
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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