1822-03-06 L. L. Læstadius till Rector G. Backman
<sida1>
Högärevördige och Höglärde
Magister och Rector!
Hade jag kunnat drömma om Brefbärarens, jag menar Herr Marklins
skyndsamma afresa, så hade jag vis[s]t icke behöft skicka ett växtpaquet
med en bonde från Hakås i Oviken,
<sida2>
Hvars namn jag till och med glömt af. Emellertid hoppas jag bonden var
ärlig och frambär Paquetet riktigt. Paquetet innehöll några Exemplar af
rara Fjellväxter, som väl icke voro alltför många, men torde, som jag
hoppas, vara så mycket mera välkomna, som de till Äfventyrs icke ägas af
Herr Rectorn förut. Några märkvärdigare variationer af Salices (mina
Gunstlingar) önskade jag i synnerhet ådraga sig Herr Rectorns
up[p]märksamhet; och anhåller tillika, att Tit. gåfve akt på de troligen
många variationer, som kunna finnas på Ön.
Man kan icke inhämta någon fullkomlig kännedom om dessa ostadiga
växtformer under en resa längs eller tvärs igenom Landet; utan man bör
vara boende på ett ställe, för att noga kunna granska dem under deras
olika lefnads-perioder.
I Hartmans flora, som förmodeligen redan äges af Tit. finnas de
generellaste kännemärken af Sal. up[p]tagne nemligen efter bladens
glatthet och insågningar; men Doctor Wahlenberg deremot indelar dem
efter fröhusens beskaffenhet. Med afseende så väl på blom-partiens, som
bladens beskaffenhet, anhåller jag att Tit. insamlar så många variationer,
som kunna Öfver[-]kommas både i deras blomnings- och fruktifications
perioder. De skulle tjena mig till icke ringa up[p]lysning, i anseende till de
anmärkningar, som jag redan haft tillfälle att göra med pilarne i
Lappmarken.
<sida3>
[<No 11. Salices. obs.> anteckning av okänd person]
Kan icke Tit. slå sig lös, och göra sällskap med marklin åtminstone till
Åreskutan? Jag för min del vet ej säkert, hvarest jag kommer att rasta
öfver sommaren. Jag har väl fått förslag att resa med Doctor Wahlenberg
till Skåne såsom sällskap men det är icke ännu säkert. Jag ber om min
hällsning till Tit. fru och de öfrige som mig känna, samt förblifver
Högärevördige och Höglärde
Magister och Rectors
Upsa[la] den 6. Mars 1822.~
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius
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