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.
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