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[Adressfältet]
Philosofiæ Magistern
Höglärde samt Högädle
Herr Carl Hartman
Gefle
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Pajala 29/7 59 address Öfver Torne
Högädle samt Höglärde Herr Lector!
Det har Någon tid varit o[-]corresponderat, utan egentlig Veterlig
anledning. På det Herr Lectorn må hafva bestämda former af dem som af
mig i Sednare tider blifvit anmärkta och beskrifna tager Jag mig friheten
aflägga för Herr Lectorns räkning åt[-]skilliga former af Betula Careus
gramina, etc. Potamog. Thalictrum etc. Om paketet kan hinna på sista
från Haparanda gående ångfartyg. begäres i stället i synnerhet Norrska
Hieracier, och andra i Sverrige icke förekommande men i synnerhet
följande
Centaurea Phrygia, nigra
Circium Canum. Norrska Hieracier!
Campanula barbata[?]. Stachys ambigua
Gentiana purpurea Utri culariæ!
Bunium flexuosum
Ranunculus A caretifolius[?]
Geranium macror[?]um
Chrysospenum[?] appasitifolum
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Sedum hybridum Astragalens hypogl. Mercurialis Armeca [Aurica?]
Hierachlea setifolia [?] Aspedcina [?] Aeceleatam [?] och alla utländska,
som förekomma på Gelfle [Gefle] Brobänk. former af Betula, etc. Förstås
att jag med tacksamhet emottager Alla rarare nyfundna växter äfven
Några Allmänna. Till ex. Convallaria Multiflora från Gefle tracten, som syns
mig olik den skånska. Den Blekingska viscaria, som jag har af Dr
Ångström, anser jag vara skild från den Upsaliensiska och skild från vår
Lychnis alpina[.] Ångström har skilt 2 former, och hänfört den ena till
viscaria purpurea och den andra till viscaria alpina; Men jag tycker att de
höra ihop. Sommaren här Oppe har varit ganska foranderlig [föränderlig],
efter Midsommaren en gruflig hetta, derefter kall blåst, och regn. C.P.
Læstadius botaniserar i fjellen, men en svår väderlek har han haft[.]
Annars intet nytt . Obs. Monne icke Fig. i Sv.bot. 461 vara den rätta
bramus asper. Jag har erhållit den af Ringius från Stenshufvud[?] i Skåne.
Och Fig. 473, Monne icke den föreställa bramus Asper från medlersta
Sverrige, som är en tydlig festucea alpera? Martens. Jag har blott ett
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exemplar af denna form från Kinnekulle. Fig. 120. Citeras till Testuca
Gigantia. Men ingalunda
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hör den till den Skånska Festuca Giganthea Utan snarare föreställer
nämnde Figur en form [<en> överstrykta tecken] af bramus[?]
Scealinus[?], hvilken jag fordom erhållit af Prof. Fries under Namn af
Bram[ett par otydliga tecken] Commutatens[?]; Denna form liknar
Närmast Fig. 120 i Sv. Bot. men det är just icke precist den Bramus
Commutatens, som nu går och vankar bland Upsalienser, utan den
formen, som i Koch Synopsis före[-]kommer under namn af Bramus
Secolinus γ! eller Bramus elongatus Gaud.[?] Den Bramus erectus, hvilken
jag fordom erhållit af Professor Vikström är icke samma art som jag nu i
sednare tider erhållit från Samma Provins neml. Gothland. Professor Fries
har påstått i Botani[-]ska Notiser, att Eqvisetum[?] Arvense icke kan
hafva blad på den fruktbärande stjelken. Jag har under några vårar, funnit
ett eller annat Exemplar med krans grenar på den fruktbärande stjelken af
Eqvisetum Arvense[.] Men nu har det lyckats mig, att få tag i flera
exemplar. Aflidne Botanisten Vahl har meddelat mig samma form från
Grönland och derföre kallar jag den nu omtalta formen:Eqvisetum Arvense
β Groenlandicum. Af Eqvi[-]setum reparium[?] har det icke lyckats mig
erhålla mer ett dåligt Exemplar från Sverrige, och deraf kan jag ingen[]ting döma. Månne det ega sin grund hvad Prof. Fries påstår, att jag
meddelat Exemplar af Eqvisetum reparicum under
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af Eqvisetum Umabrosium β seratinum! Eller har han sat detta för att
blanda bort Concepterna för Andra Botanister. Hvad Prof. Fries säger om
Potamageton Salicæfolium, att den hörer till Gruppen prælongus[?] torde
Nog ega sin rigtighet. Jag ha[r] nu i sednare tider hänfört Potamogeton
Gramineus[?] β (V.A.H. 1825) från Arjeploug till Potam. prælangens.
Hvaremot jag lika med Fries och Beurling anser Potamog. Salicifol[ia]
Hn.6. 7, för identisk med Potam[några tecken dolda i bindningen]
Nigrescum Fr. Poa laxa, hvaraf jag erhållit ett Exemplar af Herr Le[c]torns
Far från Åreskutan och ett an[-]nat från Norrige af Lindblom, kan jag icke
skilja från Poa Alpina. Poa serotina och Cæsia anser jag vara varieteter af
Poa Nemoralis[.] I sednare åren har jag hållit på att observera Några
former af Taracum, hvilka icke lära förekomma i södra och medlersta
Sverrige. Den formen, som finnes afbildad i Sv. bot, af Taraxacum finnes
icke här. Om en sådan form förekommer omkring Gefle, skulle jag önska
erhålla denna och andra former af Tara[-]cum med mognade frön, samt
blomman[-]de[.] När jag sistleden höst i September passerade Gefle var
tiden för kort så att jag icke hvarken på fram eller återresan vågade
lemna Ångfartyget för att göra ett besök hos Herr Lectorn. Med
Högaktning har aran [äran] framharda Herr Lectorns Erbördigste
L. L. Læstadius
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