L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 22 Okt. 1849 eller senare
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S.T.
Herr Magister Carl. Hartman! Gefle.
Som Postgången här, är Något annorlunda än Annorstädes, så hände
samma dag, det förra brefvet till Herr Magistern var skickadt på Posten,
att jag hade förmånen emottaga Böckerna[,] Tidskriften Botaniska
Notiser, Excursions T[?] 2dra Uplagan, och Anteckningar vid Linnes
Herbarium: Detta sistnämnde var högst intressant, men märkvärdigt
synes mig, att en del växter i Linnes Herbarium icke kunnat med säker[]het bestämmas, då likväl hvad Salices åtminstone angår, det icke borde
vara omöjligt för ett öfvadt Öga, att bestämma till hvilken art den eller
den bladformen hör. Men kanske är det ett fel, som vidlåder det nyare
Artmakeriet, att icke inlägga ett tillräckligt antal former i eget Herbarium,
för att hafva arten i sin helhet för Ögonen. Alla hafva icke så godt minne,
som Linne, hvilken synes hafva bestämt sitt Artbegrepp efter de tusentals
Åskådningar, som han haft i Naturen; utan att vid diagnosens eller
Artmärkets nedskrifvande hafva någon viss form för Ögonen: Om vid ett
sådant bestämmande ur minnet, många väsendtliga kännemär[-]ken för
arten synes hafva blifvit ute[-]
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lemnade, har dock artbegreppet och icke en blott åskådning blifvit
framstäldt. Och sålunda är Linnes rätta mening, såvidt man kan fatta den
i hans skrifter, en säkrare ledtråd, än ett ofullständigt Exemplar i
Herbarium. Till Ex. Salix lapponum, hvarmed Linne mente just den Arten,
som Lapparne bruka till bränsle på fjellen, och denna art är de nyares
Salix glauca, som finns äfven på de högre från All skog aflägsnade fjellen.
Men Salix limosa Wahlenb. går icke Mycket öfver Björkregionen: Men der
björk, En, eller nypres[?] finnes, der brännes icke Salix lapponum, såsom
varande ett dåligt bränsle. Man måste äfven antaga det som Salix
phylicæfolia, som ha[n] verkligen åsyftade. År 1821, antog jag den
formen för Salix phylicæfolia som var Allmännast i Westerbotten, och
äfvenledes 1823 och 1824, då jag for genom dessa trakter; den var också
då sådan, att den kunde tagas för Sal fylicæfolia Fries. Hn. [Her.?] men
1838 då jag åter besökte samma trakter och granskade samma former, ja
stundom samma individer: så fanns ingen phylicæfolia, mer, utan bara
nigricans. Allt hvad som då togs och inlades, svart[-]nade under
tackningar [täckningar?], Alltså bara Nigricans! Monne icke Alltså den
Allmännast i Westerbotten förekommande formen vara just den, som
Linne åsyftade med sin Sal. phylicæfoli[a]. Och denna form befinnes nu
höra till S. nigricans!? Mera en annan gång. Några prof af min
kammarbotanik medfölja.
Kengis d. 22 October
Erbördigst
L. L. Læstadius
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