1819-09-18 L. L. Læstadius till Rector G. Backman
<sida1>
Arjeplog den 18 September 1819.
Välärevördige och Höglärde Magister och Rector!
Medan jag ännu var innom Jämteland i Åre, skref jag Herr Rectorn till med
en liten skickning ifrån Åreskutan: Det måtte förmodeligen riktigt hafva
framkommit. — fortsättningen af min resa derifrån har Gudi Ske låf gått
någorlunda bra, dock icke al[l]deles efter önskan. — För den dyra
Skjutsens skull i Norrige, mås[te] jag följa med åtskilliga tillfällen,
hvarföre jag äfven kom att resa ända till Trondhiem [Trondheim], samt
derifrån på hvarjehanda sätt dock mäst till Sjöss till Nordland, och derifrån
öfver till Arjeplog — Om min resa kan fås utförligare och fullständigare
berättelse, om jag Sedermera får någodt Exemplar färdigt af min
resebeskrifning. — Jag ville blått [blott] ämnarka [anmärka], att som jag
kommit aflägsna mig från fjellen, så har jag och funnit växter, som äro ej
att finna i norra Delen af Sverrige. Några de flestas namn har jag här
anfört
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af dem, som funnits i Norrige under min resa, af hvilka Herr Rectorn är
god och anteknar dem som hälst behagas, emedan jag nu ej har någodt
tillfälle att skicka dem. På denna lista äro likväl förbigångna alla de, som
ej äro rara, och hvilka man kan finna hvar som hälst, och ej heller har jag
satt dem på listan, som förut finnas i H. Rectorns Herbarium.
Diandria.
Driandria.

Circea Lutetiana
Scænus albus

+
+

Fetrandria[?]
Scabiosa Suecisa
— arvensis.

Scirpus
Sylvaticus
Carex muricata
— Hirta

+
+

Galium verum
— aparine

Panicum viride

+

+

Lilium Balbiserum

+

Alopecurus
Saniceus
Pholonis
Phleoides
Agrostis
Spica
venti
Canina

+

Plantago
Lanceolata
— Dubia

+

— marragon

+

+

— marittima

+

Frittillaria Imperialis

+

+

Iris Pseudacoras

+

+

+

Anthericum ossifragam

+

Arundo
Calamagrostis
Aira Subspicata

+

Hippophae
Ramnoides
Potamogeton
Pectinatum
Pentandria

+

+

— Holus mollis

+

— Effusus

+

Poa Agnotica?

+

Pulmonaria
Marittima
Lysimachia
Thyrsifolia
Verbascum
Thapsus

den är stor och med
alldeles gula blom.
Junus Conglomeratur

+

chenopodium
Bonus
Herria
Ligresticum Seoticum

+

Selinum Palustre
Hexandria

— Squarrosus
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— Alpina
Festuca Elatior

+

— Fluitans
Elymus arenarius

+
+

— nigrum
Campanula
Persicisd[?]
— Latifolia
Lobellia
Dortmanna
Quaux Marittima

— Articulatus
Decandria.

+

+
+
+

Epilobium montanum
— Alpinum

+
+

+

Erica Tetralix

+
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Saxifraga Cotyledon
— Hirculus
Dianthus Barbatus.
— Deltoides;
Lychnis Flosculi
— viscaria
— alpina
Spergula nodosa
— subulata
Rodiola Rosea.

+
+

+
+
+
+
+

Icosandria

Didynamia
Stachys Sylvatica
— arvensis
Ballota nigra.
Mentha arvensis
Origanum vulgare
Obolante major
Tetradynamia
Draba incana.
chocklearia
officinal.
Bunias Cakile.

Philadelphus
Coronarius
Rosa Eleganteria
— Centifolia

+

Diadelphia

+
+

Polygala amara

— Alba
Geum Urbanum

+
+

Euphorbia
Thalictrum
Aáuilegifolium

+
+

Polyandria

ononis arvensis
vicia Sylvatica
Trifolium
Spadicum
Syngenesia
Hypocheris
Hispida

crepis tutorum
Prenanthes muralis
Lapsana Commuries
Gnaphalium alpinum
— Uliginosum
Cryptogamia
onoclea Stralhiopteris
— Spican
— Crispa

+
+
+
+
+
+
+

Polypodium
Phægopteris
— Filix mas.

+

— dto femina.
Asplenium adcanthum
Nigrum
———————

+
+

+

Jag tror att jag skall hafva tillrä[c]kligt Exemplar af de flesta, och vill
nästan försäkra att det ej Skall gå på samma sätt, som förledit år. Om jag
finge svar med det första samt lista på dem som önskas, skulle kunna
hända att jag kunde få dem till Hernösand förr än den förra Terminens
slut, hvarifrån de kunna lätt komma fram med någon studerande. Jag har
väl äfven skrifvit till
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Medicine Candidaten Hartman, och skickat Catalog på alla dem, som jag
funnit under min resa, så att han kan få välja derifrån hvilka som hälst
behagas. Den 6 September kom jag hem och träffade mina föräldrar med
hälsa. Jag kommer nu först att resa till Öfver Calix för att viaticera där,
och sedermera kommer jag att i orning genomgå Lappmarkerne under
hvars och ens Särskilta tings Termin. Här håller nu redan på snöga hos
oss, ehuru sommaren har varit ovanligt varm. Om min hälsning får jag be
till Frun, med den underrättelse, att min resa genom många svårigheter
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ändteligen varit lyckosam. Med vördnad och Högaktning har den äran
framharda [framhärda]
Välärevördige och Höglärde Herr Magister och Rectorns
ödmjukaste tjenare
L: L: Læstadius.
_
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