fogelsamlare efter foglar, så kan det icke väntas, att jag skall kunna 
Upfylla allas önskningar. Mitt hushåll tilltager (Jag har redan sex barn) och 
andra funderingar, utom Embetsgöromål uptaga min tid. De 2 Exemplar 
Bonebyx [?[ lapponia, för Engesmannen Valker å med i fjol somras, men 
föröfrigt har jag ingen connesens med andra Entomologer, så att min 
värde Bror icke behöfver blifva afvundsjuk, eller tro att jag samlar insecter 
åt andra. 

<sida3> 

Sommaren här oppe är bara ruskig och kall, ännu den 27de och 28de Junii 
+5 om dagen =0 om natten. I sådant väder äro äfven skorfvarne glade 
att få krypa i sina hål. Det lärer icke komma några skorfsamlare till 
Lappmarken i år. 
 
Den andra lådan har jag ännu qvar här tills vidare. Kanske att någon af 
mina pojkar kan tapå samla skorfvar. för mig blir det säkert icke uträttat. 
Utan får jag emellertid recommendera mig i min Vörde Hr Brors gunst, 
samt framhorda [framhärda] etc totia tuam  

   L. L. Læstadius. 
 
Botanicos omnya[?] me salvere jubeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Original / Gabriel Marklins samlingar / UUB / 
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L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1838-04-11 

 

<sida1>   

Höglärde samt Vi[d]tberömde Herr Professor! 

Till Svar å Ärade skrifvelsen af den 16de mar[-]tii får jag i korthet anföra 
följande. Om menin[-]gen med den vetenskapliga expeditionen är, att jag 
skulle följa med till Spitsbergen, så måste jag renunciera, emedan jag 
först och främs[t] är Sjö[-]sjuk, och för det andra har jag såsom far för en 
temmeligen talrik familj mycken betänk[-]lighet vid en sådan färd, som 
ofta är farlig, om man icke får hafva rätt pålitliga skeppare. Jag tror icke 
att Spitsbergen i Botaniskt hän[-]seende är så märkvärdigt. Men om jag 
finge inskränka mig till Nordliga Scandinaviens gränsor, så kunde jag 
vis[s]t antaga tillbudet. Måhända kunde någon af de franska botanisterne 
följa med till Spitsbergen, under det jag med någon annan finge besöka 
de  

<sida2>  

märkvärdigaste ställen här i Norden. Jag känner icke, hvilken anordning 
de Herrar vilja taga, som ärna begifva sig till Spitsbergen, men som jag 
nyligen hört, att det ligger en americanare vid kopparverket i alten, som 
håller på att befragta ett fartyg för en vetenskaplig resa till Spetsbergen, 
så har jag nu skrifvit honom till, och frågat honom, om han icke vill vänta 
de Franska Naturforskare, som förmodligen häldre skulle deltaga uti 
befragtningen af ett fartyg, som reser för vetenskapliga ändamål, än ett, 
som far på Vallross fångst, hvars resetuorer en pas[s]agerare icke kan 
disponera. Men de, som tänka följa med ett sådant fartyg borde komma 
något tidigare, åtminstone i slutet af Juni månad. 

Då jag icke vet, om Vetenskaps Academien kan vara nöjd med mitt 
ofvanföre gifna förslag, så kan jag icke bestämma något om tjenstledighet 
och annat dertill hörande, utan jag skrifver till Consistorii Notarien, att 
han må begära tjenstledighet å mina vägnar, ifall det i Stockholm blir 
afgjort, att jag skall vara med, och derom lära vederbörande få 
underrättelse, förr än jag. 

<sida3>  

Här i Lappmarken hafva vi ännu full vinter, mellan 25 a 30 grader — ingen 
blida. kölden har varit ihärdig, dock icke ofta öfver 40 grader[,] blir 
sommaren så varm, som vintern varit kall så borde man få en vacker 
sommare i Norden.  

Med högaktning och vänskap framhärdar 
 
Herr Professorens 
Karesuando den 11te April. 
1838. 

 
 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 
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L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1838-04-11 

 

P. S. Jag vet icke huru snart detta bref må komma fram till Haparanda, 
emedan det går med tillfälle. Jag hoppas dock, att det kommer fortare än 
ordinarie Posten, som i går afgick till Norrige, och kommer att gå tillbaks 
först efter 3 veckor. Jag har talt med Herr Past. Emanuel Kohlström i 
Muonioniska, som lofvar att skicka åtminstone något af rara Insecter. Om 
större parti reqvireras, vill han naturligtvis hafva något för sitt besvär. 
Hans addresse är. Torneå et Muonioniska. dock kan brefvet äfven ställas 
på Haparanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1838-12-29 

 

<sida1>   

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Jag skyndar att betyga min förbindliga tacksägelse för ärade skrifvelsen af 
den 20 Nowember. växtsamlingen för Gaimards Räkning ligger nu på 
Haparanda, och innehåller öfver 4000 Specimina af Allt hvad jag insamlat 
både i sommar och förut. Hr Gaimard, nämnde att han Skulle låta 
afhämta dessa  

<sida2>  

paqueter genom Franska Consuln; om detta icke sker, få de väl ligga qvar 
till dess de öfrige Ledamoterne af Commissionen återvänder från Alten. 

Jag tackar för de aflaggda Exemplar af Svensk Botaniks 6 numror, och 
önskar att tillfälle snart måtte Yppas att få se dem. — Det är nu den tiden 
på Året, då jag har mesta göra med mina Lappska åhörare, och får icke 
före nästkommande Maj månad tid, att se efter om något skulle hafva 
blifvit qvar af växter, dugliga för Veten[-]skaps Academiens Samlingar. De 
medlemmar af Franska Expeditionen, som stannat qvar  

<sida3>  

i Alten, hafva ärnat komma till Karesuando på sista föret, och blifva der till 
första Öppenvatten, så framt icke något annat beslutats, sedan jag 
skiljdes ifrån dem. 

Hos[-]följande annonser, anhåller jag, att Herr Professoren, ville vara så 
god och inlemna till Statstidningens Redaktion jemte medföljande 1 Rdr 
Rgs med anmodan, att få dem (annonserna) införde i Stads Tidningen 
[Statstidningen]. 

 

Med högaktning framhärdar 
 
Herr Professorens 
Karesuando den 29de December. 
1838. 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till Jens Vahl 12 Januari 1839 

<sida1>  
 
S.H.T. 

Herr Professor Vahl! Tromsö. 

Just i denna afton har jag emottagit Tituli ärade skrifwelse af den 3dje 
Januarii jämte Paquetet med de intressanta växterne från Spitzbergen, 
hvarföre jag skyndar att betyga min förbindligaste tacksägelse. Som 
Posten nu snart kommer, att afgå till Tromsö, får ja icke tillfälle, att göra 
mera för denna gång, än skrifva några ord. Jag hade visserligen tänkt 
aflägga några växter för Tituli räkning, men jag har icke säkert haft mig 
bekant Tituli vistelse ort, sedan vi skiljdes på Hammerfest i sommar. Det 
var Skada, att Titulus icke kom hit öfver. I mina Samlin[-] 

<sida2> 

gar kunde hafva funnits, ett och annat att Collationera, och en sådan 
jämförelse kunde i många afseenden hafva blifvit intressant. De Resande 
från Tromsö berättade, att Tit. icke ärnade resa förr än med först gående 
ångfartyg, men detta kommer icke förr än den 8de Martii från Trondhjem. 
Det är ännu lång tid till Dess. kunde det icke gå ann, att emellertid göra 
en snippresa hit. Om Tit. nu Skulle till ex. följa med Jonas Grape, som vid 
ungefärligen samma tid, som detta bref kommer till Tromsö och hvilken 
kan träffas genom Tit. Drejer eller Holmbo, så tror jag att resan skulle 
ingalunda blifva kostsam. Mitt Lappska Herbarium är ett resultat af 
närmare 20 års excursioner uti nästan alla delar af Nordligaste Sverrige 
och Norrige och innehåller således flere växtformer, än någon annan 
samling, från dessa Nordliga orter. Det vore således troligt, att Tit. der 
kunde finna många intressanta uplysningar både  

<sida3>  

för Grönlands och Spetsbergens Flora, och det kunde således löna mödan, 
att göra ett besök. men om detta icke låter sig göra, så torde Tit vara 
god, och underrätta mig, om vistelsen blir på Tromsö till dess ångfartyget 
eller Dampdskibet ankommer, då det emellertid kan yppas tillfälle för mig 
att få ett litet Paquet afsändt. 

Ranunculus sulphureus intresserar mig mycket, men det är Skada, att 
inga fruk[t]bärande exemplar medfölja, hvaraf man kunnat förnimma, om 
fröna hafva raka eller krokiga stift. Jag fann på resan från Alten en form 
(Ranuncul. barbatulus mihi) Stylo Carpellis duplofere longiore, recto; på 
den vanliga Ranunculus nivalis är stiftet af fröets längd och vanligen 
krok[ig.] Den af Tit. meddelade Cochlearia danica från Spetsbergen kan 
icke vara Svenska Botanisters Cochlearia danica, som har Siliculæ 
globosæ, folia Caulina omnia petiolata deltoidea; Jag har i höst ritat en 8 
a 9 stycken former af Cochlearia, tagne i Nordlande[n] och finnmarken, 
men hvilka höra till Officinalis, anglica eller pyrenaica m.fl. utan att der 
finna några som kunnat hänföras till C. Danica Svecorum. Gunneri 
Cochlearia danica, kan icke heller gerna  

Page 146 of 325



L. L. Læstadius till Jens Vahl 12 Januari 1839 

<sida4>  

[hö]ra till den i södra sverrige växande. annars är jag nästan af den 
tanken, att af Cochlearia ger knapt [m]er än en riktig art, ty vill man skilja 
till ex. C. anglica och danica, så lär man snart äfven få skilja flere, och då 
kan skiljandet räcka [i] oändlighet. Jag tackar Tit. förbindligast för löftet 
att äfven framdeles få del af Grönländska och Isländska växter. För 
jämförelsen med de Nord-Scandinaviska äro de af mycket intresse. 

Om Tit. med återgående Post ville hafva den godheten och låta mig veta, 
huru länge vistelsen blir på Tromsö, derest icke Tit. kunde slita sig lös på 
en par veckor, och göra en tuor till Karesuando, ehuru der är ingenting 
annat än Renkött att bjuda på, ty vin finns der icke. Annars Tror jag, att vi 
icke skulle göra så mycken affair af Toffeln [Taffeln?], som Fransmännen. 

Med aktning framhärdar 

Tituli 
 

Karesuando den 
[1]2te Januari 1839 

erbördigste 
L. L. Læstadius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Botaniska Centralbiblioteket Köpenhamn / 
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<sida1>   

P. F. Wahlberg [Stämpel] 
 
Tillkommer 
 
Zetterstedts resa i Umeå Lappmark. 
Engströms Resa i Luleå Lappmark. 
Petr. Læstadii Journal andra delen. 
 
Ofvanskrefne Böcker anhålles, att Herr Professor Wahlberg ville inköpa 
med de pengar, som Hr Vahl lemnar 50 Rdr Banco. och tillika med de 
utlofvade häften af Svensk Botanik afsändes med första lägenhet till mig 
under address till Apothekar Östman i Haparanda. 
 
Karesuando den 2dra martii 1839. 

L. L. Læstadius. 
 

<sida2> 
Böcker att köpas från Bokhandeln i Stockholm. 
[<Engström> överstrykt ord] 
 

Enblom Lagsamling - 8: 
Nilsson Scandinaviska foglar andra Uplagan - 6:32. 
Gruber handlexicon i gamla classiska mythologien - 1:24 
Nordblad Sundhets Lärobok - 24 
 Andra häftet af Svenska anekdoter -40. 
Hartman flora 3dje Uplagan - 2:24 (icke botanologien) 
Lundgren andra Uplagan af Biblisk historia - 1: 
Göschel Hegel och hans tid - 1:16. 
[Schæle] Charta öfver Luleå Lappm. af Schæle - 3: 
 Lekkamraten - 1: 
 Jordgloben i fickformat - 1:16. 
 Summa 27.32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Originaldokument av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1>   

Herr magister Carl. Ax. Gottlund. Kuopio. [Adressfältet på brevet] 

<sida2>  

Karesuando den 5:te martii 1839. 

Värdaste Broder. 

 

Genom Handelsman Govenius har jag i dessa dagar bekommit Ditt bref af 
den 20de Januari jämte 2ne Exemplar af otava samt 2ne andra Brochyrer, 
för hvilket allt jag till en början får aflägga min förbindligste tacksägelse. 
Dernäst får jag uplysa eller ge till känna, att min Broder Petrus verkligen 
tillställt mig ett exemplar af Otava förut eller 1835, men som jag icke fann 
der, hvad jag egentligen väntat, nemligen en utveckling af finnarnes 
fordna mythologi och gudalära, så lemnade jag detta exemplar af Otava 
åt Fjellner, som var mera mohn om den än jag, och Fjellner säger sig nu 
hafva skickat pengar till Dig uti bref, men som förmodligen icke 
framkommit, alldenstund Du icke säger Dig hafva haft någon 
underrättelse från honom. Fjellner stackare är nu häröfver storligen 
bedröfvad, och vet icke huru han skall bete sig med den saken. Han säger 
sig nemligen hafva skickat 14 Rdr Banco, en utgift, som icke är så ringa 
heller för en fattig missionair från Lappmarken. Nu kan han icke 
naturligtvis behöfva mera än det exemplar, som han redan fått, och på 
det icke äfven jag må råka för samma missöde som Fjellner, så törs jag 
icke skicka pengar med Posten, utan om jag får höra, att du finns i Kuopio 
äfven framdeles, skall jag anmoda Govenius att betala Dig pengarne på 
nästa Kuopio marknad, måhända torde jag äfven innan dess få det [blankt 
fält, pga otydlig högerkant av pappret] exemplaret föryttrett [föryttrat], 
så att pengarne kunna fås på en gång [blankt fält, pga otydlig högerkant 
av pappret] det exemplar, som Petrus lemnade, kan jag naturligtvis icke 
[blankt fält, pga otydlig högerkant av pappret] sedan jag lemnat det åt 
Fjellner. 

Din afhandling om Taciti omdöme öfver finnarne, har jag med intresse 
genomögnat, och får i anledning deraf fästa Din uppmärksamhet på 
följande, som måhända för dig kan vara bekant. 1mo allt hvad finne heter 
kallas ännu i denna dag af norrmän och danskar för "Quæner" hvaremot 
"finne" betydde hos Danskar och norrmän det samma som Lapp hos oss. 
Vi veta äfven att norrmännen hade ganska(?) tidigt tillfälle att komma i 
beröring med Lapparne, hvilka från uråldriga tider bodt i Jämtland, 
hvarifrån de om sommaren måste göra sina flyttningar till fjelltrakterne 
omkring [blankt fält] lyns, hvarest norska konungarnes högsäte var 
beläget, [blankt fält] derföre talar Sturleson om finnarne i Olof Haraldsson 
[blankt fält] såsom en ganska bekant sak. 

2do Deremot kunde icke de gamla norrmännen få kunskap om de rätta 
finnarne /?/, på annat sätt än genom segling till Biarmaland, och genom 
berättelser från "Quænland" (finn [blankt fält] men seglingen till 
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"Biarmaland" tyckes icke hafva varit så vanlig före Thorer hunds tid, ty 
annars skulle han icke hafva behöft aflägga oss så omständig berättelse 
om denna färd, såsom en märkvärdig, och för hofve [blankt fält] hjon föga 
bekant sak. Vi veta äfven, att befolkningen i Finmarken består mest af 
"Sjö-finnar" (fiskar Lappar) hvilka noga skiljas från "Quæner" (finnar) om 
hvilkas inflyttning i Finmarken från äldre tider, man icke [blankt fält] 
hafva fått något annat bevis, än "Quænanger" en fjord i Vestfinmarken, 
som af dem fått sitt namn, som [blankt fält] redan i den tid, då "anger" 
betydde det samma som fjord. af detta allt drager jag den slutsats, att de 
fleste norske danske och Isländske författare icke mena annat än Lappar 
då de tala om finnarne, men deremot hafva de kallat finnarne för Quæner. 

3tio. Det förundrar mig, att Du under din lärda deduction om finnarne icke 
alls antydt tiden, huru och när Lapparna skilt sig från finnarne, enär Du 
likväl tyckes med många andra antaga, att de fordom utgjort en nation. af 
de många minnes märken, som ännu finnes efter Lapparne i Finland, kan 
Du väl icke draga annan slutsats än att, Lapparne fordomdags innehaft en 
stor del af finland, hvadan också Finnarne äro de första, som gifvit 
Lapparne Lappnamnet (Lappalainen), hvilken Lappalainen, som Du väl 
vet, var till och med samtidig med väinämöinen, alltså hafva finnarne från 
uråldriga tider haft kunskap om lapparne, och namnet Lapp hafva 
Svenskarne i sednare tider lånat från finnarne. Nu vet man af Lappska 
traditioner, att Lapparne stått i ett ganska fiend[t]ligt förhållande till de 
flesta finska stammar. först förföljdes Lapparne af Tjuder, och Lapparne 
veta ännu i dag ganska bestämt, att deras förfäder bodde i jordkulor, då 
deras fiender Tjuderne förföljde dem. Dessa jordkulor finnas i alla 
Lappmarker, och likna nu igenfallna groper. Dernäst voro karelarne 
(karjel) deras värsta fiender, efter hvilka äfven säkra minnesmärken 
finnas. De omtala äfven att karelarnes ströftåg sträckte sig ända till 
norska kusten, men alldrig har jag hört nämnas, att karelerne skulle hafva 
bosatt sig hvarken i Lappmarken eller finmarken. Emellertid tyckas dessa 
karelarnes ströftåg hafva uphört, sedan en annan finsk stam kainulats, 
[blankt fält] kainolaiset, eller de egentlige quænerne bosatt sig i norra 
finnland. Tiden för denna Epoch kan jag icke bestämma, utan må Hrr /?/ 
Finnar bättre kunna afgöra den saken. Ordet kainulats har väl ingen god 
bemärkelse i Lapparnes historia, likväl omtalas icke, att de blifvit fiendtligt 
handterade af kainulats, som i Lappskan betyder en som handterar rep, 
och torde antyda, att kainulats egentligen varit fiskare. 

4to af allt detta vill jag draga den slutsats, att om Lappar och finnar 
fordom utgjort en nation, så har det varit i en ganska aflägsen forntid. Om 
nu icke kan nekas att Lapparne fordom innehaft hela Finland, hvarifrån de 
blifvit småningom fördrifna först af Tjuder och kareler, sedan af 
kainolaiset och Suomalaiset, så återstår endast att bestämma tiden för de 
särskilta finska stammarnes invandringar, hvilket naturligtvis tillhörer 
finnska författare. Om nu vid denna undersökning kan bevisas, att 
finnarne verkligen innehaft finland redan i Taciti tid, så kan ändå den 
beskrifning han ger öfver sina (?) Finni, likväl passa på Lapparne Så till 
exempel /?/ omtala Lapparne bestämt, att så väl Tjuderne, som karelarne 
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hade pilar af jern, men deremot hade Lapparne sjelfva en lom näbb till pil. 
Lom näbben [blankt fält] Columbi Septemtrionalis) var som sagt är fästad 
på ändan af pilen, och utgjorde sjelfva udden af pilen, monne icke detta 
var de "ossa exasperata" som omtalas af Dina citerade författare? Till 
uply[s]ning af ett annat citat, "victui herba" får jag äfven nämna, att 
Lapparne nu i denna dag lefva till hälften af gräs om sommaren. Du har 
förmodligen hört, att lapparne äta angelichæ stjelkar, råa, och att de 
dessutom blanda sin mjölk till hälften med blomhufvuden af samnia 
angelicka samt med blad af Rumex acetosa. Dessutom äta Lapparne äfven 
stjelkar af Sonchus alpinus, samt blad af Epilobium angustifolium, hvilka 
blandas med rehn mjölken. Fiskar lappar eller Sjöfinnarne på norska 
kusten äta äfven allmänt blad af Cochleona, hvilken anses såsom ett 
radical medel mot Skörbjugg. af detta allt kan Du finna att "victui herba" 
passar mera på lappar än på finnar. Blir det åter fråga om Trolleri, så må 
Du tro, att Lapparne i den saken hafva varit och äro kanske ännu bättre 
mästare än finnarne. 

5to utan att egentligen fästa något afseende på dit resonemang om Piteas 
"Thule" får jag nämna för dig i förtroende, hvad ingen författare ännu 
vetat, att nämligen en By vid namn Thule, finns ännu i denna dag i 
Ostfinmarken nära utloppet af Tana Elf, och att de "ova avium palustrium" 
som i dina citat anföras såsom en hufvudsaklig näring för Thules 
inbyggare, ännu i denna dag utgöra en icke obetydlig binäring för 
finmarkens inbyggare; Det ger nemligen många holmar, som äro alldeles 
fullvärpta med ägg af åtskilliga Sjöfogel arter; af dessa holmar äro en del 
fridlysta och kallas på norrska æggvær, hvarifrån hämtas en otalig mängd 
af ägg, samt den finaste Eiderdun, som nu för tiden utgör en del amtmans 
inkomster. Detta oaktadt anser jag icke för alldeles säkert, att de gamlas 
Thule verkligen var Finmarken. 

6to Nu kommer jag till en annan omständighet, som också till en del  kan 
intressera dig. Du torde kanske hafva sett af Tidningarne, att jag varit 
som en lots genom Lappmarken åt den ryktbara franska Expeditionen, om 
hvilken man kan säga. parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Ty 
Fransmännens forskningar tycktes för det mästa bestå i ätande, drickande 
och pratande, så att de egentliga vetenskapsmännen från Kjöbenhavn, 
Christiania, Lund och Upsala, som måste stå under fransmännens 
kommando voro ganska missnöida med hela färden. Under vägen öfver 
fjellryggen från Alten till Karesuando kom jag att berätta några Lappska 
historier om stallo, hvilka i vissa afseenden likna romaner, och dessa 
historier hade sådant behag i Fransmännens öron, att jag icke fick någon 
fred för dem, förrän jag måste lofva, att skrifva en lappsk mythologie, 
som kommer att inflätas i deras utkommande stora opus, hvilket på 
förhand är beräknadt att kosta mellan 700 a 900 francs. Ehuruväl jag 
dertill äger en hel hop materialier, saknas dock mycket, som i brist af 
Bibliotheker icke kan af mig fullkomligen utredas. Jag hade föreställt mig, 
att finnarne som hafva mycket annat gemensamt med Lapparne, äfven 
borde hafva sin mythologie temmeligen lik Lapparnes, men i det lilla, som 
jag sett hos Ganander, m.fl. finns det icke mycken uplysning att hämta. 
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Du som förmodligen är invigd i de gamla finnarnes hemligheter, kunde 
utan tvifvel gå mig till handa med vigtiga uplysningar. Såsom till ex. huru 
vida finnarne i hedendomen varit öfvertygade om Själens odödlighet, om 
straff och belöning i en annan verld; hvilka gudomligheter de antagligen 
dyrkat, med hvilka offer de velat försona de förtörnade gudarne o.s.v. Jag 
har länge väntat, att finnarne, som dessa tider börjat samla alla gamla 
minnesmärken efter sina förfäder, skulle snart blifva färdiga med en 
critiskt bearbetad mythologi, men antingen lita de allt för mycket på 
hvarandra, eller också vilja de icke uppenbara sina hemligheter. En 
magister Castrén, som reste i sommar ända till muonioniska och Kittilä för 
att samla runoja och gamla besvärjelse formler, sade mig, att man först 
ville hafva en Lappsk mythologi, för att jämföra med den finska. Detta 
svåra hvärf, har jag visserligen måst lofva åt Fransmännen, men jag 
känner allt för mycket saknaden af bibliotheker, hvarest man borde få 
jämföra de äldre så väl norska som Svenska författares uppgifter. 

7timo intet vidare har jag att förtälja från Lappmarken. min familj ökar sig 
nog ymnigt. Jag har nu 7 lefvande och 2 döda Barn, så att Karesuando 
med 300 Rdr Banco inkomster, vill näppeligen förslå för så många 
munner. Botanisterne ligga årligen öfver mig, och för att i någon måtto 
tillfreds ställa dem, går mesta tiden af Somrarne förlorad med excursioner 
till fjellen och norrska kusten. Ett Botanico-fysiologiskt arbete kalladt loca 
parallela plantarum har nu ändteligen blifvit tryckt i Upsala, hvilket jag 
hade skrifvit redan 1832. För fransmännens räkning kommer äfven några 
Botaniska anmärkningar att skrifvas af mig, jämte en afhandling om 
klimatet i norden grundad på 10 års meteorologiska observationer, men 
som Du icke är Botanist eller naturforskare, så torde dessa arbeten föga 
intressera Dig. Om magister Castren och Virsen träffas, så var god och 
hälsa dem äfven som unga Zahlberg, och bed dem skicka mig några rara 
finska växter, hvartil de på sätt och vis äro förbundne, för de lappska 
växter jag meddelat dem. Om det icke förefaller dig allt för besvärligt, så 
var god skrif mig till, på det jag må få veta om Du är nöjd att vänta med 
betalningen för otava, till nästa Kuopio marknad, eller om Du vill ge 
anvisning på någon i Torneå, att taga emot pengarne. med önskan, att 
Din ansökning till lectoratet måtte lyckas, framlefver Din 

 

redelige vänn och tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

_ 
Avskrift av Pekka Raittila / Pekka Raittilan arkisto / Landsarkivet i Uleåborg / Originalet 
finns på Helsingfors universitetsbibliotek. 
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<sida1> 
Karesuando den 11te maji 1839. 

Vördaste Broder! 

Jag får tacka för Floran och mossorna, som jag riktigt bekommit jämte 
brefvet af den 11/3; men huru mon det förhålla sig med Ringii paket, som 
jag icke hvarken sett eller hört till? Jag var sjelf i Haparanda i fjohl 
midsommartiden, då ångfartyget kom dit; jag var till och med på 
Gästgifvare gården, der ångfartygets Chef och några Passagerare från 
Luleå läto om sig som bestor [består?] den midsommar natten, men intet 
Paquet till mig hördes till — Rector Bergman var den tiden rest till sin 
hemvist i Medelpad; men jag borde ändå hafva fått höra af paquetet, om 
det blifvit lemnat till någon annan på Haparanda; ty jag dröjde der hela 
flera veckor efteråt — Bara inte någon ond ande har anammat det, 
hvarföre jag nästan börjar komma i Byxångest och Bror såsom 
Commissionär får stå i sticket — som en målad Bock. det är dock högst 
besynnerligt, att när jag reqvirerar några växter från Södra Sverige, så 
drar det först ut ett par år, innan det blir färdigt, och sedan, när det 
ändteligen kommer till vägs, så far det till Pyttis. Tusan! Rättan[?] ger jag 
hela det der bytes  

<sida2>  

väsendet på en [<ång> överstrykt ord] båt, och om Bror nu inte tar den 
der Skepp Captenen per aures, nästa gång han far till Haparanda, så att 
han skaffar igen Paquetet, så skall jag hudflänga honom så, att han skall 
minnas resan, ty han var full som ett svin i Haparanda. Jag må väl icke 
tro, att den Gunsti[ge] Herrn, som sagt på Gästgifvare Gården i Gefle, att 
han skolat medtaga ett paquet från en prest i Lappmarken, men icke 
kunnat herbergera[?] det [han] fått uti Ringii paquet — icke har jag 
skickat något växtpaquet på hela fjolåret. 

Allt ting annat då Bror nu skrifver att min "Arundo Calamagrostis ad 
phragmitardem [?] æceedens[?]", "är det "samma som Calam. 
Halleriana," så skall jag icke begripa, huru Bror då kunde skrifva 1836, 
eller -37 (jag mins ej hvilketdera) att en form af Calam. [ett överstrykt 
ord] stricta, som jag skickade för några år sedan med? om den vore 
Halleriana, var verkligen Halleriana, och sedan den tiden har jag trott att 
detta var Halleriana, men icke derför formen af Calamagrostis lanceolata, 
som jag tänkte, att Bror skulle draga till P[h?]ruguntoidis[?]. Mon icke 
häruti ligga en irring, eller monne Halleriana i Brors sista bref vara 
misskrifvit? Den förra formen af C. stricta, som Bror den gången ansåg  

<sida3> [<S.H.T. >] 

för Halleriana, har jag icke återfunnit sedan 1831 eller 32, och jag har icke 
heller sett något dylikt hvarken förr eller sedan. Om nu den här — s.k. 
Arundo Alamagrostis ad Phragnictoidens[?] accedens, skall vara Halleriana 
och Phragnictoides ändå dessutom antages, så vet jag icke, hvad som till 
slut skall vara den rätta Calamagr. lanceolata; åtminstone finns den icke i 
Lappmarken. Jag har ansett de båda förstnämnde, att vara formen af 
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Calamagr. lanceolata, på samma sätt som Agrostis Canina i Karesuando, 
har dubbelt större blomkrona än i södra Sverige. 

Ändligen har jag i förleden sommar funnit en Orando, som Wahlenberg 
erkänner för sin strigosa [?], och en salix på Skervö i Finnmarken, som 
Wahlenberg också erkänner för sin punctata! Den är som jag förmodat en 
hybrid form af Nigricans och myosinites[?], således icke så lätt förvandlad 
till S. nigricans γ, som Bror menat i Floran; efter som Bror annars skrifver, 
att "man kommer lättast ifrån hybrida former, när man gör dem till arter." 
Det samma lär Friesen mena, och en stor hop af andra Botanister, men 
jag menar, att det som är art, bör vara art, och det som är hybrid, bör 
såsom sådant utmärkas äfven i Floror. Bror skrifver i floran §.9 "Det är 
oafgjort, om de (Bastarder) gifva frön tjenliga till fortplant[-]ning. De 
flesta synas icke göra det. På denna Grund frågar jag: om af Sal. 
Caresens [?] Fries l. Læstadiana Hn[?], endast 2 eller 3 individer hittills 
äro sedda, monne den då  

<sida4>  

fortplantar sig? Och om af dessa 3 eller 4ra individer, som hittills äro 
sedda, den ena liknar mest Anerea, den andra Caprea, och den 3dje 
limosa, såsom S. carescens[?] i Herb. Hartm.[?] mon det icke då är 
troligast, att dessa individer äro hybrida, men äro de hybrida, så 
fortplantas de ju icke? Då nu Bror ville göra mitt Namn odödligt genom 
Salix Læstadiana, så är det ju klart, att det kan dö förr än jag sjelf, ty för 
den der hedern kan jag ju bli så ifrig att [?] plocka qvistar och blad af 
individen! Læstadiana, som ännu jag vill hoppas, finns qvar i Karesuando, 
(om jag annars är i stånd att finna rätt på den stackars Busken) att den 
förr eller sednare måste bli torr, och tag då sedan rätt på Salix 
Læstadiana om Du kan!! Om Bror ändå hade fått det lyckliga infallet, att 
Ckrisfva [skrifva] om "Salix paludosa" till Læstadiana, så hade jag Ändå 
haft något hopp om odödlighet. Det är då en form, hvaraf man kan finna 
några hundrade individer i trakten der den finns. 

Men oaktadt detta skämt, måste Bror veta att jag icke haft så roligt i 
vinter. Min hustru har varit sängliggande nästan hela vintern, och är ännu 
icke frisk. Mina Barn hafva varit plågade af Messling, och den fula gästen 
bort[-]ryckte en den vackraste planta, som jag ägde, en liten gosse om 2 
år 8 månader, och denna förlust har gjort mig mer och mer led åt verlden 
och de Naturliga plantorna; får jag icke bättre humör, så lär jag icke hafva 
tålamod att gå igenom duppletterne på länge och Bror måste då äfven 
hafva tålamod att vänta på — Lychnis Dorethea eller Affi[sidkant]nis 
Wahl. Stort annat lär föga finnas som egentligen intresserar. När Brors 
bref kom mig hade Vahl redan rest, och har förmodligen gjort besök. Jag 
skickar derföre tillbaks Brors Bref till honom, och ett annat, som kommit 

efter honom från Norrige. Voleos[?]  
L. L. Læstadius. 

_ 
Original / Uppsala Universitetsbibliotek G 101 / 
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<sida1>   

Högädle samt Höglärde Herr Professor! 

Med Tit. Vahl hade jag äran försända 50 Rdr Banco hvilken summa jag 
anmodade honom att öfverlemna till Herr Professoren jämte en 
förte[c]kning på Böcker, som jag önska[-]de, att Herr Professoren måtte 
köpa för min räkning, och försända med Ångfartyget Norrland, när det gör 
sin tuor till Haparanda. Jag förmodar väl, att Vahl riktigt öfverlemnat 
penningarne och det återstår för mig, att förnya min anhållan. Skulle 
detta redan vara skett, så anhåller  

<sida2>  

jag, att paquetet väl ombonadt adresseras till mig genom Apothekar 
Östman på Haparanda. Skulle Hartmans flora redan vara inköpt, så får 
den följa med; men skulle den icke vara inköpt så får den väl utelemnas, 
emedan jag redan fått ett exemplar af Förf. Zetterstedt sednare resa 
äfven som Ångströms resa genom lappmarken, må icke förgätas.  

Skulle Herr Professoren [raden saknar slutet pga förstörd kant på pappret] 
af den godheten, och la[raden saknar slutet pga förstörd kant på pappret] 
hos Franska Consuln [raden saknar slutet pga förstörd kant på pappret] 
om han i vinter mottagit några Paketter från Haparanda för Herr Gaimards 
Räkning. Jag skulle Nemligen vara angelägen att veta, om mina 
växtpaketer till honom riktigt framkommit. Ifall någon läglighet skulle 
Yppas i sommar, att få något Bud till Haparanda, har jag tänkt meddela 
Herr Professoren af det lilla som ännu kan fin[-] 

<sida3> 

nas qvar af Norrsk finnmarkiska växter sen förleden Sommar. Här har i 
vinter varit mycket sjukligt och folk dödt mer än vanligt. Äfven jag har 
förlorat en liten son uti messlingen, och min Hustru, som varit 
sängliggande hela vintern är ännu ganska Svag. Allt detta har gjort, att 
liten Uppmärksamhet kan ägnas Botaniken, om icke omständigheterne 
förändra sig. 

De ledamöter af Franska Exp[edi]tionen, som öfvervintrat i Alten reste 
härförbi i slutet af april, och tänka fortsätta resan med första ångfartyg, 
som reser. Intet annat Nytt från Lappland. Jag får anhålla om min 
vördsamma hällsning till Professor Wikström, med underrättel[-]se att Fru 
Govenius i Torneå lofvat skicka en hel stor Torfva af Glyceria pendulina, 
om hon i stället såsom blomster älskarinna, får några Blomfrön. Med 
högaktning framhärdar Herr Professorens 
 
Kares. den 11te maji 
1839. 

ödmjukaste tjre 
L. L. Læstadius. 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1> 

Haparanda 18 6/6 39 [Poststämpel] 

Kongl. Majts Trotjenare, Professoren,  
Riddaren af Kongl. Majts Nordstjerne Orden,  
Höglärde samt Vidtberömde,  
Herr Doctor  
Göran Wahlenberg.  
Upsala. [Adressfältet på brevet] 

På undertecknads Posträkning i Haparanda L. Læstadius. [Læstadius 
anteckning] 

<sida2>  

Ankom d. 13 Juni 1839 [mottagarens anteckning] 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor,  
Riddare af Nordstjerne orden! 

Sent om sider Tar jag mig tid att afbörda min förbindligaste tacksägelse 
för kärkomna Skrifvelsen af den 16de Januarii, äfven som det andra 
brefvet, innehållande 50 Rdr Banco, för hvilket jag får hembära min 
ödmjukaste och förbindligaste tacksägelse. 

Min Församling har denna vinter blifvit hemsökt af dödliga sjukdomar, 
som bortryckt mera folk än vanligt, och äfven jag har deraf fått emottaga 
min beskärda del. Messlingen, som i början af vintern visade sig lindrig 
äfven ibland Lapparnes Barn, blef fram på vintern mer och mer elakartad, 
så att den bortryckte ganska Många Barn och Äldre personer; äfven mina 
Barn blefvo hemsökte af den hemska gästen, som tog af dem sin 
beskärda del, en ligen gosse om 2 år och 8 månader, ett mycket vackert 
och välartadt barn, hvars bortgång länge gör ett sorgligt intryck på mitt 
sinne. Min Hustru har dessutom varit sjuk nästan  

<sida3>  

hela vintern, och är ännu icke riktigt på benen. Allt detta har varit en 
ordsak hvarföre jag så länge dröjt med den kärkomna skrifvelsens 
besvarande. Under denna bedröfliga tid har Botaniken merändels fått hvila 
för mig. Jag kom likväl att gå igenom herbarium under den tid, Tit. Vahl 
var här. Han igenkän[de] uti den såkallade Lychnis Dorothea en växt, som 
han mycket tagit på Grönland, och delat ut till åtskillige under namn af 
Lychnis affinis Vahl. Det må nu komma an på Botanisterne, hvilket namn 
de vilja antaga, då intetdera ännu lär vara publicerat i tryck. 

Vissa Spå quinnor ibland Lapparne säga: när snö falle[r] på ofrusen mark, 
blir vintern mild och medför dödl[ig]het. Antingen denna Spådom är 
grundad eller icke, så har det likväl i år inträffat. Ingen vinter under hela 
decennium har varit så mild som denna. Jag håller just på att beräkna 
medel Temperaturen för denna ort efter 9 års observationer, och Tycker 
mig deraf äfven som af vegetationens aftagande i allmänhet finna ett 

Page 156 of 325



L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1839-05-11  

 

aftagande eller en försämring i vårt Climat här i norden. Jag får 
Vintermånadernes medel Temperatur mildare, men Sommar månadernes 
M. T. Kallare än de Grapska [Grapeska?] Observationerne för Enontekis 
utvisa, och medel Temperaturen för hela perioden blir efter mina 
Observationer -3◦-36. Det bör likväl observeras, att jag så mycket som 
möjligt  

<sida4>  

sökt minimum för hela sommaren, så att Termomätern merändels alltid 
blifvit observerad i Soluppgången, så ofta jag sjelf varit hemma, hvilket 
naturligt[-]vis måste göra ett stort afslag i Sommarmånadernas medel 
Temperatur. Af de Fransmän, som nu sist reste härförbi i slutet af April 
månad, fick jag ändteligen en Baromäter, och en Thermomäter med Sprit, 
som kan hålla ut vinter kölden bättre än min quicksilfver Thermomäter 
hittills gjort. 

Det skall visserligen blifva mig ett nöje, att insamla frön af Lappska växter 
efter den föreskrift som Herr Professorn meddelat, men huru detta arbete 
må Lyckas vet jag icke, då jag icke är så van med saken. 

Intet exemplar af Loca parallela har jag ännu sett. Det torde komma 
deraf, att jag icke kan upfy[lla] Allas önskningar så väl, som jag borde. 

Intet nytt från Vinterlandet. Lapparnes Rehnar må vanligen bättre än 
Lapparne sjelfva under en mild vinter och kall sommar. — Våra 
Åkerbankar Äro redan bara, och Salix limosa visar Knoppar; 
Thermomätern har redan stått 8½+, om det kan betyda en snar sommare 
eller kanske snarare en kall efter vinter i Juni, vet jag icke. — föröfrigt får 
jag innesluta mig i Herr Professorens ynnest och med samma Högaktning 
och vänskap, som förut framhärda 

Herr Professorens 

Karesuando den 11te maji 1839. 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>  

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Jag har härmedelst äran sända ett litet paket med hvarjehanda både fjell 
och strandväxter, som väl icke äga någon annan nyhet än den, att de äro 
till en del mera nyligen samlade, och kunna således tjena till att reparera 
ett och annat exemplar, som kan vara förlegat i herbarium, men kan icke 
vara stort värdt att tala om för den afvundsjuka Vikström att något 
erhållits. Jag har äfven meddelat till honom 2ne paketer, som han får 
använda till academiska samlingarnes förmån, om han så vill, ehuru 
exemplaren  

<sida2>  

sedan det bästa blifvit lemnat till frans[-]männen, icke kunna vara de 
bästa. Lychnis Affinis Vahl, eller L. Dorothea (mihi) följer också med i det 
tillstånd jag funnit den. en enda blomma har jag sett deraf, och den var 
nästan lika stor, som på Lychnis dioica. föröfrigt ingenting märkvärdigt. 
Cochleariæ former har jag knap[p]t om, d.v.s. unica exemplar, som jag 
måste hafva qvar för jämförelse i händelse jag ännu skulle komma att 
besöka Norrska kusten. 

Vi hafva haft här oppe en särdeles vacker vår, men sommaren tyckes icke 
arta sig derefter. vi hade nyligen ett prof af urväder i går den 12te Juni, 
och kanske flere få väntas, hvilket icke är ovanligt här oppe. 

Med Högaktning framhärdar Höglärde samt Vidtberömde Herr 
Professorens 

 

Karesuando den 

13de Juni 1839    

 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1>  
 

Välborne Herr Friherre, Professor 
Riddare och Commendeur af 
Kongl. Majts Vasa orden! 
 

Då jag icke är säker, att Prof. P. Fr. Wahlberg är hemma vid denna tiden, 
vågar jag vända mig till Herr Professorn och Commendeuren med ödmjuk 
anhållan om Råd uti en för mig vigtig sak. Jag har i dessa dagar erhållit 
befallning från Stats Contoiret, att redovisa de 400de[?] Rdr Banco, hvilka 
jag emottagit såsom förskott till Rese kostnadernas bestridande, då jag 
förrlidit år var förordnad, att ledsaga Franska Expeditionen genom 
Lappland.  

<sida2>  

Denna redovisning är äfven färdig och afgår nu med Posten genom 
Landshöfdinge Embetet, men Jag vet icke om Vederbörande vilja godtgöra 
mig för resan till Piteå, dit jag kom att resa af okunnighet om 
Expeditionens reseplan. Då jag genom Consistorium 2ne gånger och 
genom Landshöfdinge Embetet en gång emottager [emottagit?] 
befallning, att vara Expeditionens Ledsagare, utan att någonting nämnes i 
dessa skrifvelser om orten hvarest jag borde möta densamma så kunde 
jag icke annat föreställa mig, än att den följde Svenska kusten, hvarföre 
jag ansåg mig skyldig att möta densamma uti någon av Norrbottens 
Städer. Först i Piteå blef jag genom tidningarne underrättad, att 
Expeditionen följde Norrska kusten. Dessa skäl har jag visserligen anfört 
uti Redovisningen, och det tyckes vara obilligt att jag skulle blifva lidande 
på denna resa, som skedde af ett förlåtligt misstag. Det visade sig äfven 
sedan, att derest jag icke  

<sida3>  

af egen omtanka skyndat, att gå Expeditione[n] till mötes, så hade jag 
platt ingenting kunnat uträtta till Expeditionens tjenst; emedan den offici[-
]el[l]a underrättelsen eller befallningen, att jag bord[e] möta Expeditionen 
i Hammerfest i början af Sep[-]tember Månad, ankom till Karesuando den 
24de Augusti, eller samma dag, som Expeditionen lemnade Hammerfest, 
för att begifva sig öfver fjellen. Jag har med resan till Piteå inberäknad 
redovisat 331,45 Rdr utlagda pengar, och för de återstående 68 Rdr har 
jag hemstäl[l]t till Stats Contoiret, om icke dessa må räknas mig til godo 
för de kläder jag i och för resan nödga[t]s förskaffa mig; men det kommer 
an på, om Stats Contoirets Ledamöter kunna inse, att jag i denna aflägsna 
ort, försedd med stor familj och knappa inkomster, icke har råd att hålla 
sådane kläder som fordrades på en sådan resa, der man stundom måste 
umgås med bildat folk. Detta och i synner[-]het, hvad som rör resan till 
Piteå, anhåller jag att Herr Professoren och Commendeuren täck[-]tes 
förklara för Någon af Stats Contoirets  

<sida4>  
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Ledamöter, ty annars fruktar jag, att jag icke en gång får igen egna 
utlagda penningar. Herr Gaimard och Marmier näm[n]de, att de ärna i 
vinter resa genom Alla Lappmarker, och besöka marknaderne, för att 
te[c]kna Lapps ansigten m. m. Jag sökte väl att underrätta dem om tiden, 
när de bäst kunde besöka hvarje ort, för att vinna detta sitt ändamål; 
men det skulle likväl kun[-]na hända, att de på ett eller annat Ställe 
komma i förlägenhet om Skjuts, häldst i de Norra Lappmarkerne icke 
finnes någon skju[ts] ordning. Det skulle icke vara otjenligt för 
befrämjandet af deras fortkomst, om Landshöfdin[-]garne i Wester och 
Norrbottens Lähn, blefve anmodade, att ålägga sina Länsmän i 
Lappmarkerne, att gå Dessa Herrar till Handa med Skjuts skaffande, resan 
må ske med Rehnar, eller hästar. 

Med djupaste vördnad och Högaktning har äran framhärda, Herr 
Friherrens Professorens, Riddarens och Commendeurens 
 
Karesuando i Torneå Lappmark 
den 12te October. 1839 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1>             

Karesuando i Torneå Lappmark den 2dra Nowemb. 1839. 

S.H.T. 

Till Herr Prof. Vahl! 

Då jag icke på länge vetat, hvar De oppehöldt Sig efter Deres andre resa 
på Spitsbergen, så har [jag] icke kunnat besvara Deres ærede och 
kärkomne Skrifvelser från Hammerfest och Tromsö, samt aflägga min 
förbindligaste tacksägelse, så väl för Rasks Lappska Grammatik, som den 
remiss af Spitsbergiske planter, hvarmed De åter kommit ihåg mig. Nu 
försöker jag, att söka opp Dem med desse rader, i förundring, att de må 
träffa Dem i Köbenhavn om icke annorstädes. 

För Primula finnmarkica tackar jag förbindligst; äfven som för de öfrige 
Spitsbergiske planter. Lychnis från Bossekop, har madam klerk  

<sida2>  

sändt mig ett parti af, men hon har icke kunnat pressa den så att petala 
blifvit tydliga. förrleden sommar har jag gjort en excursion till Tjátsa ofvan 
Lyngen; men på denna excursion kunde jag hvarken vänta eller finna 
något nytt. ett enda exemplar af Armeria alpina, samt på Tjátsá, hvarest 
jag redan förut funnit en par 3 exemplar; Men denna Armeria alpina, är 
enligt hvad jag tycker allt för Skral som art betraktad. äfven som Juncus 
Hostii, hvilken jag ser växa här vid Karesuando på fjellbergen. 

Doctor Mortens [Martens?] visade mig de planter, han tagit på vägen från 
Alten till Karesuando, men deribland fanns ingenting märkvärdigt, utom 
Salix arbuscula, Lin. fris [Fries?] et Harhm. från Alten Elv. Efter Deres 
afresa från Karesuando, blef mitt hus besökt med sjukdom. messlingen 
plågade alla barnen, och tog bort en liten son på 3dje Året. min Hustru låg 
länge sjuk i kåll[?] och stygn[?], och var nära döden. 

Såsom betalning för Rask´s Lappska Grammatik,  

<sida3> 

[inn]esluter jag 3 Rsr Banco, hvilken De såsom varande [nära?] Sverige, 
torde kunna förvandla till Danska [pe]ngar. Jag önskade gerna veta om 
Rask ännu [le]fver, och om jag icke kan få lemna min Lappska 
[m]ythologi till hans pröfning och rättelse, innan [d]en lemnas till 
Franskmännens öfversättning. [J]ag har nemligen så liten tillgång till De 
Danska [f]örfattare, som nu endast finnes på bibliotheken. vi hafva denna 
höst icke fått vinter förr än i bör[j]an af Nowember, hvilket här oppe 
anses ovanligt, [o]ch ännu hafva vi allt för litet snö. 

Med sann Högaktning framlefver Deres 

erbördigste 
L. L. Læstadius 

 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Botaniska Centralbiblioteket Köpenhamn / 
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<sida1>  

S.H.T. 

Högtärade Broder! 

Sedan jag nu gått igenom floran både härs och tvärs, och derefter stäl[l]t 
mitt herbarium till efterrättelse, så följer såsom ett Corollarium af Allt 
Samman, här följande desiderat lista, som väl till det mesta innehåller 
triviala saker, men dock äro för mig nödiga till förnyande af gamla 
exemplar. Thederii och Ångströms noveller har jag också stäl[l]t på Bror, 
då jag icke känner deras vistelse ort. Några från medel Sverige då jag icke 
känner någon annan att vända mig til[l]. Det är dock icke så brottom med 
saken, jag väntar gerna en sommare, för att då få så mycket 
fullständigare. Ett par af hvarje, eller också mera, der tillgången 
medgifver, skulle jag önska af de begärda. Då nu både Fransmän och 
Engelsmän börjat reqvirera, blir det kriget om saligheten af [<Svenska> 
överstrykt ord] Lappska Dupletter, och det är endast goda växt remisser, 
som kunna räkna på att få igen. 

I våras skickade jag litet för Brors räkning. det afgick med Ångfartyget 
midsommartiden. Ringii  

<sida2>  

paket har jag nu ändteligen fått rätt på efter mycket Spanande. det fanns 
hos en handlande Svanberg på Haparanda, som lagt det i sido i ett 
Skrubb. men bättre sent än alldrig. 

I sommar har mina excursioner inskränkt sig till fjellbergen Tjátjá 
[Tjātsá?] Ofvan Lyngen, hvarvid naturligtvis ingenting nytt var att 
påräkna, då Juncus Hostii och Arenaria[?] Alpina ex Koch Synops, äro så 
Skrala som Arter betraktade, för att vidare omtalas. Den stackars Salix 
Læstadiana från Karesuando håller på att i Herranom saligen afsomna, 
och det är endast till några rottelningar af den arma busken, som vi nu få 
sätta vårt hopp. Jag må säga som Calix poiken, när han första gången fick 
se ett fartyg med sin jolle: Nej se Skutungen! tänk när handena blir så 
stor, som mora. Uti slägtet salix måste jag följa samma princip, som 
herrarne anse för det bästa Criterium på art, att nemligen det som 
fortplantar sig är art, men det som icke fortplantar sig, är icke art. Jag 
antager den sednare af dessa sattser, och således då man af Alla riktiga 
arter finner en mängd individer utbredda åtminstone på vissa trakter, så 
sluter jag, att de fortplanta sig; då man åter finner blott  

<sida3>  

en eller par individer, och så intet mer: så slutar jag; denna fortplantar sig 
icke, ergo [?] är det ingen riktig art. Salices äro inga parasit växter. Salix 
Caprea till ex. växer mycket glest i Fjelltrakter, så att när jag finner en 
buske kan jag få gå ½ fjerdings väg innan jag finner den andra o.s.v. men 
på en mil, kan jag dock räkna så många individer, som behövs för att 
öfvertyga mig, att det fortplantar sig. efter denna princip komma många 
arter af salix, att krypa i skrinet, nemligen sådana arter, som göras efter 
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exemplar i Herbarier, men om hvilkas fortplantning man icke känner dess 
mera. Huru är det med de många Hieracier, som stå så högborna [?] i 
floran? finns det ej flera arter än de? I Karesuando, som annars, fattigt på 
Hieracier, finns åtminstone 2 mycket Allmänna former, som icke kunna 
hänföras hvarken till rigidum eller boreale. Utaf Viola Canina måste 
säkerligen flere Arter göras än de redan gjorda. Viola montana med 
Sporren kortare än blomfoder bihanget, har jag funnit endast på Torneå 
Elf; men redan i Piteå Lappmark, förekommer den Allmänt med Sporrar 
högre än blom foder bihang. Alltså ämne till en ny art. Då de bladlika 
striplerne [?] äfven försvinna söderut, men blad och blomformen icke 
desto mindre bibehåller sig, så är der ju Ämne till en ny art (Viola 
Sylvestris); Om man vill vara conseqvent  

<sida4>  

måste väl viola sylvestris skiljas med lika rätt som v. arenaria. Emellan 
Viola palustris, och Epipsila, förekommer ju också en medelform, som väl 
med tiden måste skiljas. med ett ord: När början göras, att skilja en 
variabel art så måste man äfven hålla ut, annars gör man sig skyldig till 
inconseqvens, och detta af det enkla skälet, [<att,> upprepning] att alla 
Under ett högre närmast lydande begrepp äro coordinerade, hvilkas 
subordinerande under  hvara[n]dra strider mot Sunda förnuftet, till ex 
myosotis Scorpioides α. är ett begrepp, hvars Coordinater i Linnes tid voro 
m. Lappula m.fl. Då man nu gjorde början med skiljande af Scorpioides i 
flera arter, så blef Scorpioides sjelft ett högre begrepp d.v.s. slägte. 
Derföre var det också logiskt riktigt att göra Scorpioides till slägte. Men då 
Scorpioides blef slägte, så måste alla detsamma underlydande former, 
sosom Coordinerade up[p]höjas till arter; det var också logiskt rätt; ty 
hade man som Wg. gjort endast nå[-]gra till arter, så hade man gjort en 
bock i logiken för att nu vara conseqvent, måste man förfara på samma 
sätt med alla andra Linneiska Arter, som hafva en hop constanta former 
under sig. Conseqvensen hörer ju till logiken och icke till Botaniken, men 
Botanik utan logik är ingen vetenskap, utan ett non sens. Bror erkänner ju 
att art är ett Begrepp? De Condres[?] Arter, äro enligt hans egen 
definition, inga begrepp, utan individer, och således föremål för 
åskådning. Individer kun[na] icke blifva föremål för Begrepp, såsom 
bekant är af Logiken. Häraf kan bror se, hvarpå mina anmärkningar 
Grunda sig. — Med samma vänskapliga Högaktning som förr teknar min 
Högtärade Broders, tillgifne 

 
L. L. Læstadius 

Kares. den 14de Nowemb. 1839. 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 101) / 
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Nr.4        
Karesuando den 18de November 1839 

 
 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, Riddare af Kongl. Nordstjerne 
orden! 
 
För att visa, att jag icke alldeles glömt de tjenster, Herr Professoren visat 
mig, tager jag mig friheten härmed öfversända några torkade skinn af möss 
och Lemlar, jemte en oflådd Hackspett, som jag sköt här på sena hösten. Jag 
har i allmänhet mycket svårt för att flå smärre foglar, så att de kunde blifva 
igenkänliga, hvilket nog äfven kan synas af de här följande Råttskinnen. En 
ibland dem, få Finska kallad Ruskia hiiri, har jag icke kunnat få rätt på i 
Faunan, och ehuru jag väl en gång förut skickat ett exemplar deraf till B. 
Fries i Stockholm, har jag dock icke fått veta dess namn. Detta hoppas jag 
Herr Professorn låter mig veta, ifall det är något rart. Ruskia hiiri är ett 
Skadedjur, som klifver opp efter väggarne på hyllor och vindar och biter 
sönder kläder, skor, linne m.[m], äter bröd samt andra matvaror14). 
Fälltlämmeln, ehuru mycket allmän här i trakten, gör icke så mycken skada 
på kläder, med drar och samlar gryn, caffe och annat smått, som han orkar 
med. Den större eller Lemnus amphibus15) finns här äfven och gör skada på 
Potäterne i kryddgården. Sorex araneus, Fen. Karinenä, på Lappska Svitek, 
finns äfven temmeligen allmänt här i trakten, men sorex fodiens, hvaraf en 
unge här medföljer, är sällsyntare. Nybyggarne tala om en vatten råtta, som 
skall vara alldeles kolsvart och stor som en hundvalp. Kanske är det endast 
en äldre sorex fodiens. Jag har ännu icke kunnat få se den. Vi hafva i höst 
varit hemsökta af Fjell Lemmelns vandring, hvilken jämte Fält Lemmeln gjort 
mycken skada på åker och äng, och gjör ännu skada på Höhässjorna, så 
länge vintern varar. Fjell Lemmelns Curs är ifrån vester till öster eller nordöst. 
Jämte Lemmel vandringen ser man nu äfven tekn till flyttande rypor. Det är 
en allmän tro, att efter fjell lemmelns vandring kommer äfven allt annat 
villebråd i större mängd. Hvad Räfvar, Hermeliner och dylika mössätare 
beträffar, torde detta hafva sin naturliga grund16). Den af äldre författare 
lemnade uppgiften, att Renen slukar fjell lemmeln, är icke ogrundad, antingen 
detta sker af en slags antipathi eller af smak för köttet är icke bekant, men 
Renen mår illa deraf och får utsot. 
 
Till Fransmännens disposition har jag i denna höst lemnat ett sammandrag af 
9 års meteorologiska observationer, anställde i Karesuando 17). I slutet är 

                                   
14 Nilsson anför denna passus ur Læstadius´brev i Skandinavisk fauna. I (2:a uppl. 1847) 
s.367 och tillfogar i en not, att prosten Læstadius skickat ett exemplar från Karesuando. 
15 Lemnus amphibus, vattenlemmel, Sorex araneus, allmän näbbmus, L. 
16 Att vilttillgången ökas efter lemmelns vandring, är ett ofta betygat faktum, vilket givit 
anledning till åtskilliga mer eller mindre fantastiska förklaringar. Læstadius som den nyktre 
naturvetenskapsman han var har naturligtvis antytt den enda naturliga förklaringen. 
17 Den franska vetenskapliga expeditionen under ledning av Joseph Paul Gaimard (f.1790, 
d.1858) ägde rum 1838-1841, och resultaten av expeditionens undersökningar äro utgivna i 
Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie, 16 vol. Paris 

Page 164 of 325



L. L. Læstadius till Sven Nilsson 1839-11-18 

fogad en förteckning på här befintliga djur, foglar och fiskar jämte deras 
flyttning och lektider. Herr Gaimard mente, att arbetet skulle snart komma att 
tryckas i Paris. Deraf torde Herr Professoren få inhämta, hvad som finns här, 
så vidt jag kunnat få reda på namnen efter Faunan och Hr Wrights anvisning, 
under den tid, han uppehöll sig här. Fiskarne har jag uptagit efter Herr 
Professorns anvisning uti Prodromus ictyol[ogiæ Scandinavicæ], men jag kan 
dock icke vara så säker att alltid hafva träffat det rätta. Uti Lappmarkens 
större sjöar finnas troligen ännu flere mindre väl kände fisksorter. För att 
undersöka dessa borde en Ichtyolog resa genom Lappmarkerna hela vintern 
och passa på Lektiderne. 
 
Våra Fransmän togo denna höst samma väg som förra året nemligen ifrån 
Alten till Karesuando, och befattade sig nu mest med att måla Lappar, hvartill 
de medhade ett par skickliga artister, så att jag förmodar, att denna del af 
deras undersökningar skall lyckas väl, i synnerhet om de nu, såsom beslutat 
var i Karesuando, resa genom alla Lappmarker på vinterföret, hvarigenom de 
kunna samla en så stor mängd af fysionomier, som de nånsin hinna måla. 
Men om man undantager deras fysiska och astronomistka observationer, som 
öfvervintrade i Alten, så tycker jag, att de öfvriga reste mest bara för 
oskull18). Ingen tycktes befatta sig med Djur, foglar, fiskar eller insecter. 
Botanisten Herr Martins måste beständigt sitta och hålla i uret, medan Herr 
Bravais19) observerade på sina physiska och astronomiska instrumenter. Hade 
denna expedition varit bättre inrättad, så att hvar och en fått fördela sig efter 
beskaffenheten af sin vetenskap, så tror jag vist, att med de stora 
omkostningar, som Expeditionen redan gjort, något nyttigt kunnat uträttas, 
och kostnaden skulle i alla fall hafva blifvit mindre. Blotta resan ifrån Alten till 
Karesuando kostar öfver 1000de Rdr. 
 
Med Högaktning har äran framhärda Herr Professorens och Riddarens 

 
ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 
 
 
 
 
 

_ 
Källa: Brev från Lars Levi Læstadius i Sven Nilssons brevsamling utgivna av Bror Olsson / 
Särtryck ur Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund år 1934. / Teologiska 
fakultetens bibliotek vid Åbo Akademi / 

                                                                                                               
1843-48. Læstadius´observations météorologiques á Karesuando ingå i T. 2: P.2:p.63-132. 
För sina insatser i expeditionens arbeten blev Læstadius riddare av Franska hederslegionen, 
säkerligen den ende lappmarkspräst, som någonsin hedrats med denna utmärkelse. 
18 för oskull, vanlig form, såväl i tal som skrift, uppkommen genom falsk avdelning af 
förroskull.  
19 Charles Frédéric Martins, f.1806, d.1889, fransk botanist. — Auguste Bravais, f.1811, 
d.1863, fransk fysiker. 
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<sida1>  
Välborne Herr Friherre, Professor, 
Riddare och Commendeur! 

Jag vågar härmedelst betyga min ödmju[-]kaste och förbindligaste 
tacksägelse, för Herr Friherrens och Commendeurens Gunst[-]benägna 
förord i Stats Contoiret, hvarigeno[m] min räkning blef accepterad. 

Såsom resultat af den resa, hvartill jag genom Kongl. Vetenskaps 
Academiens Gunstbenägna förord blef recommenderad om Sommaren 
1838, vågar jag härmed  
<sida2>  
inlämna en afhandling, som jag vågar underställa Kongl. Academiens 
högst Up[p]lysta pröfning. Jag skulle icke hafva vågat besvära Herr 
Friherren och Commendeuren med Öp[p]nandet af detta convolut, derest 
jag haft mig bekant, att Prof. P. Fr. Wahlberg vore hemma. 

Det gick ett rykte i vår, att Fransmännen ämnade ännu en gång besöka 
Lappland öfver Alten och Koutokeino, hvartill en säker lots med en 20 a 
30 hästar skola varit beställda i Alten; men då enderas växel på 20,000 
Franc blifvit protesterad i Hamburg, lärer det icke blifva så godt om credit 
på norrska sidan. De hafva äfven tagit pengar till låns i Torneå och på 
flera ställen, så att man icke vet, hvad som bör Tankas [tänkas] om 
saken. Jag har på Herr Gaimards och Marmiers enträgen anhållan Skrifvit 
en afhandling i Lappska mythologien, hvaraf nu en del är färdig i 
manuscript, men då det låter så klent med deras pen[-] 
<sida3> 
ninge affairer, så vet jag icke, om jag kan få någonting för mitt besvär, 
såsom lofvadt var. Herr Friherren och Commendeuren känner utan tvifvel 
bättre än jag, hvar dessa Herrar nu Uppehålla sig, i anledning hvaraf jag 
vågar anhålla, att Deras Commissionar i Stockholm, måtte blifva 
underrättad om förhållandet. För en 100 Rdr skulle jag kunna aflåta 
manuskriptet. 

Här i norden hafva vi denna vår haft en besynnerlig väderlek, en 
beständig nordost och regn under halfannan månads tid, hvarigenom en 
lindrig Skörbjugg börjat Uppenbara sig ibland Nybyggare, hvaraf äfven jag 
och några af min[a] barn blifvit antastade. Sådant har man icke för[-]ut 
erfarit i Svenska Lappland. 

Med vördnad och Högaktning har äran framhärda välborne Herr 
Friherrens, Riddarens och Commendeurens 

Karesuando i Torneå Lappmark 
den 3dje Julii 1840. 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 

 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl.Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1>  

Karesuando 1840. i October. 

Hög lärde samt Vidtberömde Herr Professor Riddare af Kongl. Majts 
Nordstjerne Orden! 

Förleden Vinter skickade jag med Några resande Norrmän ett tämmeligen 
stort växt Paquet, innehållande, utom vanliga äfven högre fjellväxter, 
hvilket jag hoppas måtte hafva rigtigt framkommit. Uti samma Paquet 
medföljde äfven åtskilliga frön af häromkring växande fjellväxter, 
insamlade och Conserverade, på sätt Herr Professorn uti en föregående 
skrifvelse föreskrifvit. Under sistledne Sommare, som genom det 
oup[p]hörliga regnet, varit högst missgynnande för Excursioner, har jag 
dessutom varit hindrad af Familje förhållanden, att anställa excursioner till 
fjelltrakterne. Då nemligen omständig[-] 

<sida2> 

heterne så inträffa, att familjen skall förök[as] midt i Sommaren, måste 
jag hålla mig hem[-]ma af väl bekanta skäl. Den Botaniska skörden för i 
sommar, har således blifvit högs[t] obetydlig, hvilket kan synas af det lilla 
som här medföljer. Under afvaktan af Resu[l]tatet med de förut skickade 
frön, har jag icke heller samlat några frön. Jag ville nämlig[en] först få 
underrättelse om något af de förut sända fröen grott. 

Sedan det lyckas mig återfinna växtställ[et] för den så kallade 
Calamagrostis Halleria[na] Hartm. har jag nogare undersökt densamm[a] 
och tror mig efter denna undersökning hafva förnummit, att den icke kan 
gerna förenas med Arundo stricta, men deremot tyckes den stå närmare 
Arundo Epigejos. då den nemligen i sitt växande tillstånd, h[ar] lika breda 
rot skotts blad, som Arundo [<st> överstrykta bokstäver] Epigejos v. 
riparia, (hvaraf ett exemplar med[-]följer) äfvensom ligula[?] och öfriga 
delar af vilka nog mycket från formerne af A. Str[?] Till Arundo Epigejos 
tycker jag äfven Ar[un]do strigosa närma sig betydligt, med anledning af 
samma breda bladformer, men  

<sida3>  

hvilka vanligen sammanrulla sig, innan de hunnit komma under pressen. I 
afseende på formerna af Ranuncul. Acris, skulle jag gerna önska veta, 
hvilken af dessa former förekommer i trakten af Upsala. var. 
Squarræsus[?] är här den Allmännaste, dit äfven Ranunculus Acris β 
uniflorus[?] tyckes höra. 

Väderleken har i sommar, som ofvan näm[n]des varit ganska regnig i 
synnerhet i Juni och Julii med nästan beständig Ostlig och Nordostlig vind; 
hvaraf Symptomer af Skörbjugg yppade sig bland Nybyggare härstädes, 
och äfven jag var en tid af Sommaren deraf besvärad. Lapparnes Rehnar 
äro i år mycket magra, om det då må härröra af den fuktiga väderleken 
hvilken (likväl med få undantag varit klar på Norrska sidan,) eller om det, 
såsom Lapparne sjelfve föregifva, är en följd af de otaliga Lemmel 
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vandringar, som nu i 2ne års tid besvärat Landet eller rättare 
fjelltrakterna, ty nerom Kengis skola de varit sällsynta. Det är en gammal 
sägen ibland Lappmarkens innevånare, att efter Lemmel vandringar 
kommer annat villebråd, hvilket väl i afseende på rypan[?] (den enda 
skogs fogel, som här finnes) nu tyckes äga sin riktighet. Nybyggarne 
häromkring fånga nu 15 till 20 st. rypor per man om dagen[.] Oaktadt det 
myckna regnet har värmen likväl varit jämn och uthållande, så att man 
äfven har fått skörda moget Korn, hvilket icke inträffat på 10 år, om man 
undantager sommaren 1831. den första nattfrost inträffade i år först den 
10de September. 

Intet annat nytt från den Höga Norden. Fransmännen, som ärnade 
komma hit äfven i Sommar, hafva icke hörts af. En enda resande från 
Ungern, Uppehöll sig här en par veckors tid (namnet var om jag mins rätt 
Regyly). under hvilken tid han ifrigt studerade den Lappska Mytholo[-]gin, 
förnämligast i det manuscript, som jag här har färdigt för Fransmännens 
räkning. Det sammandrag af 9 års Thermomät[er] observationer, som jag 
nämt om någon gång förut, tog Herr Gaimard med sig förrliden sommar 
(1839). och mente att arbetet skulle tryckas i Paris med det första. Jag 
vet icke huruvida detta ännu skett. 

Med Högaktning har äran framhärda Herr Professorens och Riddarens 

 

afgår i Januari 1841. 
ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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Nr.5        
Karesuando i Torneå Lappmark d. 6 December 1840 

 
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, Riddare af Kongl. Maj:ts Nordstjerne 
orden! 
 
Jag får härmedelst aflägga min förbindligaste tacksägelse för ärade skrifvelsen af den 
30de October,  hvilken jag i dag emot[-]tagit och hvaraf jag inhämtat, att den ask 
med några torkade Lemmelskinn m.m. icke kommit Herr Professoren till handa för 
än i October, ehuru den afgått härifrån i början af Januarii. Herr Professoren torde 
deraf finna, huru svår Communicationen är härifrån. Jag anade redan, då jag genom 
bref af Professor Wahlberg20) i Stockholm blef underrättad, att asken icke kommit 
fram dit, att den torde hafva gått förlorad. Det skulle måhända icke vara så svårt, att 
få de begärdta Lemmelarterne med hull och hår, om det icke vore just den 
omständigheten, att Communicationen härifrån är så oefterrättlig, och det beror 
endast på lyckan, om någon resande från Norrige reser härförbi directe till 
Stockholm. 
 
Detta är ett skäl, hvarföre jag icke kan lofva någonting väsendtligt i zoologisk väg. 
Det andra är, att jag är öfverlegad af Botanisterne, så att om jag skulle fara efter det 
zoologiska, skulle det troligen icke blifva hvarken hackat eller malet i någondera 
grenen. Det enda, jag kan lofva, är att taga i förvar det som händelsevis kan 
öfverkommas, och derest jag icke är säker om namnet på det förekommande 
zoologiska föremålet, jag då måste vända mig med förfrågan till den som bättre 
känner det. För amphibier och Fiskar borde sprit vara att tillgå, men nu hafva vi ett 
absolut brennvinsförbud för hela Lappmarken med 50 Rdrs plikt för den som för 
såndant21). 
 
Första delen af "Fragmenter i Lappska mythologien"22) har jag nu färdig i 
manuskript, men som det icke hörs något af Fransmännen, för hvilkas räkning jag 
egentligen gjort mig mödan, så torde manuskriptet ännu komma att stanna quar hos 
mig någon tid. Deribland förekomma några mythologiska föremål, om hvilkas 
naturliga grund jag gerna önskade inhämnta en erfaren zoologs omdöme. Deribland 
kan först nämnas norrländska och Lappska allmogens tro på ormstenarnes 
undergörande kraft; af en gammal Bok, kallad Francisci Redi Experimenta23) finner 
jag att tron på ormstenars und[e]rgörande kraft skall finnas ända i Indien. Såsom 
barn har jag hos en nybyggare i Luleå Lappmark sett ett par så kallade ormstenar. 
Jag vågar således fråga, om det är möjligt, att några ormstenar finnas, d.v.s om uti 
vissa individer af ormslägtet kunna finnas några Stenbildningar, som kunnat gifva 
anledning till den allmänna folktron? Och monne icke äfven denna Folktro finnes i 

                                   
20 Peter Fredrik Wahlberg, f. 1800, d, 1877, professor vid Karolinska institutet. 
21 Redigt tidigare hade förbud utfärdats mot införsel av brännvin till Lappmarken, men aldrig 
upprätthållits. För att hejda den alltmer tilltagande dryckenskapen bland lapparna utfärdades 
totalt förbud mot införsel och försäljning av brännvin i Lappmarken 1839. 
22 Læstadius´Fragmenter i lappska mythologien har aldrig blifvit utgivna, ehuru uppgift att så 
skett 1843 finns såväl i bibliografier som i Bygdéns Hernösands stifts herdeminne. 
Manuskriptet lär dock finnas i behåll och komma att utgifvas. 
23 Tron på de s.k. ormstenarnas undergörande kraft ingår i folkmedicinen litet varstans över 
hela jorden och är icke inskränkt i Indien. För Nordens vidkommande se I. Reichborn-
Kjennerud, Ormen i nordisk folkmedisin (Norges apotekerfor. tidskrift, Farmaceut. -
videnskab. del. 1924) s. 29 ff. och 41 f. Den åsyftade boken är Francisco Redi, Experimenta 
circa generationen insectorum (Amsterdam 1686). 
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Södra Sverige? — Ett annat mythologiskt föremål är den så kallade Ganfluge 
(omtalad af norska författare)24), af hvilken troligen de gamles Ganviken fått sitt 
namn. Nu är det en allmän tro uti norra delarne af Finnland, att det finns uti vissa 
kärr ett mycket giftigt insect, som förorsakar pest ibland Boskapen, och till och med 
menniskan är i fara för lifvet, om hon blir biten af denna insect. Men den skall vara 
mycket liten och svår att få uti. Bönderna i Råvaniemi25) försäkra att de sett, huru 
den skjuter, som de säga, eller far som en pil mot kreaturet, och straxt derefter 
börjar kreaturet att skälfva och grufligen plågas samt dör innom ett dygn. Frågas 
alltså, om icke de uppgifter, Linné fått i trakten af Kemi om den så kallade Furia 
infernalis26), må äga någon grund? Finns ett sådant giftigt insect, hvilket jag i 
anseende till många sammanstämmande uppgifter är benägen att tro, så blir det 
äfven troligt, att de gamle Spålapparne kännt konsten att fånga detta insect uti sina 
Ganaskar, och att de dermed verkligen skadat folk. 
 
Ett annat mythologiskt föremål är de på Norska så kallade marmæler27), som tros 
vara unge af Sjödjuret Trichæcus manatus28) L., men dessa vistas ju endast i hafvet? 
Då nu den anonyme hos Leem förmäler efter Lapparnes berättelser, att ett slags 
barnlika väsenden vistades i kallkällor och fångades, samt spisades såsom 
välsmakande, så frågas, om det finns något slags djur, som har likhet med barn och 
som vistas på land eller i kallkällor? En nybyggare här i Karesuando säger sig hafva 
sett ett sådant djur i Elfven. Man skulle annars kunna gissa på ungar af Bäfver eller 
utter, men dessa djur äro så mycket kända af folket för att kunna förblandas med 
mythologiska väsenden. Jag skulle vara ganska intresserad af att höra Herr 
Professorens omdöme rörande de nu nämda föremålen, om möjligt förr än jag 
lemnar ifrån mig manuscriptet. 
 
Med högaktning har äran framhärda Herr Professorens och Riddarens 
 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
P. S. Om någon resande från Norrige kommer här öfver i vinter, skall jag försöka 
pracka på dem några oflådda exemplar af de begärda Lemmelarterna. 
 

 
 
 

_ 
Källa: Brev från Lars Levi Læstadius i Sven Nilssons brevsamling utgivna av Bror Olsson / 
Särtryck ur Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund år 1934. / Teologiska 
fakultetens bibliotek vid Åbo Akademi / 

                                   
24 Jfr Knud Leem, Beskrivelse over Finnmarkens Lapper (Köbenhavn 1767) s. 483, säkerligen 
den författare, Læstadius anspelar på. 
25 Rovaniemi, köping vid Kemi älv. 
26 Såväl under Lapplands- som Dalaresan intresserade sig Linné mycket för de för renen och 
nötkreaturen skadliga arterna och skrev t. o. m. en särskild avhandling härom i 
Vetenskapsakademiens handlingar 1739 Om Renarnas brömskulor i Lappmarken. Det här 
åsyftade stället hos Linné har jag likväl icke kunnat återfinna. 
27 Marmæle, norskt ord för ett mytologiskt väsen, havsman, som ansågs kunna tala med 
människor och avslöja förborgade hemligheter. 
28 Valross. 
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<sida1>    

Karesuando i Torneå Lappmark Januarii 1841. 

S. H. T. 

Herr Professor Vahl! Köpenhavn! 

Ändteligen har jag haft den Lyckan emottaga Deres ärade skrifvelse i 
Sommar, samt äfven det rara växtpaquetet i December månad, hvarföre 
jag nu skyndar att aflägga min förbindliga tacksägelse. Det är nu den 
mörka tiden här oppe, så att jag icke kan urskilja Draberne, men så vidt 
jag kan sluta af de nu meddelade exemplaren, så tycker jag, att Deres 
Cochlearia fenestrata Brown, är den samma som Cochlearia Offininalis α 
Oceania mihi. Jag har nemligen skickat in till Kongl. Vetens Skaps 
Academien de Figurer af Cochlearia, som De Såg hos mig, och med dem 
bifogat en afhandling, som enligt hvad Berzelius skrifver, kommer att 
införas i Academiens Handlingar. Der har jag sammanslagit alla Svenska 
och Norrska former af  

<sida2>  

[<former af> upprepning] Cochlearia till en art, således äfven den 
Skånska och Blekingska formen af Cochlearia Danica Svecorum. dessa 
sistnämnde former anser jag också vara Linnes Cochlearia Danica, 
uptagne i flora Svecica Lin. under C. Danica β. γ. men dessa former äro 
Annuela eller ettåriga, och finnas icke mig veterligen längre norrut än i 
Skåne, Blekinge och Bohus län; alltså måste alla öfriga former som äro 2-
3 och kanske äfven flerårige höra till Linnes Cochlearia officinalis. Dit hör 
också alla af dem meddelade Cochleariæ former från Grönland. Men huru 
ser den tyska Cochlearia officinalis ut? Kan den på något sätt skiljas från 
de Scandinavisk[a] Det exemplar af Epilobium Nutans från Norrige som 
Tit. Lindblom meddelat mig, kan jag icke skilja från Epilob. palustre. 
monne det således finns någon bättre Epilob. nutans i flora Danica? Fries 
har uti mantissa 2. Citerat mina exemplar från Karesuando till Epilob. 
nutans, men han har icke fått något bät[tre] Epilob. nutans från mig, än 
det De såg uti mitt Herbarium, hvarest enligt Deres omdöme intet 
Epilobium nutans fanns. Huru hänger det ihop? 

Förrleden Sommare hade jag icke tillfälle till några excursioner i fjell-
trakterne, emedan ny förökning i familjen lade hinder i vägen. Endast här-
omkring  

<sida3>  

i granskapet samlades litet. Calamagrostis Halleriana Hartm. (non Hostii 
Secund. Wahlenb.) som i sommar litet ymnigare än förr. Wahlenberg vill 
allt framgent anse den för en större form af Calamagr. stricta; men de 
breda rotbladen (dessa sammanrulla sig genast under torkningen) och 
den stora ligula tyckes utvisa, att den står närmare till Calamagr. 
epigejos. dit jag häldst skulle vilja hänföra den äfven som Calamagrostis 
strigosa Wg. Orchis Lapponica, hvaraf De äfven fått Exemplar, fanns nu [i] 
Sommar något mera än förr, dock icke så mycket s[om] skulle behöfvas. 
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Af Fransmännen hafva vi här oppe hört ingenting. Dock skrifver Consul 
Crowe, att 4ra stycken af dem skola komma till Alten i April månad för att 
hålla observationer. 

1-sta delen af min Mythologia Lapponica är länge sedan färdig, och 
manuscriptet väntar endast derpå, att Fransmännen skola betala något för 
besväret. I annat fall disponerar jag manuscriptet Sjelf, törs icke heller 
gerna lemna det ifrån mig, förr än jag får något besked af Fransmännen. 

föröfrigt intet nytt — med Högaktning förblifver Deres 

 

erbördigste. 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Botaniska Centralbiblioteket Köpenhamn / 
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<sida1>  

Besvaradt d. 9 Mars 1841. [Wahlenbergs anteckning] 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor, Riddare af Nordstjerne 
Orden! 

Som jag just nu i dessa dagar väntar några Norrmän från Tromsö, 
som ärna resa Söderut, så får jag med dem ett lämpligt tillfälle, 
afbörda min förbindliga tacksägelse för brefvet af den 27de December 
1840, hvilket jag i dag emottagit, och hvaraf jag inhämtar, att 
afhandling[-]en loca parallela plantarum, nu ändtligen är färdig. Jag 
hade väl icke väntat, att få deraf mer än ett eller par exemplar; men 
då jag nu finner mig vara honorerad med hela 50 Exemplar, så får jag 
först afbörda min ödmjukaste och förbindligaste tacksägelse för den 
medverkan, Herr Professorn troligen deruti äger; dernäst får jag yttra 
den förmodan, att det troligen icke lönar mycket mödan, ejheller kan  

<sida2>  

den af Andra föremål uptagna tiden medgifva Herr Professorn, att 
taga befattning med försäljningen; utan vore det min ödmjuka 
anhållan, att de bestämda exemplaren, med något lägligt tillfälle 
blifva afsända till Prof P.F.Wahlberg i Stockholm, ψ hvilken jag nu 
tillskrifver, huru dermed vidare bör förhållas. Jag kan nemligen på 
detta sätt få några Exemplar utdelade till förra Botaniska kunder, i 
Sverige och resten hitsänd med första Ångfartygs lägenhet, för att 
vidare afgå till England. Jag hoppas att Herr Professor för egen del 
behåller några Exemplar för att tagas ad notam, vid några skeende 
Sitationer eller dyl. Det är fägnesamt att höra, det några af de i fjol 
samlade fröen grott, då jag Alltid frukta[t] att frön på så sätt 
förvarade skulle komma att skadas, af köld, såsom det ofta händer 
med illa torkadt Norrskt Frökorn, när det skall trans[-]porteras öfver 
fjellet i Stark Köld. Det var af den anledning jag icke insamlade några 
frön i år, emedan jag först ville höra resultatet, med de förra. Att den 
så kallade Avena Subspicata, alpestris eller subalpestris skulle få en 
yfvigare vippa 

[Text i marginalen med ovanstående ψ -symbol i början, Wahlenbergs 
handstil] 

ψ afsändes till Professor Wahlberg d. 23 Februari och skref derom d. 24. 
Februari 

<sida3>  

då den Up[p]drages af frön i ett Land, der Solen får skina litet oftare 
på den under blomningstiden, än händelsen varit här oppe under 
sistförflutna Decennium, var väl att förmoda, då en torfva draf 
inflyttad i min Kryddgård-täppa visade samma luxurienda[?] 
egenskap; dock skulle jag icke i anledning af denna egenskap våga 
tillstyrka dess skiljande, så länge som andra former af samma växt på 
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magrare jord och närmare mot fjellen visar en oemotståndig 
benägenhet, att krypa ihop med den gamla arten. Man skulle måhända 
först böra försöka Avena Subspicata α på samma sätt up[d]ragen af 
frön; det skulle då blifva Curiost, att se [<om?> en bit av pappret 
avrivet] den icke efter några generationer skulle få yfvigare vipp[a] 
en bit av pappret avrivet] och glättare frön. 

Intet annat nytt från Norden. Mörk och ruskig vill väderleken ännu 
vara här oppe; men ingen synnerlig köld har ännu besvärat. Jorden är 
här på samma sätt som i Upsala nästan utan käle. Gamla Spålappar 
säga, att sådant betyder dödlighet; men hittils har dödligheten ännu 
icke varit större än vanligt. man får se, hvad som kan hända i mars 
månad. Med Högaktning framhärdar Herr Professorens och Riddarens 

Karesuando den 14de Januarii 1841. 

ödmjukaste 
tjenare  

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius. / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>     
Karesuando den 22dra Januari 1841. 

 
Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Jag tager mig frihet anmoda Herr Professorn, öfverlemna till Jägare 
förbundet hos följande 5 stycken torkade skinn af en Lemmelart, som 
enligt Professor Nilsson är mus rutilus Pallas[?],  af mig uti en afhandling 
om Climatet i Lappmar[-]ken, hvarvid bifogad[t]s en förteckning öfver 
häromkring förekommande Djurarter, är kallad Lemmus[?] rufus, men 
heter annars på finska Ruskia hiiri. Ett skinn af en annan Lem[-]melart, 
som jag förmodat vara Lemmus arvalis men om hvars identitet med den 
sydländska Prof. Nilsson tviflar, följer äfven. Jag är skyl[-] 

<sida2> 

dig Jägare Förbundet denna gärd af tacksamhet, för den Hagelbössa, som 
jag af detta förbund fått emottaga! 

Jag har anmodadt Professor Wahlenberg att till Herr Professorn öfverstyra 
50 Exemplar af loca parallela Plantarum, en afhandling, som efter att 
hafva legat 10 år i Upsala, nu ändteligen blifvit tryckt. af dessa Exemplar 
torde Herr Professorn vara god och behålla ett för egen del, och dessutom 
lemna ett till Prof. Wikström, och vid något lägligt tillfälle öfversända ett 
Exemplar till Bruks Egaren Carl Gustaf Indebetuo (Nyköping et Forssa); 
ett till mag. [ca 3 överstrykta tecken] Ringius, samt ett till Acad. 
Adjuncten Lindblom, ett till Mag. Areschuog, ett till Doctor Hartman. De 
öfriga Exemplaren täcktes Herr Professorn med första Säkra Lägenhet låta 
afgå till Haparanda och Karesuando, genom Apothekar C. Fr. Östmann. 
Det förstås att jag tacksammeligen betalar, hvad som  

<sida3>  

åtgår i frakt eller förlön[?], för de Exemplar, som skola afsändas från 
Stockholm. 

En sönderslagen Thermomäter jämte afskrift af 1839 års Thermomäter 
observationer skickades med några Norrska resande för någon vecka 
sedan, hvarom jag vill i förbigående underrätta, ifall dessa skulle hafva 
lemnat efter sig saken på något [ett överstrykt ord] Värdshus. Det var 
addresseradt till Prof. och Kommend. Berzelius. 

Annars intet nytt från denna ort. En temmeligen passabel, dock ofta vanlig 
köld härstädes hafva vi fått i dessa dagar. Den går stundom till 31½ efter 
Raumurs[?] om morgnarne. 

Inneslutande mig i Herr Professorns ynnest, framlefver med Högaktning 
Herr Professorens 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 

Page 175 of 325



1841-04-27 Avskrift av meddelandet om beviljad Hederslegionsmedalj 

 

<sida1> [670] 

afskrift. 

 
Till Herr t.f. Chefen för Kongl. 
Ecclesiastik Departementet. 

 

Då Hans M. Fransmännens Konung behagat till Riddare af Heders Legions 
Orden utnämna Pastorn Lars Levi Læstadius, som åtföljde Fransyska 
Nordpols Expeditionen, och decorationen nu kommit mig tillhanda, får jag 
äran densamma härhos till Herr Stats Rådet öfverlemna, med 
underrättelse, att H.M. Konungen i Nåder behagat lemna Sitt Höga 
tillstånd till Decorationens emottagande och anläggande. Jag får således 
anhålla, det Herr Stats Rådet behagade i vanlig ordning låta densamma 
komma Pastor Læstadius tillhanda äfven som bifogade bref från Kongl. 
Franske Marin ministern, hvilket innehåller underrättelse om 
Utnämningen. 

Tillika följer ett annat bref, till Herr Pastor Læstadius, hvilket torde 
innehålla ett formulaire, hvarå de äskade upgifterne om födelse år och ort 
m.m. böra anteknas, hvarefter det samma till mig benäget torde 
återsändas, för att till härvarande Kongl. Franske minister öfverlämnas. 

Stockholm den 27de April 1841. 

Efter Nådigste förordnande. 

Alb. Ihre 

 

Enligheten med original intygar, Ex officio Gust. Ribbing 

<sida2> [671] 

Att å andra sidan stående Afskrift är likalydande med den Afskrift, som 
från Herr Stats Rådet m.m. S. Grubbe blifvit skickad Herr Kyrkoherden L. 
L. Læstadius tillhanda, intyga: 
 
C. J. Wretholm  A. W. Malm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Original / Domkapitlets i Härnösand arkiv / Landsarkivet i Härnösand / 
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<sida1>  

1841 [anteckning av okänd person] 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, och Riddare af Kongl. Majts 
Nordstjerne Orden! 

Jag hade visserligen längesedan bordt besvara ärade skrifvelsen af den 
9de Martii; Men som bekant är, har jag icke mycken tid eller lust att 
skrifva, så länge som Lapparne äro i närheten. Sedan vi nu åter blifvit 
dem qvitta för en par 3 månader Tar jag mig friheten att så godt jag kan 
redogöra för de framställda frågorne rörande observationer i Karesuando. 

Af de här bakefter Uptäckta observationerne öfver inträffade frost under 
sommar månaderne torde inhämtas, att ingen månad varit rigtigt fri för 
nattfrost under sistförflutne Decennium; Antingen nu detta må härleda sig 
af polhöjden jämte ställets Uphöjda läge; eller af polar[-]isarnes 
närmande till Scandinavien,  

<sida2>  

eller af vindarnes Cycliska gång. Min enfaldiga mening är, att man här på 
stället borde vara temme[-]ligen fri för Nattfrost åtminstone i Julii månad, 
om det under den tiden voro beständigt lungt [lugnt]. Men så snart vinden 
kommer från N.W. N. eller N.O. så kan man icke vara säker, att antingen 
Potates[-]bladen eller hjortronen skola bära märken af den kyla, som 
vinden för med sig från fjellen. I Norrige till ex i Lyngen fruktar man icke 
för Nattfrost, när vinden är från Hafvet; men kommer en landvi[nd] så är 
icke Nattfrosten långt borta. Detta bevisar väl ingenting annat, än hvad 
som redan är tillräckligt bekant, att nemligen vinden förer kylan från 
fjellen långt in i landet. Om således Svenskarne och Norrskarne gifve sig 
att backa på Seveåsen, som afl. Past. Kohlström naivt nog yttrade sig så 
vore det ingen omöjlighet, att de härjande Nattfrosterne skulle Uphöra. 
det var skada, att dessa observationer blifvit afbrutna under Åren 1828, 
1829, Då nämligen Thermomätern hade gått sönder, och måste skickas 
till lagning i Stockholm. Annars tror jag, att observations serien från 1830 
till närvarande tid bör vara någorlunda säker; jag har inöfvat min Hustru 
att hålla observationer under min egen bortovaro, men som hon är 
Uptagen af Allehanda hushålls bestyr, så lära Nattfrosterne 1831 [?] icke 
blifvit så noga observerade då jag sjelf låg och väntade på Fransmännerne 
i Alten. Föröfrigt då jag sjelf varit hemma, har  

<sida3>  

jag merändels vakat om Sommarnätterne, så länge som den ljusa 
årstiden varat, så att minimum blifvit säkrare observerat än maximum. 
Sedan höstmörkret infallit hafva potates bladen tjent mig till Thermomäter 
för minimi observation, om man annars får antaga, att Therm. bör stå vid 
0, då frosten biter på Potates bladen. 

1840 års Sommare var ett särdeles undantag i afseende på nattfroster. 
Också var vinden beständigt ifrån Öster. Monne icke detta komma af den 
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torrka, som förmodligen varit anledningen till oåret i Ryssland? Jag 
föreställer mig, att en stark hetta öster om oss bör förorsaka Östanvind 
för oss, och att denna vind enligt finska ordspråket icke kan vara utan 
regn, är en gammal erfarenhet. En elak kärring slutar ej att träta förrän 
hon fått gråta ut; och Östanvind, den slutar ej att blåsa, förrän den fått 
[<blåsa> överstrykt ord] regna ut, lyder finska ordspråket i dålig 
öfversättning.1 — Det var en försummelse, att inga växtfrön blifvit 
samlade förrliden sommar; om väderleken blir någorlunda dräglig, skall 
jag försöka att godtgöra detta i sommar. Men som väderleken nu är i 
Maji, tyckes icke sommaren bli mycket lofvande. Mången renkalf torde väl 
också redan hafva frusit ihjähl. I dag den 24de maji är Islossning i Elfven, 
och en Svala är synlig, Salix limosa blommar. 

 

Med Högaktning har äran framhärda Herr Professorens och Riddarens 

 

ödmjukaste tjenare. 

L. L. Læstadius. 

<sida4> 

Nattfroster i Karesuando, observerade efter Thermomäter, Potates blad 
eller andra säkra märken. 

 

1826.  Junii 1. 2. 27; <39> Augusti 8, 14. 

1827. - - - - Julii 30, 31. <30> Ingen frost i Augusti. 

1830. Junii, 18, 19; - - - - - - - <46> Augusti, 6, 17, 20. etc. 

1831. Junii, 6, 7; - - - - - - - - - <67> Augusti, 24, 25, 26. 

1832. Junii 8, 11, 12; Julii, 2; <33> Augusti 19, 20, 25. 

1833. Junii, 11, 12, 14; <32> Julii 16, 18; <18?> Augusti, 6, 8, 10, etc. 

1834. Junii, 1, 2, 5, 18 <32> ; Julii 20; <15?> Augusti 5. - - - - - 

1835. Junii 3, 8, 9; - - - - <52> - - - Augusti 2, 19, 20. etc. 

1836. Junii, 1, 2, 3, 4, 5, 8; - - <69> - - - Augusti 17, 26. etc. 

1837. Junii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 25, 28; Julii, 14; <30> Augusti 14, 
etc. 

1838, 1, 2,3, 4, 16, 17,; Junii; för Julii och Augusti, icke observeradt 

1839, Junii, 1, 15; - - - - - - <68> - - - Augusti 13. - - - 

1840, ifrån den 31 Maji <98> till den 8 September ingen frost. 

                                   
1
 Itä ei herkeä tuulemasta ennen kuin sataa eikä akka torumasta ennen kuin itkee 
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[siffrorna mellan <pilspetsarna> i tabellen troligen skrivna av Wahlenberg] 

NB. Thermomätern vid=0 eller der under; synlig frost på mar[-]ken, eller 
Potates bladen mer och mindre Skadade; det sistnäm[n]da fenomenet har 
i synnerhet ofta blifvit tagit till grund för ofvanstående observationer, 
Alldenstund Thermomätern icke Alltid blifvit observerad i det afgörande 
ögonblicket, hvilket icke heller Alltid inträffat i Soluppgången, då denna tid 
på dagen varit mulen. 
NB emellan 2 och 14 Juli synes vara frostriast; derefter i 
Juli blott få frostnätter, men i Juni och Augusti hela rader 
af frostnätter [Wahlenbergs anteckning. Jämför handstilen nedan i 
originalbrevet] 

Med Haparanda Stampel [Stämpel] d. 2. Juni - ankom d. 12 Juni. 
[Wahlenbergs anteckning] 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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<sida1>  

[<Upl. hos K. V. A. d. 8 Sept. 1841> KVA:s anteckning] 

 
Välborne Herr Friherre, Professor, 
Riddare och Commendeur af Kongl.  
Majts Vasa Orden! 

För ärade skrifvelsen af den 15de Junii, vågar jag härmedelst afbörda min 
förbindliga tacksägelse. 

Rörande afhandlingen om Cochlearia får jag anföra, att jag förklarar mig 
nöjd med hvad Kongl. Academien beslutat; då de medföljande Figg. emot 
förmodan skulle leda till så stor kostnad, att afhandlingen icke kunde 
blifva publicerad. Jag förmodar, att  

<sida2>  

Kongl. Vet. Academiens Botaniska Refer[enser] ger en annons i 
årsberättelsen, att en sådan afhandling inkommit, till deras tjenst, som 
möjligen önskade se densamma. Skulle framdeles någon förläggare vilja 
emot borg[en] som kongl. Academien äger att bestämma, lån[a] 
afhandlingen, i afsikt att densamma publicer[a] så hoppas jag, att Kongl. 
Academien in[te] vägrar en sådan begäran. 

Med Högaktning har äran framhärda Välborne Herr Friherrens, Riddarens 
och Commendeurens 
 
Karesuando i Torneå Lappmark 
den 16de Julii 1841. 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
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L. L. Læstadius till Jens Vahl November 1841 

<sida1> 

S.H.T. 
Herr Professor J. Vahl. - 
Köpenhamn. 
Bibliothekar och Conservateur vid 
den Botaniska have. - [Adressfältet på brevet] 

<sida2>  

Herr Prof. J. Vahl! 

Jag får ytterligare afbörda min förbindligaste tacksägelse för den rara växt 
remissen som jag ändteligen bekommit i sommar. Jag har varit dålig i mitt 
bröst hela hösten, och Efter all anledning har jag nu Lungsoten i 
faggorna[?], Och öfverlefver troligen icke denna vinter, hvarföre jag och 
slagit alla Botaniska funderingar ur hågen och vändt min håg till det, som 
ofvanefter är. Jag orkar således icke skrifva mycket om växtremissens 
innehåll, utan sänder, såsom bevis på min erkänsla, härmed följande 
afhandling. Loca parallela,  

<sida3>  

hvaruti en hel hop med tryckfel insmugit sig, som jag bjuder till att rätta, 
med blyerts penna, jämte några bifogade synonymer[?] i breddas[?]. Herr 
Drejer torde om han så vill få rätta sitt Exemplar efter detta. Jag orkar 
icke skrifva till honom, utan ber Dem vara god, och framföra min 
hällsning, samt tacka för hans afhandling i Carices. Jag har icke, af 
sjukdom förhindrad, kunnat rangera[?] några Caries för hans räkning. 

Min afhandling om Cochlearia med figurer har icke kunnat tryckas i Kongl. 
Vet. Acad. Handlingar af ordsak, att figurerne blefvo för dyra att gravera. 
Så vidt jag kan [resten av sidan bortfallen vid kopiering]  

<sida 4>  

fenestrata Br. samma som min C. offininali β. Oceanica, och deras C. 
officinalis från Grönland, samma som C. Grönlandica från Nordlanden. 
Lychnis affinis tyckes i blommande tillstånd skilja sig från min L. 
Dorothea, som icke har upblåst blomfoder — Hæc hoctemis, var god och 
lämna ena Exemplaret af Loca paralella till Herr Drejer. 

Karesuando i Nowember [18]41. 

erbördigst 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Botaniska Centralbiblioteket Köpenhamn / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1841-12-02 

 

<sida1> 

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Jag tar mig härmedelst frihet öfverlämna till Jägareförbundets disposition 
ett Exemplar af Erminea major[?], som nyligen blifvit fångad i min 
köttbod. Jag vet icke bestämt, om det är samma kräk, som förekommer i 
Prof. Nilssons första Uplaga under detta namn; men att det nu sända 
Exemplaret, som är hanne, hörer till den största af de 3 arter Hermeliner 
som äro kända af Lappska Jägare, vet jag bestämt, och att dessa 3 slags 
Hermeliner äro Specifice skilda har jag hört Lappske jägare allmänt 
försäkra  

<sida2>  

den minsta sorten eller mustela nivalis Lind[?] sköts af Hr Malm i mitt 
skrubb, hvarest den grasserat hela vintern i fjol och gjort slut med alla 
möss — och Lemmel arter[?] i våra visthus. — Således försvann äfven 
Mus rutilus, så att intet enda Exemplar kunnat fås vidare än de 4ra, som 
Jägare förbundet fick i fjol. Den kallades af mig Lemmus rufus uti ett 
manuscript med titel: de climate Lapponiæ hvilket skulle tryckas i Paris 
(manuscriptet var lemnad till Hr Gaimard) men det hörs intet vidare om 
saken. 

Herr Sckrader och Malm, uppehöllo sig hos mig nära en månad, och reste 
i medio April till Enare. Sedan har hit kommit en efter[-]frågan genom 
Landshöfdinge Embetet, efter Tit. Scrader icke skulle  

<sida3>  

hafva låtit höra af sig. Men en Norrman, som bor 3 mil nära NordCap, och 
reste nyligen härförbi sade sig hafva hört att Sckrader och Malm ärnat 
resa längs öfre kusten af Finnmarken fill Archangel och Petersburg. De 
måtte väl nu hafva kommit fram eller åtminstone låtit höra af sig — 
Annars står det icke rätt till. 

För min egen del, får jag underrätta att mitt hälsotillstånd är tvifvelaktigt. 
Jag har blifvit angripen af Lungsot; åtminstone artar sig min bröstsjukdom 
att vara sådan efter beskrifning i Läkare böcker. Jag kom att taga mig 
nästan öfver krafterna i Sommar under en häftig rodd med en last båt, 
och blef derpå något förkyld, hvarpå följde en envis snufva, som varade 
halfannan månad med Uphostning — men efter Uphostningars slut 
började en tryckning öfver bröstet , och rådnad på kinderna  

<sida4>  

hvilket icke lemnade mig i ovisshet om sjukdomens beskaffenhet. Jag 
började då följa de föreskrifter, som jag fann i Läkare böcker. Genom Diet 
kroppsrörelser och spansk fluga på ryggen, som nu hållits öppen i 2 
månader, har väl tryckningen på bröstet Uphört, och rådnaden på 
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kinderne något spridt sig, så att den icke är så begränsad som i början af 
october månad, men i hallsgropen sitter ändå beständigt ett slem, som 
med möda kommer opp, så att Sjukdomens utgång är oviss, kanske 
bryter den ut med förnyad fart mot våren. Om Herr Professorn efter min 
död, ville biträda den begäran som jag bedt Prof. Wahlenberg göra, om 
något årligt understöd af vetenskaps Academien för mina Efterlämnade 
barn, vore det väl. Jag har väl icke gjort den Zoologiska vetenskapen 
mycket gagn, men min belägenhet har icke medgifvit mera och 
Botanisterne hafva beständigt legat öfver mig med sina beställningar. 

Med högaktning framhärdar Herr Professorens 

Kares. Den 2 Dec. 1841 

Ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1841-12-02 [=datum i P.S.]  

 

<sida1>   

Kongl. Majts Trotjenare, Professoren och Riddaren af Kongl. Majts 
Nordstjerne Orden Höglärde samt Vidtberömde Herr Doctor G. 
Wahlenberg  

Upsala [Adressfältet på brevet] 

<sida2>  

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor, Riddare af Kongl. Majts 
Nordstjerne Orden! 

Medan jag ännu har krafter, anser [jag] min skyldighet vara, att skrifva 
Några Ord. Jag har länge känt Döden i mitt Bröst, och redan mellan 20 
och 30 års ålder hade jag svåra känningar i Bröstet. Jag har likväl bju[-
]dit till att vara försiktig; men sistledne Sommar kom jag, att ro något 
häftigt med en last båt efter några forsar, och blef sedan kall, hvilket 
förorsakade en svår och långvarig snufva[?], som fortfor med Uphöstning 
[?] inpå Sommaren. Sedan Uphostningen Uphörde kände jag just ingen 
smärta, men började märka fram på Hösten, att den ena kinden var 
mycket mera röd än den andra. Småningom började [k?]lämmingar i 
bröstet med ky[la?] mellan skuldror och [ett oläsligt ord] ryggraden. Jag 
har icke begagnat annat än Beckplåster på bröstet och en Spansk fluga 
mellan skuldrorna, Som hålles öppen, och har något lindrat tryckningarne 
men föga hopp synes vara för handen, att inflam[-] 

<sida3> 

mationen i högra lungan lärer Uphöra. Jag bereder mig således att snart 
lemna detta Jordiska, hvartill jag för egen del finner mig nöjd i stöd af 
Religionen. Men för min familj torde utsigterna bli[fva] svårare.  

De frön som jag samlat under sommaren skola skickas med första lägliga 
tillfälle, anti[n]gen jag lefver eller dör. Alla Dupletter, som ännu finnas 
qvar af Lappska växter, ber jag min Hustru draga försorg, att de blifva 
skickade till Herr Professoren, på vinterföret till Haparanda och derifrån 
med ångfartyg till Stockholm. Det egentliga Herbarium hade jag tänkt 
bort negociera[?] åt Engelsmän; men om det icke lyckas åt det hållet, så 
anmodar jag och anhåller ödmjukas[t] att Herr Professorn täcktes försöka, 
att få det samma försåldt innom Sverige. Det borde vis[s]t vara värdt 
1000 Rdr så pass fullständigt, som det nu är, i synnerhet af Lappska och 
Nordiska växter; då äfven de botaniska Böckren skulle få medfölja; men 
annars, och om det icke kan fås så mycket, så må det afyttras för hvad 
som kan fås. Tillika anhåller jag ödmjukast, att Herr Professorn täcktes 
recommendera min Hustru till något slags understöd af Vet. Acad. som 
E[r?]. Grapes Enka har erhållit, då och i den händelse något årligt under[-
]stöd henne beviljas, icke allenast de 10 [<arlig> överstrykta tecken] 
åriga [ett par överstrykta tecken] meteorologiska observationer, som här 
af mig  

<sida4>  
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blifvit hållne, skola till Vet. Acad. öfverlemnas. Utan äfven fortsättas af 
min hustru, som jag lärt att observera, så länge hon är här i orten, eller 
om hon också kommer att flytta en 10 mil högre opp nära under 
Kilpisjärfvi. Jag får sluta med, att betyga min tacksägelse, för All den 
godhet Herr Professorn bevisat mig. Inneslutande mina sörjande barn i 
Herr Professorns ynnestfulla hågkomst (och mig sjelf i Guds Eviga Nåd) 
framlefver till Döds stunden, Höglärde samt vidtberömde Herr Professorns 

ödmjukaste tjenare 

Lars Levi Læstadi[<us> en bit av pappret bortriven] 

 

P.S. i hvilken sjukdom min yngre Bror Petr. Læstadius aflidit, är oss ännu 
obekant. 

P.S. Karesuand[o] den 2. December 1841. Ofvanstående om min 
bröstsjukdom är i det mesta gällande. Genom kroppsrörelser och diet[?] 
tyckes väl rådnaden på kinden vara mindre begränsad än förr, och ingen 
tryckning på bröstet kännes, ejheller äger någon Uphöstning[?] rum, 
endast från halls [hals] gropen eller strupen kommer en myckenhet 
slem[?]. jag svettas hvarje dag i följe af mina kropps rörelser, men icke 
om natten, har god matlust och god sömn. Om det lyckas mig motstå 
Sjukdomens hastigare [haftigare = häftigare?] utbrott, är dock 

[ordet i originaldokumentet] 

beskaffenheten af Sjukdomen och dess utgång alltid tvifvelaktig. Den 
torde förmodligen utbryta med dubbel fart mot våren. — Med några till 
Stortinget resande Norrmän följa de samlade fröen uti en pose.  

ut supra. Læstadius. 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1842-01-10 

 

<sida1>                

Karesuando den 10. Januar. 1842 

Herr Professor Sundevall! 
Stockholm 

I början af December sistledit år skickade jag ett Upstoppadt Skinn af 
Erminea Major, jämte ett bref med några resande Norrmän, hvilket jag 
hoppas må hafva framkommit. 

Sedan den tiden har jag emottagit det bref, som Herr Professorn, på 
Gaimards anmodan skrifvit i Paris, och som jag af detta bref fick inhämta, 
att Herr Professorn trodde sig komma hem till Juhl, så skickar jag åter 
med några resande Norrmän, den  

<sida2>  

af Herr Gaimard begärdta boken: Fragmenter i Lappska Mythologien, ett 
manuskript, som jag har haft hela hopen arbete med, icke allenast 
derföre, att jag måst Compilera en hop auctorer, som skrifvit före mig i 
samma ämne, utan äfven taga en afskrift af det manuscript, som jag nu 
måst lemna ifrån mig, hvilket var nödvändigt för arbetets fortsättande 
(om mitt lif varar så länge), då jag nemligen icke kan hoppas på länge få 
se Boken tryckt. Hr Gaimard har väl fått 2ne vilkor i val, antingen några 
Exemplar af hela commissionair utkommande arbeten, eller contanter; jag 
som fattig man antar helst det sednare, och är nöjd om jag får 100de Rdr 
Banco för detta manuscript. Kan Herr  

<sida3>  

Professorn disponera dessa penningar så, att jag kan få dem med Posten 
på Haparanda så vore det väl — men i annat fall önskade jag, att Herr 
Professorn ginge i borgen för, att jag eller mina efterlemnade får denna 
summa[.] Då må manuscriptet genast lemnas till den franska missio[-
]nen eller på hvad säte Herr Professorn tror det lättast komma Herr 
Gaimard tillhanda. Om jag lefver, hoppas jag att Hr Gaimard icke nekar 
mig 10 Exemplar af den tryckta boken. lefver jag icke så behöfver jag den 
icke. 

Min hälsa är nemligen sådan att jag sväfvar mellan lif och död. Jag har för 
närva[ra]nde inga plågor, har god matlust, och styrka nog att predika, 
och vandra ½ mil om dagen, hvilket jag måste göra för att befordra den 
svettning,  

<sida4>  

som lindrat och fullkomligt häfvit tryckningen öfver bröstet samt borttagit 
den elaka rådnad som i höst hade bildat sig på det högra kindbenet. — 
likväl är jag icke ännu fullkomligen frisk, det sitter som en tamp eller 
stopp i hallsgropen, som icke vill komma opp — hvad det då må vara; 
men ifrån Lungorna kommer ganska obetydligt. — annars ingen[-]ting af 
vigt. — Herr Malm lärer väl nu ändteligen vara åter[-]kommen. Min Hustru 
hade träffat honom på Kjengis — Det förefaller mig, som 2ne stora 
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växtpaqueter, som jag skickade om vintern 1839 till Franska Consuln i 
Stockholm icke skulle hafva kommit Hr Gaimard tillhanda. Skulle icke Herr 
Prof. ville fråga bemälte Consul, om han vet något om dessa 
växtpaqueter. bara inte den omättlige Wikström fått uti dem? 

Erbördigst 

L. L. Læstadius. 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1842-01-18 

 

<sida1>    item den 18de Januari 1842  

[<C. J. Sundevall> stämpel]  

medan jag ännu väntar på de Norrmänn, som jag hört skola komma, och 
med hvilka jag hoppas få skicka medföljand[-]de manuscript, tar jag mig 
friheten ytterligare anmoda Herr Professorn höra efter, om franska 
Consuln fått några växtpaqueter från Haparanda om vintern 1839. Det 
förefaller mig nemligen högst betänkligt, om Wikström skulle  

<sida2>  

hafva knipit dessa Paqueter, som innehöllo öfver 4000 Exemplar af de 
utvaldaste växter jag egde, och Herr Professorn mins väl, att jag fick 
pengar af Gaimard för dessa växter. Jag har väl nu ett stort paquet om 
närmare 2000 Exemplar, som jag samladt och ordnadt för samma 
Gaimard, men hvilket nu icke kan sändas, emedan de Resande icke hafva 
rum för ett sådant Paquet i sina kappsäckar, Det är värdt 100 [<200> 
överskrivet tal] Rdr Banco men om så fatalt skulle  

<sida3>  

vara, att Gaimard icke erhållit de förra, så måste jag naturligtvis lemna 
detta utan betalning. Genom Spionering kan troligen utrönas, huru stora 
de paqueter varit som Wikström fått, och hvarföre han låtit tillställa mig 
50 Rdr Rgs. Jag skickade visserligen ett par smärre Paqueter äfven till 
honom, men formatet var af ½ ark Concept — Deremot var forma-[tet] för 
det till Gaimard ämnade af samma storlek, som hela aftonbladet, uti 
hvilket växterne voro inlaggde. — Herr Professorn  

<sida4>  

finner nog, hvilken skada både jag och Herr Gaimard kommer att lida, om 
dessa Paqueter skulle hafva kommit i orätter mans hand.   

Herr Malm är nu, som jag hör, i Juckasjärwi, och torde väl äfven snart 
komma hit. — min hälsa är in statu quo — Jag Spatserar en half mil 
dagligen. — medföljande Bref torde Herr Professorn vara god och skrifva 
utan skrift på till Herr Gaimard och lemna till franska Missionen. med 
Högaktning framhärdar Herr Professorens 

ödmjukaste tjenare    

L. L. Læstadius. 
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Kares. den 20 Febr. 1842. 

 

[<C. J. Sundevall> stämpel]  

De norrska Resande, med hvilka jag tänkte få skicka dessa handlingar, 
hafva rest mig förbi en annan väg. Jag måste nu skicka med andra 
tillfällen. Hos General Consul Davey skulle de förr nämnde Paqueterne 
efterfrågas och om Herr Gaimard fått dem. Det paquet som jag nu har; 
skulle snart afgå till Haparanda, men lärer icke komma vidare förr än på 
första öppen vatten med ångfartyget. 

min hälsa in statu quo. 

medföljer 3ne bref. 

Erbördigst 

L. L. Læstadius. 
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<sida1>  

[Adressfältet på brevet]  
medtagits fr[?] ifrån Haaparanda Gästgifvargård. a. malm. 31 
Sept. 1842.[Anteckning okänd handstil] 
 
Professorn Höglärde samt Vidtberömde  
Herr Doctor. G. Wahlenberg.  
Upsala 
 
medföljer en pose [Læstadius anteckning] 
 
Detta bref, jemte medföljande påse torde någon, som reser till eller 
genom Upsala, vara af den godheten [<och> överstrykt ord] medtaga och 
aflämna på Gästgifvaregården i nyss nämnda stad. ödmjukast L. L. 
Læstadius. [Laestadius' anteckning] 

<sida2> 

Ankom d. 14 Maj 1842. [Wahlenbergs anteckning] 
 

Karesuando den 23. April. 1842. 
 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! Riddare af Kongl. Majt 
Nordstjerne Orden. 
 
Som jag nästan fruktar, att den frösamling som skulle afgå i vinter, icke 
kommit fram, finner jag min skyldighet vara, att åtminstone derom gifva 
underrättelse. De Normän, som jag väntade, och som skulle komma 
härförbi, hade farit en annan väg. Jag ärnade då taga den med till Kengis, 
för att derifrån vidare recommendera den till vägs med någon Resande till 
Stockholm [<med> överstrykt ord] men som, jag sjelf var sjuk Allt ifrån 
September, måste min Hustru resa till Kengis. Der hade fogelfängaren 
Malm, som kommit tillbaks ifrån NordCap, erbudit sig, att föra fram 
fröpåsen, men huru han funderat på Kengis, sedan Allt marknadsfolk 
redan  

<sida3>  

var rest, beslöt han att icke resa Söderut, utan for i det stället till 
Jukkasjärwi, och lemnade fröpåsen på Kengis. Uti Februarii månad 
anmodade jag provincial Läkaren Vretholm, som årligen gör en resa hit 
opp ma[r]knadstiden, att på sin nerresa fara in i Kengis Prestgård, och 
taga med sig Fröpåsen, för att få den till vägs med Apothekaren Östman, 
som i denna April månad sist, var sinnad, att resa till Stockholm; men jag 
vet icke om Wretholm uträttat denna Commission. Jag hade jämte 
fröpåsen bifogat ett bref, innehållande beskrifning om den sjukdom, som 
vållat, att jag måst hålla mig ifrån Prestelig tjenstgöring i flere månader. 
Provincial Läkar[en] mente, att det var en illa botad Cathar som ansatte 
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Bröstet, jämte Hæmorr[ett par bokstäver inne i bindningen]dol 
kastningar. Sedan jag i februarii  

<sida4>  

månad, redan på bättrings vägen började begagna de föreskrifna 
Läkemedlen, känner jag mig någorlunda dock icke ännu fullkomligt 
restituerad. — De fleste, som dött under vintern mest äldre Personer, har 
jag tyckt hafva samma symptomer som jag, nemligen bröstkrämpor — 
Monne icke den ovanligt fugtiga och regniga väderleken under hela 
sommaren och vintern dertill disponerat? — En blid, men snödiger vinter 
har man haft här oppe. Nu är snön så djup och hård, att de smärre 
Renarne icke nå till botten, och de flesta ett års gamla renkalfvar hafva 
redan strukit ned af svält. — Min sjukdom hindrade mig från att ordna den 
i öfrigt Obetydliga sommarskörden af växter; den ligger ännu oordnad 
väntande på bättre tider. föröfrigt intet nytt. den ofvannämnde Malm, 
hade med sig några stumpar af Veratrum album, från Ost finnmarken. — 
Inneslutande mig i Herr Professorens hågkomst framlefver med 
fortfarande vänskap och Högaktning. H. P.s  

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
[text i marginalen/sid4] P.S. I anseende till den va[c]klande hälsan, håller 
jag på att fundera med ett Nybygge, som jag är i begrepp att taga opp 
under Kilpisjärvi för att hafva något skjul för de efterlefvande. På lediga 
stunder [text i marginalen/sid3] arbetar jag på en biblisk Historia på 
lappska, hvilken är högst behöflig, då ingen sådan finnes på detta Språk.  
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<sida1>   

Professoren och Intendenten vid Kongl. Zoologiska musæum, Riddaren af 
Kongl. Franska Heders Legionen. Herr Doctor Carl Sundevall, Stockholm. 
[Adressfältet på brevet] 

[<HAPARANDA 1/6 1842> Poststämpel] 

afgår på underteknads Posträkning i Haparanda. L. Læstadius. [notis av L. 
L. L.] 

<sida2> 

besv 15/6 42 [mottagarens anteckning] 
  

Karesuando den 22dra Maji. 1842. 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

Jag tager mig härmed frihet, att förklara min förbindliga tacksägelse för 
ärade skrifvelsen af den 4de April, hvaraf jag inhämtar, att Hr Gaimard 
lofvar stora saker, om det då kan vara, att lita på. — 1sta delen af 
Fragmenter i Lappska mythologien, hoppas jag nu vara framkommen 
genom Apothekar Östman i Haparanda, som ärnade resa till Stockholm i 
April. Jag hade adresserat Cuovertet till Herr Professorn, med anmodan att 
öfverlemna boken till Franska missionen[.] Om Herr Gaimard kan hålla ord 
med sina löften, så tänker jag utarbeta äfven sednare delar[-]ne af 
Mythologien, ifall så åstundas. Äfven har jag åtskilliga vigtiga 
anmärkningar i Botaniskt hänseende, att meddela, ifall sådant åstundas. 
Men monografien öfver Cochlearia tror jag icke, vara värd att skickas till 
Frankrike,  

<sida3>  

emedan det kan vara osäkert, om den ändå blir publicerad, då figurerne 
egentligen icke voro ämnade för något grannlåts arbete, utan endast 
såsom en ledning för omdömet. Då afhan[d]lingen nu står på Bibliotheket, 
så blir den väl i alla fall citerad. Dock må Vetenskaps academien sjelf 
bestämma, om den anser rådligen, att lemna bort manuscriptet. 

Herr Malm är nu i Jukkasjärvi, der han tänkt uppehålla sig i sommar. Om 
hans samlingar vet jag ingenting vidare, än han sjelf sagt dem vara i 
Kengis. Det förljuddes så, i December, då Malm jämte Schroder kommo till 
Kengis, att de blifvit ovänner, och de som sådane skilts åt; men något 
Pengar har Malm fått med Posten jag vet icke hvarifrån. Jag funderade 
nästan, att som Herrarne i Stockholm och Lund pläga vara jaluos på 
hvarandra, Malm möjligen kunnat få pengar från Lund, emot löfte att 
meddela samlingar dit. — Schroder reste till Haparanda i slutet af 
December, der han låg flera veckor och väntade på Pengar och fick 
slutligen 500de Rdr, dermed han hämtade sina samlingar från Utsjoki, och 
lär sedan hafva rest vidare. — så berättar man — men ingen[-] 

<sida4> 
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ting vet jag härom med visshet, mer än att Herr Malm nu är i Jukkasjärvi, 
der han förmodligen Curtiserar mamsell Lindstedt emellanåt, emedan det 
var förmodligen han, som rådde för, att hans beslut så hastigt förändrades 
i Kengis, att icke resa söderut, utan i det stället till Jukkasjärvi. — 50 Rdr 
Rgs skall han hafva tagit till Låns af en Prest i Enare, som lära vara 
obetalde. — 

Början af våren har häroppe varit tidig +12 grader varmt (Raumur) den 
16de Maji; men den 17de slog vinden om, så att vi den 19de hade 2½ 
grader kalt då det var som varmast på dagen, emellertid har islossningen 
gått för sig, och man bereder sig, att så. — Om Herr Professorn skrifver till 
Hr Gaim[ard] så var god och hälsa, och fråga om icke det rent [bo]taniska 
må så skrifvas på latin, såsom det mes[t] brukliga — emedan en 
öfversättare, som icke är Bo[ta]niker kan lätt misstaga sig på konst 
Termerne. 

Ett stort växtpaquet har jag här för Gaimards räkning, men vågar icke 
skicka det ifrån mig förr än jag får Uplysning om de 2 föregående 
Paqueter, som jag misstänker, att Wikström fått tag i, hvarom jag förut 
skrifvit. 

Det förstås, att jag tar min andel helt och hållet i Penningar af de 
utlofvade 5 Exemplaren af Expeditionens verk, ifall de nånsin utfalla. 

Med högaktning framhärdar Herr Professorens 

Erbördigste 

L. L. Læstadius. 
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<sida1>  
[<S. T. Herr Professor Carl Sundevall Stockholm> Adressfältet på 
brevet] 

medföljer ett växtpaquet i vaxduk. 8/ Bco  
<sida2>  
[<besvarats> mottagarens anteckning] 

Höglärde samt vidtberömde Herr professor! [<troligen förstås> 
mottagarens anteckning?] 

Genom brefvet af den 15de Junii blef jag underrättad, att alla mina bref 
och Paqueter sent omsider kommit fram. — Det var en stor skada om 
mina växtpaqueter till Gaimard 1839; addresserade till Consuln 
Davey, skulle hafva förkommit. — Jag försöker nu att skicka ett 
[oläsligt ord], som skall följa med detta bref, få se om det kan hafva 
bättre öde, och detta växtpaquet anförtror jag helt och hållit i Herr 
Professorens värjo, till vidare Correspondence med Gaimard. Om 
möjligen de  
<sida3> 
förra Paqueterne kunna fås rätt på, så borde Gaimard betala något 
särskilt 

för detta; ty för de förra som innehöllo öfver 4000 Exemplar har jag 
fått min fulla Ersättning, som Herr Professorn sjelf vet. — 

Det som härmed följer, innehåller något öfver 2,700 Exemplar. våra 
möss och lemmor [lämlar?] hafva nu efter den stora 
Lemmelvandringen 1840-41 försvunnit — Mus rutilus. syns icke 
[<icke> överstrykt ord]. Ermelinerne, som vanligen följa efter 
Lemmelvandringen och Ugglorna torde väl äfven försvinna. 

Ehuru intressant det skulle vara för mig, att komma till 
naturforskarenas möte, kan det Naturligtvis icke gå för sig, ty för en 
så lång resa skulle fordras tjenstledighet och vicarier och mycket 
annat bråk.  
<sida4> 
Det var synnerligast godt, att manuscriptet i Lappska Mythologien 
kommit rigtigt fram till Herr Professorn och jag kan således hoppas, 
att Gaimard slutligen rigtigt får det om händer. Så vidt jag lefver och 
får vara så pass till hälsan, som jag nu är, skall jag arbeta på 
fortsättningen men nu håller jag först på att plättra[?] något i 
Botanisk väg. Monne icke det Botaniska höra till resan och saken, och 
vara lika acceptabel, som Mythologien [der]om torde Herr Professoren 
vara god och fråga Gaimard, när det skrifves. — Här är bara nordost 
och kallt och regn. Annars intet nytt. 

Med högaktning och vänskap Herr Professorens Kares. den 10 Julii 1842. 

Erbördigste  
L. L. Læstadius. 

_ 
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<sida1>  

Professoren samt Intendenten vid Kongl. Riks museum, Höglärde samt 
Vidtberömde Herr Sundevall. Stockholm. [Adressfältet på brevet] 

[<HAPARANDA 11/1 1843> Poststämpeln]  

På undertecknads posträkning i Haparanda: L. L. Læstadius [avsändarens 
anteckning] 
<sida2>  
[<besv. / ytterl t. Nilson om Malm> mottagarens anteckning]  

 

Karesuando den 27de Decemb. 1842. 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor! 

Jag tager mig frihet att nämna några ord om Malm, som betedt sig ganska 
oanständigt i Juckasjärfvi der han under äktenskapslöfte lägrat mamsell 
Lindstedt. Fadren Pastor Lin[d]stedt vis[s]te icke ännu förhållandet när 
Malm reste ner i sommar, men straxt efter hade Några kärringar 
Uppenbarat förhållandet, då Pastor Lin[d]stedt genast reste ner till 
Haparanda, och handt på Malmen der. Malm gaf en skriftelig försäkran om 
giftermål, men brukade icke sitt eget utan en annans  
<sida3>  
Sigill, hvilket Lin[d]stedt märkte först efteråt, och tycks vara å Malmens 
sida bara ett slingrande undan. Allt detta är verklig sanning. Mamsell 
Lin[d]stedt har fått barn, och jag har lofvat fadren, att skrifva om den 
saken till Herr Professorn för att taga Monsieur per aures, och visa att han 
i Sverrige ingen framgång kan hafva derest han icke äkter den bedragna 
flickan och tar sig någonting för, som kan syfta på framtidens Bergning. 
Jag är öfvertygad att Herr Professorn gör hvad göras kan, för att icke 
alldeles sätta Vetenskaps Academiens utskickade i misscredit hos Nordens 
Gästfria Presterskap. — Något annat nytt i Zoologisk väg har jag icke att 
förtälja. Jag har talt  
<sida4>  
med Petter Kohlström i Muonionisk[a] som nyligen hade fångat mus rutilus 
samla mera, och måst lofva honom 12 Sr stycket både för skinn och 
kropp, äfven som 24 Sr stycket för Alla sorter Hermeliner han kan få. Om 
det lyckas med fångsten, måste Professorn ansvara för betalningen. Jag är 
nu Gud ske lof något bättre till hälsan än i fjol. Om Prof. Wikström och 
Vahlberg träffas, så kan hälsas, att jag ingenting stort botanicera[t] i 
Sommar; utan måst läsa på Pastoral Examen. Det vore interesant att höra 
om mina Fragmenter i Lappska Mythologien riktigt kommit fram till Paris, 
och huru långt det avancerat med verkens utgifvande. 

Med Högaktning teknar Herr Professorens 

Erbördigste 
L. L. Læstadius. 

_ 
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<sida1> 
Och Sundelin S. H. T.  
Herr Professoren och Riddaren  
C. Sundevall. Kongl. Riks museum.  
Stockholm [Adressfältet på brevet] 

[<HAPARANDA 22/3 1843> Poststämpeln]  

På: L. L. Læstadius posträkning i Haparanda. [Læstadius anteckning]  

<sida2>  

[<besv. 14/4 43> mottagarens anteckning]  

 
Karesuando den 7de Martii 1843. 

Värde Broder! 

Jag antar lemna Titel på Brors egen Propos. så mycket häldre, som de 
långa Titlarne skymma bort rummet på Papperet, och börjar med att tacka 
för brefvet af den 20 Januari, hvilket jag väl fått för några veckor sedan, 
men varit hindrad att straxt besvara för några resor — Om Bror tilltror sig 
kunna gå i förskott för Hr. Gaimard med 100 Banco, så tar jag emot 
pengarne — bättre något än intet. Uti mig sitter ännu Thomas, huruvida 
han kan Upfylla sina löften. Men icke vill jag, att Bror skall bli lidande för 
Gaimards skull. Bror är i alla fall bättre i tillfälle  
<sida3>  
att känna hans affairer, än jag. Fortsättningen af den Lappska Mythologien 
kan dock icke komma så i en hast. jag måste i sommar till Härnösand, för 
Pastoral Examen, hvilket jämte en förmodad flyttning till Kengis eller 
Pajala ger något afbrott i mina vanliga sysselsättningar. — fångsten med 
ruskia hiiri har ännu icke lyckats här. i muonioniska har jag icke nyligen 
varit. Den vanliga Lemmus arvalis har Grasserat i vår Potatis lår, men blir 
nu på packad[?] af en katt, som det ändteligen lyckas förskaffa. Annars 
intet nytt.  

Mamsell Lin[d]stedt Ämnar ännu en gång skrifva till Malm  
<sida4>  
för att väcka honom till besinning. Huru det må lyckas vet jag icke. 

En förunderligt mild vinter här oppe, men då kölden sätter till är den 
förfärligt sträng — ända till 33˚ grader Raumur den 2. 3. 4. mars men 
annars vanligen 6 - 10 - 15 o.s.v. Om Prof. Selander träffas så hälsa att 
jag ännu icke fått tid att afskrifva observationerne för 1842[,] men att det 
skall ske allra [helst?] i Maji. Min vördsamma hälsning till Prof. Wahlberg. 
etc. från Brors 

Erbördigste 
L. L. Læstadius. 

 
Har något större växtpaquet kommit genom Bror till Gaimard i Sommar? 
_ 
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<sida1>  

[<besv. 25/7 43> mottagarens anteckning] 

Herr Prof. och Ridd. C. Sundevall  

Stockholm. 

 

Högtärade Broder! 

Af de 2ne brefven har jag förnummit att Gaimard velat och ärnat skicka 
Pengar eller växel så väl för förra som sednare delarne af min Lappska 
Mythologi. Men den sednare delen är icke Ännu skrifven. Men den skall bli, 
om jag får lefva och hafva hälsan. Dessa penningar jämte de 50 Rdr, som 
böra lemnas af Prof. Selander, kunna skickas recommenderade till 
Haparanda under min address. jag får nog veta, när brefvet ankommit, 
för att bestyra om dess afhämtande antingen sjelf eller genom 
Commissionair. 

Om jag får hafva den hälsa jag nu har, kommer jag bestämt att resa till 
Hernösand för att Pastorera i Sommar. blott en  

<sida2>  

mus rutilus, har det hittills lycka[t]s mig att få. men jag vet icke nu 
underrättelse från Ko[h]lström i Muonioniska — Annars intet nytt af värde. 
Efter en blid vinter i Januari och Februarii, fick vi en gräsligt sträng i Mars 
och April. Snön ligger här ännu Alldeles orörd, och är hård för de stackars 
Rehnarne. Vi hoppas att vinden en gång vänder sig — och då kan det gå 
fort nog. Min Häll[s]ning till Prof. Vahlberg jämte dessa meteorologiska 
observationer till Prof. Selander från 

H. Brors 

Kares. den 20 April 1843 

Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

 

 

[Osäkert om följande mening är skriven av avsändaren eller mottagaren:] 
Obs om ankomsten af opus[?] 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 

Page 197 of 325



L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1843-09-XX 

  

<sida1>  

[<besv. 25/9 43> mottagarens anteckning] 

[<Hernösand awg. sept 1843> Anteckning av mottagaren eller av okänd] 

 

Broder Sundevall! 

Jag är nu i Hernösand, och håller på med den fatala Pastoral Examen och 
kommer att dröja i Hernösand till början av November. 100de Rdr Banco 
har jag fått, dem Bror skickat till  Haparanda på Gaimards vägnar, men 
skrifvelsen omfors[?] på vägen, så att jag nu egentligen icke vet, hvad det 
skrifteliga innehöll. Någon fortsättning af Lappska Mythologien kan icke så 
snart tillväga bringas, då jag först måste fullgöra hvad som hörer till 
Pastoralen, och hvad som deraf  

<sida2>  

blifver en följd, vanligen flyttning till ett annat pastorat och  så der bort 
åt. Men om Bror eme[l]lertid skrifver något till Gaimar[d,] så var god och 
fråga, om han icke medan han väntar på fortsättningen af Mythologien, 
kan använda Novitiæ Flora Lapponiæ, såsom en följd af resan i Lappland, 
och således äfven hörande till den vetenskapliga Excursionens föremål — 
Detta arbete är färdigt i manuskript, och väntar blott på förläggare. 

Annars intet nytt. En kr[några bokstäver fattas från fotokopian] af Mus 
rutilus, [<och> överstrykt ord] med alla till[-]behör, och dessutom ett 
skinn har jag liggande i Karesuando  

<sida3>  

skall skickas på vinterföre med någon säker resande. Var god och fråga 
Prof. Selander, om 1842 års observationer erhållits, och om för dem 
utfalle[r] något arfvode, hvilket i händelse det utfallit, skulle vara rätt 
behöfligt, och kan adresseras till Hernösand med första. Till Professor 
Vikström kan äfven hälsas, om han träffas, att Clyceria Norvegica nu af 
mig och Gymnasii Adjuncten Engman blifvit [<af mig> överstrykta ord] 
återfunnen i Å[n]germanland, Bjertrå och Rammel[-] 

<sida4> 

dalen; men egentligen fann jag den der redan den 8de September 1824, 
fastän detta Gräs föraktades af den tidens Botanister i Upsala och 
Stockholm. 

Intet vidare Valeas! optate 

L. L. Læstadius. 
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<sida1>  
[<C. J. Sundevall> Stämpel av]  

[<Anderson Sv. Bot. 60 Rdr> Anteckning av mottagaren eller av okänd]  

Hernösand den 4de October.  

[<1843> årtalet skrivet av mottagaren eller av okänd] 

Värde Broder! 

Tackar vänskapsfullt och förbindligast för de från Frankrike genom Bror 
mig tillhandakomna Franska arbeten och målningar, som jag fick med 
ångfartyget Örnsköld. För detta och för penningarne, som jag förut fått 
från Gaimard genom Bror, skall jag en annan gång skrifva quitto. 

Emellertid, får jag anmoda Bror, att öfverstyra eller på något passande 
sätt till de  
<sida2>  
påskrifna addressena öfverlemna de 3 Exemplar af medföljande Brochyr. 
Jag har ännu icke fått flera färdiga från Bokbindaren, men en annan gång 
skall jag sända flera till andra vänner i Stockholm. Nästa lördag skall jag 
fram i Cathedern och Schavottera d.v.s. den 7de October. 

Sedan jag nu fått åtskilligt af den nyare Botaniska litteraturen, måste jag 
litet förändra mina Novitiæ Floræ Lapponicæ i afseende på Synonymien, 
men har nu icke tid dertill, förr än jag kommer hem; Ej heller har jag nu 
<sida3>  
tid [<de till> överstrykta ord] att skrifva någon fortsättning i Mythologien, 
hvilket Bror är god och underrättar Gaimard, ifall Bror skrifver till honom. 

Efter min afl. Bror finnas här 8de förra Banden af Svensk Botanik, för 
hvilka ingen här vill bjuda stort. Om någon i Stockholm ville köpa dem för 
60 Rdr Rgs, skulle jag sända dem dit. Härom kan Bror vara god och 
underrätta mig framdeles — Min vördsamma hällsning till Proff. Wahlberg 
och Vikström. 

Skulle Bror vilja vara af den godheten och hälsa Herr Andersson, som 
varit med Wahlberg i Luleå Lappmark  
<sida4>  
att jag hälsar och tackar för bref[-]vet, men att jag nu ingenting kan göra 
åt hans begäran, då jag inga antekningar har med mig, som angå Luleå 
Lappmark. De ligga hemma i Karesuando. Men om Herr Andersson ville 
gifva mig en förtekning på alla växter, som han funnit i Luleå Lappmark 
vore det sedan lättare för mig att fylla den, med någon anmärkning öfver 
de växter, som jag kan hafva derifrån, och han icke möjligen funnit. Herr 
Anderssons adress Stockholm Gross Handl. Bergman Ohlsson. 

Med aktning och vänskap m. v. Broders 

Erbördigste 
L. L. Læstadius. 
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<sida1>  
[<C. J. Sundevall> Stämpel]  

Hernösand den 22. October. [<1843>årtalet tillagts senare] 

Värdaste Broder! 

För Någon tid sedan skref jag med en Handlande Tjernberg, och skickade 
Några Exemplar af Crapula Mundi, som jag anmodade Bror, att 
Öfverlemna till vederbörande. 

Nu tar jag frihet, att sända 50 Exemplar af samma afhandling, Om Bror 
kunde på något vis föryttra den genom Någon Bokhandels kund i 
Stockholm. Uplagan Är icke större än 200de Exemplar, som mest går åt, 
att delas ut till vänner och bekanta. 
<sida2> 
Likväl skulle det kunna hända, att en och annan skulle vilja se den, om 
icke för annat, så för Titelns skull, och fördenskull skickar jag nu dessa 50 
Exemplar. Och som Bror känner Bokhand[l]arne i Stockholm bättre än 
jag, så anhåller jag, att Bror är så god och lemnar dem (exemplaren) till 
någon, hvilken som häldst, som emot hvart 10 Exemplar på Köpet tar 
emot hela luntan och betalar 11 Rdr. En Rdr och 12 Sr är då rabatterad 
för de 5 Exemplaren, och 12 Sr för intimation i tidningen. Dessutom 
medfölja ett Exemplar till Prof. Wahlberg, och ett till Prof. Vikström i 
mannoreradt convolut, som jag får be Bror vara så god och aflemna. 
Tillika får jag be Bror vara så god och fråga Prof. Wahlberg om han kan 
lemna mig ett litet prof af Carex bullata, för synonymiens skull; jag 
<sida3> 
tror det vara samma, som jag fann i Kemi 1831, och som jag anmärkt i 
Loca parallela under namn af Carex vesicaria var. subverticillata; men 
samma form söktes af mig förgäfves på samma ställe 1838, så att Carex 
bullata fastän nu redan Optagen af Hartman i fjerde Uplagan, kan 
möjligen vara en monstrositet, som snart öfvergår till sitt normala 
tillstånd. 

Annars intet nytt. Till December månads medium kommer jag att dröja i 
Hernösand. 

Med Högaktning och vänskap m. [<H> överstrykt tecken] Broders 

Erbödigste / L. L. Læstadius. 

  
Anteckningar i marginalen 
_ 
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<sida1> 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, Riddare af Kongl. Majts 
Nordstjerne Orden! 

Det var för mig ett oförmodat nöje, att genom Ärade skrifvelsen af den 7de 
Nowember blifva underrättad derom, att Herr Professorn ännu är vid 
hälsa, och fortfar att med samma intresse verka för den älskliga 
vetenskapen, hvarföre jag får betyga min ödmjukaste och förbindligaste 
tacksägelse, så  

<sida2>  

väl för ärade skrifvelsen, som för den oförmodade och oförskylta gåfvan af 
50 Rdr Banco, hvilket jag riktigt bekommit. 

Min verksamhet för det Botaniska har i sednare åren varit inskränktare än 
förr, emedan jag måst använda lediga stunder dels till att skrifva ett och 
annat för Fransmännens räkning, t.ex. Fragmenter i Lappska Mythologien, 
hvaraf första delen nu vid detta laget lärer vara öfversatt på Franska, och 
håller på att tryckas i Paris, som jag kan finna af de delar af deras stora 
opus, som kommit mig tillhanda i Sommar; dels har jag äfven författat en 
Biblisk historia på Lappska, och det var förnämligast, för att få den tryckt 
någorlunda Correct, som jag kom att resa till Hernösand i sommar, jämte 
det andra ändamålet,  

<sida3>  

att ded det samma taga Pastoral Examen, hvilken dock förefaller mig 
svårare än jag föreställde mig, i anseende till det pedantiska 
Skolvingleriet, som nu gjort sig gällande vid detta läroverk. Ett annat 
arbete hvilket jag insett tjenligt, att få inskickadt i Fransmännens Opus, 
medan de vänta på andra delen af Lappska Mythologien, är Novitiæ Floræ 
Lapponicæ, har jag äfven med mig i manuscript, men hvilket måste Något 
Ändras, sedan jag nu fått del af den sednare, fast som mig synes något 
vidunderliga Botaniska litteraturen i Sverrige. Häraf torde Herr Professorn 
finna, att jag väl icke ännu förgätit Floran, men att det går senfärdigt med 
henne för det myckna bråk, som dessutom sysselsätter mig. Barnen växa 
emellertid opp, och fordra Upfostran, hvarföre jag måste ställa min 
ansökning på Paijala, som lärer vara ungefär 3 gånger bättre än 
Karesuando. Det är nu brist på Finska Prester, så att jag lärer blifva 
ensam sökande.  

<sida4>  

I sommar vid min afresa från Karesuando var det temmeligen varmt, så 
att Ter[-]momätern några gånger visade +20 Raum[?] men sedan har jag 
icke haft någon underrät[-]telse om väderleken hemifrån. Enligt bref från 
min Hustru har kornet fullkomligen mognat, äfvensom Potäter och Rofvor 
gifva god Äring dersammastädes. Väderleken i Hernösand har jag knappt 
någon reda på, och de enda antekningar i Meteorologie[n] af Magistern 
och v. Lectoren Engman, lära vara högst ofullständiga. 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1843-11-20 

 

 

Ungefärligen 8 dagar före Juhl lär jag blifva färdig att resa härifrån, men 
jag får icke heller då resa hem, emedan Consisto[-]rium gått in med en 
underdånig hemställan att få mig förordnad till General visitato[r] i 
Lappmarkerna, hvarföre jag först måste ställa min kosa till Fölinge i 
Jämtland, och så vidare genom alla Lappmarker ända till Karesuando, dit 
jag, om Gud förlänar hälsan tror mig hinna i början af Mars, näst[-]kom-
mande år. 

Med vördnad, Högaktning och vänskap framlefver Herr Professorens och 
Riddarens 

Hernösand den 20 Nowember 

1843 P.A.W. [Årtalet och de 3 bokstäverna är ett senare tillägg av okänd 
person] 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Originalbrev av Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320b) / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1843-11-XX 

 

[<C. A. Sundevall> Stämpel] 

[<Obs Styrman på Ångf. Norrland Pakettet afsänt till Lund> anteckningar 
i övre marginal] 

 

H. A. Broder! 

Med en Handlande Tjernberg skickade jag några Exempl. af Crapula 
mundi, samt med Ångfartyget Norrlands styrman på dess sista resa 
härifrån, skickade jag ytterligare 50 Exempl. af samma afhandling, jämte 
qvittencer på hvad jag emottagit af Gaimard genom Bror. Det skulle 
intressera mig, att veta, om allt detta riktigt framkommit och hvad Bror 
kunnat göra åt den saken. Ungefärligen den 16de December kommer jag 
att resa härifrån som visitator i Lappmarkerne, men kommer icke hem 
förrän i början af mars månad. Enligt Bref från min Hustru hafva åtskilliga 
mus rutilus blifvit fångade af henne. Om Bror med Någon resande till 
Haparanda kunde skicka en tenn- eller Bleckflaska med sprit uti och med 
så pass stor öpning, att musen rums derin, kunde exemplaren lättast och 
beqvämligast komma fram aflådda. En lagom tennflaska med så pass stor 
öppning finns icke att få här eller i Haparanda. intet nytt.  

Erbördigst,  

L. L. Læstadius. 

Hernösand. Nowemb. 1843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till Sven Nilsson 1843-05-13 

Nr.6        
[Med Nilssons stil:] Besv. 27/6 43. 

 
Högädle samt Höglärde Herr Professor, Riddare af Kongl. Maj:ts Nordstjerne 
orden! 
 
Då jag icke kan vara säker, att någon af mina Correspondenter i Lund —  
Ringius eller Lindblom29 — råka vara hemma, nödgas jag be om ursägt, att 
jag vågar besvära med en sak, som endast i förbigående hör till Zoologien. 
Malm30), till hvilken innelykta bref är adresseradt, har under sin vistelse i 
Jukkasjärvi burit sig skamligt och otacksamt åt, i det han lägrat Mamsell 
Linstedt, som efter Malmens afresa fått barn, till stor sorg för fadern. Denne 
eller Pastor Linstedt31) andas bara hämd emot Malm, men jag har föreställt 
den arma bedragna flickan, att hämden icke kan hjelpa hennes fallna 
anseende, utan att hon borde försöka skrifva till Malm för att väcka honom till 
besinning. Detta har mamsell Linstedt nu gjort och jag anhåller blott att, att 
brefvet blir på något vis Malm tillstäldt, utan att han behöfver veta, genom 
hvilken det kommit. Får se, om monsieur Malm svarar på Mamsells Linstedts 
bref. I naturhistoriskt hänseende har jag ingenting af vigt att förtälja. Jag har 
väl försökt att spana efter de 3 arter Hermeliner, som finnas här oppe för att 
kunna skicka till jämförelse, efter Prof. Sundevall sagt mig, att den Erminea 
major32), som finnes upptagen i Herr Professorns Fauna, icke är densamma, 
som jag mente, och hvaraf Sundevall33) fått ett exemplar härifrån; men 
fångsten vill icke lyckas så bra hvarken med Hermelinerna eller med Mus 
Rutilus, som äfven blifvit rar efter den stora fjellmössvandringen. Dock är ett 
par Exemplar fångade af den sistnämnde. 
 
Med högaktning har äran framhärda Herr Professorens och Riddarens 

 
ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 
Karesuando i Torneå Lappmark den 13de maji 1843. 

 
 

_ 
Källa: Brev från Lars Levi Læstadius i Sven Nilssons brevsamling utgivna av Bror Olsson / 
Särtryck ur Årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund år 1934. / Teologiska 
fakultetens bibliotek vid Åbo Akademi / 

                                   
29 Hans Henrik Ringius, f. 1808, d. 1874, botanist, sist kyrkoherde i Silfåkra i Skåne. — Alexis 
Edvard Lindblom, f. 1807, d. 1853, adjunkt i praktisk filosofi vid Lunds universitet, 
framstående botanist.  
30 August Wilhelm Malm, f. 1821, d. 1882, intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum. 
31 Ingemar Linsdtedt, kyrkoherde i Juckasjärvi 1831-55, efter det stora genombrottet i 
Læstadius liv den av lappmarksprästerna, som stod honom närmast, och medarbetare i 
tidskriften Ens Ropandes röst. Malm synes icke ha gjort någonting för dotterns, Johanna 
Agathas, upprättelse, och hon blev sedermera gift med en nybyggare i Vittangi. L. Bygdén, 
Hernösands stifts herdeminne. 2: s.50. 
32 Hermelin. 
33 Karl Jakob Sundevall, f. 1801, d. 1875, professor vid Vetenskapsakademien. 

Page 204 of 325
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<sida1>  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

besvaradt [mottagarens anteckning] 

Karesuando d. 12te Martii 1844 

Värde Broder! 

Ett bref af den 1sta December 1843 tror jag mig hafva observeradt — Den 
16de i nämnde Månad lemnade jag Hernösand — Resan fortsattes genom 
Ångermanland, medelpad, Jämtlan[d] och Alla Sverriges Lappmarker — 
Nu ändteligen har jag kommit till den Nordligaste punc[-]ten Karesuando. 
— Der fann jag, för mig ett bref från P. A. Siljeström, dat. Calmar den 
23dje December 1843. deruti jag underrättas, att Svenska Legations 
Secreteraren i Paris af Gaimard för min räkning emottagit 213 Francs för 
fortsättningen af Lappska Mythologien och att dessa 213 francs blifvit 
Öfverlemnade till Siljeström för att mig till[-]ställas —, Jag skrifver nu och 
besvarar Siljeströms bref, och underrättar tillika att arbetet skall erhållas 
så fort jag möjligen får tillfälle att detsamma  
<sida2>  
fullända, men att, i anseende till många mellankommande göromål, 
hvaribland Pastoral Examen och den långa inspections Resan genom 
Lappmarkerna icke varit det minsta hinder, arbetet icke kan blifva så fort 
färdigt hälldst jag äfven måste hämta Uplysningar från flere håll. Och 
härom Ber jag äfven Bror vara god och underrätta Hr Gaimard, då bref 
skrifves. 

Annars intet märkvärdigt — De flere Exemplar, som min Hustru fångat af 
Mus Rutilus under min frånvaro har hon icke fått tillfälle att afskicka och 
måste jag således flå dem och sallta in Kropparne till dess något tillfälle 
blifver, att få dem afskickade. Inneliggande quitto tör jag be Bror lemna 
till Prof Selander — Har Crapula 50 Exemplar kunnat fås igen af 
Ångfartyget Norrlands Styrman?  

Erbördigst 

L. L. Læstadius. 

<sida3> 

Om några vidare sändningar från Gaimard ankomma, ber jag Bror sända 
dem med nästa Ångfartyg, som går till Haparanda, addressera[-]de till 
Doctor Wretholm, hvilken emotta[-]ger och qvitterar samt betalar fragten. 

idem. 

Låt mig föroskull [för ros skull] veta om Crapula blifvit recenserad i någon 
tidning, och hvad innehållet af recensionen är. 

idem. 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1844-06-10 

 

<sida1>  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

[<bsv 9/9 44> mottagarens anteckning] 

[<till Læstadius om Mus rutilus!! > mottagarens anteckningar] 

Högtärade Broder! 

Jämte det jag härmed får afbörda min förbindliga tacksägelse för brefvet 
af den 30de April, tar jag mig äfven frihet öfversända meteorologiska 
observationerne för År 1843, Dem Bro[r] torde vara god och öfverlemna 
till Prof. Selander. 

Blir inte Crapula mundi anammad genom en intimation i någon Allmänt 
läst tidning, så var god och skicka den till Karesuando; den skall nog 
blifva förvarad tills bättre tider, då dess innehåll blir realiseradt i Sverrige.  

En cirka 20 stycken mus Rutilus skickade jag på vinterföret till Haparanda, 
för att afgå vidare, men jag  
<sida2>  
vet ännu icke, om de kommit fram till Haparanda. Det var uti en sådan 
der Bleck ask af Fransmännens köttaskar uti hvilken dels torkade skinn 
dels saltade kroppar voro inlaggde — Svårigheten består just deruti, att 
intet bud eller Communication eger rum ifrån Februari Månads slut till Juni 
eller Julii, då en eller annan reser härifrån med Lim till Haparanda. Jag 
kom först den 6te Martii från mina visitations Resor, och måste således 
skicka de omtalta mössen med en bonde, som kanske var mindre pålitlig. 

Om något af Fransmännens opus vidare utkommit, så är Bror god, och 
addresserar till Doctor Vretholm på Haparanda, då det väl kommer mig 
tillhanda i sinom tid. Jag är just nu, som bäst sysselsatt med 2dra delen af 
Lappska Mythologien.  
<sida3>  
Annars ingenting särdeles. Det har varit tidig vår och varmt väder till den 
22dra Maji, men sedan vände det om vädret till Norden eller från Norden, 
och nu först i går och i dag den 10de Juni ha vi haft 14 grader varmt efter 
Raumu[r] med S.O. vind. Fjellfloden stiger med fart, och rifver sönder alla 
Lax pator på Elfven der nere vid Haparanda; hvaraf blir en dålig 
laxfång[st] Stockholms Borna få således bereda sig på dyr Lax. Ett ymnigt 
regn [har vi?] fått i dag, som var rätt behöfligt för jorden. 

Jag förmodar, att Magister Siljeström skickar de i förra brefet omnämde 
penningarne, som han mottagit af Gaimard. åtminstone har jag skrifvit 
derom. Min vördsamma hälsning till Proff. Wahlberg och Vikström ber jag 
Bror frambära från M. V. Broders 

Karesuando den 10de Juni 1844. 
Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Laestadius till Candidaten Ångström 1844-07-02 

 

<sida1> 

[<besvad. d. 29/9 44.> mottagarens anteckning] 

 

Herr Candidaten Ångström! Upsala. 

Jag får härmed betyga min förbindligaste tacksägelse för Ärade skrifvelsen 
af den 17de Majii, äfven som för det goda löftet, att få del af de varia 
rariora, som Herr Candidaten funnit på sina vidsträkta vandringar. Dock 
måste jag bedja Herr Candidaten hushålla med det som är rart, och icke 
slösa för mycket; emedan det är osäkert, om jag kan præstera något 
motsvarande. Sedan Professor Wahlenberg Uphört att bekosta 
Excursioner till Norrska kusten, har jag icke heller kunnat företaga några 
Resor dit, heldst Botaniken hvarken kan eller bör vara någon hufvudsak 
för mig; och får jag i följe der- 

<sida2> 

af förklara, att jag icke kan använda utländska växter, hvilka icke 
egentligen tjena till att Uplysa de Svenska växternas synonymi, såsom till 
ex. Calamagrostis Halleriana [?] vera, Luzula Spadicea[?], med några 
flera, som likväl då borde vara granskade af de utländska Namngifvarena. 
Vi ha sett så mycket obestämt uti Nyare Svenska Floristers bestämningar, 
ehuru de spelat grunda sig på jämförelse med utländska Exemplar att 
man knappast vågar tro Någon annan än den, som sett [<båda> 
överstrykt ord] arten växande på båda ställen. 

Jag har som sagt är icke mycket att meddela, och vågar således icke 
emottaga andra än Skandinaviska former. På den benäget meddelade 
förtekningen ofver finska växterna, har jag märkt för de arter, jag skulle 
önska. På Tituli desiderat lista står teknade en hel hop saker, som jag icke 
känner till, och hvaraf jag först skulle vilja se prof; Ty hvilken kan veta 
bland en mängd Carex och salix former, hvilken form i synnerhet legat 
Namngifvaren för Ögonen. Sådane för mig obekante Nyskapade arter äro: 
Potamogeton vigreseus[?] [,] Carex gynocrates, arctica, festiva, 
hyperborea, stygia[?] Nordina etc. Salix paludosa, Læstadiana etc. 

Å andra sidan, om jag skulle innehafva ett hvarje, som icke är af 
Nyhetskrämarne kändt, så vågar jag icke nu mera divulgera[?] det 
samma af fruktan, att det kan bli nytt på kammaren, fastän det i Naturen 
icke är nytt. 

<sida3>  

Om Tit. Nylander träffar eller med honom Corresponderar, så torde Herr 
Candidaten hafva den godheten säga honom, att jag i fjol Somras 
lemnade ett paquet med växter i Torneå hos Handlanden Covenius, som 
lofvade förskaffa detsamma till Uleåborg; och att om han emellertid 
skrifvit, jag troligen icke kunnat få hans bref då [3 överstrykta bokstäver] 
jag varit borta hemifrån ifrån den 16 Julii 1843 till den 6te Martii 1844. — 
Jag vet således icke hvar han nu Uppehåller sig. Likaledes ber jag om min 
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hälsning till Candidaten Carl Hartman, till hvilken jag är skyldig att skicka 
Lappska växter; för det Gottländska jag fått af honom; Men han måste 
hafva tålamod att vänta, ty i Lappmarken är icke Communicationen 
sådan, som efter stora vägen. Äfven till Herr Berlin ber jag om min 
hällsning. — 

Inneslutande mig i Herr Candidatens Gunstiga ihågkommelse, har äran 
framhärda Herr Candidatens ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius. 

Karesuando den 2dra Julii 1844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek / 
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L. L. Læstadius desiderat-lista och brev till Ångström Juli 1844 

 

<sida1> 

[poststämpelns datum: Haparanda 24/7. Årtalet syns inte, men lär vara 
1844 vilket framgår av innehållet] 

[Adressfältet] 
Med. Ph. Candidaten Herr Ångström. 
Norrländska Nation. 
Upsala. 
 
På underteknads Posträkning i Haparanda L. L Læstadius. 

<sida2> 

Desiderata Læstadii 1844[?] 
Ex. Fries System Veg. Scand. 
Erigeron Elongatus [?] 
- rigidus et politus 
Crepis Turaxifolia. [?] 
- Nicæensis [?] 
Hieracium umbellatum 
H. æstricum [?] et crocatum. 
H. boreale, elatum 
- et Lycopifolium 
H. Retzii, Cæsium et varr. 
H. glanduliferum 
H. Cydoæfolium 
H. Collinum, Sveciam 
H. pæaltum [?], bifureum [?] 
H. Sphæro cæphalum [?] 
Symphytum orientale. 
Myosotis palustris 
Starehys ambigua. [?] 
Rhinantheus alpinus [?] 
Nuphar Luteum. 
Thalictrum rariflor. 
Corydalix laxa et pumila 
Arabis Svecica 
Erodium mascatum. 
3 Epilob. Incidum [?] 
Rosa dumetarum [?] 
4 Poterium hirtum 
Rumex hippolapothum [?] 
Egnisetum riparium [?] 
Potamag. decipiens 
- nigrescens [?] 
- salicifolius 

<sida3> 

Carex lævinostris 
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- hordeistichos, punctuta [?] 
- Lynbyei [?], Spiculosa 
- 4 -turfosa, 4 prolixa [?] 
- tricostata, subs patacea [?] 
- redueta [?], elyfroides [?] 
- Macilenta, [4] tenilla 
- Arctica, gynocrates [?] 
- nordina. 
lolium linicala [?] 
Festuca duvinscula 
- ovina x glaucea [?] 
Avena sativa intermedia 
- [4] Calamagrostis Epigejos 
- glauca, rigens 
litoræa, Halleriana 
Hartmaniana 
[4] Stipa pennata! 
Polypodium Rhæticum [?] 
- Robertianum 
Cystopteris Regia 
Betula verrucosa 
- glutinosa 
- alpestris. 
Botrych. matriacariæ 
folium, et Lungaria 
Ruta cium 
Sparganium Natans 

<sida4> L. L. Læstadius Desiderata 1844. Hm. flor 4. 

Zostera marina et β 
Veronica Spicata β. γ. δ. 
- parsica et triphylla [?] 
Utricularia Neglecta! 
Valeriana sambercifolia! [?] 
Iris Siberica. 
Scirpus multicaulis florens 
1 Do Ovatus! et parvalus [?] 
- glaucens [?] et pangares 
Coleanthus subtilis! 
Stipa pennata! Blestia[?] Svaveolens 
Agrostis alpina! Molinia Confecta! [?] 
Molinia plicata! Festuca duriuscula et β. γ. 
Festuca Sylvatica. (1 Ex.) et inermis [?] 
Elymus geniculatus. 
Triti cum rigidum et junceum et acutum. 
Zepturus [?] in curvatus. (2) 
(Scabiosa arvensis, goda Exemplar) 
[4] Plantago minore! 
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Galium sylvestre et β. it G. Saxatile. 
Gal. rotundifolium (dål) 
(4) Potamog fluitans [?] et oblongus [?] 
- acutifolius obtusifolius - gracilis - 
Zosteraceus [?] - mar[överstrykt ord] 
Ruppia rostellata. (Myosotis palustris.) 
Gentiana germanica! Verbosea omnia! 
Chenopod. Opulifolium. 
Rochia hirsuta. Imperatoria osthrathsiana [?] 
Selinum lineare [?]. Angelicha litteralis 
Opium[?] graveolens. 

<sida5> 

Chorophyllum bulbosum. Myrhis odorata 
Statice montinum [?]. Juncus montinus, nigritellus [?] 
buforius β. γ. pygmeus. 
Rumex [överstrykt ord --morosus], divaricatus Crestatus [?] 
Conspes[-- överstrykt ord]. Epilobium hypericifolium 
Elatine triandra [?] /4 Ex./ et hexandra. [?] 
Arenaria Ciliata α. β. γ. ! 
Cerastium hybridum [?]. anglicana [?][överstrykt ord] 
Sorbus [överstrykt ord]. Rosa alpina et [-- överstrykt ord] ellæfolia 
Rubus [?] affinis [?], dix[?] color, /2 Ex./ Radula [?] [överstrykt ord] (1) 
(4) 1) Glandalosus, (4) Corylifolius [?] nemorosus [?] 
(4) purienosus. [?] (Monne af Arrhenius dessa kunna fås?) 
Potentilla frati[överstrykt ord], [övetstrykt ord] rupestris, Guntheri 
Collina, verna, Cinerea. 
(4) Geum hispidum 1) urbanum, intermedium 
Ranunculus Cercinnatus et (4) morinus [?]. Algriceus [?] 
Mentha rubra gentilis, aguatica β. γ. 
Satira, Agnostis /1 Ex./ 
Orobanthe Cirsii, minor, Epithymum 
Euphrosia gracilis [?] 
Thlaspi pefoliatens et alpestre. Braya alpina! [?] 
Arabis Arenosa. Diplotaxis Tennifolia. [?] 
Geranium Mackrorhisum [?], dissectian [?] (2 Ex.) 
Fumaria [?] Capreolata /1Ex./ Onoris [?] repens (1) 
Melilotus macrorhika [?], officinalis dentata 
(alt 1) [?] trifolium[?] alpestra medicago sylvestris 

<sida6> 

Hieracium bifurcum, Larusoni 
(4) Echinops Sphærocephalens, Cirsinus[?] Canum 
Cineraria [?] Campestris. Senecio aquaticus 
Plulanthera Chlorantha [?] 
Epipogium G[överstrykt ord] (1) 
Zanichellia polycarpa [?], pedicellata 
Calletriche Stagnalis, harmulata [?] 
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Carex paradoxa, paniculata, virens [?] 
- Schreberi, Böminhansiana [?] 
- nutans, pediformis. 
Salix ovata! [?] Sanuantacea! [?] 
 
Apothek. Östman, Haparanda 

<sida7> 

Herr Candidaten Ångström! 
Min Herre! 
 
Härmed har jag äran meddela en del af de på Reqvisit listan opptagna 
Lappska växter. — Att lemna Speciel[l]a i Någon ohoflig mängd, kan jag 
intet — Det vore det samma som att göra mig sjelf otillgänglig för all 
vidare Communication med Andra Botanister, hvilket väl icke måtte vara 
Tituli mening. — Att jag icke kunnat fylla hela Reqvisit listan kommer 
deraf, att jag icke har allt det begärda — i synnerhet af de nyskapade. 
Några få icke begärda former har jag vågat bifoga — men att bifoga mera, 
än som väl kändt är, vågar jag icke heller förr än det blir kändt; man vet 
att det som i Naturen genom observationer och säkra experimenter låter 
förena sig till enhet i medvetandet, låter icke förena sig på Kammaren, ej 
heller af dem, som se blott formerna, men vilja icke se orsaken till 
formerna. Tituli växtremiss torde jag om lyckan är god, få emottaga i 
December månad. 

Med aktning har äran framhärda Herr Candidatens ödmjukaste tjenare 
 

L. L. Læstadius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1844-10-09 

 

<sida1> 

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

[<besv. 1/11 44> mottagarens anteckning] 

[<omkring 10 oläsliga ord> troligen mottagarens anteckning] 

 

Högtärade Broder! 

Jag skyndar härmed, att betyga min förbindliga tacksägelse för skrifvelsen 
af den 9de September jämte med medföljande 20 Rdr, hvilka jag på andra 
sidan tacksammeligen qvitterat. — Jag har hvarken förtjent eller gjort mig 
räkning på någon Contant Betalning för Mus skinn och kroppar — utan 
hade jag ansett Bror såsom Commissionär för mig hafva förtjent dessa 
skinn. Dock likväl, då Bror af egen godhet behagat skicka penningar, så 
tar jag emot dem med tacknämlighet. 

Andra, tredje och 4de delarna af min Lappska Mythologi äro nu så vida 
färdige, att jag endast väntar på ett manuskript från Kyrkoherden Fällman 
i finnland, för att derav göra några Excerpter[?] i samma ämne, för att få 
verket så mycket fullständigare. Derom behagade Bror underrätta 
Gaimard, ifall något bref skrifves åt det hållet — De 100de Riksdaler 
Banco, som Magister Siljeström i Calmar hade emottagit af Franska 
Regeringen för min räkning har jag nu emottagit — Då jag fått detta och 
ett Exemplar af verket, kan jag för min del anse min möda — Ersatt — 
men fås det något mera, är det bra — hvarom[?] inte får jag vara nöjd.  

<sida2>  

Under loppet af Sommaren hafva inga möss blifvit fångade — men det kan 
blifva bättre tillfälle i vinter, då de börja på krypa in i våra bodar, och 
knafra[?] på våra matvaror — Hermeliner är här verkeligen Ondt om, och 
ehuru[?] jag lofvat 24 Sr stycket, har jag dock icke kunnat erhålla något 
Exemplar. De förstå sig icke på att fånga sådane djur här å orten. 

Sommaren har varit varm här oppe, och torr, så att torkan gjort skada på 
årsväxten — men godt år har man likväl fått på hela Torneå Elf. 

Som jag icke har något nytt att berätta, så innesluter jag mig i Brors 
ynnestfulla åminnelse, framlefvan[-]des med högaktning och vänskap, 

 

Karesuando den 9de October 1844. 

Erbördigst 

L. L. Læstadius. 

 

 
_ 
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L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. November 1844 

<sida1>  

S.T. 

 

Herr Candidaten C. Hartman! 

Min Herre! 

Omsider efter långt dröjsmål, får jag äran afbörda min förbindligaste 
Tacksägelse för den växt remiss, hvilken jag redan förrledet år hade nöjet 
emottaga i Hernösand. Men Communicationen här oppe har sina stora och 
oöfvervinnerliga svårigheter. När jag Ändteligen kom hem från den långa 
visitations Resan i Mars 1844, var den tiden redan förbi, på hvilken man 
kan få någonting härifrån afskickadt till Haparanda. Och jag måste 
Således vänta till dess Någon Resande nu möjligen kommer från Norrige, 
med hvilken ett växt paket kan sändas. Man måste  

<sida2>  

alltid passa på tillfällen här oppe, och sådane gifves sällan. 

Beklaga måste jag, att jag nu icke har högre fjell[-]växter, emedan jag 
blifvit uttömd genom de bestän[-]diga reqvisitionerna. Jag har således 
icke kunnat meddela af de egentliga alpinska växterna; men om jag 
framdeles kan få sådane, som Tit. ännu Saknar, vill jag bjuda till att fylla 
behofvet efter Råd och lägenhet. 

Jag hoppas emellertid, att Tit. af det lilla, som nu medföljer skall finna min 
goda vilja att godtgöra den Remiss jag fått. — Anhåller tillika att 
framdeles få vara innesluten i Tituli gunstbenägna hugkomst visa vid de 
nova et rariora, som Tit. Under framdeles skeende vandringar torde 
komma att uptäcka[.] Med denna önskan har jag äran framhärda 

Herr Candidatens ödmjukaste tjenare 

 

L. L. Læstadius. 

 

Karesuando i Torneå Lappmark (Nowember) 1844. 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-01-15 

 

<sida1>  

S. T. Herr Professor Sundevall Stockholm. [Adressfältet på kuvertet] 
(kongl. Riksmuseum.) medföljer ett stycke pose.  
<sida2>  
[<besv. 15/3 45.> mottagarens anteckning] 

Karesuando den 15de Januari 1845. 

Högtärade Broder!  

[<4 Mus rutilus; 6 Mus medius; 5 skelett af M medius - - - af rutil. rup -> 
troligast mottagarens anteckningar] 

Jag har låtit berätta mig, att 2ne Resande från Tromsö snart torde vara att 
förvänta, och som jag förmodar att de resa genom Stockholm, så lägger 
jag färdigt en hop med kroppar och skinn af möss, som blifvit fångade i 
vinter, mest af mus rutilus, men också af andra sorter, efter som jag 
finner att de variera till storlek och färg. Ett Exemplar, som var närmast 
mus rutilus, men tycktes icke vara just precist den heller, åt katten opp 
hvilket var skada. Kanske var det en bastard — 

Vill Bror vara god och fråga Prof. Selander, om Något arfvode Utfallit för 
1843 års meteorologiska observationer, och om  
<sida3>  
han vill hafva fortsättning. I thy fall, kan det som möjligen utfallit, 
addresseras till Haparanda, och skall jag, så snart mina Lappar b[e]gifva 
sig till fjellen utskrifva observationerna för 1844.  

Då sednare delarne af Lappska Mythologien tillsammans icke utgöra mera 
än den första delen kan jag icke Debitera Gaimard för mera, än hvad jag 
redan bekommit, neml. 100 Rdr Banco för första delen, och 102 Rdr 
Banco för de sednare delarne. Men om Han vill godkänna något för ett 
annat arbete i Botaniskt hänseende neml. Novitiæ Floræ Lapponiæ, och 
utgifva detsamma i sammanhang med andra till commissionens stora 
opus hörande Naturhistoriska arbeten; så  
<sida4>  
vill jag framdeles Communicera detsamma — Detta arbete kan väl få 
skrifvas på latin, såsom varande helt och hållet vetenskapligt. — 

Har Bror icke kunnat afsätta Exemplaren af Crapula mundi, kunde de 
återsändas med nästa Juni månads ångfartyg som går till Haparanda. — 
under adress: L. L. Læstadius; emottages af Doctor Wretholm. — 

Annars intet nytt. En blid vinter ha vi hittills haft häroppe. Min familj har 
återigen blifvit förökt med den 9de i ordningen, som lefver och 3 äro döda 
— Om man, som i England sker, skulle få sätta ungarne på meritlistan, så 
skulle jag icke vara så illa meriterad, till erhållande af ett bättre Pastorat 

Erbördigst 
L. L. Læstadius. 

_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-02-07 

 

<sida1>  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

Karesuando d. 7 Febr. 1845. 

H. Ä. Broder! 

[<Ols 14 April> troligen mottagarens anteckning] 

Då jag vågar besvära Bror med hosföljande Commission sker det mest 
derföre, att jag är nog litet hemma i växel väsendet. 

Om Bror Alltså ville vara af den godheten och præsentera medföljande 
växel jämte advis[?] för Handelshuset Billingsson[?], så får jag höra om 
växeln accepteras: i motsatt fall fås den väl till baks med Protest. — 
Accepteras den, så lär[?] väl Huset Billingsson dra försorg derom, att 
Pengarne adresseras  

<sida2>  

till Haparanda Gränse-Post Contoir. 

Med en Resande Norrman Hr Rector Lange skickades för någon vecka 
sedan ett parti möss-skinn och kroppar. vore intressant veta, om det 
riktigt kommit fram. 

En mild vinter ha vi haft här oppe, ända tills nu då Termomätern visat — 
25 a 27 Raumur några dagar. 

Jag är under tiden sysselsatt med husförhör i Lapparnes kåtor, ett 
göromål, som jag försäkrar ingen goddags pilt kan stå ut med — Annars 
intet nytt — med aktning och vänskap teknar Brors 

Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

 

[text i marginalen:] I fall det skulle behöfvas[,] skickas fullmagt för Bror 
at[t] emottaga och qvittera Pengarne 
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L. L. Læstadius till Jens Vahl 7 Februari 1845 

<sida1>             

Karesuando i Torneå Lappmark den 7de Februarii 1845. 

[H]err Ph. Doctorn samt Intendenten J. Vahl! 

[D]å jag nu väntar en passande läglighet med unge Aagard [et.] Comp. 
som skall passera härförbi under sin reise från [Tr]om[s]öe till Hamburg, 
tager jag mig frihed att benytta [d]etta tillfälle; och låta Dem veta, att jag 
ännu lefver, [eh]uru jag måste bedja om ursägt, att jag icke förr 
be[sva]rat Deres ærede skrifvelse af den 28 April 1842. [Jag] har under 
tiden icke haft mycken tid, att egna åt [bo]taniken, då jag varit nödsakad, 
att præstera den i [vår]t Land brukliga Pastoral Examen, hvarest 
före[ko]mma allt för många ämnen, som icke allenast [<icke> 
upprepning] [har] någon gemenskap med det Botaniska, utan äro [äfv]en, 
som det synes mig, främmande för det Pre[ster]liga. För denna Examen 
måste jag vistas i Hernösand [när]a 5 månader under sommaren och 
hösten 1843, under [hvi]lken tid jag likväl fick färdigtryckt en af mig 
[för]fattad Biblisk Historia på Lappska Språket: hade [äfv]en tillfälle att 
göra närmare bekantskap med [pro]vinsens Botanist Lector P. Engman, 
hvilken - -funnit Botrychium Virginium i större mängd [på] mitt gamla 
ställe (Tåsjö). I sällskap med samme [Le]ctor Engman hade jag äfven 
lyckan återfinna  
<sida2>  
[Gly]ceria Norvegica, Sommerfeldt, hvilken af mig funnen [i] 
Ångermanland redan 1824; blef af den tidens Botanister [betra]ktad och 
hänförd såsom varietet till Glyceria maxima. Om [man] vill följa Nyare 
Botanisters artbegrepp, så är den visser[ligen] väl skild från Glyceria 
maxima och pendulina: men att [Glyc]eria norvegica nu måste heta 
Glyceria remota hos Hart[man] och Fries, kan jag säga gilla, då Forsselles 
Exemplar af --mes Poa remota äro så otydliga, att Wahlenberg ansåg den 
vara en form af Poa sudetica; sedan ansågs [den] af både Wahlenberg 
och Fries vara synonym med Glyce[ria] pendulina, och nu först påstås den 
vara synonym med [Gly]ceria Norvegica. Quid hoc sibi vult? [quod hoc sibi 
vult?=Vad betyder detta?] Under min vi[stel]se i Hernösand hade jag 
äfven tillfälle observera [fler]a former af Sparganium Simplex, så nära 
förenade [med] Sparg. Natans, att Hartman i bref påstår bestämt, att 
[den] hör till Sparg. natans: men jag påstår lika bestämt, att [d]en hör till 
Sparganium simplex: denna form, hvilken [han] kallar Sparganium 
simplex β glomeratum, blir ett tviste ämne mellan mig och Hartman; men 
att --, om han får se den genast gör en nova Species deraf [dero]m är 
ingen tvifvel. — 

[Ef]ter slutad Examen i Hernösand, kom jag att göra en [vidly]ftig 
Visitations Resa genom alla Svenska Lappmarker [var]under naturligtvis, 
då denna resa skedde om vintern 1844 [inge]nting i Botanisk väg kunde 
göras. Efter hemkomsten har [jag] begagnat lediga stunder för att 
fullborda andra delen af [min]a Fragmenter i Lappska Mythologien för 
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L. L. Læstadius till Jens Vahl 7 Februari 1845 

Gaimards [räk]ning samt emellanåt under sommaren 1844 gjort [någ]ra 
Excursioner häromkring; men något synnerligt  
<sida3>  
[i bo]taniskt hänseende har icke kunnat Uptäckas, så framt Linnes rätta 
Sparganium Natans, sådan den beskrifves i Flora Lapponica, förtjenar 
anföras: Alla Svenska Författare [har] hittills icke känt denna form; de 
hafva nämligen tagit --β minimum Fl. Sv. för α, emedan Lin. Sparganium 
Natans [mi]nimum finnes öfver allt i Sverrige, men icke α, som [komme]r 
Sparganium simplex närmare, än man kan föreställa [sig.] [T]ill och med 
bladen äro nedtill 3 kantiga. Men i Norra Sverrige [finnes] äfven en tredje 
form, hvilken jag kallar Spargan[ium] γ hyperboreus. Denna form är den 
allmännaste - - flytande men sterila mycket smala gräslika bladen - - 
Elfvar och sjöar: den finns åtminstone ända till Helsing[land] kanske än 
längre söderut, men fructificerar icke [i dju]pare vatten. Förhållandet 
mellan dessa 3 former kan ---f följande fruktformer: Sparganium Natans α 
(?)[okänt tecken] β (?) [okänt tecken] γ (?) [okänt tecken]. - - har α 
dubbelt längre stift än β, och γ har nästan inte stift. [Somma]ren var här i 
Norden utmärkt varm och Torr utan regn -- gjorde att våra 3 Utricularier 
blommade här oppe, och --en 4de form midt emellan U.media och minor, 
hvilken [jag tä]nker förena dem båda. Af allt detta har ingen annan [än 
W]ahlenberg hittills fått del; ty de andra vilja lefva på [andras b]ekostnad, 
som slita ondt: de vilja tillegna sig rättigheten [att be]skrifva andras fynd, 
en rättighet, som likväl tillhör Uptäckaren - - - är så jalus om sina 
Nyskapade arter, att ingen annan --n gynnare och anhängare kunna få del 
deraf. Jag har kunnat få se hvarken Carex Nordina eller gyno crates eller - 
-, och om det icke vore skamligt, skulle jag begära dessa for- - - Dem från 
Grönland, efter de finnas Uptagne i Drejers arbete - - långt är nu Flora 
Grönlandica avancerad? 

[Ingen]ting annat af värde vet jag berätta. Min familj har under - - - blifvit 
förökt, så att jag nu har 9 lefvande Barn, och 3 döde. [Min] mening är att 
snart flytta bort från Lappmarken, och söka [ett] bättre Prestgäll.  
<sida4>  
[Hos]följande afhandling Crapula mundi medföljer endast [i den] act och 
mening, att De kan förord[?] eller præsentere [den] för någon af deres 
bekante bland dem, som intressere[r sig] för Politik - Pastoren och Ordens 
Ledamoten Stockfleth [som] genom Videnskaps Sällskapet i Trondhjem 
utgifva Lappska Mythologie på Norsk, sedan den först blifvit [tryc]kt på 
Fransk; och har jag fördenskull overladt till [Stock]fleths öfversättning 
mitt Concept af första delen. [Om] de framdeles vill hedra mig med 
underrättelse om [deres] tillstånd samt om deras för handen varande 
vett[e]nskapli[ga] arbeten: skall det vara mig særdeles kärt och 
[fägne]nesamt. Emellertid innesluter mig i deres [vän]skaplige hugkomst. 

erbördigst 

L. L. Læstadius. 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Botaniska Centralbiblioteket Köpenhamn / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-05-12 

 

<sida1>  

Till Herr Professor C. Sundevall Stockholm [Adressfältet på brevet] 

<sida2>  

[<besv 13/6 45> mottagarens anteckning] 

 

Kares. den 12te Maji 1845. 

H. Ä[?] Broder! 

För brefvet af den 13/3, innehållande 15 Rdr betygar jag först min 
förbindligaste tacksägelse, och der[-]näst för brefvet af den 15de April, 
hvilket jag finner vara rigtigt ankommet till Haparanda med de 213:16 
Banco, som det skulle innehålla — observations Tabellerne har jag ock 
bekommit och skall taga dem ad notam. — Vi hafva mycket kall vår i år. 
Ett par Svanar hade blifvit sedda i går 1 mil her ofvanföre, hvilket 
betyder, att de icke funnit mat eller vaker ofvanföre: ty annars pläga de 
alldrig synas her vid oppflyttningen — Några skinn af Ruskia hiiri / mus 
rutilus / [understrykningarna kan vara Sundevalls] hafva blifvit torkade 
sedan sista remissen; men inga hermeliner. — Ändteligen har jag fått låna 
Kyrkoherden Fällmans manuskript i Lappska Mythologien, hvilket inne[-
]håller många [<intressanta Uplysningar> nedersta raden i kopian har 
delvis uteblivit]  

<sida3>  

som bäst på, att deraf göra Utdrag för Fransmännens räkning, och torde 
manuskriptet komma att sändas till Bror nästkommande höst; ty ehuruväl 
det nu är i det mesta färdigt, så måste jag först taga afskrift deraf; för att 
hafva något i behåll, ifall manuskriptet icke skulle komma fram. Sedan 
original manuskriptet riktigt framkommit och blifvit till sitt ändamål rigtigt 
begagnat af Fransmännen, har jag beslutat öfverlämna afskrifterne till 
Pastor Stockfleth, som begärt de samma, för att genom vet. Societeten i 
Trondjem låta utgifva den af Trycket på Norrska, NB sedan de först 
utkommit på Franska så att intet förfång skall ske Fransmännen 
derigenom. 

För Herr Kyrkoherden Fällmans liberalitet, att låna mig hela sitt 
manuskript, borde Fransmännen honorera honom med åtminstone ett 
exemplar af Boken när den hinner utkomma, hvilket ingalunda vore för 
mycket begärdt. Mon tro om det icke finns någon ivring i Professor 
Selanders  

<sida4>  

yttrande, att arfvodet för 1843 års observationer blifvit mig tillsändt. Uti 
Nowember 1843, emottog jag i Hernösand 33:16 för 1842 års 
observationer, på hvilka han äfven fått qvitto — men observationerne för 
1843 har ju han icke emottagit förr än i slutet af maji 1844, och det 
genom Bror — När skulle han hafva skickat arfvodet för dem? Om Bror 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-05-12 

 

skulle vara så god och fråga honom, uti hvilken månad och till hvilket Post 
contoir — emedan Bror nämner i brefvet, att han säger sig hafva skickat 
det till Umeå — hvilket måhända är misstag. Det tor[de] måhända vara 
bäst, att jag hädanefter ger Bror fullmagt, att emottaga detta arfvode 
med det samma, som observations listorne tillställas honom, på det icke 
pengarne må skickas på galit Post Contoir — och sålunda förkomma — 
Här följa observations listorna för 1844. 

med en annan Commission måste jag äfven besvära, neml. att öfver[-
]lemna följande handlingar till missions Sällskapets Secreterare, hvarefter 
jag framdeles någon gång får höra om missions Sällskapet accepterar 
villkoren. Erbördigst 

L. L. Læstadius 
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L.L. Laestadius brev till Professor Joh. Wilhelm Zetterstedt 1845-06-20 

 

<sida1> 
[<Haparanda 23/7> Poststämpel]  

På underte[c]knads Posträkning i Haparanda. Læstadius [Avsändarens 
anteckning] 

Kongl. Majts Trotjenare, Bot. et oec. Professorn, Riddaren af Kongl. Majts 
Vasa orden, Höglärde samt vidtberömde Herr Joh. Wilhelm Zetterstedt 
Lund [Adressfältet på brevet] 
<sida 2>  

Karesuando 20 Jun 1845. 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, samt Riddare af Kongl. Majts 
Vasa Orden! 

Utaf anledningar, hvilka här nedanföre angifvas, tager jag mig frihet 
anhålla om en Commission hvilken af Herr Professorn lättast kan 
verkställas. Min ödmjukaste [<och> överstrykt ord] anhållan vore 
nemligen, att Herr Professorn täcktes Communicera hosföljande desiderat 
lista med Någon af de yngre Botanisterne i Lund, som kunde hafva lust att 
gå i vextutbyte med mig. Jag har stått i Correspondens med Adjuncten 
Lindblom, Mag. Ringius[?] och Areschuog, Men sedan dessa fått sina 
behöfver [behov?] fyllda af Lappska växter, kan jag icke hafva mycken 
förhoppning att få mina vidare behofver, afhjelpta  
<sida2>  
af dem. Min förhoppning hvilar nu på sådane, som icke äga mycket af 
Lappska växter, och hvilka således kunna med större beredvillighet 
meddela goda och fullständiga exemplar af de här begärda. 

Upsaliense[2-3 oläsliga bokstäver] hafva Nästan tagit afsked af mig. Prof. 
Wahlenberg är vorden Gammal, och orkar icke mera äflas med de många 
artmakare, som hacka på honom från alla kanter. Dessa sednare synes 
hafva föga respect för den Allmänna Folkrätten, då de icke allenast 
tillegna sig Andras Uptäckter, i det de Narra åt sig Exemplar af 
Uptäckaren, men ändock taga s[t]jälandes, ur andras Herbarier 
materialier för vidlyftiga beskrifningar, tvärt emot förste Uptäckarens 
uttryckliga förbehåll. 

Jag kan icke begära, att en skall kunna præstera allt, som står i desiderat 
listan, men om flere förena sig, så förmodar jag, att behofvet  
<sida3>  
i det Närmaste kan blifva af hjelpt — För Herr Professorns eget besvär 
med denna commission, erbjuder jag exemplar af de Lemmel Arter, som i 
sednare tider blifvit Uptä[c]kta nemligen Lem. rutilus och medius, då jag 
icke vill förmoda, att Herr Professorn sjelf har behof af Lappska växter. 
Med Högaktning har äran framhärda, Herr Professorens samt Riddarens 
ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

Kares. i Torneå Lappmark den 20de Junii 1845. 
_ 
Originalbrev av L. L. Laestadius / Lunds Universitetsbibliotek / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-07-16 

 

<sida1>  

[mottagarens anteckningar på översta raden som blivit klippt i längden vid 
kopiering är oläsliga] 

 

Kares. den 16te Julii 1845. 

Vörde Broder! Sundevall. 

Just i dag erhöll jag för 1843 och 1844 års meteorologiska observationer, 
de 100 Rdr Rigsgälls, som Bror för min räkning emottagit af Sellander, 
och som jag hör att Baron Vrede kommer att resa från Muonioniska till 
Stockholm den 24de Julii, så berömer[?] jag tillfället, att ski[c]ka sednare 
delarne af Lappska mythologien hvilket manuscript jag måste anhålla, att 
Bror är så god och öfverstyr till Gaimard eller den auctoritet, som skall 
hafva verket.  

<sida2>  

Om min rätt, att få ut de 5 Exemplar af det stora opus, som mig skulle 
till[-]komma, af Commissionens arbeten, kan jag nu icke vidlyftigt orda; 
men, om Bror tror, att det kan vara en möjlighet, så vill jag framdeles 
gifva fullmagt för Bror, att söka utverka detta. 

Emedan Sellander har dåligt minne, så kan jag icke eller framdeles directe 
sända honom de meteorologiska observationer, som nu göras; ty då kan 
han glömma, att han emottagit dem; utan måste jag be Bror vara 
<sida3>  

så god och emottaga desamma för att tillställa Sellander — Annars intet 
nytt — 

En kropp och ett skinn af en råtta, som lär vara af samma sort, hvilken 
katten ref sönder, har det lyckats mig att få uti; men den är så sällsynt, 
att då jag icke kunnat få mer än ett exemplar, har jag måst flå skinnet 
löst ifrån kroppen för att bibehålla bägge delarne, och sålunda skicka både 
kroppen och skinnet af en och samma individ — om den är duglig, får 
man försöka att anmoda alla, som köra hem hö, att se efter på botten af 
hö hässjorna, om någon sådan vidare kan öfverkommas — mera en annan 
gång — Buden hasta. jag måste sluta. Erbördigst 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-10-12 

 

<sida1>  
[<besv> mottagarens anteckning; datumet bortfallit vid kopiering]  
[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

Karesuando den 12te October 1845 

H. K. Broder! 

För kärkomna skrifvelsen af den 17de Julii skyndar jag att af[-]börda min 
förbindliga tacksägelse, samt för de underrättelser den innehöll. — Det 
förstås att jag icke kan använda Fransmännens Plancher sjelf, utan får jag 
anhålla, att Bror försöker på bästa sätt omvända de samma i penningar — 
Det må nu fås, hvad som fås kan. kan jag få 200 Banko för hvarje af de 
4ra Exemplaren, så är jag vis[s]t belåten, och äro med de knappa 
inkomster jag äger, en stor hjelp — Jag har väl icke mer än en poika i 
[<Sk> överstrykta tecken] Pite Schola, men han drager redan hälften af 
Pastoratets inkomster — och dessutom har jag 8 stycken ungar hemma, 
att föda och kläda — Bror Behöfver dock icke besväras med Penninge 
remisser, för än åtminstone hälften blifvit försåld. och det förstås att Bror 
med det första afdrager Egen fordran.  
<sida2>  
Med Baron Vrede afsände jag i Sommar andra delen af det mythologiska 
manuscriptet; som tillkommer Gaimard; skulle han icke ännu hafva 
aflemnat det till Bror, torde vara bäst att höra efter detsamma, och får jag 
anhålla, att Bror täcktes öfverstyra det samma med säker lägenhet. — om 
Bror skrifver till Gaimard, kunde Bror vara god och nämna, att jag för 
Lånet af Fellmans manuscript endast önskade tillställa honom ett 
Exemplar af det mythologiska arbetet, när det blir tryckt, och hvilket icke 
torde vara mer än billigt. Med Samma Baron Vrede följde äfven ett 
Exemplar af den medelsort Lemmel — eller Rått art, som förut varit 
nämnd såsom sedd här oppe — men sedan detta afsändes, har icke fåtts 
någon dylik — 2 Exemplar af snö musen eller minsta sorten Hermelin i 
Sommardrägt — det ena som kropp det andra som skinn, skola fram 
<sida3> 
deles jämte andra skinn af möss afsändas, om det kommer någon 
Resande från Tromsö eller Hammerfäst i höst, som reser öfver 
Köpenhamn till [<Bel> överstrykta tecken] Brehmen 

Annars intet nytt. — De Plancher som Bror skickat i Sommar ligger ännu i 
Haparanda, ty Selander tördes icke taga dem med sig i forsarne af fruktan 
för väta. Men jag får dem väl på vinter före[,] kanske har brefvet af den 
17de Juli också legat någon månader i Haparanda, ilag med Selanders 
bref, då det icke kan förr än i October slut — När Bror skrifver nästa gång, 
var god och underrätta i hvilken Lappmark Prof. Wahlberg varit i sommar, 
och hvad nytt å Botanisk väg han har funnit. 

De ornithologiska antekningarne hafva blifvit ganska få — men skola 
sändas med en första resande, som reser Söderut i vinter. Erbördigst 

L. L. Læstadius. 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L.L.Laestadius brev till Prof. [Zetterstedt?] 

<sida1> 

Karesuando den 12te October 1845. 
 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, Riddare af Kongl. Vasa Orden! 

För ärade Skrifvelsen af den 7de Augusti, jämte dermed följande växt 
Exemplar, skyndar jag härmedelst att betyga min ödmjukaste och 
förbindligaste tacksägelse. 

Af de få begärda växterne lär jag ty värr icke ega Exemplar. Pad. 
viresum[?] har jag icke sett — af Mintha[?] Lapponica, har jag fått en 
stump af Kyrkoherden Fellman — och af Mintha rubra, har jag icke Annat 
än det som Professor Fries bestämt från Skåne. Likväl tror jag mig kunna 
præstera utom sådane efter mina Exemplar af Fries och Hartm bestämda, 
äfven sådane som ännu ingen sett eller bestämt,  
<sida2>  
samt Salices efter en annan åsigt bestämde, än den Fries följer. — och 
skall jag bjuda till, att få ett paket afsändt i December med någon 
resande, från Tromsö, som reser öfver Köpenhamn till Hamburg. 

Den Cochlearia officinalis, som medföljde i brefvet, är väl icke hufvud 
formen, utan kommer närmare C. anglicha, och öfverensstämmer bäst 
med den form, hvilken jag uti en mono-[<g--f> överstrykta bokstäver] 
öfver de Svenska Cochleariæ formerna, kallat Cochlearia finnmarkica. 
Afhandlingen finnes endast i manuscript jämte Figurer förvarad på 
Vetenskaps Academiens Bibliothek. Under namn af Glyceria Fes[2-3 
oläsliga bokstäver]cæformis, medföljde äfven i brefvet, som jag förmodar 
af misstag en fåblommig form af Poa Nemoralis. Men jag förmodar att den 
af Tyska Botanister benämnda Glyceria festucæformis är en form af 
Glyceria distans. — I allmänhet skulle jag önska de begärda Exemplaren 
icke från Botaniska Trädgården, utan från de villda växtställena.  
<sida3> 
Skulle Herr Professoren behaga hedra mig med någon liten remiss i vinter 
så kan den bäst komma mig till handa genom Professor Carl Sundevall i 
Stockholm. 

Sommaren här oppe har varit varm och torr, och har denna omständighet 
framlockat några former af Nymphæa lutea, som sprider sig närmare ljus 
öfver Nymphæa pumila hvars arträttighet jag icke kan erkänna, med 
mindre[?] [se ordet i originalet nedan] 4 a 5 mellan former äfvenledes 

erkännas för arter. — 

Med Aktning framhärdar Herr Professorens 
ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius. 
_ 
Originalbrev, skrivet av L. L. Laestadius / Lunds Universitetsbibliotek / 

Page 224 of 325



L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1845-12-XX 

 

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

[<besv 10/4 46> mottagarens anteckning] 

 

K. Bror! 

I förväntan på något tillfä[l]le måste jag på förhand lägga ner härmed 
följande skinn och kropp[.] Men Nirpi skinnet har jag icke kunna[t] hjelpa, 
emedan djuret hade drunknat i ett brun; och endast som ett exempel, 
huru Nirpi ser ut i sommar drägt, har jag låtit det med följa, lika[-]ledes 
kroppen: båda äro ungar. 

Annars intet nytt. 

Karesuando i December 1845 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1846-05-09 

 

<sida1>  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

[<besv 30/10 4[6?]> mottagarens anteckning] 

 

Kares. den 9de maj 1846. 

H. K. Bror! 

Jämte skyldig tacksamhets betygande för brefvet af 10 April, hvaraf 
inhämtas, att skinn och kroppar riktigt framkommit af Mus rutilus m.m. 
får jag äfven betyga min förbindliga tacksägelse för besväret med 
försäljningen eller redovisningen af Franska Opera Omnia. Om icke 
Packorna vore till intrång, skulle det icke behöfva så mycket brådskas 
med försäljning till underpris. Jag förmodar, att några Exemplar kunde 
afsättas till Finnland. En man med 9 Barn, och med [<så> överstrykt ord] 
det minsta Pastorat i Sverriges Rike måste vara mån om hvarje styfver, 
som kan inflyta. — 

Huru det må förhålla sig med artskil[l]naderne mellan mösserne här oppe 
vet jag naturligtvis icke — Besynnerligt föreföll mig, att Bror bestämde det 
ena Exemplaret, som skickades i fjol vinter (Ett skinn utan Cranium, med 
kroppen af samma skinn) att vara en varietet af den mycket mindre mus 
rutilus. af mustela eller Hermelin slägtet [några ord uteblivit från 
fotokopian] - - utan tvifvel - - -  

<sida2>  

emellan de 2 arter, som Bror redan bekommit härifrån. Men att få uti den 
är icke så lätt. Min Hustru erinrar sig ännu som barn hafva flått många 
Exemplar hörande till Medel[-]sorten, emedan hennes far, boende i 
Quikjock fångade alla sorters Hermeliner, då skinnen ännu voro i något 
pris. Medel sorten skiljes bestämt af Lappska Jägare från mustela nivalis 
och den vanliga Hermelinen. Medelsorten skall ibland andra skilje märken 
hafva Svarta örtippar. Mustela Nivalis, kallas på finska Nirpi: Den vanliga 
Ermelinen kallas på finska Kärpä[<inen> överstrykta tecken] på Lappska 
Puoita. 

Då Selander väntas hit opp, bryr jag mig icke om att skicka meteorl. 
observationerna för 1845. ejheller observations Tabellen öfver flyttfoglar 
m. m. då jag ganska väl vet att stora svårigheter göras på Post Contoiret 
för deras Porto frihet[.] ganska litet är det dessutom, som jag kunnat 
antekna på dessa Tabeller; man borde vara ute hvar dag, för att med 
säkerhet  

<sida3>  

bestämma Flyttfoglarnes ankomst. Jag ser af Tidningarne, att vissa flytt[-
]foglar kommit ganska tidigt i år till Medlersta Sverrige, men hit har ännu 
ingen annan än kråkan och Snösparfven hunnit. Alltid har Mota[-]Cilla 

Page 226 of 325



L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1846-05-09 

 

alba visat sig här före den 5te maj, men i år syns ännu ingen den 9de maj. 
Vi hade i natt 10 grader kalt efter Raumur. 

Skulle bror vara så god, och framföra min förbindliga hällsning till 
Magister Siljeström, att de genom honom [<honom> överstrykt ord] af 
Fransmännen reqvirerade meteorologiska observationerna måste 
afskrifvas först; att detta icke kan ske så i en hast. äfven vore det 
nödvändigt veta, om de accepteras på Svenska, eller om de böra vara i 
samma form som dem Gaimard redan erhållit 1839. Baromäter 
observationer för somliga år har Selander fått i original, hvilka jag således 
icke eger en gång. Selander har säkert begifvit sig opp åt Norden innan 
detta bref hinner till Stockholm [sista raden på sidan bortfallit vid 
kopieringen på KVA]  

<sida4>  

vore rest, skulle Bror kunna hälsa till honom, och fråga, om han icke 
kunde taga med sig Baromäter observationerne för 1841, och 1842, att 
jag kunde få afskrifva dem, medan han vistas här i trakten. Monn tro om 
Prof Vikström fått något större växtpaquet från mig i fjol somras med 
Ångfartyget Norrland eller Örnsköld. Paquetet emottaget i Piteå. — Kanske 
finns det ännu hos någondera af dessa Fartygs Rederier eller 
Commissionärer i Stockholm. — 

För denna gång kommer jag icke ihåg något vidare. Inneslu[-]tande mig i 
Brors ynnest 

framlefver 

fidelissimus 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Laestadius till Gabriel Marklin 1846-05-09 

<sida1> 

Ammanuensen  
Herr Gabr Marklin  
Upsala [adressfältet på brevet] 

<sida2> 

Káresuando den 9de Maj 1846. 

Högtärade Broder! 

I osäkerhet, om andra lefva som jag egentligen skulle vilja träffa med 
detta bref, men den gamle Marklin lefver då säkert, och träffas också 
säkert i Upsala, har jag tagit mig i frihet Post longa Temporis intervalla 
Upvakta med skrifvelse i afsikt, att tacka för förd i Verlden, men i 
synnerhet, för att recommendera medföljande växt lista hos några nu 
varande yngre Ex camenter, som icke ännu äro fulla af Lappska  
<sida2> 
växter. Den innehåller mest vulgära, utom Rubus serien, som jag icke vet 
om någon annan än Rubus Förf. Arrhenius kan præstera. Bror kan vara så 
god och probera någon bland de yngre, som ännu behöfva Lappska växter 
i Utbyte. Fries och Hartman vill jag icke besvära sedan dessa behagat 
kränka egande Rätten, eller den Botaniska Folkrätten. Prof. Wahlenberg är 
för Gammal, att besvära med insamlingar. De, en eller flere bland de 
yngre Botanister, som behagade taga den härmed följande 
växtförteckningen Ad Notam, få naturligtvis begära Lappska växter i 
utbyte. 
<sida3> 
Att Samla Insecter, har jag varit förfasligt ohågad. Utpote rudis in arte. De 
böcker, som jag fått till låns af bror, tror jag mig böra återställa, då jag i 
alla fall icke kunnat Upfylla mina löften. Äfven Insect Lådan ligger quar 
med några insecter uti, men som äro troligen förlegade och af intet värde. 
– Jag har 9 barn, 7 flickor och 2 gåssar, och har ändå icke hunnit längre 
än till Karesuando. Om Gamla Madam Ekström ännu lefver så var god och 
hälsa. Jag bodde hos henne under min Upsala tid. Fråga henne, om hon 
fått något penningar af Stud. Magnus Berlin, som skulle lemna henne det 
som kunde inflyta af försålda Exemplar af Crapula Mundi.  
<sida4> 
Olyckliktvis lefva vi här oppe i köld och mörker obekanta med Verldens 
hemligheter och förmoner, inskränkte innom vår egen husliga Sfer. Vi 
känna icke till hvarken Politisk grälsjuka eller Potates sjuka: endast 
hemsjuka plågar oss. – Min vördsamma hällsning till Prof. Wahlenberg, 
ifrån Din 

Fidelissimo 

   L. L. Læstadius. 

 

_ 
Original / Gabriel Marklins samlingar / UUB / 
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L. L. Læstadius till Magister Joh. Ångström 1846-09-15 

  
 

<sida1>  

Besv. d. 20. Nov.46 [mottagarens anteckning] 

 

Höglärde Herr Magister! 

För Några veckor sedan hade jag Äran emottaga Herr Magisterns Ärade 
skrifvelse af den 7de December 1845, jämte en tryckt förtekning öfver 
Svenska Mossor; Men Fries Summa Vegetabilium Scandinaviæ, som enligt 
den handskrifna förtekningen skulle medfölja, kunde jag icke Uptäcka i 
detta Paket, som äfven innehöll Corspectus Hymenomycetum [?] af Lund, 
Salices Lapponiæ af Andersson, samt Pluntæ Vascularis Cirka Quickjock af 
Sistnämnde Förf. Dessutom innehöll Paketet växter, som Herr Magistern 
behagat meddela dels några Svenska, dels utländska av hvilka jag 
anammat en del som tyktes hafva den största likhet med Några af mig 
fundna former, för hvilket allt jag får betyga min  

<sida2>  

[<min> upprepning] förbindligaste tacksägelse, äfven som jag ber Herr 
Magistern framföra min lika förbindliga tacksägelse till Herrar Lund och 
Andersson, för deras meddelade arbeten, ifall De skulle vara bortreste 
utom Sverige, så att mina bref icke kunna träffa dem. 

Hvad beträffar Herr Magisterns begäran att få ett dylikt paket, som förra 
gången, så vill jag i höst gå igenom mina duppletter, som blifvit samlade 
förr i verlden, och meddela efter Magisterns förra desiderat förtekning; 
det som kan skäligt vara. Jag har nemligen Under de sednare Åren 
Upphört att samla, häldst sedan professor Wahlenberg, som förut 
bekostadt mina Excursioner till Norrige, Uphört med Reqvisitioner. Jag 
finner dessutom att Sederna hos den Nyare Botaniska Personalen icke 
svara emot deras Botaniska prætentioner. Herr Magistern fritager sig väl i 
brefvet från de Nyares skrifklåda, men erfarenheten visar, att man icke 
kan vara just så säker för en Moralisk stöld å de skrifklådiges sida, om de 
endast få se en växt uti en Annans herbarium. Jag har alltid Uti mina bref 
till Hrr Fries och Hartman Uttryckeligen förbjudit dem att publicera mina 
fynd, innan min egen öfvertygelse om  

<sida3>  

formens skiljbarhet, under fortsatta observationer, blifvit stadgad. Men de 
hafva tvärt emot mitt uttryckliga förbud, publicerat både likt och olikt, 
hvarföre de stå i ett moraliskt ansvar; Wahlenberg har Alltid respecterat 
första Uptäckarens rättighet, att beskrifva sina fynd, men de förenämnde 
Herrarne Alldrig. För menniskor hvilkas enda religion är Ambition, och som 
utan att sjelfva veta det, stå på en ganska låg punkt i moraliskt afseende, 
måste jag naturligtvis vara mörkrädd — således om Herr Magistern för 
egen del icke publicerar emot gifvarens Utryckliga medgifvande, så vågar 
jag ändock icke meddela annat än sådant, som icke kan uttämjas till Nytt, 
så länge som Herr Magi[-]stern icke kan vara säker för Nyfikna blickar. — 
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L. L. Læstadius till Magister Joh. Ångström 1846-09-15 

  
 

Jag har som sagt är Upphört att samla, emedan jag finner, att Vetenska[-
]pen så som den nu handhafves, aflägsnar Menniskan ifrån Målet, gör 
henne till slaf af sina nedriga Passioner, bland hvilka Ambitionen icke är 
den minst nedriga. Jag har i sednare åren börjat studera Psychologi, en 
vetenskap, som efter min enfaldiga tanka förer menniskan närmare till 
målet för hennes önskningar än botaniken och dylika ver[l]dsliga 
Vetenskaper, hvilka om icke Alla Psychologiska erfarenhets rön bedraga, 
lemna sina ifrigaste idkare lika nakna vid grafven, som de voro vid 
födelsen. Detta hvad sjelfva grundåsikterna angår. Skulle Herr Magistern 
finna lämpligt, att  

<sida4>  

hafva någon slags byteshandel med mig på föresagda villkor, nemligen att 
jag meddelar af gamla väl determinerade saker hvad som ännu kan 
återstå sen förra åren, emot det jag får igen Några Svenska växter som 
dels blifvit ofullständigt samlade eller dåligt inlagde af mig, dels några af 
de Nybestämde så kallade Arterna, hvarå jag framdeles skall lemna en 
förteckning, så snart jag får inhändiga[?] de nyaste arbetena af Hartman 
och Fries — ändamålet med sådane reqvisitio[-]ner å min sida är endast 
att få mitt svenska Herbarium Någorlunda fullständigt, för att gifva det 
[<något del> överstrykta ord] något slags värde, Men ingalunda Att ockra 
med Andras Uptäckter. Hvad de utländska angår, kan jag icke mycket 
begagna dem, så vidt de icke tjena till Uplysning för våra inhemska 
fjellväxter, i hvilket fall de vis[s]t äro goda att hafva till Jämförelse. — Af 
mossor skall jag skicka Allt det jag eger och har af dupletter — men jag 
tviflar att deribland förekommer Något som kan vara af intresse. 

Observeras, Att när något skickas hit bör det skickas genom Professor 
Carl Sundevall i Stockholm, emedan skickningar genom Hernösand äro 
ganska osäkra. Om nede[r]st på Paketet skrifves: genom Doctor C. J. 
Wretholm i Haparanda; så kommer paketet säkert mig tillhanda, ehuru 
icke så hastigt emedan communicationen mellan Haparanda och 
Karesuando är ganska trög. 

Framhärdar herr Magisterns ödmjukaste tjenare[.] 

Kares. den 15 Septemb 1846.  

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek / 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1846-09-XX 
 

<sida1> 

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

Karesuando i September 1846 

H. Ä Broder! 

[<met. obs. aflemnade> mottagarens anteckning] 

Som jag alldrig fick träffa Selander i Sommar, så måste Jag nu med ett 
annat tillfäl[-]le öfversända observations Tabellerna jämte meteor. 
observationerna för 1845. 

Litet har jag kunnat skrifva på dessa Tabeller, men der förekomma 
icke heller många fogel arter af dem som finnas här. Meteor. Obs. 
Tabellerne torde Bror lemna till Selander. 

Huru Selander må hafva betedt sig med de penningar  

<sida2>  

som Bror skulle skicka med honom, är mig obekant. Jag vet icke om 
han disponerat dem i Muonioniska, eller i Haparanda, eller kanske har 
han icke haft dem med sig. I Thy fall kunna de skickas 
recommenderade till Haparanda. Siljeström skref i fjohl hällsningar 
från Gaimard om erhållande af meteorologiska observationerna från 
1838, samt de Botaniska anmärk[-]ningar jag kunde hafva att 
meddela. Jag har här färdigt 26 st. små Octav ritningar, föreställande 
de allmännaste blad-och fruktformer af alla Nordiska Salices, hvilkas 
publicerande nu kunde vara på sin rätta plats, sedan både Fries, 
Hartman och Andersson fuskat uti detta slägte, och dervid begått 
många dumheter på min nacke; mig ovetandes och oviljandes. 

<sida3>  

Men jag ville först vara förvissad derom, att dessa Figurer jämte 
anmärkningarne dervid verkeli[-]gen med det snaraste blifva 
publicerade; ty på Annat villko[r] kan jag icke lemna dem ifrån mig. 
Det skulle nemligen kun[-]na hända att de blifva slängda i någon vrå, 
då Figurerna icke äro så fina och lustiga, som man nu för tiden brukar 
hafva dem. Om Bror skrifver till Gaimard eller den som nu har det 
stora verkets utgifvande för händer, så kunde något nämnas härom. 
Jag har ännu mycket annat att anmärka om Lappska och Norrländska 
växt former till det mesta färdigt i manuskrip[t] men jag har just 
ingen lust att lemnat på vinst och förlust innan jag får se, om och 
huruvida det blir publiceradt; äfven kunde Bror fråga, om det går an 
att skrifva endast diagnoser på latin, och det öfriga på Svenska till 
öfversättning på Franska. 

Bror kan äfven nämna, att jag skall utskrifva de meteorologiska 

<sida4>  

observationerna: men då jag skickat Original antekningarne af 1841 
och 1842 års Barometer observationer till Selander, så har jag inga 

Page 231 of 325



L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1846-09-XX 
 

antekningar qvar för dessa 2 år; med mindre jag kan få en afskrift af 
dem. Må hända kunde Magister Siljeström taga på sig detta besvär för 
Fransmännens skull. Thermomäter observationer[-]na har jag 
fullständigt. 

Alla Möss och Råttor hafva försvunnit. en enda Lokatt har jag sett i 
Sommar. Men det kanhända att mösserna komma i husen åt vintern. 
Om Bror ville vara god och framföra min hällsning till Doctor eller 
Professor Retzius, (hvikendera af Bröderna som först träffas) att det 
icke är någon lätt sak, att få ett Cranium af ett nyfödt Lappbarn. Men 
Wretholm reser hit ibland vintertiden, och grafven står öppen hela 
vintern[.] Monne icke han såsom Chirurg, kunde skära af hallssen på 
ett sådant Barnlik? Annars intet nytt — Alla frukter hafva växt och 
mognat här i år. Vi lefva friska. Erbördigst 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius/ Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1> 

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

Kares. den 1. Decemb. 1846 

Högtärade Broder! 

 

Utaf skrifvelsen den 30 October, finner jag att den norrske Resande, som 
med tog observationerna för 1845, icke har kunnat framföra dem; han 
reste härifrån i slutet af September, med dessa observationer, som skulle 
till Prof Selander, med följde äfven de till Bror; men der var icke heller 
mera anteknadt om foglarnes ankomst och bortgång, än hvad som finnes 
infördt i mina årliga Thermomäter observationer. kan icke Bror få någon 
Uplysning af dem? För 1845 och 1846 följer här en speciel antekning. 
Hvad angår de 169 Rdr Banco,  

<sida2>  

som Bror har innestående för min räkning: så får jag anmoda Bror, att 
lemna 100 Rdr Banco till Missions Sällska[-]pets Sekreterare, emot Revers 
om nemligen, Missions Sällska[-]pet går in på de villkor, som Långivaren, 
lappen Pehr Jonsson Pilto äskar, nemligen, att Missions Sällskapet får 
använda Capitalet på behagelig tid, räntefritt; Reversen jämte återstoden 
af penningarne torde Bror vara god och skicka Recommenderadt till 
Haparanda under address C. J. Wretholm (med. Doctorn) som är min 
Commiss[-]sionär i Haparanda (NB med afdrag af min skuld). 

De Exemplar af verket, som icke kunnat försäljas, måste jag be Bror vara 
så god och hafva i förvar så länge, tills jag får skrifva till Unga Sahlberg 
eller virsen i Helsingfors ifall någondera af dem, skulle  

<sida3>  

vilja åtaga sig försäljningen. Det är besynnerligt, att min andel i verkets 
Exemplar icke utfallit uti för[-]sättningen[?]. Jag vet icke huru jag bör 
stylisera fullmagten för en Commissionär i Paris, då jag är så litet hemma 
i Franska; och måste derföre be Bror vara så god, att Concepera den 
samma och skicka Conceptet hit. 

Mag Siljeström har genom skrif[-]velse underrättat mig, att några af 
commissionens Physiko-math[e]matiska afdelning äskat de mete[-]oro-
logiska observationer, som blifvit härstädes hållna sedan 1838. Skulle 
Bror i anledning deraf vara god och be Mag. Siljeström hälsa Veder-
börande när han skrifver, att dessa observationer skola fås, så fort jag 
hinner afskrifva Concepterna; men för 1841 och 1842 har jag skickat 
original antekningarne till Selander. Om derföre mag. Siljeström för  

<sida4>  

fullständighetens skull ville åtaga sig, att skrifva Baromäter obser[-]va-
tionerna för 1841 och 1842 (jag har alla originaler qvar hvad Thermo-
mäter Observationerna angår), samt bifoga till de öfriga, när jag hinner få 
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dem afskrifna, för att afgå till vederbörande. I afseende på det Botaniska, 
får jag tillkännagifva att jag visserligen har åtskilligt, som kunde 
interessera; men det skulle lätteligen kunna hända, att Fransmännen 
lägga det ad acta, då det icke smakar af den Moderna Botanikens sönder 
splittrings lust: och på sådant villkor vill jag icke företaga mig ett onödigt 
besvär. 

NB. innan Bror afskickar penningarne till Haparanda, var god och köp för 
min räkning Excursions Flora af Hartman, samt Systema Vegetabilium 
Scandinaviæ af Fries hvilka Böcker kunna skickas med första norrut till 
Haparanda gående Ångfartyg under address till Doctor Wretholm. 
Erbördigst 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
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<sida1>  

Höglärde samt Högädle Herr Professor; Riddare af Kongl. Majts Vasa-
Orden! 

Orsaken hvarföre jag dröjt så länge med besvarandet af Herr Professorns 
Ärade skrifvelse, har varit den föreställningen, att min desiderat lista 
kunde så mycket bättre fyllas, sedan Sommarens skörd blifvit incasserad, 
och deribland äfven kunde finnas  

<sida2>  

något, hvaraf äfven jag kunde få en liten del. Jag får nu underrätta, att 
jag icke har någon Annan Commissionair i Stockholm än Professor Carl 
Sundevall, som torde bestyra om det af Herr Professorn mig gunstbenäget 
tillaggda Paketets vidare fortkomst. 

Sommaren har varit särdeles varm i synnerhet närmare hösten, men icke 
till den grad, som 1845 års sommare, hvadan ock Några af de växtformer, 
som blommade i fjohl, saknades i år. Detta årets höst har deremot varit 
långvarig, så att vintern infunnit sig en månad sednare än vanligt. Af 
Tidningarne ser jag, att åtskilliga Träd i södra Sverrige blommat 2 gånger, 
och detta har äfven inträffat här med Erigeron Uniflorum, hvars höstform 
ser något ovanligt ut, så att den kan förleda en och annan  

<sida3>  

af våra Nyare artmakare, att göra nytt. Fullmoget korn har man skördat 
ända Upp om Tallgränsen i år, och äfven Potates hafva gifvit god Öring 
[Äring?], men den beryktade Potates sjukan har man icke hört af Norr om 
Ångermanland, så vidt nu bekant är: hvaraf man kan få draga den 
slutsatts, att den fatala Svampen i Potaterna är en följd af den starka 
hettan, och att den följakteligen måste Uphöra, så snart Climatet blir litet 
svalare. De högst ovanligt varma somrar, som man nu haft Några år å 
rad, hafva utan tvifvel vållat Potates Svampens utveckling, men ett sådant 
Climat kan väl icke vara så länge. Det synes besynnerligt, att ingen 
försökt förvara de nyss angrip[-]ne Potaterne i rinnande vatten. Föröfrigt 
intet nytt från denna ort. 

Med högaktning har Äran framhärda Herr Professorens och Riddarens 

ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius 

Kares. den 1. December 1846  

 

 

 

 

_ 
Originalbrev, skrivet av L. L. Laestadius / Lunds Universitetsbibliotek / 
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<sida1> 

besv.d. 9/10[11?] 47. [mottagarens anteckning] 

S. T. 

Herr Magister Ångström! 

 

Nyligen eller för en par veckor sedan hade jag Äran emottaga Fries 
Systema Veg. Scand, tillika med en kort Skrifvelse af Hr Magistern, 
hvarföre jag får betyga min förbindliga Tacksägelse. 

Jag har i anledning deraf vågat Upsätta en desiderat lista, ehuru jag väl 
gissar, att det då arter Creenas[?] af former inskränkta till någon viss 
local  

<sida2>  

det måste blifva oändeligen svårt att bevisa, att dylika former finnas mera 
allmänt utbredda, så att äfven Någon annan kan få del deraf. Åtminstone 
är detta fallet med en del Carex former, som nu blifvit Uphöjda till Arter 
på grund af mina Exemplar, att jag icke skulle kunna igenfinna stället der 
de först togos; och om jag äfven skulle finna stället, så vore det ganska 
osäkert, om jag just skulle finna precist samma form, som fanns der för 
en par år sedan, då locali[-]teterna åtminstone här i Norden årligen 
förändras. En Elfstrand som var öfversvämmad långt in på Sommaren det 
ena året, är icke öfversvämmad ett annat år. En blötmyra hvarest man får 
vada i vattnet ända till knä det ena året, befinnes ett annat  

<sida3>  

år vara förvandlad till en torr mossbeväxt temulus [?] turfosus, och man 
skall då förgäfves söka samma former som förut, ehuru Upkomna af 
Samma rötter. Under en tid af 20 år, som jag varit här, hafva må[n]ga 
ställen undergått en sådan förvandling; och detta förhållan[-]de har gifvit 
mig än vidare anledning att sammanbinda orsak med verkan, hvilket 
alldeles icke kan ske, när arten göres i kammaren på grund af den 
afvikande formen, utan att känna orsaken till formen. Annars ser det ut, 
som skulle de nyare artmakarena alldeles icke bry sig om, att göra Någon 
slutsats från orsak till verkan eller tvärt om. Deras omdöme har endast en 
objectiv men Alldeles ingen subjectiv grund, ehuru Psychologin visar, att 
hvarje omdöme som stödjer sig endast på objectiva grunder är både skeft 
och falskt. 

Redan i höst hade jag inlaggt ett Paket för Tituli räkning, men i brist på 
Resande, kom det att ligga qvar i haparanda och ligger der Ännu, tills 
Ångfartyget kommer i gång. Jag skrifver på utan[-] 

<sida4> 

skriften, att Professor C. Sundevall emottager Paketet i Stockholm. Men 
med detta Paket följa 10 smärre Paketer, som jag ber Herr Magistern vara 
god och försälja åt vederbörande Excurrenter[?] a 5 Rdr Rgs. stycket. 
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Myrin hade flera sådane paketer i Commission, af mig, hvilka han 
afyttrade åt Nybörjande Bota[-]nister. Dessa Paketer innehålla natur[-
]ligtvis endast vanliga lappska växter. Men priset är också rättadt 
derefter. Om Något kunde inflyta för dessa Paketer, vore det väl, emedan 
mina små omständigheter tyckas icka vilja undergå någon förbättring, 
utan snarare Försämring genom familjens beständiga tillväxt. 

Med Högaktning och vänskap har äran tekna Herr Magisterns 

ödmjukaste tjenare  

L. L. Laestadius. 

Kares. d. 8de maj 1847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek / 
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<sida1>  

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor Riddare af Kongl. Majts Vasa 
Orden! 

Icke utan tvekan vågar jag recommendera innelyck[-]ta Desiderations 
lista, då den är hämtad af Fries. Systema Vegetabilium Scandinaviæ, Ett 
arbete, som fördubblat arternas antal, och gör det svårt för något hvar, 
att kunna præstera just samma  

<sida2>  

former, som der äro Uphöjda till arter. Kanske äro äfven alla Skånska 
Botanister Utdöda, som närmare kände, hvilka former Författaren menat. 
I alla fall anhåller jag, om Några Excursioner företagas i år af yngre 
Skånska Botanister, att blifva ihågkommen, med hvad som kan 
förekomma af det begärda. Och Skulle fram på hösten Något Paket blifva 
aflagdt för min Räkning, anhålles att det varder Addresseradt till Professor 
Carl Sundevall i Stockholm, hvilken är min Commissionär. Något af 
Intresse kan icke berättas från denna vrå af verlden. En varm Sommare, 
åtföljd af en mild vinter är mindre vanligt här Oppe; man får nu se, om 
också på den  

<sida3>  

milda vintern följer en varm Sommare. Af Sommar foglar har endast 
grå[<elan>?] hunnit ankomma, utom Snösparfven och Kråkan, som 
vanligen visa sig i April. — 

Med Högaktning har äran teckna Herr Professorens och Riddarens 

ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius 

Karesuando den 8de maj 1847. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
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Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1847-07-20 

<sida1>  

Karesuando i Torneå Lappmark den 20de Juli 1847 

Broder Indebetuo! 

Jag vet icke huru lång tid det är, sedan vi slutade att correspondera. Felet 
måste jag taga på mig, då jag icke besvarade Dina sista bref. Nu, Då 
Selander och Wahlberg vistas i grannskapet, fastän De bo i tällt på 
fjellbergen, finner jag tillfället lämpligast, att bedja om ursäkt för min 
förra försumlighet. Jag har en väldig skara af ungar ända till 10, som 
lefva, utom 3ne Döda. min Hustru är ändock ovan[-]ligt frisk och rask efter 
så många strapa[t]ser till Tyskland1. Men mina Ekonomiska omständig[-
]heter äro knappa; någon Upfostran har jag icke råd, att kosta på mina 
barn; En son har jag underhållit vid Trivial Scholan i Piteå, men redan 
denna Enda medtager halfva inkomsten af Pastoratet. Lyckligt[-]vis består 
2/3 delar af flickor. Att flytta ner på landet vore kanska [kanske] icke så 
rätt gjort, då jag vet med mig Sjelf, att jag fyller bäst min plats på 
[<landet> överstrykt ord] Torneå Elf.  

<sida2>  

Det vore intressant för mig att veta, huru det förhåller sig med Din familj; 
om du vidare intresserar Dig för Botaniken o.s.v. Om Du har brist på 
flickor, skall jag kunna meddela sådane; min äl[d]sta Dot[t]er är 20 år, 
den dernäst 16 år, dernäst 14 år o.s.v De kunna icke Spela, Dansa, eller 
Spela på fortepiano; men Spinna och väfva hafva de fått lära sig, stå för 
köket, samt se till huru Fähus pigan sköter laggården [ladugården]. Detta 
är kanske i vissa fall nyttigare för en qvinna att kunna, än mycket annat, 
som hörer till nu[-]tidens moderna Upfostran. 

Efter[-]som jag nu torde få skicka brefvet med vår gemensamma vän 
Prof. Wahlberg, tar jag mig frihet, meddela hosföljande latinska 
afhandling, äfven som jag vågar bifoga min okända hälsning till frue och 
barn från Din gamle bekanta 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Indebetouska släktarkivet volym 25 / Riksarkivet 
Stockholm  

                                   
1 "Hustrun haft många strapatser till Tyskland" har betydelsen "haft många barnafödsel". 
[Enligt meänkielikännaren: Bertil Kero, Sattajärvi] 
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<sida1>  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

Karesuando den 20de Juli 1847 

Vördaste Broder! 

Medan Selander och Wahl[-]berg dröja i Koutokeino, tar jag mig ledighet 
tacka för så väl 160 Rdr Banco, som Doctor Wretholm, emottagit för min 
räkning som ock 66 Rdr 32 Sr Banco genom Selander för 2 års [ett 
överstrykt ord] meteorologiska observationer, hvilken summa Bror 
förmodligen qvitterat å mina vägnar. — Omsider följer ock den ofta 
omtalade fullmagten angående utbekommande af Franska verket — 
Härmed följer nu 4 års meteorologiska observationer till Fransmännen, 
såsom de begärt, med anmodan att bror täktes  

<sida2>  

öfverstyra den till Gaimard, med säker lägenhet. Jag kunde knapt 
föreställa mig, att det skulle gå så långsamt och tråkigt, att afskrifva 
original antekningarne, hvilka icke äro nog tydliga för andra än mig, som 
känner min hustrus Styl; ty utan hennes biträde skulle jag, som ofta är 
borta hemifrån, icke kunna præstera några antekningar, så pass 
fullständigt. I år får jag icke tillfälle afskrifva original antekningarne längre 
än till och med 1842. 

Ruskia hiiri har icke varit synlig i år; af den andra sorten hafva en hel hop 
blifvit fångade; men få flådde: vi veta icke om Bror behöfver mera af den 
sorten.  

<sida3>  

Som bror godt Syns[?] med försäljningen af verket. Jag har ingen 
fullmägtig i Helsing[-]fors, som kunde åtaga sig försälj[-]ningen — hafver 
skrifvit en gång till Bot. Demonstrator Wirsén, men icke fått svar. 

Annars ingenting nytt — vi veta ännu icke Resul[-]tatet af Sommarens 
gröda här oppe. halfva Juli Må[-]nad har varit ruskig och[?] kall med dålig 
Skörd för Professor Wahlberg; han är ännu icke återkommen från 
Koutokeino — kares. den 23dje Juli — I går kommo Selander och Wahlberg 
tillbaks från Koutokeino. Jag har talt med Wahlberg om fullmagtens 
öfversättan[-]de; och han har lofvat åstadkomma det vid återkomsten till 
Stockholm, medan han icke kän[-]ner precist Juridiska stylen i fran[k-] 

<sida4> 

rike —  Erbördigst 

Læstadius 

Wahlberg skall præstera fullmagten 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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<sida1>  

Karesuando i September 1847. 

Högädle samt Höglärde och vidtberömde Herr Professor; Riddare af Kongl. 
Majts Nordstjerne Orden! 

Värderade Skrifvelsen af den 27de Juli har jag för Några veckor sedan 
inhändigat, och skyndar att aflägga min förbindligaste tacksägelse, så väl 
för innehållet af Skrifvelsen, som det Recommenderade, hvilket min 
Commissionär i Haparanda, Hr Doctor Wretholm, befullmägtigas, att lösa 
ut från Postcontoiret. 

Det var Skada, att underrättelsen om fröinsamlingen, kom nästan för 
sent, då redan flere växter kastat sina frön. Det har skett tidigare än 
vanligt, då Sommarvärmen här oppe började tidigare än vanligt, och var 
störst vid midsommars tiden.  

<sida2>  

Den var dock icke jämn och uthållande som de föregående 2ne Somrarne. 
Under Proff. Wahlbergs och Selanders vistande här i början av Juli, var 
väderleken ganska ruskig och kall, med omväxlande Nordost- och 
Nordvästvindar, dock icke till den grad, att någon frost förspordes; Någon 
Nattfrost hafva vi icke haft förr än den 30de Augusti. Det var derföre något 
besynnerligt, att höra talas om Rimfrost i Upland i början af Juli; hvilken 
snarare borde befordra de Högnordiska växternas trefnad i Upsala; våra 
Lappska växter äro ofta vane vid en sådan Nattkyla[.] Emellertid 
hindrades vegetationens framsteg här oppe genom den kalla väderleken i 
Juli; hvadan de förr omnämnde kärrväxtern[a] icke kunde utveckla sina 
blommor i år. Utricu[-]laria vulgaris, kom icke till blomning; blott Några 
Exemplar af Sparganium boreale kom till blomning. Det skulle vara 
interessant att skicka frön af denna, till Herr Professorn för att utröna, om 
den i Upsala öfvergår till Sparganium Simplex; ifall det ville lyckas att 
Updraga den af Frön. Den andra formen eller Sparganium Natans 
hyperboreum, som är alldeles utan stift, blommar här årligen och sätter 
frukt. Den fröväxt, hvarom jag gjorde förfrågan i fjol, har jag icke varit i 
tillfälle att taga i år; men Nybyggare uti Idivuoma försäkra, att den växer 
årligen; dock utan allt tekn till blomning.  

<sida3>  

Butamus Umbellatus har jag icke funnit på närmare håll än i Kemi; men 
det kunde dock vara möjligt, att den nämnde Idivuoma växten hörer dit, 
ehuru den är mycket spädare och finare[?]. Carex Aquatilis β Epigejos, 
har det lyckats mig att återfinna i Sommar på Hämhän vaara, och har jag 
vid närmare undersökning fått den öfvertygelsen, att denna form hörer till 
Carex Saxatilis eller rigida, uti hvilket omdöme äfven Prof. Wahlberg 
instämmer. Den förtjenar så mycket mindre Arträttighet, som smärre 
Exemplar deraf Öfverensstämma till punkt och pricka med Carex Saxatilis. 
Föröfrigt ingenting särdeles nytt. Min familj har återigen blifvit förökad 
med en Son[,] den 10de i ordningen af dem som äro i lif[skadad sidkant] 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1847-09-XX 

 

Men inalles den 13de. blott en Son har jag mägtat underhålla vid Scholan i 
Piteå, och torde han snart afgå till gymnasium. 

Min ansökning till Pajala är väl nu ingifven; men det kommer an på om 
Consistorium äfven nu Recommenderar incompetenta till medsökande: 
ingen af de få Finska Prester, som nu finnas, har tagit den såkallade 
Pastoral Examen. Skulle så hända, att förslaget blir Completteradt med 
Incompetenta sökande: så är jag icke så säker om att vinna befordran. 

Med Högaktning framhärdar Herr Professorens och Riddarens 

 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1847-11-24 

 

 

<sida1> 

S. T. Herr Professor Carl Sundevall kongl. Riksmuseum. Stockholm. 
[Adressfältet på brevet] 

[text med okänd handstil:] Med dette Brev, der er frembragt ved 
Steftamtmand Harris, skūlde fölge en Kierv[?], som maatte efterlades i 
Haparanda, hvorfra der er gjort omtalt til at den sendes med förste Damp 
skib. - 

<sida2>  

[<besv. 18/1 48.> Mottagarens anteckning]  

 

Karesuando den 24 Nowember 1847. 

Vördaste Broder! 

Under loppet af Sommaren och hösten hafva min Hustru och Barnen 
fångat åtskilliga Råttor större och mindre, som här med följa i kroppar och 
skinn. Ingen af oss är någon mästare i konsten att stoppa opp skinnen; en 
del äro derföre dålige; kan dock hända, att något dugligt finns ibland den 
öfriga Smörjan. Ibland kropparne är en af Hermeliner[n]a. Prof. Wahlberg 
hade mest otur i Sommar; dåligt väder nästan hela  

<sida3>  

Sommaren. Han torde derföre icke mycket rosa marknaden. 

Annars ingenting nytt från Lappmarken[.] Vi hafva nästan samma före, 
som i Stockholm den här tiden: bara blidt och föga snö, så att folket knapt 
kan färdas. Kanhända, att  å Södra orter är bättre vinter än här. — 

God årsväxt å åker och äng har vi haft här oppe, men Lapparnes Renar 
vilja icke trifvas väl under sådane somrar. Climatet blir för varmt, och 
åtskilliga Re[hn]sjukdomar Yppa sig. 

Råttkropparne och skinnen vänta nu endast på tillfälle med Någon 
Resande från Norrige: vi hafva hört, att sådane snart Skulle vara i 
antågande, och måste derföre hafva Allting färdigt. 

Min vördsammaste hällsning till Wahlberg, Selander Vikström m. fl. från 
M. V. Broders Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

<sida4> 

 

 

[Flyttfåglarnas ankomst till Karesuando 1847, tabell på nästa sida] 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1847-11-24 

 

 Flyttfoglarnes ankomst till Karesuando 1847 Afgång 

Maj 6. motacilla alba 

[http://www.birdsofbritain.co.uk/ 

bird-guide/pied-wagtail.asp] 

den 1 sta September 
försvunno Svalorna 
kares ut Supra L. L. 
Læstadius. 

10 Anas Segetum? [?]  

8 Chordr.[?] Apricar.  

11 Anttris[?] pratens  

12 Turd. Ebocens[?]  

- Anas Acuta  

[http://www.biopix.dk/Species.asp? 

Language=sv&Searchtext=Anas%20 

acuta&Category=Fugle] 

 

13 Emberiza lappion[?]  

17 Saxicola oenanthe[?]  

24 Glottis Chloropus[?]  

- Chodr[?] kiaticella[?]  

25 Anos penelope 
[http://www.wildaboutbritain.co.uk/ 

pictures/showphoto.php/photo/25218/ 

ppuser/240] 

 

- Anser albifrous 
[http://www.birds.se/imgspec.asp?Qimg=10
9&Qlangues=Sv] 

 

- Stema hirundo  

- Numen[ius] arguata 
[http://www.sofnet.org/index.asp?lev=3049
&typ=1] 

 

26 Totanus fuscens[?]  

27 Totan[us] glareola  

28 Columb[us] arcticus  

29 Anas glacialis  

- Anas nigra  

- Sylvia Svecica  

- Sylv. Phoeniceus[?]  

- motacilla flava 
[http://www.birdguides.com/html/vidlib/spe
cies/Motacilla_flava.htm] 

 

30 hirundo urbica  

Juni 6. Cuculus canor.  

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1847-12-08 

 

<sida1>  
Kongl. Majts  
Trotjenare, Professoren  
och Riddaren af Kongl.  
Majts Nordstjerne Orden  
Höglärde samt Vidtberömde  
Herr Doctor. G. Wahlenberg.  
Upsala.  

L. L. Læstadii Posträkning i Haparanda  
[Adressfältet på brevet] 

LLL [Sigill] 
 

<sida2> 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor, och Riddare af Kongl. Majts 
Nordstjerne Orden! 

Jag tror mig hafva näm[n]t i Somras, att Herr Professorns bref om fröns 
Insamlande kom nästan för sent mig till handa, så att en del växter redan  

<sida3>  

hade kastat sina frön; straxt derpå inträffade regnigt väder, så, att 
mycket icke kunde insamlas. Det lilla, som kunde fås ut följer härmed. Jag 
hade äfven försökt, att insamla rötter straxt före vinterns början; med 
desse åts opp af möss i kallaren [källaren]: så att ingenting stod qvar. 
Men om lifstid och krafter förunnas till nästa Sommare, vill jag försöka att 
taga bättre tiden i akt. Godt år har man fått häroppe af dett [det] lilla, 
som odlas: nemligen Potäter, Korn och rofvor; äfven höskörden kan man 
icke klaga öfver. Men Lapparnes Rehnar hafva icke lefvat så väl, hvilket  

<sida4>  

nästan Alltid är fallet vid varma Somrar. Långvarig höst ända in i 
November hafvi [hafva vi] haft, och ännu in i december vill väderleken 
vara högst ostadig, stundom kallt, stundom snöfall, stun[-]dom Tö. 
Annars intet af vigt. Min vördsamma hällsning till Marklin, torde framföras 
vid lämpligt tillfälle. 

Har äran framlefva herr Pr[ofes]sorens och Riddarens 

 

Karesuando den 8de December 1847. 

Ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 
 
 
 

 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 320B) / 
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L. L. Læstadius till Joh. Ångström 1848-05-08 

<sida1>  

S. T. 

Herr Candidaten Ångström! 

Upsala. 

Min tid är under vinter Månaderna så Uptagen af Embets göromål, att jag 
icke får tid, att Skrifva hvilket måste anföras till ursäkt för min 
försummelse att tacka för det besvär Herr Candidaten haft med 
växtfasciklarnes försäljning för hvilka valuta 50 Rdr Rgs rigtigt 
framkommit till Haparanda. Något af de lofvade växterne har deremot 
icke afhörts. Må[-]hända har icke något säkert tillfälle Yppats, för Herr 
Candidaten att få afsändt ett Paket till Haparanda. 

Man får väl se, huruvida  

<sida2>  

förestående Sommare erbjuder något i Botaniskt hänseende intressant, 
ehuru jag icke har mycken tid att disponera för Botanikens räkning. den 
[i] brefvet af den 18de Nowember omnämnda Carex Epigejos tror jag mig 
hafva funnit här i sommar. både jag och Professor Wahlberg, som såg den 
här förleden sommar Äro af den fullkomliga Öfvertygelsen, att det är en 
större forma inferalpina af Carex rigida. Mina Exemplar af Carex Epigejos 
från Luleå Lappmark hafva några blåselika fröhus, liksom den i 
Karesuando fundna formen, och är föröfrigt alldeles lika. Skulle den 
barbariska Sjelftagnings rätten, hvilken lärer hafva kommit från Ryssland, 
icke ännu vara gällande i Upsala, enligt hvilken man tror sig hafva 
rättighet att tillegna sig andras fynd, 

<sida3>  

och hushålla med dem efter behag, skulle jag visserligen kunna meddela 
Herr Candidaten åtskilligt; men så länge Friesen lefver törs jag icke 
hädanefter skicka någonting, som kan på något sätt göras till nytt. Om 
framdeles någon samling af växter kan fås i ordning, vill jag gerna 
begagna mig af Herr Candidaten till bud, att försälja smärre Paketer. 

Med Högaktning har äran framhärda Herr Candidatens 

Ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 

Kares. den 8de Maj. 1848. 
 
P.S. Hälsning till Prof. Wahlenberg och Marklin. 
 
 
 
 
 
_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1848-06-28 

 

<sida1>  

[<besv. 13/12 4[8].> Mottagarens anteckning]  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

[<Efterses hos Lejonmark> otydlig text av okänd person, ev. Sundevall] 

 

Karesuando den 28 Juni 1848. 

Vördaste Broder! 

Jag tar mig nu återigen frihet, genom Bror, öfver[-]lemna tilll Prof. 
Selander 1847 års meteorologiska observationer, hvaraf Bror får antekna, 
hvad som behöfves i afseende på flyttfoglarnes ankomst. Jag kommer nu 
icke ihåg, om Jag öfverlemnade åt Selander Sjelf 1846 års meteorologiska 
observationer, i hvilket fall mitt arfvode för detta år innestår hos honom; 
men om jag hinner skicka detta års (1846) observationer före Selanders 
afresa från Stockholm, så har jag fått mitt arfvode för 1846. Monne icke 
Selander mins det bättre Sjelf? — Har Bror hört om Gaimard ännu lefver, 
eller har han blifvit massacre[-] 
<sida2> 
rad i Februari Bataljen? Om Revolutionen förorsa[-]kat något hinder i 
verkets utgifvande, samt om vidare meteorologiska observationer önskas, 
utom dem, som sändes i fjohl genom Bror. Jag tror nemligen att jag 
lemnade brefvet åt Prof. Wahlberg, som innehöll flere års meteorologiska 
observationer för Fransmännens räkning. Likaledes åtog sig Wahlberg att 
skrifva den af mig äskade fullmagten, för utbekommande af min andel i 
Plancherna. Med Amtman från Tromsö sände jag före juhl ett parti 
mösskinn och kroppar till Bror: månne det har kommit fram? Annars intet 
nytt från höga Norden. En kall och ledsam vår hafva vi haft här oppe; blir 
det icke nu varmare hädanefter, så växer hvarken åker eller äng. En hel 
hop  
<sida3>  
Svalor hafva måst bita i gräset midsommars tiden för köld, och af brist på 
föda. Det parti Plancher, som Bror skickade hit förra året, har jag ännu 
osålda. De voro anticiperade af Brors Egen andel, då min andel icke var 
utbekom[-]men af brist på fullmagt. kanske nu kan min andel icke 
utbekommas, och Bror måste få igen sin andel härom önskas 
underrättelse med snaraste. Äfven om det behöfs mera möss skinn och 
kroppar. Ruskia hiiri gör här mycken skada på bröd, Potäter, kläder[,] 
skinnvaror: den är den värsta att klättra opp på vindar och tak. min 
vördsamma hällsning till Proff. Wahlberg[,] Selander, Wikström etc. från 
min vörde Broders 

Erbördigste 
L. L. Læstadius 

 

_ 
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L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 22 Okt. 1849 eller senare 

<sida1>  
S.T. 
Herr Magister Carl. Hartman! Gefle. 
 
Som Postgången här, är Något annorlunda än Annorstädes, så hände 
samma dag, det förra brefvet till Herr Magistern var skickadt på Posten, 
att jag hade förmånen emottaga Böckerna[,] Tidskriften Botaniska 
Notiser, Excursions T[?] 2dra Uplagan, och Anteckningar vid Linnes 
Herbarium: Detta sistnämnde var högst intressant, men märkvärdigt 
synes mig, att en del växter i Linnes Herbarium icke kunnat med säker[-
]het bestämmas, då likväl hvad Salices åtminstone angår, det icke borde 
vara omöjligt för ett öfvadt Öga, att bestämma till hvilken art den eller 
den bladformen hör. Men kanske är det ett fel, som vidlåder det nyare 
Artmakeriet, att icke inlägga ett tillräckligt antal former i eget Herbarium, 
för att hafva arten i sin helhet för Ögonen. Alla hafva icke så godt minne, 
som Linne, hvilken synes hafva bestämt sitt Artbegrepp efter de tusentals 
Åskådningar, som han haft i Naturen; utan att vid diagnosens eller 
Artmärkets nedskrifvande hafva någon viss form för Ögonen: Om vid ett 
sådant bestämmande ur minnet, många väsendtliga kännemär[-]ken för 
arten synes hafva blifvit ute[-] 
<sida2> 
lemnade, har dock artbegreppet och icke en blott åskådning blifvit 
framstäldt. Och sålunda är Linnes rätta mening, såvidt man kan fatta den 
i hans skrifter, en säkrare ledtråd, än ett ofullständigt Exemplar i 
Herbarium. Till Ex. Salix lapponum, hvarmed Linne mente just den Arten, 
som Lapparne bruka till bränsle på fjellen, och denna art är de nyares 
Salix glauca, som finns äfven på de högre från All skog aflägsnade fjellen. 
Men Salix limosa Wahlenb. går icke Mycket öfver Björkregionen: Men der 
björk, En, eller nypres[?] finnes, der brännes icke Salix lapponum, såsom 
varande ett dåligt bränsle. Man måste äfven antaga det som Salix 
phylicæfolia, som ha[n] verkligen åsyftade. År 1821, antog jag den 
formen för Salix phylicæfolia som var Allmännast i Westerbotten, och 
äfvenledes 1823 och 1824, då jag for genom dessa trakter; den var också 
då sådan, att den kunde tagas för Sal fylicæfolia Fries. Hn. [Her.?] men 
1838 då jag åter besökte samma trakter och granskade samma former, ja 
stundom samma individer: så fanns ingen phylicæfolia, mer, utan bara 
nigricans. Allt hvad som då togs och inlades, svart[-]nade under 
tackningar [täckningar?], Alltså bara Nigricans! Monne icke Alltså den 
Allmännast i Westerbotten förekommande formen vara just den, som 
Linne åsyftade med sin Sal. phylicæfoli[a]. Och denna form befinnes nu 
höra till S. nigricans!? Mera en annan gång. Några prof af min 
kammarbotanik medfölja.  
Kengis d. 22 October 

Erbördigst  
L. L. Læstadius 

[Obs! Brevet är daterat i Kengis, dit L. flyttade 1849,  
därav tidsbestämningen "1849 eller senare" /inskrivaren/] 
_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1849-03-15 

 

<sida1>  

[<besv. 3/4 49.> Mottagarens anteckning]  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 

Kengis den 15de martii 1849. 

Vördaste Broder! 

Härmed följa de qvittenser, som Bror begärt i brefvet af den 15de 
December 1848: Jag har varit försumlig, då jag icke förr gifvit dessa 
qvittenser, men bättre sent än alldrig. flyttnings bestyret till Pajala eller 
Kengis är, till en del vållande till detta dröjsmål. Kengis ligger på samma 
Postväg som karesuando. blott 23 mil närmare Postcontoiret  

<sida2>  

Haparanda: så att addressen blir ungefärligen den samma. Jag får tillika 
anhålla, att Bror täktes visa mig den tjensten, och förete huset Billing 
inneslutna växel, och ifall Pengar utfalla, de samma emottaga, samt å 
mina vägnar qvittera, enligt medföljande fullmagt, samt de erhållna 
Penningarne öfversända på Haparanda Postcontoir under min address. 

Vår vinter här oppe är ruskig och kall: kölden är troligen intensivare här 
än i Karesuando; annars intet nytt för denna gången, anhåller, att få vara 
innesluten i fortfarande vänskap. 

L. L. Læstadius. 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1849-08-29 

<sida1>  

S. T. Herr Professoren och Riddaren C. Sundevall (kongl. Riksmuseum). 
Stockholm. [Adressfältet på brevet] 

[<HAPARANDA 12/9 1849>Poststämpeln] 

L. L. Læst. Posträkning i Haparanda [Læstadius anteckning] 

<sida2>  

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 
 

Pajala och Kengis Prestgård den 29 augusti 1849. 

Högtärade Broder! 

[<T. Selander> anteckning av Sundevall?] 

Med Professor Selander, som sjelf tog de meteorologiska observationerna 
med sig, följer äfven de anmärkningar om flyttfog[-]larne, m. m. hvilka 
Bror vanligen plägar önska. De äro som vanligt anteknade på observations 
listan. Under flyttningen från Karesuando till Kengis rann en del af 
quicksilfver ur Barometern, hvilken Selander nu medtog, för att låta 
reparera. Inga observationer hafva hållits i år af  
<sida3>  
förenämnde orsak; Stället är icke heller särdeles passande för att 
observera flyttfoglar, emedan det icke finnes någon för dem passande 
local här på stället. Här finnes Skatan som icke bygger Något bo i 
karesuando, utan först i Muonio niska 10 mil nedanför. men hussvalor har 
jag icke sett här på hela sommaren. Skogsfogel, såsom Tjäder[,] Orre och 
Hjerpe finnes också här, men icke i kare[-]suando; Jag glömde säga åt 
Selander, att observa[-]tions arfvodet för 1848, som Bror skulle emottaga 
af honom, bör användas till Barometerns reparation, emedan 
Fransmännen lemnat Barometern åt  
<sida4>  
mig, och jag icke bör blifva skyldig vetenskaps Acade[-]mien för 
Reparationen på Barometern. 

Med det ångfartyg, som [af]gick från Haparanda Midsommars tiden, skulle 
Doctor Wretholm afsända ett växtpaket, som var Addresseradt till Mag. 
Areschoug i Götheborg, och skulle befordras genom Bror från Stockholm. 
J[ag] vet Ej om detta framk[om]mit. Annars intet nytt. Medelmåttig års 
växt har blifvit här på orten, så att ingen kan klaga. Höväxten är god. Men 
folket är temmeligen vildt och ohyfsadt, och måste grofhyflas. 

Min vördsamma hällsning till P. F. Wahlberg och Wikström, från Brors 
Erbördigste. 

L. L. Læstadius 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1849-10-24 

<sida1>  

[<första gg, besv 14/12 49 och med 33.16 Bc d. 20 m> [Mottagarens 
anteckningar (några tecken bortfallit vid kopieringen)] 

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 
 

Pajala och Kengis den 24de October 1849. 

Ärade Broder! 

Jag mins icke om jag skrifvit, sedan min flyttning från Karesuando till 
kengis. Se[-]lander var här i Sommar, och medtog Barometern för att 
repareras. Han medtog äfven meteorologiska observationerna för år 
1848; och lofvade lemna åt Bror för min räkning de 33:16 Bco som mig 
tillkommer, hvarföre jag nu lemnar Bror fullmagt, att fordra dem — å 
dessa observationer funnos de anmärkningar om flyttfoglarne, som van[-] 

<sida2> 

ligen af mig blifvit upskrifna förut uti samma observationer, men här är 
ett bra dåligt ställe för sådane observatio[-]ner på Flyttfoglar; icke en 
gång hussvalan bygger här — Inga observationer hafva skett förleden 
Sommare. Med första Ångfartyg, som gick från Haparanda Midsom[-]mars 
tiden, hade jag genom Doctor Wretholm låtit afgå ett större Paket 
innehållande växter till Areschoug i Götheborg och detta paket var Ställt 
till Bror för vidare Recommendation tilll Egaren. Monne detta blifvit 
Uplagdt någonst[.] i Stockholm på något Bolags Contor? Jag kommer nu 
icke  

<sida3>  

ihåg om det var Norrland eller Örnsköld, som gick från Haparanda 
Midsommars tiden. Om Bror ville fråga efter hos ångfartygs Commissio[-
]nären i Stockholm, om det[-]ta Paket finnes till, och ifall det finnes 
befordra det vidare; frakten är visserligen betald af Wretholm, till 
Stockholm men till Götheborg, måste Bror taga af de penningar som fås af 
Selander, och resten skickas till [ett par överstrykta tecken] min 
Commis[s]ionär, Doctor Wretholm Haparanda — Jag vill icke annat 
förmoda, än att J. E. Areschoug, förr Lärare vid Gymnas. i Götheborg, 
ännu vistas der. Höres ännu ingenting af Gaymard? 

Vinter var här den första october den 8de bar elfven hästar. nu har det 
åter en hel vecka varit sommar. föröfrigt intet nytt. Erbördigst 

L. L. Læstadius 

 

 
[sista raden bortfallit från fotokopian, underskriften syns blott till en tredjedel] 
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L. L. Læstadius till Joh. Ångström 1849-12-08 

 

<sida1>  

Haparanda, Kengis den 8de Decemb. 1849. 

Herr Doctor Ångström! 

Utan att veta säkert, om Herr Doctorn är hemma i Sverige, då jag sett af 
Tidningarne, att en Ångström farit med fartyg åt Utlanden[?], som Läkare, 
har jag dock tagit mig friheten aflägga ett härmed följande Paket, som nu 
afgår till Haparanda, för att vänta på vidare recommen[-]dation — De 
växter jag bekom[-]mit dels in- dels utländska af Herr Doctorn, hafva 
varit kärkomna, och om än jag icke præstera kan annat än former, af det 
vanliga  

<sida2>  

gamla, anhåller jag dock, att framdeles vara i Gunstig åtanka, för Att få 
del af det Myckna Nya, som Uptäckes i Sverige. Jag hoppas, att 
Botanisterna väl måtte respec[-]tera Andras Svett och Möda, och att en 
falsk ambition icke måtte drifva dem att tillegna sig Andras fynd, för Att 
dermed gloriera såsom Namngifvare och Artmakare, då Naturligt[-]vis 
Underteknad boende aflägset från Alla botaniska bibliotheker, icke Ännu 
kunnat få tillfälle, att sjelf vindicera[?], hvad som Möjligen kunde vara 
nytt, och är det derföre min anhållan, Att de former jag sänder antingen 
som Nya eller gamla, icke må Ulprånglas [utprånglas?] till obehörige 
artmakare.  

<sida3>  

Jag har väl fått öga på Några former här, som nu icke äro med i Paketet, 
men jag vill observera dem vidare, innan jag meddelar dem. Annars intet 
nytt  

Med Högaktning framhärdar Her[r] Doctorns 

Erbördigste 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

_ 
L. L. Læstadius originalbrev / Uppsala Universitetsbibliotek / 

Page 252 of 325



L. L. Læstadius till Jens Vahl den 8:e December 1849 

<sida1>  

S.T. 

Herr Intendenten Vahl: 
Köpenhamn. 

I händelse Nordens växtformer, ännu kunde Intressera, har jag tagit mig 
friheten aflägga för Tituli räkning ett litet paket, bestående af eller 
innehållande endast Critiska eller närslägtade former, som ofta förvandlas 
till Species uti kammarbotanisternas beskrifningar. Man torde få snart 
vänta, att öfverdriften uti artskiljande, slutligen  

<sida2>  

Corrigerar sig sjelf. Sedan Deres besök i Karesuando, hafva egentligen 
inga Nya Uptäkter blifvit gjorda i Botaniskt hänseende. Några varma 
somrar 1846, 1847, framlockade ur kärren i Karesuando alla våra 
Utricularies, och ur Elfven framlockades genom hettan Sparganium Natans 
L. eller boreale Læst. som visserligen är en form af Spargan. erectum 
Linne, och måhända har Tit. i Grönland ansett samma form för Natans, 
ehuru Svenska Botanisternas Natans är Spargan. Natans β minimum Lin. 
Sv. Genom Titul Angström har jag bekommit  

<sida3>  

några flere Grönlands växter af Deres insamling; Jag förmodar nu, att 
Grönlands floran är färdig. En stor del af Drejers Carices anser jag för 
gamla arter eller former af gamla. Då jag nu är flytta[d] 23 mil nedan 
Karesuando, har jag sagt fjellfloran farväl: dock har jag märkt, att många 
Lappska växter följa med strömmen. Det skulle intressere mig, att se 
Deres Grönlands flora, ifall den nu är utkommen, samt om det vore 
möjligt, de former af Triticum repens och Caninum, som finnes i 
Danmark[.] Tr. rigidum och junceum inberäknade; med Högaktning 
framhärdar Deres 

 

Haparanda Kengis den 8. Decemb. 1849. 

Erbördigste  

   L. L. Læstadius. 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1849-12-08 

 

<sida1>  

Till Professoren och Riddaren  
G. Wahlenberg. Upsala. [Adressfältet på brevet] 

<sida2> 

Höglärde samt Vidtberömde Herr Professor, och Riddare af Kongl. Majts 
Nordstjerneorden! 

Då jag härmed tar mig friheten öfverlämna Några frön, samlade i Pajala 
eller Kengis trakten, sker det endast, för att fort[-]sätta mina fordna 
förbindelser. Mina trägna Embets göromål hafva hindrat mig från 
vidlyftigare Excursioner; men af det, som jag förrleden somma[-]re 
kunnat observera, har jag funnit, att här finnas Lappska växter till större 
Artmängd än jag kunnat förmoda. Uti öf[-] 

<sida3> 

versta hörnet af Pajala Socken var det för mig nog oförmodadt Att 
påträffa Dryas octopetala, och Alsine biflora vid husen i en By, som kallas 
Junosuando Masugn. Troligen finnes på de kala fjellbergen deromkring 
flere fjellväxter; men min tid medgaf icke att göra excursioner 
deromkring. Här vid Kengis bruk förekomma de flesta Lappska Salices, 
utom polaris, herbacea och lanata, som jag icke påträffat här. Gnaphalium 
sylvaticum och Norvegicum förekomma här, utan Någon af mig 
observerad öfvergång. Butomus Umbellatus, förekommer på flere ställen i 
Elfven, men endast i gräs form, såsom i Karesuando vid Idivuoma, 
hvarifrån jag förut skickat Specimen. Triticum repens luxurieras i 
mångfaldiga former, omkring åkrarne och husen. Nymphæa Alba och 

<sida4> 

lutea, såsom praktväxter i sjöarne; angelicha [<alpina> överstrykt ord] 
sylvestris, Archangelicha, och Montana? i Skogarne o.s.v. Potamogeton 
Sparganifolius, i floderna, o.s.v. Pajala, dit jag flyttade i Mars förleden 
vinter, är en god Spannmåls och Smörort, men brist på kött och Fisk. 
Dock fås här Skogsfogel samt Något lax — Så att någon egentlig brist på 
Sofvel och brödföda icke är för handen: Men med en folkmängd af cirka 
2500 personer, finnes äfven en stor mängd fattiga, som man sällan ser till 
i Lappmarken, ehuru Lappmar[-]ken anses vara den fattigaste ort i hela 
Sverriges Rike; Men jag kan icke kalla den ort för fattig, der inga tiggare 
finnes. Till en början kostar det mig Mycken Möda, ihärdighet och 
ansträngning, att häfva orsakerna till fattigdomen, hvilka finnas uti det 
Allmänna Sedeförderfvet; Kampen Måste Utkämpas på öfvertygelsens 
väg, med krögare, fyllhundar Skojare, lättingar, horbockar. o.s.v. Och att 
vrida om Menniskans vilja är ingen lätt sak. 

<sida5>  

Jag har nu elfva lefvande barn 7 döttrar och 4 Söner; En son studerar i 
Hernösands Gymnasium; och 3 äro små. Dessutom äro 3 barn döda; 
således inalles 14: Min Hustru är född 1805 och borde således vara utom 
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L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1849-12-08 

 

Barna Åldern: dock är den yngsta Sonen en[-]dast ett halft år. Man kan 
således icke Ännu vara alldeles säker, att den halfårige är den siste. 

Under önskan, att denna fröpåse måtte komma fram, har äran framhärda: 
Herr Professorens och Riddarens [ett okänt tecken] 

 

Haparanda Pajala och Kengis den 8de Decemb. 1849. 

Ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 
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L. L. Læstadius till Carl Hartman (odaterat) 1849 

 

<sida1>  
S.T. 
Herr Magister Carl Hartman! Gefle. 
 
Många tjenste göromål, hafva hindrat mig, att betyga min förbindligaste 
tacksägelse för det stora växt paket, hvilket jag erhållit kort före Juhl 
1848, jämte dermed följande skrifvelse och botaniska afhandling. Ehuru 
jag visserligen genom vänner och väns vänner lyckats erhålla förut det, 
som Pake[-]tet innehåller, kan det likväl hända att en del Exemplar äro 
sämre än dessa som jag nu erhållit, och det kommer an på lifstid — och 
tillfälle, när jag härnäst kan få tid, att gå igenom mitt herba- 
<sida2> 
rium, för att byta om Exemplar eller Complettera bristfälliga med den af 
Herr Magistern erhållna rika samlingen[.] Hvarföre jag icke på länge 
[<icke> överstrykt ord] torde få tillfälle, att gå igenom mitt herbarium och 
mina duplett samlingar härrör deraf, att Jag är stadd på en flyttning till ett 
annat Pastorat, nemligen Pajala beläget 23 mil nedan[-]för Karesuando på 
Torneå Elf, hvar mig förestår stora andeliga bristfälligheter att reparera 
Uti folkets hjertan, hvil[-]ken reparation måste till en början taga Alla 
mina ringa Själs krafter i anspråk. Jag kan således icke i en hast tillfrids 
ställa Tituli billiga an[-]språk på Lappska växter; men om Herr Magistern 
icke tycker illa vara, tar jag mig frihet att till en början öfverlämna The 
Vegetable Kingdom, af Prof. Lindley, hvilket verk jag nyligen fått mig 
tillsändt ifrån England, äfvensom The Eleme[n]ts of Botany af samme 
Författare  
<sida3>  
hvilka Arbeten jag ingenting gör med, Alldenstund mina tankar blifvit 
vände från Botaniken till det Psychologiska Studium, hvilket är vida 
nödvändigare för hvarje menniska i allmänhet, för en Folk Lärare i 
synnerhet, som skall arbeta på andra menniskors moraliska förädling. 
Utan tvifvel skulle äfven Botaniken få ett helt annat utseende om nu 
tidens Botanister i främsta rummet sökte efter Evighets blomster, i stället 
för den fåfänga äran att göra sig namnkunniga, som Snillen och Stora 
vetenskaps män. Våra Ve[-]tenskapliga och politiska förtjenster [ut]göra 
en ganska bedräglig grund för [våra] framtida förhoppningar, och haf[ver] 
[en bit papper bortrivet från sidkanten, därför kompletteringarna] 
vetenskaps männen intet Högr[e] Intresse är vetenskapen, så blifva de 
visserligen skamligen bedragne. Tror Herr Magistern, att man studerar 
Chemi och Botanik i andra verlden? Min vördsamma hällsning till Herr 
Magisterns Far Hr Doctor Hartman, från Tituli — Erbördigste  
 

L. L. Læstadius, 
 

[Detta är LLL:s svar på brev som inkom strax före jul 1848. Han talar om flyttning till 
Pajala, vilket skedde 1849. Allstå är detta brev skrivet 1849.] 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1850-05-02 

<sida1>  

S. T. Herr Professor Carl Sundevall Stockholm [Adressfältet på brevet] 
 
<sida2> 
 

Kengis den 2dra Maj 1850. 

Vörde Broder! 

[Några oläsliga tecken av okänd person] 

Sent omsider får jag tacka för Ärade brefvet af 1/2 50. Jag har varit stadd 
på visitations Resor i Lappmarkerna och har således icke kunnat få 
brefvet, för än efter hemkomsten. I afseende på Fullmagten förmodar jag, 
att den samma måtte kunna passera, När jag fått dit en sednare dato. 

Jag skickar här 2ne gamla Sedlar, om det vore möjligt, att de kunde 
realiseras på Banken. Jag har hört, att en sådan sedel skall hafva  

<sida3>  

blifvit emottagen i Banken i vinter. Inneliggande bref till Carl Hartman, 
torde Bror aflemna till Egaren vid något tillfälle. Han skall bo i Stockholm, 
enligt dess Egen skrifvelse. — När Barometern blir färdig, kan den skickas 
med Någon vetenskaps man som reser till Haparanda, ifall man föga kan 
lita på Ångfartygs Captenen. Barometern kan addresseras till Doctor 
Wretholm. — 

Om jag vis[s]te hvad som kunde vara Bror välkommit från Norden, skulle 
jag gerna skicka, ty Bror har haft mycket besvär för mig med 
commissionerna kanske äro meteor. observat. till Fransmännen nu 
afskickade. 

Framhärdar etc. 

 Erbördigst 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 

Page 257 of 325



L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1850-06-26 

<sida1>  

[<C. J. Sundevall> stämpel] 
 

Högtärade Broder! 

För brefvet af den 18de mars, får jag betyga min förbindliga tacksägelse. 
Som jag varit stadd på visitations Resor i vinter har jag icke varit i tillfälle 
att emottaga mycket mindre, att besvara det förra brefvet i rättan tid: jag 
skickade således den gamla fullmakten med tillsatt ny dato. 

Det recommenderade brefvet har kommit fram till Haparanda och får jag 
således lemna qvitto på pengarne. — 

<sida2>  

Om Stads Notarien Beurling är i lif, får jag anmoda Bror, att öfverlemna 
till honom inneliggande bref och handlingar; och om han annars är frisk, 
tror jag vist att han åtar sig Commissionen med Handlingarne. Skulle han 
vara död eller bort rest, måste jag anmoda Bror, att bryta det till honom 
addresserade brefvet och bevaka mina affairer i HofRätten. 

Barometern torde väl hafva kommit till Haparanda med ångfartyget. — 

Erbördigst 

Keng. 26/6 50  

L. L. Læstadius 

<sida3>  

P. S. I dessa dagar Har Selander med Sällskap rest opp. till Lappmarken 

NB. I händelse Förste Stads Notarien Beurling icke skulle vara hemma, 
eller åtaga sig min Commission, kan Bror vara god och bryta hans bref, 
emedan det innehåller handlingar, som innom falatiæ[?] tiden Skola 
inlemnas till Hof Rätten. Brefvet till Beurling är nu särskilt addresseradt till 
honom. i den händelse, att Bror icke vore i Stockholm. denna tid.  

ut. supra. 
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L. L. Læstadius till Joh. Ångström 1850-08-12 

 

<sida1>  

Herr Doctor Ångström! 
Upsala. 

Denna Sommar om Midsom[-]mars dagen, har från Haparanda genom 
min Commissionär Doctor Wretholm, afgått med första Ångfartyg, några 
vextpaketer, hvaribland ett till Titulus och ett till Bröderne Hartman Carl 
et [<Rob> överstrykta bokstäver] Robert. Jag skref om våren eller i Maj 
Månad till Carl Hartman som då skulle vara i Stockholm att han skulle 
vakta på detta Ångfartyg; Men måhända var Carl Hartm. då redan bort[-
]rest, så att han icke fick kunskap härom. Den yngre Robert skulle vistas i 
Upsala. Om han kan träffas, så be honom genom någon bekant höra  

<sida2>  

efter hos Ångfartygs bolaget om något sådant Paket finns pa [på] 
Bolagets Contore. 

Då jag ingen Underrättelse fått från någondera af bröderne, fruktar jag att 
de icke fått mitt första bref, och således icke heller vetat efter fråga 
Paketen. Följande desiderat lista med[-]följer, ifall duppletter finnas af de 
begärda[.] 

bra litet blir här botaniceradt ehuru Trakten icke är utan intresse. 

Med aktning har äran framhärda Herr Doctorns 

Ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 

Kengis den 12 Aug. 1850. 

<sida3> 

Desiderata Læstadii 
 
Fries. S. v. Scand, 
Thalictrum flexuosum. 
- Kochii - rariflorum 
Draba trichella. 
Carnelina sylvestris, fætida et dentata. 
Viola Scanica et silvestris 
Elale[osynliga tecken] orthosperna 
Midicago ornitho radioides[?] 
Melilotheus dentata 
Rubus[?] spergelii[?], coralifolius (Smeth) nemorosus et pruvinosens[?] 
Potentilla intermedia 
- Collina et sortida [?] 
Rosa laxa, [ett oläsbart ord] 
Collina, inodora. 
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L. L. Læstadius till Joh. Ångström 1850-08-12 

 

Angelicha littoralis! 
Symphytum Orientale 
Verbascum Phlonides [?] 
- semi nigrima [?] 
Orobanche Cirsii 
Apiga[?] Alpina 

<sida4> 

Juncus pymæns [?] 
Carex arctica, Lynbyæi 
- tri castata, r[?]fina- 
- Stygia 
Calamagrostis rigens! et 
Hartmanniana 
Poa arctica. 
Glyceria Canferta[?] 
Triticum acuteum 
- laxum 
2 Egorisetans riparicum [?] 
Botrychium Motricariæ folicum 
Salix plicata! 
----------------- 
Hartm. Ed.4. 
Utricularia neglecta 
Zanichellia polycarpa 
- pedicellata 
Calletriache Namulata 
Ceratophyllum [ett oläsbart ord] 
<sida5> 
Andra nya arter, och Fries. Hieracia emottags 
 
Kengis den 12 Aug. 1850 

L. L. Læstad. 
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L.L.Læstadius till Doctor Ångström 1851-12-02 

<sida1>  

S. T. 

Till herr Doctor Ångström! 

Det var med nöje, som jag emottog Herr Doctorns ärade skrifvelse af den 
8de Now. 1851; Jag har äfven för ungefärligen ett år sedan fått emottaga 
ett växtpaket från Herr Doctorn men som Jag icke varit rätt säker om 
rätta Adressen, har jag icke förr än nu kunnat betyga min förbindliga 
tacksägelse. I allmänhet hafva Herr Doctorns växtremisser, ett stort 
värde, ehuru jag, som både till läge och öfriga förhållan[-]den är på sätt 
och vis död från den Botaniska verlden, icke kan rigtigt värdera den. Att 
Fries, som är beherskad af den obegripliga svagheten, att  

<sida2>  

vilja tillegna sig andras Uptäckter, icke alltid träffar påtydliga Exemplar, 
när han går och smuglar i andras Herbarier, och att följakteligen 
beskrifningarne icke så noga stämmer öfverens med Naturen, det har man 
nog ofta fått förnimma. Jag vill förmoda, att Herr Doctorn icke är så 
slaviskt bunden vid de Friesianska artbestämningarne, som afl. Hartman 
blef på slutet, och vi vänta af Herr Doctorn En Skandinavisk Flora, som 
Närmare ofverensstäm[-]mer Med Naturen, än Friesens Oändeliga 
hårklyfverier. Jag har icke ännu fått veta, hvad som blifver Wahlenbergs 
Efterträdare. Mina Botaniska funderingar äro mycket inskränkta. 
Sparganium boreale, är troligen en Nordisk form af Sparg. Simplex; och 
högst allmän i alla Nordens floder, men frukticerar icke utom högst sällan, 
då en mycket varm sommare [<icke> överstrykt ord]  

<sida3>  

inträffar. Sparg. hyperboreum sätter frukt Alla år. Om Jag skulle få 
emotse någon vidare växtsändning från Herr Doctorn skulle jag i 
synnerhet önska Exempl af Friesens Hieracier, äfven som former af 
Triticum och Betula. Här finnas många former af Betula som hittills blifvit 
Allt för litet undersökta. Äfven skulle jag önska former af Nymphær och 
Thalictra, samt af Potamageton, Natans och curvi folius samt nigrescens. 
Af Salix plicata, har det icke lyckats mig få fullständiga Exemplar. former 
af angelicha Sylvestris skulle jag äfven önska. Den Äldre af Hartmans 
Söner, var här som hastigast i sommar, såsom sällskap och Tolk åt en 
Italiensk Professor: Men jag har icke hört om dessa Botanister funnit 
Någonting märkvärdigt på resan genom Norrige. Med högaktning 
framhardar Herr Doctorns ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 

Keng. 2/12 1851. 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1851-12-02 

<sida1> 

[<C. J. Sundevall>  stämpel] 

[<se 3dje sidan af brefvet; - - utbet. 40 - -> troligen mottagarens 
anteckningar] 

Vördaste Broder! 

Som jag icke har någon säker Commissionär i Stockholm, tager jag mig 
friheten vända mig till Bror med anhållan, att hosföljande Handlingar 
måtte genom Brors försorg inlämnas i Cammar Collegium, och ett 
recipisse[?] derå begäras. Tillika skulle jag anhålla, att Bror täcktes fråga 
Professor Selander, om han nu brukat min Baro[-]meter tillräckligt, Jag 
skulle gerna sälja den samma, om någon ville köpa den. Ifrån Gaimard 
lärer ingenting vidare förnimmas: Bror lär icke veta, om min Lappska 
Mythologi blifvit på något sätt använd. Det skulle vara skada om detta 
arbete blefvo lagdt ad acta åt glömskan. Med midsommars Ångfartyget 
från Haparanda, skulle ett [<ångfartyg> överstrykt ord] växtpaket afgå 
till första notarien Bæurling[,] monn tro, om det framkommit. Annars intet 
nytt från Norden [Nedersta raden till stor del utebliven från fotokopian. 
Den syns dock genom pappret och kan läsas spegelvänt på avigsidan] 

<sida2>  

frosten har skadat betydligt års[den första raden på sidan har blivit 
utebliven vid kopieringen men den syns spegelvänd på avigsidan av 
pappret och kan läsas där]växten på Torneå Elf, dock icke så allmänt, som 
det förljudes från andra ställen i Norden: Torneå Elfs område är också i 
allmänhet det fruktbaraste, näst Ångerman Elfven; kan någon af våra 
lärda Physi[o]loger utröna orsaken dertill? Piteå Elfs område tyckes vara 
det magrast af alla Nordens Elfvar. Hvad djur riket beträffar, så finns här 
vanlig skogs fogel, Tjäder, orre, hjerpe, dalrypa, Björn, varg, räf, harar, 
hermeliner och möss; samt i Elfvar och Sjöar vanliga fisk sorter, s. s. 
hafslax, börsting[,] Sik, harr, gädda, abborre, mört, [ett par överstrykta 
tecken] lake; af amfibier, orm; ödla, groda. Uti Karesuando fanns icke 
ormar, icke heller hjerpar och ormar, och Tjäder sällsynt. — Annars intet 
af vigt. 

Med aktning framlefver min Vörde Broders 

Haparanda och Kengis d. 2/12 1851. 

L. L. Læstadius 
<sida3>  

P. S. Medföljer 2 Rdr Banco [den första raden på sidan har blivit utebliven 
vid kopieringen men den syns spegelvänd på avigsidan av pappret och 
kan läsas där] medan uti Lands höfdinge Embetets utslag står, att en 
Cancelli afgift af 16 Srr Banco skatt aflemnas, och föröfrigt vore meningen 
att Handlingarne skulle utläsas och återskickas. 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1852-02-01 

<sida1>  

[<bsv 8/3 52> mottagarens anteckning]  

[<C. J. Sundevall> stämpel] 

 

Vördaste Broder! 

Min förbindliga tac[ksägel]se för sednaste ärade sk[rifvel]se som jag 
härmedelst tac[näm]ligast aflägga, och derjä[mte] Fästa Brors 
Uppmärksa[mhet] derpå, att de 5 Rdr Banc[o som] medföljde brefvet, 
icke till[hör] mig, emedan Bror uti s[itt] föregående bref, förklar[ar att] 
Banken icke invexlat den [sidkant bortfallit vid kopiering hos KVA] och 
Tvåa banko af gaml[a - - - ]rin, som jag en gång skick[ade] Alltså måste 
bror hafva glöm[t an]tekna denna omständighet u[ti sitt] diarium, 
hvarföre jag här återställer penni[n]garne. 

En annan omständighet, so[m är] något kinkigare, vågar jag [besvära]  

<sida2>  

Bror med. Några Prester här i Norrbot[-]ten hafva beslutat, at utgifva en 
Tidskrift me Titel en ropandes röst i öknen. Som jag är hufvud Redacteur i 
denna tidning, men bor långt ifrån närmaste Boktryckeri, och Postgången 
dessutom är långsam: så har icke första Numret af Tidskriften kunnat 
utgifvas alldeles på bestämd tid, nemligen en månad efter tillstånds 
brefvets utgifvande, emedan det är en fysisk omöjlighet, föranledt af 
södra localförhållanden, som Lagstiftaren icke kunnat förutse. Min mening 
vore således att anmoda Bror, att vid något tillfälle förklara förhållandet 
för hans Excellens Utrikes Stats ministern, att nemligen Redacteuren för 
Tidskriften bor 37 mil från närmaste tryckeri, som är i Piteå, samt att 
Posten ifrån pajala går endast hvar 14 dag, att det följakteligen  

<sida3>  

varit en fysisk omöjlighet för mi[g att] innom en månad efter [<Tids> 
överstrykta tecken] tills[tånds]brefvets utgifvande, få först[a num]ret af 
Tidskriften utgifvit [som] hade nemligen bordt utkomm[a] från trycket 
den 10 Jan[uari] 1852, men blef icke, i anseend[e till] ofvannämnde 
omständigheter fä[rdig] för än närmare slutet af Janu[ari] månad. Som 
Tidskriften icke [blandar?] sig med Politik, utan endast [---] Religiösa 
ämnen, så hoppas [jag] att hans Excellens af Gunst och [---] icke är så 
sträng med oss, att [han] låter oss plikta. 

Om Bror icke får ut af Fr[ans]männen sina egna Exemplar [af] 
Plancherna, så lär jag kom[ma] att stå mig ganska slätt, som måst 
försälja de Plancher, so[m] Bror behagat skicka till m[ig.] Hvarmed skall 
jag nu betala [---] Jag har en stor barnskara, icke [mindre] än 11 
lefvande, som draga all[t hvad]  

<sida4>  
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de kunna af mina knappa inkomster. Härmed följer en biljet till Fru 
Bergman Olsson, som Bror torde vara god och tillställa henne genom 
någon löpare. 

Jag är nu stadd på Visitationsresor i Lappmarkerna, och kommer icke hem 
till Pajala förr än Mariædagen. En ganska Passabel köld har vi haft här i 
Norden. Det är Någon, som räknat ända till 37 [34?] grader kalt i Piteå. 
Annars intet nytt. Med högaktning och vänskap framhärdar 

M. H. Broders Erbördigste 

                                                   L. L. Læstadius.  

Piteå d. 1. Febr. 1852 
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L.L.Læstadius till Doctor Ångström 1852-05-20 
 

 

<sida1>  

T. 
Doctor Ångström! Lycksele. [adressfältet på brevet] 

<sida2> 

Till Herr Doctor Ångström 
Upsala! 

Jag kommer icke annat ihåg, än att jag skulle hafva fått ett bref från Herr 
Doctorn i vinter, eller när det var; åtminstone mins jag bestämt, att jag 
har fått ett sådant brev, hvarest Herr Doctorn talar om Sparganii Arter, 
som voro uti ett växtpaket, som jag skickat. Nu ehuru jag är så långt 
bakom skym unnan [undan] för alla Botanister, har icke heller mycken tid, 
att sysselsätta mig med Botanik: så kan jag dock icke från litet 
växttiggeri, ifall Herr Doctorn skulle råka hafva tillgång på ett eller annat, 
som finnes teknadt på medföljande lista. Om det annars är möjligt att 
taga rätt på Friesens alla Hieracier, och hvad allt  

<sida2>  

det nya tros må heta, som han fabricerat. —Ännu vet jag icke hvilken som 
blifvit Wahlenbergs efter trädare. Annars ingen[-]ting nytt från denna 
tract, som kan intressera Herr Doctorn. Jag har en par somrar roat mig 
med att undersöka former af Betula, hvaraf här finnes en Evig mängd, 
men intet annat Resultat kan jag få, än att Linnes gamla Arter måste få 
stå qvar. Monne den form jag skickade af Erigeron Acre, kan vara Friesens 
Erigeron rigidus? Någon vanlig Erigeron Acre finns icke här. — 

Med högaktning har Äran framhärda Herr Doctorns ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

Kengis den 20de maj 1852 

<sida3> 

Desiderata Læstadii 1852 
Valerianella Carinata 
Calpodium latifolium 
Poa minor. 
Symphytum orientale 
Chinopod. Opulifoium 
Imreratoria Osthruthium 
Pimpinella nigra. 
Alleum [?] sallax [?] 
Epilob. hypericifolium 
- purpureum 
Sedum hybridum. 
Rosa inodora et alpina. 
Rubus Sprengelii 
- nemorosus et affinis 
Potentilla intermedia 
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- argenthea β virescens [?] 
- Cinerea et Guntheri 
Thalictrum rariflorum 
- angustifolium 
- Kochii ett flexuosum. 
Ranunculus Altanus [?] 
- Nemorosus 
Botrachium Pitireri [?] 

<sida4> 

Botrachium paucistamineum [?] 
- Baudotii [?] 
Orobanche Mathesii 
- minor et Epithymum 
Geranium Macrorhizam[?] 
- phæum 
Funaria muralis 
Polygala[?] alpestris 
Lothus major. 
Hieracium bifurcum 
- furcatius. 
- præaltium, restleri [?] 
- Cydonifolium 
- glanduliferum [?] 
- Schmidtiä, subrigidam [?] 
- diaphanum 
- subboreale 
- proliferum 
Sanicio aguaticum [?] 
- Barbarcifolius [?] 
Centrosis aborttua [?] 
Zanichillia Major 
- polycarpa 
- Ros[?] pedicellata 

<sida5> 

Carex distica, ligerica 
- vagillans puntata. 
Salix sileciaca, ambigna 
atriplex nitens- 
- crassifolia 
Asplenium fissum. 
Enligt Hartm. flora 
Exuerforia [?] — Læstadius. 
 
 
 
_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1852-10-29 

<sida1> 
[<C. J. Sundevall> stämpel] 
 

Högtärade Broder! 

Min förbindliga tacksägelse för Besväret med Handlingarne afbördas tack[-
]sammeligen. Härmed följer nu Recipisse, hvilket Bror är så god och 
öfverlem[-]nar till Den bekante i Hof[-]rätten. Mera Pengar skola skickas 
när så behöfves[,] denna gången intet nytt. Framlefver Brors Erbördigste, 

L. L. Læstadius 

Keng. den 29 October 1852[?] 
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L. L. Laestadius brev till Prof. J. W. Zetterstedt 1853-04-16 
 

  

<sida1>  
Pajala och Kengis d. 16 April 53. 

Höglärde samt vidt berömde Herr Professor Riddare af Kongl. Majts Vasa 
Orden! 

Jag har dröjt nog länge med besvarandet af Herr Professorens ärade 
skrifvelse af den 20 October 1853[?], Deruti Herr Pro[-]fessoren under 
rättas at[t] växt paketen blifvit skickade till Herr Professor Carl Sundevall i 
Stockholm för min räkning, hvarföre äfven som för ärade skrifvelsen. Jag 
har Äran betyga min förbindligaste tacksägelse. Så vida jag icke vill 
betvifla, att dessa paketer kommit till Stock- 
<sida2> 
holm, skrifver Jag nu  till Prof. Sundevall, med anmodan, att låta 
Paketerna utgå till Haparanda med första Angfartygs [Ångfartygs] 
lägenhet — för Mag. Areschougs räkning har jag ett Paket färdigt, 
innehållande Hans desiderata, och dessutom ett och Annat, som torde 
vara mindre väl känt förut. De öfriga, som bidragit till växtinsam[-
]lingarne, hafva icke lemnat Någon Desiderat lista. Litet och obetydligt 
blif[-]ver har [här] botaniserat om somrarna; endast för motions skull, 
går jag ut Någon gång. 

Som här finnes stora och vidlyftiga Skogar, kan trakten icke præstera 
annat än Skogsformer af fjellväxter, som stiga hit ner. Här finnas former 
af Angelicha Archangelicha, som visa, att angel. littoralis går ihop med 
Archangelicha  
<sida3>  
Här finnes former af angelicha [?] Sylvestris, som passa på beskrifningen 
af Angel. Montana[.] Här finns former af C. Acuta [?], som gå in i C. 
aqvatiles[?]. Och troligen finns här mycket annat, som går i hop till 
Exem[pel?] Betula alba och glutinosa och alpestris, Hieracium 
ordnanthoides[?] och boreale och rigid[ett par oläsliga bokstäver] H. 
Marorium[?], och vulgatium [?] H. Umbellatum[?] och Cralat[--] m.fl. — 
Föröfrigt ingenting Nytt, som kan intressera[.] Jag kan nu icke veta, hvad 
som fattas, i mitt herbarium innan Jag får se de skickade Paketerna. 

En sträng och snödiger vinter hafva vi haft i Norden. Men annars ingen 
Epidemi, Ej heller nå[-]got ovanligt i Naturens rike. — Med Högaktning har 
äran framhärda Herr Professorens och Riddarens 
ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius 
<sida4>  
Det växt paket, som nu är färdigt, kommer att afgå till Haparanda, för att 
med första Ångfartygs lägenhet afgå till Stockholm, kanske har Herr 
Magister Areschoug Någon bekant der, som kan taga emot det, och 
försända det vidare. Annars försändes det till Sundevall. Professorn, som 
ofvan Näm[n]des.  

ut supra / Læstadius. 
 
_ 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1853-04-24 [poststämpelns datum] 

<sida1>  
 
[Adressfältet på brevet:]  
L. L. Læst P. R. Haparanda 
[<HAPARANDA 24/4 1853> poststämpel] 
 
S. T.  
Herr Professor 
C. Sundevall 
Stockholm. 
 

<sida2> 

Högtärade Broder! 

Professor Zetterstedt, skref i höst, att han har skickat några växt[-
]paketer till mig, som skulle lemnas hos Bror, vill Bror vara god och sända 
dem med [f]örsta Ångfartygs lägen[-]het till Haparanda med påskrift till 
Doctor Wretholm. 

De handlingar, som inlemnades till Hof Rätten hafva en gång varit 
återremitterade till förklarings afgifvande och äro nu hos Hof Rätten. — 

<sida3>  

brefvet till Biskop [denna rad har bortfallit från fotokopian från KVA, men 
den kan läsas på avigsidan spegelvänt] Bergman torde Bror framlämna 
eller låta lemna. Annars intet att förtälja denna gång. Ett växt paket till En 
mag Areshoug i Lund kommer att afgå från Haparanda med första 
ångfartygs lägenhet; och torde Bror vara god och emottaga det samma, 
till dess Egaren låter afhämta det. 

Med högaktning 
min Ärade Broders 
Erbördigste 

L. L. Læstadius 
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L. L. Laestadius brev till Prof. J. W. Zetterstedt 1853-05-20 

<sida1>  

Herr Professoren och Riddaren Zetterstedt 
Lund! 
 

Herr Professoren torde icke hafva glömt, att jag för några år sedan hade 
äran begära några växter från Skåne, efter en förte[c]kning, som då 
kunde Uprättas efter då varande floras [?]: Och Herr Professoren hade 
godheten Meddela mig en del af de begärda växterna uti bref. Nu kommer 
jag åter med en dylik begäran, om det säkerligen finnes Någon bland 
Studenterna, som gör Excursioner om formerna skulle en sådan bäst 
kunna meddela sådana växter, som finnas Uptagne på härmed bifogade 
förte[c]kning.  

<sida2> 

Ehuru jag Nu är boende i Kengis 23 mil nedanför Karesuando, Kan jag 
likväl præstera åtskilliga rarare fjellväxter i vederlag emot det, som jag 
få[r] från Skåne, emedan jag har qvar Duppletter från mina förra 
fjellvandringar; och äfven här kan finnas ett och annat, som kan 
intressera den Skånska botanisten. Om Herr Professoren alltså känner 
någon botanist i Lund, som kan vara hugad att gå uti växt byte, så kan 
den medföljande förte[c]kningen öfverlemnas till honom, ty jag kan icke 
begära, att Herr Professorn sjelf orkar nu mera göra långa Excursioner — 
Min Commissionär i Stockholm är Professor Carl Sundevall, som kan 
emottaga och afsända till Haparanda, hvad som från Skåne afgår. Med 
Högaktning har äran framharda [framhärda] Herr Professorens och 
Riddarens  

ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius 

Keng. d. 20. maj 1853. 
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<sida1>  

Pajala och Kengis den 27de Maj 1853. 

 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor,  
Riddare af Kongl. Majts Vasa Orden. 
 

Med första ångfartyg från Haparanda afgår En säck eller Pose, 
innehållande 1mo 4ra Paketer innom Cuovert, 2do 11 Paketer utan Cuovert 
blott med Trä förseglade, samt ett särskilt Paket till J. E. Areschoug, som 
skickat desiderat lista. Af dessa Paketer må Herr Professorn öfverlemna 
Ett paket till hvar och en af de Herrar Botanister, som bidragit till 
insamlingen af de växter hvilka Jag enligt [<enligt> upprepning] Herr 
Professorns Gunst[-] 

<sida2> 

benägna skrifvelse har att förvänta genom Herr Prof. Carl Sundevall i 
Stockholm, förmodligen, som jag vill hoppas med första ångfartyg. Det 
må komma an på de Botaniserande Herrarnes eget godtfinnande, att välja 
antingen af de Cuoverterade Paketerna, som innehålla Några rarare 
växter från finnmarken, hvilka icke finnas i de oconverterade, hvilka åter 
innehålla färskare Exemplar af vanliga Alpväxter. Och deribland nogra 
[några], som icke finnas i de förra. De öfriga torde Herr Professorn vara 
god och försälja, åt hugade speculanter, för 5 Rsr stycket, hvarefter 
Penningarne benäget öfversändas till mig. 

En afhandling om slägtet Sparganium skickadt i fjol Sommar till Kongl. 
Vetenskaps Academien, med begäran om dess införande i Academiens 
Handlingar; men Friesen, som skulle afgifva sitt utlatande [utlåtande] 
lärer icke hafva tyckt om afhandlingens innehåll  

<sida3>  

och förty, lärer den icke komma att tryckas, så skrifver Professor 
Vikström. Annars intet nytt. lång och kall vår tyckes vi hafva här Oppe. 
Den [<na> överstrykta bokstäver] enda växt, som nu blommar här oppe 
den 27de Maj, är Tussilago frigida, och Eriophorum vaginatum[?], utom 
Aheus[?] incana och Betula, samt Eqvisetum Arvense[?]. I Lund blomma 
säkert redan hundra tals växter och likväl hoppas vi få skära Moget korn, 
lika tidigt, som i Skåne. 

Med högaktning framhärdar Herr Professorens och Riddarens ödmjukaste 
tjenare  

L. L. Læstadius 

P.S. Jag har en liten samling af ritningar i litet octav format på hvarje 
Paket är de märkvärdigaste och hufvudsakligaste blad och frukter af 
Salices [<som salices> överstrykta ord], som blifvit samlade i under mina 
vandringar i Norden. (En ort på hvar Tabell). Jag skulle derföre fråga, om 
Herr Professorens tror, att det kunde löna Mödan, att låta grafver[a] dem, 
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med bifogade tryckta anmärkningar. Herr Professoren torde veta, att jag i 
afseende  

<sida4>  

artbestämningen, icke kommer öfverens med Friesen: sålunda anser jag, 
att Salix lapponum Linne är Salix glauca β lapponum  Wg; att den 
Westrobottniska Salix phylicæ folia Linne hörer till Salix Nigri[-]cans[?], 
och är Sal. Majoris[?] Wg. L, att Salix depressa Linne icke är så säkert 
[?]evida β aneraseus[?] Wg. att Salix Avata Anderson[?], icke är 
Serings[?], och har dessutom blifvit tagen på Samma individ, som Salix 
Myrsnitens[?] β deambeus[?] Anderson, Måhända Någon Bota[-]nisk 
Journal i Tyskland, kunde inrymma afhandlingen. Då jag Nedlagt mycket 
arbete på dessa små Tabeller i yngre åren, vore det skada att de skulle 
blifva förstörda. — ut supra  

Læstadius 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1853-06-24 [ångfartyget Thules 
avgångsdatum från Haparanda] 

 
<sida1>  
 
[Adressfältet på brevet:]  
S. T.  
Herr Professor 
Carl Sundevall 
Stockholm 
 
medföljer en pose med växter — växtfrön 
afgår med ångfart. Thule den 24 Juni 1853 
 
<sida2> 
 
[<C. J. Sundevall> Stämpel] 
 

Högt ärade Broder! 

Med första ångfartyg från Haparanda, afgår den säck eller pose, som 
innehåller 16 stycken växt paketer till Prof. Zetterstedt i Lund. Och har jag 
bett honom skrifva till Bror med anhållan, att samma pose varder afsänd 
från Stockholm till sin bestämmelse ort. — Hörs det alls icke af Gaimard 
nu mera, och de arbeten, som han skulle jämte de öfriga utgifva. 

Det vore skada, om min Lappska Mythologi skulle så alldeles öfverlämnas 
åt glömskan; då derpå är så mycket arbete nedlagdt.  

<sida3> 

Om Drängen Erik Barsks affär hörs nu mera ingenting. 

Här oppe har våren varit mulen och kall, annars ingenting af vigt. Med 
högaktning framhärdar M. H. Brs 

Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

Brefvet till Professor Zetterstedt med följer växt[-]posen. 
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L.L.Læstadius till Carl Hartman Jr 1853-08-21 

<sida1>  

[<Besvar. d.17 Sept.53> mottagarens anteckningar] 

[<S.T. Herr Candidaten Carl Hartman.> Skrivet på kuvertet] 

<sida2> 

S.T. 

Herr Candidaten Carl Hartman 

Jag känner icke, hvar Herr Candidaten nu vistas, men vågar ändock 
genom Professor Carl Sundevall besvära med denna skrifvelse, hvilken 
ingenting annat åsyfter, än en förfrågan, huruvida Herr Candidaten har 
lust att ingå något växt byte: Herr Candidaten torde kanske bättre hafva 
reda på Friesens Hieracier än jag. Äfven så frågas om, Friesens Monografi 
öfver Hieracierna är tryckt? Äfven här finns många former af Hieracier och 
önskade jag derför  

<sida3>  

få jämföra med Friesens Hieracier. Hvilka äro nu de förnämsta Botanister i 
Upsala? Hvilken är Redacteur för den Botaniska tidskrift, som ges ut i 
Stockholm? Är det Botanisten Ångström, som blifvit Provincial Läkare i 
Lycksele? Jag har icke fått någon Underrättelse från Herr Candidaten, 
sedan sista besöket i Kengis. Om Herr Candidaten finner för godt, att gå i 
växtbyte, kan Herr Candidaten låta mig veta det. Äfven skulle jag fråga, 
om Herr Candidaten kan taga emot Några växt bundtar till försäljning. 
Annars intet märkvärdigt. Erbördigst 

L. L. Læstadius. 

 

Pajala och Kengis den 21. augusti 1853. Address Haparanda och Kengis 
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L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1853-08-21 

<sida1> 

[<C. J. Sundevall> Stämpel] 
 

Pajala och kengis den 21 Augusti 1853 

Vördaste Broder! 

Betygande min förbindligaste tacksägelse för ärade skrifvelsen jämte 
Barsks Protocoll från Hof-Rätten, som jag riktigt bekommit. Bror nämner, 
att de sände penningarne icke räckt till. Jag skickar derföre innan saken 
glömmes bort 2 Rdr Banco. Godt år har man väl fått i norden, men en 
gräselig mängd med möss grassera här, och äfven fjell Lemlar äro sedde; 
kanske börjar deras vandring igen. Har Bror nu uphört, att samla 
råttskinn och skeletter. Om sådant önskas, skulle det vist vara tillgång i 
år. På skogs fogel synes det äfven vara tillgång. Någon gräsmask har icke 
varit synlig här. Ymnigt regn i denna månad hvilket dock är mera 
besvärligt, än ögonskenligen nyttigt. 

Som Bror säkert vet, hvarest Carl Hartman nu vistas, anhåller jag, att 
innelyckta bref, sändes till honom. 

Erbördigst 

L. L. Læstadius. 
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L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 1853-10-16 

<sida1>  

Herr Magister Carl Hartman! Gefle. 

Jemte det jag härmed får betyga min förbindligaste tacksägelse för Ärade 
skrifvelsen af den 17 September, får jag äfven förklara min skyldiga 
Tacksägelse för de tillbudna småböckerna och Botaniska Tidskriften. Min 
tid och den inriktning mina studier tagit, tillåta mig icke att egna Mycken 
tid åt Botaniken; likväl Måste jag stundom taga Motion, och då händer, att 
jag tager från Marken, hvad som kan förekomma märkvärdigt. Friesens 
Hieracier i Exem[-]plar skulle jag häldst önska se, om Herr Magistern har 
haft sådan tillgänglighet i Hans Herb.  

<sida2>  

att de kunna med säkerhet bestämmas såsom Friesen sjelf kunde erkänna 
dem. Min gamla Commissionär i Haparanda är Doctor C. J. Wretholm. Men 
jag tror vist, att hvad som skickas genom major Ryglin[?]stjerna också 
kommer rigtigt fram. — Något Nytt i Botanisk väg kan jag så Mycket 
mindre prestera, som Jag icke är någon Nyhets makare. Ibland formerna 
af Lycopod. Complanatum som träffas här förekomma ock Chamælej 
parissias[?], och en Annan form, Lycop. glaucum som kommer närmare 
Lycop. Alpinum. Men jag tror snarast att Lycop. Complanatum och 
alpinum genom dessa Mellan former sammanbindas till en enda Art. Carex 
Acuta och Aquatilis, gå så ihop, att de tyckas sammanflyta till enhet i  

<sida3>  

medvetandet. Jag tror mig och med Exemplar kunna bevisa, att det icke 
finns mer än 2 arter af Betula. Salix står på samma punkt som förr, 
nemligen: Salix Læstadiana kan jag icke erkänna såsom art; Salix 
paludosa (finnmarkica Fries) är en fjellform af S. aurita; och Salix 
Ovata[?] är en form af Myrsinites. Salix phylicæfolia[phylicifolia] är den 
Westro bottniska formen af S. nigricans Och Salix phylicæfolia Fries är 
icke Linnes: äfvenså är Sal. lapponum Linn. en form af glauca, och således 
icke S. limosa Wg. En form af Sal. Amygdolina [?], kom[mer?] närmast 
Lin. fl. L. fig. a. 

Skulle Herr Magistern kunna skicka de småböckerna till Haparanda med 
Någon Resande, vore det väl[.] Jag skall framdeles skicka en desiderat 
lista på de växter som onskas [önskas]. Pajala och Kengis den 16 October 
1853.  

Erbördigst  

L. L. Læstadius 

Address. Haparanda. 
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<sida1>  

[adress och poststämpel] Läraren i Naturvetenskapen, Herr Magister Carl 
Hartman Gefle.  

Haparanda 30/10 1853 [poststämpel] 

[avsändaren] L. L. Læstadius Posträkn. I Haparanda 

 

No 1 
Betula alba Hartm. -secund[?] Specimena Epigden[?]. [1 bokstav dåld i 
sidbindningen] -ectu Gevaliæ 184[?] Stammen rak, med horizontala 
grenar, barken krithvit, växer endast på berg. är icke observerad i 
Lappmarken; Det Exemplar af mig, som blifvit meddelad från Karesuando 
hör icke till B. alba, utan till B. glulinosa [glutinosa?]. 

No 2.  
Betula verrucosa [?] secund. Koch. Synopss. Ubi verba sunt[?]: Ramuli 
sæpe verruculis resinosus[?] obsiti. Denna form har Alltid kåd[-]prickade 
grenar, men blott Ett frukt hänge är funnet, och detta var utan skaft, 
uprätt och aggrundt [äggrundt?] skulle således höra till sednare 
afdelningen i Excursions flor. 2. Upl. Men är likväl blott en yngre busk 
form af föregående; ty ju Äldre trädet blir, desto mer försvinna de 
kådprickade grenarna: man bör se till om icke [en hel rad överstryken] B. 
humilis till [ett överstrykt ord] kommit på samma sätt. 

No 3. 
Betula rustica Læst. Stammen och grenarne mycket krokiga; barken grof 
och skroflig: växer i kärraktiga skogs trakter öfver Allt i Norden; Stort och 
groft träd men rund och vresig. Monne icke detta vara Masur björken? 

No 4.  
Betula Palmæformis Læst. Stammen grof hög rak, med några få grenar i 
Toppen föröfrigt grenlös: barken skroflig. växer i Barr skogar på hedland. 

No 5.  
Betula populacea Læst. Denna form har C. J. Hartm. hänfört till alba 

<sida2>  

Enligt skrifvelse; men den hör icke dit. 

No 6.  
Betula Filiæfolia. Læst. är temmeligen allmän men utan frukt. 

No 7.  
Betula naticulata. Læst. Trädet Krokigt smågrenarna Mycket ludna[?]. 

No 8.  
Betula Condata. Læst. Kengis 1850. Utan frukt. Grenarne mycket ludna. 

No 9.  
Betula sylvatica. Læst. Denna form utmärker sig med fröhängen, hvars 
mognade frön äro af hängefjellens längd: och bladen sågade ända till 
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basen: den växer i fuktiga skogar, och består af vidjelika ensamma 
indivi[-]der med lutande tupp. 

No 10  
Betula Sangvinea. Læst. denna form är mest utsatt för den blodröda 
Sphærian, som Allmogen i Norrland anser vara en lemning af blodsvetten i 
Gethsemane; detta är något att tänka på. 

No 11.  
Betula seratina Læst. denna form är ännu grön sedan Alla andra former 
fällt sina löf. 

No 12.  
Betula [ett överstrykt ord] Nemorosa Læst. Busk formen [?] 

No 13.  
Betula Nemoralis[?]Læst. Betula pendulina, Læst. loca parallela grenarne 
mycket smala och hangande [hängande]. 

No 14.  
Betula subæqualis Læst. lobis subæqua[-]libus: idem in B. sylvatica 
observatur. 

No 15.   
Betula Curtipendula. Læst. Busk form; frukthängen hängande. 

<sida3> 

No 16.  
Betula inæqualis. Læst. medlersta flik[?] lång och smal. Jämför B. rustica. 
och inæqualis. 

No 17.  
Betula latisgruma[?]. Jämför Betula rus[-]tica, hvilken denna kommer 
närmast, utan det att [ett oläsligt ord] eller [ett oläsligt ord] hängets fjäll 
Äro hos denna formen bredast i hela slägtet. 

No 18.  
Betula avata. Denna formen har smala frön, Närmast alba, men de tjocka 
eggrunda hängena, äro stundom skaftade och hängande stundom 
oskaftade, och Uprätta, på en och samma individ, och denna egenskap 
före[-]kommer hos de flesta formerna, nemligen skaftade och oskaftade 
hängen på samma individ. 

No 19.  
Betula parallela. Læst. denna har precist samma blad som B. rustica och 
lati[-]sguama, men fruktställningen är helt annan; dock höra de vist 
[visst] till samma Art. Ehuru de kunna Mycket väl urskiljas: B. parallela är 
neml. slät, hvit med rak stamm: men B. rustica har den krokig och 
skroflig. 

No 20.  
Betula Ericetirum[?]. Denna formen börjar komma Alpestris formerna nog 
nära[.] 
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No 21.  
Betula [<sublpina> överstrykt ord] Subalpina. Denna är den egenteliga 
fjellbjörken; hängesfjellen synes vara djupt klufna; och oskaftade. 

No 22.  
Betula turgido. Læst. Denna är en Mycket risig och vresig buskform, men 
med små frön, så att hänga fjellen äro nästan dubbelt  

<sida4>  

högre än fröna. Om karakterena i slägtet Betula vore af Något värde, så 
borde väl afven [äfven] hon[?] fjällens förhållande till fröna lagas [tagas] i 
Betraktande. 

No 23.  
Betula [<23> överstrykta siffror] submontana. Denna formen samman 
binder Betula alba och rustica, ehuru tydligen hörande till alba, är dess 
yttre likast rustica. Alla dessa former anser jag utgöra med säkerhet en 
enda art; och formernas olikhet beror helt och hållet af localen. Betula 
vernucosa syntes i början Märkvärdigast, men under fortsatta obser- 
va[-]tioner har jag blifvit öfvertygad, att yngre indi[-]vider af B. alba har 
kådprickade grenar, hvadan ock denna egenskap icke duger till artmärke. 
Jag skickar nu ingen form av de tvetydiga mellan Arterna af B. alba och 
Nana, hvilka Jag snarast måste anse för hybrida, allden[-]stund 
individerna äro Allt för få, hvarhäldst de än förekommo, för att Kunna 
berättiga oss till det omdöme, att de kunna fortplantas. Här i Kengis kan 
man efter Mycket sökande finna en 20 á 30 individer af dessa mel- 
lan[-]former. C. J. Hartmans mig meddelade Exemplar af Betula humilis 
Hn. höra tydligen till B.alpestris Fries. Jag skall fram[-]deles aflägga 
rigtiga Exemplar af dessa former, af hvilka jag har en riklig mängd, Denna 
gången får jag icke tid dertill. vale!  

Pajala och Kengis den 22 October 1853. 

 L. L. Læstadius 
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<sida1>  

Herr Professoren och Riddaren af Kongl. Majts Vasa Orden! 

För ärade skrifvelsen af den 2dra October får jag förklara min skyldiga 
tacksägelse. Dermed följde inneliggande 15 Rdr Rgs jemte qvittenser för 
erhållna Paketer af Re[---]rsson Gasel[?] man Areschoug. 

Om jag mins [minns] rätt var ett Paket skarskildt [särskilt] Adresseradt till 
Magister Hammar [?], och om det icke blifvit redan aflemnadt lär det vis-
serligen öfverlemnas. jag har skärskildt skrifvit till honom och skickat en  

<sida2>  

desiderat lista. Men som jag icke fått något svar, så vet jag icke, om han 
gör något afseende derpå — I sommar har äfven här varit ovanligt varmt, 
och ovanligt regn emot Hösten så att god årsväxt erhållits. Men hötägten 
är sämre för regnets skull — föröfrigt ingenting märkvärdigt från Norden —. 
Kunna de oförsålda Paketen försäljas är det vis[s]t  bra.  

Med Högaktning framhärdar  
Herr Professorens och Riddarens Erbördigste 

L. L. Læstadius 

Haparanda och Kengis den 24 November 1853. 

 

[Text i marginalen] L. L. Læst. P.R. i Haparanda 
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<sida1> 

Till Herr Magister Carl Hartman. Gefle. 

Jag tager mig friheten underrätta att jag lagt in ett paket med åtskilliga 
växter, dels dupletter som Jag än[-]nu har qvar, sedan mina förra 
fjellvandringar i Karesuando, dels äfven åtskilligt från Pajala eller Kengis, 
ab locuno[?] ibland hvilka just icke Någonting särdeles rart förekommer, 
om icke en växt form, som i Pake[-]tet finnes under Namn af Alisma 
plantago β. Natans eller graminifolia, Men jag har nu först kommit under 
fund Med, att det är Sagittaria, måhända Sagittaria Natans Pallas. för den 
ovanliga värme, som under försommaren varit här rådande har den 
oförmodadt utvecklat blommor, hvilket alldrig händt förr, under min 
vistelse härstädes. Men  

<sida2>  

växten är icke egentligen Monæic[us?] emedan äfven hanblommorna äro 
försedda med både hannar och honor, ehuru femina i hanblom[-]morna, 
torde vara blott för syns skull, eller ofruktsamma, hvilka kommer an på 
vidare Undersökning fram på hösten. Äfven stamin[a] äro olika den 
vanliga Sagittarian Stamina, så att den torde förtjena att skiljas från S. 
sagittifolia, såsom varande midt emellan Alisma och Sagittaria, om icke till 
Slägte, åtminstone till art. Till yttermera visso bifogas här några 
blommande toppar, af den half alns långa stängeln. Uti det näm[n]da 
paketet, som tord[e] afgå från Haparanda den 18 augusti med Ångfartyg, 
äro Hieracierna Numererade, för att få Några Uplysningar röran[-]de 
Friesens Hieracia, hvilka ännu äro arabiska för mig. Äfvenså begäres 
Uplysningar rörande en och annan afvikande form, för Ex. Rumex 
aquaticus β pinguidens, Cystopteris alpina β. neglecta [necluta?], 
Thalictrum strictum? m.fl. 

En desiderat lista bifogas äfven hvilken kan fyllas efter som till[-] 

<sida3> 

gångarne medgifva. Min Commissionär i Haparanda är Doctor C. J. 
Wretholm, till hvilket Namn, hvad som till mig sändes kan addresseras. 
Annars intet nytt ifrån Vextverlden. Här artar sig till att blifva god skörd 
om icke jernnätter[-]na komma för tidigt. Önskades få under[-]rättelse 
om Något Nytt blifvit funnet för Svenska floran i år. 

Hur förhåller det sig med Triticum viola-Cesem[?] det Exemplar jag har af 
Lindblom från Norrige, är tydligen ett Brachypodium, och derföre har jag 
icke vågat förena den med Triticum subsecundum [subseventum?] som är 
väl skild från Triticum repens Men icke så väl från Triticum lapponicum, 
(Tritic Aninum Wahlenb. Flora Lapponica). Alla dessa former finnes i 
paketet. Med aktning och vänskap framhärdar Erbördigst 

 

L. L. Læstadius 

Kengis den 2dra Augusti 1854. 
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P.S. I afseende på Rumex aguaticus β pingvidus, får jag lemna den 
Uplysning, att den för ställets skull bör vara Rumex domesticus emedan 
stället är en hög backe hvarest ingen Rumex aquaticus bör kunna växa; 
Men stället är nu Marknadsplats, hvarest  

<sida4>  

en stor mängd hästspillning lemnas hvarje år, derigenom har denna 
Rumex blifvit gödd, att den ser ut som Rhabarber Med ofantligt tjocka 
rötter, och bladrik; Men just derföre att Rumex domesticus kan bli så lik 
Rumex Aquaticus, kan det bli fråga, om icke Rumex domest[i]cus och 
Aquaticus ändå utgöra en och samma Art. Ifrån Karesuando skickades en 
Rumex hippolapa Thum Pr. till afledne Tituli Fader som hade Något 
smalare blad än den vanliga Rumex Aquaticus, men jag har icke fått veta 
Om denna form, är hänförd till Rumex Aquaticus eller domesticus. I vatten 
växte den, och, och sådan finnes den äfven här, Men bladen äro icke så 
breda och hjertlika, som i Mellersta Sverrige och Ångermanland. 

Ut Supra.  

Læstadius. 
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<sida1>  
 
S. T. Herr Professorn  
och Riddaren Zetterstedt.  
Lund.  
[adressfältet på brevet] 
 
<sida2> 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor,  
Riddare af Kongl. Majts Vasa Orden. 
 

I anledning af vår förra Correspondans, tager jag mig [fr]iheten framställa 
en förfrågan, huru vida Herr Professorn kunna föryttra resten av mina 
växtpaketer, samt om något vidare afseende blifvit fästadt å mina 
desiderata i växtväg. Jag har thyvärr ingenting rart, att erbjuda i utbyte, 
dock tror jag mig hafva till de Herrar botanister som förra året behagade 

sida3>  

genom Herr Professorns försorg, sända litet af de Skånska växterna hafva 
lemnat i vederlag, Något mera än hvad jag fått. 

Ifrån höga Norden kan Naturligt[-]vis ingenting Nytt förtäljas. Allt har i 
Naturen sin vanliga gång. Kölden har varit bister och a[ll]fvarsam så att 
många förlanat[?] sina Potater i källarne. Om Någon skulle vilja hafva mig 
i åtanka med någon växtsändning till Exempel Magister Hammar, så är 
min Address på Stockholm Jak. Em. Wikström[.] 

Med Högaktning har äran framhärda, Herr Professorens och Riddarens 

ödmjukaste tjenare  

L. L. Læstadius 

 

Pajala den 5te maj 1855. 

P.S. Som jag förmodar, att bud gå ofta mellan Lund och Köpenhamn, så 
anhåller jag, att inneliggande bref torde benäget vid läglighet Expedieras 
till Herr Vahl. 

ut supra 
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<sida1> 

Herr Magister Fr. Areschoug! 
Lund 

Jag tar mig friheten, falla till besvär med följande desiderat lista, hvarest 
äro Upte[c]knade, dels sådane, som jag icke har, dels sådana växter, 
hvaraf jag eger ofullständiga Exemplar, af införda och Naturaliserade 
växter, har jag icke många, emedan dessa icke Uptogos i flororna den 
tiden jag botaniserade i Skåne. Jag tror mig kunna godtgöra, hvad Herr 
Magistern har att meddela med åtskilliga former, som blifvit anmärkta af 
mig på sednare tider, af hvilka en del icke äro Uptagne i Hartm. 6. 
Besynnerligt nog hafva åtskilliga gamla arter blifvit uteslutna, och många 
nyskapade ha blifvit uptagne. Om detta är just så i sin ordning må 
framtiden utvisa. Brunius alper, Sv. Bot. Fig. 461 har Alldeles blifvit 
förbigången i Hartm.6. Jag har ett Exemplar af Ringius från Stenby hällar, 
men vippan har gått sönder, derföre skulle jag önska fullständiga 
Exemplar. "Schædonorus alper Har.6. är Festuca Aspera mirtens[?] Sv. 
Bot. 473. och denna liknar mest Festuca. Båda äro ritade af Svartz och 
böra finnas i Swartz´s Herbarium. Af Festuca alpera, har jag blott ett 
Exemplar från Amberg[?]. Slägtet Gagæa, har blifvit nog knapp händigt[?]  

<sida2>  

Expedieradt. Hn.6. Gagea pupilla har C. et R. Hartm. meddelat mig från 
Gefle, men han har icke Uptagit den i floran. af de månglökade har jag 
Några former från Skåne, som borde Närmare undersökas. Fries Exempl. 
af Gagæa Stenopetala är icke samma som Ringius meddelat, under 
formerna namn [?]. Jag har ett Exempl. från Skåne af Gagæa Stenopetala 
med 2 blad; det ena vid roten, det andra midt på stjelken. Gagæa minima 
från Upsala har dels 2 blad, och dels ett blad från roten. — 

Några bunthar af torkade Lappska växter lära ännu ligga hos Professor J. 
W. Zetterstedt, som icke blifvit försålda till hugade speculanter bland 
Studenterna. Skulle icke Herr Magistern vilja taga dessa bundtar i sin 
värjo[?] och laga så att de blifva försålda till hugade speculanter bland de 
studerande. Om vi kunde få en gemensam Commissionär i Stockholm, 
som vore pålitlig, kunde våra växtbyten bättre gå för sig. För närvarande 
har jag ingen pålitlig Commissionär i Stockholm, men kanske Herr 
magistern kunde Upge Någon. 

Några säkra Nya arter, kan jag icke  

<sida3>  

lofva i utbyte, men märkvärdiga former, af Hieracium, Carex Triticum, 
Agrostis Nuphar, Calamagrothis Myriophyllorum Gnaphalium, Betula, 
Salix, Pota Mogetan, tror jag mig Kunna Meddela, af hvilka en del kunna 
betraktas som verkliga arter. Former af Talictrum kunna också nämnas, 
samt Sparganium, som blifvit abformerade[?] på sednare tider. Om Herr 
Magistern behagas fästa Upmärksamhet på min desiderat lista, så var god 
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och skrif Några rader, och Upgif en pålitlig Commissionär i Stockholm, 
genom hvilken vårt utbyte kan ske. 

Sommaren häroppe har varit obegripligt kall ifrån våren in i Julii Månad, 
sedan litet bättre en par veckor, Men så snart vinden vändt sig på 
Nordliga kanten, hafva de lösryckta ismassorna från Nordpolen, latit [låtit] 
känna förkylande verkan. Endast former af Triticum hafva växt fradigt 
[frodigt], häromkring, hvilket jag Knap[p]t märkt förr. Herr Mag. känner 
säkert hvarest alla Skånska Botanister nu för tiden vistas. Lindblom, 
Ringius bland de äldre, Hammar m.fl. bland de yngre. 

Med högaktning framhärdar Herr Magisterns Erbördigste. 

L. L. Læstadius 

Pajala den 24/8 1856. 

<sida4> 

P.S. 

Ringeus [Ringius] har meddelat mig en Cochlearia Danica, från Malmö 
som är mycket olik den jag tagit i Carls Krona. Den från Malmö, har 
bladen lång skaftade långt Upp på stjelken, och långt efter Grenarne. 
Denna form är troligen Skåningarnes Cochlearia Danica och kommer 
närmare till C. officinalis [afficinalis?] an [än] den från Carls Krona och 
Gottland, hvilken sednare är Cochlearia Danica β. Lin. Sv. af den Skånska 
skulle jag önska några flere Exemplar både blommande och med frukt, 
äfven som [<som> överstrykt ord] Cochlearia Afficinalis från Skåne. jag 
har Många former af Cochlearia från Norska Kusten från Götheborg, och 
Spitsbergen, och besynnerligt Nog, har Fries förgätit att göra nya arter af 
dem. 

ut supra 

Læstadius. 

 

Medföljande bref till Doctor Fjellstedt torde aflemnas, när Hr. Doctorn 
träffas i Lund. 
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<sida1>  

Höglärde Herr Magister, och Professor! 

I går den 28de augusti hade jag äran emottaga Herr Magisterns skrifvelse 
af den 15de augusti, hvarföre jag skyndar att afbörda min förbindliga 
tacksägelse. Hvad angår Herr Magisterns önskan, att bese mitt 
Herbarium, så skulle jag ingenting hafva deremot, ifall det skulle löna 
mödan. Visserligen har jag tagit och lagt in i Herbarium alla 
förekommande former emedan jag funnit detta vara nödvändigt för 
bildande af artbegreppet, hvilket förefaller mig allt för obestämt och 
sväfvande i de nyare Botaniska arbetena; derjämte har jag gjort mina 
observationer i Naturen öfver dessa former, hvadan det utan mundtliga 
Uplysningar af mig, skulle måhända vara föga Uplysande att gå igenom 
Herbarium. Ofta har det händt mig, att [<jag> överstrykt ord] det vid 
första åskådningen af en förut osedd form fallit mig in, att anse 
densamma för Någonting nytt, men sedan jag betraktat de mellan 
liggande formerna, och jämfört dem med localens beskaffenhet, 
årstiderna, Climatet o.s.v. så har min nyhets iver svalnat. Jag har 
sedermera funnit, att den nya formen, eller mitt i andanom förutbe[-
]stämda Nova Species, har krympt i hop, och blifvit en lätt förklarad afart 
eller form af det vanliga gamla och förut kända. Dertill hafva de många 
mellanformerna bidragit. Jag vet icke om de Botanister, som sätta sin 
största[?] ära uti skapande af Nya arter, ens våga samla så många 
mellanformer, som de möjligtvis kunna komma öfver. Afledne Doctor 
Hartman klagade stundom i sina bref deröfver, att mina former voro mera 
förvillande än Uplysande. Jag tror icke, att vetenskapen kan sägas hafva 
gjort några stora framsteg genom Nyskapande af arter på kammaren, 
hvilkas omfång[?] man ännu icke känner, genom observationer gjorda i 
Naturen. Således om Herr Magistern skulle hafva för afsikt, att komma till 
Pajala, för att se formerna i mitt herba[-]rium, bör det ske på en sådan 
tid, då äfven jag hade tillfälle att vara närvarande, för att lämna mundtliga 
Uplysningar, hvarvid äfven Jag kunde få åtskilliga  

<sida2>  

Uplysningar om de Nyares arter m.m. Endast under sommarmånaderna 
har jag Någon ledighet, nemligen Juli och augusti. Det kunde då äfven 
vara tillfälle aflägga Samlingar för Academiens räkning, för att icke belasta 
paketer med sådant som icke duger. Annat tror jag mig hafva någorlunda 
reda på, utom Friesens Hieracier, hvilka jag icke sett. Jag har visserligen 
många [<arter> överstrykt ord] former af de nordiska Hieracierna, men 
efter mitt omdöme föga[?] skilda från hufvud arterna. Och af dessa 
former finnas mesta[?] mängd dupletter, lika som af Salix, Betula, Carex, 
Calamagrostis, Erigeron; Men också förekomma många former i 
Herbarium[?] af hvilka nu mera inga dupletter finnes. Jag tackar, för de 
Uplysningar, jag fick i brefvet om de yngre Botanisternas vistelseorter, 
verksamhet och arbeten; af brist på tid, har jag icke kunnat följa med min 
tid i den botaniska Littera[-]turen. De sista Botaniska Notiserna har jag för 
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1852, och blott en Nummer af 1853; Fries Mantissa 3. lär jag icke heller 
hafva; icke heller hans Hieracier. Af medföljande anmärkningar finner Herr 
Magistern mina sednaste observationer, om de ega Något värde, kunna de 
införas i Kongl. Veten[-]skaps Academiens Handlingar. Besynnerligt har 
slägtet Triticum framvisat Många former i år, den kallaste Sommare vi 
haft på 20 år. Vi hafva nu haft ett beständigt regn i flera veckor och 
vattnet stiger; bortför hö och broar, men annars har ingen olycka händt. 
Frosten har skadat åkrar[-]ne på flere ställen den 11 augusti och den 24de 
Augusti dock har man hopp om säd och brödföda på sina ställen, om man 
nemligen får berga in det lilla som finns oskadadt, för det ouphörliga 
regnet. 

En man eller skojhandlare, som i höst reser till Stockholm, vid namn 
Henrik Pellika. Med honom skall jag försöka skicka ett litet paket, 
innehållande de växter, som blifvit beskrifna i afhandlingen, som följer 
med detta bref. Om han kan taga ett litet Paket till Mag Areschoug i Lund, 
torde Herr Magistern hafva den godheten att taga det i förvar, till dess 
han låter afhämta det samma genom Någon Commissionär. Jag får 
hädanefter icke tid i höst att befatta mig med botanik, ty nu taga mina 
Embets  

<sida3>  

resor i den vidsträckta Församlingen sin början; och dermed får Jag hålla 
på hela vintern. 

Här finnes många former af slägtet angelicha, hvilka man måste 
observera i Naturen; af Betula finns äfven en mängd former, äfvensom af 
Potamogeton hvilka dock icke kunna observeras med framgång under 
regndigra Somrar. Af Gnaphalium funnos en mängd former 1855, men 
icke i år. Deremot har jag i sommar märkt många former af Carex limosa 
irrigna rariflora, Ampullacea, hvilka varit en följd af den kalla och regniga 
väderleken. När hastig värme kommer på frusen mark, pläga dessa 
former af Carex framvisa förut osedda former, som ett annat år, och 
under en Annan väderlek icke synas till. Af slägtet [<Ko> överstrykta 
tecken] Cochlearia har jag en mängd former, hvilka jag dels samlat sjelf, 
dels erhållit af Andra Botanister, och det synes mig besynnerligt, att Fries 
icke har gjort Nya arter af detta slägte; hans Cochlearia arctica lärer 
måste vika för ett äldre dylikt namn af en annan Författare. Af dessa 
Cochleariæ former finnas inga dupletter och vore derföre nödigt, Att 
medhafva Arctiska Cochleariæ former för jämförelse med Mina, ifall Herr 
Magistern skulle besluta sig, att göra en snippresa till Norden Nästa 
Sommare; Likaledes skulle en samling af Nuphar vara Uplysande för mig, 
som har många former samlade dels i Karesuando och dels här; Mig 
tyckes att hvarje liten sjö har sin form; dock finnas äfven Några former i 
flera sjöar. Detta är nu det hufvudsakliga, som jag har att berätta i 
botaniskt hänseende. Om Herr Magistern skulle besluta sig, att komma till 
Pajala nästa sommare, så var välkommen, änskönt vi äro trångbodda, ty 
den Nya prestgården håller nu först på att byggas. Här vankas[?] också 
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ingenting annat än husmans kost. Emellertid har jag äran framhärda Herr 
Magisterns tillgifne och Erbördigste  

 

Pajala den 29de augusti 1856. 

L. L. Læstadius 

 

Min desiderat lista med[-]följer, ifall Herr Magistern skulle kunna i Någon 
mon afhjelpa bristerna. Den är upgjord efter Hartmans flora 6te Uplagan. 
ut supra 

<sida4> 

P.S. Den som vill observera former[n]a af Thalictrum kan troligen 
ingenstädes finna så många former som här. Men äfven dessa äro Mycket 
olika efter Sommarens beskaffenhet. Man kan under torra och varma 
somrar, finna Thalictrum Simplex, och Strictum enl. Nylander, andra år 
kan man finna, rariflorum och kemense enl. Hartm. 6. dock efter min 
Öfvertygelse, ingendera så, som den bör vara: Thalictr. rariflorum från 
Ångermanland är ännu mycket spädare än den form, som finns här och Dr 
Ångströms Exemplar af Thalictrum Kemense, visa en form, som icke finns 
här; Jag för min del måste anse Allt detta för former af en enda art. Af 
Thalictrum flavum[?] finnes här 2 Märkliga former, med radix fibrosa och 
repens med smalt vigglika och nästan runda blad, med enkel och grenig 
stjelk. Formerna af Rumex Aquaticus har jag här observerat, och följt dess 
utgreningar. På Kengis marknads plats, som är en hög backe, finnes en 
Rumex, som är en fullkomlig Rumex Aquaticus. Men huru kan Rumex 
Aquaticus växa på en hög backe? Rumex Domesticus[?] växer rundt 
omkring samma marknadsplats. Jag förmodar, att Rumex domesti[-]cus 
växte [<växte> upprepning] här förut, men när stället blef en marknads 
plats, fälldes der Mycken gödsel, och Rumex domesticus blef då frodig, 
och förvandlades genom gödningen till aquaticus. Dertill fordrades likväl 
flera tiotal af år, och om gödningen skulle Uphöra, finge man väl se 
Rumex domesticus igen i början med Äggrunda blad, sedan med 
lancettlika blad och kortare fructer, slutligen med nästan jämbreda blad 
och runda frukter, sådan den förekommer på torra ställen. Herr Magistern 
tänker troligen att detta sammandragande af arter, kommer från [<den> 
överstrykt ord] Wahlenbergs Schola; Jag har dock mina subjectiva 
grunder för mitt omdöme; dessutom beror icke indragningsmakten af mig, 
sedan artmakeriet kommit på modet, men, att sjelfva öfverdriften 
härutinnan innehåller sitt eget Correctiv, visar Hartm. 6. hvarest till och 
med gamla arter blifvit indragna: till Ex Agrostis Alpina Wg. Utom de 
många Friesianska arterna, som blifvit prydda med stjernor, eller 
indragnings märken[.] Idag den 29 Augusti hafva vi ändteligen fått se 
solen efter långvarig bortovaro. Framgent Herr Magisterns tillgifne 

L. L. Læstadius. 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius. / Nordiska Museet Stockholm / 
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<sida1>  

[Adressfältet på brevet] 
L. L. L. P.R. i Öfver Torne 
S.F. 
Herr Doctor 
Joh. Ångström. 
Umeå 
Lycksele. 

Öfvertorneå 1856 11/11 [poststämpel] 

<sida2> 

S. T. 
Herr Doctor Ångström! 
Lycksele. 

jämte tacksägelse för brevet, och löftet att blifva ihågkommen med 
exotica[?], får jag derjämte Underrätta, Att jag dessa dagar, har gått 
igenom Herbarium, hvarutur ett och annat så väl af Grönland och 
Spitzbergs växter af Vahl, som ock af egna former, tagna i Pajala, blifvit 
till en början infogade i ett litet paket, hvilket jag Ärnar sända med det 
första  

<sida2>  

antingen öfver Land, genom Arjeploug, eller genom Haparanda - Umeå. 
Det gifves en slags Communication ifrån Lycksele till Arjeploug, och 
derifrån till Jockmock, Gellivare, Kengis; Men Communicationen är mera 
osäker. Som Jag har en half mil från Kyrkan, och har ännu blott ett rum, 
att disponera i Pajala; (Ny Prestgård håller på Att byggas) så har jag 
endast Herbarium i Pajala, Men dupplettsamlingen, som intaga vida större 
rum, har jag i Kengis Kyrka. Men får för Närvarande icke tillfälle, att gå 
igenom duplett samlingen, och i kalla Sakristian lefver man icke heller. 
Alltså, blott några ensta[ka] 

<sida3>  

Exemplar ifrån Herbarium, skola först sändas. Härmed följer Carex 
Gynocrates, som är Mycket lik C. Chardar. sphagnicala [sphagnicata?]; C. 
rariflora subpedata, af Vahl, och C. subspathacea[?] från Lyngen; C. 
Gynocrates[?] återsändes och C. rarifl. subpedata. Denna vinter kommer 
jag icke att resa genom Arjeploug, men Nästa vinter 1858. 

Med Högaktning teknar 
Herr Doctorns Erbördigste  

L. L. Læstadius. 

Pajala 30. Octob. 1856. 

 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek / 
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<sida1>      

Pajala den 29de Maj 1857. 

Högtärade Broder! 

I dessa dagar, afgår ett växt paket härifrån, addresseradt  till Vetenskaps 
Academien, hvarom Professor Andersson Skrifvit; men som han lär vara 
på utrikes Resor, hvarom han likaledes skrifvit, kan det vara osäkert om 
han är i Stockholm när Paketet hinner dit med Något ångfartyg, som 
förmodligen Midsommars tiden afgår från Haparanda. Jag har derföre 
velat underrätta Dig derom, på det Du såsom icke bortseglande från 
Hufvudstaden, må kunna [<kunna> upprepning] draga försorg om 
Paketets afhämtande från Ångfarty[-] 

<sida2> 

get, att det icke må råka i oblida händer. Jag sänder endast profformer 
[provformer]; i händelse Academien skulle önska mera af dessa former, 
bör Jag i tid underrättas derom, för att kunna gå i forfattning [författning] 
om inläggningen. Finner Academien för godt att honorera dylika växt 
remisser är det vis[s]t godt och väl. Jag har annars icke Mycken tid, att 
befatta mig med Botanik, utan är det endast för motions skull som jag 
stundom gör Några utvandringar. När Professor Andersson kommer hem 
från sina Utländska resor, torde han, som har Bibli[o]theket och 
Samlingarne att tillgå bestämma formerna, och gifva mig en förte[c]kning 
på de former och arter, som åstundas, dels ock underrätta mig, hvilka han 
funnit förut bestämda, och hvilka han anser vara intresserande; äfven 
som en förte[c]kning öfver Hieracierna efter Friesens bestämningar. 
Paketet er insydt i en pose, och omlindadt med näfver, efter som vi här 
sakna  

<sida3>  

både Papp och vaxduk. Annars intet af vigt att förtälja. våren är kall här 
oppe, och opålitligt utsädes korn af sista årets skörd, gör utsigterna 
mörka för framtiden. Många åkrar ligga osådda af brist på utsäde. Endast 
Salix limosa och Eriophorum vaginatum blomma[r.] 

 

Med aktning te[c]knar. 

Min Högt arade [ärade] Broders 

Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

 

 

 
 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 

Page 290 of 325



L.L.Læstadius till Doctor Ångström 1857-10-09 
 

<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 
 
 
[Adressfältet på brevet] 
Provincial Läkaren 
Medicine Doctorn 
Högädle Herr 
J. Ångström 
Umeå 
Lycksele 
[Poststämpel] Över Torneå 1857 20/10 
 
_ 
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<sida1>  
[<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  
<sida3>  
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  
<sida4>  
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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<sida1>  

Pajala den 2dra December 57 
 
Herr Magister Th. M. Fries! Upsala. 
 
Jämte det jag betygar min förbindligaste tacksägelse för ärade skrifvelsen 
af den 18de Nowember, tillåter jag mig äfven anmärka i anledning af 
brefvets innehåll, att Carex gynocrates troligen beror av ett misstag, 
derest icke C. Chardærhika[?] Sphagnicala[?], som medföljer, kan anses 
vara C. gynocrates, åtminstone liknar den fullkomligt de C. Gynogrates 
<sida2>  
som jag erhållit af Vahl från Grönland. Men kanske fullständigare 
exemplar af C. Gynocrates från Grönland finnas, hvilka skulle bevisa att 
den icke är identiskt med C. Chardorhika Sphagricata. Carex dioica 
Isagyna[?] Hartm. har jag blott en gång tagit i Kemi 1831, Men 1838 
fanns den icke på samma ställe. Jag innesluter i Couvertet ett par 
Exemplar af Carex dioica parallela, jämte former af Taraxatum[?], ett blad 
och nå[-]gra frön, som äro något olika. Taraxacum [<har> överstrykt ord] 
Uliginosum har frön vid pass dubbelt kortare än skaftet, de öfriga 
flerdubbelt kortare. Monne deruti ligger Någon skilnad! De öfriga hafva 
frön mer och mindre taggiga. Äfven detta kan bero af jordmonen. 
<sida3>  
T. Uliginosum har Jag från Upsala men icke den formen, som är af[-
]bildad i Svensk Botanik. T. pa[-]lustre och Corniculatum har jag äfven 
från Åtskilliga ställen Men deras frön tyckas icke visa någon olikhet. T. 
lacieriatum[?] och Cornutum växa på samma ställen utan märkbara 
Öfvergångar. Kanske kan jag meddela dessa former någon gång i 
fullständiga Exemplar. Af de nybestäm[-]da Hieracierna saknar jag Många, 
till Ex. H. Staloniflor[?] Cernium, Svecicum, floriban[-]dum[?], pratense, 
fuscum[?], decolorens[?] Hyperboreum[?], præaltum glamerotum[?], 
Nestlari[?], phembium[?] Cæsium, ramosum[?], bursæfolium subrigidum 
diaphanum, pallidum[?], pallescens, argentum, saxifragum Naregicum[?], 
tritentatum[?], Gothiacum boreale, Crocatum auratum Æsticum[?], 
strictum, elatum. Ifall tillgång, finnes, skulle jag  
<sida4>  
anhålla, att få exemplar af dem och annat nytt, som blifvit Uptäckt i 
sednare tider. Min fullmägtig i Haparanda är Doctor C. J. Wret[-]holm. Jag 
vill återgälda med Nordiska former af Carex och Hieracies, af hvilka Jag 
tror mig hafva många former ehuru obestämda. Af Betula har jag en hel 
hop med former endast en form af Sagittaria har jag i mängd. 

Nästa Januari eller i Medium af Månaden reser jag på visitationer och blir 
borta till slutet af Mars. Med aktning framhärdar Höglärde Herr Magisterns 
Erbördigste 

L. L. Læstadius. 
 

[En av L.L.L. tecknad växt med många numrerade detaljer på samma sida, eller lös 
bilaga i brevet. Se originalbrevet] 
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L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1857-12-22 

<sida1> 

Till Herr Professo[r]n 
N. J. Andersson! 
Stockholm. 

 

För ärade skrifvelsen af den 7de December 1857, får jag härmedelst 
betyga min Förbindliga tacksägelse. Våra Psychologiska åsigter äro icke 
öfverensstämmande. Då Försoningsverket, är det hufvudsakliga i vår 
Religion, så göras icke något afseende på vetenskapliga eller politiska 
för[-] 

<sida2> 

tjenster; Jag icke ens dygden, som var det högsta, hvartill Hedningen 
kunde Up[p]arbeta sig, kan gälla inför Gud. Då en allmän brottslig[-]het 
förutsättes, enligt Reformatorernas åsigter, så återstår endast den frågan: 
Är Du försonad med Ditt lifs Up[p]hof? [frågetecknet lagts till av 
inskrivaren] Vanligen äro våra vetenskapsmän Rationalister. Och derföre 
lyder deras Trosartikel ungefärligen sålunda: 

"När Menniskan Up[p]fyller sina pligter emot sina likar och djuren, 
och rätt begagnar den Gudomliga stråle, som är nedlaggd i För-
nuftet,<sida3> så kan hon Up[p]fylla sin bestämmelse, utan att känna 
andra positiva Lagar, eller Försoningsverket."  

Utur en tryckt af[-] [<haf> överstrykta tecken] handling af A. A. om rätta 
förhållandet emellan [<Mellan> överstrykt ord] Naturen, menniskan och 
Gud. 

Qvitto på 15 Rdr medfölje[r] hvarföre frampå [<våren?> trasig sidkant] 
skall afläggas ett väx[<tpaquet?> trasig sidkant] som kanske med första 
ångfartyg kan komma till Stockholm — önskligt vore likväl om jag kunde 
få en förte[c]kning på de växter, som i synnerhet åstundas. Med 
Högaktning har äran framhärda  

 

Herr Professorens 

Erbördigste 
L. L. Læstadius  

Pajala den 22/12 57. 

 

 

 

 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L.L.Læstadius till Doctor Ångström 1858-02-11 
 

<sida1>  
S.T. 
Högädle Herr Doctor! 
 
Jag har med mycken fägnad emottagit, såväl ärade skrifvel[-]sen af den 
29de Januarii som ock det innehålls rika växt[-]paketet hvarföre jag nu får 
aflägga min förbindli[-]ga tacksägelse. Jag har som hastigast genom 
ögnat [?] paketet, och deri funnit de för mig obekanta Sveitziska 
Alpväxterna högst intressanta, äfven de svenska voro kärkomna. — 
Sparganium aligo carpum [?], tyckes mig i första påseendet likna 
formerna af Sparganium Minimum, Fr. [Tr.?]. Men Jag måste jämföra 
dessa former, När jag kommer till mitt Herbarium i Pajala. Jag tror mig 
hafva laggt in  

<sida2>  

åtskilliga former af Sparganium från Pajala, äfvensom former af Betula 
Gnaphalium och angelicha, jämte åtskilligt annat för locus[?], uti paketet, 
som medföljer Hr Peckelin. Sistledne Sommar observerade jag former af 
Taraxa[-]cum, hvilka medfölja, Eriophorum Callethrix [?] medföljer äfven 
den finnes temmeligen ymnigt i Pajala. Mossor har Jag i sednare tider icke 
synnerligen befattat mig med, emedan Jag redan har svag syn. Annars 
intet nytt. Inneslutande mig i Herr Doctorns åtanke [,] framhärdar, 
Erbördigst 
 

L. L. Læstadius 
Arjeploug den 11te Febr. 1858. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek / 
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L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1858-05-02 

<sida1> 

Till Herr Professor N. J. Andersson. Stockholm. 

Efter hemkomsten från minä [mina] visitations Resor, måste jag låta höra 
af mig, ehuru jag ogerna skulle vilja besvära med Commissioner; men Jag 
kommer nu icke i hastigheten ihåg Herr Schlyters address, hvilken jag i 
annat fall skulle hafva anmodat, att inlemna medföljande handlingar till 
Hof Rätten. Nu i Maj månad torde jag få [ett överstrykt tecken] tillfälle, 
att gå igenom Dupletterna; få se om jag kan få färdigt det aftalade 
paketet. 

Annars intet nytt. I Piteå Lapp[-] 

<sida2> 

mark omtalades, att en fattig Lapp lefvat en Månad förrleden vår med Fjell 
Lemmel kött, i brist på all annan mat. Besynnerligt nog hafva inga 
fjellLemlar visat här. tidig vår tyckes blifva här. De flesta åkrar äro bara 
den 2dra Maj — Annars har här i vinter varit en underlig väderlek. kald, 
urväder och blidt på samma dag. Häftiga stormar hafva rasat. Kikhosta 
koppor och Charlakans feber hafva varit gängse; många barn hafva 
dött[.] Med Högaktning framhärdar Herr Professorens 

Erbördigste 

 

Kengis den 2/5 58. 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1858-05-05 

 

ankom d. 18/5 58 [mottagarens anteckning] 
 

Pajala den 5te maj 1858. 

Värdaste Broder! 

Då jag tar mig friheten, att vända mig till Dig med denna afhandling sker 
det af 2ne skäl. Först och främst har Du varit i karesuando, och sett ortens 
belägenhet, och kan redan derföre bättre bedöma orsakerna till de 
former, som der förekomma. För det andra kan Du icke gilla det nyare 
artmakeriet hvilket jag tyckte mig märka, när Du besåg mitt Herbarium. 
Allt derföre har jag ansett bäst passande, att öfverlemna afhandlingen till 
Din granskning, Om Du tycker, att den kunde förtjena, att införas i Kungl. 
Vetenskaps Academiens handlingar. Skulle den icke kunna få rum der, då 
vet jag ingen annan råd, än att öfverlämna den till Nu varande Utgifvaren 
af Botaniska Notiserna. Jag har föreställt mig, att den nordligaste orten i 
Sverrige, hvarest korn ännu odlas, förtjenar, att blifva känd i botaniskt 
hänseende. annars intet nytt. med Högaktning framhärdar min varda 
[värda] Broders 

 

 

Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1858-05-26 

<sida1> 

Pajala och kengis den 26te maj 1858. 

 

Herr Professor N. J. Andersson! Stockholm. 

För de 15 Rdr jag erhållit förrlidet år, skickas nu ett Paket, som bör vara 
värdt [de]nna summa; men derjämte följa några andra växtpaketer hvilka 
herr Professoren torde vara god och, hafva förvarade, till dess egarena 
afhämta hvar sitt[.] Magister E. P. Fries, Hr. Fristedt, Herr C. P. 
Læstadius, i Upsala samt Herr Schlyter i Stockholm hvilkens address och 
Embete jag nu icke kommer ihåg. 

Jag har anmodadt min Commissionär i Haparanda, att  

<sida2>  

erlägga frakten. och med första ångfartyg, som kommer från Haparanda 
till Stockholm, torde paketerna anlända så att Herr Professoren må i 
rätt<er> tid kunna [dra]ga försorg om deras Afhämtna[-]de 
[afhämtande]. Annars intet nytt. Våren har varit någorlunda tidig här, 
men kall blåst fortfar ännu. Ingenting annat än Eriophos vaginatum 
blommar här denna tiden. Med aktning, har äran framhärda Herr 
Professorens 

Erbördigste 

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L.L.Læstadius till Rector Scholæ Backman 1858-05-26 
 
<sida1>  
[<ÖFVERTORNEÅ 28/5 1858> poststämpel] 

S. T.  
Rector Scholæ 
Herr Backman 
Luleå [Adressfältet på kuvertet] 
<sida2> 
S. T. 

Herr Rector Backman! Luleå 

Liksom för att inleda Någon Correspondens har jag af åtskilliga lemningar, 
bestämt några växter från Södra Sverrige och från Norden, inneslutna uti 
ett litet Paket, som snart afgår härifrån till Haparanda, hvarifrån min 
Commissionär Doctor Wretholm blifvit anmodad, att låta det samma afgå 
till Luleå med ångfartyg eller annan Lägenhet. Emellan Nystan och 
gammelstan i Luleå, har jag 1821 tagit Salix phylicæfolia Linne, med 
glatta fröhus hvilken af Prof. Wahlenberg  
<sida3>  
Erkändes vara hans Salix majalis, och hänfördes af honom i Flora Svecica 
som varietet till hans Salix phylicæfolia, hvilken åter nu är Friesens och 
Hartmans Sal. nigricans. Afl. Doctor Hartman skicka[-]de Några exemplar, 
som han erhållit af mig, till Prof. Kock hvilken åter ansåg dem vara skild 
från Nigricans; men han kunde icke heller hänföra den till Sal. bicolor 
Ekrh[?]. Som är Friesens och Hartmans Sal. phylicæfolia; Alltså är ännu 
den[-]na form på sätt och vis ob[e]stämd, ehuru jag anser de[n] vara den 
rätta phylicæfolia Linne, emedan den är den allmännaste i Westerbotten 
enligt Lin. Flora Svecica. Uti Linnes Herbarium finnes former af, Nigricans 
och bicolor blandade under namn af Sal. phylicæfolia. men der finnes 
äfven Exemplar af Sal. Majalis Wg, som är Sal. phylicæfol.β majalis Hn.6. 
Men år 1838, sökte jag i Luleå en sådan Sal. majalis, som skulle vara  
<sida4>  
skild från de Nyares Nigricans, men allt hvad jag då fann i samma trakter, 
som jag genomsökt 1821, ville öfvergå till Sal. Nigricans. Nu är till 
märkandes att i hela Lapp[-]marken icke finns Några Salix Ma[-]jalis Wg 
NB. Salix phylicæfolia Fries med "glatta frukter" och det skulle derföre 
löna mödan, a[tt] omkring trakten af Luleå, sa[mla?] en Sal. [några 
överstrykta tecken] Majalis Wg, so[m] icke sammanflyter med S. nigricans 
Fr, Hn. Det bästa kännemärk[et] på Sal. majalis skulle vara a[tt] växten 
icke svartnar under [oläsligt]g, att hvitt papper icke b[lir?] [b]runfläckadt, 
af Exemplare[oläsligt] de ligga alldrig så länge derute Förstås att jag 
önskade få Exemplar af alla dessa Salix former man ka[n] observera 
samma individ i flera år, och taga Exemplar i olika utvecklings perioder. 
Om något annat rart förekommer, önskar jag äfven få del deraf. Pajala 
och K[engis] den 26te maj 1858. 

L. L. Læstadius 
vänskapligast 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Nordiska Museet Stockholm / 
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L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1858-07-06 

<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  

<sida2>  

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  

<sida3>  

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  

<sida4>  

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 

 
 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm / 
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L. L. Læstadius till Th. M. Fries 1858-08-24 

 

<sida1>  

Pajala den 24 Augusti 58 

Herr Magister Th. M. Fries. Upsala. 

Då Jag vågar hoppas att Nu varande Utgifvare af Botaniska Notiserna låter 
äfven andra, än de nu gällande åsikterna få rum i Den Botaniska 
Tidskriften, har jag förlitande mig på denna tolerans, vågat inlemna 
medföljande anmärkningar om Thalictrum Nuphar och Juncus, ifall de 
anses vara af den beskaffenhet, att de kunna införas i Bot. Notiserna. Jag 
skulle hafva många sådana anmärkningar att göra vid åtskilliga slägten, 
men tiden och Embetsgöromål  

<sida2>  

tillåta mig icke, att afhandla vidare denna gång. Just i dag kom en 
dragandes med en form af Nuphar, som har de största blommor jag 
någon[-]sin sett i Norden. Annars är jag mera en "kammarbotanicus" än 
Naturforskare. Jag är nu icke så lätt på foten som förr: min syn är äfven 
mycket skum. Jag är dock endast 58 år gammal. Här hafva vi haft en ut[-
]hållande torrka, som skadat grödan betydligt, och en nästan Tropisk 
hetta hvars make jag Alldrig erfarit. kornutsädet mycket små[v]ext, har 
varit moget redan den 20. Julii. Men nästan alla mina botaniska rariteter, 
hafva gått förlorade genom torkan. Ingenting annat än förtorkade 
lemnin[-]gar har jag kunnat finna. I anseende till det myckna regnet på 
fjellryggen har Elfven haft mycket högt vatten ända hittills, och derföre 
har ingen Sparganium ännu kunnat blomma, utom Sp. hyperboreum. 

Jag skulle gerna önska få åtminstone ett Exemplar af den märkvärdiga 
Pinus orientalis, som Herr Magistern funnit under den Nordiska resan. och 
af svenska växter skulle jag äfven önska få del, om Möjligt. Hieracier, 
Lipiganum[?] Utricularia, Botrachium och Botrychium, Betula Stipa samt 
de norrska växterna som icke förekomma i Sverrige Do Thalictr. Simplex, 
och många andra Nyare i Hn.6 ännu icke beskrifna. Spargan. Natans!! Fr 
fluitans!![?] Fr etc. Nuphar! etc 

Med [<och> överstrykt ord] Högaktning framhärdar Herr Magisterns 
Erbördigste  

L. L. Læstadius. 

 

 

 

 

 

 

 
 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 70 ca 12) / 
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L. L. Læstadius till Th. M. Fries 1858-10-12 

 

<sida1>  

Herr Magister Th. Fries. Upsala. För ärade skrifvelsen och för nå[-]gra 
växter i Mag. Frisledts [Fristedts?] växtremiss får jag betyga min 
förbindligaste tack[-]sägelse. Af Thalictrum har jag  

<sida2>  

åtskilliga for[-]mer, och skall jag när tillfälle Yppas hafva äran att Meddela 
deraf; Men af Nuphar har jag blott få former att meddela, emedan Jag nu 
har långt från Karesuando, hvarest de flesta formerna förekomma. 
Professor Wahl[-]berg Nämde, att förtekningen öfver  

<sida3>  

växterna i Karesuando - Enontekis icke kan få rum i Vetenskaps Aca[-
]demiens Handlingar[.] Måhända kan denna förtekning införas i Botaniska 
Notiserna. Såsom Något särde[-]les eget, kan anmärkas, att Rector 
Backman i Luleå tagit Salix herbacea i Luleå Stad. Med Högaktning 
framhär-[dar] Herr Magisterns 

 

Pajala 12/10 58.  

Erbördigste 

L. L. Læstadius 
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L. L. Laestadius till prof. Ernst Rietz Malmö 1858-11-05 

 

<sida1> 

Öfver Torne och Pajala den 5te Nowember 1858. 

Till Herr Professor Ernst Rietz! 
Malmö 

För någon tid sedan har jag haft äran emottaga en skrifvel[-]se från Herr 
Professorn, angående begärda Uplysningar i afseende på Herr 
Professorens under hän[-]der hafvande verk "Glossareum antiguæ 
hugvæ" etc. Men i anseende till min svaga syn, har jag icke genast kunnat 
besvara denna skrifvelse. Som mina Ögon Något för[-]bättrats genom 
klimat förändringen vågar jag nu besvara näm[n]de skrifvelse, som är 
daterad Malmö den 16de September, — då jag för mina ögons skull var i 
Stockholm — Ehuru den förnämsta Ögon Läkaren Doctor Minthen, icke 
kunde se Något fel i mina Ögon — Jag får till en början forklara [förklara] 
att jag icke är språkforskare, och torde således icke utan hjelpredor vara i 
stånd att meddela Några Up[-] 

<sida2> 

lysningar i den vägen. Jag vågar endast fästa Herr Professorens 
Up[p]märksamhet derpå, att det för en Språkforskare synes vara 
Nödvändigt, att sjelf göra en resa till Norrland, för att höra de olika 
folkdialecter[-]na af folkets egen mun. Jag förmoda[r] att Uti dessa 
dialecter, hvilka nu knap[p]t förstås af vanliga svenskar bör finnas en slor 
[stor] rikedom af gamla svenska och Norrska fornspråket. I synnerhet är 
Öfver Kalix bekant för sin breda och Nästan Oforståe[-]liga Mund art Ifrån 
Finskan har denna befolkning lånt många ord, minre [mindre] ifrån 
Lappskan, utom i sjelf[-]va Lappmarkerna. Man vet icke hvarifrån den 
Westro bottniska Svenska befolkningen härstammar. Finn pjexor finnas 
och brukas ända till Nordmaling. I ångermanland Uphöra de alldeles. 
redan detta skoplagg jämte kropps ställningen och Cranium bevisa, att 
den westro[-]bottniska befolkningen icke härstam[-] 

<sida3> 

mar från den vanliga svenska racen Men man är ännu alldeles i mörker 
och okunnighet om deras Stamland. Icke kunna Alla vara Birkarlarnes 
afkomlingar, hvilka spelat en så vigtig roll i den högnordiska Historien. 
Ehuru med lång laggda ansigten hvilket skulle bevisa, att de dock 
härstamma från den Germaniska stammen, äro qvinnorna vanligen de 
vackraste man kan få se i hela Sveriges rike. Den skrapa [skarpa] 
skillna[-]den i seder fysiognomi och Språk m.m, som Ännu idag är 
rådande emellan finnar och svenskar, bevisar nogsamt, att de i Wester 
och Norrbotten bosatte svenskar icke äro af finsk Race. Det skulle en[-
]ligt min tanke verkligen löna mödan för en språkforskare, att genom[-
]resa dessa trakter och Uppehålla sig litet på hvart ställe, för att genom 
språkforskning, kunna bestämma, hvarifrån den Westro bottniska 
befolkningen härstammar. För en, som icke känner de gamla Nordiska 
Språken, måste det blifva rent af omöjligt, att härutinnan bestämma 
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L. L. Laestadius till prof. Ernst Rietz Malmö 1858-11-05 

 

något; Men jag före[-]ställer mig, att den, som är kunnig i gamla nordiska 
språken, kunde i Wester och  

<sida4>  

Norrbotten göra en rik skörd, hvaraf äfven många Uplysningar i Historiskt 
afseende kunde erhållas. Jag Misstänker att den Svenska befolkningen i 
Wester och Norrbotten är af Anglo-Saxiskt ursprung, att den har kommit 
genom det Nordliga Norrige, hvarest så många främmande ord 
förekommer, hvilka brukas i Norr och Westerbotten. Man vet, att de flesta 
köpmän i Norlanden och Finnmarken äro af Anglo-Saxiskt ursprung ehuru 
de i sednare tider blifvit samman blandade med äkta Norrmän. Om efter 
en sådan språkforsknings resa Några ord skulle förekomma, som icke 
igenfinnas, hvarken i anglo[-]saxiskan eller gamla nordiska språken, och 
en lista på sådane ord blifve mig meddelade, skulle jag kunna meddela 
Några Uplysningar om de möjligen äro lånade af Lappskan eller Finnskan. 

Med Högaktning har äran framhärda Herr Professorens 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 
_ 
Originalbrev av L. L. Laestadius / Saml Rietz, J. E. III / Lunds Universitetsbibliotek / 

_____________________ 

[följande dokument tillhör ovanstående och finns i Rietz´ samling som 
föregående] 

 

[Adressfältet på kuvertet]: 
Professoren 
Höglärde samt  
vidtberömde, Herr 
Magister Ernst Rietz 
Malmö 
Tygelsjö. 

[<ÖFVERTORNEÅ 1858 12/11> poststämpel] 

<sida1> 

Såsom Exempel huru äfven Historikerna kunna göra galna slutsattser af 
namn på arter, hvilkas ursprung de icke känna vill jag nämna, att 
Norrmännen kalla Finnarne för "Quæner" [.] man föreställde sig, att ett 
"Quænland" eller quinnæ land skulle finnas, men hvarest? En inflyttning af 
Quæner hade skett redan före Norrska historiens början uti "Quænangern" 
Detta Quæn" uttalades i början bredt "Quain" och om ordet icke finnes i 
anglosaxiskan, så bör det finnas i Lappska "káinulats," eller i Finska 
"Kainulainen lainen". Invanarne [invånarna] i Kalix kallas annu [ännu] i 
denna dag på finska "kainulaiset", på Lappska "Kainulats" ordet betyder 
på lappska "repiger" eller en, som handterar rep, således "fiskare".! Det 
finska ordet "kainulainen" betyder Något blygsam, eller blygsamt  
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L. L. Laestadius till prof. Ernst Rietz Malmö 1858-11-05 

 

<sida2>  

folk. Men hvarifrån härstammar nu detta blygsamma folk? Sagorna[?] 
säga ifrån Finnland. Men finnarne kunna icke erkänna kainulaiset såsom 
sina stamförvanter. Det måste således vara af en hel[t] annan Race Och 
det är således ett stort Misstag af Norrmännen, att kalla Finnarne för 
"Quæner". Uti Finnland finnes äfven "Kainun maa" och Kajana, men om 
[<men om> upprepning] nu kainulaiset icke äro finnar, så hafva dock 
finnarne gifvit dessa arter Namn efter arternas fordna inbyggare. Nu mera 
hafva historie skrifvarne funnit, att ordet Lapp är af Finnskt ursprung, 
"Lappalainen" samt att Svenskarne lånt ordet af finnarne. Ett annat 
Exempel. I Norska fjordarne hör man talas om "klettra", och "slettra" d.v.s 
hornboskap. Deraf har Lappen fått "Slitturah"  

<sida3>  

hvilken kan nu föreställa sig att ordet blifvit taget af Kreatur som tyckas 
härstamma från "Creatura". Allmogen i Jamtland [Jämtland] säger "Kouk 
åt Ståssjom" d.v.s ropa åt flickorna. Men hvarken Kåuk eller ståssja 
härstamma från Lappskan eller finskan. När en handlande frågar af en 
Öfver Kalix bo. Huru gick det med tjäran? så svarar han: "No vait du, 
hvoni kiru four då bändta sprang bortå tunno å for å raik [sidkant skadad, 
Sv. Statstidning har samma mening bevarad i en artikel av LLL från 1836, 
där man finner hela meningen: "no vait du hvoni kiru four, då bähnda 
sprang båta tonno, å four å raik opi streka." Nog vet du, hvart käran 
(tjäran) for, när banden sprungo af (kär)- tunnorna, och (räkte) vräkte i 
forsarne.] streka."  Sådant språk är n[u?] icke godt att förstå. Men intet 
enda ord af denna mening, är af Lappskan eller finskan. Jag har hört 
sägas, att Någon Engelsman skall hafva yttrat, att Öfver Calix bonden 
talar dålig Engelska. På Torneå Elfs område talas endast finnska och i 
Lappmarken talas Lappska af Lapparne. 
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<sida1>    

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  

<sida2>  

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  

<sida3>  

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[-] 

<sida4> 

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 
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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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<sida1>  
[Adressfältet på brevet] 
S. T. Magister Th. Fries Upsala  

<sida2> 

Pajala den 10 mars 1859 
S.T. 

Herr Magister Th. M. Fries! Upsala 

Nu mera kammarbotanist än forskare i den lefvande Naturen tar jag mig 
emellanåt liksom stjälandes[?] tillfälle, att gå igenom Mitt gamla Herbari[-
]um, och tror jag mig stundom finna nytt, ehuru det kan vara gammalt för 
det jag har för litet botaniska böcker att rådfråga[.] Ibland Nasturtia[?] 
har jag flere former; som se märkvärdiga ut, hvarföre jag tagit mig frihet 
med blyerts teckna några Toppar ifall dylika former kunde på[-]träffas 
omkring Upsala. Annars intet af vigt[.] Jag har nu icke tid, att gå igenom 
gamla samlingar för att meddela Herr Magistern åtskilliga  
<sida3>  
former från Pajala, men jag hoppas få tillfälle der till i vår[.] Emellertid 
vågar Jag härmed bifoga en liten desiderat lista, ifall jag genom vänner 
och väns vänner kunde erhålla Några, som jag antingen icke har, eller ock 
skröpliga Exemplar. 
Clerasanthemum[?] parsherium[?] 
Senecio aquaticum! Ereger[?] rigidens[?]! 
T[?] ernaticum!! [oläsligt ord] palustre 
Incila[?] Helenaria[?] 
Hierac[?] aurotium![?] 
[oläsbart ord] folia! 
Symphytum[?] Orientale 
Mintha arvensis. Fraxinus![?] 
Veboseum[?] Lychnitis[?] 
Thapso[?]-nigrens[?] 
[oläsligt ord] pratense. 
Pleura[?] Speromeus[?] austriacum![?] 
Hieractum[?] Sibericum et australe! 
Anetheus[?] graveolens. 
L[--]esticum[?] Axpecinale![?] 
Inperatarcius[?] Osthanthicum[?] 
Pencadanum[?] palustre med frukt. 
Schricens[?] lineare med frukt 
Bothrachium fluctans Arcinnatum[?] 
- Irichaphyl[--], panthathrix[?] 
- [oläsligt ord], h cleraphyllum[?] petlatans[?] 
Priparia[?] dubium Rhæas et forneses[?] 
Tumarea[?] nucrantha![?] Sifymbr[?] Irio[?] 
Turnetes[?], glubra[?] Barbaræa vulgaris[?] 
Nathroticens[?] Armoracia[?] Thalaspi alpestre 
Polygala[?] arnara[?] Molna[?] Moscata[?] 
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Drosera abovata, intermedia 
Sedum sexungulare[?] Epilob. periciflor[?] β. 
<sida4> 
Epilobium Montanum 
- hypericifolium![?] roserium[?] tetraganum[?] 
Myriophyllum Verticullatum[?] et picatum[?] 
Rosa Acharii. Rubus[?] affinis Nemorasus[?] 
Potentilla inclinata Pruneus[?] domestico[?] 
Prun. institia[?], Ceraseus[?] avinum[?], 
Vicia Saliva, angustifolia 
Medicago[?] Sativa[?] et Sylvestrius[?] 
Trifolium mediceum[?]. Polygon. incuvens[?] 
Rumex Cansporseus[?] Scutatius[?]. acetosa 
utriplex harlensis[?] Chenapod Apulifor[?] 
Salix nudulata[?] plicata! 
Betula humilis[?] et fruticosa![?] 
Pinus Larix orientalis! 
Egrisetum[?] riparium Listera ovata 
Canina[?] allecria[?] multiflora. poly ganalens[?] 
Ty---un luhfolia[?] et ang ustifolia 
Festuca - - dinacea Scedonar.[?] ineries[?] 
Scendonar. erectus - do Asper Bram[?] palustris! 
Stipa pinnata. Bolrychia [Botrychia] nova! 

Pajala den 10de Martii 1859 
Erbördigst 

L. L. Læstadius 
<sida5> 

1 2 3 4 6 

1. Narstutium[?] arvense Læst. Några Exemplar funna på 
Marknadsplatsen i Kengis. Ett hithörande ehuru ungt Exemplar meddeladt 
af Magister Fristedt från Upsala här sokas [sökas] vidare. 

2. Narsturtium dubium Læst. meddelad 1822 af Någon botanist i Upsala 
trol. C. Gustaf Indebetuo [Indebetou], under namn af Nasturtium[?] 
anceps[?]. här sökas vidare. finns troligen i Upsala. 

3. Nasturtium silvaticum[?] Læst. Meddelad från Vermland af Doctor 
Soderberg[.] Denna form är stor och saknar nästan stift. 

4. Nastartium palustre från Norr[-]botten, Jämför Fig. i Svensk Botanik 
obs. No 2. finns troligen ymnigt på någon äng i Pajala, hvarifrån frön 
medföljt till marknads platsen 

No 2. är meddelad ilag med an ceps.[?] anhålles om Exemplar af alla 
former Nasturtia[?], som kunna förekomma. 

L. L. Læstadius 
_ 
Original / Uppsala universtitetsbibliotek G70ca / 
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<sida1>  

Till Herr Magister Th. M. Fries! Upsala 

Jag har i [dessa?] dagar fått färdigt ett växtpaket till Herr Magister[n] 
innehållande hvarjhanda [hvarjehanda] gammalt och Nytt, dels från 
Karesuando, och från Pajala, hvarpå jag grundat medföljande desiderat 
lista som innehåller åtskilliga desiderata, hvaraf jag har ofullständiga 
exemplar. Om Jag vis[s]te, att Herr Magistern hade god tillgång på 
Norrska, Skånska, Gotländska, Öländska, och Hallandska växter, skulle 
jag hafva begärt äfven sådane, Men jag har icke något pretendera sådant, 
då Jag vet  

<sida2>  

huru snart, man kan blifva låns[läns?] med exemplar efter en resa. Om 
Jag får vänta Någon remiss från Herr Magistern så kan Paketet skickas 
genom min son Lorentz Willhelm Læstadius, som bor hos Bergman 
Olssons Måg Grosshandlaren Alm, och om Pake[-]tet blott inlemnas hos 
Bergman Olsson, No 8 på Skeppsbron, så tror jag, att det kommer säkert 
fram. Bramus [<asper> överstrykt ord] erectus från [<omkring> 
överstrykt ord] Kinnekulle Sv. Bot 473 anser Jag vara en annan art, än 
Bramus erectus från [<Åland> överstrykt ord] Gotland[?], som Jag 
erhållit af E. P. Fries. Men den är vida skild från Bramus Asper Sv. Bot. 
461. som jag fått af Ringius från Stenby hällar, hvilken Figur icke alls 
Citeras af Hartman. Sv. Bot. Fig. 120, föreställer icke Festuca Giganteæ, 
utan en form af  

<sida3>  

Bramus Secolinens[?], hvilken Jag erhållit af Professor Fries 1822, under 
Namn af Bramus Commutatis[?] som dock icke synes vara den rätta 
Bramus Commutatis[?], utan en form af Bramus Secalinus med 
afsmalnande småax, och borst; Om den skulle finnas, skulle Jag 
prænumerera på den, äfven som jag högeligen skulle önska Exemplar af 
den formen som är föreställd i Sv. Bot. 473, hvaraf Jag har blott ett 
Exemplar från Kinnekulle meddeladt af Ångström och taget af Langberg, 
med påskrift Festuca Aspera Merlun[?]. Paketet som Jag har färdigt, afgår 
troligen med första Ångfartygs Lägenhet från Haparanda till Stockholm 

Med Högaktning framhärdar Herr Magisterns. 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 

<sida4> 

Här i hoga [höga] Norden är ännu full vinter; blott Några bara fläckar 
synes omkring husen. Gnaphar Vaginatum och Salix limosa äro de förs[ta] 
växter, som borja [börja] blomma här, men vi torde få vänta till den 20 
Maj[?] innan Någondera sprakar ut. Om våren blir lika långvarig, som i 
fjol, och Sommaren lika varm så har botanisten ingen god utsigt. Då kälen 
i Läran [leran] icke smälter, och den hastigt påkommande värmen drifver 
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på vegetationen så utvecktas [utvecklas] starrgräsen enormt, och visa 
åtskelliga [åtskilliga] ovanliga former. I fjol sommar hade Myrarna käle 
ända till hösten oaktadt den starka hettan, och följden blef den, att 
Myrslogerne eller hömyr[or]na icke växte, så att de icke kunde bärgas. 
Allmogen måste slagta nära hälften af Boskapen[.] Allmogen har den 
erfarenheten att det fordras Mycket regn från våren, om den tjocka tjälen 
skall kunna smälta. I dem.  

<sida5>  

Vi hafva i Sverrige 3 former af Convallaria Multiflora, som borde Närmare 
undersökas i lefvande tillstånd. Jag har efter mina Exemplar i Herbarium, 
teknat grundlinearne med blyerts. No 1. Convallaria Multiflora från Skåne 
med smalare och föga omfattande blad; No 2. Convallaria Sylvestris, från 
Gefle, Exempl af C. Hartman; stjelk omfattande blad och kortare 
brunaktiga blommor: No 3 Convalla[-]ria Submontana, från Upsala har de 
bredaste bladen och kortaste blom[-]skaften. Convallaria latifolia, 
Multiflora och polyganatum[?], hafva så Mycken likhet sinsemellan att de 
synas Mig Misstänkta  

<sida6>  

som arter, Men om Convallaria Multiflora med sina 3 olika former, kan 
förena dem, eller om vid närmare undersökning, Någon inre olikhet finnes 
Mellan dessa former, så att giltiga skäl finnes till deras skiljande, lemnar 
jag nu till Botanister[-]nas omdöme. Anhållandes tillika om Exemplar af 
de former, som kunna öfverkommas äfven C. polygona[-]tum, af hvilken 
jag har 2 små daliga [dåliga] Exemplar. Af C. latifo[-]lia har jag ett dåligt 
Exemplar från Tyskland: Men skulle gerna önska erhålla bättre 

 

Pajala den 14de Maj 1859 

Erbördigst 

L. L. Læstadius 

[bilaga: teckningar om Convallaria, 3 former] 

1. 
Convallaria multiflora [Teckning] 

2.  
Convallaria Sylvestris [Teckning] 

3. 
Convallaria Submontana. [Teckning] 

 

[se teckningen på nästa sida] 
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[Anmärkning: Dessa brevark kan tillhöra två skilda brev. För att utreda denna sak bör 
man se originaldokumenten i Uppsala] 
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<sida1> 

Högädle samt Höglärde Herr Magister! 

Jag skref i våras till Hr Magister Hammar, angående erhållande af Några 
desiderata från Skåne men har intet svar bekommit. Kanske Hammar icke 
är för Närvarande bosatt i Lund. 

Jag tager mig nu friheten att för gammal bekantskaps skull vända mig till 
Herr Magistern i Samma ärende, till hvilket ändamål äfven medföljande 
desiderat lista bifogas. Jag har visserligen nu några högre fjellväxter, att 
meddela[.] Men åtskilliga andra sällsyntare former från Torneå Elfs 
område har jag. Om Herr  

<sida2>  

Magistern täcktes fästa gunstbenägen Upmärksam[-]het på desiderat 
listan, och skrifva Några rader, skall jag aflägga för Herr Magisterns 
räkning former af Betula, Salices, Care[2-3 oläsliga bokstäver], gramina; 
Sagittaria Gnaphatum[?] triticum Thalictrum och Några andra former 
såsom angelicha och Potamageton, samt Taraxa Cum [?] i flere former, 
äfven Hiera[-]cier[?], ehuru mindre säkert bestämda.  

Vi hafva här i Höga Norden haft en underlig väderlek i Sommar [,] kall 
vår; en stark värma och torka efter midsommare, och derpå kal[l]t 
Nordan och Regn. 

Min Brorsson Carl Petter Læstadius utskickad af Upsalienser, håller på att 
botanicera i Torne lappmark. Men han fick en högst ogynsam väderlek. 

Klent ser det Ut med årsväxten här oppe. Annars intet nytt. Med  

Högakt[-]ning framhärdar Herr Magisterns Erbördigste  

L. L. Læstadius. 

 

Öfver Torne och Pajala d. 29/7 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_ 
Originalbrev av L. L. Laestadius / Areschoug / Lunds Universitetsbibliotek / 
 Page 314 of 325



L. L. Læstadius till Carl Hartman 1859-07-29 

 

<sida1>  

[Adressfältet] 
Philosofiæ Magistern 
Höglärde samt Högädle 
Herr Carl Hartman 
Gefle 

<sida2>  

Pajala 29/7 59 address Öfver Torne 

Högädle samt Höglärde Herr Lector! 

Det har Någon tid varit o[-]corresponderat, utan egentlig Veterlig 
anledning. På det Herr Lectorn må hafva bestämda former af dem som af 
mig i Sednare tider blifvit anmärkta och beskrifna tager Jag mig friheten 
aflägga för Herr Lectorns räkning åt[-]skilliga former af Betula Careus 
gramina, etc. Potamog. Thalictrum etc. Om paketet kan hinna på sista 
från Haparanda gående ångfartyg. begäres i stället i synnerhet Norrska 
Hieracier, och andra i Sverrige icke förekommande men i synnerhet 
följande 

 
Centaurea Phrygia, nigra 
Circium Canum. Norrska Hieracier! 
Campanula barbata[?]. Stachys ambigua 
Gentiana purpurea Utri culariæ! 
Bunium flexuosum 
Ranunculus A caretifolius[?] 
Geranium macror[?]um 
Chrysospenum[?] appasitifolum 

<sida3> 

Sedum hybridum Astragalens hypogl. Mercurialis Armeca [Aurica?] 
Hierachlea setifolia [?] Aspedcina [?] Aeceleatam [?] och alla utländska, 
som förekomma på Gelfle [Gefle] Brobänk. former af Betula, etc. Förstås 
att jag med tacksamhet emottager Alla rarare nyfundna växter äfven 
Några Allmänna. Till ex. Convallaria Multiflora från Gefle tracten, som syns 
mig olik den skånska. Den Blekingska viscaria, som jag har af Dr 
Ångström, anser jag vara skild från den Upsaliensiska och skild från vår 
Lychnis alpina[.] Ångström har skilt 2 former, och hänfört den ena till 
viscaria purpurea och den andra till viscaria alpina; Men jag tycker att de 
höra ihop. Sommaren här Oppe har varit ganska foranderlig [föränderlig], 
efter Midsommaren en gruflig hetta, derefter kall blåst, och regn. C.P. 
Læstadius botaniserar i fjellen, men en svår väderlek har han haft[.] 
Annars intet nytt . Obs. Monne icke Fig. i Sv.bot. 461 vara den rätta 
bramus asper. Jag har erhållit den af Ringius från Stenshufvud[?] i Skåne. 
Och Fig. 473, Monne icke den föreställa bramus Asper från medlersta 
Sverrige, som är en tydlig festucea alpera? Martens. Jag har blott ett 
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exemplar af denna form från Kinnekulle. Fig. 120. Citeras till Testuca 
Gigantia. Men ingalunda  

<sida4>  

hör den till den Skånska Festuca Giganthea Utan snarare föreställer 
nämnde Figur en form [<en> överstrykta tecken] af bramus[?] 
Scealinus[?], hvilken jag fordom erhållit af Prof. Fries under Namn af 
Bram[ett par otydliga tecken] Commutatens[?]; Denna form liknar 
Närmast Fig. 120 i Sv. Bot. men det är just icke precist den Bramus 
Commutatens, som nu går och vankar bland Upsalienser, utan den 
formen, som i Koch Synopsis före[-]kommer under namn af Bramus 
Secolinus γ! eller Bramus elongatus Gaud.[?] Den Bramus erectus, hvilken 
jag fordom erhållit af Professor Vikström är icke samma art som jag nu i 
sednare tider erhållit från Samma Provins neml. Gothland. Professor Fries 
har påstått i Botani[-]ska Notiser, att Eqvisetum[?] Arvense icke kan 
hafva blad på den fruktbärande stjelken. Jag har under några vårar, funnit 
ett eller annat Exemplar med krans grenar på den fruktbärande stjelken af 
Eqvisetum Arvense[.] Men nu har det lyckats mig, att få tag i flera 
exemplar. Aflidne Botanisten Vahl har meddelat mig samma form från 
Grönland och derföre kallar jag den nu omtalta formen:Eqvisetum Arvense 
β Groenlandicum. Af Eqvi[-]setum reparium[?] har det icke lyckats mig 
erhålla mer ett dåligt Exemplar från Sverrige, och deraf kan jag ingen[-
]ting döma. Månne det ega sin grund hvad Prof. Fries påstår, att jag 
meddelat Exemplar af Eqvisetum reparicum under  

<sida5>  

af Eqvisetum Umabrosium β seratinum! Eller har han sat detta för att 
blanda bort Concepterna för Andra Botanister. Hvad Prof. Fries säger om 
Potamageton Salicæfolium, att den hörer till Gruppen prælongus[?] torde 
Nog ega sin rigtighet. Jag ha[r] nu i sednare tider hänfört Potamogeton 
Gramineus[?] β (V.A.H. 1825) från Arjeploug till Potam. prælangens. 
Hvaremot jag lika med Fries och Beurling anser Potamog. Salicifol[ia] 
Hn.6. 7, för identisk med Potam[några tecken dolda i bindningen] 
Nigrescum Fr. Poa laxa, hvaraf jag erhållit ett Exemplar af Herr Le[c]torns 
Far från Åreskutan och ett an[-]nat från Norrige af Lindblom, kan jag icke 
skilja från Poa Alpina. Poa serotina och Cæsia anser jag vara varieteter af 
Poa Nemoralis[.] I sednare åren har jag hållit på att observera Några 
former af Taracum, hvilka icke lära förekomma i södra och medlersta 
Sverrige. Den formen, som finnes afbildad i Sv. bot, af Taraxacum finnes 
icke här. Om en sådan form förekommer omkring Gefle, skulle jag önska 
erhålla denna och andra former af Tara[-]cum med mognade frön, samt 
blomman[-]de[.] När jag sistleden höst i September passerade Gefle var 
tiden för kort så att jag icke hvarken på fram eller återresan vågade 
lemna Ångfartyget för att göra ett besök hos Herr Lectorn. Med 
Högaktning har aran [äran] framharda Herr Lectorns Erbördigste 

L. L. Læstadius 
 
_ 
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L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1859-10-16 

  

<sida1>    

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  

<sida2>  

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  

<sida3>  
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L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1859-10-16 

  

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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L. L. Læstadius till Professor [okänd] 1859-12-09 

<sida1> 

Höglärde samt vidtberömde Herr Professor! 

jämte det jag härmedelst afbördar min förbindligaste tacksägelse för 
ärade skrifvelsen af den 25 December vågar jag äfven hvad innehål[-]let 
beträffar fästa Herr Professorens Upmärksamhet derpå, att Potamogeton  

<sida2>  

formerna i N[ord]en icke kunna bestämmas, emedan de icke finnes med 
frukt. Jag har sådane former af Pot. Natans, som låta mig Anmoda att 
både Pot. Sparganifolius och Cariacum äro djupare vatten former af Pot 
Natans Men dessa former finnas sällan blommande Mycket mindre med 
frukt, och der[-]före kan Man ingenting bestämt säga om dem. Potamog. 
Nigrescens har Alldrig blifvit funnen med frukt, ehuru ymnigt den 
förekommer vissa år. Som den växer tillsammans med heterophyllus, som 
åtminstone vissa år har Mogna frukter, (Men nigrescens icke) så kan jag 
icke förena den med  

<sida3>  

heterophyllus. Pot. Salicifolium är såsom Prof. Fries anfört i Botaniska 
Notices, en obetydlig form af prælangus, det jag ock hänfört de Exemplar, 
som funnos i Arjeplog 1823. Hvad i öfrigt beträffar en afhandling i samma 
syfte som Loca parallela plantarum så vill jag framställa några 
anmärkningar, om vissa former hvilka jag anser beroende af locala och 
klimatoriska inflytelser, med afseende på de sednare årens observa[-
]tioner. Men denna tiden är jag Uptagen af andra till tjensten hörande 
Goromål [göromål], så att jag Måste för vintern slå botani[-]ken ur hågen. 
Om förtekningen öfver växterna i Karesuando och Enontekis intages i Bot. 
Notiser, och de sednaste afhand[-] 

<sida4> 

lingarne om Agrostis och Cochlearia, torde nog Bot. Not. få tillräckligt till 
att trycka äfven från andra håll. Det var nog besynnerligt, om min förra 
afhandling om Cochlearia med Figurer skulle vara så väl gömd i 
Academiens bibliothek, att den icke kan fås rätt på mera. Annars intet 
nytt. Har Äran framhärda Höglärde Herr Professorens 

 

Pajala den 9. December 1859. 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius 
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L. L. Læstadius till N. J. Andersson 1860-05-30 

<sida1>    

Höglärde och vidtberömde Herr Professor! 

Då jag nu tager mig friheten bifoga en desiderat lista sker det i akt och 
mening, att utom de från Trädgården utspridda, äfven erhålla nagra 
[några] från Stockholm vilda flora, hvarifrån jag, ingen[-]ting bekommit, 
sedan jag såsom Student hade växtbyte med Beurling och Billing, samt C. 
J. Hartman och Vikström. Troligen har Stockholms flora blifvit mycket 
förändrad sedan den tiden, då äfven Ångermanlands flora, genom 

<sida2>  

barlaster blifvit, så högeligen riktad med främmande elementer, sedan 
1824. 

Jag har färdigt ett temmeligen stort paket till Herr Professorn, som 
kommer att afgå med något passande tillfälle till Haparanda och derifrån 
till Stockholm[.] Här finnes den 30 Maj ingen annan växt i blomma än 
Eriophor. vaginatum. Först i dag har Islossningen skett. Man får väl nu se 
huru Sommaren kommer att se ut. Om floden står lågt och Sommaren blir 
varm, kan man få Sparganium och Potamogeton med frukt, men annars 
icke. Sagittaria har blommat blott en gång under 10 års tid. Gnaphal. 
Sylvati[-] 

<sida3> 

cum har nästan försvunnit. Betula har icke haft frukt på flere år. De flesta 
starr arter, som här utgöra våra bästa änges foder voro på vägen att gå 
ut, förleden Sommare, emedan flere års käle låg omkring deras rötter. Nu 
hoppas man dock att starrängarne skola komma sig före, enär Mycken 
snö fall på ofrusen Mark sistledne höst, så att ingen käle nu fin[n]es i 
myrorna. Man hoppas också bättre årsväxt än forr [förr]. Annars ingenting 
nytt. med Högaktning och vänskap har äran framhärda Herr Professorens 

 

Pajala d. 30. maj 1860 

Erbördigste 

L. L. Læstadius. 

[Bilagor till ovanstående brev:]  

<sida4>  

Om jag med växt[-]paketerna som äro hos Herr Professorn och om de 
icke redan blifvit afsände, torde snart afsändas kunde få ett Exempl af 
Bota[-]niska Notiserna, som äro ut[-]gifna sedan Nyåret, så vo[-]re det 
kärkommet. Jag skulle hafva ännu ett och annat att låta införa om det kan 
användas. Jag har Nu noga gått ige[-]nom mitt Herbarium och har trott 
mig finna bland de mig från södra och medlersta sverrige meddelade 
växter, ett och annat, som kunde fort[?] [först?] nu anmärkas. ut supra 

L. L. Læstadius 
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<sida5>  

1860 

Desiderata Læstadii 

Inula Helenium 

Erigeron Canadensis

Tussilago Farfara

Cirsium palustre

Scorzonera hispanica 

Hieracium pallescens 

Hierac norvegium[?]  

Taraxacum officinale Sv. Bot.

Sambuchus[?] Ebulus[?] 

Viscum album

Mentha arvensis Sv. Bot. 

Syringa vulgaris 

Fraxinus Excelsior 

Verbascum Lychnitis a β  

— Thapso nigrum 

Scrophularia Erharte

— — vernalis

Veronica arvensis 

— agrestis

<sida6> 

Odontites rubra 

— littoralis ./. 

Melampyr. nemorosum 

— pratens[e?]

Utricularia vulgaris Sv. B[.] 

Cori[?] andt[?] sotericum[?] 

Pleurospermum austriac 

Myrhis odorata med frukt 

Cerefolium sotericum[?] 
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Pastinica[?] sativa  

Anethum graveolens 

Levesticum officinale 

Imperatoria osthruthium 

Peucedanum palustre fructif 

Selinum lineare 

Aescylus Hippo castan. 

Botrachia [?]

Papaver Rhoeas 

— dubium

— et somnifer 

Erucastrum Polichia[?]  

[ett ord dolt i vikningen] Læstalii [Læstadii] 

<sida7> 

Turritis glabra [Vetenskapliga synonym: Turritis glabra L. Svenska synonym: tornört. Tårnurt Tårnurt 
Pölkkyruoho Tower Mustard Turmkraut. (NRM)] 

Barbaræa vulgaris et β. γ. δ. 

Nasturtium[?] armoracea 

— an ceps[?] et palustre 

Thaspi alpestra Roslagen[?] 

Cochlearia danica frim[?] 

— amara 

Malva Moschata 

Geranium pratense 

Erodius Cecatorum[?] 

—  moscatum 

Epilob. parviflor. et montanum 

— rasinum[?] et tetraganum[?] 

Potentilla in clinata 

Vicia angustifolia 

Pyrola rotundifolia som den är ritad i Sv. Bot[.] 

Pyrola Chlorantha[?] frukt[?] 

Atriplex hartensis et natans 

Pinus larix[?]. Crocus vernus[?] 
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Narcissus Pseudo[?] nercissens[?] 

et Noctican[?] 

<sida8> 

Ornithogal Natans 

— umbellatum[?] 

Scilla Verna et Italica 

Moseari botryoides[?] 

Colechium auctemrale[?] 

Potamogeton decipiens[?] 

Festuca arundinacea[?] 

Agrostis vulgaris Sv. Bot. 

Filie mus. Cystopter[?] fraghus[?] 

Utländska med svenska växter nära besläktade önskas och emottages 
gerna.  

Pajala d 30 maj 1860.  

L. L. Læstadius 
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L. L. Læstadius till Th. M. Fries odaterat 

  

<sida1>  

Philosof[ie] Magistern Höglärde Herr Th. M. Fries Upsala.  
[adressfältet på brevet] 

<sida2> 

Till Herr Magister Th. M. Fries! Upsala [XII.94] 

Jag får härmedelst betyga min förbindligaste tacksägelse [för de 
flertaliga?] växterna i synnerhet från Öst finnmarken. Den [lilla] [oläsligt 
ord] Multico[ca 4 oläsliga tecken] var [för] mig Alldeles okänd Men 
Th[rinus] [?] Orientalis[?] fanns icke i remissen. Hieraceerna[?] äro 
intressanta, ehuru jag skulle vilja blifva öfvertygad om deras arträttighet. 
Jag har så noga, som Jag kunnat gjort mina observation[er] öfver de [ett 
oläsligt ord] former [ett oläsligt ord] före [ett oläsligt ord], som 
förekomma i Karesuando och Pajala[.] Men [ett oläsligt ord] har funnit[?] 
att  

<sida3>  

dessa former äro mycket flycktiga, har [ett överstrykt ord] samma 
individer observeras[?] flere hvarandra [ett par oläsliga tecken] odlings 
försök, som[?] oberopas[?] som bevis för deras stabilite[?] kan jag icke 
lita på, emedan[?] [ca 3 oläsliga ord] Motsatta krafter, som tros[?] hafva 
sammanbringat[?] den [3-4 oläsliga ord] Zoologerna äro ju Allmänt 
öfvertygade derom att de olika Menniskoracerna utgöra en enda art[.] 
Men om[?] Någon Zoolog ville skilja racerna i lika[?] så många arter, och 
taga odlingsförsök till grund för sitt omdöme, s[å] skulle visserligen en 
Lapp familj kunna fortplantas i flere generationer i Skåne utan att förlora 
sina karaktärs drag. Men hvad bevisar det? Att racen icke så i en hast kan 
förändras och öfvergå i en annan race. [2 oläsliga ord] motsatta [ett 
oläsligt ord]. Krafter verka  

<sida4>  

[ett oläsligt ord] på [ett par oläsliga ord] tusende år, så [3 oläsliga ord] se 
om racerna är en verklig art. Så [ett par oläsliga ord] de[?] [ca 3 oläsliga 
ord] [odlings?] försöken[?] [2 oläsliga ord]. Annars intet nytt. Jag skall 
fram på våren lägga till ett paket till Herr Magisterns räkning, få se om det 
kan komma med första ångfartyg till Stockholm. Men var god [och?] 
underrätta mig, om Herr Mag. har Någon [ett par oläsliga ord] 
Commissionär [i] Stockholm, eller om jag [skall?] skicka det genom 
Professor Andersson. Kanske kan jag vid samma tillfälle få veta om Prof. 
T. Fr. Wahlberg har skickat min förtek[-]ning öfver Karesuando vexterne 
till Utgifvaren af Bot. Notiserna. Med Högaktning har äran tekna Herr 
Magisterns 

Erbördigste 
L. L. Læstadius 

 
 
_ 
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L. L. Læstadius till Professor C. P. Thunberg (odaterat) 

<sida1>  

Högädle och Vidt berömde Herr Professor, Riddare och Commendeur! 

För den ynnest, som jag njöt af Herr Professorn under mitt vistande i 
Upsala, får jag aflägga min ödmjuka tacksägelse. 

Jag tager mig härmedelst dristighet att till Herr Professorn öfversända 
några exemplar af Fjell-Lemlarne, hvilka i denna höst besökt Lapp[-] 

<sida2> 

marken i stor mängd. Jag vet icke, huru vida jag burit mig rätt åt vid 
flåningen och uppstoppningen af skinnet; men Herr Professorn torde bäst 
kunna tillaga detsamma. 

Nästa sommare ärnar jag V.D. företaga en resa genom Ångerman-land; 
och torde dervid våga bönfalla Kongl. Vet. Academien om något 
understöd. Jag ber ödmjukast, att Herr Professorn täcktes till det bästa 
recom[-]mendera mig hos Academien. 

Med djupaste vördnad har den äran framhärda: 

Högädle och vidtberömde Herr Professorns [,] Riddarens och 
Commendeurens 

 

ödmjukaste tjenare 

L. L. Læstadius. 

_ 

<sida3>  

[Adressfältet på brevet] 
Herr Doctorn, Professorn  
och Commendeuren C. P. Thunberg 
Upsala 
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	1839-03-05 L.L.Læstadius till Karl Axel Gottlund 
	1839-05-11 L.L. Læstadius till C. J. Hartman 
	1839-05-11 L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 
	1839-05-11 L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1839-06-13 L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 
	1839-10-12 L. L. Læstadius till Berzelius 
	1839-11-02 L. L. Læstadius till Jens Vahl 
	1839-11-14 L.L.Læstadius till C. J. Hartman 
	1839-11-18 L. L. Læstadius till Sven Nilsson
	1840-07-03 L. L. Læstadius till Berzelius 
	1840-10-XX L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1840-12-06 L. L. Læstadius till Sven Nilsson
	1841-01-XX L. L. Læstadius till Jens Vahl
	1841-01-14 L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1841-01-22 L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 
	1841-04-27 Avskrift av meddelandet om beviljad Hederslegionsmedalj
	1841-06-02 [Poststämpel 2/6, år?] L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1841-11-XX L. L. Læstadius till Jens Vahl 
	1841-12-02 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1841-12-02 [=datum i P.S.] L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1842-01-10 L. L. Læstadius till Sundevall
	1842-01-18 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1842-02-20 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1842-04-23 L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1842-05-22 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1842-07-10 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1842-12-27 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1843-03-07 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1843-04-20 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1843-09-XX L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1843-10-04 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1843-10-22 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1843-11-20 L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1843-11-XX L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1843-05-16 L. L. Læstadius till Sven Nilsson
	1844-03-12 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1844-06-10 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1844-07-02 L. L. Laestadius till Candidaten Ångström 
	1844-07-XX L. L. Læstadius desiderat-lista och brev till Ångström
	1844-10-09 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1844-11-XX L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr.
	1845-01-15 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1845-02-07 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1845-02-07 L. L. Læstadius till Jens Vahl
	1845-05-12 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1845-06-20 L.L. Laestadius brev till Professor Joh. Wilhelm Zetterstedt 
	1845-07-16 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1845-10-12 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1845-10-12 L.L.Laestadius brev till Prof. [Zetterstedt?]
	1845-12-XX L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1846-05-09 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1846-05-09 L. L. Laestadius till Gabriel Marklin 
	1846-09-15 L. L. Læstadius till Magister Joh. Ångström 
	1846-09-XX L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1846-12-01 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1846-12-01 L. L. Laestadius brev till Prof. Zetterstedt 
	1847-05-08 L. L. Laestadius till Joh. Ångström 
	1847-05-08 L. L. Laestadius brev till Prof. J. W. Zetterstedt 
	1847-07-20 Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 
	1847-07-20 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1847-09-XX L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1847-11-24 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1847-12-08 L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1848-05-08 L. L. Læstadius till Joh. Ångström 
	1848-06-28 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1849-10-22[?] L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr.
	1849-03-15 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1849-08-29 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1849-10-24 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1849-12-08 L. L. Læstadius till Joh. Ångström 
	1849-12-08 L. L. Læstadius till Jens Vahl
	1849-12-08 L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 
	1849 L. L. Læstadius till Carl Hartman (odaterat)
	1850-05-02 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1850-06-26 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1850-08-12 L. L. Læstadius till Joh. Ångström 
	1851-12-02 L.L.Læstadius till Doctor Ångström 
	1851-12-02 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1852-02-01 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1852-05-20 L.L.Læstadius till Doctor Ångström 
	1852-10-29 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1853-04-16 L. L. Laestadius brev till Prof. J. W. Zetterstedt 
	1853-04-24 [poststämpelns datum] L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1853-05-20 L. L. Laestadius brev till Prof. J. W. Zetterstedt 
	1853-05-27 L. L. Laestadius brev till Prof. J. W. Zetterstedt 
	1853-06-24 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall [datum=ångfartyget Thules avgångsdatum från Haparanda] 
	1853-08-21 L.L.Læstadius till Carl Hartman Jr 
	1853-08-21 L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 
	1853-10-16 L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 
	1853-10-22 L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 
	1853-11-24 L.L. Laestadius brev till Professor J. W. Zetterstedt 
	1854-08-02 L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 
	1855-05-05 L.L. Laestadius brev till Professor J. W. Zetterstedt 
	1856-08-24 L. L. Læstadius brev till Fr. Areschoug 
	1856-08-29 L.L.Læstadius till Magister och Professor [vem?] 
	1856-10-30 L.L.Læstadius till Doctor Ångström 
	1857-05-29 L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 
	1857-10-09 L.L.Læstadius till Doctor Ångström 
	1857-12-02 L.L.Læstadius till N. J. Andersson 
	1857-12-02 L. L. Læstadius till Th. M. Fries 
	1857-12-22 L. L. Læstadius till N. J. Andersson 
	1858-02-11 L.L.Læstadius till Doctor Ångström 
	1858-05-02 L. L. Læstadius till N. J. Andersson 
	1858-05-05 L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 
	1858-05-26 L. L. Læstadius till N. J. Andersson 
	1858-05-26 L.L.Læstadius till Rector Scholæ Backman 
	1858-07-06 L. L. Læstadius till N. J. Andersson 
	1858-08-24 L. L. Læstadius till Th. M. Fries 
	1858-10-12 L. L. Læstadius till Th. M. Fries 
	1858-11-05 L. L. Laestadius till prof. Ernst Rietz Malmö 
	1859-01-16 L. L. Læstadius till N. J. Andersson 
	1859-03-10 L. L. Læstadius till Th. M. Fries 
	1859-05-14 L. L. Læstadius till Th. M. Fries 
	1859-07-29 L. L. Laestadius brev till Fr. Areschoug 
	1859-07-29 L. L. Læstadius till Carl Hartman 
	1859-10-16 L. L. Læstadius till N. J. Andersson 
	1859-12-09 L. L. Læstadius till Professor [okänd] 
	1860-05-30 L. L. Læstadius till N. J. Andersson 
	L. L. Læstadius till Th. M. Fries odaterat
	L. L. Læstadius till Professor C. P. Thunberg (odaterat)



