L. L. Læstadius till Elias Fries 1825-01-28
Högädle och vidtberömde Herr Professor!
Det hade visserligen varit min tillbörliga skyldighet att långt for [före]
detta ådagalägga min erkänsla, del för den godhet, hvilken jag lika med
Doctor Wahlenberg fick dela under vår Resa dels ock för den välkomna
sändning hvilken, jag genom Doctr. Wahlenberg hade det nöjet, att
emottaga förrleden vår, men aflägsenheten och andra mellankommande
hinder, hafva bidragit till detta dröjsmål. Genom det squaller, som går
Botanici emellan, torde Titul. redan vara underrättad om min sista
sommarresa, genom Lappmarken och Ångermanland, samt de
märkvärdigheter hvilka derun[-]der kunnat förekomma. De saker, hvilka
jag trott kunna intressera Tit. har jag nedlagt i en liten sändning som är
inlemnad hos Prof. Wikström i Stockholm, och väntar på lägligt tillfälle att
öfversändas. Af några till exempel Brotrychium Virginium, Epipogium
Aphyllum, Galium Svaveolens, kunde jag icke meddela exemplar, emedan
jag tagit så få; men skulle det framdeles lyckas, att finna flera, skall det
vara mig ett nöje, att meddela. Såsom min resa denna gången icke
skedde genom Fjellbygden, så blef jag icke synnerligen rik på fjellväxter;
men uti växtgeografien har jag trott mig kunna lemna en hel hop
Uplysningar, hvilka redan äro inlemnade till Vet. Academiens Handlingar,
och torde äfven till en del Uptagas Uti Wahlenbergs Flora Svecica. Jag har
nu beslutit, att engagera mig vid presteståndet och [re]ser innom några
dagar till Hernösand. Hvart jag sedan blifver skickad är mig ännu icke så
någa bekant. Men skulle Tit. vilja hedra mig med någon skrifvelse, så kan
den visserligen komma mig tillhanda genom Wikström eller Wahlenberg.
Skulle Tit. täckas ihågkomma mig med rariora et novitiæ Flor. Scaniæ et
Ölandiæ, så emottager jag det med all tacksamhet. I synnerhet salices
med variationer af de sydländska, som växa i Skåne [,] Halland etc. äro
mig mycket kärkomne; då jag visserligen kunde meddela af våra
Norrländska, hvad som åstundar. Med högaktning framhärdar Högädle och
Vidtberömde Herr Professorns
Upsala den 28. Januari 1825
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius
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