Linnémonumentet

Kring Linnémonumentet sitter fyra kvinnliga ﬁgurer;
Den första, representerar botaniken med blomma och förstoringsglas. Den andra, medicinen med hygieiaskålen och asklepiosstaven. Den tredje, mineralogin med en kristall och ett manuskript.
Den fjärde kvinnan representerar zoologin med en fjäril i ena
handen.
Invigningen 1885 blev en stor folkfest. Stockholm pryddes med
linneor. Cigarraskar och punschﬂaskor dekorerades med linneablommor.
Någon föreslog till och med att ändra namnet på Humlegården.
till Linnéparken vid Linnéﬁrandet 1907.

Stockholms Stadsmuseum www.stadsmuseum.stockholm.se

I verket Systema Naturae beskriver Linné naturen i tre riken;
växter, djur och stenar. Växter och djur beskrivs med ett släktnamn och ett artnamn på latin. Systemet används fortfarande i
hela världen. Den sista upplagan av Systema Naturae1768, innehöll 2300 sidor.
I sin Flora Svecia skriver Linné om favoritblomman linnea;
”Växer här och där i mycket gamla skogar bland mossor och i
skugga, på karga, daggiga, steniga ställen; i Stockholm vid Brahelund... Blommornas lukt påminner om sockerkonfekt...”
(Brahelund låg i Hagaparken).

Planteringsarbete i slutet av 1800-talet foto: Stockholms Stadsmuseum

The Monument
Fritjof Kjellberg’s bronze statue of Carl
von Linnaeus (1707-1778) was unveiled
on 13th May, 1885.
The statue shows Linnaeus holding
his Systema Naturae and a twinﬂower
– Linnaea borealis – in his left hand.
The inauguration of the statue was
an occasion of great public festivities.
Twinﬂowers bedecked the city and
appeared on the labels of cigar boxes
and bottles of arrack punch.

Wahlman Produktion 2007 jan@wahlman-produktion.se
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Den 13 maj 1885 avtäcktes Blomsterkungen,
Fritjof Kjellbergs bronsstaty över Carl von
Linné (1707-1778). Vi ser Linné avbildad med
sitt vetenskapliga verk Systema Naturae och
favoritblomman linnea.
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1. Röda knölrotsbegonior
2. Ageratum ’Kind von Dresden’
3. Fuchsia coccinea fol. variegatum
4. Sempervivum californicum
5. Pelargonium ’Golden Admiration’
6. Klenia repens
7. Mesembryanthemum californicum
fol. variegatum
8. Alternantheraparynchioides
9. (som 7)
10. Althernatera spathulata
11. Echiveria magniﬁca
GRUPP B
Nr Gammalt namn
1. Röda knölrotsbegonior
2. Pelargonium ‘Flower of Spring’
3. Althernantera latifolia major
4. Sempervivum californicum
5. Althernantera spathulata
En Echiveria i mitten
6. Klenia repens
7. Althernatera amabilis
8. Alternanthera’Schlegelii’
9. Althernathera parynchioides ’aurea’
10. Althernatera magniﬁca
11. Echiveria magniﬁca

Begonia x hybrida ’Dragon Wing’
Ageratum houstoniánum ’Leilani’
Fuchsia magellancia ’Ricartonii’
Sempervivum californicum
Pelargon ’Contrast’
Senecio serpens
Aptenia cordifolia

GRUPP C
Nr Gammalt namn
1. Röda knölrotsbegonior
2. Ageratum Kind von Dresden
3. Fuchsia coccinea fol. variegatum
4. Sempervivum californicum
5. Pelargonium Golden Admiration
6. Klenia repens
7. Fuchsia coccinea fol. variegatum
8. Alternantheraparynchioides

Alternantheraﬁcoidera ’Bettzickian’ gulgrön 9. Fuchsia coccinea fol. variegatum
Aptenia Cordifolia
10. Althernatera spathulata
Althernatera ﬁcoidera ’Bettzickian’rödgrön 11. Echiveria magniﬁca
Echiveria metallica
nytt namn
Begonia x hybrida ’Dragon Wing’
Pelargonium ‘Frank Headly’
Althernantera sp.
Sempervivum californicum
Althernatera brasiliana ’Purple Knight’
Röd/mörkbladig
Echiveria metallica
Senecio serpens
Althernatera ﬁcoidera ’Bettzickian’
rödgrön
Alternantheraﬁcoidera ’Bettzickian’
gulgrön
Althernatera
gulgrön
Althernatera brasiliana ’Purple Knight’
Echiveria metallica

nytt namn
Begonia x hybrida ’Dragon Wing’
Ageratum houstoniánum ’Leilani’
Fuchsia magellancia ’Ricartonii’
Sempervivum californicum
Pelargon ’Contrast’
Senecio serpens
Fuchsia magellancia ’Ricartonii’
Alternantheraﬁcoidera ’Bettzickian’
gulgrön
Fuchsia magellancia ’Ricartonii’
Althernatera brasiliana ’Purple Knight’
Echiveria metallica

Planteringsarbete i slutet av 1800-talet foto: Stockholms Stadsmuseum
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Planterade växter 1886 och 2007
nytt namn

�
�

�
�

�
��

�

�

Rabatten var en så kallad tapetgrupp med 21.000 växter i olika mönster och färger.
Stadsträdgårdsmästare Medin beskriver sin exotiska plantering; ”De färgrika och dyrbara
grupperna tillvunno sig välförtjänt uppmärksamhet och de vittnade tillika om den offervillighet som Stockholms stads kommun plägar visa när det gäller att med blommor och andra
dekorativa växter pryda stadens förnämsta promenadplatser.”
Under våren 1886 blommade hyacinter i olika färger och små scharlakansröda Duc van Toll
tulpaner i de fyra rundlarna. På sommaren samma år blommade hela planteringen av färgrika tropiska växter med ursprung från bland annat Australien, Nord- och Sydamerika.
En del av planteringens ursprungliga växter från 1886 har inte gått att ﬁnna på grund av att
många har försvunnit eller ändrat sortnamn.

GRUPP A
Nr Gammalt namn
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A

The Planting
C

Originalet tillhör Stockholms Stadsarkiv

Stockholms Stadsmuseum www.stadsmuseum.stockholm.se

Exploateringskontoret, Stockholms Stadsmuseum och Östermalms stadsdelsförvaltning

För att hylla Carl von Linné på 300-årsdagen har
Stockholms stad återskapat delar av planteringen
runt Linnémonumentet. Våren 1886 invigdes planteringen efter Stockholms första stadsträdgårdsmästare
Alfred Medins ritning från 1885.
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To celebrate Linnaeus’ tercentenary, the City of Stockholm
has chosen to recreate parts
of the garden planted round
the Linnaeus Monument. The
original garden, comprising
21,000 plants of various colours
planted in a variety of patterns
after a design by Alfred Medin,
Stockholm’s ﬁrst Head Gardener, was inaugurated in the
spring of 1886.

Wahlman Produktion 2007 jan@wahlman-produktion.se

Linnéplanteringen
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