1818-06-02 L. L. Læstadius till Rector G. Backman
<sida1> [Adressfältet på brevet:]
Rector Scolæ
Välärevördige och Höglärde
Magister
Herr G: Backman
Frösön
<sida2>
Hernösand den 2 Juni 1818
Välärevördige och Höglärde Magister och Rector!
Jag får odmjukast [ödmjukast] aflägga min tacksägelse för den välvilja,
hvarmed Herr Rectorn hafver bemött mig. Oförmodat var H: R. sednare
bref, och ännu mera fägnande; emedan det försäkrade mig om en
påökning uti mitt ännu ganska ringa herbarium, som H:R. behagat
meddela mig, och i
<sida3>
synnerhet voro de från Sverges södra provincer ankomna Exemplar för
mig ganska välkomna, emedan jag har allenast varit van med de snögiga
Fjellens inbyggare. Jag önskade efter denna underrättelse, att paquetet,
som H: R. hade lofvat mig, skulle framkomma snart, och min önskan blef
äfven snart up[p]fylld. Jag bekom detsamma för några dagar sedan, då
jag hade den fägnaden, att få beskåda dem alla, utom Potamogeton, som
saknades. Af de tre små Exemplaren, som jag hade sändt till H: R. för att
få namn på, var det äfven ganska fägnande, att jag fick kännedom om
(Myosurus minimus),
[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/myosu/myosmin.html]

som synes vara ibland mindre örter af tydlig fröredning[?]. hvad angår
Spergula arvensis, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sperg/sperarv.html]
så vågar jag ingenting säga derom, förr än jag får ett mera tydligt
Exemplar, men efter en nogran[-]nare undersökning, så har jag fått namn
på den tredje i ordningen, i synnerhet, som jag redan funnit densamma i
denna vår, och är efter min och mina Gelikars tanka Verronica Verna
[veronica verna] [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/verover.html]
Dess blåa blommor äro så små att man icke kan märka dem, sedan
växten är torkad. Ännu mera än förr stadgad i min foresats [föresats], att
resa
<sida4>
till Lappmarken, lemnar jag snart Hernösand, och det som jag häldst
önskade på min resa, vore en klar och vacker sommare, så oumbärlig för
bärgandet af växter, som fordra en öm skötsel. Med vördnad fram[]härdar jag vara Välärevördige och Höglärde Herr Magisterns och Rectorns
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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