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<sida1>  

Pajala den 24 Augusti 58 

Herr Magister Th. M. Fries. Upsala. 

Då Jag vågar hoppas att Nu varande Utgifvare af Botaniska Notiserna låter 
äfven andra, än de nu gällande åsikterna få rum i Den Botaniska 
Tidskriften, har jag förlitande mig på denna tolerans, vågat inlemna 
medföljande anmärkningar om Thalictrum Nuphar och Juncus, ifall de 
anses vara af den beskaffenhet, att de kunna införas i Bot. Notiserna. Jag 
skulle hafva många sådana anmärkningar att göra vid åtskilliga slägten, 
men tiden och Embetsgöromål  

<sida2>  

tillåta mig icke, att afhandla vidare denna gång. Just i dag kom en 
dragandes med en form af Nuphar, som har de största blommor jag 
någon[-]sin sett i Norden. Annars är jag mera en "kammarbotanicus" än 
Naturforskare. Jag är nu icke så lätt på foten som förr: min syn är äfven 
mycket skum. Jag är dock endast 58 år gammal. Här hafva vi haft en ut[-
]hållande torrka, som skadat grödan betydligt, och en nästan Tropisk 
hetta hvars make jag Alldrig erfarit. kornutsädet mycket små[v]ext, har 
varit moget redan den 20. Julii. Men nästan alla mina botaniska rariteter, 
hafva gått förlorade genom torkan. Ingenting annat än förtorkade 
lemnin[-]gar har jag kunnat finna. I anseende till det myckna regnet på 
fjellryggen har Elfven haft mycket högt vatten ända hittills, och derföre 
har ingen Sparganium ännu kunnat blomma, utom Sp. hyperboreum. 

Jag skulle gerna önska få åtminstone ett Exemplar af den märkvärdiga 
Pinus orientalis, som Herr Magistern funnit under den Nordiska resan. och 
af svenska växter skulle jag äfven önska få del, om Möjligt. Hieracier, 
Lipiganum[?] Utricularia, Botrachium och Botrychium, Betula Stipa samt 
de norrska växterna som icke förekomma i Sverrige Do Thalictr. Simplex, 
och många andra Nyare i Hn.6 ännu icke beskrifna. Spargan. Natans!! Fr 
fluitans!![?] Fr etc. Nuphar! etc 

Med [<och> överstrykt ord] Högaktning framhärdar Herr Magisterns 
Erbördigste  

L. L. Læstadius. 
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