L. L. Læstadius till Elias Fries 1827-11-25

<sida1>
Höglärde samt vidtberömde Herr Professor!
Sedan jag sednast hade äran afsända skrifvelse till Herr professorn (den
24de Augusti) har jag genom Herr Prof. Wikström haft äran emottaga II.
vol. af Systema Mycol. samt 1. del af Systema Orbis vegetabilis, för
hvilket allt jag får aflägga min ödmjukaste tacksägelse. Jag står derför hos
Herr professorn i en förbindelse, som jag icke vet på hvad sätt jag skall
kunna afbörda.
<sida2>
För förlidet års herrliga sommare, hafve vi här oppe i år fått betalt med en
kall och för års växten högst missgynnande väderlek hvilken åtminstone
här oppe förordsakat en kännbar Missväxt. Våren började väl rätt vacker.
Man sådde här allmänt den 21sta Maji. Men redan vid Midsommars tiden
började ett uthållande regn, hvilket som vanligt plägar hända slår med
flera efter hvarandra följande frostnätter. under en så missgynnande
sommare kunde icke hämtas mycken upplysning af det jämförande
utsädet från Karesuando och Skåne. Det såddes den 26de Maji. Det
Karesuandensiska gick i ax den 12te Julii; det skånska en vecka sednare[.]
Intetdera handt till mognad innan frost[en] kom. Jag sänder likväl några
korn af båda slagen till jemförelse. Af den kalla sommare som här varit,
kan Herr prof. äfwen sluta, att min skörd i Botaniskt afseende är högst
medelmåttig. Jag hade väl föresatt mig att fara öfver till Norrska
stranden, i följe me[d] några
<sida3>
Finska naturalhistorici, men fick andra lagliga förhinder hemma. Jag har
således måst inskränka mig till några excursioner närmast här omkring
och skall vid tillfälle lemna Herr professorn en liten sändning af hvad som
kunnat insamlas. Jag hoppas att min fjohls växtsändning nu är
framkommen. Sedan jag med Wahlenberg i handen genomgått mitt
Herbarium, har jag funnit mycket som fattas, och blifvit malätet. Det är af
den anledning som jag vågar recommendera hosföljande desiderat listor
hos Herr prof. till Completterande. Som jag icke äger Herr professorns
nov. fl. Sv. kan det Ännu finnas mycket, som icke är anmärkt af
Wahlenberg, hvarföre jag gerna utbedjer mig exemplar af allt som
märkvärdigt kan förekomma. Äfven vågar jag be Herr professorn
recommendera mig hos Magister Ahnfeldt med hosföljande desiderat lista,
på de många vackra uptäkter, som han gjort i Södra Norrige[.] Jag skall
vist icke förgäta att i utbyte återgällda af Lappska växter, hvad som
synnerligen åstundas. Professor Retzius från Stockholm [<Stockholm>
överstrykt] jämte unga Baron Virsen gjorde mig
<sida4>
oförmodadt besök i sommar, och reste vidare öfwer till Norrska stranden.
De samlade mest fåglar. Med dem följde äfwen en Italiensk Grefwe, som
tycktes resa för sitt höga nöjes skull. Insect[?] samlare finnas här Krono
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Länsman Grape, samlar för Schönherr, Magister Kohlström i Muonioniska,
samlar för Prof. Sahlberg; Doctor Deutsch samlar för egen räkning. Desse
Herrar gjorde alle samtliga resa öfwer till Norrige men träffade för sådant
regn, att de ingenting märkvärdigt uträttade. Ingenting vidare vet jag
som kan intressera Herr professorn. Inneslutande mig i Professorns
fortfarande ynnest framlefver med Högaktning, Höglärde samt
Vidtberömde Herr Professorns
Karesuando den 25te Novemb. 1827
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius
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