I CARL VON LINNÉS FOTSPÅR
Carl von Linné (1707- 1778) är kanske den mest internationellt kände svensken genom tiderna.
Som vetenskapsman var han mycket framstående, dels genom att göra egna fynd och upptäckter,
dels genom att skapa ordning i det biologiska vetandet.
Linné presenterade ett ordnat system att beskriva växternas släktskap (Linnés sexualsystem).
Detta byggde på antal och utseende av växternas könsorgan
(ståndare och pistiller), något som vi kan uppmärksamma genom
att studera en svensk hundralapp.
Där finns vid Línnés högra sida två individer av den just här längs Finjasjöleden rikligt förekommande blomväxten skogsbingel, Mercurialis
perennis. Denna ört är en s.k. tvåbyggare, d.v.s. den har enkönade
blommor på olika individer.
På sedeln finns en hanväxt med hanblommor (ståndare) till vänster
och en honväxt med honblommor (pistiller) närmst Linné.

In Carl von Linné's Footsteps
Carl von Linné (Linnaeus) 1707-1778 is probably the world's most famous Swede – for
his own discoveries as well as for botanical
ordering by the number and resemblance of
plant stamens and pistils.
Our 100-kronor banknote bears images of
Linné and the dioecious plant Bog Mercury,
Mercurialis perennis, rife around Lake Finja.
The left image shows a male plant's stamens,
the right: female pistils.
Top right, his motto:
”OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA”
Marvel at all things,
even the most ordinary

In Carl von Linnés Fußspuren

Till höger om blomsterkonungen står
hans valspråk skrivet med mycket små
bokstäver
(syns bäst med hjälp av förstoringsglas):

”OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA”

Carl von Linné (1707- 1778), der wohl bekannteste Schwede aller Zeiten, hat u.a. die
Pflanzen nach ihrer Verwandtschaft geordnet
(Linnés Sexualsystem). Grundlage sind Anzahl
und Aussehen der Geschlechtsorgane der
Pflanzen (Staubgefäße und Stempel).
Auf einem 100 Kronen Schein sind neben
Linné links eine männliche Blüte (Staubgefäße) und rechts eine weibliche Blüte
(Stempel) vom Bingelkraut, das hier am Finjasee reichlich vorkommt.
Rechts vom Blumenkönig steht in ganz kleiner Schrift sein Wahlspruch:
”OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA”
Wundere dich über alles,
auch das Alltägliche

Förundra dig över allt,
även det mest alldagliga
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