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Carl Linnaeus, prästsonen från Råshult 
i Småland, avlade mogenhetsexamen vid 
Katedralskolan i Växjö. Han skrev in sig 
som student vid Lunds universitet den 19 
augusti 1727. 

Linnaeus bodde inackorderad hos lär-
domsgiganten och medicinarprofessorn 
Kilian Stobaeus, som innehade den 
fastighet på vilken idag Dom-
kyrkoforum ligger. Stobaeus 
hade en innehållsrik natu-
raliesamling och ett stort 
bibliotek som den då 
20-årige disciplen Lin-
naeus fick tillgång till. 

När Lunds universi-
tet nu firar sitt 350-års-
jubileum är det naturligt att 
lyfta fram den begåvade och 
mångsidige Carl Linnaeus. Mindre 
känt är kanske att det var i Lund som 
han fick sin första egentliga akademiska 
utbildning. I efterhand har Wikipedia en-
ligt en ranking 2014 kunnat konstatera 
att Carl Linnaeus är mer känd över he-
la världen än både Napoleon och Dar-
win, för att inte tala om våra megapop-
stjärnor. 

Lunds universitet har medverkat i ti-
digare Linnéjubileer. Senast var det vid 
250-årsjubileet av den Skånska Resan 
1999 och det internationella jubileet 
2007, då man firade 300-årsjubileet av 
Carl Linnaeus födelse. 

I samband med Linné 2007-jubileet 
bildades Skånska Linnésällskapet med 
uppgift att på ideell grund, primärt inom 
Skånes gränser, verka för att bevara och 
levandegöra Carl von Linnés liv och gär-
ning för nuvarande och kommande gene-
rationer. Det är mot denna bakgrund som 

Sällskapet nu inbjuder till två Linné-
dagar 19–20 augusti 2017. 

Några av sällskapets 
mångkunniga medlemmar 
medverkar med föredrag 
och guidning. Svens-
ka Kyrkan och Färs & 
Frosta Sparbanksstiftel-
se har generöst bidragit 

till vårt program. 
Det är vår förhoppning 

att intresserade skåningar, Lun-
dabor, universitetsanställda med fa-

miljer, studenter och många andra, inte 
minst yngre generationer av nyfikna, ska 
hitta vägen till våra öppna program. 

Lund i juni 2017 

Gunnar Broberg 
Praeses Skånska Linnésällskapet

VÄLKOMNA TILL 

LINNÉDAGARNA I LUND 
19–20 AUGUSTI 2017
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LÖRDAG 19 AUGUSTI 
Välkomna att välja hela eller delar av dagens föreläsningsprogram. Ingen entréavgift.
Hörsalen, Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4 i Lund.

10.00–10.30 Lördagskonsert i Domkyrkan 
 För allmänheten och deltagare i Linnédagen

10.45 Linnédagarna öppnas. Introduktion: Linné i Lund. 
 Professor Gunnar Broberg, praeses Skånska Linnésällskapet

11.00 Linné och drömmen om naturens ordning
 Professor Nils Uddenberg

11.30 Linné som läkare 
 Professor Bengt Lindskog

12.00 Linné och en värld av insekter 
 Mikael Sörensson, entomolog, ordf. i Entomologiska Sällskapet i Lund

12.30–14.00 Lunchuppehåll

14.00 Linné och musiken
 Musikarkeolog Cajsa S Lund

14.30 Linnés apostlar
 Professor David Dunér

15.00 Erik Gustav Lidbeck och Drömmen om svenskt silke 
 Universitetslektor Cajsa Sjöberg

15.30 Linné, Kruses snäckmålningar och Regenfuss praktverk
 Fil dr, bokhistoriker Björn Dal

16.00 Trädgårdsmästare i 1700-talets Sverige
 Universitetslektor Åsa Ahrland

16.30 Linnés syn på ormar
 Richard Wahlgren, ordförande i International Society for the  
 History and Bibliography of Herpetology

17.00 Linnés Skånska Resa 1749. 
 Fotografen och författaren Matz Jörgensen

17.30 Linné 2007 – världens största vetenskapliga jubileum
 Informationschef Christer Hjort, samordnare för Linnéjubileerna  
 i Skåne 1999 och 2007

18.00 Linnédagen avslutas

Kl 18.10 Skånska Linnésällskapets årsmöte med efterföljande mingel samt 
subskriberad Linnésupé på Kulturkrogen, Kulturen i Lund.
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SÖNDAG 20 AUGUSTI
10.15–11.30 1700-talsvandring i Lund med Carl Linnaeus 
 Samling vid Linnéstatyn, Petriplatsen
 Guide: författaren och fotografen Matz Jörgensen
 Biljetter à 40 kr i förköp

12.00–13.15 Besök på Lunds Universitets Historiska Museum
 Guide: museichef Per Karsten
 Biljetter à 40 kr i förköp på Historiska museet

14.15–16.30 Linnévandring i Fågelsångsdalen 
 Guider: Eva Engberg, Skånes ornitologiska förening, geologiprofessor 
 Birger Schmitz och botanikern, docent Jan Thomas Johansson
 Vandringsledare är Matz Jörgensen och Björn-Anders Larsson

 Biljetter à 40 kr i förköp på Historiska museet

Per Karsten guidar i Zoologiska salen 
och Kilian Stobaeus kuriosakabinett 
och berättar om Lunds första museum 
Museum Stobaeanum och om planerna 

att återskapa detta på ursprunglig plats i 
Kungshuset. Vi avslutar med biskop Pe-
der Winstrups ornitologiska experiment 
i Lundagård.

Följ med på en stadsvandring i 
1700- talets Lund. Carl Linnaeus skrev 
in sig i Lundaakademien hösten 1727. 
Han inackorderades hos medicinpro-
fessorn Kilian Stobaeus, som bebodde 
fastigheten där bokhandeln Arken och 
Domkyrkoforum nu ligger. 

Carl Linnaeus, sedermera adlad Carl 
von Linné, står idag staty vid Petriplat-
sen. Men varför står han på denna plats 
och inte bland andra kända professorer 
vars byster är utplacerade i Lundagård? 
Om detta berättar Matz Jörgensen un-
der promenaden, som sedan tar oss till 
universitetets första botaniska trädgård 
i Lundagård. Några växter från den ti-
den finns fortfarande kvar. Trädgården 
var tyvärr vanskött, vilket bidrog till 

Linnaeus flytt till Uppsala efter endast 
två terminer i Lund. 

I samma park ligger Kungshuset eller 
Lundagårdshuset som det också kallas. 
Byggnaden är från 1570-talet och var 
bostad för danske kungen under besö-
ken i Lund. Det blev universitetets hu-
vudbyggnad 1668 och rymde förutom 
festsal en anatomisk teater och under en 
period den astronomiska institutionen. 
Här fanns också naturaliesamlingarna 
som numera kan beses på Historiska 
museet (LUHM). Universitetsbibliote-
ket fanns till en början i Liberiet, strax 
intill Domkyrkan, men flyttades sedan 
till Kungshuset. Vandringen avslutas ca 
11.30 vid LUHM, Krafts torg 1. 

Lokalen har fått ge namn åt en geolo-
gisk tidsålder, Sandbian (efter Södra 
Sandby), som varade mellan 453 och 
458 miljoner år sedan. Här finns 470 
miljoner år gamla sedimentära lager 

som innehåller spåren efter den största 
kända kollisionen mellan två kroppar i 
asteroidbältet. Geologer från hela värl-
den vallfärdar hit. 

Den östra delen av Fågelsång är 
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Förköp av biljetter à 40 kronor (endast kontant betalning) till vandringarna (Stads-
vandring i Lund resp. vandring i Fågelsångsdalen och visningen av Lunds Universi-
tets Historiska Museum) från och med 1 juni på Lunds Universitets Historiska Mu-
seum Krafts torg 1 i Lund. Öppet tis–fre 11–16, lör–sön 12–16.

www.facebook.com/skanskalinnesallskapet

natur reservat och man har räknat till 
inte mindre än 41 olika fågelarter, bland 
dem lövsångare, näktergal, svarthätta 
och kärrsångare.

Linnaeus besökte dalen 1728 och be-
skrev lyriskt ravinen där Sularpsbäcken 
rinner. Han gjorde här det första fyndet 
av den sällsynta växten vitskråp. Dock 
bar det sig inte bättre än att Linnaeus 
blev illa stungen av en insekt. Fältskären 
Schnell lyckades dock häva den hotande 
blodförgiftningen, annars hade historien 
kunnat ta en annan vändning.

Kl 13.44. Buss nr 166 från Lund C mot 
Södra Sandby (bussen går från universi-
tetssjukhuset kl 13.47). Stig av vid hpl 
Fågelsångs Tivoli och promenera sedan 
ca 100 m utmed Fågelsångsvägen i öst-
lig riktning. Man kommer då fram till 

Fågla sångskolan. Gå därefter genom 
portalen mellan skolbyggnaderna (gula 
byggnader) och fram till dammen. Den 
som kör bil kan parkera vid skolan.

Kl 14.15. Vi samlas vid dammen på nor-
ra sidan av Fåglasångskolan. Tag gärna 
med fika!

De som önskar kan delta i en gemen-
sam vandring tillbaka till Lund via Har-
deberga kyrka med vandringsledarna 
Björn-Anders Larsson och Matz Jörgen-
sen (sträckan är ca 7 km och tar omkring 
1,5 tim att gå). Alternativet är att ta buss 
nr 166 tillbaka till Lund kl 16.33 eller 
egen bil. Buss nr 166 mot Lund går sön-
dagar 33 minuter över hel timme (före 
kl 16.33 är det halvtimmestrafik vid mi-
nuttalen 03 och 33).

Winstrups växter i Botan

Biskop Peder Winstrup begravdes 1680 i Domkyrkan i Lund. Med i kistan fanns en 
stor mängd växtmaterial som fyllning i madrass och kudde. I Botaniska trädgården 
visas en utställning med bilder på Winstrups kista och de växtlämningar som hit-
tats. Du får även en guidad tur i trädgården, via din mobiltelefon, där vi berättar om 
1600-talets växter och om just de arter som fanns med i kistan.


