1819-07-08 L. L. Læstadius till Rector G. Backman
<sida1>
[Adressfältet på brevet:]
Rector Scolæ
Välärevördige och Höglärde
Magister
Herr Gunnar Backman
Frössön
<sida2>
Dufve den 8de Julii 1819.
Välärevördige och Höglärde Herr Rector!
För den godhet hvarmed H: Rectorn har undfägnat mig är jag mycket
förbunden: men huruledes skulle jag väl kunna bevisa min tacksamhet?
Blått [blott] några få rader af den tacksamma handen kunna erhållas,
sosom ett ganska ringa bevis af min tacksamhet. Sedan vi åtskildes vid
Fax Elfen, så har min resa gått ganska bra. Den 6 Julii kom jag till
Mörviken, som ligger vid fot[e]n af Åreskutan. Den 7de gjorde jag en resa
opp på detta märkvärdiga Berg, och blef väl riktad
<sida3>
af hvarjehanda Fjellörter. det är just den bästa tiden nu, att vandra på
Fjellen, och nästan för brått. Om jag ej fruktade för brist på makulatur, så
skulle jag hafva skickat några rara skönheter från Åreskutan; såsom:
Azalea Procumbens, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/loise/loispro.html]
Diapensia Lapponica, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/diapensia/diape/diaplap.html]
Silene acaulis, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/sileaca.html]
Cardamine Bellidifolia, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/carda/cardbel.html]
Saxifraga Oppositifolia, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxiopp.html]
Nivalis [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxiniv.html]
& Stellaris, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxiste.html]
Turritis Hirsuta, [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?414104]
arabis alpina, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/arabi/arabalp.html]
Draba incana, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabinc.html]
alchemilla alpina, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchalp.html]
Cærastium alpinum, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/ceraalp.html]
Juncu[s] Bullosus [?]
& Biglumis, [http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncbig.html]
andromeda Cærulea, [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?3122]
& Hyppnoides, [http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/andrm/andrhyp.html.se]
Salix Myrsinites, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salimyr.html]
Herbacea, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/saliher.html]
Reticulata, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/saliret.html]
Lanata, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salilan.html]
Potentilla Nivea, [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poteniv.html]
Rumex Digynus, [http://www.linnean-online.org/4291/]
Veronica alpina. [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/veron/veroalp.html]
Carex Saxatilis [http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caresax.html]
Convallaria verticillata [http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/polyg/polyver.html]
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m.fl. hvilka kunna ärhållas tillika med andra, som jag varder finnandes åt
hösten. Orchis Cruenta, hvarom Tit. Hartman nämner vara till finnandes
vid Alsen är sannerligen den samma, som fan[n]s på Frössön, emedan jag
var opp där och hittade henne på samma ställe efter beskrifning.
<sida4>
Till Skördals-Porten kan jag ej komma att resa nu, emedan den ligger för
mycket afsides härifrån, eller ifrån den stora Landsvägen. Om Herr
Rectorn skulle behaga meddela mig några örter af dem, som nu och
framdeles komma att finnas på Frössön, samt om något Exemplar af de
Sörlänska [söderländska] kunde umbäras, så kunde paquetet skickas med
någon Gymnasist till Hernösand, hvarifrån min bror kan vidare draga
försorg om dem. Potentilla Anserrina[?] glömde jag att taga några
Exemplar utaf medan jag var på Frössön samt aconitum Napellur, var god
och låt dessa följa med. var god, och hälsa till sin Fru, och [<går>
överstrykt ord] säg att jag tackar för hennes ädla bemötande mot en
Främling. Jag är och blir för alltid Herr Rectorn förbunden, i det jag har
den äran att framhärda Hans
ödmjukaste tjenare.
Lars Levi Læstadius.
[Text i marginalen:]
NB. jag håller nu på att resa till Norge, och är just på skarfven att få
skjuts öfver ryggen, får väl se huru det går med mig.
_
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