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Här hittar du
Linnéträdgården
Alldeles i närheten av Linnéuniversitetet i Växjö ligger sjön Trummen.
Vid dess västra strand har Linnéträdgården placerats.
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Om du vill ta bussen till Linnéträdgården från Växjö centrum,
välj linje 1 eller 5 mot Teleborg. Gå av vid hållplats Skogsudden
och följ vägvisningen.
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Mer information om Linnéträdgården
och dess arter finns på www.vaxjo.se
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Linné och Växjö

C

arl von Linnés far var en hängiven amatörbotanist med en
omfattande trädgård fylld av blommor och örter.
Hans intresse överfördes på den äldste sonen, som redan som
femåring fick en egen lott att sköta.

Som nioåring skickades den unge Carl från hemmet i Stenbrohult
till Växjö för att gå i skola. Tanken var att Linné skulle bli präst,
precis som sin far. Till en början gick inte skolarbetet speciellt bra
och lärarna avrådde Carls föräldrar från att låta honom läsa till
präst, eftersom deras son hellre vistades ute i naturen än i skolan.
Med stort besvär klarade han sig igenom trivialskolan och lyckades
komma in på gymnasiet. Vid den här tiden inriktade sig gymnasiet
i Växjö främst på ämnena grekiska, hebreiska, teologi, metafysik
och retorik. Dessa intresserade inte Linné, men han gjorde mycket
bra ifrån sig i naturkunnighet och matematik. Dessutom lärde han
sig tala flytande latin, som var den tidens
förnämsta språk i lärda kretsar.
Naturkunskapsläraren Johan Rothman
kom att få stor betydelse för den unge
Carl. Han intresserade honom för
medicinska studier, som vid den här tiden
också innefattade botanik, vilket passade Carl förträffligt. Efter inrådan från
doktor Rothman gav föräldrarna sonen
tillåtelse att läsa till läkare istället för
präst. Under Linnés sista år på gymnasiet
undervisade Rothman honom i botanik
och fysiologi på eget initiativ innan den
blivande vetenskapsmannen gav sig ut i
världen.

En trädgård till Linnés ära
I

maj 1707 föddes Carl von Linné i Råshult, fem mil söder om
Växjö. Under samma vårmånad 2007 firades trehundraårsjubileet av denna händelse med Linnéträdgårdens deltagande på Chelsea Flower Show i London, där den belönades
med guldmedalj. Efter att ha mellanlandat i Göteborgs botaniska
trädgård nådde den sin slutliga destination i Växjö.

Återspeglar Linnés nyfikenhet

Ulf Nordfjell

Estetisk utsmyckning
Linnéträdgården är minimalistiskt elegant, med sin rikedom av
anspråkslösa växter. Ålderdomligt huggna timmerväggar förankrade i en modern stålkonstruktion avskiljer trädgårdens olika
delar från varandra. Dessa väggar bildar även många spännande
siktlinjer, öppningar och perspektiv. Här återfinns också vackra
sten- och vattenarrangemang, som bland annat återger känslan
av en svensk skogstjärn och våra älvar med dess strida strömmar.
Konstnären Anne-Karin Furunes hålstansade ståltavla, med Linné som motiv,
bildar en spännande kontrast till de bakomliggande granhäckarna som konstverket placerats framför. Furunes har använt
samma stansteknik för trädgårdens båda
andra konstverk som föreställer ananas
och banan, vilka Linné betraktade som
botanikens kronjuveler.

Linnéträdgården har skapats av Ulf Nordfjell som är en av Sveriges mest uppmärksammade landskapsarkitekter. Tanken
var att trädgården skulle gestalta Linnés
nyfikenhet och kärlek till naturen i modern
tappning. Resultatet blev en stilträdgård
som återspeglar såväl svensk naturkänsla
och trädgårdsdesign som arkitektur och
konst. Nordfjell har blandat naturens vilda
uttryck med trädgårdskonstens formklippta
buskar och träd, inspirerat av Linnés dåtida
trädgård och vår allemansrätt. När trädgården flyttades till Växjö anpassade Nordfjell
växtvalet något till den aktuella växtzonen,
men på det hela taget är trädgården densamma som visades i London.

Placering vid Trummen
Linnéträdgården har hittat sin plats vid
sjön Trummen, nära Växjös trästadsprojekt Välle broar och Linnéuniversitetet.
Platsen sammanlänkar vetenskapsmannen Linnés intresse för naturen med hus
byggda i trä och lärosätet som bär hans
namn.

Smakfulla kombinationer
I Linnéträdgården möts modern arkitektur, konst och design i traditionella svenska material som granit, timmer och stål med lingon
och andra välbekanta vilda växter. Här finns också äldre arter från
Linnés tid, som till exempel vit krollilja, hasselört, hammarbytaklök
och förstås linnean – den egna blomman. Linné var även läkare och
i trädgården återfinns medicinalväxter som stjärnflocka och fingerborgsblomma som han själv odlade i Uppsala botaniska trädgård.

Bilderna i den här foldern visar trädgården som den såg ut när den fanns i Chelsea och Göteborg.

