1820-12-02 L. L. Læstadius till G. Backman
<sida1>
Upsala den 2 December 1820.
Välärevördige och Höglärde Rector!
Ett bref af den 11 Julii, som för mig var ganska välkommet, får jag
härmedelst besvara. Af Tit. brev tycker jag mig finna, att Tit. ej måtte
hafva bekommit det örtpaquet, som sednare gången blef afskickat ifrån
Arjepluog [Arjeplog]. Jag begaf mig på förejuhls vinteren till åsele, för att
viaticera, och tog då med mig trenne paquet, hvaraf ett tillhörde
Commerce Rådet Casström, det andra Hrr Rectorn, och det tredje en
Studerande i Hernösand. Dessa Paquet skickades ifrån åsele till min Bror i
Anundsjö, hvilken åter medtog dem till Hernösand. Derifrån säger han sig
afskickat äfven det, som tillhörde Tit. med ett säkert bud; och underligt
nog, om icke det måtte hafva framkom[-]mit. De af dem, som på min lista
tillhöra sydligare Regioner, hvilka Tit. till en del slagit sig på att begära,
äro mis[s]tag. De fylla dock sitt rum, såsom skärskilta arter. Efter
framkomsten hit, sedan jag fått resonera med Med. cand. Hartman,
Commercerådet Casström[,] Doctor Wahlenberg med flere, har jag
kommit på andra tankar.
<sida2>
Andra up[p]lagan af Liljeblads flora, var, i sanning att säga, för inskränkt,
att med någon säkerhet kunna tjena tilll efterrättelse. Vi hafva nu fått en
ny af Hartman, hvilken efter min tanka, tjenar så mycket bättre till
ledning, i den mon man är för sig kom[-]men i vetenskapen. Jag bör ej
utesluta den berättelsen, att jag i denna förleden Sommare, gjort en resa
opp åt virijaur, samt besökt trakterna af Sulitelbma. Kärnan af Skörden
synes på den medföljande listan. De äro ej många; men de få som äro,
kunna vara af värde. Jag är rätt harmsen deröfver, att jag nu ej ser mig i
stånd att ärbjuda af Sommarskörden. Dessa få fjellarnes skönheter, hafva
redan haft otaliga friare, af hvilka dock många fått korgen[?]. Ovis[s]t,
när jag härnäst kan komma att besöka deras fäderne bygd. Jag har väl så
stäl[l]t, att jag väntar några framdeles; men vägen är lång och osäker.
Om jag lefver till nästa sommare, så ärnar jag gjöre [göra] en resa till de
södra delarna af Sverrige. Jag har en bror i Fatllköping [Falköping?],
hvilken jag skall hälsa på. Och hvem vet, om jag icke äfven gjör en
snippresa åt skånska trakter. Jag skal[l] då kunna uppfylla Tit.
Requisitioner. Gör Tit. någon resa opp åt skutan, skulle jag i synnerhet
prænumerera på den Stolta Juncus Castaneus,
[http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junccas.html] som jag väl fann,
men så få Exemplar. om Tit. skulle behaga komma ihåg mig med någon
skrifvelse; så kommer jag under ferierna att gästa hos Med. Doct.
Vikström, Intendent vid Kongl Vet. Acad. museum i Stockholm. Sedan jag
bedt om min vördnadsfulla hällning [hälsning] till Fru Rektorskan, samt
andre, som mig känna, har jag den äran, att recommendera mig uti
välärevördige och Höglärde Herr Rectorns ynnest och vänskap, i det
fortblifver dess
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
<sida3>

1820-12-02 L. L. Læstadius till G. Backman
Omkring
virihjaur.

[1]Cobresia scirpina.
[2]Carex rupestris

[Cobresia scirpina synonym till Kobresia
myosuroides, enaxig sävstarr
(Cyperaceae)]
[http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/
carex/carerup.html]

+ ny art i sver
rige Enl. Hartm.

[3] — + Davalliana
[4] — pulla

[http://www.bluestem.ca/carexdavalliana.htm]
[http://runeberg.org/display.pl?mode=facsi
mile&work=polexp1863&page=0282]

i quickjock
* om jag mins
rätt så fans den
äfven på frössön

[5] * Poa Rigens. Hartm.

[http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/po
a/poaarc.html]
[http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/po
a/poapal.html]
[http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/po
a/poagla.html]

[6] — Serotina
[7] — glauca.
[8]Rododendron
]ponium.

Lap[-

[9]Alsine Biflora. Åre[]skutan

+fanns äfven
under
tofhumme[-]
len af Åresku[-]
tan.

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/rhodo
/rhodlap.html]

[http://runeberg.org/display.pl?mode=facsi
mile&work=polexp1883&page=0211]

[10]Cærastium Stel[]larioides

[Cerastium Stellarioides Hartman (1820)
(sinonimo = C. cerastoides)
[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophy
lla/ceras/ceracer.html]

[12]Stellaria Uliginosa.
var. a)

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophy
lla/stell/stelals.html]

[13]Saxifraga Cæspitosa

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/s
axif/saxices.html]

[14] —

Cernua

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/s
axif/saxicer.html]

[15] —

Rivularis

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/s
axif/saxiriv.html]

[16]Campanula Uniflora.

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula
/campa/campuni.html]

[17]Lychnis apetala.

[http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lychn/
lychape.html.en]

[18]Draba Alpina

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/dr
aba/drabalp.html]

[19] —
Hartm.

Vahlenbergii.

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/dr
aba/drablac.html]

[21] —

Hirtha.

[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/dr
aba/drabdau.html]

[22]Astragulus oroboi[]des.+
[24]Ophrys Alpina.

_
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[http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/astra/
astrnor.html]

[http://flora.uniud.it/scheda.php?id=1154]
[http://www.florealpes.com/fiche_chamorc
his.php?photonum=1]

