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Pajala den 2dra December 57 
 
Herr Magister Th. M. Fries! Upsala. 
 
Jämte det jag betygar min förbindligaste tacksägelse för ärade skrifvelsen 
af den 18de Nowember, tillåter jag mig äfven anmärka i anledning af 
brefvets innehåll, att Carex gynocrates troligen beror av ett misstag, 
derest icke C. Chardærhika[?] Sphagnicala[?], som medföljer, kan anses 
vara C. gynocrates, åtminstone liknar den fullkomligt de C. Gynogrates 
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som jag erhållit af Vahl från Grönland. Men kanske fullständigare 
exemplar af C. Gynocrates från Grönland finnas, hvilka skulle bevisa att 
den icke är identiskt med C. Chardorhika Sphagricata. Carex dioica 
Isagyna[?] Hartm. har jag blott en gång tagit i Kemi 1831, Men 1838 
fanns den icke på samma ställe. Jag innesluter i Couvertet ett par 
Exemplar af Carex dioica parallela, jämte former af Taraxatum[?], ett blad 
och nå[-]gra frön, som äro något olika. Taraxacum [<har> överstrykt ord] 
Uliginosum har frön vid pass dubbelt kortare än skaftet, de öfriga 
flerdubbelt kortare. Monne deruti ligger Någon skilnad! De öfriga hafva 
frön mer och mindre taggiga. Äfven detta kan bero af jordmonen. 
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T. Uliginosum har Jag från Upsala men icke den formen, som är af[-
]bildad i Svensk Botanik. T. pa[-]lustre och Corniculatum har jag äfven 
från Åtskilliga ställen Men deras frön tyckas icke visa någon olikhet. T. 
lacieriatum[?] och Cornutum växa på samma ställen utan märkbara 
Öfvergångar. Kanske kan jag meddela dessa former någon gång i 
fullständiga Exemplar. Af de nybestäm[-]da Hieracierna saknar jag Många, 
till Ex. H. Staloniflor[?] Cernium, Svecicum, floriban[-]dum[?], pratense, 
fuscum[?], decolorens[?] Hyperboreum[?], præaltum glamerotum[?], 
Nestlari[?], phembium[?] Cæsium, ramosum[?], bursæfolium subrigidum 
diaphanum, pallidum[?], pallescens, argentum, saxifragum Naregicum[?], 
tritentatum[?], Gothiacum boreale, Crocatum auratum Æsticum[?], 
strictum, elatum. Ifall tillgång, finnes, skulle jag  
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anhålla, att få exemplar af dem och annat nytt, som blifvit Uptäckt i 
sednare tider. Min fullmägtig i Haparanda är Doctor C. J. Wret[-]holm. Jag 
vill återgälda med Nordiska former af Carex och Hieracies, af hvilka Jag 
tror mig hafva många former ehuru obestämda. Af Betula har jag en hel 
hop med former endast en form af Sagittaria har jag i mängd. 

Nästa Januari eller i Medium af Månaden reser jag på visitationer och blir 
borta till slutet af Mars. Med aktning framhärdar Höglärde Herr Magisterns 
Erbördigste 

L. L. Læstadius. 
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