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Herr Magister Fr. Areschoug!
Lund
Jag tar mig friheten, falla till besvär med följande desiderat lista, hvarest
äro Upte[c]knade, dels sådane, som jag icke har, dels sådana växter,
hvaraf jag eger ofullständiga Exemplar, af införda och Naturaliserade
växter, har jag icke många, emedan dessa icke Uptogos i flororna den
tiden jag botaniserade i Skåne. Jag tror mig kunna godtgöra, hvad Herr
Magistern har att meddela med åtskilliga former, som blifvit anmärkta af
mig på sednare tider, af hvilka en del icke äro Uptagne i Hartm. 6.
Besynnerligt nog hafva åtskilliga gamla arter blifvit uteslutna, och många
nyskapade ha blifvit uptagne. Om detta är just så i sin ordning må
framtiden utvisa. Brunius alper, Sv. Bot. Fig. 461 har Alldeles blifvit
förbigången i Hartm.6. Jag har ett Exemplar af Ringius från Stenby hällar,
men vippan har gått sönder, derföre skulle jag önska fullständiga
Exemplar. "Schædonorus alper Har.6. är Festuca Aspera mirtens[?] Sv.
Bot. 473. och denna liknar mest Festuca. Båda äro ritade af Svartz och
böra finnas i Swartz´s Herbarium. Af Festuca alpera, har jag blott ett
Exemplar från Amberg[?]. Slägtet Gagæa, har blifvit nog knapp händigt[?]
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Expedieradt. Hn.6. Gagea pupilla har C. et R. Hartm. meddelat mig från
Gefle, men han har icke Uptagit den i floran. af de månglökade har jag
Några former från Skåne, som borde Närmare undersökas. Fries Exempl.
af Gagæa Stenopetala är icke samma som Ringius meddelat, under
formerna namn [?]. Jag har ett Exempl. från Skåne af Gagæa Stenopetala
med 2 blad; det ena vid roten, det andra midt på stjelken. Gagæa minima
från Upsala har dels 2 blad, och dels ett blad från roten. —
Några bunthar af torkade Lappska växter lära ännu ligga hos Professor J.
W. Zetterstedt, som icke blifvit försålda till hugade speculanter bland
Studenterna. Skulle icke Herr Magistern vilja taga dessa bundtar i sin
värjo[?] och laga så att de blifva försålda till hugade speculanter bland de
studerande. Om vi kunde få en gemensam Commissionär i Stockholm,
som vore pålitlig, kunde våra växtbyten bättre gå för sig. För närvarande
har jag ingen pålitlig Commissionär i Stockholm, men kanske Herr
magistern kunde Upge Någon.
Några säkra Nya arter, kan jag icke
<sida3>
lofva i utbyte, men märkvärdiga former, af Hieracium, Carex Triticum,
Agrostis Nuphar, Calamagrothis Myriophyllorum Gnaphalium, Betula,
Salix, Pota Mogetan, tror jag mig Kunna Meddela, af hvilka en del kunna
betraktas som verkliga arter. Former af Talictrum kunna också nämnas,
samt Sparganium, som blifvit abformerade[?] på sednare tider. Om Herr
Magistern behagas fästa Upmärksamhet på min desiderat lista, så var god
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och skrif Några rader, och Upgif en pålitlig Commissionär i Stockholm,
genom hvilken vårt utbyte kan ske.
Sommaren häroppe har varit obegripligt kall ifrån våren in i Julii Månad,
sedan litet bättre en par veckor, Men så snart vinden vändt sig på
Nordliga kanten, hafva de lösryckta ismassorna från Nordpolen, latit [låtit]
känna förkylande verkan. Endast former af Triticum hafva växt fradigt
[frodigt], häromkring, hvilket jag Knap[p]t märkt förr. Herr Mag. känner
säkert hvarest alla Skånska Botanister nu för tiden vistas. Lindblom,
Ringius bland de äldre, Hammar m.fl. bland de yngre.
Med högaktning framhärdar Herr Magisterns Erbördigste.
L. L. Læstadius
Pajala den 24/8 1856.
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P.S.
Ringeus [Ringius] har meddelat mig en Cochlearia Danica, från Malmö
som är mycket olik den jag tagit i Carls Krona. Den från Malmö, har
bladen lång skaftade långt Upp på stjelken, och långt efter Grenarne.
Denna form är troligen Skåningarnes Cochlearia Danica och kommer
närmare till C. officinalis [afficinalis?] an [än] den från Carls Krona och
Gottland, hvilken sednare är Cochlearia Danica β. Lin. Sv. af den Skånska
skulle jag önska några flere Exemplar både blommande och med frukt,
äfven som [<som> överstrykt ord] Cochlearia Afficinalis från Skåne. jag
har Många former af Cochlearia från Norska Kusten från Götheborg, och
Spitsbergen, och besynnerligt Nog, har Fries förgätit att göra nya arter af
dem.
ut supra
Læstadius.
Medföljande bref till Doctor Fjellstedt torde aflemnas, när Hr. Doctorn
träffas i Lund.
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