Vandra i Carl von Linnés fotspår
Carl von Linné gjorde 1749 sin skånska resa. Vandringsleden
Öresundsleden/Kullaleden mellan Landskrona och Ängelholm följer hans
färdväg. Vandra och jämför Linnés skildring med nutiden, få en ny syn på natur,
bebyggelse, stad och landsbygd.
Carl von Linné är världskänd för sin
systematisering av växter. Hans system för
uppdelning i släkten och arter är
fortfarande världsspråket för alla som
arbetar med växter. Han är en föregångare
till ett ekologiskt sätt att se på naturen.
Carl von Linné gjorde 1749 sin skånska
resa. I den bok han skrev om resan ger han
en intressant bild av Skåne. Han beskriver
växter, folkseder, olika sätt att bygga hus,
utvinning av naturtillgångar, sanddrift
mm. I en av byarna han passerade
strosade grisar runt och åt sig feta på
fiskhuvuden. När Linné smakade på
fläskköttet kände han tydligt fisksmaken.
Följ Linné från Jonstorp till Landskrona,
upplev platser han besökt, njut av
blomsterprakten i ett antal parker, jämför
1700-tal och nutid.

Ankomst till STF Vandrarhem Jonstorp
eller STF Vandrarhem Landskrona.
De här etapperna ingår:

Jonstorp-Kullaberg
Under vandring till Svanshall ser man en
del av en av Sveriges största plantskolor.
Under den fortsatta vandringen genom
pittoreska kustsamhällen och varierande
natur passerar ni ett antal platser som
Linné beskrev: det som finns kvar av
fäladen vid Svanshall, resterna av ett
sandstensbrott, den gamla
korsvirkesgården Himmelstorpsgården och
en domarring. Från Himmelstorpsgården
finns möjlighet att ta sig till Lars Vilks
omdiskuterade konstverk Nimis.
Kullaberg-Krapperup
Vandring på Kullaberg upp till fyren, besök
på Naturrum och utställningen ”Porten till
Kullaberg” som beskriver växter, geologi,
djur och havsmiljö inom Kullabergs
naturreservat. Ta gärna stigen ned till
Silvergrottan längst ut på spetsen av
berget. Grottan fick sitt namn från
bergarten i grottans tak och golv pegmatit som glimmar som silver.
Vandringen fortsätter genom Mölle som
tyske kejsaren besökte i början av 1900talet, genom Mölle fälad där det finns

chans att uppleva klockgrodor, fram till
Krapperup. Guide ansluter vid
skjuttavelsslätten nedanför slottet och
berättar om trädgården och parken,
gården, folklivet och slottet och dess
historia sedan 1300-talet.

skriver om i sin dagbok, t.ex. fästningen,
hamnen och stadskyrkans tidigare plats.
Vandringen avslutas på Erikstorps
kungsgård, samtida med Linné.
Ekologivandring Landskrona - Rydebäck
Vandring längs kusten norrut från
Landskrona, som bjuder på milsvid utsikt –
från Öresundsbron i söder till Helsingör i
norr. Under vandringen passeras
lämningarna av Karl XII:s försvarsskansar
från början av 1700-talet; den vackra
naturformationen Hilleshögs dalar med
Sandbergen, skapade av inlandsisen samt
stränder fulla av tegelsten. Under
vandringen till Hilleshögs dalar följer guide
med och berättar om geologi, djurliv och
växtlighet i den mycket speciella miljö som
formats av inlandsisen.

Avresa från Jonstorp eller Landskrona
Helsingborg med Sofiero och Fredriksdal
Museer och trädgårdar
Vandringen börjar på Sofiero som har en
bakgrund som kungligt sommarslott.
Parken är nu ett eldorado för
blomstervänner. Efter Sofiero passerar ni
Tinkarpsbacken där det finns spår av den
kolbrytning som fanns under Linnés tid.
Besök på Fredriksdal med visning av deras
botaniska trädgård. Här guidas ni i den
landskapshistoriska trädgården med den
skånska vilda floran, ängar och
betesmarker med ett myller av vilda
växter, djur och svampar som var vanligt i
17- och 1800-talets landskap. I den
botaniska trädgården finns en rabatt med
exempel från samtliga 24 klasser enligt
Linnés indelning. Från Fredriksdal resa
med regionbuss till Landskrona.
Övernattning på STF Landskrona
Vandrarhem.
I Linnés hjulspår genom dagens
Landskrona Vi tar lokaltåget till Häljarp,
därifrån guidad vandring. Till stor del går
det att följa Linnés rutt och se platser han

Pris 5.900 kr/person under förutsättning
av minst 8 deltagare. Programmet
genomförs 15-21 maj, 22-28 maj och 21 –
27 augusti 2016.
Övernattning sker tre nätter på STF
Vandrarhem Jonstorp och tre nätter på
STF Vandrarhem Landskrona.

I priset ingår sex övernattningar i
tvåbäddsrum med sänglinne, frukost och
lunchpaket, tre middagar på Jonstorps
vandrarhem (i Landskrona finns ett antal
restauranger/matställen nära
vandrarhemmet), guidning vid tre
tillfällen, inträde till Sofiero och
Fredriksdal, transport mellan Jonstorps
vandrarhem och start- och slutpunkter för
vandring dag 2-4, transport av bagage
mellan Jonstorp och Landskrona,
bussbiljett Landskrona - Jonstorp, karta
och handledning med beskrivningar av
platser och företeelser som Linné besökte
och berättade om.
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