1822-12-09 L. L. Læstadius till Rector G. Backman
<sida1>
Välärevördige och Höglärde Magister
samt Rector Scholæ!
Förleden vinter afsände jag ett litet Paquet fjellväxter med en Fogel bonde
från Oviken; jag vill hoppas, att det icke undergått samma öde, som det
förra Paquetet, som afsändes från Lappmarken 1820. I förstnäm[n]de
Paquet voro väl icke många, men som jag tror, de förnämste af de
Fjellfloras alster, som jag kunnat öfverkomma under min fjellresa 1821.
Der medföljde ock
<sida2>
afarter af Lappmarkens mångfaldigt varierande Pilar, hvilka just icke kan
nu vara af särdeles värde, men torde dock, vid jemförelsen med de
Jemtlän[d]ske vara goda, att hafva till hands. Det vore verkeligen
harmeligt, om Paquetet förkommit. — I denna Sommare har jag, (hvarom
Tit. redan torde vara underrättad) gjort en resa genom södra Sverrige i
sällskap med Doctor Wahlenberg. Ändamålet var, att rita Figurer för
Svensk Botanik; och dertill valdes naturligtvis Allenast sådane örter, som
icke finnas norr om Skåne och Halland, med tillägg af några andra högst
sällsynta, som vi kunde up[p]snappa här och der i Provincerne. Resan gick
lyckligt, och vi hunno rita ungefärligen 60 Figg. Vi insamlade Äfven så
mycket vi kunde af skånska växter; men rummet var knap[p]t, emedan vi
åkte till<sida3>
sammans på en liten vagn. Jag hade blått [blott] en låda, till att disponera
öfver. Der[-]före kunde jag icke samla Duppletter af många, ehuru gerna
jag önskade.
Det var icke att räkna på up[p]täckter i ett land, som blifvit så många
gånger, och af så många Botanister genom[-]sökt, och i synnerhet nu i
sednare åren fullkomligen undersökt af den skarpsinnige Botanisten Herr
Adjuncten Fries. Ibland de rara, som icke af honom blifvit tagne, kan likväl
räknas:
Arundo baltica Schrad. [http://www.ars-grin.gov/~sbmljw/cgi-bin/taxon.pl?315925]
Sium Falcaria L. [http://www.linnean-online.org/3986/]
samt
Saxifraga Hirculus. L [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxihir.html]
och i Sällskap med Herr Adjuncten sjelf togs äfven
Campanula Rapunculus. L [http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/campa/camprap1.html.se]
som hittills icke blifvit näm[n]d af någon Svensk Botanist. Adjucten Fries
håller nu på, som bekant är, att gifva ut ett stort verk om Svamparne
kalladt Systema Mycologicum, bestående af 4 delar, af hvilka hvar del
kostar 2 Rdr Banco. Den andra delen är redan utkommmen.
P.S. när inträffar vanligtvis Sånings tiden och Skördetiden i Jemtland
Jag önskade gerna få en säker up[p]gift härom för jemförelse med
Lappmarken.
<sida4>
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Föröfrigt har äfven Candidaten Wahlberg i denna Sommare gjort en resa i
Norge i sällskap med Bruks Patron Hisinger. Ibland de rariteter, som han
haft hem från resan. Äro:
artemisia Norvegica, [http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/shrub/artnor/all.html]
Papaver nudicaule, [http://en.wikipedia.org/wiki/Papaver_nudicaule]
Stachys ambigua, [http://commons.wikimedia.org/wiki/Stachys_%C3%97_ambigua]
en Alsinælla,
[http://www.bing.com/images/search?q=Caryocolum+alsinella&view=detail&id=454B42
1763F9B877E8885C8791BBDFF782EAC950&first=0&FORM=IDFRIR]

som Hartman säger vara Nova, samt
Tamarix germanica. [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/tamarica/myric/myriger.html]
Gentiana glacialis
m.fl.
Comminister Ullenius i Quickjock har och samlat växter i sommar. Af bref
förnimmer jag att han funnit mera
Poa Sudetica, [http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/poa/poacha.html]
som jag redan fann i fjol, samn
Viola montana. [http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violcan.html]
Flera Botaniska nyheter har jag icke att berätta. Indebetuo [Indebetou]
som lärer vara bekant med Tit. är nu svårt sjuk. nästa Sommare ärnar jag
resa hem till Arjeplog. Nu för det närvarande är jag sysselsatt med att
lägga mitt Herbarium i hvitt papper. Om Tit. kunde medde[-]la några
färska Exemplar af
Satyrium nigrum [http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/oskamp/band5/high/IMG_8118.html]
Ophrys Ovata, [http://commons.wikimedia.org/wiki/Listera_ovata]
monophyllos, [http://en.wikipedia.org/wiki/Malaxis_monophyllos]
Deschampsia glau[-]ca [http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/desch/descces.html]
m.fl. vore det mig ganska kärkommet.
Med högaktning har äran förblifva Tit.
Upsal.[Uppsala] den 9 Decemb. 1822.
ödmjukaste tjenare
L. L.Læstadius.
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