
 
2021-06-15 

Webbplats: www.linnesrashult.se - Instagram - @linnesrashult – Facebook - Linnés Råshult  

 

Region Kronoberg 
Diarienummer: 19RGK739 

 

 

 

 

Svar på remiss ”Den regionala kulturplanen för Kronoberg 2022-2024” 

Smålandssonen Carl von Linné anses vara en av Sveriges mest kända vetenskapspersoner genom 

tiderna – med sitt arbete med Systema Nature är han fortfarande viktig inom områdena zooligo, 

medicin och botanik.  

Linnés Råshult är Carl von Linnés födelsehem och drar årligen cirka 35 000 besökare till platsen. 

Ett viktigt och framstående besöksmål i Kronoberg för både lokala som nationella och 

internationella gäster.  

Stiftelsen Linnés Råshult som ansvarar för kulturreservatet har som syfte att vårda 

kulturlandskapet så att det behåller en ålderdomlig prägel, att vårda minnet av Carl von Linné 

samt att sprida kunskap om de värden som finns i området. Stiftelsen har ofta samarbeten med 

skolor och anordnar guidningar personer med demenssjukdomar och andra funktionsvariationer. 

Det pågår sedan några år tillbaka en förstudie kring att göra en världsarvsansökan kopplat till den 

systematiska biologin ”The Rise of Systematic Biology”. Ansökan görs tillsammans med bland 

andra Stiftelsen Linnés Råshult, Linnéuniversitetet, Uppsala Universitet, länsstyrelsen i Uppsala 

och Kronoberg, region Kronoberg, Älmhults och Uppsala kommun med flera. Projektet ”The 

Rise of Systematic Biology” går ut på att nominera ett urval svenska Linnéminnen till 

världsarvslistan, som en del av en internationell serie av platser som var viktiga när vetenskapen 

systematisk biologi utvecklades under 1700-talet. 

I remissförslaget nämns på sidan 19 vikten av kulturarvet där både kulturmiljöer och arkiv 

uppmärksammas och här anser vi att Linnés Råshult har en viktig roll att fylla. Kulturmiljön på 

platsen har en stor betydelse för Småland och Sveriges historia och vi ser att det finns 

utvecklingspotential genom ett tydligare samarbete med region Kronoberg.  

Linnés Råshult är en viktig plats och arena i Kronoberg – såväl för kulturhistoria som för modern 

kultur och vi vill gärna vara med och utveckla detta tillsammans med flera aktörer. Vi tycker det 

är viktigt att ka kunskap om vår historia för att förstå vår samtid.  

Eva Ballovarre  

Ordförande för Stiftelsen Linnés Råshult   
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