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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!

Museibutiker
Butikerna i Linnéträdgården och på Linnés 
Hammarby är öppna maj–september.  
Vi säljer bland annat trädgårds- och Linné-
böcker, 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. Medlem-
skap 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

Uppsala linneanska trädgårdar
drivs av Uppsala universitet i samverkan med Uppsala kommun

Uppsala linneanska
trädgårdar

Botaniska trädgården • Linnés Hammarby • Linnéträdgården

www.botan.uu.se

Linnéträdgården & Linnémuseet
Svartbäcksgatan 27

Linnémuseet med trädgårdens annuella kvarter i förgrunden. 

Linnés Hammarby
15 km SO om Uppsala

Gårdsplanen och västra flygeln på Linnés Hammarby. 

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

Sön 19/4 kl. 10–14 Vårfagning
När markerna vaknar är det dags att städa bort nedfallna 

grenar, kvistar och löv. Hjälp till och lär dig samtidigt mer 

om jordbruket på 1700-talet! I kulturreservatet.

Fre 1/5 Säsongsstart hos Linné
Välkommen till Linnés lund när våren är som vackrast. 

Sön 10/5 kl. 11–17 Hammarbydagen
Möt våren längs kulturstigen och i parken. Följ med på 

visningar av sippor och vårlök. Bygg bon till vilda bin. Se 

Bo Mossbergs fantastiska illustrationer.  

Sön 17/5 kl. 13–15 Visning i äppellunden
På Linnés Hammarby odlar vi ett 40-tal fruktsorter. Följ 

med botanisten på visning bland blommande äppelträd.  

Ons 3/6 kl. 12.30 Planteringsdags 
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Lör 6/6 kl. 20–24 Museinatt hos Linné
Upplev Linnés trädgård i försommarkvällen. Följ med på 

temavisningar i Linnés hem (obligatorisk föranmälan).  

Se www.uppsalasmuseer.se för hela programmet.

Sön 7/6 kl. 18 Konsert: ”Vårt hem på jorden” 
Västgöta Nations Manskör Korgossarna i orangeriet.

Sön 28/6 Tusen trädgårdar
Besök en trädgård på Sveriges mesta trädgårdsdag.   

Ons 1/7 kl. 12.30 Beskärning 
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Tis 7/7, 21/7 & 4/8 kl. 18  
FriluFtsteater: Den inbillade sjuke
Kullehusteatern ger sin version av Molières hejdlösa 

komedi från slutet av 1600-talet. Boka biljett via Visit 

Roslagen eller köp på plats. Info: www.kullehusteatern.se.

20–24/7 kl. 17–20 Kvällsöppet hos Linné
Under O-ringenveckan hälsar Carl von Linné besökare 

välkomna till hem och trädgård även kvällstid. Museet 

öppet för visning kl. 17.30, 18.30 (engelska) och 19.30.

Ons 22/7 Familjedag hos Linné
Lär dig om blomsterkungen och varför han blev Uppsalas 

största kändis. Visningar på svenska kl. 13.30 & 15.30, 

engelska kl. 11.30 & 14.30, i museet kl. 17.30, 18.30 & 19.30. 

Ons 5/8 kl. 12.30 Fröinsamling 
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Ons 19/8 kl. 18 I ödesgudinnans trädgård 
I sällskap med vår botanist tar kemisten Olle Matsson med 

dig på en vandring bland potatisens giftiga släktingar.  

Ons 2/9 kl. 12.30 Höstbruk 
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen. 

Lör 12/9 kl. 11–21 Kulturell kavalkad
Folkmusik, visor, poesi, konst och dans i orangeriet. Titta in 

i Linnés hem. Visningar i trädgården. Fri entré hela dagen.

Kl. 18 Jordpäron och kärleksäpplen: visning om potatis-

släktingarnas väg från akademiträdgård till korvkiosk.

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

Utställning i orangeriet
1/5–30/9 Bulbi Rudbeckii
Ett urval av bilder ur Blomboken av Olof Rudbeck d.ä. 

Sön 14/6, 19/7 & 16/8 
På räls och hjul till Hammarby
Gör en dagsutflykt med ångtåg och guidad veteranbuss!

Avgång från Uppsala Östra via Bärby kl. 10.10 och 12.35. 

Återresa kl. 13.30 och 15.45 via Linnés Sävja. Biljett till 

resan köps hos Lennakatten vid Uppsala Östra. 

Även trafik söndagar 28/6–16/8. Se lennakatten.se.

Sön 28/6 Tusen trädgårdar
Sveriges trädgårdar och parker slår upp sina portar för 

entusiaster och amatörer.  

Sön 19/7 kl. 10–16 Saradagen med slåtter
Följ med i bondens sysslor: lär dig att använda lie och 

räfsa, att hässja hö och spinna ull. Låna 1700-talskläder till 

barnen eller skapa en halmdocka. Fynda grönsaker från 

kålgården. Visningar av fru Sara Lisa von Linnés hushåll.  

Sön 16/8 kl. 11–17 Rågskörd med marknad
Var med vid skörden av råg. Följ med på visningar av 

bostadshus och historiska trädgårdsväxter. Köp skinn, 

hantverk, bröd och honung på vår gemytliga marknad. Låt 

barnen rida på ponny. Fri entré för 1700-talsklädda. 

Lör 29/8 kl. 11–16 Humle, havre och korn
Nu skördar vi grödorna till årets ölbryggning. Lär dig mer 

om humle och öl. Samla humle till din sovpåse eller skär 

havre och gör en kärve till småfåglarna. I kulturreservatet.

19–20/9 kl. 11–17 Äppeldagar
Lär känna dina lokala äppelsorter – utställning med 

vanliga och ovanliga sorter. Få dina äpplen sortbestämda. 

Lär dig mer om beskärning och ympning. Fika äppligt hos 

Café Sara Lisa.  

26–27/9 kl. 11–17 Säsongavslut hos Linné

Sön 11/10 kl. 10–14 Höstfagning i reservatet
Räfsa, elda och hjälp till att hålla Linnés marker öppna. 

Köp med dig historiska grönsaker från årets sista skörd i 

kålgården! Korv och dricka till alla. I kulturreservatet.

Utställningar i östra flygeln
9/5–12/7 Bo Mossberg – Växtillustrationer
Sveriges främste botaniska illustratör visar axplock ur sin 

omfattande skatt av växtbilder.  

18/7–27/9 Fredrik Sköld – Det vackra i förfall
Fragment ur tiden. Målningar med små ting hittade i 

naturen. Tillsammans med färg och bladguld får de nytt liv. 

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  
  house 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.

Öppet 1 maj–30 sept 
   maj & sept tis–sön, jun–aug mån–sön
Utställning, butik och museum kl. 11–17,
    jun–aug även ons till kl. 19     
    Grindarna stänger kl. 20. Entré 100 kr.

Visningar (ingår i entréavgiften)
   kl. 13.30, 15.30 visning av trädgården 
   kl. 12.30 första onsdagen varje månad, 
   visning med trädgårdsmästaren 
   kl. 18.00 ons jun–aug
Guided tours in English 11.30 am & 2.30 pm.

Caféer och restauranger
Café Carl von Linné på Svartbäcksgatan har 
uteservering i trädgården.

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

Sön 26/4 kl. 13 Vårblomning hos Linné
Vi tjuvstartar säsongen med visning när det blommar som 

vackrast i vårkvarteret och under trädkronorna.  

Fre 1/5 Säsongens första dag 

Ons 6/5 kl. 12.30 Vårbruk 
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Lör 16/5 kl. 11–17 Linnés trädgårdsfest
Vi firar Linné med en myllrande 1700-talsfest och hant-

verksmarknad. Fynda mat, skinn, keramik och smycken 

bland frasande kjolar och blänkande skospännen. Lyssna 

på föredrag och lär dig mer om 1700-talets mode och 

danser. Gå på upptäcktsfärd bland ståndare och pistiller, 

experimentera och följ med på visningar. Fri entré.

Uppsala linneanska trädgårdar

Färgrik vår med tulpaner i Botaniska trädgården. 

www.botan.uu.se

Program 2020

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

Besök också Linnés Sävja och Uppsalas Linnéstigar.



Botaniska trädgården
Villavägen 6–8

Dimmig morgon i Barockträdgården.

Sön 1/3 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med på visning i Uppsalas enda regnskog. Lär dig mer 

om tropikernas växter och jättenäckrosen som vi sår i mars.

Lör & sön 14–22/3 kl. 12–15 Vår i Orangeriet
Tjuvstarta våren bland aprikos, citrus och lagerolvon. Passa 

på att se våra blommande medelhavsorkidéer. I musei-

butiken erbjuder vi presenter till vårens alla fester.  

Även öppet tis–fre kl. 9-15, men då utan butik.

Sön 15/3 kl. 13: Trädgårdsmästaren visar vårblommande 

växter från Medelhavsområdet.

Sön 22/3 kl. 13: För 250 år sedan landsteg Cook, Banks 

och Linnélärjungen Solander i Australien. Visning av 

växter från Australien och Nya Zeeland.   

Sön 5/4 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Lär dig mer om växterna i Uppsalas enda regnskog.

6–8/4 kl. 11–16 PåsKlov: Potatispyssel
Kom och skapa din egen potatisgubbe eller -gumma.    

Kl. 13 Fråga biologen! Hur blir en potatis till, och varför är 

grön potatis giftig? 

För barn 5-15 år. I Tropiska växthuset.

En vardag i april/maj kl. 18 Sköna magnolia
Rundvandring med experten Lennart Söderberg när 

magnoliorna blommar som mest. Datum meddelas på 

hemsida och Facebook. Arr.: Trädgårdsamatörerna.

Fre 1/5 Café Victoria öppnar för säsongen 

Sön 3/5 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med på visning i Uppsalas enda regnskog. Lär dig mer 

om tropikernas växter. 

Tors 7/5 kl. 18 Lyckas med potatis
Potatis är en mångformig knöl. Botanisten och trädgårds-

mästaren visar och tipsar om olika sorter. I köksträdgården. 

Sön 17/5 kl. 10–16 Pelle Svanslös cykeldag
Lekar, upptåg, trafikskola, cykellopp och andra aktiviteter 

för familjen. Se www.pellescykeldag.se.

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 2 pm. 
Tropiska växthuset visas första söndagen i
   månaden kl. 13 (ej juni–sept). Entré 50 kr. 

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.

Sön 5/1 kl. 13 Visning i vintertid 

Sön 2/2 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med på visning i Uppsalas finaste regnskog. Kanske får 

du se orkidén madagaskarstjärna i blom.  

17–21/2 kl. 11–16 sPortlov: Tryck i tropikerna
Skapa fina potatistryck! Gör egna kort att skicka till familj 

och vänner. Låt dig inspireras av grönskan i Tropiska 

växthuset. För barn 5–15 år. 

Sön 8/11 kl. 12–16 Museidag i regnskogen
Uppsalas museer firar Fars dag med gemensamt tema och 

fri entré. Se www.uppsalasmuseer.se för program.

Fre–sön 27–29/11 Adventsmys i Orangeriet
Upplev stilla adventsstämning i pampiga Linnésalen. Andas 

klorofyll bland medelhavsväxterna. Njut av några av 

personalens favoriter bland amaryllis och hyacinter. 

Museibutik med växtförsäljning. Öppet kl. 11–17. 

Sön 6/12 kl. 13 Visning i advent
Följ med på visning bland julens växter: kanel, ingefära, 

vanilj, kardemumma... Tropiska växthuset.

21–31/12 Tropiska växthuset stängt

1–3/1 kl. 12–15 Nyårsöppet i tropikerna

Sön 3/1 kl. 13 Visning i vintertid
Årets första visning i Uppsalas finaste regnskog.

Lör 23/5 kl. 14 Körsång i vinterträdgården
Grattis Linné! Minikonsert – vårsånger, folkmusik och pop 

– med kören LYDIA och Nina Hamrén. Tropiska växthuset. 

Tors 28/5 kl. 19 Vårkonsert med Cikada
Biljetter och övrig information, se cikada.se. Orangeriet.

Sön 31/5 kl. 16 Med lyrik klädd i ny skrud
Frida Björks Kammarkör framträder i Orangeriet. Biljetter 

säljs via Billetto.se och på plats. 

Torsdagar juni–augusti Tidig kväll i tropikerna
Extraöppet till kl. 18. Viskvällar med KnivstaSune, kl. 17:

4/6 Bellman, 9/7 tonsatta dikter av Karin Boye, 6/8 Taube.

Lör 6/6 kl. 20–24 Museinatt i tropikerna
Potatis och andra grödor har använts för att tillverka 

alkohol. Lär dig mer om kryddning och om drycker från 

olika delar av världen. Program: www.uppsalasmuseer.se.

Sön 28/6 Tusen trädgårdar
Hela Sveriges trädgårdsdag för entusiaster och amatörer.  

Tors 2/7 kl. 18 Inte bara Rosa
Fira rosens dag och lär dig mer om rosväxter vi äter. Följ 

med rosexpert Gunilla Uhlin Friberg som visar historiska 

rosor i Barockträdgården. Start vid Tropiska växthuset.

20–24/7 till kl. 20 Kvällsöppet i regnskogen
Upplev jättenäckrosens enorma blad. Lyssna på pilgifts-

grodornas sång. Upptäck bananplantor och kakaoträd. 

2–3/8 Botan Cup
Bouletävling arrangerad av Upsala Petanque Club. 

13–15/8 kl. 18–21 Kvällsmys med Victoria
Upplev skymningen i Tropiska växthuset. Kanske får du se 

jättenäckrosen i blom. För blomningsstatus se Facebook. 

Sön 30/8 kl. 14 Vandrande konsert
Kören Canorus tillsammans med guiden Marie Almquist. 

Biljetter säljs på plats. Start vid Orangeriets pelartrappa. 

5–13/9 kl. 11–16 Skördetid
Årets skördeutställning blir en pyttipanna av het chili, söt 

tomat och matig aubergine. Välkommen på en lärorik 

släktträff med familjen Potatis!

Sön 6/9 kl. 11–16 Botans dag 
Växt- och matmarknad, nationell pelargonutställning, 

svamputställning, odlartävling och visningar. Köp perenner, 

krukväxter, frön och grönsaker. Delta i Odlartävlingen 

med hemodlade morötter, rödbetor och gurkor.  Få råd 

och tips om odling i köksträdgården. Få hjälp med dina 

svampfynd. Visning: Potatis och andra knölar. 

Tors 10/9 kl. 18 Släkten är värst
I potatisfamiljen finns allt från giftiga läkeväxter till söta 

tomater och heta chilifrukter. Följ med apotekare Sonny 

Larsson på visning bland belladonna, spikklubba och 

bolmört. Samling i köksträdgården. 

Lör 12/9 kl. 12–21 Kulturnatt
Upplev japanska kampsporter, ljuv musik, vintagecyklar, 

grodsång och eldshow i Barockträdgården och i växthuset. 

Se program på vår hemsida, från augusti.

Fre 25/9 kl. 17 Äpplets dag
Sortskola för dig som vill lära dig några av våra vanligaste 

äppelsorter. Skaffa dig verktygen för hur man tittar på 

äpplen. Avgift 150 kr. Föranmälan via vår bokning.

3–4/10  Lök- och knölhelg
Inspirerande och lärorika föredrag, i samarbete med Träd-

gårdsamatörerna. Boka på www.upplandskretsensta.n.nu.

Sön 4/10 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med på visning av tropikernas växter. 

26–30/10 kl. 11–16  
Höstlov: Potatislov i tropikerna
Se förskolebarnens fina potatisfigurer. Gå på upptäcktsfärd i 

tropikerna och lär dig mer om ätliga och giftiga växter. För 

barn 5–15 år. Även lör–sön kl. 12–15. Tropiska växthuset.

Fre 30/10 kl. 12–16 Höstlov: Döden i grytan
Hett, sött, syrligt – rent av dödligt. Potatisfamiljen har det 

mesta. Kom och smaka om du törs! Samarr.: Gustavianum 

och Evolutionsmuseet, på Evolutionsmuseet Paleontologi.

Sön 1/11 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Njut av värme, ljus och grönska. Lär dig mer om 

tropikernas ätliga och mindre ätliga växter. 
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Japansk lykta Alkekengi officinarum tillhör potatisfamiljen.

Potatis och dess familj 2020
Utställningar, evenemang, familjeaktiviteter, visningar
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Potäter och kärleksäpplen 
Äntligen är det tid för skördeår i de linneanska 
trädgårdarna. I september bjuder vi in till 
Skördetid i Botaniska trädgården – en färgstark 
utställning om familjen Potatis. Tomat, chili, 
aubergine och kapkrusbär äter vi gärna. Men i 
familjen finns också många giftiga växter. Lär 
dig mer om potatis och dess släktingar under 
årets visningar och evenemang. 

Skärmarnas stad 
I mitten av juli hälsar vi 20 000 orienterare 
välkomna till Uppsala. I Botaniska trädgården 
kommer de att få njuta av orange-vita rabatter 
planterade av Uppsalas förskolebarn. Vi passar 
också på att ha kvällsöppet i Tropiska 
växthuset och i Linnéträdgården 20–24/7. 

Surrande trädgård 
Vill du också gynna vilda pollinatörer – blom-
flugor, humlor och solitärbin.  Välkommen att 
inspireras av våra rabatter, insektshotell och 
fjärilsholkar. 16–24 maj, under pollinations-
veckan, ger vi fler tips. Sök på #surrandeparker!

Botaniska trädgården (forts.) Botaniska trädgården (forts.)

Motion – rekreation – kultur 
Cykla till Linnés Hammarby eller vandra i 
kulturreservatet. Träna qigong, yoga och taiji i 
Botaniska trädgården. Prova på boule och låt 
barnen ta märken i samband med tävlingar i 
barockträdgården.

Köp biljetter till en teaterföreställning eller 
konsert! Njut av konst! Plugga! Läs en bok! 
Fika gott! Finn platser för stillhet eller motion!En humla samlar nektar på fältmartorn Eryngium campestre.

Håll dig uppdaterad
Ta 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. 
Biljetter till konserter och teaterföreställningar 
bokas via arrangören.

Skola & förskola 2020
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.
 

Tis 12/5 Trädens födelsedag (3–4 år)
Fira Linné och de träd som förskolorna planterade 2007. 

26/5–2/6 Plantera sommarblommor (4–7 år)
Dansa och plantera för blomsterprakt i trädgården. 

8–10/9 Matnyttigt eller dödligt giftigt (åk 1–7)
Lär dig mer om potatisfamiljens fascinerande mångfald. 

Skolvisningar i och runt köksträdgården.

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

19–23/10 Tulpanplantering (4–7 år)
Plantera lök för en färgrik vår i barockträdgården.

24/10–8/11 Utställning: Potatisfigurer (3–7 år)
Skapa av potatis på förskolan. Visa upp i Tropiska växthuset.

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. 

Carl von Linné (1707–1778) levde stora delar 
av sitt liv i Uppsala. Familjen bodde i Botaniska 
huset (Linnémuseet) och på gården Hammarby. 
Där finns många växter kvar sedan Linnés tid. 
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