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Lørdag 09-06-2007
Det var en god ide af Botanisk Forening at arrangere en tur til Sverige her i året for Linnés 300 års
fødselsdag. Vi mødtes som sædvanligt på hjørnet ved Gothersgade og Farimagsgade og blev hentet
af Tommys bus. Alle kom i god tid. Karin havde en hel del bagage, der skulle med. Det var
frokosten til om søndagen. Nogle stærke mænd hjalp med at få det hele anbragt bussen. Den blev
pakket med øl, vand og mad til et par dage. Vejret var fint og det tegnede til at blive en varm dag.
Vi kørte over Øresundsbroen, og på Peberholm så vi, at øen var grønnere i år, end den var sidste år.
På en tankstation lige uden for Lund, samlede vi vores svenske guide Gösta Regnell op. Der blev
også plads til hans cykel oven på kufferterne.
Derfra kørte vi ind i Lund, hvor Gösta fortalte lidt om Lund by på Linnés tid. Vi gjorde holdt foran
domkirken, hvor vi blev sat af bussen. Vi så først haven ved Domkirken og Gösta fortalte
historien om området, som var gammelt dansk land. På dette sted havde også Ærkebispens Borg
ligget. Hele området blev kaldt Lundagård. Der groede nogle gamle og meget store træer, som var
bolig for flere sjældne, unikke insekter og en masse fugle. Der var dejlig skygge og svalt under de
store tæt-stående træer på denne varme dag med høj sol.

Gammelt bibliotek, måske del af fæstningsmuren

Lund Domkirke – Den er Nordens største metropolitankirke, grundlagt omkring
1100 og muliggjort ved generøse donationer fra Knud 4. den hellige. Byggeriet blev
indledt under ærkebiskop Assers tid og 1. september 1123 blev kryptens højalter
indviet. I 1145 stod kirken færdig og blev indviet under stor pomp og pragt, må man
formode, af ærkebiskop Eskil. Den gamle kirke er gennem tiderne blevet ændret og
bygget om flere gange. Den kirke vi ser i dag, har ikke meget med den oprindelige
Lund-domen at gøre. Den eneste detalje, der er urørt, er apsisen.

Side 2

DBF

Linné-tur til Sverige

Lund Domkirkes apsis

Middelalderuret

I krypten står kisten med den sidste danske biskop i Lund, Peder Winstrup, som
skiftede bispekåben ud med en vendekåbe, han støttede nu den svenske konge. Den
nok så hæderværdige bisp Anders Sunesen må nøjes med en mere beskeden grav i
kirkens tværskib. Ved Anders Sunesens sarkofag stilles der hvert år den 15. juni,
Valdemarsdag, et Dannebrogsflag op. Ifølge sagnet var det jo ham, der greb
Dannebrog i slaget ved Lyndanisse. Flaget står i kirken til midsommerdagen, der var
Anders Sunesens dødsdag i 1228. Middelalderuret ”Horologium Mirabile Lundense”
er fra ca. 1424. Uret består af flere dele, bl.a. et astronomisk ur. Når uret spiller ”In
dulci jubilo”, træder De Hellige Tre Konger frem og priser Jesusbarnet i Jomfru
Marias favn.
Vi gik rundt om kirken, hvor vi betragtede alle de
Murruder

Asplenium ruta-muraria

der sad i murværket. Vi hørte lidt om restaureringen af Domkirken, inden vi gik ned i krypten. Det
er et mesterværk af arkitektonisk skønhed med bl. a. 41 krydshvælvinger i tufsten. I det ene hjørne
er der en drikkevandsbrønd, hvis vand kommer fra en gl. helligkilde, som kryptkirken blev rejst
over. På siderne af brønden har Adam van Düren lavet satiriske relieffer (1513-14), fx over munkes
vellevned. Mest berømt er Finn-søjlen. Det har givet anledning til flere fortolkninger af det gamle
sagn om jætten Finn og bygningen af kirken, hvor jætten Finn er hugget i sten som figur på en af
søjlerne.
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Murruder Asplenium ruta-muraria

I krypten fortalte Gösta mere om Linné, om hans rejser og læste op fra flere af hans bøger. Vi gik
rundt og så døbefonten og murpillerne med de flotte udsmykninger. Lene var så uheldig at vælte en
lysestage med sin rygsæk, så det tynde glas omkrig stearinlyset splintrede. Vi skubbede glasskårene
til side, for at ingen skulle komme til skade. Derefter gik vi rundt oppe i domkirken og så Johan
Skovgårds mosaik i korbuen og kirkestolene fra 1400-tallet. Vi hørte også om det astronomiske ur,
som viser klokkeslæt, dato, solens og månens gang. De hellige tre Konger hylder Jomfru Maria og
Jesusbarnet på faste klokkeslæt.
Udenfor Domkirken opdagede vi, at Per Hartvig havde fået en meget dyb flænge i en lægmuskel.
Det var et glasskår, der havde siddet i rillerne på hans sko, som havde skåret flængen. Den var så
dyb, at han måtte på hospitalet og få den syet. Göstas datter tog med ham i ambulancen.
Vi gik nu op for at se en udstilling på universitetsbiblioteket på Helgonbakken. Her havde før i tiden
”Alle Helgens Klostret” ligget. I biblioteket, som for øvrigt havde 100 års fødselsdag, var der en
udstilling i forhallen om Kilian Stobæus, som Linné boede hos i det første år af sin studietid.
Stobæus’s store bogsamling var af stor betydning for Linné i hans studietid.
Det var en interessant udstilling og inden vi var færdige på biblioteket, var Per tilbage. Det var gået
utroligt hurtigt med at få ham lappet sammen. Inde i biblioteket var der også en meget stor og flot
runesten, der havde siddet i væggen på Helgona klosteret.

På vej ned mod Linnés statue, var vi inde i en gammel købmandsgård, her så vi bl.a.
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Gul Lærkespore
Blå Rapunsel

Pseudofumaria lutea
Phyteuma nigrum

Blå Rapunsel Phyteuma nigrum

Linné på Petri-pladsen

Nu kom vi ned til Petri-pladsen. Ved indgangen til pladsen var der et omrids af brosten, som viste
hvor Sankt Petri kirken havde været, (den var ikke ret stor). Man havde lavet en beplantning på den
lille plads, som nu skulle hedde Linnés eng. Vi var med til indvielsen af pladsen. Der var musik og
underholdning af en skuespiller udklædt som Linné. Han sagde meget, som ikke alt var nemt at
høre. Det var utrolig varmt i solen, men et stort træ gav en dejlig skygge. Desværre var det uden for
hørevidde. Bagefter var der udskænkning af hyldeblomstdrik. Der var nogle kager, som man skulle
bruge hammer til at knuse. Så hårde var de.
Vi gik over mod bussen gennem Löwegrenska trädgården og kom forbi et meget flot
Tulipantræ

Liriodéndron tulipifera

Tulipantræ Liriodéndron tulipifera

Side 5

DBF

Linné-tur til Sverige

Nu kørte vi ud til Kungsmarken
Kungsmarken øst for Lund er det eneste større bevarede engområde på fugtig, kalkrig
moræne i Sydsverige, som har den naturlige artsrige flora nogenlunde intakt. Området
har været brugt til høslæt og til græsnings siden middelalderen og måske længere
endnu.
Midt i det fredede naturreservat ligger Lunds Akademiske Golfklubs baner og
klubhus.
Vi startede med at spise frokost. Der var flere, der ikke ville gå så langt. De satte sig i skyggen på
en lille forhøjning, egentligt et tee-off sted. De måtte meget hurtigt flytte sig for nogle golfspillere.
Vi andre gik op på toppen af en bakke og satte os under dejlige skyggefulde træer. På vej derop så
vi
Forskelligbladet Tidsel

Cirsium helenioides

Da frokosten var slut, gik vi en tur i dette dejlige område, hvor vi bl.a. så
Læge-Betonie
Blodrød Storkenæb
Fløjlsgræs
Bleg Star
Vår-Star
Rød Svingel
Skov-Gøgelilje
Hjertegræs
Alm. Kamgræs
Vellugtende Gulaks
Alm. Hundegræs

Plettet Gøgeurt Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Stachys officinalis
Geranium sanguineum
Holcus lanatus
Carex pallescens
Carex caryophyllea
Festuca rubra ssp. rubra
Platanthera chlorantha
Briza media
Cynosurus cristatus
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata

Pile-Alant (i knop) Inula salicina
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Hirse-Star
Bakke-Star
Knoldet Mjødurt
Plettet Gøgeurt
Trævlekrone
Langakset Trådspore
Hartmans Star
Engskær
Pile-Alant (i knop)
Djævelsbid
Rundbælg
Løvefod

Hartmans Star Carex hartmanii

Opret Kobjælde
Afbidt Høgeskæg
Engblomme
Alm. Mælkeurt
Tveskægget Ærenpris
Stivhåret Borst
Stinkende Krageklo
Blåhat
Alm. Tjærenellike
Engkarse

Carex panicea
Carex montana
Filipendula vulgaris
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Lychnis flos-cuculi
Gymnadenia conopsea var. conopsea
Carex hartmanii
Serratula tinctoria
Inula salicina
Succisa pratensis
Anthyllis vulneraria
Alchemilla

Engblomme Trollius europaeus

Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris
Crepis praemorsa
Trollius europaeus
Polygala vulgaris
Veronica chamaedrys
Leontodon hispidus
Ononis arvensis
Knautia arvensis
Viscaria vulgaris
Cardamine pratense

Tilbage ved bussen fik vi at vide, at der alligevel var tid til at komme ned til Sularpskärret. Der
havde været lidt utilfredshed med, at vi skulle droppe denne lokalitet, fordi vi havde brugt lidt mere
tid i Lund end planlagt. I kæret var det meste afblomstret, men det var dejligt, at vi fik det at se. Der
er noget specielt ved at gå ude i et kær.
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Sularpskärret

Vi gik først lidt langs med en cykelsti, hvor der var
Japansk Pileurt
Eng-Nellikerod

Fallopia japonica
Geum rivale

I kæret
Alm. Mjødurt
Tvebo Baldrian
Melet Kodriver
Tvebo Star
Alm. Vibefedt
Krognæb Star
Bukkeblad (bl)
Kær-Trehage
Smalbladet Kæruld
Kødfarvet Gøgeurt
Kær-Fladstjerne
Kær-Tidsel
Angelik
Næb-Star

Filipendula ulmaria
Valeriana dioica
Primula farinosa
Carex dioica
Pinguicula vulgaris
Carex lepidocarpa
Menyanthes trifoliata
Triglochin palustris
Eriophorum angustifolium
Dactylorhiza incarnata
Stellaria palustris
Cirsium palustre
Angelica sylvestris
Carex rostrata
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Sort Pil
Langakset Star
Trindstænglet Star
Trævlekrone
Skov-Kogleaks
Tormentil

Salix myrsinifolia
Carex appropinquata
Carex diandra
Lychnis flos-cuculi
Scirpus sylvaticus
Potentilla erecta

Melet Kodriver Primula farinosa

Næb-Star Carex rostrata

Da vi stod nede i kæret forklarede Gösta, at et lille knold af grundfjeldet, som vi så på den anden
side af vejen, var en udløber af Romeleåsen.
Vi kørte et kort stykke tid, inden vi sagde farvel til Gösta. Han fik nogle fine chokolader som tak,
inden han forsatte på sin cykel. Bussen kørte ad vej 23 gennem Ringsjøarne, forbi Bosjø Kloster og
videre ad vej 117 mod til vandrehjemmet i Strömnäsbruk.
Det lå rigtig smuk nær en stor sø. Vi blev fordelt i flere små huse, nogle med bad og et uden. De der
blev indlogeret her, måtte så gå over i de andre huse for at svømme. I det hus Dagmar boede i,
sammen med Birthe, Mona og Lilian i et udmærket værelse, var der en fin gammel stue og et
køkken, hvor der foruden de tidssvarende faciliteter, også var bevaret nogle af de gamle køkkenting.
Vi mødtes kl 19. 45 hvor vi kørte ned til byen. Vi skulle indtage vores aftensmad på en lille cafe,
Riksettan. Den ligger ved vejen R 1 som slynger sig mellem E 4 og åen Lagan. Der var bestilt mad
til os. Vi fik først masser af vand, inden de havde modtaget vores bestilling på drikkevarer.
Middagen bestod af en laksemad og derefter husmandskost, en slags hakkebøf/frikadelle med
flødestuvede kartofler og salat. Senere satte vi os ud på verandaen og drak kaffe og te.
Vi kørte tilbage til vandrehjemmet og satte os ud på en af terrasserne og nød den lune aften. Claus
fortalte mere om Linné og viste kort og brochurer, som han havde samlet. Vi nød lidt snak og
rødvin, inden vi gik til køjs.
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Søndag 10-06-2007
Der var utroligt stille, da vi vågnede. Vi stod op og fik pakket sammen, inden vi gik over og smurte
vores madpakke. Det var Karin, der havde stået for indkøb og der var alt hvad man kunne ønske sig.
Derefter kørte vi ned til restauranten igen, hvor vi skulle indtage vores morgenmad. Mens vi spiste
sang værtens kone et par meget smukke viser. Hun havde en rigtig køn stemme. Hun kaldte det
musik og viser for fordøjelsen.
Nu kørte vi ned til Linnés Råshult. Første gik vi ned i engen, her så vi bl.a.
Akeleje Frøstjerne
Alm. Kamgræs
Skjalder
Hvid Okseøje (Prästkrage)
Prikbladet Perikon
Alm. Kongepen
Læge-Ærenpris
Krat-Fladbælg
Græsbladet Fladstjerne
Vellugtende Gulaks
Alm. Mælkeurt
Hare-Star
Plettet-Gøgeurt
Tue-Siv
Skov-Gøgelilje

Thalictrum aquilegiifolium
Cynosurus critatus
Rhinanthus
Leucanthemum vulgare
Hypericum perforatum
Hypochoeris radicata
Veronica officinalis
Lathyrus linifolius
Stellaris graminea
Anthoxanthum odoratum
Polygala vulgaris
Carex ovalis
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Juncus tenuis
Platanthera chlorantha

Skov-Gøgelilje Platanthera chlorantha

Side 10

DBF

Linné-tur til Sverige

Tormentil
Alm. Kohvede
Pyramide Læbeløs
Alm. Tyttebær
Blåhat
Hjertegræs
Pille-Star
Liljekonval
Alm. Guldblomme (Slåtterblomma)
Håret Høgeurt
Lancetbladet Høgeurt
Alm. Høgeurt
Svensk Hønsebær

Potentilla erecta
Melampyrum pratense
Ajuga pyramidalis
Vaccinium vitis-idaea
Knautia arvensis
Briza media
Carex pilulifera
Convallaria majalis
Arnica montana
Pilosella officinarum
Pilosella lactucella
Hieracium sekt. Vulgata
Cornus suecica

Alm. Guldblomme Arnica montana

Svensk Hønsebær Cornus suecica

Der var meget varmt på engen. Solen var brændende. Dagmar gik tilbage og fandt en bænk et
skyggefuldt sted, hvor hun sad, til vi andre kom tilbage, hvor vi skulle på rundvisning.
Urtehaven
Vi fik kun forklaret lidt om lægeplanter og krydderurter. Ellers måtte vi kigge på
oversigtstegningen, Vi så bl.a.
Rude
Humle

Ruta graveolens
Humulus lupulus

Der var også en Frugthave med de gamle sorter
Blomsterhaven
Kruset Rejnfan (Gubbeskæg)
Vellugtende Aftenstjerne
Silkeplante

Tanacetum vulgare ssp. crispus
Hesperis matronalis
Asclepias syriacus
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Og meget mere. Der var en stor frodighed over hele området. Det hele var fint og ordnet i anledning
af 300 års fødselsdagen.

Rekonstruktion af barndomshjemmet

Linné

Nu mødtes vi med to guider fra Linnés museum. Vi blev delt i to grupper. Den ene guide fortalte
om indretningen af husene, og at mange af de gamle møbler var kopier, Vi fik set en meget gammel
bibel og en lægetaske. Den anden guide fortalte om de forskellige urte- humle og vingårde.

Bibel

Lægetaske

Nu var der også tur ned til engene. Nogle gik med. Andre slappede af, købte kaffe, kolde drikke og
is. Desuden blev der købt godt ind af bøger, planter og bluser fra butikken.
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Hembygds museet var interessant med gamle møbler og gamle broderede kraver og andet
håndarbejde. På første sal var der en masse gamle håndværktøj og redskaber.
Höö

Derfra kørte vi til Höö, som er et naturreservat. Her nød vi først de medbragte klemmer, hvorefter vi
gik en rundtur på øen. Det var et meget smukt område. Vi så bl.a.
Alm. Tjærenellike
Bakke-Nellike
Gul Stenbræk
Alm. Knopurt
Blåhat
Vild Kørvel
Gøg

Viscaria vulgaris
Dianthus deltoides
Saxifraga hirculus
Centaura jacea
Knautia arvensis
Anthriscus sylvestris
Cuculus canorus

Vi gik ind i en indhegning og gik over en eng med køer ad en afmærket rute. Der var mange store
og små stenblokke i det kuperede terræn.
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Gåsegang

Gul Snerre
Alm. Sølv-Potentil
Fløjlsgræs
Grå Star
Alm. Fjerbregne
Elle-skov (Grå El)

Galium verum
Potentilla argentea
Holcus lanatus
Carex canescens
Athyrium filix-femina
Alnus incana ssp incana

Hvem mon er er mest nysgerrige

Læge-Ærenpris
Tredelt Egebregne
Dunet-Egebregne
Majblomst
Hulkravet Kodriver
Stivhåret Borst
Bakke-Soløje
Håret Løvefod
Kongelys

Veronica officinalis
Gymnocarpium dryopteris
Plegopteris connectilis
Maianthemum bifolium
Primula veris
Leontodon hispidus
Helianthemum nummularium ssp. obscurum
Alchemilla filicaulis ssp. vestita
Verbascum
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Nordisk Radeløv Asplenium septentrionale

Jordbær
Plettet Gøgeurt
Lav Skorsoner
Trævlekrone
Alm. Tjærenellike
Muse-Vikke
Alm. Gyldenris
Nordisk Radeløv

Fragaria
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Scorzonera humilis
Lychnis flos-cuculi
Viscaria vulgaris
Vicia cracca
Solidago virgaurea
Asplenium septentrionale

Nu var turen slut og vi entrede bussen. Nu skulle vi bare ud og køre. Undervejs fortalte Per Hartvig
om et ungdomsprojekt, han havde haft i et område, vi kørte igennem. Det var en Lærkefalke unge,
som var faldet ud af reden. Per og nogle andre unge forskere havde født den op, i det håb at den
ville kunne klare sig i naturen. Men den lærte ikke at jage. Den tiggede mad hos mennesker.
Vi holdt heldigvis et lille stop undervejs på Eslöv rateplads, hvor vi kunne komme ud og strække
benene, købe lidt kaffe og te og kage til teen eller en is efter behov. Vi var hjemme lidt før
tidsplanen. Det var dejligt. Vi fik sagt pænt farvel og skiltes hurtig, med en dejlig fornemmelse af,
at vi havde haft en rigtig spændende og indholdsrig tur. Det var en rigtig god ide med både
botaniske og kulturelle input.
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Petri Pladsen – Linnés eng
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Fra FLORAN I SKÅNE
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Fra FLORAN I SKÅNE

Side 19

DBF

Linné-tur til Sverige

Kulturreservatet Råshult
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Fra folderen om Höö

Side 21

