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Linnéträdgården & Linnémuseet

Linnés Hammarby

Svartbäcksgatan 27

15 km SO om Uppsala

Sön 23/5 kl. 11–17 Fantastiska 1700-tal

Innehållet i följande programpunkter kan komma att ändras
i och med restriktionerna för covid-19.

Vi firar Linné med flera visningar i sann 1700-talsanda.
Lär dig mer om århundradets mode och danser. Gå på
upptäcktsfärd bland ståndare och pistiller och upplev
trädgården som på Carl von Linnés tid. Förbokning krävs.

Sön 18/7 kl. 10–16 Sommarslåtter
Följ med i bondens sysslor. Fynda grönsaker från
kålgården. Agrarhistorikern visar jordbruket och odlingen i
kulturreservatet.

Ons 2/6 kl. 12.30 Planteringsdags

... . .

~

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Sön 15/8 kl. 11–17 Vänföreningens marknad

Lör 5/6 kl. 20–24 Museinatt hos Linné

Handla skinn, hantverk, bröd och honung från lokala
tillverkare på vår gemytliga marknad. Följ med på
visningar av bostadshus och kulturstig.

Uppsalas museer firar museinatt! Upplev det oväntade i
digital form. Program publiceras i maj: uppsalasmuseer.se.

Lör 28/8 kl. 11–16 Humle, havre och korn

Ons 7/7 kl. 12.30 Beskärning
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.
Bergklint med pollinerande humla i Linnéträdgården.

Paradrabatt med daglilja och stjärnflocka framför Orangeriet.

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

Öppet 1 maj–30 sept

Museibutiker

kl. 13.30, 15.30 visning av trädgården
kl. 12.30 första onsdagen varje månad,
visning med trädgårdsmästaren
Guided tours in English 11:30 and 14:30.

Butikerna i Linnéträdgården och på Linnés
Hammarby är öppna maj–september.
Vi säljer bland annat trädgårds- och LinnérAl
Uppsala
böcker,
vackr
a kort och presentartiklar.
~kommun
UPPSALA
UNIVERSITET

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 stödjer 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 mån–sön
Utställning, butik och museum kl. 11–17
Grindarna stänger kl. 20. Entré 100 kr.

Visningar (ingår i entréavgiften)

Caféer och restauranger

Café Carl von Linné på Svartbäcksgatan har
uteservering i trädgården.

Evenemang och visningar

26–30/7 kl. 17–19 O-ringen special
Kvällsöppet i Carl von Linnés hem och trädgård. Familjevisningar hela dagen 28/7, om blomsterkungen Linné –
Uppsalas största kändis. Endast om tävlingarna genomförs.

Ons 4/8 kl. 12.30 Fröinsamling
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Tor 26/8 kl. 18 Giftig rundtur hos Linné
Kemisten Olle Matsson visar växter som innehåller giftiga
ämnen och berättar hur de har nyttjats genom historien.

Ons 1/9 kl. 12.30 Höstbruk
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Lör 11/9 kl. 11–21 Kulturell kavalkad
Visningar, musik, konst och dans i Linnéträdgården. Titta
in i Linnés hem under Kulturnatten i Uppsala! Fri entré.

På grund av covid-19 krävs föranmälan till samtliga
specialvisningar. Boka via bokning@botan.uu.se.

Tors 30/9 kl. 11–17 Säsongens sista dag

Sön 7/2 kl. 13 Vinterståndare hos Linné

Utställning i Orangeriet

Trädgårdsmästaren visar vinterståndare, hur de förgyller
trädgården under vintern och hur de gynnar fåglar och
nyttiga kryp i rabatterna.

Sön 25/4 kl. 13 Vårblomning hos Linné
Välkommen in på en tjuvtitt i trädgården när det blommar
som vackrast i vårkvarteret och under trädkronorna. Följ
med botanisten på visning.

Lör 1/5 kl. 11–17 Säsongens första dag
Njut av blommande lökväxter och vårgröna träd. Besök
Carl von Linnés bostad. Beundra de vackra handmålade
tapeterna och familjen Linnés personliga föremål.

Ons 5/5 kl. 12.30 Vårbruk i Linnés trädgård
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

23/6–26/9 Blommor, växter och natur
Vi visar ett urval av teckningar och målningar skapade av
de linneanska trädgårdarnas personal och av medlemmar i
vänföreningarna. I samarbete med Uppsala universitets
konstsamlingar och Uppsala kommun.

Carl von Linné – världskändis

Linné lanserade sexualsystemet – ett nytt sätt
att dela in växter. Hans metod att namnge
växter och djur med ett släktnamn och ett
artepitet används fortfarande över hela världen.
Linné (1707–1778) levde stora delar av sitt liv i
Uppsala. Familjen bodde i Linnéträdgården
(Linnémuseet) och på gården Hammarby.

Familjen Linnés bostadshus med Upplandsträdgården framför.

Öppet 1 maj–30 sept

maj–aug tis–sön, sept fre–sön
Utställning, butik och byggnader kl. 11–17
Parken kl. 11–20. Entré 100 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. The manor is
only open for guided tours.

Café Sara Lisa

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

Nu skördar vi grödorna till årets ölbryggning. Lär dig mer
om humle och öl. Samla humle till en sovpåse eller skär
havre och gör en kärve till småfåglarna. I kulturreservatet.

18–19/9 kl. 11–17 Äppeldagar
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Uppsala linneanska trädgårdar

Program 2021

Besök vår utställning med vanliga och ovanliga äppelsorter.
Få dina äpplen bestämda, lär dig mer om beskärning och
fika äppligt hos Café Sara Lisa.

25–26/9 kl. 11–17 Säsongavslut hos Linné
Sön 10/10 kl. 10–14 Höstfagning i reservatet
Räfsa, elda och hjälp till att hålla Linnés marker öppna.
Köp nyskördade grönsaker. Korv och dricka till alla.
Evenemangen samarrangeras med SLU Agrarhistoria,
Sällskapet Linnés Hammarby & Länsstyrelsen Uppsala län
Besök också Linnés Sävja och Uppsalas Linnéstigar.

Utställningar i östra fygeln
15/5–27/6 BLOMMA!

Evenemang och visningar
På grund av covid-19 krävs föranmälan till samtliga
specialvisningar. Boka via bokning@botan.uu.se.

Lör 1/5 Säsongsstart hos Linné
Välkommen till Linnés lund när våren är som vackrast.
Följ med på en visning i bostadshuset eller ta en promenad
i park och kulturreservat.

Sön 16/5 kl. 11–17 Hammarbydagen
Möt våren längs kulturstigen och i parken. Följ med på
visningar om bondens arbete eller av vackra vårblommor.
Detaljerat program på hemsidan. Förbokning krävs.

Tor 17/6 kl. 18 Bondens år
Hammarbys bönder visar hur de sköter markerna för att
skapa ett 1700-talslandskap. Lär dig några av växterna och
klappa kanske ett får under rundvandringen i reservatet.
Även 18/7 och 15/8.

Karin Berglund ställer ut fotografier skapade med
1800-talets tekniker med motiv från blommornas värld.

3/7–22/8
Skärgårdens Flora & Ögonblick för växter
Nadya Deevas botaniska illustrationer från lokal skärgårdsnatur. Petra Koralls närbilder på växter där botanikerns blick
möter fotografens.

Motion – rekreation – kultur

Cykla till Linnés Hammarby eller vandra i
kulturreservatet. Träna qigong, yoga och taiji i
Botaniska trädgården. Prova på boule i Barockträdgården. Inspiration och information hittar
du på www.botan.uu.se.
Njut av konst, musik, vackra rabatter och
stillhet. Plugga, läs en bok eller fika gott. I våra
trädgårdar finns plats för både vila och motion.

Uppsala linneanska
trädgårdar
Botaniska trädgården • Linnés Hammarby • Linnéträdgården

www.botan.uu.se

n

Botaniska trädgården

Botaniska trädgården (forts.)

Botaniska trädgården (forts.)

MARS 6/3–14/3 Ögonfröjd i ögonhöjd
Låt dig förföras av variationen hos snödroppar. Beundra de
skira dropparna i köksträdgårdens glashus. Vandra genom
vår nya hängande trädgård längs vägen mot Orangeriet.
Lör 6/3 kl. 13, En galantofil kärlekshistoria: Föredrag med
trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson och med författaren och fotografen Elisabeth Svalin Gunnarsson.
Sön 14/3 kl. 13, Snödropps-safari: Följ med på en
snödroppstur. Vi visar utställningen och med lite tur ser vi
några av trädgårdens mer ”vilda” snödroppar.

Tor 18/3 kl. 18 SÅ gör Anette på Boäng
Anette Nilsson berättar om sin uppstart av säsongen. Om
uppdrivning och plantering av grönsaker och blommor.
Linneanum i Barockträdgården, invigt 1807.

APRIL 29/3–1/4 kl. 11–16 Påskäggsorientering
Följ med på en lärorik tur mellan Tropiska växthuset,
Gustavianum och Evolutionsmuseet. Med hjälp av karta
och lite finurlighet hittar du gåtans svar. För barn 5–12 år.

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

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 14:00.
Tropiska växthuset visas första söndagen i
månaden kl. 13 (ej jan–sept). Entré 50 kr.

Café Victoria – Villavägen 8

Öppet maj–sept kl. 11–17 (vard juni–aug från
kl. 10). Stänger kl. 15 vardagar i sept.
Grupper: 018-55 18 10, info@trillermat.se

n

Tor 29/4 kl. 18 Mellan krokus och sippor
Hur långt har våren kommit i år? Följ med på en visning i
trädgården bland lökblomning och andra vårtecken.

MAJ

Lör 1/5 Säsongsstart Café Victoria
Tor 6/5 kl. 18 Sköna magnolia
Visning av vackra magnolior när de blommar som mest.

Tor 20/5 kl. 18 Inte bara blommor och bin
Botanisten visar och berättar om pollination och den
variationsrikedom som finns i naturen.

Lör 22/5 Biologiska mångfaldens dag
Uppsala universitet presenterar några utvalda kulturarvsträd, de första i en serie där speciellt intressanta träd märks
ut och skyltas upp. För mer information, se hemsidan.

JULI

Tis 15/6 kl. 18 Älskade pioner

Sön 29/8 kl. 14 Vandrande konsert

Sön 14/11 kl. 12–16 Museidag i regnskogen

Under fem års tid har vi renoverat vårt pionkvarter. Följ
med botanisten på visning bland det som blommar nu!
Start vid Orangeriets pelartrappa.

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

Uppsalas museer firar Fars dag med fri entré. Tropiska växthuset extra öppet till kl. 16. Program på uppsalasmuseer.se.

Tor 2/9 kl. 18 Medelhavets växter

Fre–sön 26–28/11 Festfint i advent

Rosexpert Gunilla Uhlin Friberg visar rosor i alla dess
färger. Start vid Orangeriets pelartrappa.

Uppsalas ende orangeur berättar om odling av växter från
södern och visar sina favoriter medan de fortfarande står
utomhus. Start vid Orangeriets pelartrappa.

Mysig julmarknad och inspirerande utställning med julens
blommor på dukade bord, i Orangeriet.

26–30/7 till kl. 19 O-ringen i Uppsala

Sön 5/9 kl. 11–16 Botans dag

Kvällsöppet i Tropiska växthuset. Upplev jättenäckrosens
blad, pilgiftsgrodornas sång och höga regnskogsträd. Öppet
under förutsättning att tävlingarna genomförs.

Kom och fira skördetid med oss! Delta i odlartävling eller
köp med dig en pelargonstickling hem! Besök vår växt-,
mat- och hantverksmarknad. Få råd och tips om odling.

Tor 1/7 kl. 18 Inte bara Rosa...

AUG Tor 5/8 kl. 18 Gråärtor och bondbönor
Agneta Magnusson är en fröodlande kulturvetare. Lyssna
digitalt till hennes kunskaper om äldre baljväxter.

8–9/8 Botan Cup (Upsala Petanque Club)

På grund av covid-19 krävs föranmälan till samtliga
specialvisningar. Boka via bokning@botan.uu.se. Visningar
startar vid Tropiska växthuset om inget annat anges.

Sön 14/2 kl. 13 Träden på vintern
Följ med på en visning längs trädstigen med svenska träd
och buskar. Start vid Orangeriets pelartrappa.

22–26/2 kl. 11–16 Blomjakt i trädgården
Vi har pyntat delar av trädgården med blommor. Följ vårt
reflexstråk för att hitta dem. Medtag ficklampa.

Växter försvarar sig genom att tillverka fascinerande
ämnen. Under visningen får du veta mer om hur vi
använder växter som föda, läkemedel eller försvar.

Tor 12/8 kl. 18 Färgstarka dahlior

Trädgården fylls av en mångfald av aktiviteter. Japanska
kampsporter, ljuv musik, eldshow och mycket mer. Se
program på botan.uu.se, från augusti.

12–14/8 kl. 18–21 Kvällsmys med Victoria
Upplev skymningen i Tropiska växthuset. Njut av grönskan
och värmen. Kanske ser du jättenäckrosen blomma?

Tor 16/9 kl. 18 Att forma ett träd
Följ med på visning av olika metoder för trädbeskärning.

Tor 23/9 kl. 18 Våra olika sorters äpplen
Välkommen på en lärorik kväll där vi visar och berättar
om några av våra vanliga äppelsorter. Förbokning krävs.

Sön 5/12 kl. 13 Visning i adventstid
Följ med på visning bland julens växter: kanel, ingefära,
vanilj, kardemumma... Tropiska växthuset.

21–31/12 Tropiska växthuset stängt
JAN
2022

1–2/1 kl. 12–15 Nyårsöppet i tropikerna

Upplev ljus och grönska när vintern är som mörkast.

Sön 2/1 kl. 13 Visning i vintertid
Årets första visning i Uppsalas finaste regnskog.

Utställning
19/6–21/9 Flying seeds
Japansk konst utomhus runt Linneanum. Ett samarbete
med konstnärer inbjudna från Hokkaido i Japan.
Konstverken skapas på plats.

Skola & förskola 2021

Vår tidigare trädgårdsmästare Roger Holt visar några av
sina favoriter i den plantering som anlades 2015. Växterna
där vill ha det torrt om rötterna.

Lör 25/9 kl. 18 Äpplets dag
Fira Äpplets dag hos oss med ett besök i köksträdgården.
Se vår äppelutställning i glashuset! Öppen 21–26/9.

Tis 11/5 Trädens födelsedag (förskola, 3–4 år)

Tor 26/8 kl. 19–23 Uggla, Miss Li & Petter

Tor 30/9 kl. 18 Frukter och frön

25/5–1/6 Plantera sommarblommor (4–7 år)

Så mycket bättres tioårsjubileum firas med konsert i Barockträdgården. För biljetter se Livenation.se. Arr. Blixten & Co.

Botanisten visar och berättar om hur växter sprider sin
avkomma eller på annat sätt tar omgivningen i besittning.

Dansa och plantera för blomsterprakt i trädgården.

Tor 19/8 kl. 18 Växter bland sten och grus

Fira Linné och de träd som förskolorna har planterat.

Tor 27/5 kl. 18 Mellan hägg och syren

OKT 2–3/10 Lök- och knölhelg
Inspirerande och lärorika föredrag, i samarbete med Trädgårdsamatörerna. Boka på www.upplandskretsensta.n.nu.

Tor 27/5 kl. 18 & 20 Cikadas vårkonsert
Försommarkväll i sann Cikada-anda. Mer info på cikada.se.

Ons 8/9 Miniröris & Röris (4–7 år)
Gympa loss tillsammans med Friskis&Svettis.

18–22/10 Tulpanplantering (förskola, 4–6 år)
Plantera tulpanlök för en färgrik vår i Barockträdgården.

Sön 3/10 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med på visning i Uppsalas finaste regnskog. Lär dig mer
om tropikernas växter.

JUNI Torsdagar juni–augusti Tidig kväll i tropikerna

NOV 1–5/11 kl. 11–16 Pyssel i Tropiska växthuset

Tor 3/6 kl. 18 Trädgårdshistorisk vandring
Från slottsträdgård till botanisk dito. Visning om trädgårdens
och Linneanums historia. Start vid Orangeriets pelartrappa.

Pyssla med vad naturen har att erbjuda. För barn 5–12 år.
Se också vår pumpautställning i köksträdgården.

Lör 5/6 kl. 20–24 Museinatt

Sön 7/11 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Uppsalas museer firar museinatt! Upplev det oväntade i
digitalt format. Program på www.uppsalasmuseer.se i maj.

DEC

Välkomna på visningar om svenska och exotiska växter, om
evolution och om Carl von Linné. Boka ditt besök via
bokning@botan.uu.se. Alla aktiviteter kräver föranmälan.

Extraöppet till kl. 18 i Tropiska växthuset.

FEB

Tor 9/9 kl. 18 Bot eller bödel?

Lör 11/9 kl. 12–21 Japansk kulturnatt

Visning av trädgården i försommarskrud.

Evenemang och visningar

SEPT

Boule-tävling i Barockträdgården.

Trädgårdsmästaren och botanisten visar våra vackra dahlior
och berättar om skötsel, biologi och historia. Start vid
Orangeriets pelartrappa.

Girlandros Rosa willmottiae blommar utanför Linneanum.

Visningsåret 2021
Utställningar, evenemang, familjeaktiviteter, visningar

Villavägen 6–8

Njut av ljus och grönska. Lär dig mer om tropikernas
ätliga och mindre ätliga växter.

Sydlig jättenäckros blommar i Tropiska växthuset.

Fånga dagen – lär dig mer
I årets program följer vi året i trädgården och
odlingslandskapet. Gör sällskap med trädgårdsmästaren och bonden i deras sysslor. Följ träden
från knopp och lövsprickning till blomning
och fruktsättning. Boka plats på en visning av
det som blommar bäst för dagen: snödroppar,
magnolior, pioner, rosor, dahlior...

Fånga dagen – digitalt
Flera av våra programpunkter under första
halvan av 2021 kommer att vara digitala.
Lyssna på dem där du befinner dig och upplev
våra trädgårdar även på distans. Du hittar fler
digitala upplevelser på vår hemsida.

Fånga dagen – umgås säkert
Stäm träff med kollegor, vänner och familj i
våra trädgårdar. Här kan du umgås på lagom
avstånd. Ta med eget fika eller handla i våra
caféer. Köp ett årskort och besök Tropiska
växthuset, Linnéträdgården och Linnés
Hammarby så många gånger du vill, i mindre
grupper. Välkomna att fånga dagen och dela
ett grönt 2021 med oss!

Bokning & förköp
Skicka ett mail till bokning@botan.uu.se för att
delta i årets visningar. Biljetter till konserter
bokas via arrangören.

Håll dig uppdaterad
Ta reda på vad som händer i Uppsala linneanska
trädgårdar via vår hemsida, vårt veckobrev,
Facebook eller Instagram.

Teckenförklaring
Specialvisningar där föranmälan krävs
Följ med i bondens vardag. Boka plats!
Upplev digitalt
Konserter
Konst

