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<sida1>  
[<ÖFVERTORNEÅ 28/5 1858> poststämpel] 

S. T.  
Rector Scholæ 
Herr Backman 
Luleå [Adressfältet på kuvertet] 
<sida2> 
S. T. 

Herr Rector Backman! Luleå 

Liksom för att inleda Någon Correspondens har jag af åtskilliga lemningar, 
bestämt några växter från Södra Sverrige och från Norden, inneslutna uti 
ett litet Paket, som snart afgår härifrån till Haparanda, hvarifrån min 
Commissionär Doctor Wretholm blifvit anmodad, att låta det samma afgå 
till Luleå med ångfartyg eller annan Lägenhet. Emellan Nystan och 
gammelstan i Luleå, har jag 1821 tagit Salix phylicæfolia Linne, med 
glatta fröhus hvilken af Prof. Wahlenberg  
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Erkändes vara hans Salix majalis, och hänfördes af honom i Flora Svecica 
som varietet till hans Salix phylicæfolia, hvilken åter nu är Friesens och 
Hartmans Sal. nigricans. Afl. Doctor Hartman skicka[-]de Några exemplar, 
som han erhållit af mig, till Prof. Kock hvilken åter ansåg dem vara skild 
från Nigricans; men han kunde icke heller hänföra den till Sal. bicolor 
Ekrh[?]. Som är Friesens och Hartmans Sal. phylicæfolia; Alltså är ännu 
den[-]na form på sätt och vis ob[e]stämd, ehuru jag anser de[n] vara den 
rätta phylicæfolia Linne, emedan den är den allmännaste i Westerbotten 
enligt Lin. Flora Svecica. Uti Linnes Herbarium finnes former af, Nigricans 
och bicolor blandade under namn af Sal. phylicæfolia. men der finnes 
äfven Exemplar af Sal. Majalis Wg, som är Sal. phylicæfol.β majalis Hn.6. 
Men år 1838, sökte jag i Luleå en sådan Sal. majalis, som skulle vara  
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skild från de Nyares Nigricans, men allt hvad jag då fann i samma trakter, 
som jag genomsökt 1821, ville öfvergå till Sal. Nigricans. Nu är till 
märkandes att i hela Lapp[-]marken icke finns Några Salix Ma[-]jalis Wg 
NB. Salix phylicæfolia Fries med "glatta frukter" och det skulle derföre 
löna mödan, a[tt] omkring trakten af Luleå, sa[mla?] en Sal. [några 
överstrykta tecken] Majalis Wg, so[m] icke sammanflyter med S. nigricans 
Fr, Hn. Det bästa kännemärk[et] på Sal. majalis skulle vara a[tt] växten 
icke svartnar under [oläsligt]g, att hvitt papper icke b[lir?] [b]runfläckadt, 
af Exemplare[oläsligt] de ligga alldrig så länge derute Förstås att jag 
önskade få Exemplar af alla dessa Salix former man ka[n] observera 
samma individ i flera år, och taga Exemplar i olika utvecklings perioder. 
Om något annat rart förekommer, önskar jag äfven få del deraf. Pajala 
och K[engis] den 26te maj 1858. 

L. L. Læstadius 
vänskapligast 
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