L. L. Laestadius till Gabriel Marklin 1846-05-09
<sida1>
Ammanuensen
Herr Gabr Marklin
Upsala [adressfältet på brevet]
<sida2>
Káresuando den 9de Maj 1846.
Högtärade Broder!
I osäkerhet, om andra lefva som jag egentligen skulle vilja träffa med
detta bref, men den gamle Marklin lefver då säkert, och träffas också
säkert i Upsala, har jag tagit mig i frihet Post longa Temporis intervalla
Upvakta med skrifvelse i afsikt, att tacka för förd i Verlden, men i
synnerhet, för att recommendera medföljande växt lista hos några nu
varande yngre Ex camenter, som icke ännu äro fulla af Lappska
<sida2>
växter. Den innehåller mest vulgära, utom Rubus serien, som jag icke vet
om någon annan än Rubus Förf. Arrhenius kan præstera. Bror kan vara så
god och probera någon bland de yngre, som ännu behöfva Lappska växter
i Utbyte. Fries och Hartman vill jag icke besvära sedan dessa behagat
kränka egande Rätten, eller den Botaniska Folkrätten. Prof. Wahlenberg är
för Gammal, att besvära med insamlingar. De, en eller flere bland de
yngre Botanister, som behagade taga den härmed följande
växtförteckningen Ad Notam, få naturligtvis begära Lappska växter i
utbyte.
<sida3>
Att Samla Insecter, har jag varit förfasligt ohågad. Utpote rudis in arte. De
böcker, som jag fått till låns af bror, tror jag mig böra återställa, då jag i
alla fall icke kunnat Upfylla mina löften. Äfven Insect Lådan ligger quar
med några insecter uti, men som äro troligen förlegade och af intet värde.
– Jag har 9 barn, 7 flickor och 2 gåssar, och har ändå icke hunnit längre
än till Karesuando. Om Gamla Madam Ekström ännu lefver så var god och
hälsa. Jag bodde hos henne under min Upsala tid. Fråga henne, om hon
fått något penningar af Stud. Magnus Berlin, som skulle lemna henne det
som kunde inflyta af försålda Exemplar af Crapula Mundi.
<sida4>
Olyckliktvis lefva vi här oppe i köld och mörker obekanta med Verldens
hemligheter och förmoner, inskränkte innom vår egen husliga Sfer. Vi
känna icke till hvarken Politisk grälsjuka eller Potates sjuka: endast
hemsjuka plågar oss. – Min vördsamma hällsning till Prof. Wahlenberg,
ifrån Din
Fidelissimo
L. L. Læstadius.
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