1818-04-04 L. L. Læstadius till Rector G. Backman
<sida1> [<d. 4 Apr. 1818> mottagarens anteckning?]
Wälärevördige och Höglärde Magister och Rector!
I det hopp, att Herr Rectorn har öfverseende med mig i afseende på min
felaktighet i Skrifkonsten, har jag företagit mig, att skrifva svar på Herr
Rectorns bref, hvilket jag bekom den andra sistledne i denna Månad. Min
Bror, som nu är afleden, (hvilken Herr Rectorn hållit före vara min Far och
det icke orätt; emedan han har uppfostrat mig, sosom en huld Far) var
hela sistledne Vinter och äfven en stor del av Som[<NB. Gardam. Petr.> anteckning i sidhörn]
<sida2>
maren plågad af en svår sjukdom, som ibland upphörde, men snart å nyå
inbröt och ändteligen förorsakade Döden hvarföre han icke fått tillfälle, att
skrifva svar på Herr Rectorns bref, och än mindre haft förmåga, att
godtgöra H:R. Önskan i anseende till att samla växter — Hvad mig angår,
skall jag vis[s]t bjuda till, att så mycket i min förmåga står, vara H:R. till
tjenst. Jag är äfven i begrepp, att vid denna Terminens slut företaga resa
ikring Västerbottn, och det i synnerhet för att samla örter, och för att bese
Landskapen. Dertill gifves så mycket helldre tillfälle, som jag är ganska fri
ifrån all slags Condition, hvilken jag nog sökt, men ej ännut hittills varit i
stånd, att ärnå [ernå] någon. Blott min yngre Bror har genom Lector
Lindahls tillhjälp fått Condition hos Pastor Sellin i AnunSjö. Jag skall
således försöka att vara H:R. till tjenst i anseende till Växter så mycket
jag kan förskaffa. Jag tillika med en min kamrat, som äfven är från Luleå
Lappmark hafva redan försökt att bestämma, hvilka vägar vi böre taga,
neml. Så snart vi framkomma till Skellefteå, så taga vi af vägen, och ställa
vår kosa
<sida3>
till Piteå Lappmark, neml. till Arjeplog hvarest mina Föräldrar äro, så
hafva vi redan ganska vida Fjell för oss, att Botanicera på, och sedan gå vi
öfver till Luleå-Lappmark neml. Qvickjock, som är omgifven af de eg. så
kallade Fjell, som äro sammanhängande med Norrska Åsen, som der
räknas 18 Mil Bred. Midt på denna Fjellrygg är en kyrka upprest af
gråsten, hvarest Lapparna samlas midt i Sommaren för att der hålla
Gudstjenst. Då måste den som är prest i Qvickjocks kapell resa dit, och
predika för dem. Ditt [dit] komma äfven Lappar, som vistas i Norrige för
att der få bevista H: Nattvard, men hvilka vi, om så passar sig resa äfven
till Norrige, för att få äfven derifrån hämta några rara Växter, sedermera
fortsätta vi vår resa tillbaka, och komma så tillslut ända till Tårneå. Då jag
förrleden sommare reste opp till Luleå Lappmark, så var jag allenast en
Vecka, der man finner mest af Växter, och derföre handt jag samla så
litet, och det utan att jag hade någon tid, att Examinera, och utleta deras
namn, hvarföre jag nu uti mitt Herbarium har ganska många, som jag ej
vet något Namn på, då jag ej heller förut kändt dem. Ibland andra har jag
tämeligen
<sida4>
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många Saxifrager, af hvilka jag känner tre, neml. Saxifraga Cotyledon,
dto Stellaris, dto Oppositifolia, men de andra, som redan äro förtorkade,
kan jag ej så noga namnge. Visserligen äro der äfven några af dem, som
H: R. nämt på Listan; men emedan nästan alla af de Väster [växter], som
jag då samlade ledo undergång under vägen till Luleå genom Regn, som
in sluppit till dem så äro äfven dessa Exemplar bortskämde, jag lärer nog
nästa Sommare hafva bättre ställt med dem, då jag ej tänker taga mig
annat för, än att samla och sköta växter. Jag skickade tre Exemplar af
andra Växter, som jag fann i förrleden Vår här kring Hernösand, men som
jag dels af brist på Flora dels genom deras obetydlighet och utan
microskop ej kunde få rätt på, derföre får jag be H: R. ödmjukast, att
Namnge den, och någon gång sända dem till mig med tillfälle, jag får den
äran, att framhärda Herr Rectorns
Hernosand d. 4 April 1818.
Ödmjukaste tjenare~
Lars Lewi Læstadius.
[<Laestadius> noterat i marginalen av okänd]
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