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<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 20

de

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

L.L.Læstadius till Doctor Ångström 1852-05-20
- argenthea β virescens [?]
- Cinerea et Guntheri
Thalictrum rariflorum
- angustifolium
- Kochii ett flexuosum.
Ranunculus Altanus [?]
- Nemorosus
Botrachium Pitireri [?]
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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
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Carex distica, ligerica
- vagillans puntata.
Salix sileciaca, ambigna
atriplex nitens- crassifolia
Asplenium fissum.
Enligt Hartm. flora
Exuerforia [?] — Læstadius.
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