L. L. Læstadius till Elias Fries 1834-04-28
<sida1>
Professoren Höglärde samt Vidtberömde, Herr Magister El. Fries. Lund.
(eller Femsjö). [adressfältet på brevet]
[Poststämpel:] Haparanda 14/5 1834
<sida2>
Karesuando den 28de April 1834
Högtärade Bror!
Jag vet, att jag står i brefskuld sedan i Sommar men har icke kommit mig
till att besvara, under väntan på närmare underrättelse om de omnämnde
växt Remisser, hvilka ännu icke höres af. Om nu icke Prof. B. Fries i
Stockholm kan få något hum om desamma, lära de vara förlorade. Genom
honom har Jag hört att det härifrån afgående Paquet, hvarom jag
tillförene skrifvit, [s]kall jämte andre vara komne till Stockholm; men det
nämner Han icke om Han kommit ihåg, att ifrån Andra Paqueter, som
skulle till Upsala, afskilja detta, hvarom Jag likväl skrifvit till honom förut.
Nu har jag skrifvit till Myrin, som har hand om de öfrige och bedt honom
sända detta antingen directe till address, eller till B. Fries i Stockholm. Jag
vet
<sida3>
säkert, att det skall vara kommit någondera af dessa Herrar tillhanda efter
öfrige Paqueter ankommit. Ingenting nytt från Lappland. Förrleden
sommare hade jag icke tillfälle göra någon vidlyftigare Excursion. Det
börjar blifva min[-]dre med Fjellväxter, när jag icke orkar, eller har tid att
vandra i fjellen. Jag måste nämligen börja att påminna mig mina
skolstudier, för att undergå Pasto[-]ralexamen; emedan
Naturalhistorisk[a] studier hjelper föga till att f[öda?] Hustru och Barn.
Min Familj har äfven i år blifvit förökt med en dot[t]er den 3dje i Ordningen
utom en Son. Min värdaste Broder, vet väl att Naturalhistorien knapt
kommer med i beräkning uti Pastoral Examen åtminstone i Hernösands
Stift, hvadan ett Skäligt eller till och med Högst Måttligt Examens Betyg
måste gälla mera än 20 års svett
<sida4>
och möda i och för Naturalhistorien. Detta är orsaken hvarföre jag oaktadt
Alla gynsamma Upmuntringar och Reqvisitioner, måste inskränka mina
pretentioner i växtväg.
Den ärade Professionen rörande Broderskapet antager jag, dock med
Resignation, emedan det Synes mig oanständigt, att vara Bror med Den
som är och bör vara Lärare och Förman. — Den omnämnde Statue Arme[]ria alpina har jag för litet utaf, för att kunna meddela, häldst jag [ett ord
borta pga skadat papper] den för en vanlig varietet.
Med fortfarande Högakt[ning] framhärdar min Högtärade Broders
ödmjukaste tjenare
L, L, Læstadius.
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