Program 2018
Linnéträdgården & Linnémuseet

Linnés Hammarby

Svartbäcksgatan 27

15 km SO om Uppsala

Ons 23/5 kl. 9-16 Vår mat en bi-sak

Sön 27/5 kl. 11-13 Bin och andra pollinatörer

Temadag för skolan: bin och mat. Obligatorisk föranmälan.

Vilka är luftens hjältar som flyger omkring och pollinerar?
Följ med Småkrypsspanarna på upptäcktsfärd i parken.

Ons 23/5 kl. 18 Bin, honung och pollen
Vi firar Carl von Linnés födelsedag med föredrag av
Apotekarsocieteten och vår lokala biodlare. Fri entré.

Sön 1/7 Tusen trädgårdar

Ons 30/5 kl. 12.30 Planteringsdags

Sön 22/7 kl 10-16 Slåtterdag

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Lär dig använda lie och räfsa och att hässja hö. Lyssna på
musik och tillverka halmdockor. Försäljning av historiska
grönsaker i kålgården. Vandringar längs kulturstigen. Fri
entré för 1700-talsklädda. Kulturreservatet & soldattorpet.

Besök en trädgård på Sveriges mesta trädgårdsdag.

Lör 2/6 kl. 20-24 Museinatt
Följ med historiker, konstvetare och biologer på visningar i
Linnés hem och trädgård. Obligatorisk föranmälan via vår
bokning. Se www.uppsalasmuseer.se för program.

Sön 12/8 kl. 17.30 Konsert hos Linné

Äppelblom + bin = frukt till must, på Linnés Hammarby.

Kejsarkrona i Linnéträdgårdens vårkvarter – vackrast i maj.

Mån 4/6 kl. 9.30-11.30 Plantera hos Linné

Äppelutställning framför 1700-talets bagarstuga på Hammarby.

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,

Hjälp trädgårdsmästarna med plantering av paradrabatten
i Linnés trädgård. Obligatorisk föranmälan. Avgift 100 kr.

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

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

Kontakt

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

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

Visningar (ingår i entréavgiften)

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

Caféer och restauranger

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

Sön 1/7 Tusen trädgårdar
Sveriges mesta trädgårdsdag – visningar av Linnés trädgård.

Ons 4/7 kl. 12.30 Beskärning
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Tis 17/7 kl. 18 Ett resande teatersällskap
Kullehusteatern firar 20 år och sätter upp August Blanches
lustspel från 1848. Biljetter köps via Visit Roslagen eller
på plats. Även 3/7 och 7/8 i Botaniska trädgården.

Ons 1/8 kl. 12.30 Fröinsamling
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

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

Sön 22/4 kl. 13 Smygpremiär – vårblomning

Ons 29/8 kl. 18 Giftigt hos Linné
Kemisten och författaren Olle Matsson och vår botanist
berättar om giftiga växter i litteraturen och i trädgården.

Besök trädgården när det blommar som bäst i vårkvarteret.
Botanisten visar sippor, nunneört och adonis. Avgift 50 kr.

Ons 5/9 kl. 12.30 Höstbruk

Tis 1/5 Säsongsstart hos Linné

Lör 8/9 kl. 11-21 Kulturell kavalkad

Ons 2/5 kl. 12.30 Vårbruk

Japanska traditioner på dagen; konserter, konst och dans
på eftermiddag och kväll. Följ med på visningar. Titta in i
Linnés hem. Kl. 18 KUL tur i trädgården

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Lör 19/5 kl. 11-17 Linnés trädgårdsfest
Fira Linné med marknad, föredrag och 1700-talsfest!
Fynda mat och hantverk bland frasande kjolar och
blänkande skospännen. Gå på upptäcktsfärd bland
ståndare och pistiller och lär dig mer om humlor och bin.
Hitta rara växter på trädgårdsmarknaden. Lyssna på
föredrag om odling eller var med på invigningen av årets
Linnésommar och Linnémuseets sommarutställning.
Blomstrande fest i och runt Linnéträdgården.

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Utställningar
1/5-30/9 Bevingad flora
Fotokonst av Linnea Persson och Peter Ericsson i orangeriet.
Växters beståndsdelar bildar fantasifulla insekter.

19/5-30/9 En samling blir till
Sommarutställning om hur föremålen i Linnémuseet har
samlats in från Linnés släkt. Linnémuseet.

maj–aug tis–sön, sept fre–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 fre–sön i maj, tis–sön i juni–aug,
lör–sön i sept. Grupper förbokas: 018-42 18 00,
info@trillermat.se.

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

Sön 15/4 kl. 10-13 Vårfagning på Hammarby
Nu städar vi bort nedfallna grenar, kvistar och löv. Hjälp
till att räfsa, plocka och elda! Lär dig samtidigt mer om
jordbruket på 1700-talet. I kulturreservatet.

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

Sön 19/8 kl. 11-17 Rågskörd med marknad
Var med vid skörden av råg och när vi slungar honung.
Fynda skinn, hantverk, ost, bröd och honung. Låna
1700-talsdräkter till barnen. Visningar av växterna från
mormors tid, blomflugor, vilda bin, bostadshus och kålgård.
Garnfärgning, tipspromenad. Fri entré för 1700-talsklädda.
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Uppsala linneanska trädgårdar

Lör 1/9 kl. 11-16 Humle, havre och korn
Var med vid skörden av grödorna till årets ölbryggning.
Samla humle till din sovpåse eller skär havre till en kärve
åt småfåglarna. I kulturreservatet.

22-23/9 kl. 11-17 Äppeldagar
Musta dina äpplen, få hjälp att sortbestämma dem eller
hitta nya favoriter i vår äppelutställning. Vi visar hur du
beskär dina fruktträd och berättar om äppelsjukdomar. På
söndagen slungar vår biodlare honung. Då får du också
provsmaka och lära dig mer om biodling.

Sön 14/10 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.

Tis 1/5 Säsongsstart hos Linné
Välkommen ut i Linnés lund när våren är som vackrast.

Utställningar

Sön 13/5 kl. 11-17 Hammarbydagen

10/5-8/7 Linnés resor och Brusewitz

Följ med på visningar av sippor, vårlök, mossor, lavar och
bikupor. Vandra längs kulturstigen. Bygg bibatterier och
smaka honung. Lär dig mer om våra viktiga pollinatörer.

Med material från sina resor i Linnés fotspår illustrerade
Gunnar Brusewitz nytryck av Linnés landskapsresor. Se
kopior av hans stilsäkra bilder. Östra flygeln.

Sön 20/5 kl. 13-15 Picknick i äppellunden

14/7-30/9 Surrande parker och trädgårdar

Insektsexperten Christina Winter tar tillsammans med vår
botanist med er ut i äppellunden och pratar ståndare,
pistiller, blomning, frukt och pollinatörer. Ta med er egen
picknick eller boka en korg via Café Sara Lisa.

Vinnarna i vår fototävling ”Pollinera mera” ställer ut sina
bilder. Rösta på din favorit! Östra flygeln.
Evenemangen samarrangeras med SLU Agrarhistoria,
Sällskapet Linnés Hammarby & Länsstyrelsen Uppsala län.
Besök också Linnés Sävja och Uppsalas Linnéstigar.

Uppsala linneanska
trädgårdar
Botaniska trädgården • Linnés Hammarby • Linnéträdgården

www.botan.uu.se

Botaniska trädgården

Botaniska trädgården (forts.)

Botaniska trädgården (forts.)
19-23/2 kl. 11-16 Sportlov: Holkverkstad

Lör 9/6 kl. 14 Vandrande konsert

16-18/8 kl. 18-21 Kvällsmys med Victoria

Sön 11/11 kl. 12-16 Museidag i regnskogen

Bygg en fjärilsholk, ett bihotell eller ett humlebo. Ta med
hem till din trädgård. De pollinerande insekterna flyttar in
i mars. Byggsats 100 kr. Tropiska växthuset.

Kören Canorus tillsammans med guiden Marie Almquist.
Start vid Orangeriets pelartrappa. Även 26/8.

Upplev skymningen i Tropiska växthuset. Se jättenäckros
och pitahaya i blom. De slår ut i skymningen, men inte
varje kväll. För blomningsstatus se Facebook.

Thunberg fyller 275 år! Lär dig mer om botanisternas
upptäcktsresor och växterna de hittade. Fri entré till alla
Uppsalas museer. Se www.uppsalasmuseer.se för program.

Ons 13/6, lör 16/6 kl. 14 Rudbeck – Thunberg

MARS Sön 4/3 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
10-25/3 kl. 12-15 Vår i Orangeriet
Tjuvstarta våren bland blommande aprikos, citrus och
lagerolvon. Öppet kl. 12-15 under helgerna i mars.
11/3 kl. 13 Växter i mytologin (visning)
18/3 kl. 13 Läkande växter från varma länder (visning)
25/3 kl. 13 Att odla Medelhavets växter (visning)
Linneanum och blommande perenner i Barockträdgården.

APRIL 31/3 & 1/4 kl. 13 & 14 Nycirkus i tropikerna

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 tis–fre kl. 9–15, tors kl. 9-18,
lör–sön kl. 11–16
Orangeriet entréavgift vid utställningar
tis–fre kl. 9–15

Följ med på visning i Uppsalas enda regnskog. Fascineras
av växternas värld och deras finurliga anpassningar.

3-6/4 kl. 11-16
Påsklovskul: Sant eller falskt i tropikerna
Leta påskägg med frågor. Varje svar leder till ett nytt ägg.
Kan du hitta den sanna (kortaste) vägen genom växthuset?

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

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

FEB

Sön 4/2 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med botanisten på visning i Uppsalas enda regnskog.
Lär dig mer om tropikernas växter. Med lite tur får du se
orkidén Madagaskars stjärna blomma.

12/2-4/3 kl. 9-19 Is i Barockträdgården
Skridskoåkning i storslagen miljö framför pelartrappan till
Orangeriet. Isen spolas när vädret tillåter. Använd
grindarna vid Norbyvägen och Thunbergsvägen 6.

MAJ

Lör 5/5 kl. 11-13 Håva vatteninsekter
Småkrypsspanarna letar skalbaggar, trollsländelarver och
andra småkryp i dammen vid Orangeriet! Ta med stövlar
och egen håv om du har. För barn 5-15 år.

Besök våra biodlare och lär dig hur de slungar honung och
hur deras drottningodling går till. Obligatorisk föranmälan
via vår bokning. Plats: Hagby.

Fre 24/8 kl. 19.30 Konsert: GES

Sön 1/7 kl. 13 Tusen rosor i barocken

25-26/8 kl. 11-16 Gesneriaceae-helg

Rosexpert Gunilla Uhlin Friberg visar historiska rosor i
Barockträdgården. Start vid Tropiska växthuset.

Pussmun, narrhuva och rynkhuva… Krukväxtsällskapet
Gesneriasterna visar upp sina växter i Tropiska växthuset.

Tis 3/7 kl. 18 Ett resande teatersällskap

Sön 26/8 kl. 14 Vandrande konsert

Kullehusteatern firar 20 år och sätter upp August Blanches
lustspel från 1848. Biljetter köps via Visit Roslagen eller
på plats. Orangeriets innergård. Även 17/7 och 7/8.

Kören Canorus tillsammans med guiden Marie Almquist.
Start vid Orangeriets pelartrappa. Även 9/6.

AUG

Fre 3/8 kl. 16 Konsert: Queens of Pop
Endagsfestival med Zara Larsson, Icona Pop och Molly
Sandén på scenen. Biljetter via Tickster (queensofpop.se).
Arr.: Paraply & Curling i samarbete med Live Nation.

Lör 8/9 kl. 12-21 Kulturnatt
Upplev japanska kampsporter, vintage-picknick, ljuv
musik, grodsång och eldshow i vackra Barockträdgården
och i Tropiska växthuset.

Sön 5/8 kl. 13 Surrande trädgård

Ons 16/5 kl. 18.30 Modevisning i Orangeriet

Tis 7/8 kl. 18 Ett resande teatersällskap

Hagströmska gymnasiets elever visar sina klädkollektioner.

Kullehusteatern firar 20 år och sätter upp August Blanches
lustspel från 1848. Biljetter köps via Visit Roslagen eller
på plats. Orangeriets innergård. Även 3/7 och 17/7.

Sön 2/9 kl. 11-16 Botans dag med marknad
Fynda nya växter till din trädgård. Få råd och tips om
odling. Delta i trädgårdssällskapets odlartävling. Lär dig
mer om bin och biodling. Njut av söta pelargoner eller köp
hem ostar och grönsaker från Bondens matmarknad.

Boule-tävling i Barockträdgården.

Lär dig mer om tropikernas spännande växter.

Sön 20/5 Pelle Svanslös cykeldag

SEPT

29-30/7 Botan Cup (Upsala Petanque Club)

Botanisten och trädgårdsmästaren berättar om pollinatörer
och vad du bör plantera för att gynna våra viktigaste
medarbetare. Start vid Tropiska växthuset.

Sön 6/5 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Glenmark, Eriksson och Strömstedt på sommarturné.
Biljetter via Nortic (ges.se). Arr.: Krall Entertainment.

Sön 2/12 kl. 12-16 Adventsfika i tropikerna
Upplev en annorlunda och ljus advent i växthusets
vinterträdgård. Fika hembakat under palmer och fruktträd.
Kl. 13: Följ med på visning bland julens växter: kanel,
ingefära, vanilj, kardemumma... Tropiska växthuset.

21-26/12, 29-31/12 Tropiska växthuset stängt
JAN
2019

Tis 1/1 kl. 12-15 Nyårsöppet i tropikerna
Ta med familj och vänner på utflykt i grönskan!

Sön 6/1 kl. 13 Visning i vintertid
Årets första visning i Uppsalas grönaste rum.

Sön 1/4 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Visningar

Lördag & söndag juni–aug kl. 13. Samling vid
Tropiska växthuset. Avgift 50 kr.
Guided tours in English start at the Tropical
Greenhouse, June–August, Sat & Sun 2 pm.
Tropiska växthuset visas första söndagen i
månaden kl. 13 (ej juni–sept). Entré 50 kr.

JULI

DEC

Vandring om historia, växter och resor. Samling: Grinden
mot slottet. Pris 100 kr. Boka via tel/SMS: 070-315 21 00.
Arr.: Magnolia – för kreativ utveckling. Även 13/6 & 16/6.

Tors 14/6, 28/6 kl. 10-12 Slunga honung

Ilona Jäntti i föreställning ”Rhizomatous aquatic” i Victoriasalen. Upplev luftakrobatik skapad specifikt för växthuset.

Öppet

Lör 18/8, ons 22/8 kl. 14 Rudbeck – Thunberg

Vandring med historia, växter och resor. Start vid grinden
mot slottet. Pris 100 kr. Boka via tel/SMS: 070-315 21 00.
Arr.: Magnolia – för kreativ utveckling. Även 18/8 & 22/8.

I mars sår vi fröna till sydlig jättenäckros. Lär dig mer!

Tis 25/9 kl. 18.30 Äpplets dag
Hela Sverige firar Äpplets dag. Sortskola för dig som vill
lära dig känna igen våra vanligaste äpplen. Avgift 100 kr.
Föranmälan via vår bokning.

OKT

Sön 7/10 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med botanisten på visning i Uppsalas enda regnskog.

Lekar, upptåg, trafikskola, cykellopp och andra
familjeaktiviteter. Se www.pellescykeldag.se.

29/10-11/11 Höstlovskul: Tropiska fjärilar
Under två veckor fladdrar tropiska fjärilar i Victoriasalen i
växthuset. Lär dig mer om vad de äter och vilka blommor
de pollinerar. Öppet vardagar kl. 11-16, helger kl. 12-15.

JUNI Lör 2/6 kl. 20-24 Museinatt i tropikerna
Upplev ANA IMRAAs stämningsfulla pop-up-dans ”Alive
in the garden”. Lyssna på skönsång med Smålands nations
damkör Linnéa. Tropiska växthuset.

30-31/10 kl. 15 Magiska växter och djur
Följ med prefekten för ditt elevhem på lektioner i
Uppsalas egen skola för trolldomskonst. Lär dig om
magiska växter och djur. Lyssna på spännande historier.
Obligatoriskt förköp av biljetter. Orangeriet.

Sön 3/6 Frida Björks Kammarkör
Stämningsfull vårkonsert med Margareta Bengtson som
sopransolist. Biljetter via billetto.se eller på plats. Orangeriet.

Tors juni- augusti Tidig kväll i tropikerna

NOV

Extra öppet i Tropiska växthuset torsdagar till kl. 18.

Sön 4/11 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Lär dig mer om tropikernas växter i Uppsalas regnskog.

Victoriasalen med sydlig jättenäckros, i Tropiska växthuset.

Surrande trädgårdar 2018
Utställning, evenemang, familjeaktiviteter, visningar

Villavägen 6–8

Utställningar
6-21/10 A sense of space
Lynne Brown målar akademiska miljöer på ett alldeles eget
sätt. Hennes konst utforskar på samma gång en känsla av
värdighet och mystik. Orangeriet. Sam.arr: Gustavianum.

Skola & förskola 2018

En blomfluga besöker en pion i Barockträdgården.

Pollinera mera 2018

Det här året handlar mycket i vårt program
om pollination och pollinerande insekter. Våra
botanister och trädgårdsmästare berättar om
vilka växter du kan odla i din trädgård för att
gynna pollinatörer och andra små men viktiga
trädgårdsarbetare. Vi bygger fjärilsholkar,
bihotell och humlebon. Våra biodlare visar
sina kupor, berättar om biodling och ordnar
provsmakning av honung. I rabatterna odlar vi
nektar- och pollenrika växter.

Välkomna på visningar om svenska och exotiska växter,
fotosyntes, evolution, pollination, ekologi och 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.

Även i resten av Sverige händer det mycket på
temat pollination den här sommaren. Håll
utkik efter #surrandeparker!

Ons 9/5 Trädens födelsedag (2-4 år)

Carl von Linné – världskändis

Fira Linné och de träd som förskolorna planterade 2007.

Ons 23/5 Vår mat en bi-sak (grundskola, gy)
Temadag för skolan: bin och mat, i Linnéträdgården.

29/5-1/6 Plantera sommarblommor (4-7 år)
Dansa och plantera för blomsterprakt i trädgården.

Ons 12/9 Miniröris (4-6 år)
Uppsalas förskolebarn gympar loss med Friskis & Svettis.

16-19/10 Lökplantering (4-7 år)

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.

Plantera lök för en blommande vår.

Håll dig uppdaterad

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

Bokning & förköp

Skicka ett mail till bokning@botan.uu.se.

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.
Köp biljetter till en teaterföreställning eller
konsert! Njut av konst. Plugga! Läs en bok!
Fika gott! Finn platser för stillhet och motion!

