L. L. Læstadius till Elias Fries 1836-03-27
<sida1>
Karesuando den 27de Martii -36.
Högtärade Broder!
Jag har haft äran emottaga 2ne bref med inneliggande 50 Rdr Rgs i det
sednare, hvarföre jag nu får betyga min ödmjukaste och förbindligaste
Tacksägelse.
Då jag icke har hvarken råd eller lägenhet, att förskaffa mig dyrbara
böcker i synnerhet i en vetenskap som icke kan blifva min Hufvudsak, så
är jag M.V.B. mycken tack[-]skyldig för de meddelade utdragen af De
Condolles Links med fl. beskrifningar rörande Art. Jag skall behålla dem i
minnet till framtida bruk; endast Citationerne skulle jag be om framdeles
vid passande tillfälle, med arbetenas Titel, pag. §. eller numer [nummer],
hvarur de meddelade utdragen äro hämtade.
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Jag har hört att Agardh också har gifvit en Artdefinition i sin Lärobok
hvilken jag icke Äger. Det vore rolig[t] att få veta huru den lyder. Ehuru
hv[ar] man, som tänker något, finner att De Condoll m. fl. Nutidens
nam[n]kunnig[a] Naturforskare, ha litet reda på sin Logik, så vill jag dock
denna gång icke besvära med några reflexioner, emedan jag fruktar, att
de icke beha[-]ga. — Det var ledsamt, att Paquete[r]ne blifvit skadade af
väta. Saken ä[r] den, att de Norrska resande, med hvilka Paqueterne
skickades, icke ha[de] rum för dem i sine Coffertar, Att de så[-]ledes
måste läggas i en säck. Då Paqu[-]eterne voro flere kunde de icke eller
ilä[g]gas i en så stor låda, som fordrats för der[as] inrymmande, Emedan
en sådan låda ick[e] kunde få rum på de resandes släde. De Paqueter,
som följde med samm[a] sä[c]k, till Areshuog Ringius m.fl hafva de
Resande förmodl. medtagi[t]
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till Stockholm, för att lemnas hos B. Fries. — Då jag, med knappa inkom[]ster, med 10 personers Hushåll, äfven får taga emot alla Resande som
för handelns eller andra affäirärs [affärers] skull resa härigenom till och
från Norrige, så har jag inga skäl, att förakta M.V. Broders gåfva. Dock
gör det mig ondt, att Bror nu skolat skicka penningar, som så väl kunnat
behöfvas för eget hushåll. Af mina remisser, torde M.V.B. Finna, att jag,
ehuru af olika åsigter i vetenskapen, icke föraktar personen: Jag har med
tydliga ord förklarat i mitt förra bref, att jag deltager i den allmänna
kärlek och Högaktning, som Bror njuter af sina Disciplar; men M.V.B. är
för hederlig karl, för att tro, att denna aktning grundar sig på de
vetenskapliga åsigterne, som kunna vara mångahanda äfven hos egna
Disciplar. Det gläder mig, att förtroendet med Wg är godt, och mitt
misstag derutinnan torde Bror förlåta, då [<inge> överstrykta tecken]
M.V.Brs yttrande rörande "förtroendets undergräfvande" m.m. var så
otydligt.
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Föröfrigt hoppas jag, att M.B. har mig i gunstbenägit minne, med de
växter, som
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jag tillförene begärt. Jag vet väl, att jag kunde få sydländta Svenska
växter af andra, men kanske icke så säkert bestämde som genom Brors
egne händer. Jag tänker icke ge ut Floror; men vill gerna hafva mitt
Herbarium Scand. fullständigt, med exemplar frå[n] authentiska händer.
Desiderat listor tror jag mig hafva skickat. De äro förmodligen i behåll.
föröfrigt har jag inga Nyheter att för[-]tälja från Lappmarken. M.V.B. har
ingenting näm[n]t om sednaste Remissens innehåll, till ex. Glyceria
pendula, om den anses för skild till art från Glyceria aquatica eller
maxima. M.V.B. tänke[r] förmodligen snart flytta till Upsala. — Huru är
det med Svensk Botanik? Ges den ut nu för tiden? Jag skickade i Höst
några ritningar till Redakteuren, men har icke fått underrättelse huruvida
de kommit fram. Att Hartman icke svarat på min fråga, Hvad art är, är
icke underlig[t] men att han icke svarat alls, och underrättat, om han fått
mina remisser. Det synes mig mera underligt. Jag har äfven begärt några
växter, men ingenting fått. Var af den godheten och påminn honom
derom ifall han träffas. Med Högaktning framhärdar min V. Brs, Tillgifne
L, L, Læstadius.
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