
  

”Det stora intresset för firandet av Linné 
har också inspirerat oss i Vellinge 
Fotoklubb att ta några bilder med 
anknytning till Linné,  främst från vårt 
eget område här i Skåne. Bildmaterialet 
utgör inte på något sätt en komplett 
beskrivning av hans resa här i Skåne utan 
varje fotograf har valt motiv utifrån sitt 
eget intresseområde men som på något sätt 
har berättats eller besökts av Linné.
Bilderna har ställts ut på biblioteken i 
Skanör (november-07) och Vellinge (mars-
08).”

Foto: Leif Kruse

Varje fotograf har copyright
till sina bilder på den här CD:n

””Härligast i världen” - vad såg Linné här?Härligast i världen” - vad såg Linné här?



  
Några av våra fotografer vid ”hängningen” på biblioteket i Skanör.



  

”Härligast i världen”
Så entusiastiskt uttryckte sig Linné om landskapet när han färdades på Söderslätt. Byarna låg tätt på den 
skånska slätten och kyrkorna tätare än någon annanstans i vårt land.
Förvisso har landskapsbilden förändrats avsevärt sedan Linné gjorde sin resa här. Byarna har sprängts och de 
flesta gårdarna flyttats ut därifrån. Karaktären av ett bördigt odlingslandskap med tusenåriga kyrkbyar har 
dock bevarats till vår tid. Glostorps by Foto: Sigvard Tyge



  

Linné konstaterade under sin skånska resa 1749 att jordvallarna, som bönderna lagt upp mellan 
ägorna, eroderade bort av vind och vatten. Han rekommenderade därför att plantera grenar av 
pil i vallarna. Pilen slår rot, rötterna armerar jorden och träden ger skydd. Den lösningen 
genomfördes under andra halvan av 1700-talet och finns i dag som ett signum för skånsk miljö i 
pilevallarna. Foto: Sigvard Tyge



  

Rapsodling
Raps har troligen odlats i östersjöområdet redan i 
förhistorisk tid för framställning av lysolja. Den 
förlorade dock sin betydelse när fotogenen gjorde sitt 
intåg på 1700- och 1800-talen. Under 1900-talet, 
främst efter 2:a världskriget har odlingen blomstrat 
upp. Det är framför allt produktionen av olja och 
matfett som gjort efterfrågan på raps stor. Linné 
noterade dock att borgmästaren i Malmö, Johan 
Hegardt,  på försök odlade raps på stadens utmarker. 
Rapsen behandlades sedan i en oljekvarn och gav 
makalöst resultat. Linné får en vision av stora vinster 
för många sydsvenska städer om liknande odlingar 
genomförs där. Foto: Sigvard Tyge



  

Milstolparna
Linné åkte visserligen i egen vagn men måste utnyttja skjutshållarnas hästar vid gästgivaregårdarna. Längs 
vägarna fanns milstolpar på ¼ mil, ½ mil och 1 mil för att kontrollera taxorna för resande statstjänares 
färdkostnader. Foto: Sigvard Tyge



  

Landsvägen mellan Malmö och Ystad, numera väg 101, är än i dag kantad med 24 sådana milstolpar, de flesta 
daterade 1728 och i varierande skick.
Milstenarna är märkta ”FRS” – förkortning av kunganamnet Fredrik den I  -  Fredricus Rex Suecourum. JC står 
för landshövdingen Johan Cronman, som bestämt utformning och placering av stenarna.         Foto: Sigvard Tyge



  

LINNÉA    Linnéa boreális
Linnés älsklingsblomma. Tidigare tämligen allmän i barrskog i hela landet. Den är 
numera sällsynt på grund av det moderna skogsbruket.
Inte ens i Råshults trädgård kan man hitta den. Fotograf Leif Kruse



  

STENBROHULT
Stenbrohults nya kyrka. Uppfördes 1828 - 1830. Den gamla kyrkan var byggd på 1330-talet.
Söder om kyrkogården finns rester av den äldre prästgården där Linné växte upp. Fadern var kyrkoherde 
här större delen av sitt liv. Fotograf Leif Kruse



  

RÅSHULT
Kommunistergården i Stenbrohults socken där Carl von Linné föddes 23 maj 1707 
Här finns en trädgård och ängar, som man under några årtionden vårdat för att de skall bevara 
eller återfå karaktären av det ålderdomliga odlingslandskapet. Fotograf Leif Kruse



  

”Gud skapade och Linné ordnade” heter det litet skämtsamt. Linné tvivlade ej ett ögonblick på Bibelns 
skapelseberättelse och att Gud en gång för alla fastställt antalet arter. Det var denna skapelseordning han 
upptäckt. Gud hade ”låtit honom koxa (kika) in uti sin hemliga rådskammare” som han själv uttryckte 
saken. Men Linnés sexualsystem godtogs icke utan vidare av dåtidens naturvetare. Den ryske botanisten 
Siegesbeck framförde således som motargument, att Gud aldrig kunde tillåta en så avskyvärd otukt som, att 
flera manliga ståndare hade gemensam pistill, en tanke som vann stöd i kyrkliga kretsar. Dagens teologer 
lär ha övergivit denna ståndpunkt. Foto: Göran Gudmundsson



  

Under sina resor var Linné en noggrann iakttagare. Allt intresserade honom och han tecknade omsorgsfullt ner sina rön. 
Sålunda kommenterar han bl.a. boendestandarden och byggnadsstilen liksom folkets klädvanor. ”Bondstugorna voro 
byggde av sågade stockar, att lantmannen måtte få av en stock flera. I de gamla stugor sågos fenstren på södra sidan av 
taket, fastän det bestod av halm, men i de nyare stugor var fenstret på södra väggen, ty det gamla modet att sätta fenster 
på taket har redan begynt efterhand bortläggas. Ladugårdshusen voro alla byggde med skiften” noterar han i Marklunda. 
Få gårdar från Linnés tid finns i dag kvar i Skåne. En sådan är emellertid Ballingstorp i Göinge. Denna hustyp var 
Linné säkert väl förtrogen med. Han växte upp i Stenbrohult (nuvarande Älmhults kommun) inte långt därifrån.

 Foto: Göran Gudmundsson



  

Under sina resor besökte Linné även kyrkor, gamla byggnader och spår av tidigare kultur, vilka han samlade under 
rubriken ”Antikviteter”. Hans inställning till religionen framgår inte klart, men som god prästson deltog han i 
gudstjänsterna och om hans religiösa sida kom i konflikt med den naturvetenskapliga, så behöll han detta inom sig 
själv. Holländska botanisters lyckade försök att genom korsbefruktning skapa hybrider bör dock ha utgjort ett 
problem för honom, som ansåg skapelsen en gång för alla avslutad. Här har han vid ett besök i S:t Olof avbildat 
helgonet.  Foto: Göran Gudmundsson 



  

I Simrishamn övernattade Linné hos borgmästare Wettring pingsthelgen 1749 i 
det, som i dag kallas Kockska Gården. Det är en fyrlängad köpmansgård, där 
manbyggnaden uppfördes 1729. Foto: Göran Gudmundsson 



  

I Andrarum hade man på 1600-talet upptäckt skiffer, ur vilken alun kunde utvinnas. 1637 erhöll den danske 
adelsmannen Jochum Beck Andrarum som förläning av kong Christian IV, där han så startade Alunbruket. Han 
lyckade emellertid inte driva det med framgång utan förlorade i st. sin förmögenhet. Det skulle bli en kvinna, 
Christina Piper, som fick rörelsen att blomstra. Hon förvärvade bruket 1725 och insåg snart vilka möjligheter det 
erbjöd. Under hennes ledning växte ”verket” till en av dåtidens största industrier. Linné antecknar, att det under 
sandlagret fanns ren alunskiffer så långt ner, att man inte ens i det djupaste schaktet hade nått dess nedre gräns. 
Här och var lyste brottytorna gula av järn- eller svavelkis.  Foto: Göran Gudmundsson



  

Alunet brändes loss ur skiffret och slaggen lakades ur i stora, nergrävda kar varav spår fortfarande 
kan ses. Det urlakade skiffret kastades upp i högar, som vid brukets nedläggning hade antagit 
formen av kullar, s.k. varp. Gräs växte över och i dag kan man sitta uppe på dem med sin kaffekorg. 
Den röda slaggen skiner genom gräset här och var.  Foto: Göran Gudmundsson



  

Verksamheten vid detta bruk, som fungerade som ett eget samhälle med egen valuta, sjukstuga, 
apotek och handelsbod, upphörde inte förrän 1912. Av brukets alla byggnader återstår i dag bara ett 
fåtal varav detta magasin för färdig alun lär vara så gammalt, att det stått här vid Linnés besök.

 Foto: Göran Gudmundsson 



  

Denna klockstapel ringde in arbetsdagen vid bruket. Klockan hade emellertid en egen 
historia, som står gjuten i godset: 
"SOLI DEO GLORIA IN EXELSIS 
ÅHR 1572 ÄR DENNA KLÅCKA GIUTEN TILL ANDRARUMS KÿRCKA
1750 UYTBÿT TIL ALUNBRÛKET
1767 SÖNDERGÅNGEN
1768 FÖR BRÛKSÄGARENS PRESIDENTEN
RIDDR OCH KOMMEND AF KONGL MAJTs ORDEN
HÖGWÄLB GREFWE CARL FRIED PIPERS
SAMT DES HUSFRÛS GREFWINNAN ULRICA
CHRIST. MÖRNERS BEKOSTNAD OMGIUTEN I
MALMÖ AF ANDERS WETTERHOLTZ KONGL.
PRIVIL. STÿK- OCH KLOCKGIUTARE
ANNO 1768 NO. 321 
IFRÅN SOLENES UPGÅNG ALT INTIL
NEDERGÅNGEN WAR HERRANS NAMN
LOFWAT” Foto: Göran Gudmundsson 



  

En vandring längs Västergatan – Adelgatan- Östergatan 1749

Byggnader som fanns på Linnés tid och som fortfarande finns. De har ofta 
rötter som är mycket äldre, men har byggts om- och till.

 
Carl von Linné var i Malmö från 12 till 19 juni 1749 och han skriver bland annat: ”Malmö 
stapelstad är en av de ansenligaste städer i Sverige, har stora hus, breda gator, är mest av 
korsvirke och tegeltak. Staden är väl befäst med höga vallar och stora gravar. Här äro mellan 350 
och 400 borgare varav:
Arbetskarlar 6, bryggare 26, färgemän 6, handelsmän 32, hantverkare 164, krögare, staden 13, 
krögare, på värnarne 15, söre värnboar utom krögare och mölnare 60, östre värnboar utom 
krögare, mölnare och murmästare 15.
Stenhus, grundmurade, voro denna tiden i Malmö 48. Piledammen är en dämning av vatten en 
halv kvart söder om staden, varifrån vatten ledes med rännor under jorden och genom gravarna 
in i staden till vattukonsten på torget, varifrån pilstockar leda vattnet till de meste gårdar i staden.
Valnötträd räknades i Malmö stad 50 st. Som voro mest fruktbärande”.

Källa: Bertil Gullander 1975: ”Linné i Skåne”



  

Karta över Malmö  Foto: Ola Gröndalen
Peter Kock, stadsingenjör i Malmö, färdigställde kartan 1757 och fick 140 daler för arbetet. De flesta gatorna kan följas fortfarande, 
medan vissa försvunnit och nya tillkommit.
Kartan finns publicerad i boken ”Malmös Kartor från 1500 talet till i dag” 2003.



  

1  Rosenvingehuset  Foto: Ola Gröndalen
Vandringen börjar vid detta hus som är en av de allra tidigaste renässansbyggnaderna i Skandinavien. Byggherren Anna 
Pedersdotter var änka efter Christian II:s skrivare Mogens Jensen Rosenvinge, därav husets namn. Hon lät uppföra 
byggnaden 1534.
Källa: Malmö stad. 



  
2   Gleerupska huset eller Lauritz hattemagers hus 
Huset har sina rötter från 1532. I väggen mot Västergatan finns en inmurad lejonfigur med datering 1532.
Foto: Ola Gröndalen 



  

3   Lejonfigur med datering Anno 1532
Foto: Ola Gröndalen 



  

4   Jörgen Kocks hus  Foto: Ola Gröndalen
Detta hus är förbundet med 1500-talets Malmöhistoria och en stor portion dansk rikshistoria.
Jörgen Kock blev myntmästare för hela Danmark år 1518. Åren 1522-1524 uppförde han sitt alltjämnt till stora 
delar existerande palats. Så mäktig var Jörgen att han förlade Danmarks mynttillverkning till sin egen gård
Text: Från Wikipedia 



  

5   Milstenen Malmö centrum  Foto: 
Ola Gröndalen
Utanför Tunneln, i hörnet mellan Kansligatan 
och Adelgatan, uppsattes 1676 en alltjämt 
befintlig milsten. I stenen är inhugget en 
krona och bokstäverna CRS (Carl XI:s 
monogram). Intressant är att texten anger 
avståndet ”1 Myl”.
 Se vidare per Ragnarsson ” Milstenarna längs 
Landsvägen”, Oxie härads hembygdsförenings 
årsbok 1996



  

6   Tunneln  Foto: Ola Gröndalen
Gatubyggnaden ut mot Adelgatan, dvs. 
medeltidens torggata, går med sin 
kryssvalvskällare tillbaka till sent 1200-tal – ca 
1300. Den är därmed Malmös äldsta byggnad. 
Under medeltiden gick byggnaden under 
benämningen "De höje kledboder". Ordet bod 
kunde förr beteckna "mindre bostad". År 
1519 stod borgmästaren Jacob Nickelsens 
präktiga trappgavelhus klart.
Text: Från Wikipedia



  

7   Niels Kuntzes hus i kvarteret St. Gertrud Foto: Ola Gröndalen
Huset  med trappgavlar uppfördes ca 1530 av den mäktige borgmästaren Jep Nielsen som gav det till sin svärson Niels 
Kuntze ca 1537. Niels gifte sig detta år med Jeps dotter Anne Jepsdotter. Niels Kuntze kom liksom svärfadern att bli en av 
stadens inflytelserika borgare. Från att i det danska inbördeskriget år 1535 ha tillhört den armé som belägrade Malmö, 
avancerade Niels genom ingiftet till rådman och slutligen till borgmästare. Husets trappgavlar visar en byggnad av hög 
ålder.
Text: Från  Wikipedia



  

8    Thottska gården  Foto: Ola Gröndalen
Thottska gården är Malmös äldsta bevarande korsvirkeshus, byggt 1558 av Thage Thott och hans hustru Else Ullstand. Portbjälkens latinska 
text betyder ”Guds ord varar evinnerligen”. Byggnaden restaurerades 1969.
Huset genomgick på 1970-talet en restaurering, vilket innebär att merparten av husets stomme numera är utbytt med modernare 
byggnadsmaterial. Trots detta ger byggnaden en god bild av hur ett rikemanshus har sett ut utmed 1500-talets huvudgata i Malmö. På 
ovanvåningen finns spännande väggmålningar från byggnadstiden, bland annat Nordens äldsta avbildade kalkon. Text: Från Wikipedia

9  Diedenska huset  Foto: Ola Gröndalen
Egentligen borde huset ha kallats för "Niels Roeds gård" efter byggherren på 1620-talet. Niels Roed var ridefogde hos länsherre Sigvard 
Grubbe på Malmöhus. Till Diedenska gården i de gamla Carolikvarteren hörde också det stora Diedenska sädesmagasinet som revs 
under 1970-talet.  Text från Wikipedia



  

”MIDSOMMARAFTON var nu för handen. Ungdomen av drängar och pigor hade samlat sig på 
torget. Drängarna hade framställt stänger och pigorna blomster. Stängerne blevo ihoplänkade till 
form av den högste mast med sina tvärspjut, och inom några minuter var hela stången beklädd med 
blomster och kransar, som hängde på ändarna av spjuten. Den således förfärdigade majstången, 
som var den vackraste och präktigaste, upprestes med skri och rop, omkring vilken ungdomen 
dansade hela natten, fastän det regnade.” Foto Göran Olavi 



  

Rödfibbla  Hieracium Aurantiacum.
Det betyder apelsinfärgad Hökört och syftar på att man förr trodde att höken fick bättre 
synskärpa om den åt av den växten. (Citat: Jag tänker på Linné Han som såg allt)
Fyndplats: Käglinge Rekreationsområde Foto: Kjell Wihlborg



  

Tjörnedala
Den förste juni 1749 (+ 10 dagar vår almanacka) besökte Línné ”Tjörnedala lund” . Han fann 
denna vara en av de vackraste lundar han sett. Tulpanen kom till Europa på 1500-talet från 
Turkiet och blev en betydande handelsvara med skyhöga priser på de olika löksorterna. 
Tulpansläktet uppställdes 1752 av Carl von Linné.
(Citat: Jag tänker på Linné Han som såg allt + Trädgårdens blommor) Foto: Kjell Wihlborg



  

Kärrknipprot  Epipáctis Palústris
Växer i kärr och blommar vanligen i juli. Med sin krypande jordstam sprider sig 
kärrknipproten lätt över stora ytor och bildar bestånd på flera hundra exemplar. 
Förekommer rikligt i Käglingeränna. (Skogsknipprot  Epipáctis Helleborine kan 
man bl.a. finna i Bokskogen)
Fyndplats: Käglingeränna Foto: Kjell Wihlborg



  

Vitsippa  Anemone Nemorosa L.
L.et betyder att det var Linné, som gav Vitsippan dess 
vetenskapliga namn. Han gav vetenskapliga namn åt 
minst 8000 växter.
Det första namnet anger släktet, det andra preciserar 
arten.
(Citat: Jag tänker på Linné Han som såg allt)
I folkmedicinen användes tidigare den 
sönderkrossade färska växten till omslag vid 
reumatiska besvär och ledsmärtor, varvid inte sällan 
hudskador uppstod.
(Citat: Örtmedicin och växtmagi)
Fyndplats Törringelund Foto: Kjell Wihlborg



  

Linné skriver: ”Landskrona stad låg nästan på en udde wid 
hafwet.”
”Denna stad haver vid pass 150 borgare och är belägen öster om 
fästningen. Men nu lades stengator ut i sjelfwa hafwet.”
Foto: Hasse Forss



  

Slottet omtalas som ”wäl befäst och omgifwit med tredubbla grafwar”. 
Citadellet uppfördes vid mitten av 1500 talet. Borgen har kompletterats och 
byggts om ända in på vår tid.
Foto: Hasse Forss



  

Här har varit fängelse för krigsfångar och för livstidsdömda. 
Under 1900-talet användes det till kvinnofängelse.
Foto: Hasse Forss



  

Kyrkan var 70 m lång och med ett 44 m högt torn. När slottet förvandlades till 
fästning kom kyrkan att ligga så nära, att från kyrktornet kunde spejare se rakt in i 
fästningen.
1755 hölls den sista gudstjänsten och 1780 var den riven.
Foto: Hasse Forss



  

I stadsparken ligger gamla kyrkans grund. Linné skriver att storkyrkan: 
”skulle reduceras för fästningens anläggning”.
Kyrkan som uppfördes 1413 var byggd i tegel och uppförd i baltisk gotik.
Foto: Hasse Forss



  

Citadellet kompletterades under 1600- och 1700-talet med bastioner och yttre 
försvarsverk av jordvallar och vattengravar. Citadellets koloniområde är landets 
äldsta bevarade koloniområde.
Foto: Hasse Forss



  

Bokskog: "Bökeskogar sågos på ömse sidor om vägen. Desse voro höga och skuggerika samt av 
naturen liksom kvistade, att man allestädes kunde gå under kvistarna obehindrad liksom i 
virginiska skogarna.” Foto: Tomas Hansen



  

Kaja: "Kajor kallades här aliker” Foto: Tomas Hansen



  

Klockgroda: "Korngrodorna skreko mot aftonen, liksom man hade på långt 
håll och halva milen bort ringt med stora klockor, fastän de voro nog nära i 
pussarna. Det faller mig helt sällsamt före, att detta djurets läte skall höras 
liksom långt bort ifrån.”  Foto: Tomas Hansen



  

Lövgroda: "Grodorna söngo om aftonen, hade dock något annat läte än våre 
allmänne svenske grodor. De sades leka vid midsommarstiden, då våra 
allmänne leka så snart isen gått bort.”  Foto: Tomas Hansen



  

Råka: "Råkor flögo och skreko i trän omkring 
Herrestads kyrka som de värsta kajor. Desse 
finnas icke upp i landet och göra på den nyss 
utsådda säden stor skada på slätten.”

 Foto: Tomas Hansen



  

Kålfjäril: "Kålfjäril flög allestädes i otrolig myckenhet ute på fälten, att jag undrade, varest så 
många tusende matkar skulle fått tillräckeligen kål till sin föda, men jag fant att de levde av 
tvenne nog allmänna ogräs, nämligen åkerkål och åkerättika.”  Foto: Tomas Hansen 



  

Stranden – Skanör
All stranden omkring Skanör är befästad 
med fin sandgrund så att man här ofta kan 
vada ut hela åttondels milen, då vattnet 
knappt stiger till knäs.                                       
                                                                            
             Foto: Britt-Elise Björnhov



  

Svanor – Hammarviken
Svanor summo hela tjogen uti Norra viken och prydde vattnet. De hålla sig mer här än på något annat ställe i 
Skåne. Då de fällt sina vingfjädrar i juli månad bliver jakt på dem. Foto: Britt-Elise Björnhov



  

Kyrkorna - S:t Olof i Skanör och S:ta Gertrud i Falsterbo.
Midsommardagen reste vi till Falsterbo kyrka att göra vår devotion. Folket kom dit från fjärran orter och lade sina 
pengar. Kyrkan kunde således få mynt till reparation, som annars skulle lätteligen förfalla.
Foto: Britt-Elise Björnhov



  

Kålgården - trädgården - Skanör
Kålgården var täck och med den myckna ruta, buxbom 
och lavendel som fanns däruti fanns därutom vita 
liljor till stor myckenhet.
Foto: Britt-Elise Björnhov



  

Korsvirkeshusen i Skåne
Husen voro överallt på landsbygden med korsvirke 
och lerväggar, utanpå vitlimmade med kalk. Överst 
på ryggåsen att fästa halmen var antingen lång 
torv eller stentång.
 Foto: Britt-Elise Björnhov



  

Örtenamn härpå orten äro följande;
“Jungfruer (nejlika). åkersilke (vallmo), fågeltungor 
(riddarsporre), skälla (ängskovall), prästelöss 
(hundtunga), kopattar (klockljung), lopperis 
(kråkbär), böljon (mjölon?), sönnerdönnes (skelört), 
klint (gul fetknopp) och drabin (åkervinda).” 
Carl von Linné
Foto: Britt-Elise Björnhov



  

Flintor - Ljungen
Flintor finnes på denna trakten. Jag hade över hela slätten med stor flit sökt efter flintor som kunde 
gå upp mot de franske men på intet ställe funnit dem så jämngoda som på ljungen.
Foto: Britt-Elise Björnhov



  

Rav - bärnsten - Skanör
Rav plockades vid stranden, besynnerligen på västsidan, av pojkarna i många men merendels små 
stycken, så att i hela Sverige finnes på intet ställe mera bärnsten än här.    Foto: Britt-Elise Björnhov

För Skanör och Falsterbos del rekommenderade Linné följande; insamlande av bärnsten, flintor och svanpennor samt odling av fänkål och 
färgerot.
 ”Bärnsten, franska flintor och svanpennor äro de tre produkter som den magra Skanörstrakten självmant av sig kastar.
En simpel sommar i Skanör kan frambringa det, som icke tvenne år i Uppland kunna mogna. Eftersom fänkålen behövas så mycket till våra 
kök och apoteker, så borde Skanörsboarne tillhållas  så för det allmännas som sin egen nytta, att plantera fänkål till stor kvantitet.
Om borgerskapet i Skanör och Falsterbo komma i gång med plantering av krapp,  färgerot, är jag förvissad att dessa städer efter tjugo år 
skulle få ett helt annat utseende och borgerskapet bliver förmöget.”
Carl von Linné


