
  

Utställningar: 

Permanenta och tillfälliga utställningar pågår i 

båda flygelbyggnaderna under hela 

sommaren. 

 

I östra flygeln:  

9 maj – 15 juli Bo Mossberg 

18 juli – 27 september Fredrik Sköld 

 

                         

Hur blir man medlem? 

Årsavgiften är 150 kr för vuxen + 50 kr för 

övrig familjemedlem över 16 år.  

Avgiften insätts på vårt   

BG 5652 – 3699  

OBS! Kom ihåg att ange namn, adress och  

epost-adress om sådan finns. 

Medlemskapet innebär fri entré till Linnés 

Hammarby, Linnéträdgården och 

Linnémuseet, däremot inte eventuella avgifter 

vid specialarrangemang. Vidare ingår årsskrift 

samt kallelser till olika medlemsaktiviteter. 

Besök Sällskapet Linnés Hammarby hemsida: 

www.linneshammarby.se 

 

Kontakt: 

Eeva Lakomaa 

eeva.lakomaa@gmail.com 

Tel 070 9969233 

 

 

 

 

 

 

 

Om Linnés Hammarby 2020 

Öppettider: 

Maj – augusti: tisdag – söndag.   

Midsommarafton: stängt 

September: fredag – söndag. 

Utställning, butik öppet kl. 11 – 17 

och parken till kl. 20. 

Café öppet kl. 11 – 17  
(enklare caféutbud ti – fr i maj, 

under september café endast lö - sö ). 

 Ordinarie inträde 80 kr, Sällskapets 

medlemmar har fri entré. 

Öppna dagar ges flera visningar av 

Hammarby. 11.30, 12.30 (engelsk), 

14.30 och 15.30 

 

Linnés Hammarby drivs av Uppsala 

universitet genom Uppsala linneanska 

trädgårdar. Information på Hammarbys 

websida www.hammarby.uu.se 

Carl von Linné (1707-1778), vår genom 

tiderna mest välkände vetenskapsman, köpte 

1758 gården som skulle komma att bli 

familjens sommarhem men som också blev 

hans hustru Sara Lisas bostad efter hans 

bortgång. 

 
Linnés Hammarby ligger ca 15 km sydost om Uppsala 

och kan nås därifrån med bil på ca 15 minuter. 

Buss 102, från Uppsala mot Knivsta, och 186 mot 

Lagga, stannar vid Linnés Hammarby vägskäl, knappt 

2 km från Linnés Hammarby. http://www.ul.se/ 

 

Söndagar 28 juni – 16 augusti trafikerar 

Lennakattens veteranbuss från Uppsala ända 

fram till Hammarby! Se tider på 

www.lennakatten.se. 

 

 

 

 
 
Sällskapet Linnés Hammarby 
 

Program 2020 
 

 

  

Ill. Rosemary Wise 

 
Vissa av arrangemangen sker i samarbete med SLU 

(Agrarhistoria), Uppsala universitet (Uppsala 

linneanska trädgårdar) och Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ul.se/


 

 

 

 

Samling vid Linnés grav i Domkyrkan 

Den 10 januari, kl 13.00.   

Blomsternedläggning, diktläsning och sång. 

Fortsätt därefter gärna samvaron på  

Katedralkaféet. 

 

Årsmöte 

Torsdagen den 26 mars klockan 18.00. 

Lokal: Samlingssalen Sävja kyrka 

Efter årsmötesförhandlingarna kaffe, te med 

smörgås.  

Därefter föredrag av docent Mats Wahlberg 

om ”Ortnamn längs Linnés 

Danmarksvandring – Herbatio Danensis”. 

 

 

Sällskapet Linnés Hammarby Volontärdag 

och 

Vårfagning i kulturreservatet 

Söndagen 19 april kl 10 - 15.  

Välkommen ut i kulturreservatet när våren 

står för dörren att tillsammans med SLU 

Agrarhistoria städa bort nedfallna kvistar och 

löv i kulturreservatet. Lär dig samtidigt mer 

om jordbruket på 1700-talet. Tappning av 

björksav demonstreras. Korv och dricka till 

alla. 

 

Hammarbydagen   

Söndagen 10 maj kl. 11 – 17.   

Familjedag. Botaniska och historiska 

vandringar. Ko- eller fårsläpp! 

Bygg bibatterier till de vilda bina.  

Invigning av soldattorpet. 

 

 

 

 

 

Sommarslåtter   

Söndagen 19 juli kl 10 – 16. 

Lär dig hantera lie och räfsa. Prova på att 

hässja. Häst och vagn med hölass. Visningar 

av kålgården. Fårvallning. 

Försäljning av säsongens grönsaker från 

kålgården.  

Familjedag. Tillverka en halmdocka. Utlåning 

av 1700-talskläder. 

 

Akvarellkurs, helgkurs. 

Mer information kommer på 

www.linneshammarby.se 

 

Kvällskonsert på Hammarby 

Mer information kommer på 

www.linneshammarby.se 

 

Får- och Marknadsdag   

Söndagen 16 augusti. 

Familjedag. kl 11– 17.  Fårklippning, 

fårvallning. Vår gemytliga marknad erbjuder 

hantverk, lokala produkter och kålgårdens 

grönsaker.  Garnfärgning. Ponnyridning.  

Utlåning av 1700-talskläder. Rågen skördas. 

Visningar av kålgård och växterna från 

mormors tid.  

Fri entré för 1700-talsklädda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skörd av humle, havre och korn 

Lördag 29/8 kl. 11-16. 

Nu skördas grödorna till årets ölbryggning. 

Lär dig mer om humle och öl. Samla humle 

till din ”sovpåse” eller skär havre till en kärve 

till småfåglarna.. 

SLU Agrarhistoria och Länsstyrelsen 

ansvarar. 

 

Äppeldagar på Hammarby 

Lördagen 19 september kl.11-17. 

Söndagen 20 september kl.11-17. 

Få dina äpplen bestämda av pomologerna.  

Eller hitta dina äpplen i äppelutställningen 

bland ett 60-tal sorter. Demonstration av 

trädbeskärning och andra ”äppliga” 

aktiviteter. 

 

Hammarby stänger för säsongen 

Söndagen den 27 september stängs 

bostadshuset för säsongen. 

 

Höstfagning i kulturreservatet.  

Söndagen 11 oktober kl 10 – 14. 

Ta med familj och vänner på utflykt. De sista 

grönsakerna skördas. Räfsa, elda och hjälp 

SLU agrarhistoria och Länsstyrelsen att hålla 

Linnés marker öppna! Korv och dricka till 

alla. 

. 

 
 

 

 


