L.L.Læstadius till Doctor Ångström 1851-12-02
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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
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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]
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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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