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<sida1>  

Philosof[ie] Magistern Höglärde Herr Th. M. Fries Upsala.  
[adressfältet på brevet] 

<sida2> 

Till Herr Magister Th. M. Fries! Upsala [XII.94] 

Jag får härmedelst betyga min förbindligaste tacksägelse [för de 
flertaliga?] växterna i synnerhet från Öst finnmarken. Den [lilla] [oläsligt 
ord] Multico[ca 4 oläsliga tecken] var [för] mig Alldeles okänd Men 
Th[rinus] [?] Orientalis[?] fanns icke i remissen. Hieraceerna[?] äro 
intressanta, ehuru jag skulle vilja blifva öfvertygad om deras arträttighet. 
Jag har så noga, som Jag kunnat gjort mina observation[er] öfver de [ett 
oläsligt ord] former [ett oläsligt ord] före [ett oläsligt ord], som 
förekomma i Karesuando och Pajala[.] Men [ett oläsligt ord] har funnit[?] 
att  

<sida3>  

dessa former äro mycket flycktiga, har [ett överstrykt ord] samma 
individer observeras[?] flere hvarandra [ett par oläsliga tecken] odlings 
försök, som[?] oberopas[?] som bevis för deras stabilite[?] kan jag icke 
lita på, emedan[?] [ca 3 oläsliga ord] Motsatta krafter, som tros[?] hafva 
sammanbringat[?] den [3-4 oläsliga ord] Zoologerna äro ju Allmänt 
öfvertygade derom att de olika Menniskoracerna utgöra en enda art[.] 
Men om[?] Någon Zoolog ville skilja racerna i lika[?] så många arter, och 
taga odlingsförsök till grund för sitt omdöme, s[å] skulle visserligen en 
Lapp familj kunna fortplantas i flere generationer i Skåne utan att förlora 
sina karaktärs drag. Men hvad bevisar det? Att racen icke så i en hast kan 
förändras och öfvergå i en annan race. [2 oläsliga ord] motsatta [ett 
oläsligt ord]. Krafter verka  

<sida4>  

[ett oläsligt ord] på [ett par oläsliga ord] tusende år, så [3 oläsliga ord] se 
om racerna är en verklig art. Så [ett par oläsliga ord] de[?] [ca 3 oläsliga 
ord] [odlings?] försöken[?] [2 oläsliga ord]. Annars intet nytt. Jag skall 
fram på våren lägga till ett paket till Herr Magisterns räkning, få se om det 
kan komma med första ångfartyg till Stockholm. Men var god [och?] 
underrätta mig, om Herr Mag. har Någon [ett par oläsliga ord] 
Commissionär [i] Stockholm, eller om jag [skall?] skicka det genom 
Professor Andersson. Kanske kan jag vid samma tillfälle få veta om Prof. 
T. Fr. Wahlberg har skickat min förtek[-]ning öfver Karesuando vexterne 
till Utgifvaren af Bot. Notiserna. Med Högaktning har äran tekna Herr 
Magisterns 

Erbördigste 
L. L. Læstadius 

 
_ 
Originalbrev av L. L. Læstadius / Uppsala Universitetsbibliotek (G 70 ca 12) / 


