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årt land och dess universitet hafva haft den oskattbara för
månen att nti tvänne brancher af botaniken, nemligen i bryolo- 
gin och lichenologin, se de vetenskapliga forskningarna ledas 
och föras framåt af forskare, de der, hvar i sitt fack, allmänt er
känts såsom vetenskapens stormän. Och särskildt kan Sodetas 
pro Fauna et Flora Fennica skatta sig lyckligt att under flere 
år å rad hafva fått se i spetsen för sig dessa framstående for
skare och banbrytare. Att sällskapets arbete under dylika lyck
liga omständigheter skulle kraftigt befrämjas, är sjelffallet, och 
har derigenom icke allenast dess verksamhet beträffande utfor
skandet af landets fauna och flora i allmänhet framgångsrikt 
fortskridit, utan särskildt kännedomen om landets m ossor och 
lafvar gjort stora framsteg.

Då nu den 1 November 1896 åter ett fjerdedels sekel för
gått sedan nämnda sällskap sednast kastade en återblick på sitt 
förflutna lif, torde det ej vara utan sitt intresse att söka i min
net återkalla hvad under dess 75-åriga tillvara uträttats för 
nåendet af det föresatta målet, kännedomen af det egna landets 
och dess gränstrakters fauna och flora. I sådant ändamål med
delas här en kronologisk framställning af litteratur och öfriga 
tillgängliga uppgifter rörande den lichenologiska verksamheten i 
vårt land, särdeles beträffande det finska floraområdets lafvar, 
till hvilkas kännedom dock äfven talrika och vigtiga bidrag från 
utländska forskare ingått.

Denna verksamhet, som väl under de två sista qvart- 
sekelsperioderna hufvudsakligen, om ej uteslutande, utöfvats ge
nom sällskapet eller dess medlemmar, hvaremot sällskapets för-
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sta qvartsekel ej qvarlemnat något spår i lichenologiskt hän
seende, leder emellertid sitt ursprung vida längre tillbaka i tiden, 
eller ett helt sekel före sällskapets stiftelse, och blir det der- 
före nödvändigt att se till huru den lichenologiska verksamheten 
under dessa länge sedan förgångna tider gestaltat sig.

Såsom en del af Sverige, utgjorde Finland då, om ock i 
mindre grad än öfriga svenska provinser, föremål för svenske 
vetenskapsmäns forskningar, och innefattas derföre uti de all
männa uttrycken Svecia, Lapponia, Yestrobottnia och dylika, 
hvaremot mindre ofta Finland eller orter inom Finland angifvas 
såsom fyndorter. Dock försiggick äfven då, ehuru i mera be
gränsad grad och ofta genom från Sverige anlända forskare, ett 
lichenologiskt arbete, uteslutande afseende kännedomen af Fin
lands växtformer, inom dess landamären och sålunda redan då 
lemnande en efter tidens fordringar lämpad inblick i dess flora.

Den tidigaste lichenologiska uppgiften rörande vårt land 
daterar sig från år 1673, då Elias Til-Landz i sin i Åbo tryckta 
Catalogus plantarum, tam in excultis, quam incultis locis prope 
Aboam superiore aestati nasci observatarum, hvaraf andra upp
lagan med obetydligt förändrad titel år 1683 utkom, att döma 
af denna andra upplaga, om den enda i denna växtförteckning 
förekommande laf (Usnea barbata f. plicata) yttrar sig sålunda: 
»M u s cu  s a r b o r e u s  —  Trämossa, S. Sammalet. Fin. NB. 
Muscus omnis adstringit, abortum praecavet, fluxus sistit et vul
nera consolida Uti ett af de på Helsingfors’ uni versi tet sbiblio- 
thek befintliga interfolierade exemplaren af andra upplagan finnes 
här antecknadt: »Lichen. Carmu Jusl. Laf på trä», och uti ett 
annat likaledes interfolieradt exemplar Linnés diagnos: »Lichen 
filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. Cryptog. 
Algae 984». Å r 1681 publicerade samme författare i Åbo bland 
sina Icones novae in usum selectae et Catalogo plantarum pro - 
miscue appensae en gåtlik figur, föreställande en hufvudskål af 
menniska, hvars öfra del är fullsatt med små, spetsiga, eld
tungor närmast liknande bildningar och hvarunder står att läsas: 
»Usnea Muscus in Cranio», hvartill uti ett på Helsingfors uni-
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versitetsbibliotek förvaradt exemplar tillagts orden: »Mennisko 
Hufvudskåls måssa. Ihmisen Päkallon Sammal». Uti ett annat 
exem plar har S. O. L.(indberg) uttalat den förmodan att teck
ningen skulle af se prothallium af en mossa, E. Fries åter säger 
derom i Botaniska Utflygter, III : »Muscus Cranii humani», en 
fabulös växt». Att, benämningen Usnea oaktadt, någon laf här
med skulle kunna afses är föga troligt, då kraniet i fråga ej 
synes vara äldre än att underkäken ännu sitter qvar på sin 
plats. I  annat fall hade man möjligen kunnat gissa på någon 
den gamla hufvudskålen betäckande ung Cladonia-vegetation.

Någon egentlig lichenologisk verksamhet särskildt med af- 
seende å Finland kan man ej påvisa tidigare än 1732, då Carl 
von Linné företog sin lappsk-norska resa, återvändande längs 
den finska kusten från Torneå till Åbo och Åland. Uti sin i 
Amsterdam 1737 utgifna Flora lapponica uppräknar han för hela 
det genomresta området, inclusive de norska och finska delarna 
deraf, 30 laf var, hvartill i 2:dra upplagan, utgifven af J. E. 
Smith i London 1792, yttermera tillkommit 6, och bland dessa 
nämner han särskildt 1, nemligen Lichen arcticus såsom äfven före
kommande i Österbotten och 1 , Lichen omphalodes, på Aland, 
hvarest den i ofantliga massor bekläder de nakna hafsklipporna, 
hvarjemte Ålands qvinnor uppgifvas använda den som gult färg
ämne, äfven omnämnd i Linnés år 1889 af K. Svenska Veten
skaps Akademien utgifna Iter lapponicum under namn af Liche
noides saxatile, färgande brunt. Samma Iter lapponicum omtalar 
dessutom från Limingo äng »Lichenoides a quo puder på trä».

Såsom rent lichenologiska kunna endast ett fåtal uppgifter 
från 1700-talet före Aeharius betecknas, såsom P. A. Gadds i 
Observationes physico-oeconomicae, in septentrionali praetura terri
torii superioris Satagundii collectae, Abo 1747, att han obser
verat flere sp. lafvar, hvilka han på grund af deras allmänna 
förekomst dock ej uppräknar; densammes uppräkning i Försök 
till en oeconomisk beskrifning öfver Satakunda häraders norra del, 
Stockholm 1751, af 15 lafvar (Lichen) med ordningsnummer 
efter Linnés Flora suecica, jemte en skildring af »Pulmonaria
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eller den allmänt bekanta Lung-måssan», huru den utgör ett be
vis för att äfven Cryptogamerna fortplantas igenom frön, hvilka 
af vädret kringspridas, alldenstund denna, som mest förekommer 
på löfträn, och besynnerligen Asp, dock någon gång, då gran
d ie r  tallqvistar befunnits så nära till dermed bevuxen Asp att 
dess frön till myckenhet kunnat fällas på dem, så öfverhopat 
dessa qvistar att de småningom aftagit i sin grönska och på 
slutet aldeles borttorkats*); vidare E. Lagus’ uppgift i Utdrag 
a f en beskrifning öfver Kuusamo socken i Kemi Lappmark, i 
Kongl. Yet. Akad. Handlingar 1772, att mo- och sandhedarne 
äro mest öfverklädde med Ljung, Islandsmossen (Lichen islandi- 
cus) och Renmossen (Lichen rangiferinus);  O. Swartz’ i Nova 
Acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis, Y ol. IY , 1784, 
bland M usd in Sueda nunc primum reperti ac descripti gjorda 
omnämnande af Lichen aculeatus på Östersjöklipporna omkring 
Aland samt Lichen nigrescens på trädstammar i Finland; Joh. 
Julins Förteckning på de omkrmg Uleåborg vildt växande örter, i 
N y Journal uti Hushållningen, Stockholm 1791 och 1792, med 
32 lafvar, uppräknade i enlighet med Linnés Flora Suedca, 
utan närmare uppgift på fyndort eller freqvens; samt C. B. 
Rutströms och J. G. Haartmans Spicilegium plantarum wypto- 
gamarum Suedae, Åbo 1794, hvarest, efter det i inledningen 
Carl Linné jun., Andreas J. Retzius, 01. Swartz, Fred. Ehrhart, 
Petrus Osbeck, Adam Afzelius, Sam. Liljeblad och Eric Acharius 
omnämnts såsom de der efter Linné hufvudsakligast gjort sig 
förtjenta om utforskandet af Sveriges kryptogamer, uppräknas 
och  beskrifvas 1 sp. Polypodium , 14 lafvar, hvaribland 3 för 
vetenskapen nya, och 4  svampar, jemte uppgift om deras före
komst, hufvudsakligen i Halland, men äfven 1, Lichen multifidus 
Dicks. Plant. Crypt. Britt. Fasc. 3 c. fig., på klippor icke säll
synt vid Åbo. För öfrigfc anträffas några lafvar, såsom Lichen 
miniatus, Byssus jolithus, Byssus antiquitatis och Byssus candelaris,

*) Att här använda uttryckssätt och ortografi äro de anförda för- 
fattarenes egna, torde den uppmärksamme läsaren sjelf finna.
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uti ett manus cript, Descriptiones plantarum, som, förut tillhörigt 
Hans Erland Bremer, Tavastehus 1765, nu förvaras på universi- 
tetsbibliotheket i Helsingfors. Äfven Joh. Leche’s i Abo 1827 
uppbrunna manuskript till Flora Fennica från tiden före 1755 sy
nes hafva upptagit lafvar, att döma af J. F. Wallenius, Fauna 
Fennica p. 4, der det om nämnda Flora Fennica heter: »Planta- 
rum quoque Cryptogamarum magna pars notata». Några upp
lysningar särskildt om Finlands lafvar stå icke att finna uti de 
Sveriges flora behandlande arbetena från denna tid, såsom Linnés 
Flora suecica, Stockholm 1745 och 1755, Andr. J. Retzii Florae 
Scandinaviae Prodromus, Stockholm 1779, hvilken enligt upp
gift på titelbladet äfven omfattar Finland, samt Sam. Liljeblads 
Utkast till en Svensk Flora, Upsala 1792 och 1798, hvarest 4 
lafvar anföras från Lappland. Likaledes saknas uppgifter från 
Finland i Linnés Systema vegetabilium och Spedes plantarum.

Deremot innehåller den äldre litteraturen på 1700- och 
ännu långt in på 1800-talet en mängd uppgifter angående en
skilda lafvars användning antingen som mennisko- eller boskaps- 
föda, som läkemedel eller isynnerhet som färgämne. Linnés 
o f van nämnda uppgift 1732 om Lichen omphalodes eller Liche
noides saxatile såsom gult eller brunt färgämne gör början i 
detta hänseende. Derpå följer GL A. Hellenius, med Dissertatio 
gradualis, Wirmoensis in Finlandia territorii memorabilia conti
nens. Praes. Henr. Hassel, Abo 1741, hvarest Korpo- och Nagu- 
utskärs bönder uppgifvas samla Berg Mosa för boskapens räk
n in g ; Chr. Taernström, med Dissertatio academica de Älandia 
maris balticae insula. Praes. P. Ekerman, Upsala 1745, hvarest 
Lichen imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis canis, punctis 
vagis eminentibus. FI. suec. 947, omnämnes, med hänvisning 
till hvad Linné om dess (L. omphalodes) förekomst och använd
ning i Flora lapponica uppgifvit; P. Kalm, med Historisk och 
oeconomisk beskrifning öfver Nagu Sockn i Åbo län. Resp. Chr. 
Cavander, Åbo 1753, med uppgift att med Lichen bergmossa 
färgas brunt; densamme, med Historisk och oeconomisk beskrif
ning öfver Calajoki Sokn uti Österbotn. Resp. Chr. Salmenius,
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Åbo 1754, uppgif vande att Stenmossa, Fin. Kiwen tirot, till
skyndar en vacker brun färg; densamme, med Tancke försök 
om hushållningens hinder och hjelp i Kim i Lappmarck. Resp. 
Joh. W egelius, Åbo 1758, med åberopande af Linnés Flora lap- 
ponica och Sam. Chydenius’ Dissertatio de Oeconomia et moribus 
incolarum Lapponum Kimiensium  framhållande renmås sans och 
andra lafvars betydelse för Lappland samt svedjandets skadlig
het, såsom förstörande laftäcket; densamme, med Oeconomisk 
beskrifning Öfver Björkens egenskaper och nytta i den allmänna 
hushållningen. Resp. Joh. Grundberg, Åbo 1759, uti hvilken 
anföres att Laf på björk brukas om vintern till foder för renar, 
kor, får, getter m. m. och skall vara dertill tjenligare och bättre 
än laf af gran och tall, men finnes sällan i någon myckenhet, 
hvarjemte björk-laf uppgifves som välgörande ^emot fotsvett; 
P. A. Gadd, med Academiskt försök till en physico-oeconomisk 
beskrifning öfver Hvittis sokn i Björneborgs län. Resp. Ephr. 
Carenius, Åbo 1759, med uppgift angående Lichen Petraeus, 
tinctoriuSj Flor. Svec. 946, Kiwen-Tassuja, hvarmed färgas Röd
brunt med A lun; P. Kalm, med Tankar om sättet att rätt track- 
tera Historia naturalis. Resp. H. Aulin, Åbo 1760, omnämnande 
nyttiga inhemska växter, hvaribland Stenmåssar (Lichenes) så
som alstrande skön färg; densamme, med Dissertatio academica, 
praestantiam plantarum indigenarum prae exoticis leviter adum
brans. Resp. J. H. Aspegren, Åbo 1762, rekommenderande 
Lichen tartareus, Sv. Byttelätt, som purpurfärg, ersättande och 
tilläfventyrs lika lämplig som Lichen Arosella (Galt. oriceile); 
densamme, med Underrättelse om Tjänliga ämnen till boskaps- 
föda vid infallande foderbrist. Resp. W . Granlund, Åbo 1766, 
bland dylika ämnen upptagande trädlafvar och Renmossa, L i
chen rangiferinus;  P. A. Gadd, med Uppmuntran och underrät
telse till nyttiga plantagers och andra hushålls för fattningars vid
tagande i Finland, Åbo 1769— 1775, påpekande uppkomsten af 
Lichen caninus på bottenbränd ängsmark; A. Hellander, med 
Kort underrättelse om Ut sjoki by i Torneå Lappmark, uppsatt år 
1751, i Åbo Tidningar 1772, med uppgift att Renmossa begag-
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nas som boskapsfoder; E. Lagus, med Utdrag a f en beskrifning 
öfver Ruusamo socken i Kemi Lappmark, i Kongl. Vet. Akad. 
Handlingar 1772, omnämnande huru Islandsmossen (Lichen is- 
landicus) och Renmossen (Lichen rangiferinus) om hösten hop- 
räfsas där han mäst växer, egenteligen till Renarnes underhåll 
vid körslor, men ock, vid påkommande höbrist, till föda åt an
nan boskap, äfvensom att lafträn nedhuggas för att förskaffa 
föda åt renarne, då renmossen täckes af hårdt snölager; C. N. 
Hellenius, med Förteckning på Finska Medicinal-Växter. Resp. G. 
Levin, Abo 1773, uppgifvande att Lichen pulmonarius Fl. su. 1087 
finnes i gamla skogar, Lichen caninus Fl. su. 1100 på stenar i kärr 
och andra sumpiga ställen samt Lichen cocci ferus Fl. su. 1109 
till myckenhet bland Enebuskarna i B orgå ; P. A. Gadd, med An
märkningar om renskötseln i Paldamo Socken, i Abo Tidningar 
1776, omtalande huru Renmåssan samlas redan på bar mark 
för att om vintern hemföras till Renarnas föda, äfvensom att 
I jo - och Kem i-boerne samt en del bönder i Finska skärgården 
ihopsamla af denna måssa till föda för hornboskapen, hvilka må 
rätt väl deraf; C. N. Hellenius, med A f handling om finska all
mogens nödbröd. Resp. Joh. Fr. W allenius, Abo 1782, hvarest 
såsom sådana föreslås Lichen islandims Fl. su. 1085, L. pul
monarius Fl. su. 1087 och L. rangiferinus Fl. su. 1117; P. A. 
Gadd, Om medel till allmogens bergning under säd- och foderbrist, 
Abo 1785, rekommenderande efter Isländskt föredöme allehanda 
Lichenes lafmåssar, dem Finnarne kalla Puun och Cangan Tirot, 
såsom Lungmåssan, hvilken växer på trän, samt renmåssa och 
hedmåssa, hvarjemte deras kemiska sammansättning och tillred
ning beröras; densamme, Undersökning om Nyland och Tavaste- 
hus län. Resp. S. G. Mellenius, Åbo 1789, uppgifvande som 
m edicinalväxt Lichen islandicus, äfvensom att af en hop Liche
nes eller lafarter finnas i Tavastland såsom en skogsbygd, äfven 
ym nig tillgång, men isynnerhet förtjente det att samla af laf- 
arterna N:o 1, 2, 3, 4, emedan de alla gifva dels en vacker 
purpurröd dels en annan högröd färg, hvarefter redogöres för 
deras behandling för ändamålet; Sam. Liljeblad, Om nyttan a f
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Lichen Islandicus eller Hedemossa, till föda och uppehälle, isyn
nerhet vid Missväxtår, i Patriotiska Sällskapets Hushållningsjour- 
nal, Stockholm 1789, omnämnande denna lafs förekomst vid 
Torneå och norrut; Fr. W . Radloff, Beshrifning öfver Åland, 
Abo 1795, uppgifvande att Lichen omphalodes tillika med saxa
tilis, pustulatus och flere, som vid vårdslös samling kunna med
följa, från äldre tider af Allm ogen brukas till brun färg, på ylle, 
samt uttalande att de vackra försök, som med åtskilliga Laf- 
arter blifvit anstälde, böra med tiden lära att använda flere af 
dem såväl till egit behof som till afsalu; Joh. P. W estring, För
sök att a f de flesta Lafarter (Lichenes) bereda Färgstofter, i Kongl. 
Yet. Akad. Nya Handlingar 1795— 1804, anförande flere färg- 
lafvar, såsom Lichen cwceus, Saffrans-Laf, L. resupinatus, Stup- 
Laf, och L . rangiferinus för Lappmarken; samt slutligen Jos. 
Gust. Pipping, med Beskrifning på Hedemossans och Benmossans 
beredning till sund och välsmakelig föda, utgifven af Kongl. Fin
ska Hushållningssällskapet, Abo 1798, äfven utkommen på finska, 
hvarest äfven ingår en beskrifning på dessa lafvar.

Med Erik Acharius, den vetenskapliga lichenologins fader, 
inträdde den lichenologiska forskningen i ett nytt skede. En 
på ett noggrannare studium af de särskilda formerna grundad 
klassifikation, jemte en vetenskaplig terminologi bragte reda i den 
mångfald lafvar, som genom trägna forskningar af honom och 
några hans samtida förökade det hittills endast ofullständigt kända 
antalet lafvar. Acharii verksamhet har i detta hänseende lik
stälts med Linnés, beträffande naturalhistorien i sin helhet, och 
utgifvandet af hans Methodus Lichenum  i Stockholm 1808 be
tecknas som den egentliga lichenologins grundläggning. Antalet 
af bonom  beskrifna nya lafarter uppgifves till 1684.

Endast få uppgifter, som specielt skulle beröra Finlands 
lafvar, finna vi i hans publikationer. Sådana äro bland Nya och 
mindre kända Svenska Lafarter, i Kongl. Yet. Akad. Nya Hand
lingar 1794, angående Lichen erosus, på bergen i Åländska skär-
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gården, sedd af Swartz, och, i samma Handlingar 1801, om 
lAchen muricatus (L. aculeatus Swartz in Act. Ups. IV) på tor
rare bergiga lokaler, isynnerhet på Ålands hafsklippor. Swartz, 
samt i Förteckning på de i Sverige växande arter a f Lafvarnes 
fam ilj, 1. c. 1808, om Lecidea dolosa, funnen på granbark vid 
Sodankylä i Lappland, jemte åtskilliga andra, såsom Solorina 
crocea m. fl. i Lappland i allmänhet, äfvensom, 1. c. 1810, om 
Parmelia plumbea, som uppgifves anträffas på åldriga träds stam
mar i Finland, och Cenomyce parecha var. cetrarioides i Finland. 
För öfrigt förekomma åtskilliga uppgifter angående norra Sverige, 
hela Lappmarken, Torneå lappmark och dylikt, hvilka äfven torde 
afse motsvarande delar af Finland. I  hans stora fundamental
arbeten om lafvarne anträffas ej några specialuppgifter om eller 
från Finland.

I utdrag af Kongl. Finska Hushållnings Sällskapets i Åbo 
Dagbok för 1802 ingår en Eecension af En kort A f handling om 
den Isländske Moss ( L i c h e n  I s l a n d i c u s )  og dens Tilbered- 
ning till Menneske föde; Udgifvet af det Kongelige Norske Viden- 
skabers Selskab, ved Hans Jacob W ille, Selskabets secretair. 
Trondhiem 1801, och i sammanhang dermed Utdrag a f Herr 
Kandidaten C. B. Sahlbergs samt Herrar Studiosi B. Laurells 
och (7. J. Hjerpes Bese-Berättelser angående af dem på Sällska
pets bekostnad år 1801 gjorda resor i Åbo och Björneborgs län 
för att undervisa allmogen bland annat i samlande och använ
dande af R en- och Islandsmossa till menniskoföda, af hvilket 
Utdrag framgår ej mindre befolkningens beredvillighet eller mot
vilja i anseende härtill äji uppgift angående dessa lafvars före
komst och någon gång inträffad förvexling med andra lafvar, 
exem pelvis Peltidea aphthosa, hvilken framkallat sjukdom. År 
1802 fortsattes dessa resor af de två sistnämnde i vestra Nyland 
och södra Tavastland, hvarom utdrag ur reseberättelserna, med 
uppgifter om i fråga varande lafvars förekomst, ingå i Dagbok 
för 1802 och 1803. Jemte dessa, äro ett par akademiska disputa- 
tioner i Åbo af allmänt lichenologiskt innehåll, äfvensom ett i 
Kongl. Yet. Akad. Nya Handlingar 1803 och 1804 publiceradt
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Utkast till Beskrifning öfver Enontekis sokn i Torned Lappmark 
af E. J. Grape de första, lafvarne berörande skrifter af finska för
fattare på 1800-talet och tillika de sista från den tid svenske 
och finske forskare arbetade för ett gemensamt fosterland. Uti 
den tidigare, af C. Reg. Sahlberg under praesidium af C. N. 
Hellenius försvarade afhandlingen, Dissertatio academica, quaestio
nem examinans: An Lichenes detrimento sint arboribus. Åbo 
1802, besvaras den framlagda frågan nekande, och uppvisas sär- 
skildt att lafvarne ej äro parasiter, utan hem ta sin näring från 
den fugtiga luften, den sednare, C. R. Sahlberg, Dissertatio aca
demica de progressu cognitionis plantarum cryptogamarum. Resp. 
G. W . Rönnbäck, Åbo 1804, är afbruten redan i början samt 
innehåller mycket litet af lichenologiskt intresse, och detta en
dast ur historisk synpunkt. E. J. Grapes beskrifning öfver 
Enontekis åter upprepar det i den äldre litteraturen ofta åter
kommande faktum att renmossan begagnas såsom boskapsfoder, 
samt framhåller att nämnda lafs växt på alla fjäll och berg af- 
tagar uppåt toppen, ehuru en del fjäll kunna äfven på öf vers ta 
kullen hafva både måssa och höstrån af några tums, sällan af 
x/ 4 alns längd, uppräknar bland de allmännaste växter på fjäll
ryggen Ren- och Islandsmossa samt Uddlaf (Lichen r a n g i s l .  
& unc.), samt uppmanar till insamlande af Islandsmossa till föda 
och Saffransmossa som färgämne.

Från samma tid finnes en reseskildring från trakten emellan 
Torneå och Norska Finnmarken, nemligen af Joseph Acerbi, 
Voyage au Cap-Nord, Paris 1804, öfvers. från engelskan, hvari 
äfven traktens lafvar omtalas. Sålunda uppräknas enligt Joh. 
Julin bland på Aavasaksa förekommande växter Lichen rangi- 
ferinus (le Lichace des r onces*/, Lichen geographicus (— g eo gra- 
phique) och Lichen tartareus ( —  de Tartarie), samt skildras längre 
fram renlaffälten nära Leppäjärvi (»Lappajärvi») i Enontekis, hvilka 
synas i lika hög grad hafva frapperat alla utländska resande 
som besökt dessa trakter. Dessutom uppräknas bland växter,

0 Uppenbarligen tryckfel i st. f. rennes.
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som förekomma i Lappland, Lichen arcticus, nivalis och probosci-  
deus, med beskrifningar och, för de två första, hänvisning till 
Linnés Flora lapponica.

Aren 1800 och 1802, alltså ännu under den svenska tiden, 
reste den om Nordens och alpernas flora så högt förtjente G. 
W ahlenberg genom delar af den nu mera till Finland hörande 
Lappmarken, för hvars naturförhållanden han sedermera i flere 
skrifter redogjorde. Sålunda utkom 1810, såsom en del af S. G. 
Hermelins Försök till heskrifning öfver Lappmarken och Wester- 
botten, G. Wahlenberg, Geografisk och Ekonomisk Beskrifning om 
Kemi-Lappmark, Stockholm 1804, vidare G. Wahlenberg, An
märkningar om Lappska vegetationen, i Kongl. Yet. Akad. Hand
lingar 1810, och slutligen det betydande arbetet G. W ahlenberg 
Flora lapponica, Berlin 1812. Uti den först nämnda omtalas1 
bland annat huru marken i Enare samt på fjällen i Utsjoki 
nästan ända upp till största höjderna, men isynnerhet på sidorna 
ganska frodigt, äfvensom på fjällbergen i Sodankylä nedtill är 
så öfverväxt af renmossa, eller vid Tana-elf af äfven andra större 
Lichenes, att den lyser helt hvit deraf, hvarjemte färgmossor, 
såsom Lichen ventosus, centrifugus, croceus med flere, växa i Uts
joki i största mängd. I Anmärkningar om LappsJca vegetationen 
framhålles huru isynnerhet de mäst senväxta och långlifvade 
Lichener al dra bäst växa vid den låga temperatur som i Lapp
land är längst rådande. Då de hinnaktiga och gelatinosa Laf- 
varne finnas mest i varmare länder på trädens stammar, äger 
deremot Lappland de broskaktige Lichenes umbilicati och fruti- 
culosi, som der alltid växa på klipporna eller jorden, och hinna 
den största fullkomlighet såsom innehållande de kraftigaste födo
ämnen. Här äro de sista från beständiga snön blottade klip
porna öfverklädda af just de mest födande Lafvarne, neml. L i
chen proboscidem, cylindricus och hyperboreus;  att icke nämna 
Renm ossan och Islandsmossan, som betäcka det öfriga landet. 
I  Flora lapponica slutligen uppräknas och beskrifvas, förutom 
varieteter, 207 species Algae lichenosae från de svenska och nor
ska lappmarkerna, deri inbegripna den finska delen af Torneå
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lappmark samt Kemi lappmark, eller hela den nordligaste delen 
af Finland, norr om den kedja af skogbeklädda, omk. 500 Par. 
fot höga berg som på ett af stånd af 5 — 8 svenska mil från 
Bottniska viken sträcker sig emellan Öfver Torneå och trakten 
söder om sjön Kemiträsk, men nämnes särskildt endast 4 finska 
orter, neml. Enare, Sodankylä, Enontekis och Torneå landskyrka, 
såsom fyndort för hvar sin laf. För öfrigt framhålles i inled
ningen den stora roll lafvarne spela i dessa trakters vegetation, 
hvarjemte längre fram påpekas det anmärkningsvärda förhållan
det, att många lafvar, som i Sverige bebo ved och träd, i lapp
marken förekomma på sten. 14 år senare tillägger S. Chr. Som- 
merfelt i sitt Supplementum florae lapponicae, Cristiania 1826, 
icke mindre än 170 sp., hufvudsakligen från det nordliga Norge, 
men för ett stort antal lafvar uppgifvande hela Lappland, alltså 
äfven den finska delen deraf, som boningsort. I  Wahlenbergs 
Flora suecica, Upsala 1826, hvarest Kemi- och hela Torneå lapp
mark räknas till Sverige, har någon ort i Finland ej blifvit sär
skildt nämnd som fyndort, ej heller i E. Frie^ Lichenographia 
europaea reformata, Lund 1831, hvaremot i Lefnadsteckning ö f
ver Georg Wahlenberg i Kongl. Wet. Akad. Handlingar 1851 
Rhen-Lafvens (Cladonia rangiferina) användning i Kemi Lapp
mark som menniskoföda omtalas.

Aren 1814 och 1815 undersöktes Finlands nordligaste 
trakter af H. Deutsch, som i Köjserl. Finska Hushållnings Säll
skapets Handlingar, T. III, Abo 1819, härom publicerade Oeco- 
nomiska Anteckningar rörande norra delen a f Uleäborgs län, un
der resor derstädes gjorde åren 1814 och 1815, med de vanliga 
uppgifterna angående renmossans användning som hjelp vid ut
fodringen af boskapen, men derjemte anförande att densamma, 
då den afbetats, i Enare ej ersätter sig på mindre än 20 år, 
men längre ner ännu vida långsammare, äfvensom att granlafvar 
vintertid med begärlighet förtäras af ungboskap och får.

Ungefär samtidigt genomrestes sträckan emellan Torneå 
och Ishafvet vid Alten af tvänne utländske resande, nemligen 
L. v. Buch och något senare E. D. Clarke, hvilka hvardera
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lemnat uppgifter om anmärkningsvärdare lafvar. Den förre skil
drar i Besa genom Nmge och Lappmarken samt i Besa genom 
Lappmarken och Sverige, Stockholm 1816 (öfvers. från tyskan), 
renlaffälten i Enontekis lappmark och uttalar sig i sammanhang 
härmed angående vilkoren för denna lafs trefnad och utbredning, 
Clarke åter i Traveis in various countries o f Europe, Asia and 
Africa, Part III, London 1824, omtalar äfven de med renlaf 
betäckta bergen i Enontekis, framhåller nödvändigheten af ren
laf såsom boskapsfoder för åstadkommandet af en riklig mjölk
produktion, samt uppräknar i ett Appendix I I  bland rarare eller 
mera karaktäristiska växter från Lappland lafvarne Lichen cen
trifugus, L. croceus, L . deformis, L . fragilis och L. nivalis utan 
uppgift om deras förekomst.

I Anteckningar om församlingarne i Kemi Lappmark, Hel
singfors 1828, omtalar A. J. Sjögren »diverse Lichenes» i Uts- 
joki samt anför att Sodankylä bonden föder sin boskap om vin
tern med renmossa (Jäkälä) jemte hö och löf, hvarföre insamling 
deraf utgör ett af de förnämsta landtarbetena om hösten, hvar- 
jemte får och kor skola om sommaren med m ycken begärlighet 
på marken afbeta den äfven som rå, hvartill Jakob Fellman i 
Suomi 1846 anmärker, att detta är fallet öfver hela Lappmar
ken, jemte det han nämner att de lappska q vinnorna färga brunt 
med lavarterna.

Såsom synes, är det på få undantag när endast den nord
ligaste delen af Finland eller Lappmarken, och af denna hufvud- 
sakligen den till Sverige gränsande delen deraf, hvilken först 
efter 1809 förenades med Finland, som, till stor del just på 
grund af sitt läge närmast Sverige och på den dåtida turist
stråten till Hordkap, ådragit sig såväl forskares som utländske 
turisters uppmärksamhet. Men äfven en annan del af den till 
Finlands naturhistoriska område räknade höga Horden, nemligen 
den ryska lappmarken, har, såsom i politiskt hänseende utgö
rande en del af Ryssland, under denna tidigare period genom 
hufvudsakligen ryske eller tyske forskare blifvit i den botaniska 
litteraturen omnämnd. Sålunda uppgifver, enligt N. I. Fellman,
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Plantae Vasculares in Lapponia Orientali sponte nascentes, Niko
laus Ozeretzkowski, hviiken år 1771 besökte orten, i en af ho
nom på ryska författad Beskrifning om Kola, S:t Petersburg 
1804, några växter, hvaribland Lichen rangiferinus, såsom före
kommande derstädes. Vidare skildrar K. E. v. Baer i Expédi- 
tion å Novaja-Zemlja et en Laponie l:o  Les bords de la mer 
blanche et la Laponie, i Bulletin scient, publ. par VAcad. Imper. 
des Sciences de St Pétersbourg, T. III, n:o 8, 9, 1837, den lapp
ska tundran vid Hvita hafvets norra kust, hviiken vid Pjalitsa 
är af två slag: torr eller laftundra och våt eller mosstundra, 
men vid Tri-O strow af mer blandad natur. Såväl m ossor som 
lafvar finner han för öfrigt inbegripna i segerrik kamp med öf- 
riga växter, samt lafvegetationen ej rik på arter, men oräknelig 
med afseende å individer. Ön Sosnovets uppgifves som en 
klippa öfverdragen af ett tunnt täcke af m ossor och lafvar. 
A. Th. v. Middendorff åter omtalar i Bericht iiber einen Abstecher 
durch das Innere von Lappland, i Beiträge zur Kenntniss des 
Russischen Reiches von Baer und Helmer sen, Band X I, S:t P e
tersburg 1845, de med tät renlaf beklädda höjdtopparna norr 
om Imandra, samt anför lapparnes utsago, att de afbetade ren- 
laffältena erfordra en tid af 20, 25, ja ända till 80 år för att 
åter lemna föda åt renarne. E. R. von Trautvetter slutligen 
omnämner i Die Pflanzengeographischen Verhältnisse des Europäi- 
schen Russlands, Riga 1849 och 1850, lafvar såsom en bestånds
del i tundravegetationen, bland annat på Kola-halfön, särskildt 
såsom utmärkande de torra eller laftundrorna och omnämner 
v. Bärs Laf- eller torra tundror vid Hvita hafvet och Ishafvet 
samt huru träden förtvina i följd af dem förqväfvande lafvar 
och mossor. Derjemte lemnar oss A. G. Schrenk i Skizze der 
Vegetation au f der Insel Hochland, i Baer & Helmersens Beiträge 
zur Kenntniss des Russischen Reiches, Band IV , S:t Petersburg 
1841, en förteckning öfver af honom på Högland i Finska viken 
observerade lafvar, till ett antal af 26 arter och 5 varieteter.

Utom denna sistnämnda, Finland i egentlig mening be
rörande lichenologiska uppgift, hafva vi från den första hälften
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af detta århundrade endast följande: Ett på universitetsbiblio- 
theket i Helsingfors förvaradt manuskript, Universitets herbarium 
före Åbo brand 1827, uppräknande 189 lafvar utan lokalupp
g ifter; J. E. A. Wirzén, Enumeratio plantarum officinalium Fen- 
niam sponte inhabitantium, Helsingfors 1837, hvarest följande 
8 lafvar uppräknas, jemte det deras förekomst och utbredning i 
landet angifves, nemligen Usnea barbata Fr., in arboribus, in- 
primis abietibus; Cetraria islandica Schaer., in terra glareosa to
tius Fenniae Lapponiaeque; Peltigera aphtosa Hoffm., inter m u
scos totius patriae; Peltigera canina F r.; Sticta pulmonacea Ach., 
in truncis arborum per totam Fenniam; Parmelia parietina Duf., 
in parietibus, cortice arborum et lapidibus ad Lapponiam infer- 
alpinam usque; Cladonia pyxidata Fr., in terra sterili per totam 
patriam; och Cladonia macilenta Hoffm., in terra, rupibus et 
truncis ubique; ett i Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 
arkiv förvaradt, den 19/x i  39 dateradt och den 24/ i  40 till Säll
skapet inlämnadt manuskript, Enumeratio plantarum, sponte cres
centium circa urbem Wasam af Christ. Aejmelé, med 32 sp. laf
var endast uppräknade; ett sannolikt från denna tid härstam
mande annat manuskript i samma arkiv, V'exter samlade kring 
N y Carleby, med endast en laf, Lichen islandicus;  ett i Botani
ska Notiser, Lund 1842, publiceradt Utdrag a f ett bref från Fr. 
Nyländer till prof. E. Fries om, en resa till ryska Lappmarken, 
omnämnande i Kuusamo Peltigera arctica (ymnigt fruktbärande; 
äfven allmän kring Uleåborg, men steril), crocea, venosa, saccata, 
jem te flere intressanta Lafvar, deribland en okänd Parmelia, samt, 
såsom under hela resan den allmännaste Lafarten, Biatora icrna- 
dophila, hvilken i Kuusamo betäckte mossa, stockar och sten i 
exemplar af en qvadratalns vidd, erbjudande en tröstande an
blick i dessa ödsliga kärrtrakter; E. Fries, Summa Vegetabilium 
Scandinaviae, Upsala 1846, innehållande den första, Finland i 
sin helhet omfattande systematiska lafförteckning med 107 laf
var från Finland och Lappland gemensamt, 4 endast från Fin
land och 139 endast från Lappland med undantag af den vestra 
delen deraf som ej hör till Finland, alltså för hela området emel-

2
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lan Finska viken och Varangerfjorden 250, hvaraf 1, Parmelia 
plumbea, på E. Acharii auktoritet; samt slutligen Sven Gabr. 
Elmgren, Beshrifning öfver Pargas socken, i Tidskriften Suomi, 
Helsingfors 1847, hvarest bland allmänna växter uppräknas is- 
landsmossa (Cetraria islandica) och renmossa (Cenomyce rangi- 
ferina).

En för lichenologins studium hos oss vigtig tilldragelse 
från denna tid måste dessutom ännu här antecknas, nemligen 
det för Helsingfors universitet år 1884 för ett pris af 1000 
Rdlr Banco gjorda inköpet af E. Acharii af omkring 980 arter, 
förutom en mängd varieteter, bestående och af honom systema
tiskt ordnade lafherbarium.

Ända hittills synes Societas pro Fauna et Flora Fennica 
ej hafva tagit någon verksammare del i utforskandet af landets 
lafvar, åtminstone har en möjlig verksamhet i sådant af seende 
ej qvarlemnat något märkbart spår, om man frånser den of van 
nämnda förteckningen öfver universitetets vid Åbo brand 1827 
förstörda och sannolikt åtminstone till någon del genom Sällska
pets medlemmar hopbragta herbarium, äfvensom de nämnda manu
skripten i Sällskapets arkiv, af hvilka det af Aejmelé enligt Säll
skapets protokoll inlemnats den 24 Januari 1840.

Såsom i sin mån belysande lichenologins ståndpunkt vid 
Åbo universitet, till hvilket Societas pro Fauna et Flora Fennica 
enligt öfverenskommelse af den 14 December 1821 öfverlem - 
nade alla genom dess medlemmar insamlade finska naturalster, 
må den nämnda, hittills ännu ej publicerade förteckningen öfver 
Universitetets herbarium före Åbo brand 1827 hvad lafvarne vid
kommer här reproduceras.

Arthonia radiata 
Solorina crocea 
Lecidea alba

muscorum 
immersa 
sanguinaria

Lecidea dryina
confluens 
arthrocarpa 
atro-alba 
atro-virens 
geographica
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Lecidea Oederi
parasema
albocoerulescens
uliginosa
corticola
abietina
icmadophila
aeruginosa
vernalis
virescens
aurantiaca
rupestris
Ehrhardtiana
cinereofusca
scalaris
vesicularis

Gyrophora pustulata 
polyphylla 
deusta 
cylindrica 
veli ea 
murina 
pellita 
e rosa '

Calidum cantherellum 
aciculare 

Opegrapha vulgata 
notha 
parallela 
macularis 
epipasta 

Graphis scripta
pulverulenta 

Verrucaria byssoides 
carpinea

Verrucaria punctiformis 
Endocarpon miniatum

con plicatum 
Porina pertusa 
Variolaria pallescens 

corallina
Urceolaria cinerea 

calcarea 
scruposa 
bryophila 
plumbea 

Lecanora parelia 
orosthea 
upsaliensis 
tartarea 
gelida 
frigida 
elegans 
ventosa 
subfusca 
brunn ea 
rubra 
angulosa 
sulphurea 
candelaria 
hypnorum 
crassa 
fulgens 
lentigera 
saxicola 
decipiens 
circinnata 
Smidthii 
virella 
cartilaginea
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Lecanora badia 
Eoccella fuciformis 

tinctoria 
JEvernia prunastri 

vulpina
Sticta scrobiculata 

pulmonaria 
laciniata 
damaecornis 
tomentosa 
crocata 
sylvatica 
Weigelii

Parmelia rubiginosa 
palmata 
stygia 
fahlunensis 
stellaris 
omphalodes 
physodes 
centrifuga 
caperata 
parietina 
olivacea 
corrugata 
herbacea 
tiliacea 
perlata 
plumbea 
ulothrix 
caesia 
aquila 

Borrera tenella 
capensis 
chrysophthalma

Borrera furfuracea 
ciliaris 

Cetraria glauca
juniperina
sepincola
islandica
nivalis

Peltidea polydactyla 
venosa 
horizontalis 
canina 
aphthosa

Nephroma resupinata 
polaris

Coenomyce symphicarpa 
botrytes 
pyxidata 
fimbriata 
coccifera 
digitata 
deformis 
uncialis 
cornuta 
cornucopioides 
rhangiferina 
vermicularis 
subulata 
cariosa 
bacillaris 

Baeomyces rupestris 
roseus 

Isidium  coccodes 
Stereocaulon nanum 

paschale
Sphaerophoron coralloides
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Aledoria sarmentosa Collema cristatum 
graniforme 
nigrum 
lacerum

Cornicularia aculeata

usnea
chalybeiformis
jubata

Ramalina fraxinea
scopulorum
farinacea
linearis
fastigiata
polymorpha
pollinaria

tristis
lanata
pubescens
bicolor
ochroleuca
odontella

Collema plicatile Usnea rigida 
barbata 
hirta 
florida 
plicata 
articulata 

Lepraria chlorina

Saturninum
muscicola
Burgessi
nigrescens
fasciculare
crispum
fluviatile

De af Societas pro Fauna et Flora Fennica insamlade väx
terna ingingo dock troligen ej i detta allmänna herbarium, att 
döma af, att en särskild person i början af 1827 af sällskapet 
utsågs att omställa och anordna dess herbarium.

Den första lichenologiska uppgift man i sällskapets publika
tioner anträffar, är från 1848, då lichenologins sedermera så 
illustre målsman William Nyländer enligt l:s ta  häftet af säll
skapets Notiser den 27 Februari omnämner att af Lichenes för 
Finland uti E. Fries5 1845 utgifna Summa Vegetabilium Scandi
naviae uppräknas 85 species.

Med 1850-talet inträdde icke allenast för Societas pro Fauna 
et Flora Fennica, utan för den vetenskapliga naturforskningen i 
Finland öfverhufvudtaget, en ny period af lif och verksamhet,
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hvarunder det egna landets och dess östra och norra gränstrak
ters fauna och flora med ifver och framgång utforskades och 
hvarunder särskildt laffloran studerats.

A f nämnda sällskaps protokoller från denna tid, d. v. s. 
år 1850 och följande, finna vi sålunda bröderna William och 
Edvin Nyländer i full verksamhet med att uppställa en finsk 
lafsamling, i det W . Nyländer den 25 Oktober 1850 inlemnade 
109 sp. laf var från Karelen och E. Nyländer samma dag 110 
sp. från Norra Österbotten, dessa, jemte 83 sp. från Sotkamo 
af A. H. Chydenius, de första lafsamlingar som i sällskapets 
protokoll finnas omnämnda och samtliga hopbragta med under
stöd af sällskapet.

Den 4 Februari 1850 föredrogs vid Finska Vetenskaps 
Societetens sammanträde W . Nyländers, sedermera i 2:dra häftet 
af Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Notiser *) år 1852 
publicerade afhandling, Conspectus Florae Relsingforsiensis, hvarest 
han uppräknar 175 laf var, deribland 29 varieteter eller under
ordnade former, för Helsingfors trakten, jemte det han angifver 
deras freqvens. Uti samma häfte ingår hans Collectanea in Flo
ram Karelicam, inlemnad till Vetenskaps Societeten den 18 N o
vember 1850 och upptagande 169 lafvar, hvaraf 17 varieteter 
och former, jemte uppgift om deras förekomst. I  den på när
mast följande sidor af honom publicerade Continuatio, föredragen 
för Vetenskaps Societeten den 13 Oktober 1851, uppräknas 26 
af hans broder Edvin Nyländer på Högland insamlade lafvar, 
samt dessutom ett tillägg af 16 från Karelen, insamlade dels af 
honom sjelf, dels af hans broder, samt uppgifves hela antalet 
lafvar för Karelen, deri Högland inberäknadt, till 175. Och ännu 
de derpå följande sidorna i samma häfte lemna oss ett vittnes
börd öfver hans fortsatta rastlösa arbete för kännedomen af vårt 
lands natur, i det vi här åter finna honom offentliggöra ett den

*) Enligt ett år 1846 fattadt beslut tryktes nemligen Notiser ur 
Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar då såsom Bi- 
hang till Finska Vetenskaps Societetens Acta.
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1 Oktober 1851 föredraget Additamentum ad Conspectum Florae 
Helsingforsiensis, behandlande af honom och samme hans broder 
Edvin i Nyland, inclnsive Wihtis, insamlade växter, hvaribland 
65 arter och 9 varieteter lafvar, hvarigenom antalet lafvar i Hel
singfors trakten och socknarne i närheten stigit till 192. Tillika 
omnämnas här några lafvar från Åbo och Tavastland, jemte det 
en  uppmaning ställes till vårt lands botanister att till Societas 
pro Fauna et Flora Fennica insända eller på annat sätt meddela 
bidrag till kännedomen om vår flora. Samma höst 1851 före
drogos för Vetenskaps Societeten, utom de två nämnda bidragen 
af W . Nyländer, ännu två af A. E. Nyländer, nemligen Liche
nes in Ostrobottnia boreali et Lapponia inferiori adnotati samt 
Berättelse till Sällskapet p 'o  Fauna et Flora Fennica öfver en 
naturhistorisk resa i Södra Finlands östra skärgård, verkställd om 
sommaren 1851 med understöd a f Sällskapet, upptagande för 
Högland 153 arter lafvar jemte 18 varieteter och former, äfven- 
som  2 anmärkningsvärdare lafvar från Pellinge skärgård i östra 
Nyland, 4 från Fredrikshamn och 7 från Björkö i södra Karelen.

Men äfven utom sällskapet förspörjes från denna tid ett 
glädjande intresse för landets växt- och djurverld att döma af 
de på 1 8 5 0 -1 8 7 0 -ta le t  i Tidskriften Suomi och Finska Littera
tursällskapets Toimituksia publicerade sockenbeskrifningar och 
andra uppsatser, hvari bland annat landets växter och djur upp
räknas. Sålunda finna vi i Suomi, utom den redan tidigare 
nämnda Beskrifningen öfver Pargas af S. G. Elmgren, 1850 
A. Reinholms Suomalaisia kasvu-nimejä, hvaribland äfven 15 
lafvar, ordnade alfabetiskt såväl efter de latinska som de finska 
namnen, hvilka dock delvis tyckas vara mycket osäkra eller be
teckna olika slags lafvar; 1851 C. G. Asps Hämeenkyrön Kasvut 
med 83 sp. lafvar endast uppräknade; samt 1855 A. W arelius’ 
Kertomus Tyrvään pitäjästä, anförande Lichen saxatilis, Baeomyces 
pyxidatus och rangiferinus, med deras finska namn. I senare i 
Suomi och Toimituksia publicerade sockenbeskrifningar omnäm
nas ej några lafvar.
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För att ej mindre bekantgöra det som genom Sällskapets 
pro Fauna et Flora Fennica försorg redan blifvit insamladt, än, 
genom att visa hvad som ännu saknades, uppmana till kom
plettering af samlingarna, utgafs och utdelades åt Literaturbla- 
dets för allmän medborgerlig bildning prenumeranter år 1852 
en, hufvudsakligast af E. Nyländer utarbetad Förteckning öfver 
Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Samlingar I, uti hvilken 
254 lafvar, varieteter och former inberäknade, uppräknas, nemli- 
gen 21 från Egentliga Finland, 82 från Nyland, 177 från Kare
len, 132 från Österbotten och 36 från Lappland, alltså, ehuru 
i ett annat förhållande emellan Finland och Lappland fördeladt, 
ungefär samma antal som E. Fries 6 eller 7 år tidigare i Summa 
Vegetabilium Scandinaviae uppräknat.

Då de båda förteckningarna, hvad kännedomen om Finlands 
flora på denna tid beträffar, ömsesidigt komplettera hvarandra, 
meddelas här af dem följande sammanställning.

Sällskapets pro Fauna et Flora 
Fennica samlingar, 1852. 

Usnea barbata.
„  hirta. O.
„  barbata. Ab. O.

Evernia jubata.
„  jubata Ab. O.
„  chalybeiformis. K.O. 

E. ochroleuca.
„  rigida. O. L.
„  sarmentosa. L.

„  crinalis. K.
E. divaricata. K.
E. prunastri. Ab. K. 0 .
E. furfuracea. Ab. K. 0 . 
Ramalina calicaris.

fraxinea. N.

Summa Vegetabilium Scandina-  
viae, 1846.

....................................................  F. L .

F. L.

F. L .

—  cincinata L .

F. L. 
F. L . 
F. L.

V)
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Ramalina fastigiata. N. 0 .
R. pollinaria. K. L.
R. polymorpha. N.
R. scopulorum. N. K.

Cetraria odontella. Ab. K.
C. aculeata, hl. K.
C. islandica. K. 0 .

„  crispa. K.
C. cucullata. L.
C. nivalis. 0 . L.
C. glauca. Ab. K. 0 . L.

„  ampullacea. K.
C. saepincola. K. 0 .
C. juniperina. Ab. K. 0 . L.
C. pinastri. Ab. K. 0 . L. 
Nephroma arcticum. K. 0 . L. 
Nephroma resupinatum. 0 . 
Peltigera aphthosa. 0 .
P. malacea. K. 0 . L.
P. canina. 0 .
P . rufescens. Ab. K. 0 .
P. polydactyla. K  K. 0 .
P . horizontalis. K. 0 . L.
P. venosa. K. 0 . L.
P. crocea. L.
P . saccata. K. 0 . L.
P. limbata. N.
Sticta scrobiculata. N.
St. pulmonacea. N. K.
Parmelia saxatilis. Ab. K. 0 .

„  omphalodes. Ab. K. 0. 
P. aleurites. K. 0 .
P . physodes. Ab. K. 0. L.

„  encausta. 0 .

....................................................  F. L .

....................................................  F. L.

Cetraria tristis. L.
....................................................  L.
....................................................  F. L.
....................................................  F. L.

F. L. 
F. L , 
F. L.

F. L . 
F. L. 
F. L. 
F. L. 
F. L. 
F. L.

F. L . 
F. L. 
F. L. 
F. L. 

L. 
L. 

F. L. 
L.

F. L. 
F. L.

F. L. 
F. L. 

L.
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Parmelia olivacea. Ab. K. 0 .
P. fahlunensis. Ab. K. L.
P . stygia. K. 0 .

„  lanata. K. L.

P. conspersa. Ab. K. 0 .
P. incurva.
P. ambigua. K.
P. centrifuga. Ab. K. 0 .
P. parietina. Ab. K. 0 .

„  candelaria. Ab. L. 
P. ciliaris. K.

P. stellaris. Ab. K. 0 .
„  adscendens 0 .

P. caesia. 0 .
P. aquila. K.
P. pulverulenta. K.
P. obscura. Ab.

,, ulothrix.

P. lanuginosa. Ab. L. 
P . perlata. K.
P. microphylla. K.
P. brunnea. 0 . L.
P . Hookeri. 0 .
P . hypnorum. 0 .
P. frustulosa. K.

F. L .
L. 

F. L.

P. dendritica. L.
....................................................  F.

....................................................  F. L.

...............................................  F. L.

....................................................  F. L.

....................................................  F. L.
—  adscendens F. L.
....................................................  F. L.

F. L.
L. 

F. L . 
F. L.

P. rubiginosa.
P. plumbea. F.

L.
L.
L.
L.

P. coarctata. L.
P. gelida. L.
P . aipospila. L.
P. haemalea. L.
P. granulina. L.

F. L.P. saxicola. K. 0 .
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Parmelia cartilaginea. 
P. oreina. K.
P. elegans. K.

P. murorum. K. 0 .

P. melanaspis. K.

P. cervina. K. 0 .

P. cinerea. K. 0 .

P. atra. K. 0 .

P . sub fusca. N. 0 .

P . albella. K. 0 .
P. pallescens. K. 0 .
P. tartarea. K. 0 .
P. carneolutea. K. 0 .
P. badia. K. 0 .

„  Endocarpon sinopicum. 0 .

P. sophodes. 0 .

P. ventosa. K. 0 .
P. haematomma. K.
P. varia. "N. 0 .
P. vitellina. K.
P. cerina. K. 0 .
P. orosthea. K.
P. sulphurea. K.

L.

....................................................  L.
P. callopisma. L.
....................................................  F. L.
P. chlorophana. L.
.................................................................  L.
—  alphoplaca. L.
....................................................  L.
P. molybdina. L.
....................................................  F. L.
—  alpina. L.
....................................................  F. L.
P. confragosa. L.
P. oculata. L.
.................................................... F. L.
—  roscida. L.
....................................................  L.
....................................................  F. L.
....................................................  F. L.

L.

P. poliophaea —  spodophaea. L.
P. mastrucata. L.
....................................................  L.
P. nephraea. L.
P. atrosulphurea. L.
.................................................... F. L.

.......... , .......................................  F. L.

...................................................  F. L.

.................................................... F. L.

.................................................... L.

.................................................... F. L.
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Parmelia glaucoma. K. 0 .
„  sordida. 0 .
,, subcarnea. K.

P. cenisea. K. 0 . L.

P. calcarea. L.

P. scruposa. K. 0 .

Gyalecta cupularis. N. 
Thelotrema lepadinum. N. 
Stereocaulon tomentosum. K. 0 . 
St. coralloides. N.
St. paschale. K. 0 .
St. condensatum.
St. alpinum. K. L.
St. denudatum. K.
Cladonia turgida. K.
Cl. pyxidata. K. 0 .
Cl. gracilis.

„  hybrida. K. 0 .
„  verticillata.
„  elongata. K.

Cl. degenerans. K. 0 .
„  pityrea. K.

Cl. fimbriata. K. 0 .
Cl. cornuta. K. L.
Cl. decorticata. K. 0 .
Cl. carneola. K. 0 .
Cl. amaurocraea. K. 0 .
Cl. vermicularis. K .
Cl. botrytes. K. 0 .
Cl. cornucopioides. K. 0 .
Cl. bellidiflora. K. L.

F. L .

....................................................  L.
P . helicopis. L.
....................................................  L .
P. pelobotrya. L.
....................................................  F. L .
P. verrucosa. L .
—  Lich. panyrg. L .
....................................................  L.

F. L.
L. 

F. L .

L. 
L . 

F. L. 
F. L .

F. L.

F. L. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 

F. L. 
F. L. 

L.
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Cladonia Flörkeana. K. O. 
Cl. deformis. K. O. L.
Cl. digitata. 3L O.
Cl. macilenta. N.
Cl. brachiata. K. O.
Cl. furcata.

„  crispata. K. O.
„  racemosa. K. O.
„ pungens. K. O.

Cl. squamosa. K. O.
Cl. rhangiferina. K. O.
Cl. uncialis. K. O.
Cl. Papillaria. K.
Baeom yces roseus. L .

Biatora byssoides. K. O.
B. ostreata. K. O.
B. triptophylla. K. O.
B. muscorum. K.
B. globifera. K.
B. atrorufa. O.

B. icmadophila. K. O.
B. decolorans. K. O.
B. luteola. K.
B. atrosanguinea. K. O.
B. fuscolutea. O.
B. pineti. N.
B. vernalis. K. O.

B. polytropa. K. O.
„  intricata. O. L. 

B. saepincola. K. O.

Biatora placophylla.

B. decipiens.
B. fulgens. —  bracteata.

—  conglomerata. 
B. anomala.

L. 
L. 
L. 

F. L.

F. L.

F. L. 
F. L.

L. 
F. L.

L. 
F. L.

L. 
F. L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

F. L. 
F. L.

L. 
F. L. 

L.

F. L.
L. 

F. L.
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Biatora lucida. K.

B. cinnabarina. 0 .

B. rivulosa. K.
B. uliginosa. N. K. 0 .

B. aurantiaca. K.
B. ferruginea. K.

Lecidea sabuletorum. 3L 0 . 
L. arctica. L.

L. eitrinella. K.

L. turgidula. K.
L. sanguinaria. 0 .
L . chloropolia. K. 0 .

L. parasema. K. 0 .
„  flavida. K.

L. albocoerulescens. L . 
L . spilota. K. 0 . L.

„  amylacea. K. 
L. contigua. K.

B. cuprea. L.
....................................................  L .
B. denigrata. L .

B. lignyota. L .
B. granatina. L.

F. L.

*B. rupestris. —  pyrithroma. L.
*B. erythrophaea. L.
Lecidea candida. L.
L. asprella. L.
L . Wahlenbergii. L.
L. vesicularis. L.
....................................................  F. L.
....................................................  L.
L. polycocca. L.
L. squalida. L.
....................................................  F. L.
L. alboatra. F. L.
L. dolosa. L .

....................................................  F. L .

L. scabrosa. L.
....................................................  F. L .

L. enteroleuca. — convexa. L. 
....................................................  F. L

....................................................  F. L .
L. variegata. L.
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Lecidea lapicida. K. 0 . 
L . nitidula. L.
L. panaeola. 0 .
L. atroalba. K.
L. fuscoatra. K. 0 .

L. atro virens.
„  geographica. K. 0 .

Umbilicaria pustulata. K.

U. polyphylla. K. 0 .
„  deusta. 0 . 

U. hyperborea. K. 0 .
U. erosa. K. 0 .
U. proboscidea. K. L .

U. cylindrica. L.
U. vellea. K. 0 .
U. hirsuta. K. 0 .
U. polyrhizos. K. 
Opegrapha varia. K.
0 . atra. K.

„  macularis. K. 0 . 
0 . scripta. K.
Trachylia tympanella. K. 
Tr. tigillaris. K. 0 . 
Calicium lenticulare. K. 
C. trichiale. K. 0 .

—  radians. L.
L. tessulata. L.
L. polycarpa. L.
L. confluens. F. L .

....................................................  L.

....................................................  F. L.

.................................................... F. L.
L. morio. L.
L. armeniaca. L.
.................................................... F. L.

—  alpicola.
*L. immersa.
.................................................... F.
U. anthracina. —  atropruinosa. L. 
.................................................... F. L .

....................................................  L.

....................................................  L .

....................................................  F. L.
—  arctica. L.
....................................................  L.
....................................................  L.

....................................................  F. L.

F. L>

F. L. 
F. L. 

L.

tr
 t

r
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Calicium trichiale stemoneum. 0 . 
C. subtile. K. 0 .
C. hyperellum. K. 0 .
C. trachelinum. N.

C. chrysocephalum. K. 0 .
C. phaeocephalum. K.

„  chlorellum. N.
C. roscidum. K. 0 .
C. corynellum. K.

C. curtum. K. 0 .

Coniocybe furfuracea. N. 
Sphaerophoron coralloides K. 
Sph. fragile. K. 0 . L.

Endocarpon miniatum. N. K. 0 . L .
„  complicatum. K.

E. fluviatile. K. 0 .

E. pusillum. K.
Pertusaria communis. K.

P. Sommerfeltii. K. 0 . 
Segestrella rubra. K.

Sagedia fuscella. N. K.
S. clopima.

Yerrucaria epigaea. K.

Y . rupestris. 0 .

C. melanophaeum. 
C. brunneolum.

F. L. 
F. L. 
F. L . 

L. 
L . 

F. L . 
F. L.

F. L.

C. atroalbum. L .
F. L .

C. byssaceum. L.
C. turbinatum. L.

F. L .
F. L.

L.
Sph. Ceratites. L.

F. L .
L.

E. phylliscum. L.
L.

F.
P. W ulfenii. —  rupicola. L.

L .
L.

Sagedia cinerea. L .

L.
Yerrucaria musc. —  gelatinosa. L.

L.
Y . muralis. L.

L.
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Yerrucaria nigrescens. K.

Y . hydrela. K.
Y . umbrina. K.
Y. manra. K.

Y . epidermidis. K. 0 .

Y. biformis. K.
Y . punctiformis. 0 . 
Pyrenothea leucocephala. N.

Lichina confinis. N.

Collema melaenum. N.

C. pulposum. N.
C. crispum. N.

„  limosum. N.
„  cristatum. N.

C. Saturninum. K. 0 .
C. rivulare. 0 .
C. flaccidum. N. K. 0 .

„  furvum. N.
C. nigrescens. K.

Leptogium scotinum. N.
L. lacerum. K.
L. muscicola. K.
Ephebe pubescens. K. 0 . 
Racodium rupestri. K. 0 . 
B yssus aurea. K.
B. Jolithus. K. 0 .

B. rubens. K. 0 .

Y . margacea. F. L .

Y . acrotella.

—  elliptica. F.

Coniangium vulgare.

Collema palmatum.

C. tenax. L.
.................................................... L.

....................................................  L.

....................................................  L.

.................................................... L.

....................................................  L.
C. fasciculare. L.
....................................................  L.
.................................................... F. L.
....................................................  L.
.................................................... F. L.

B. intertexta. L.

3
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Uti denna sammanställning, der Ab. betecknar Egentliga 
Finland eller Abo trakten, N. Nyland, K. Karelen, O. Österbotten, 
L. Lappland och F. Finland i motsats till Lappland, är kolum
nen för Summa Vegetabilium Scandinaviae, då i denna upptagen 
lafform äfven finnes i Förteckningen öfver Sällskapets pro Fauna 
et Flora Fennica samlingar, med en punkterad linie genomdra
gen, icke allenast då formen genom motsvarande siffror är di
rekte från Finland eller Lappland angifven, utan äfven då i följd 
af fullkomlig afsaknad af lokaluppgifter för allmännare former 
antagas kan, att formen bllfvit i hela det Skandinaviska flora- 
området anträffad. I detta fall äro dock i kolumnen hvarken F. 
eller L . angifna, ej heller äro dessa former i det tidigare upp- 
gifna antalet 250 inberäknade. Det sammanräknade antalet i 
båda förteckningarna uppgår till 324, hvaraf 165 gemensamma 
för båda, 78 förekommande endast i Summa Vegetabilium och 
81 endast i Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica samlingar. 
Hela tillökningen för Finland, inclusive Lappland, under dessa 
6 år utgör alltså 74.

Ett i Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica arkiv be
fintligt manuskript: Anteckningar till Par gas sockens Flora. Vexter, 
anmärkta i Pargas 1850— 1855 , enligt uppgift af A. Adlerstjerna, 
uppräknar i enlighet med Liljeblads Flora ed. 3 och Acharii 
Synopsis methodica lichenum, med angifvande af växtlokal och 
freqvens, 29 arter lafvar »och troligen flere andra som ej i L ilje
blads Flora äro upptagne», och ett annat, med titel Bidrag till 
kännedomen a f Savolaks Vegetation, redogörelse för en sommaren 
1852 på Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica bekostnad verk
ställd resa af A. Chydenius, A. Krank och E. Nyländer, likale
des med uppgift om fyndort och freqvens, 201 lafvar, hvaraf 
169 arter.

Då det som på 1850-talet hittills angående lafvarne pu
blicerats hufvudsakligen. inskränkts till ett systematiskt uppräk
nande af de funna formerna, någon gång beledsagadt af kritiska 
observationer rörande beslägtade eller förut otillräckligt utredda 
former, bifogar E. Nyländer i sina för Vetenskaps Societeten
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den 19 Maj 1856 *) föredragna och år 1857 i 3:dje häftet af 
Sällskapets jwo Fauna et Flora Fennica Notiser publicerade af- 
handlingar öfver Lafvegetationen uti Savolaks och Ålands laf- 
vegetation geografiska skildringar och biologiska iakttagelser, för
utom den vanliga systematiska uppräkningen, uti hvilken här 
för första gången finska lafvar uppställas efter W . Nyländers 
emellertid åren 1854 och 1855 i Mémoires de la Sodété Im
periale des Sciences naturelles de Cherbourg, tomes II et III, pu
blicerade Essai d’une nouvelle Classification des Lichens. För 
Savolaks uppräknas här 201 arter och varieteter, hufvudsakligen 
insamlade sommaren 1852, och för Åland 252, af hvilka 3 va
rieteter här beskrifvas och benämnas, insamlade 1853.

Samma år 1856 redogjordes vid Finska Vetenskaps Societe- 
tens sammanträde den 3 November för ett af W . Nyländer i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens i Stockholm Öfversigt 
för 1855 gjordt meddelande Om den systematiska skilnaden emellan 
svampar och lafvar. Den 9 Februari 1857 upplästes af Stats
rådet A. von Nordmann vid Societetens sammanträde ett till ho
nom från Kemiträsk den 14 September 1856 adresseradt bref 
af A. E. Nyländer angående dennes och J. M. Gadds resa till 
Enari och Utsjoki samt Ishafskusten emellan Petschenga och 
Vaidagubskoj navolok i öster och Neiden vid Varangerfjord i 
vester, hvari bland annat uppräknas 15 anmärkningsvärdare laf
var, af hvilka de flesta nya för floran, hvarjemte åtminstone 
tvenne slägten och trenne arter bland de insamlade lafvarne 
uppgifvas vara nya för vetenskapen.

Under W . Nyländers utrikes vistelse från 1851 till 1859, 
härunder han sommaren 1852 tillsammans med K. F. Thede- 
nius undersökte Stockholms traktens lafflora och derom i Nya 
Botaniska Notiser för samma och följande år offentliggjorde ett 
antal äfven för kännedomen om Finlands lafvar vigtiga noter 
och artdiagnoser, finna vi endast ett mindre antal inlemnade laf- 
bidrag, nemligen den 31 Oktober 1851, såsom resultat af of-

*) Enligt Finska Vetenskaps Societetens öfversigt den 29 April 1856.
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van nämnda af sällskapet sommaren 1851 understödda botaniska 
resa, 137 sp. från Wiborgstrakten, inlemnade af E. Nyländer 
och dessutom 1 laf af A. E. Arppe, den 28 November 1851 35 
sp. från Åbotrakten af stud. Skogman, samt den 3 Maj 1853 
166 sp. från en likaledes af sällskapet sommaren 1852 bekostad 
botanisk resa i Savolaks af E. Nyländer och A. H. Chydenius, 
men så snart han återvändt och såsom professor i botanik vid 
universitetet intagit ordförandeplatsen i sällskapet, vidtaga rikliga 
bidrag, hvartill han sjelf gör början med 286 sp. från Helsing
fors den 11 April 1859, då äfven E. Nyländer och J. M. Gadd 
inlemnade 91 sp. från deras resa 1856 i Lappmarken och Is- 
hafstrakten.

Den 30 Maj 1857 publicerades den första lichenologiska 
monographin i Finland, Monographia Calideorum  af W . Nyländer, 
hvilken för öfrigt allt sedan 1852 i talrika i utlandet offentlig
gjorda arbeten nedlagt resultaten af sin rastlösa och för Liche- 
nologins utveckling i så hög grad fruktbärande verksamhet. I 
denna sin professorsdisputation behandlar han, efter en inled
ning rörande olika lichenologiska system  samt en karaktäristik 
af serien Epiconiodei och dess två tribus Caliciei och Sphaero- 
phorei, 3 arter af slägtet Sphinctrina, 16 arter, 3 underarter och 
8 varieteter af slägtet Calicium, 5 arter och 2 varieteter af 
Coniocybe och 8 arter af Trachylia.

Uti 4 :de häftet af Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 
N otiser*), 1858 och 1859, ingår en af W . Nyländer författad 
Notice sur quelques cryptogames scandinaves nouvelles, meddelad 
den 21 December 1857 och innehållande bland annat af afbild- 
ningar åtföljda beskrifningar af 10 laf var, hvaraf 7 från Finland, 
vidare en Berättelse öfver en naturhistorisk resa i Karelen 1856  
af J. J. Chydenius och J. E. Furuhjelm, bekostad af sällskapet, 
hvari W . Nyländer redogör för 23 lafvar, hvaribiand 2 ny be-

*) Ny serie l:sta häftet, utgörande tillika 3:dje häftet af Finska 
Vetenskaps Societetens Bidrag till kännedom a f Finlands nahirkänne- 
domj etnografi och statistik.
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skrifna, hufvudsakligen från Högland, Walamo och Kirjavalaks, 
samt slutligen Ad vegetationem lichenosam Helsingforsiae, Savo- 
laxiae et Älandiae addenda, äfvenledes af W . Nyländer, föredragen 
den 30 Maj 1859 och upptagande 36 lafvar nya för Helsing
fors, 19 för Savolaks och 30 för Aland, och bland dessa ett 
stort antal för vetenskapen nya.

Den 18 Oktober 1859 förevisade W . Nyländer vid Finska 
Vetenskaps Societetens sammanträde några försök att grafiskt 
åskådliggöra vissa förhållanden beträffande lafvarnas geografiska 
utbredning.

Bland AV. Nyländers talrika publikationer i utlandet under 
denna tid må, utom hans redan nämnda Essai d’une nouvelle 
Classification des Lichens, af tryckt äfven i Nya Botaniska Notiser, 
Stockholm, 1855, p. 129— 154, och Om den systematiska skilna- 
den emellan svampar och lafvar, i Öfversigt a f Svenska Vetensk. 
Akad. Förhandi., 1855, här framhållas Ftudes sur les Lichens de 
VAlgerie, 1854, Herbarium Lichenum Parisiensium, 1855, Sy
nopsis du genre Arthonia, 1856, De genere Stereocaulorum quae
stiones och Prodromus Dichenographiae Galliae et Algeriae, 1857, 
Fnumération générale des Lichens, avec Vindication sommaire de 
leur distribution géographique och Expositio synoptica Pyrenocarpe- 
orum, 1858, Prodromus expositionis Lichenum Novae Caledoniae 
och Dispositio Psoromatum et Pannariarum, 1859, De Stictis et 
Stidinis adnotatio och Conspectus Umbilicariarum, 1860, Con
spectus Squamariarum, 1861, samt framför allt hans Synopsis 
methodica Lichenum omnium hucusque cognitorum , praemissa in
troductione lingua gallica tractata, 1 858— 1860, hvilket sist nämnda 
arbete, efter en uttömmande behandling af lafvarne i allmänhet 
och en framställning af Nyländers på en allsidig anatomisk och 
morfologisk undersökning grundade system, uppräknar alla från 
olika delar af jorden då kända lafvar t. o. m. tribus Parmeliei.

En af de första åtgärder professor W . Nyländer efter sin 
återkomst till hemlandet och sitt intagande af ordförandeplatsen 
i sällskapet pro Fauna et Flora Fennica vidtog, var utgifvandet 
år 1859 af den för de finska växtsamlingarnas kompletterande
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och kännedomen om vår flora så vigtiga, af honom och A. Th. 
Saelan utarbetade Förteckning öfver finska musei växtsamling, 
allmännare känd under benämningen Herbarium Musei Fennici, 
hvaraf framgår, att lafvarna i universitetets finska herbarium 
sedan 1852, då den första förteckningen utgafs, till vuxit med 
jem nt 200 och sålunda nu uppgingo till 454, hvaraf 315 spe
cies och 4 subspecies. Af dessa beskrifver W . Nyländer i ett 
Appendix 7 species och 1 varietet såsom nya. Af de skilda 
växtprovinserna var sjelffallet Nyland rikast representeradt med 
298, dernäst Åland med 225, Savolaks med 170, Karelen med 
168, Lappmarken med 160, Österbotten med 115, Satakunta 
med 105 och Egentliga Finland med endast 19 lafvar, hvaremot 
från Tavastland icke en enda laf inlemnats. Uti inledningen 
uppgifvas de nya bidragen, såsom vi redan från sällskapets proto
koll känna, vara inlemnade af W. Nyländer från Nyland och 
Karelen, af E. Nyländer från Åland, Högland, Savolaks, norra 
Österbotten och Lappmarken, af A. H. Chydenius från Sotkamo 
och af J. J. Chydenius från Ladoga trakten, hvartill bör tilläggas 
bidraget från Satakunta och södra Österbotten af A. J. Malm
gren, hvilket han insamlat under en af honom sommaren 1859 
tillsammans med P. A. Karsten och Th. Simming i dessa trakter 
på sällskapets bekostnad företagen botanisk forskningsresa. Sjelf
fallet kunde endast en del af de gjorda samlingarna samma 
år i Herbarium Musei Fennici publiceras, en närmare redo
görelse härför finna vi 1861 i 6:te häftet af sällskapets Notiser, 
med titel Förteckning öfver Lafvar samlade i Satakunta och södra 
Österbotten sommaren 1859  af A. J. Malmgren, livarest 322 laf
var, deribland 108 varieteter, enligt i W . Nyländers i utlandet 
offentliggjorda arbeten uppställda system uppräknas. A f dessa 
voro omkring 50 lafvar nya för Finland och 16 för vetenskapen, 
deribland en del insamlade af P. A. Karsten i Merimasku och 
Kaumo trakten.

Den 2 December 1861 delgafs Finska Vetenskaps Societeten 
en af A. J. Malmgren till Societetens sekreterare A. E. Arppe 
den 30 Oktober 1861 adresserad skrifvelse från Kalfjorden, Lat.
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69° 4 0 ' i Norge, hvari denne, som deltagit i nämnda års sven
ska expedition till Spetsbergen, säger sig på detta lands norra 
kust hafva funnit bland annat omkr. 150 sp. Lafvar.

Att med tillhjelp af de före denna tid existerande, mikro
skopiska detaljer saknande lichenographiska arbetena lära känna 
och med säkerhet särskilja de skilda lafarterna eller formerna 
var förenadt med vissa svårigheter, de klara och instruktiva 
diagnoser och noter åter, som W . Nyländer publicerat, voro 
spridda i en mängd på olika orter utgifna afhandlingar, hvilka 
det ej låg i hvar mans förmåga att förskaffa sig. I  betraktande 
häraf blef utgifvandet af W . Nyländers Lichenes Scandinaviae i 
5 :te häftet af sällskapets Notiser, 1861, i hvilken författaren, 
efter att i företalet ytterligare hafva inskärpt nödvändigheten af 
lafvarnas mikroskopiska undersökning, utförligt med angifvande 
af anatomiska, hufvudsakligen från apotheciernas byggnad och 
sporerna hemtade karaktärer, behandlar alla från Skandinaviska 
halfön och Finland kända former, en vigtig tilldragelse i den 
nordiska lafforskningens historie. Likasom i sina tidigare ut
gifna arbeten framhåller han här vigten af lafvarnas allsidiga 
anatomiska undersökning, äfvensom betydelsen af spermogonierna 
i systematiskt hänseende, derjemte delvis användande kemiska 
reagentier, hvilka han sedermera ifrån och med år 1866 i allt 
vidsträktare grad och med stor framgång infört i den licheno- 
logiska forskningsmethoden.

Ifrån denna tid finna vi flere personer i vårt land, till stor 
del dertill påverkade af professor Nyländer, sysselsätta sig med 
lafvarnas studium, hvarigenom allt flere delar af landet och der
till gränsande områden i lichenologiskt hänseende blefvo under
sökta. Sålunda inlemnades år 1860 nära 300 arter och va- 
rieteter lafvar från Satakunta och södra Österbotten af A. J. 
Malmgren, Th. Simming och P. A. Karsten, några för Finland 
nya lafvar af W. Nyländer, samt ett mindre antal lafvar från 
Karelen af H. Backman och från Tammerfors af P. A. Karsten, 
1861 större samlingar af K. P. Malmgren från Kajana, A. J. 
Malmgren från Aland och P. A. Karsten från Tammerfors och
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Åbo-trakten, samt några få af G. Selin oeh N. I. Fellman, 1862 
några lafvar från trakten kring Petrosavodsk vid Onega-sjön af 
derstädes bosatte apothekaren A. CKinther och från Asikkala af 
J. P. Norrlin och F. Silén, under 1863 ett antal från Tavastr 
land af J. P. Norrlin och F. Silén, från Åbo af C. J. Arrhenius, 
från Petrosavodsk af A. Giinther, från Helsingfors af W . N y
länder, Helsinge, 1 ny för floran, af Th. Saelan, Kyrkslätt af 
H. A . Kullhem och Österbotten af P. A. Karsten och N. I. 
Fellman.

Dessutom inkommo under 1861 och 1863 större samlingar, 
till ett sammanlagdt antal af 336, såsom resultat af en af säll
skapet och universitetet gemensamt år 1861 bekostad resa till 
den s. k. Kola-halfön emellan Hvita hafvet och Ishafvet, hvar
under en mängd för samlingarna och äfven för vetenskapen nya 
lafvar insamlades, nemligen af N. I. Fellman resp. 15 och 6, 
P. A. Karsten 9 och 1, samt G. Selin 4 och 1.

För såväl denna som den närmast följande expeditionen 
till ryska lappmarken, äfvensom för vegetationens egendom lig
heter i detta område, har N. I. Fellman år 1869 redogjort i in
ledningen till Plantae Vasculares in Lapponia Orientali sponte 
nascentes, i 8:de häftet af sällskapets Notiser, dervid äfven be
rörande de med Cladoniae och Stereocaula beväxta sterila sand- 
moarna i Imandratrakten, äfvensom laftundrorna i björkregionen, 
samt uppgifvande antalet af förut obeskrifna lafvar från dessa 
två expeditioner till 34, förutom en mängd för den skandinavi
ska floran nya arter.

Å r 1863 bekostades åter såväl af universitetet som säll
skapet exkursioner: till ryska lappmarken, hvarifrån N, I. Fell
man hem tade 284 lafvar, hvaraf 13 förut obeskrifna, och i exsic- 
catsamlingen Lichenes arctici 1865 utdelade 224 numror, äfven
som M. Brenner ett mindre antal lafvar; till Onega Karelen, hvar
ifrån H. A. Kullhem hemförde 262 lafvar, deribland 5 för veten
skapen nya, och Th. Simming 115, hvaraf 2 förut okända; samt 
till södra Tavastland, hvarifrån under de följande åren 69 lafvar,
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deribland 1 slägte och 9 arter förut obeskrifna, inlemnats af 
J. P. Norrlin och 3 af F. Silén.

Den 19 Januari 1863 fick Finska Vetenskaps Societeten 
af W . Nyländer emottaga två lichenologiska arbeten, neml. Girca 
Lichenes Armoricae et Alpium Delphinatus observationes och L i- 
chenographiae Novo-Granatensis prodromus, hvilka samma år pu
blicerades i Acta Societatis Scientiarum Fennicae T. VII.

Sedan professor Nyländer år 1863 lemnat icke allenast 
sin lärareplats vid universitetet utan äfven sitt hemland, för att 
för sin återstående lefnad bosätta sig i Paris, aftog åter det all
männare intresset för lafvarna, och inlemnades sålunda år 1864 
endast 4 lafvar från Kyrkslätt af H. A. Kullhem, 1865 5 för 
floran nya lafarter insända af W . Nyländer, 1 för floian ny laf 
från Borgå af Th. Saelan, 62 arter, hvaraf 1 slägte och 7 arter 
förut obeskrifna från Tavastland af J. P. Norrlin samt 3 från 
Lochteå af K. E. Inberg, 1866 och 1867 de of van nämnda, af 
professor Nyländer granskade och bestämda resultaten af 1863 
års exkursioner och dessutom 7, hvaraf 6 för vetenskapen nya, 
från Tavastland af J. P. Norrlin, 2 från Mustiala af P. A. Kar
sten och 2, hvaraf 1 ny för floran, från Kuusamo och 3 från 
Tavastland af F. Silén, 1868 1 från Sotkamo af A. Blomqvist, 
1 af P. A. Karsten och 160, hvaraf 1 förut obeskrifven, från 
Nyslott af O. Carlenius.

Efter det W . Nyländer sedan Lichenes Scandinaviae 1861 
utgafs publicerat inemot 60 lichenologiska arbeten, hvaribland 
de två nyss nämnda år 1863 i Acta Societatis Scientiarum 
Fennicae T. V II och de öfriga i utlandet, utgaf han åter 1866 
såsom särtryck af 8:de häftet af sällskapets Notiser ett för den 
nordiska lafkännedomen mycket vigtigt arbete, Lichenes Lappo- 
niae Orientalis, innehållande, jemte talrika diagnoser och kritiska 
anmärkningar, 453 lafvar, hvaraf 291 species, insamlade af Fr. 
Nyländer, N. I. Fellman, P. A. Karsten, GK Selin och M. Brenner, 
och derjemte i noter samt i ett Appendix i slutet dels omnäm
nande, dels beskrifvande ett antal lafvar från Onega Karelen af 
H. A. Kullhem, Th. Simming och M. Brenner, från norra Öster-
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botten af M. Brenner, från Tavastland af J. P. Norrlin och från 
Högland af E. Nyländer. Samma år redogjorde han i flere upp
satser i tidskriften Flora, äfvensom i The Linnean Society’s Jour
nal för sin nya method att med tillhjelp af kalihydrat och klor- 
kalklösning särskilja hvarannan eljes liknande och svårbestäm
bara arter, beroende på den genom dessa medel framkallade olika 
färg som olika delar af en mängd lafvar förete, och 1869 publi
cerade han i samma tidskrift Flora icke mindre än 7 särskilda 
uppsatser angående de med dessa medel framkallade reaktionerna 
hos Parmeliae, Eicasolia, Physcia, Umbilicaria, Cetrariei, Alecto- 
riae, Everniae och Parmeliopsis.

A r 1864 insamlade M. Brenner med understöd af sällska
pet bland annat äfven lafvar i norra Österbotten, 1866 exkur- 
rerade J. P. Norrlin med sällskapets understöd i södra Tavast
land och inlemnade 1870 derifrån 180 lafvar, hvaraf 28 arter 
och 7 varieteter för vetenskapen nya, år 1867 åter i Torneå 
lappmark, hvarifrån han 1870 inlemnade 470, deribland 18 för 
vetenskapen nya, och 1871 24 sällsynta, bland hvilka 3 ny
skandinaviska och 1 för vetenskapen ny, från fjällryggen emellan 
Kilpisjärvi och Lyngen i Norge, samt samma år Th. Simming 
på Walamo, F. Silén i Kuusamo, hvarifrån han 1871 inlemnade 
225 lafvar, representerande 170 arter och varieteter, af hvilka 
flere sällsynta, och M. Brenner på Högland, hvarifrån 1869 in- 
lemnades omkring 260 lafvar. Dessutom inlemnades 1869 7 
lafvar, mest från Mustiala, af P. A. Karsten, 1870 9, mest från 
Mustiala, af P. A. Karsten, 1 från Nyland af Hj. Ilmoni, 2 från 
norra Tavastland af V. F. Brotherus, 42, hvaraf 6 för vetenska
pen nya, mest från Mustiala, af H. A. Kullhem och 2 från Maa- 
ninka af M. Brenner. Aren 1869 och 1870 exkurrerade M. 
Brenner, delvis med understöd af sällskapet, i norra Österbotten, 
hvarifrån de insamlade lafvarna inlemnades 1872, samt 1868, 
1870, 1871, 1872 och 1873 på Högland, hvarifrån 170 species 
och 46 varieteter med 12 för floran och 1 för vetenskapen ny 
art inlemnades den 6 Maj 1871 och 30 sp., bland hvilka 5 arter 
och 1 varietet förut obeskrifna, äfvensom flere andra sällsynta,
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den 2 December. Samma år 1871 inlemnades dessutom af af- 
lidne Th. Simmings af professor Nyländer bestämda lafsamling 
från ryska Karelen 100 lafvar, hvari bland 4 arter och 3 varieteter 
för vetenskapen nya, utom en mängd andra sällsyntheter, i sam
manhang hvarmed till protokollet anmäldes, att beloppet af de 
lafvar Simming från nämnda trakt insamlat inalles uppgår till 
236 former. A r 1870 företog J. P. Norrlin med understöd af 
universitetet en botanisk resa i Onega Karelen och inlemnade 
derifrån 1874 372 former lafvar, hvaribland 12 förut obeskrifna, 
samt 1871 i nordvestra Tavastland, hvarifrån han 1872 och 1874 
inlemnade 66 arter.

För de i detta sammanhang omnämnda, sedan 1866 in
samlade lafvarna finna vi i sällskapets Notiser följande redogö
relser. I l l : t e  häftet, 1871, ingår Bidrag till sydöstra Tavast- 
lands flora af J. P. Norrlin, i hvilken, jemte en skildring af ve
getationen, upptagas 511 lafvar, livaraf 354 arter, och deribland 
ett stort antal af W . Nyländer nybeskrifna; i samma häfte upp
räknar H. A. Kullhem 101 Lichenes rariores circa Mustiala lecti 
och beskrifver deribland några som han förmodar vara nya; i 
13:de häftet, 1871— 1874, offentliggör J. P. Norrlin en Öfversigt 
a f Torneå (Muonio) och angränsande delar a f Kemi lappmarkers 
mossor och lafvar, hvari han, efter en växtgeografisk inledning, 
uppräknar 477 lafvar, hvaraf omkring 350 arter, från Lappmar
ken, och dessutom 42 från Alkula och Turtola i norra Öster
botten och 40 från angränsande delar af N orge; i samma häfte 
lemnar han Några anteckningar till n. v. Tavastlands flora, med 
65 lafvar, insamlade af honom och E. Lang; 1875 utgaf han 
jemte W . Nyländer Herbarium Lichenum Fenniae med 200 num- 
ror; i l:sta  häftet af sällskapets Meddelanden, 1876, åter redo
gör han i Flora Kareliae Onegensis för nämnda landskaps lafvar 
till ett antal af 542, hvaraf omkring 460 arter och underarter, 
af hvilka något öfver 150 af honom år 1870 insamlats, och 22 
för vetenskapen nya; i 5:te häftet af Meddelanden, 1880, om
nämnas i Berättelse till Societas pro Fauna et Flora Fennica öfver 
en 1869 i Kajana- och södra delen a f Norra Österbotten verkställd
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botanisk resa af M. Brenner äfven några på par lokaler förherr- 
skande lafvar; och slutligen i 12:te häftet af sällskapets M ed
delanden, 1885, skildras Höglands lafvegetation i Bidrag till 
kännedom a f Finska vikens övegetation, IV . Höglands lafvar, af 
M. Brenner med! ett antal af 510 lafvar, hvaraf 402 sp., några 
meddelade af E. Lang, jemte en mängd hufvudsakligen af W . 
Nyländer lemnade diagnoser och mindre notiser. En af A. Gun- 
ther till sällskapets arkiv insänd Pflanzenverzeichniss, gesammlet 
in den N W  Kustenstrecken des Onega Sees von Petrosavodsk bis 
Povenetz und in einigen Inseln und Halbinseln uppräknar utan 
vidare uppgifter 66 former lafvar, samt en på samma ställe för
varad, i Augusti 1872 daterad Förteckning, upptagande en del 
inom Hvittis socken funna växter, af K. R. Lydén, 4 de vanligaste 
lafvar, utan fyndort.

Dessutom förekommer en lafvegetationen i norden rörande 
uppgift från denna tid i A. G. Blomqvist, Tabeller framställande 
utvecklingen a f jemnåriga och slutna skogsbestånd a f tall, gran 
och björk, Helsingfors 1872, hvarest framhålles att renlafven, som 
redan vid 64:de breddgraden blir mera allmän, vid 65:te bredd
graden betäcker alla torra sandmoar och från 66:te breddgraden 
uppåt bildar det rådande växttäcket, utgör ett stort hinder för 
skogsmarkernas besåning med trädfrö och för skogsåterväxten, 
äfvensom att denna lafart utgjort den direkt förmedlande or
saken till skoglöshet på en mängd skogsmarker uti Lappland.

Återgå vi till sällskapets protokoll, finna vi här anteck- 
nadt: en redogörelse af M. Brenner den 4 Maj 1872 för W . 
Nyländers method att med tillhjelp af kemiska reagentier under
söka lafvarna, vidare samma år 63 lafvar från Nyland och Öster
botten, inlemnade af M. Brenner, 14 sällsyntare lafvar från Ta- 
vastland af E. Lang, och 1 laf af E. Juslin, hvarjemte samlin
gen under 1871— 1872 uppgifves hafva ökats med 451 lafvar, 
deribland 26 nya arter, förnämligast gifna af M. Brenner (från 
Österbotten och Högland) och F. Silén (från Kuusamo); 1873 
inlemnades 1 laf från Helsingfors af S. O. Lindberg; 1874 in- 
lemnades 160 lafvar, deribland 3 för vetenskapen nya, från syd-
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vestra Finland af F. Elfving och 5 lafvar från Satakunta af Hj. 
Hjelt samt förevisades 5 lafvar af J. P. Norrlin och 2 af E. 
Lang, jemte det 780 lafvar uppgifvas hafva tillkommit under 
året (hvaribland J. P. Norrlins 372 från Onega Karelen redan 
förut uppgifna).

Ar 1873 erhöll E. Lang af sällskapet understöd till botani
ska exkursioner vid sydöstra stranden af Päijänne, förnämligast 
i Luhanka, och inlemnade han år 1875 derifrån 527 lafvar, inne
hållande 346 arter och underarter, och bland dem 10 för veten
skapen nya, hvarjemte Ed v. Wainio i Florula Tavastiae orientalis 
i 3:dje häftet af sällskapets Meddelanden, 1878, redogör för der
ifrån insamlade 585 arter, varieteter och former lafvar, af hvilka 
3 af honom och 2 af W . Nyländer beskrifvas som nya. 1874 
företog J. P. Norrlin jemte S. O. Lindberg en resa till norra 
delen af Ladoga Karelen, hvarifrån han 1876 inlemnade 90, bland 
dem 1 slägte och 10 arter för vetenskapen nya, och S. O. Lind
berg 3 lafvar, samt publicerade med anledning häraf år 1878 i 
sällskapets Meddelanden, häft. 2, Symbolae ad flwam Ladogensi- 
Karelicam, upptagande bland annat 182 arter och former lafvar.

Å r 1875 inlemnade vidare S. O. Lindberg 3 lafvar, E. 
Lang 48, deribland 12 nyupptäckta arter, från södra Tavastland 
och Helsingfors trakten, J. P. Norrlin 214, hvaribland 10 för 
vetenskapen nya arter, de flesta från södra Tavastland, och C. 
Leopold 25 lafvar och mossor från Tavastland, hvarjemte E. Lang 
förevisade 1 laf från Gammelstaden i Helsinge och J. P. Norrlin 
1 af F. Elfving i Karuna tagen, för Finland ny laf, och årets 
hela laftillskott uppgifves till 794, hvaribland en mängd för veten
skapen nya arter, andra anmärkningsvärda saker att förtiga.

Samma år 1875 bereste F. Elfving med understöd af uni
versitetet trakterna kring floden Svir, emellan Onega och Ladoga 
i Ryssland, hvarifrån han 1883 inlemnade 113 lafvar, deribland 
1 ny art, samt i Anteckningar om vegetationen kring floden Svir, 
i 2:dra häftet af sällskapets Meddelanden, 1878, uppräknar 194 
lafvar, och besökte E. Lang W iborg, hvarifrån Ed v. Wainio 
som resultat af sina exkursioner derstädes d 2:dra häftet af säll-
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skåpets Meddelanden, 1878, uppräknar 318 arter, varieteter och 
former Lichenes in viciniis Viburgi observati, h varibland 12 af 
honom beskrifna nya. Derjemte exkurrerade han samma år med 
understöd af sällskapet i nordöstra hörnet af Karelen, förnämli
gast i Nurmis, samt 1878 på Högland och i norra Österbotten 
och Lappmarken och inlemnade 1884 från Karelen, Österbotten 
och Lappmarken 735 lafvar, deribland 60 för samlingen nya, 
de flesta förut obeskrifna, hvarom allt han 1881 i häft. 6 och 
1883 i häft. 10 af sällskapets Meddelanden offentliggjort sina 
Adjumenta ad Lichenographiam Lapponiae fennicae atque Fenniae 
borealis, upptagande tillsammans 1165 lafvar, varieteter och for
mer inberäknade, och bland dessa 136 arter och varieteter ny- 
beskrifna. 1876 erhöll C. Leopold af sällskapet understöd till 
en botanisk resa till södra Tavastland, hvarifrån han 1878 in
lemnade 19 sp. lafvar och 1880 i 5:te häftet af sällskapets Med
delanden i Anteckningar öfver vegetationen i Sahalahti, Kuhma- 
lahti och Luopiois kapeller a f Södra Tavastland uppräknar 56 
sällsyntare eller eljes anmärkningsvärdare arter.

A r 1876 meddelade J. P. Norrlin några iakttagelser an
gående de smärre, specifikt stenbebyggande lafvarna och de för
hållanden, under hvilka dessa uppträda på underlag af annan 
beskaffenhet, såsom ved och bark, förevisade på en fururot i 
Evois anträffade exemplar af Pyrenopsis granatina, samt inlem
nade 200 lafvar, deribland 4 nya arter, till största delen från 
södra Tavastland. Samma år uppgafs årsbidraget till 580 lafvar.

Ar 1877 anställde K. Hult med understöd af sällskapet 
botaniska forskningar i Kemi lappmark och inlemnade derifrån 
1880 51 lafvar, jemte det han i Försök till analytisk behandling 
a f växtformationerna i 8:de häftet af sällskapets Meddelanden, 
1881, redogör äfven för lafvegetationen i dessa trakter, och 1879 
offentliggör A . Gh Blom qvist i Bidrag till kännedom a f Finlands 
natur och folk, häft. 31, 1879, Eine neue Methode den Holz- 
wuchs und die Standortsvegetation bildlich darzustellen, deri bland 
annat omnämnande lafvarne Gladina rangiferina, Stereocaulon pa
schale, Lecidea decolwans och uliginosa såsom mer eller mindre
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öfvervägande beståndsdelar i växttäcket i de nordligaste delarna 
af Finland.

År 1878 inlemnades smärre bidrag af F. Elfving från Åbo, 
Y . F. Brotherus från Karislojo, S. O. Lindberg från Lojo och 
O. Collin från södra Tavastland, samt 125 lafvar, bland hvilka 
3 förut obeskrifna, från Enare af F. Silén, 1879 förevisade E. 
W ainio 1 laf, växande på en jernspik, och uppgåfvos 51 lafvar 
såsom under året tillkomna, 1881 inlemnades 6 lafvar från Svir- 
dalen i Ryssland af A. Giinther, samt gjorde E. Wainio några 
lichenologiska meddelanden.

År 1880 bekostade sällskapet en forskningsresa till Enare 
lappmark, under hvilken R. Hult studerade laf varna, och samma 
år företog H. Hollmén med understöd af sällskapet botaniska 
exkursioner i syd vestra skärgården, hvarifrån han 1883 och 1885 
inlemnade 102 och 215 lafvar.

Samma år 1880 utgaf Edvard Wainio en akademisk disputa
tion, Tutkimns Cladoniain jphylogenetillisestä kehityksestä, utgörande 
ett försök att på grund af morfologiska undersökningar utreda 
grunderna för Cladonia-arternas och formernas genetiska sam
band och fylogenetiska utveckling, och 1882 utkom fortsättnin
gen af J. P. Norrlins och W. Nyländers Herbarium Lichenum 
Fenniae, n:o 201— 450.

År 1883 inlemnade F. Silén 130 sp. lafvar, hvaraf 5 nya 
arter, från Enare, och F. Elfving 70 lafvar från södra Finland, 
samt uppgafs årsbidraget till 395 lafvar.

Samma år 1883 erhöll H. Hollmén understöd af sällskapet 
för att bland annat insamla lafvar i trakterna af Nuortijaur i 
ryska lappmarken, 1885 exkurrerade V. F. Brotherus på Kola 
halfön emellan Kantalaks och Ishafvet samt på ön Kildin och 
FiskarhalfÖn, hvarom han under titeln Botanische Wanderungen 
auf der Halbinsel Kola i Botanisches Centralblatt 1846 meddelat 
en berättelse, uti hvilken äfven lafvegetationen delvis beröres, 
1885 förevisade E. Wainio några för floran nya lafvar, och in
lemnade A. Boman 1 laf från Kivinebb, 1886 inlemnade F. Elf
ving 1 laf från Helsinge, och redogjorde E. Wainio för apotheciet
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hos Cetraria odontella med ledning af ett af Y . F. Brotherus i 
ryska lappmarken funnet fertilt exemplar, äfvensom för sjelf- 
ständiga artkaraktärer hos Cladina alpestris, hvarjemte han till 
publikation ingaf såväl en denna och 4 andra Cladina-arter be
handlande uppsats, De subgenere Cladinae, som tre andra liche- 
nologiska uppsatser, nemligen Revisio lichenum in herbario Lin- 
naei asservatorum, Revisio lichenum Hoffmannianorum och Rotulae 
de synonymia lichenum, hvilka alla ingå i 14:de häftet af säll
skapets Meddelanden, 1888. I samma häfte redogör R. Hult i 
en af handling om Die alpinen Pflanzen formationen des nördlich- 
sten Finlands äfven för lafvegetationen i Enare och Utsjoki lapp
marker.

A r 1887 bidrog sällskapet till en botanisk expedition till 
Kola-halfön och inlemnade A. O. Kihlman, som åter 1889 be
sökte samma halfö, 1891 derifrån 384 exemplar lafvar, deraf 3 
nya arter, hvarjemje han 1890 uti sin akademiska disputation, 
Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland, ingående i 
G:te volymen af sällskapets Acta, skildrade områdets lafvegeta- 
tion och i 18:de häftet af Meddelanden, 1891— 1892, under ru
brik Neue Beiträge %ur Flechten-Flora der Halb-Insel Kola redo
gör för de insamlade lafvarna, till ett antal af 212, hvaribland 
3 arter af W . Nyländer beskrifvas som nya. Äfven en annan 
af deltagarena i 1887 års Kola-expedition, V. F. Brotherus, berör 
i sin i sällskapets arkiv förvarade Reseberättelse öfver en till Kola- 
halfön under sommaren 1887 företagen botanisk resa lafvegeta
tionen, i det han på flere ställen omnämner de vidsträckta, huf- 
vudsakligen af Cladonia alpestris och Platysma-arter bildade laf- 
fältena på Murmanska kusten, äfvensom Baeomyces-vegetationen på 
holmarne emellan Semiostroff och Charlofka vid samma kust, 
hvarjemte Kl. Edgren uti en i samma arkiv befintlig redogörelse 
för en Resa till Solovetska Öarna och Terska kusten sommaren 
1887 omtalar renlaf såsom betäckande tundran vid Tschavanga 
på sist nämnda kust.

Somrarne 1888— 1890 vistades J. Alb. Sandman i zoolo
giskt syfte i Kittilä- och Enontekis-trakten, derunder äfven gö-
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rande botaniska iakttagelser, särskildt rörande lafvegetationen, 
såsom framgår af hans i Vetenskapliga meddelanden a f Geografi
ska föreningen i Finland, I, 1892— 1893, publicerade Några ord 
om vegetationen på Ounastunturi. Ar 1889 erhöll J. Linden säll
skapets understöd för botaniska forskningar i hittills obesökta 
trakter af Enontekis-lappmark, 1890 undersökte R. Hult med 
understöd af sällskapet i botaniskt hänseende de i nordöstra 
hörnet af Sodankylä belägna fjälltrakterna, 1891 åter J. Lindén 
fjälltrakterna kring Nuortijaur i vestligaste delen af Kola-halfön 
och  1892 A. O. Kihlman de öster om sjön Imandra belägna 
högfjällen Chibinä och Lujaururt i det inre af samma halfö, ifrån 
hvilka alla expeditioner utan tvifvel vigtiga bidrag äfven i liche- 
nologiskt hänseende äro att förvänta. Ar 1891 besöktes äfven 
med sällskapets understöd skärgården emellan Abo och Aland 
i botaniskt syftemål af O. Bergroth, som i vol. X I  af sällska
pets Acta, 1894— 1895, med anledning häraf publicerat Anteck
ningar om vegetationen i gränstrakterna mellan Åland och Åbo- 
omrädet, hvari äfven lafvegetationen beröres.

Enligt sällskapets protokoll uppgick årstillväxten för 1892 
till 82 lafvar och för 1893 till 74 lafvar från södra Finland af 
A. O. Kihlman. 1893 redogör dessutom E. W ainio för några 
hittills mindre kända eller för Finland nya lafvar, hufvudsakligen 
Gladoniae, och förevisar sitt exsiccatverk, Lichenes Brasilienses 
exsiccati, I & II, hvarjemte 1 laf inlem nas från Karelen af A. 
Thesleff. Samma år meddelade A. O. Kihlman att han, på grund 
af att Karelska näsets m ossor och lafvar endast bristfälligt vore 
i universitetets samlingar representerade, tillsammans med Ch. 
Em. Boldt och H. Lindberg företagit en exkursion till nämnda 
trakt, hvarifrån han 1894 inlemnade 167 lafvar. Yidare om
nämner han i den botaniska års redogörelsen 1894 att katalogise- 
ringen af lafsamlingen under ledning af J. P. Norrlin påbörjats. 
I en för sällskapet föredragen redogörelse för en resa 1894 till 
Karelia Pomorica framhåller O. Bergroth hvilken oerhörd ut
sträckning laf-tallmoarna med C7aefoVza-arterna och Stereocaulon 
paschale som hufvudbeståndsdelar hafva i dess norra del samt

4
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omtalar några lafvar såsom inblandade i det de höga berghol- 
marnes utanför staden Kem toppar betäckande rislagret. Såsom 
lafbidrag anmäldes vidare 1894 1 laf från Ladoga Karelen a f 
R. W egelius och 147 lafvar från Imandra lappmark af A. O. 
Kihlman samt på årsmötet 1895 381 lafvar för hela det för
gångna året.

Anmärkningsvärdt slutligen är år 1894 af anledning att den 
systematiska och deskriptiva delen af Edv. W ainios stora arbete 
Monographia Gladoniarum universalis, hvaraf l:sta  delen redan 
1887 såsom vol. IV  af sällskapets Ada utkom, då såsom vol. X  
af dessa Ada slutfördes, upptagande 134 arter, förutom en stor 
mängd varieteter ock former, från olika delar af jorden.

År 1895 slutligen framhåller R. Hult i en i Geografiska 
Föreningens Tidskrift publicerad uppsats om Finlands naturliga 
landskap skilnaden emellan högfjällens laftundra med dess gular 
bruna, grå och svarta lafvar (Aledorior, Cetrarior, Parmeliorx 
Gyrophoror etc.) och den lägre eller s. k. Lapptundran med en 
tät, djup matta af renlaf (Cladonia silvatica, alpestris och rangi- 
ferina), hvarest den brokiga lafsamlingen anträffas endast på berg
topparna, samt 1896 anmäldes bland anmälda gåfvor till sam
lingarna 17 lafvar från Petrosavodsk af A. Giinther.

Såsom af denna framställning på flere ställen framgår, har 
professor W . Nyländer, utom sin utlandets lafvar omfattande 
verksamhet, fortfarande bidragit till den finska lafflorans utre
dande och kännedom, men derjemte har han äfven i utländska 
tidskrifter, exempelvis i den i Regensburg utkommande Flora, 
samt i sina monografier af diverse lafgrupper, såsom Recognitio 
monographica Ramalinarum, Classification des Peltigérés, och andra, 
behandlat äfven från Finland härstammande former, hvarjemte 
han liksom förut sökt väcka intresset för samt med sitt verk
samma biträde underlättat arbetet för den finska lafflorans ut
forskande.

Återstår ännu att nämna totalbeloppet af i Finland funna 
lafvar, såsom resultat af de i det föregående omnämnda forsk
ningarna. I Finlands Geografi af K. E. F. Ignatius, Helsingfors
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1881— 1890, hvilken för öfrigt såsom ekonomiskt vigtigare repre
sentanter för Finlands lafflora uppräknar renlafven (Clad. rangi- 
ferina) såsom vigtigt näringsämne för renarna, islandslafven (Cetr. 
islandica) som läkemedel, och Parmelici conspersa såsom gifvande 
gulbrun färg, uppgifves lafarternas antal i Finland till litet öfver 
1000, hvilken uppgift sedermera enligt E. Wainio upprepas af 
Hj. Hjelt i Kännedomen om växternas utbredning i Finland, Hel
singfors 1891, äfvensom af J. P. Norrlin i hans relation om det 
växtgeografiska arbetet i Finland, i Fennia 13, Helsingfors 1895, 
hvardera tillika i korthet berörande den lichenologiska verksam
heten i landet.

Efter en ungefärlig beräkning torde de i universitetets 
samlingar befintliga lafvarna från det finska floraområdet för när
varande uppgå till omkring 1260 former. En noggrannare upp
gift härom, äfvensom en redogörelse för huru de skilda provin
serna i detta hänseende äro representerade, kan icke lemnas 
innan alla bidrag blifvit i samlingen behörigen inordnade och 
förtecknade, hvilket med afseende å den nya upplagan af Her
barium Musei Fennici möjligen i en snar framtid kan vara att 
förvänta. Då skall äfven tydligare framgå i huru hög grad sam
lingarna tillvuxit och kännedomen om vårt lands lafvar utvid
gats sedan de för 50 år sedan i E. Fries’ Summa Vegetabilium 
Scandinaviae uppräknades till ett antal af 250.

Utom detta arbete för de inhemska lafvarnas kännedom, 
hafva enskilda medlemmar af Societas pro Fauna et Flora Fen- 
nica gjort äfven andra länders lafvar till föremål för sina forsk
ningar, nemligen, såsom kändt, i främsta rummet äfven i detta 
hänseende W . Nyländer, hvilken dels sjelf verkställt undersök
ningar i naturen, hufvudsakligast i Frankrike, dels bestämt an
dras samlingar från olika delar af jorden och derför redogjort *),

*) I sin Oeschichte und lAiteratur der Lichenologie uppräknar 
A. v. Krempelhuber 1916 lafvar, som af 'VV. Nyländer beskrifvits under 
■åren 1852—1870. Sin år 1878 till omkring 4250 arter uppgående lafsam- 
ling, innehållande i alla verldsdelar hopsamlade former, deribland de af
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men utom honom äfven af M. Brenner, som 1876 i Sibirien,, 
hufvudsakligast i Jeni sej-dalen, samt 1878— 1883 i Schweiz, 
Tyrolen och Salzburg insamlat lafvar; af J. P . Norrlin 1877 och 
1878 på Corsica och 1878 i A lg ier; af R. Hult 1878, 1879, 
1882 och 1884 i södra Sverige, hvars växt- och deribland äf
ven lafformationer han under rubrik Blekinges vegetation. Ett 
bidrag till växtformationernas utvecklingshistoria behandlar i 12:te 
häftet af sällskapets Meddelanden, 1885 ; af E. Wainio, hvilken 
1889 i Acta horti petropolitani X , 2 med titeln »Lichenes» i 
Plantae turcomanicae a G. Eadde et A. Walter collectae utgaf en 
förteckning öfver i Turkestan insamlade lafvar, bland hvilka 10 
nya, 1879 reste i Vestra Sibirien och 1885 i Brasilien, hvilket 
sist nämnda lands lafvar till ett antal af 516 species och sub- 
speeies, bland hvilka 240 för vetenskapen nya, förutom  en mängd 
varieteter och former utgöra underlaget till hans 1890 i 7:de 
volymem af sällskapets Ada publicerade akademiska disputation 
Etude sur la classification naturelle et la morphologie des lichens 
du Brésil, deri han på grund af den hufvudsakligast af m or- 
fologer, fysiologer och läroboksförfattare adopterade, men af liche- 
nologer ex professo öfverhufvud, deribland vår tids förnämste 
lafkännare, såsom grundlös ådagalagda Schwendener-Bornetska 
symbios-hypothesen söker uppställa ett nytt system, det första 
och såvidt kändt tillsvidare enda i sitt slag; samt af K. M. L e- 
vander 1895 i Abessinien, hvarom E. W ainio till publikation i 
sällskapets Ada 1896 anmält en uppsats, benämnd Lhchenes in  
Erythraea a doctore K. M. Levander anno 1895 collecti. Enume
ravit Edv. A. Wainio. Dessutom inlemnade sist nämnde för
fattare år 1896 ännu en annan uppsats med titel: Lichenes Si-  
biriae meridionalis, ad Krasnojarsk et Minusinsk annis 1888—  
1892 collecti.

honom beskrifna typexemplaren, har W. Nyländer jemte sin samling af 
svampar och sitt rikhaltiga bibliothek tillförsäkrat universitetet i Helsing
fors, hvilket, då det redan förut eger Achaiii typsamling, sålunda blir 
egare af verldens två vigtigaste lafherbarier.
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Kasta vi en återblick på de 75 år som förgått sedan säll
skapets stiftelse, finna vi de 29 första åren hafva förgått utan 
att lemna några synnerliga spår af arbete i lichenologiskt hän
seende, om man undantager de af J. E. A. Wirzén angifna 8 offici- 
nella lafvarna samt de 250 lafvar, som E. Fries 1846 uppräk
nar för Finland och Lappland, men angående hvilkas insamlande 
vi ej ega någon kännedom. Ar 1850 vidtager med bröderna 
W illiam och Edvin Nyländers, men isynnerhet den förstnämndes 
uppträdande den egentliga verksamheten i omnämndt hänseende, 
hvilken ända till och med 1866, då W. Nyländer utgaf sina L i
chenes Lapponiae orientalis, eller åtminstone till 1863, då han 
flyttade från landet, förnämligast bedrefs af honom personligen 
under medverkan hufvudsakligen af E. Nyländer, A. J. och K. P. 
Malmgren, A. H. och J. J. Chydenius, P. A. Karsten, N. I. Fell- 
man, Th. Simming och H. A. Kullhem, och hvarigenom laffloran 
småningom utforskades på Aland, i Nyland, på Högland, i Kare
len, Savolaks, Satakunta, Österbotten samt finska och ryska Lapp
marken och ryska Karelen. Efter W . Nyländers bortresa 1863 
upphörde han visserligen att personligen ute i naturen egna sig 
åt hemlandsflorans bearbetande samt efter 1866 att utgifva ar
beten uteslutande rörande det finländska flora-området, men fort
for icke desto mindre att på ett verksamt sätt genom uppmun
tran till arbete och hjelp vid dess utförande arbeta härpå, och 
bedrefs det egentliga samlings- och forskningsarbetet under denna 
tid till en början af hans elever från den tid han här verkade 
som lärare, nemligen af H. A. Kullhem i Nyland och södra Ta- 
vastland, Fr. Silén i Tavastland, Kuusamo och Lappmarken, J. P. 
Norrlin i Tavastland, Torneå lappmark, Onega- och Ladoga-Kare- 
len samt M. Brenner i norra Österbotten, inberäknadt Kajana 
härad, Nyland och på Högland, men derefter äfven af flere af 
vårt lands yngre botanister, hvilka på ett eller annat sätt me
del- eller omedelbart kommit i beröring med honom, såsom O. A. 
J. Carlenius i Savolaks, E. Lang (sedermera under namn af Edv. 
Wainio) i Tavastland, Nyland, Karelen, norra Österbotten, Lapp
marken och på Högland, Fr. Elfving i Åbo-trakten, Nyland och
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Olonets-Karelen, C. Leopold i Tavastland, E. Hult i Lappmar
ken, H. Hollmén på Aland, i Abo-trakten och Lappmarken samt 
A. O. Kihlman i ryska Lappmarken och södra Finland, förutom 
några andra som endast mera i förbigående dertill lemnat spridda 
bidrag.

Y i kunna alltså i lichenologiskt hänseende indela dessa 75 
år i tiden före W . Nyländer, från 1821— 1849, den tid då W . 
Nyländer sjelf direkte bedref lichenologiska forskningar i landet 
eller utgaf arbeten derom, från 1850— 1866, och slutligen tiden 
efter W . Nyländers omedelbara verksamhet härför, från 1867 
— 1896.

Hvad innehållet af de det Finländska flora-områdets lafvar 
berörande inhemska publikationerna från denna tid beträffar, så 
innehålla de flesta, eller 24, systematiska förteckningar öfver in
samlade lafvar och uppgifter om deras utbredning, hvarjemte 
de flesta af dessa dessutom innehålla diagnostiska uppgifter samt 
ungefär halfva antalet lemna en redogörelse för lafvegetationen. 
Uti 15 ingå endast uppgifter angående lafvegetationen utan nå
gon systematisk uppräkning, 7 redogöra endast för några nya 
eller sällsynta eller i annat hänseende beaktansvärda lafvar, 4 
innehålla blott namn på lafvar utan vidare uppgifter, 2 utgöra 
fullständiga monografier af något enskildt slägte, 2 behandla en
skilda arter af ett enskildt slägte, 3 redogöra för lichenologisk 
synonym i och 2 utgöras af exsiccat verk.

Sålunda ordnade äro de under sällskapets tillvara i Fin
land utgifna och dess lafvar berörande publikationerna följande:

W . Nyländer, Conspectus Florae Helsingforsiensis, 1852.
„  Collectanea in Floram Karelicam, 1852.
„  „ „  „ 5„  Continuatio, 1852.
„  Additamentum ad Conspectum Florae Helsingforsi

ensis, 1852.
E. Nyländer, Förteckning öfver Sällskapets pro Fauna et Flora 

Fennica samlingar, 1852.
„  Lafvegetationen uti Savolaks, 1857.
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E. Nyländer, Ålands lafvegetation, 1857.
W. Nyländer, Berättelse öfver en naturhistorisk resa i Karelen 

af J. J. Chydenius och J. E. Furuhjelm, 1859.
„  Ad vegetationem lichenosam Helsingforsiae, Savo-

laxiae et Alandiae addenda, 1859.
W . Nyländer & Th. Saelan, Herbarium Musei Fennici, 1859.
A. J. Malmgren, Förteckning öfver lafvar samlade i Satakunta 

och södra Österbotten, 1861.
W . Nyländer, Lichenes Scandinaviae, 1861.

„  Lichenes Lapponiae orientalis, 1866.
J. P. Norrlin, Bidrag till sydöstra Tavastlands flora, 1871.

„  Öfversigt af Torneå (Muonio) och angränsande de
lar af Kemi lappmarkers mossor och lafvar, 1874.

„  Några anteckningar till n. v. Tavastlands flora,
1874.

„  Flora Kareliae Onegensis, 1876.
„  Symbolae ad floram Ladogensi-Karelicam, 1878.

Fr. Elfving, Anteckningar om vegetationen kring floden Svir, 
1878.

Edv. W ainio, Lichenes in viciniis Y iburgi observati, 1878.
„  Florulae Tavastiae orientalis, 1878.
„  Adjumenta ad lichenographiam Lapponiae fennicae

atque Fenniae borealis, 1881 & 1883.
M. Brenner, Bidrag till kännedom af Finska vikens övegetation. 

IV . Höglands lafvar, 1885.
A. O. Kihlman, Neue Beiträge zur Flechten-Flora der Halb-Insel 

Kola, 1892.

J. E. A . W irzén, Enumeratio plantarum officinalium Fenniam 
sponte inhabitantium, 1837.

W . Nyländer, Notice sur quelques cryptogames scandinaves nou- 
velles, 1859.

„  Appendix i Herbarium Musei Fennici, 1859.
„  Appendix i Lichenes Lapponiae Orientalis, 1866.
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H. A. Kullhem, Lichenes rariores circa Mustiala lecti, 1871.
C. Leopold, Anteckningar öfver vegetationen i Sahalahti, Kuhmo- 

lahti och Luopiois kapeller af södra Tavastland, 1880. 
E. Wainio, Några mindre kända eller för Finland nya lafvar,

1894.

N. I. Fellman, Plantae Vasculares in Lapponia Orientali sponte 
nascentes, 1869.

A. O. Blomqvist, Tabeller framställande utvecklingen af jem n- 
åriga och slutna skogsbestånd af tall, gran 
och björk, 1872.

J. P. Norrlin, Berättelse i anledning af en till Torneå Lappmark
verkställd naturalhistorisk resa, 1874.

Edv. Wainio, Kasvistonsuhteista Pohjois-Suom en ja Venäjän- 
Karjalan rajaseuduilla, 1878.

A. G. Blomqvist, Eine neue Methode den Holzwuchs und die 
Stand orts vegetation bildlich darzustellen, 1879. 

M. Brenner, Berättelse till Societas pro Fauna et Flora Fennica 
öfver en 1869 i Kaj an a- och Norra Österbotten verk- 
stäld botanisk resa, 1880.

R. Hult, Försök till analytisk behandling af växtformationerna, 
1881.

A. O. Kihlman, Anteckningar om Floran i Inari Lappmark, 1885. 
Hj. Hjelt & R. Hult, Vegetationen och Floran i en del af Kemi- 

Lappmark och Norra Österbotten, 1885.
R . Hult, Die alpinen Pflanzenformationen des nördlichsten Fin

lands, 1888.
K. E. F. Ignatius, Finlands Geografi, 1881— 1890.
A. O. Kihlman, Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lapp

land, 1890.
J. Alb. Sandman, Några ord om vegetationen på Ounastunturi, 

1 8 9 2 -1 8 9 3 .
E. A. Wainio, Notes sur la flore de la Laponie finlandaise, 

1893.
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K. E. Stenroos, Nurmijärven pitäjän siemen- ja saniaiskasvistor 
1894.

O. Bergroth, Anteckningar om vegetationen i gränstrakterna mel
lan Åland och Åbo-området, 1895.

R. Hult, Finlands naturliga landskap, 1895.

S. G. Elmgren, Beskrifning öfver Pargas socken, 1847. 
A. Reinholm, Suomalaisia Kasvu-Nimejä, 1850.
C. G. Asp, Hämeenkyrön Kasvut, 1851.
A. Warelius, Kertomus Tyrvään pitäjästä, 1855.

W . Nyländer, Monographia Calicieorum, 1857.
Edv. W ainio, Monographia Cladoniarum universalis, 1887 & 1894.

Edv. Wainio, Tutkimus Cladoniain phylogenetillisestä kehityk- 
sestä, 1880.

„  De subgenere Cladinae, 1888.

Edv. Wainio, Revisio lichenum in herbario Linnaei asservato
rum, 1888.

„  Revisio lichenum Hoffmannianorum, 1888.
„  Notulae de synonymia lichenum, 1888.

N. I. Fellman, Lichenes arctici, 1865.
J. P. Norrlin & W. Nyländer, Herbarium lichenum Fenniae, 

1875 & 1882.

Fördelade på de ofvan anförda tre perioderna, befinnas 2 
af dessa 61 arbeten vara publicerade under de första 29 åren, 
21 under de derpå följande 16 åren och slutligen 38 under den
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sista af 30 år bestående perioden, alltså, isynnerhet då vi taga 
i betraktande att en stor del af dessa sist nämnda 38 endast 
i förbigående beröra lafvarna, det i förhållande till tidslängden 
största antalet under den andra, eller Nylanderska perioden.

Till kännedomen om det finländska flora-områdets lafvar 
eller åtminstone till en vidsträktare spridning af denna känne
dom hafva fortfarande äfven under denna period flere utländska 
författare bidragit genom att i sina lichenologiska arbeten, vanli
gen af allmännare innehåll, lemna mer eller mindre detaljerade 
uppgifter äfven om lafvar från detta område.

Främst bland dem bör nämnas Th. M. Fries i Upsala med 
följande arbeten: De Stereocaulis et Pilophoris commentatio, 1857, 
Monographia Stereocaulorum et Pilophororum, 1858, Lichenes arc
toi Europae Groenlandiaeque hactenus cogniti, 1860, Nya skandi
naviska Lafarter i Botaniska Notiser, 1867, Polyblastiae Scandi- 
navicae, 1877, och i synnerhet Lichenographia Scandinamca sive 
dispositio lichenum in Dania, Suecia, Norvegia, Fennia, Lappo- 
nia rossica hactenus collectorum, Vol. I. Archilichenes discocarpos 
continens, 1871 och 1874, hvilket sist nämnda, såsom senare 
utkommet än W . Nyländers Lichenes Scandinaviae och Lichenes 
Lapponiae Orientalis, såväl genom anförande af laffynd från se
nare tider som genom kritisk behandling af äfven i Finland funna 
lafvar i betydlig mån kompletterat det som om landets lafflora 
förut var kändt; vidare E. Stizenberger i Konstanz med Kriti- 
sche Bemerkungen iiber die Lecideaceen mit nadelförmigen Sporen, 
1864, och Lecidea sabuletorum Flörke und die ihr verwandten 
Flechten-Arten, 1867, båda i Verhandlungen der Kaiserl. Leopol- 
dino-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Die Fell- 
man’sche Samlung von Flechten aus dem östlichen Lappland, i 
Pegensburger Flora, 1865, Index lichenum.\ Hyperboreorum, i Ver
handlungen der S:t Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, 
1876, Bemerkungen %u den Pamalina-Arten Europa’s, i Jahres- 
bericht der Naturforscher Gesellschaft Graubicndens, 1891, Die 
Älectorien-Arten und ihre geographische Verbreitung, i Annalen der 
K. K\ Naturhistorischen Hofmuseums in Wien, 1892 ; och Die
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Grubchenflechten (Stidei) und ihre geographisclie Verbreitung, i 
Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung, 1 8 9 5 ; S. Almqvist 
i Stockholm med Om de skandinaviska arterna a f lafslägtena 
Schismatomma, Opegrapha och Bactrospora, 1869, och Monogra- 
phia Arthoniarum Scandinaviae, 1 8 8 0 ; K. B. J. Forssell i Up- 
sala med Beiträge zur Kentniss der Anatomie und Systematik 
der Gleolichenen, 1887; T. Hedlund i Stockholm med Kritische 
Bemerkungen uber einige Arten der Flechtengattungen Lecanora (Ach.), 
Lecidea (Ach.) und Micarea (Fr.), 1892 ; J. M. Norman i Tromsö 
med Specialia loca natalia plantarum nonnullarum vascularium 
& characearum & lichenum in agro arctico Norvegiae confinisque 
sponte nascentium, i Kongel. Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter, 
Throndhjem 1868 ; och A . Hue i Rouen med Addenda nova ad 
Lichenographiam europaeam. Exposuit in Flora Batisbonensi D :r 
William Nyländer. In ordine systematico disposuit A. Hue, Paris 
1887, 1888, utgörande en systematisk sammanställning af när
mare 2000, till stor del nya, af W . Nyländer i de 20 sista år
gångarna af tidskriften Flora beskrifna arter och varieteter, bland 
hvilka ett stort antal från Finland; hvarjemte A. von Krem pel- 
huber i Mun eken uti sin Geschichte und Litteratur der Liche- 
nologie, 1867— 1872, äfven redogjort för det som beträffande 
lafvarne i vårt floraområde uträttats, om ock, i följd af obekant
skap med förhållandena i norden, en del af det lichen ologi ska 
arbetet i vårt land, äfvensom orter i Finland, hänförts till det 
Skandinaviska riket, en annan del åter till Ryssland.








