L. L. Læstadius till Carl Hartman (odaterat) 1849
<sida1>
S.T.
Herr Magister Carl Hartman! Gefle.
Många tjenste göromål, hafva hindrat mig, att betyga min förbindligaste
tacksägelse för det stora växt paket, hvilket jag erhållit kort före Juhl
1848, jämte dermed följande skrifvelse och botaniska afhandling. Ehuru
jag visserligen genom vänner och väns vänner lyckats erhålla förut det,
som Pake[-]tet innehåller, kan det likväl hända att en del Exemplar äro
sämre än dessa som jag nu erhållit, och det kommer an på lifstid — och
tillfälle, när jag härnäst kan få tid, att gå igenom mitt herba<sida2>
rium, för att byta om Exemplar eller Complettera bristfälliga med den af
Herr Magistern erhållna rika samlingen[.] Hvarföre jag icke på länge
[<icke> överstrykt ord] torde få tillfälle, att gå igenom mitt herbarium och
mina duplett samlingar härrör deraf, att Jag är stadd på en flyttning till ett
annat Pastorat, nemligen Pajala beläget 23 mil nedan[-]för Karesuando på
Torneå Elf, hvar mig förestår stora andeliga bristfälligheter att reparera
Uti folkets hjertan, hvil[-]ken reparation måste till en början taga Alla
mina ringa Själs krafter i anspråk. Jag kan således icke i en hast tillfrids
ställa Tituli billiga an[-]språk på Lappska växter; men om Herr Magistern
icke tycker illa vara, tar jag mig frihet att till en början öfverlämna The
Vegetable Kingdom, af Prof. Lindley, hvilket verk jag nyligen fått mig
tillsändt ifrån England, äfvensom The Eleme[n]ts of Botany af samme
Författare
<sida3>
hvilka Arbeten jag ingenting gör med, Alldenstund mina tankar blifvit
vände från Botaniken till det Psychologiska Studium, hvilket är vida
nödvändigare för hvarje menniska i allmänhet, för en Folk Lärare i
synnerhet, som skall arbeta på andra menniskors moraliska förädling.
Utan tvifvel skulle äfven Botaniken få ett helt annat utseende om nu
tidens Botanister i främsta rummet sökte efter Evighets blomster, i stället
för den fåfänga äran att göra sig namnkunniga, som Snillen och Stora
vetenskaps män. Våra Ve[-]tenskapliga och politiska förtjenster [ut]göra
en ganska bedräglig grund för [våra] framtida förhoppningar, och haf[ver]
[en bit papper bortrivet från sidkanten, därför kompletteringarna]
vetenskaps männen intet Högr[e] Intresse är vetenskapen, så blifva de
visserligen skamligen bedragne. Tror Herr Magistern, att man studerar
Chemi och Botanik i andra verlden? Min vördsamma hällsning till Herr
Magisterns Far Hr Doctor Hartman, från Tituli — Erbördigste
L. L. Læstadius,
[Detta är LLL:s svar på brev som inkom strax före jul 1848. Han talar om flyttning till
Pajala, vilket skedde 1849. Allstå är detta brev skrivet 1849.]
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