L. L. Læstadius till Professor [okänd] 1859-12-09
<sida1>
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
jämte det jag härmedelst afbördar min förbindligaste tacksägelse för
ärade skrifvelsen af den 25 December vågar jag äfven hvad innehål[-]let
beträffar fästa Herr Professorens Upmärksamhet derpå, att Potamogeton
<sida2>
formerna i N[ord]en icke kunna bestämmas, emedan de icke finnes med
frukt. Jag har sådane former af Pot. Natans, som låta mig Anmoda att
både Pot. Sparganifolius och Cariacum äro djupare vatten former af Pot
Natans Men dessa former finnas sällan blommande Mycket mindre med
frukt, och der[-]före kan Man ingenting bestämt säga om dem. Potamog.
Nigrescens har Alldrig blifvit funnen med frukt, ehuru ymnigt den
förekommer vissa år. Som den växer tillsammans med heterophyllus, som
åtminstone vissa år har Mogna frukter, (Men nigrescens icke) så kan jag
icke förena den med
<sida3>
heterophyllus. Pot. Salicifolium är såsom Prof. Fries anfört i Botaniska
Notices, en obetydlig form af prælangus, det jag ock hänfört de Exemplar,
som funnos i Arjeplog 1823. Hvad i öfrigt beträffar en afhandling i samma
syfte som Loca parallela plantarum så vill jag framställa några
anmärkningar, om vissa former hvilka jag anser beroende af locala och
klimatoriska inflytelser, med afseende på de sednare årens observa[]tioner. Men denna tiden är jag Uptagen af andra till tjensten hörande
Goromål [göromål], så att jag Måste för vintern slå botani[-]ken ur hågen.
Om förtekningen öfver växterna i Karesuando och Enontekis intages i Bot.
Notiser, och de sednaste afhand[-]
<sida4>
lingarne om Agrostis och Cochlearia, torde nog Bot. Not. få tillräckligt till
att trycka äfven från andra håll. Det var nog besynnerligt, om min förra
afhandling om Cochlearia med Figurer skulle vara så väl gömd i
Academiens bibliothek, att den icke kan fås rätt på mera. Annars intet
nytt. Har Äran framhärda Höglärde Herr Professorens
Pajala den 9. December 1859.
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius

_
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 359) /

