Program 2017
Linnéträdgården & Linnémuseet

Linnés Hammarby

Svartbäcksgatan 27

15 km SO om Uppsala

Tis 23/5 Grattis Linné

Sön 16/7 kl. 10-16 Slåtterdag

Gratis visningar för skolan. Obligatorisk föranmälan.

Lär dig använda lie och räfsa. Lyssna på musik och sagor
under arbetet. Försäljning av historiska grönsaker i
kålgården. Fri entré för 1700-talsklädda. I kulturreservatet
och soldattorpet.

Lör 3/6 kl. 20-24 Museinatt hos Linné
Besök Linnés trädgård i sommarnatten. Hälsa på hos
familjen Linné i professorsbostaden.

Sön 20/8 kl. 11-17 Rågskörd med marknad

Ons 7/6 kl. 12.30 Planteringsdags

Gemytlig marknad med skinn, hantverk, ost, bröd och
grönsaker från lokala tillverkare. Var med vid årets
rågskörd, låna 1700-talskläder till barnen och ta del av
andra familjeaktiviteter. Fri entré för 1700-talsklädda.
Kl. 13.30 Visning av blommorna från mormors trädgård.

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Ons 5/7 kl. 12.30 Beskärning
Följ med trädgårdsmästaren på visning.

Trädgårdar för skönhet, inspiration, rekreation och kunskap.

Paradrabatten med studentnejlika och stjärnflocka.

Linnéträdgården och Botaniska trädgården utgör
tillsammans Sveriges äldsta botaniska trädgård,
grundad 1655. Linnés Hammarby med sin unika
1700-talsmiljö är ett populärt utflyktsmål utanför
Uppsala. Välkommen till våra blomstrande oaser!

Öppet 1 maj–30 sept,

Museibutiker

Butikerna i Linnéträdgården och på Linnés
Hammarby är öppna maj–september.
Vi säljer bland annat trädgårds- och Linnéböcker, krukor, vackra kort och presentartiklar.

Årskort

Årskort 200 kr, ger fri entré till anläggningar
och vissa evenemang. Det säljs i våra butiker
eller kan beställas via bokning@botan.uu.se.

Vänföreningar

Tisdag 18/7 kl. 18 Madame Tartuffe

Sön 27/8 kl. 17.30 Konsert hos Linné

Kullehusteatern spelar Molières pjäs i kvinnlig version och
i tidstrogen kostym. Biljetter köps via Destination Uppsala
eller på plats. Även 4/7 och 8/8 i Botaniska trädgården.

Gustavianska toner framförda av Carl-Håkan Essmar och
Hanna Bendz. Förköp av biljetter 200 kr, inklusive lättare
förtäring. Bokas via Sällskapet Linnés Hammarby.

maj & sept tis–sön, jun–aug dagligen
Utställning, butik och museum kl. 11–17
Grindarna stänger kl. 20. Entré 80 kr.

Ons 2/8 kl. 12.30 Fröinsamling

Visningar (ingår i entréavgiften)

Sön 13/8 kl. 12.30 Last och läkande

kl. 11.30, 13.30, 15.30 trädgård & museum
kl. 12.30 visning med trädgårdsmästaren,
första onsdagen i månaden
Guided tour in English 2.30 pm.

Caféer och restauranger

Det finns flera caféer och restauranger i direkt
anslutning till trädgården på Svartbäcksgatan.

Evenemang och visningar

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Apotekaren visar medicinalväxter och andra nyttiga örter i
Linnés trädgård.

Ons 6/9 kl. 12.30 Höstbruk
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Lör 9/9 kl. 11-21 Kulturell kavalkad
Japansk kultur under dagen. Konserter, poesi och dans
eftermiddag och kväll. Visningar i trädgården och öppet
hus hos Linné. Kl. 18 Kulturell visning i skymningen.

Detaljerat program finns på hemsidan www.botan.uu.se.

Utställningar

Linnés vänner och Sällskapet Linnés
Hammarby stöder vår verksamhet. Medlemskap kostar 150 kr. Mer information via
www.linnesvanner.se,www.linneshammarby.se.

Mån 1/5 Säsongsstart hos Linné

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

En fast utställning om trädgårdens historia och Linnés
vetenskapliga arbete. I Orangeriet.

Kontakt

Fre 19/5 kl. 18-21 Live-musik i trädgården

20/5-30/9 Svenska Linnésällskapet 100 år

Uppsala linneanska trädgårdar
Villavägen 8, 752 36 Uppsala
Bokning: 018-471 28 38, vard. 9.30–11.30,
bokning@botan.uu.se

www.botan.uu.se
Uppsala linneanska trädgårdar
drivs av Uppsala universitet i samverkan med Uppsala kommun

Ons 3/5 kl. 12.30 Vårbruk

Bellman, Drottningholms slottsteater och lokala vispopgrupper underhåller. Entré 100 kr.
Kl. 18 KnivstaSune, kl. 19 Stegvis, kl. 20 Pelle Lundblad.

Linné och hans trädgård

Jubileumsutställning om sällskapets arbete med att lyfta
arvet efter Carl von Linné. Linnémuseet.

Carl von Linné – världskändis
Lör 20/5 kl. 11-17 Linnés trädgårdsfest
Fynda rariteter och få odlingstips på trädgårdsmarknaden.
Gör en tidsresa till 1700-talet. Upplev maten modet och
danserna. Lyssna på föredrag med Karin och Jessica
Berglund. Gratulera Linné. Möt forskare och gör
vetenskapliga experiment under Fascinerande växters dag.
Följ med på skattjakt och guidade turer och andra
familjeaktiviteter. I och utanför Linnéträdgården.

Linné (1707-1778) levde större delen av sitt
liv i Uppsala. Han lanserade sexualsystemet –
ett nytt sätt att dela in växter – och använde
det i sin undervisning i Akademiträdgården.
Familjen Linné bodde i Botaniska huset
(Linnémuseet) och på gården Hammarby.
Där finns många växter kvar efter Linné.

Familjen Linnés bostadshus med rabatter i sensommarblom.

Öppet 1 maj–30 sept

maj & sept fre–sön, jun–aug tis–sön
Utställning, butik och byggnader kl. 11–17
Parken kl. 11–20. Entré 80 kr.
Kulturreservat dagligen året runt. Fri entré.

Visningar (ingår i entréavgiften)

kl. 11.30, 14.30, 15.30
Bostadshuset är endast tillgängligt med guide.
Guided tour in English 12.30.

Café Sara Lisa

Öppet maj–aug, helger i sept. Grupper
förbokas: 018-42 18 00, info@trillermat.se.

Evenemang och visningar
Detaljerat program finns på hemsidan www.botan.uu.se.

Sön 23/4 kl. 10-13 Vårfagning på Hammarby
Förbered kulturreservat och park för den kommande
säsongen. Hjälp till att räfsa, plocka och elda! Korv och
dricka till alla! I kulturreservatet.

Lör 2/9 kl. 11-16 Humle, havre och korn
Nu skördar vi grödorna till årets ölbryggning och till
vinterns havrekärvar. Lär dig mer om humle och öl. Samla
humle till din sovpåse! Ta med dig en kärve hem!
Kulturreservatet Linnés Hammarby.

23-24/9 kl. 11-17 Äppeldagar
Stor utställning med vanliga och ovanliga äpplen från
Uppland. Få dina egna äpplen sortbestämda. Lär dig mer
om äppelsjukdomar eller om hur du kan beskära dina
fruktträd. Äpplig fika serveras hos Café Sara Lisa.

Sön 15/10 kl. 10-13 Höstskörd i kålgården
Nu tas de sista historiska grönsakerna upp. Köp med dig av
årets skörd! Räfsa, elda och hjälp till att hålla Linnés
marker öppna. Korv och dricka till alla! I kulturreservatet.

Utställningar

Linné på Hammarby
En fast utställning om Linné och livet på Hammarby.

Mån 1/5 Säsongsstart hos Linné

1/5-9/7 Jag, Linné och våra samtal

Hammarby öppnar för säsongen. Vernissage i östra flygeln.

Lör 13/5 kl. 11-17 Hammarbydagen

Konstnären och illustratören Teresa Rooth visar bilder
inspirerade av naturen och av Linné. Vernissage 1 maj.
Östra flygeln.

När våren är som vackrast visar vi sippor och annat rart i
parken. Kl. 13.30 Vårblomning. Vernissage i östra flygeln.

15/7-30/9 Växtnära

1/6-31/8 Sommartider

Illustrationer av konstnären Maj Fagerström. Utställningen
visar motiv ur hennes böcker. Östra flygeln.

Utställningar, butik, byggnader och café öppna tis-sön.

Sön 11/6 kl. 13.30 Till bords med Linné
Temavisning kring mat och bjudningar på 1700-talet.

Produktion: Uppsala universitet. Tryck: Danagård LiTHO 2017 Grafisk form: www.matador.se. Foto: Per Erixon, Jesper Kårehed. Illustrationer Klara Granlöf.

Uppsala linneanska trädgårdar

Evenemangen samarrangeras med SLU Agrarhistoria,
Sällskapet Linnés Hammarby & Länsstyrelsen Uppsala län.

Uppsala linneanska
trädgårdar

Besök också Linnés Sävja och Uppsalas Linnéstigar.

Botaniska trädgården • Linnés Hammarby • Linnéträdgården

www.botan.uu.se

Botaniska trädgården

Botaniska trädgården (forts.)

Skördeåret 2017

Villavägen 6–8

Utställning, evenemang, familjeaktiviteter, visningar

MARS Sön 5/3 kl. 13 Vårvintersådd i varmbänken
Nu är det hög tid att så för tidig skörd. Följ med
trädgårdsmästaren och lär dig mer! Start vid Tropiska
växthuset.

Tisdag 4/7 kl. 18 Madame Tartuffe
Kullehusteatern spelar Molières pjäs i kvinnlig version och
i tidstrogen kostym. Biljetter köps via Destination Uppsala
eller på plats. Även 8/8. Orangeriets innergård.
18/7 i Linnéträdgården.

SEPT

APRIL Sön 2/4 kl. 13 Varför skola vi?
Lär dig rätt från början när vi tillsammans planterar
tomater. Ta med dig hem och kom tillbaka och tävla i
september. Samling vid Tropiska växthuset.

Amerikanskt judasträd på Orangeriets innergård.

Öppet

Trädgården maj–sept dagligen kl. 7–21,
okt–april kl. 7–19
Tropiska växthuset entré 50 kr
sept–maj tis–fre kl. 9–15, lör–sön kl. 12–15
juni–aug mån–fre kl. 9–15, lör–sön kl. 11–16
Orangeriet entréavgift vid utställningar
tis–fre kl. 9–15, juni–aug även mån

10-13/4 Påsklovskul: Tropiska grödor
Gå på upptäcktsfärd och lär dig mer om våra tropiska
nyttoväxter. Hur växer kakao, vanilj och kanel? Vilka delar
använder vi? Extra öppet i Tropiska växthuset kl. 11- 16.

MAJ

Visningar

Visning 1:a söndagen i månaden kl. 13 samt
trädgårdsvisning lör & sön kl. 13 (juni–aug).
Samling vid Tropiska växthuset. Avgift 50 kr.
Guided tours in English start at the Tropical
Greenhouse, June–August, Sat & Sun 2 pm.

Café Victoria – Villavägen 8

Öppet maj–sept vardagar kl. 10–17,
lör–sön kl. 11–17. Stänger tidigare i sept.
Grupper: 018-55 18 10, info@trillermat.se

Mån 1/5 Säsongsstart Café Victoria

Fynda vanliga och ovanliga växter till din trädgård. Få tips
och råd om odling. Frossa bland ostar och annat
mathantverk från lokala producenter. Delta i
Trädgårdssällskapets odlartävling. Förundras över
mångfalden av pelargoner.

Tyra Hallsenius Lindhé, inspiratör och odlare, bjuder oss
på sina recept från köksträdgården. Start vid Tropiska
växthuset.

6-7/8 Botan Cup (Upsala Petanque Club)
Boule-tävling i barockträdgården.

Tis 5/9 kl. 18.30 Ekologisk odling
Författaren och bloggaren Sara Bäckmo berättar om sin
nya bok och sin ekologiska odling i Skillnadens Trädgård.
Förköp via bokning@botan.uu.se. Orangeriet.

Tisdag 8/8 kl. 18 Madame Tartuffe
Kullehusteatern spelar Molières pjäs i kvinnlig version och
i tidstrogen kostym. Biljetter köps via Destination Uppsala
eller på plats. Även 4/7. Orangeriets innergård.

Tors 7/9 kl. 18.30 Grymma grödor
Allt grönt är inte nyttigt. Varför bör du inte äta bittra
gurkor, okokta bönor och krossade linfrön? Orangeriet.
Arrangör Apotekarsocieteten.

17-19/8 kl. 18-21 Kvällsmys med Victoria
Upplev skymningen i Tropiska växthuset. Se jättenäckros
och pitahaya i blom. De slår ut i skymningen, men inte
varje kväll. För aktuell blomningsstatus se Facebook.

Fre 18/8 Konsert: Per Gessle – En vacker kväll

Vi pratar om vikten av att byta växtplats för bättre
skördar. Start vid Tropiska växthuset.

Barockträdgården tar emot en av Sveriges stora artister.
Biljetter säljs via Tickster. Arr. Welcome Uppsala.

Sön 14/5 Pelle Svanslös cykeldag

Fre 25/8 Konsert: Jill Johnson

En dag full av spännande familjeaktiviteter. Pelles trafikstig
med varmkorv och saft. Se www.pellescykeldag.se.

Jubileumsturnén avslutas med en magisk sommarkonsert.
Biljetter säljs via Tickster. Arr. Welcome Uppsala.

Mån 15/5 kl. 19.30 Grattis Monteverdi 450 år

Sön 27/8 kl. 14 och kl. 16 Vandrande konsert

Uppsala Akademiska Kammarkör med dirigent Stefan
Parkman ger en konsert med madrigaler till Monteverdis
ära. Orangeriets innergård. Samarr. med Körcentrum.

Kören Canorus tillsammans med guiden Marie Almquist.
Start vid Orangeriets pelartrappa.

Lör 9/9 kl. 12-21 Matkultur i trädgården
Kulturnatt med skördeutställning och mathantverk – från
odling och skörd till vårt dukade bord. Dessutom japanska
kampsporter, konserter, eldshow och mycket mer.

Mån 25/9 kl. 18.30 Äpplets dag
Hela Sverige firar äpplets dag. Sortskola för dig som vill
lära känna våra vanligaste äppelsorter. Föranmälan.

OKT

Ons 17/5 kl. 18.30 Modevisning i Orangeriet

Evenemang och visningar
Detaljerat program finns på hemsidan www.botan.uu.se.

JAN
FEB

JUNI 1/6-31/8 Måndagsöppet i växthusen

... får man skörda. Vi bygger upp varmbänken och börjar
bädda. Start vid Tropiska växthuset.

Mån-fre 20-24/2 kl. 11-16
Sportlovskul: Ärtan, pärtan, puff!
JULI

Sön 7/1 kl. 13 Visning i vintertid
Årets första visning i Uppsalas grönaste rum.

Utställningar

1-10/9 Skörden i skafferiet
Kom och upplev vad jorden kan ge – en mångfald av
gamla godingar och nya sorter. Visning sön 3/9. Fotografier
av Towe Wiiand. Orangeriet.
Vardagar kl. 12-17, helger kl. 11-16. Skolor kan boka
besök kl. 9-12. Entréavgift 50 kr.

Skola & förskola 2017
Välkomna på visningar om svenska och exotiska växter,
fotosyntes, evolution, ekologi eller klimat. Lär er mer om
Carl von Linné – Uppsalas störste vetenskapsman och
besök hans hem och arbetsplats. Boka ditt besök via
bokning@botan.uu.se. Alla aktiviteter kräver föranmälan.

Ons 10/5 Trädens födelsedag (för förskolan)
Fira Linné och de träd som förskolorna planterade 2007.

30/5-1/6 Sommarblomsplantering (f förskolan)

1-2/11 kl. 14 Magiska växter och djur

Sön 4/6 kl. 13 Ogräs – till nytta eller förtret

Sön 5/11 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Lär dig de vanligaste ogräsen och vad du gör med dem –
hur du rensar, vad du kan äta och vilka som ger gödning.

Följ med på visning i Uppsalas finaste regnskog. Lär dig
mer om tropikernas växter.

Sön 2/7 kl. 13 Fira Rosa med tilltugg

Sön 12/11 kl. 12-16 Museidag i regnskogen
Thunbergia usambarica blommar i Tropiska växthuset.

Ta med familj och vänner på utflykt i grönskan!

30/10-3/11 kl. 11-16
Höstlovskul: Bygg en fågelautomat

Tropisk stämning bland bananplantor, palmer och orkidéer.
Nycirkus i Victoriasalen, Tropiska växthuset.

Vi firar Rosens dag med rosvisning och en smak av rosor.
Samling vid Tropiska växthuset.

1/1 2018 kl. 12-15 Nyårsöppet i tropikerna

Tis 23/5 Grattis Linné

Följ med prefekten för ditt elevhem på lektioner i örtlära,
trolldryckskonst och skötsel av magiska vidunder.
Obligatoriskt förköp av biljetter (28-31/10 i Tropiska
växthuset). I och runt Orangeriet.

Lör 3/6 kl. 20-24 Museinatt i regnskogen

Sön 5/2 kl. 13 Som man bäddar...

Vik en kruka, så frön och ta med hem. Vårda, vattna och
se plantorna växa. Kanske får du också skörda! Driv
ärtskott – för dig som har bråttom. Tropiska växthuset.

NOV

JAN

Plantera nu (!) – skörda i sommar. Var med när vi planterar
vitlök, för nästa års skörd. Start vid Tropiska växthuset.

Hjälp fåglarna att klara vintern. Gör din egen fågelmatare.
Tropiska växthuset.

Hagströmska gymnasiets elever visar sina klädkollektioner.

Sön 1/1 2017 kl. 13 Visning i tropikerna

Sön 1/10 kl. 13 Året runt

Sön 3/12 kl. 11-16 Adventsfika och visning
Upplev en annorlunda och ljus advent i växthusets
vinterträdgård. Fika hembakat under palmer och fruktträd.
Kl. 13: Följ med på visning i Uppsalas finaste regnskog.
Lär dig mer om julens växter. Tropiska växthuset.

Sön 3/9 kl. 11-16 Växt- och matmarknad

AUG Sön 6/8 kl. 13 Den som spar han har

Sön 7/5 kl. 13 Växelbruk - ombyte förnöjer

DEC

Skördeårets höjdpunkt firas med en skördeutställning i
Orangeriet. Sön 3/9 kl. 13 Visning av utställningen.

Lör-sön 11-26/3 Fira våren i Orangeriet
När solens strålar börjar värma blommar citrus, aprikos
och kaktusar. Öppet kl. 12-15 under helgerna i mars.
12/3 kl. 13 Taggiga kaktusar (visning)
19/3 kl. 13 Odlarens favoriter (visning)
26/3 kl. 13 Nerium & malabarnöt (visning giftiga växter)

1-10/9 Skörden i skafferiet

Extra öppet i Tropiska växthuset. Fri entré till alla
Uppsalas museer. Se www.uppsalasmuseer.se för program.

Gratis visningar för skolan. I samarbete med biblioteket.

Dansa och plantera för blomsterprakt i skolträdgården.

Odlarglädje ger skördeglädje: bidrag från Odlartävlingen 2016.

Skördeåret 2017

I år fokuserar vi på skörd och vad vi gör med
skörden. Första söndagen i månaden från
februari till oktober kan ni vara med när vi
odlar och skördar. Våra trädgårdsmästare och
botanister berättar om odling i varmbänk,
sådd, skolning, växelbruk, nyttigt ogräs,
rosenvatten, örtsalt, fröer och sen skörd.
Ute i trädgården bjuder sommaren på ovanligt
mycket grönsaker i rabatterna. Årets
höjdpunkt blir Skörden i skafferiet, en tio
dagar lång skördeutställning i Orangeriet. Vi
hoppas att ni vill dela ett grönt 2017 med oss!

Svenska Linnésällskapet 100 år

Följ Linnésällskapets resa från bildande, över
restaurering av Akademiträdgården och
professorsbostaden till dagens arbete med
Linnés korrespondens och Linnémuseet. Besök
gärna museets jubileumsutställning.

4-9/9 Skörden i skafferiet
Visningar i skördeutställningen, för grundskolan.

Ons 13/9 Miniröris
Uppsalas förskolebarn gympar loss med Friskis&Svettis.

17-19/10 Lökplantering (för förskolan)
Plantera tulpanlök för en blommande vår i skolträdgården.

Håll dig uppdaterad

Få reda på vad som händer i Uppsala
linneanska trädgårdar via vår hemsida, vårt
veckobrev, Facebook eller Instagram.

Motion – rekreation – kultur

Spela boule i Botaniska trädgården; cykla till
Linnés Hammarby eller vandra i kulturreservatet; prova på Qi Gong, Yoga och Taiji i
Botaniska trädgården; dansa i Linnéträdgården.
Köp biljetter till en teaterföreställning eller
konsert. Njut av konst, vackra rabatter och
stillhet. Plugga, läs en bok eller fika gott. I våra
trädgårdar finns plats för både vila och motion!

