L. L. Laestadius till Joh. Ångström 1847-05-08

<sida1>
besv.d. 9/10[11?] 47. [mottagarens anteckning]
S. T.
Herr Magister Ångström!
Nyligen eller för en par veckor sedan hade jag Äran emottaga Fries
Systema Veg. Scand, tillika med en kort Skrifvelse af Hr Magistern,
hvarföre jag får betyga min förbindliga Tacksägelse.
Jag har i anledning deraf vågat Upsätta en desiderat lista, ehuru jag väl
gissar, att det då arter Creenas[?] af former inskränkta till någon viss
local
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det måste blifva oändeligen svårt att bevisa, att dylika former finnas mera
allmänt utbredda, så att äfven Någon annan kan få del deraf. Åtminstone
är detta fallet med en del Carex former, som nu blifvit Uphöjda till Arter
på grund af mina Exemplar, att jag icke skulle kunna igenfinna stället der
de först togos; och om jag äfven skulle finna stället, så vore det ganska
osäkert, om jag just skulle finna precist samma form, som fanns der för
en par år sedan, då locali[-]teterna åtminstone här i Norden årligen
förändras. En Elfstrand som var öfversvämmad långt in på Sommaren det
ena året, är icke öfversvämmad ett annat år. En blötmyra hvarest man får
vada i vattnet ända till knä det ena året, befinnes ett annat
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år vara förvandlad till en torr mossbeväxt temulus [?] turfosus, och man
skall då förgäfves söka samma former som förut, ehuru Upkomna af
Samma rötter. Under en tid af 20 år, som jag varit här, hafva må[n]ga
ställen undergått en sådan förvandling; och detta förhållan[-]de har gifvit
mig än vidare anledning att sammanbinda orsak med verkan, hvilket
alldeles icke kan ske, när arten göres i kammaren på grund af den
afvikande formen, utan att känna orsaken till formen. Annars ser det ut,
som skulle de nyare artmakarena alldeles icke bry sig om, att göra Någon
slutsats från orsak till verkan eller tvärt om. Deras omdöme har endast en
objectiv men Alldeles ingen subjectiv grund, ehuru Psychologin visar, att
hvarje omdöme som stödjer sig endast på objectiva grunder är både skeft
och falskt.
Redan i höst hade jag inlaggt ett Paket för Tituli räkning, men i brist på
Resande, kom det att ligga qvar i haparanda och ligger der Ännu, tills
Ångfartyget kommer i gång. Jag skrifver på utan[-]
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skriften, att Professor C. Sundevall emottager Paketet i Stockholm. Men
med detta Paket följa 10 smärre Paketer, som jag ber Herr Magistern vara
god och försälja åt vederbörande Excurrenter[?] a 5 Rdr Rgs. stycket.
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Myrin hade flera sådane paketer i Commission, af mig, hvilka han
afyttrade åt Nybörjande Bota[-]nister. Dessa Paketer innehålla natur[]ligtvis endast vanliga lappska växter. Men priset är också rättadt
derefter. Om Något kunde inflyta för dessa Paketer, vore det väl, emedan
mina små omständigheter tyckas icka vilja undergå någon förbättring,
utan snarare Försämring genom familjens beständiga tillväxt.
Med Högaktning och vänskap har äran tekna Herr Magisterns
ödmjukaste tjenare
L. L. Laestadius.
Kares. d. 8de maj 1847
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