L. L. Læstadius till Elias Fries 1827-07-XX
<sida1>
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Jag tackar öjmjukeligen för Herr Professorns interessanta skrifvelse af den
20 Febr hvilken jag bekom först i Maj Månad, och bordt Långt förut
besvara, Men i anseende till Bristande postgång om Sommaren icke
kunnat göra förr än nu. Ännu mera tackar jag för andra volumen af Herr
Professorns Systema
<sida2>
Mycologicum,
[http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/01453/index.htm]
hvilken jag genom Herr professor Wikström bekommit med en sednare
post; för hvilket allt jag nu hos Herr Professorn står i mycken förbindelse.
Mina oeconomiska och husliga för[-]hållanden hafwa äfwen i Sommar
hindrat mig från några vidlyftigar[e] resor samt fjell-excursioner på den
tid, då jag i anseende till Embets göromålen haft bästa anledning[.] Skulle
det emellertid vara Herr professorns önskan, att få något mera af sådant,
som skickades förleden vinter (hvilket paquet jag hoppas snart måtte
hafva kommit Hr Prof. tillhanda) Skall jag kunna lemn[a] af sådant som
finnes här nära om[-]kring.
Vi hafva i almenhet haft en rätt vacker vår och sommar hittils här å orten.
Vårsäden såddes här all<sida3>
mänt den 21 Maji, och har redan den 5te och 6te Julii gått i ax. Af de korn
som Herr Prof. var så god och skickade och hvilka såddes jemte lika
mycket Karesuando korn den 26te maji, börja nu den 12te Julii Karesuando
Kornen gå i ax, men icke ännu de sörländske.
Herr Professorn förslog, att uti några utländska journaler låta de mer och
mindre anmärkningsvärda observationer införas, hvilka jag under mina
vandringar kunnat göra in Botanicis, skulle jag tacksammeligen antaga;
om jag icke nu sednare fallit på den tanken att samla exemplar icke
allenast af dessa utan äfven af alla sällsyntare fjellväxter, så mycket som
samlas och öfverkommas kan, och sedan mera utgifva denna samling i
form af Herbarium åtföljdt af en local-Catalog öfver de redan kände,
hvarvid således
<sida4>
kunde inflickas[?] en och annan anmä[rk]ning om sådant, som hittil[l]s
kan v[ara] mindre bekant. Sådan samling af torkade exemplar, torde icke
vara uta[n] intresse för utlänningen, som deraf ka[n] få ett fullständigare
begrepp om Laplan[ds] flora, än blotta beskrifningen gifv[er] vid handen.
Detta förslag skulle jag li[k]väl icke vela de öfra[?] Sverriges Botanist[er]
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låta få del af, i synnerhet Stockholmie[nser] som årligen förskrifva 100 de
tals exemp[lar] af alla fjellväxter som kunna fås, uta[n] att betänka den
möda som verkeligen åtföljer fjellvandringarne i Lappland, der man
ömsom plågas af myg[g], och ömsom av värme och köld. Huru Herr
Professor kunnat komma [att] erlägga lösen för mina bref begriper icke
[jag] heller, dock hoppas jag att detta framdeles undvikes, om jag
anmodar postmästaren i Haparanda att skrifva på Cuovertet: postporto
b[e]talt. Med oafbruten Högaktning framhär[dar] Herr Professorn[s]
Brefadress Haparanda
och Karesuando den

Julii 1827
ödmjukaste tjenare
L. L. Læstadius.
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