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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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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