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MARS Sön 3/3 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Öppet

Biljetter och övrig information, se cikada.se. Orangeriet.

Lär dig mer om växterna i Uppsalas enda regnskog.

16–18/4 kl. 11–16
Påsklov: Pyssla tulpaner i ull
Skapa färgglada tulpaner av tovad ull! Grävlings naturprodukter hjälper barn 6-15 år att skapa hållbart påskpyssel
i Tropiska växthuset.

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

Tors 2/5 kl. 18 Tråg för lök

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

Gun Skybrand visar hur du tillverkar odlingstråg för lökar
och stenpartiväxter. Föranmälan via vår bokning.
Arr.: Trädgårdsamatörerna.

Sön 3/2 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Sön 5/5 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Evenemang och visningar
Följ med på visning i Uppsalas finaste regnskog.

www.botan.uu.se

Tis 28/5 kl. 19 Vårkonsert med Cikada

Tjuvstarta våren med spirande lök. Inspireras och njut av
efterlängtad grönska. Köp med en rar knöl hem.
En utställning med vårkänsla i samarbete med Trädgårdsamatörerna, Gerben Tjeerdsma, Monika Ågren och
Marie Falestam. Öppet fredag–söndag kl. 11–17.

18–22/2 kl. 11–16 Sportlov: Måla akvarell
Teckna blommor, blad, lökar och knölar med inspiration
från växtvärlden. Måla akvarell och lär av proffset!
Kl. 13–15: Lärare från universitetets ritsalar på plats med
akvarellpennor och skissblock. För dig över 6 år.
Övrig tid: Rita själv med färgpennor eller färglägg i
målarboken! Passar för alla åldrar.

Extra öppet till kl. 18. Fri entré för deltagare i Länet läser.

Nu börjar det bli dags att planera för vårfägring. Vad ska
du tänka på när du planterar? Föranmälan via vår bokning.
Arr.: Trädgårdsamatörerna.

Tors 6/6 kl. 19 Konsert: ZZ Top

Sön 25/8 kl. 14 Vandrande konsert

Rock and Roll Hall of Fame-gruppen ZZ Top firar 50 år
med Europaturné. Biljetter via zztopuppsala.se.
Arr.: Live Nation and Brink & Berger. I barockträdgården.

Kören Canorus tillsammans med guiden Marie Almquist.
Biljetter säljs på plats. Start vid Orangeriets pelartrappa.

SEPT

Tors 13/6 kl. 18 Ta hand om dina lökar

Vässa smaklökarna. Gå på upptäcktsfärd bland växter från
sydliga länder. Fri entré till alla Uppsalas museer. Se
www.uppsalasmuseer.se för program – tema smak.

15–16/6 Boule i barocken

7–8/9 Boule i barocken

Seriespel Svealand samt elitserien, för Örsundsbro SK.
Prova du också och låt barnen ta märken!

Final- och kvalspel arrangerat av Örsundsbro SK. Kom och
heja på dina favoriter! Låt barnen prova på att ta märken.

Tis 2/7 kl. 18 Rosens dag i barocken

Lör 14/9 kl. 12–21 Kulturnatt

Rosexpert Gunilla Uhlin Friberg visar historiska rosor.
Start i roskvarteret, barockträdgården.

Upplev japanska kampsporter, ljuv musik, vintagecyklar,
grodsång och eldshow i barockträdgården och i växthuset.

Tis 9/7 kl. 18 Friluftsteater: ”Betjänten”

Ons 18/9 kl. 19 Allt om vitlök

Kullehusteatern presenterar en komedi av 1700-talsdramatikern Carlo Goldoni. Boka biljett via Visit Roslagen eller
köp på plats. Orangeriets innergård. Även 23/7 och 6/8.

Vitlöksexperten Åke Truedsson lär ut skillnaden mellan
olika sorters vitlök. Därefter fröbytarkväll – ta med egna
fröer, lökar och knölar. Plats: Stenhagenbiblioteket.

Ons 25/9 kl. 18.30 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.

OKT

DEC

5–6/10 Lök- och knölhelg
Inspirerande och lärorika föredrag med inbjudna
föreläsare. I samarbete med Trädgårdsamatörerna. Läs mer
och boka på www.upplandskretsensta.n.nu.

Sön 6/10 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset
Följ med på visning av tropikernas växter.

23/11–1/12 Julefröjd i Orangeriet
Ta en paus i julförberedelserna. Njut av blommande lökar,
ljus och väldoft. Inspireras av årets julgrupper, beundra
förskolebarnens kreativa julpynt eller köp med dig en
amaryllis hem. Öppet fredag–söndag 11–17.
Lör 30/11 kl. 13: Amaryllis, hyacint och iskonvalj – hur
farliga är våra vanliga julblommor? Föredrag av Sonny
Larsson från Giftinformationscentralen.

Sön 1/9 kl. 11–16 Botans dag
Växt- och matmarknad. Träffa trädgårdsmästare och
botanister, i köksträdgård och lökrabatter. Fynda växter till
din trädgård. Få råd och tips om odling. Var med i årets
odlartävling. Njut av söta pelargoner eller köp hem ostar
och grönsaker från Bondens matmarknad.

Hur får du lökar att trivas och blomma om? Ska de delas,
gödslas eller grävas upp? Föranmälan via vår bokning.
Arr.: Trädgårdsamatörerna.

Ett bi pollinerar italiensk blåstjärna Hyacinthoides italica.

Sön 10/11 kl. 12–16 Museidag i regnskogen

Tors 22/8 kl.18 Vårlök till din trädgård

Torsdagar juni–augusti Tidig kväll i tropikerna

Visning av vilda arter och vackra sorter. Datum för
visningen bestäms en vecka i förväg och meddelas på
hemsida och facebook. Start vid Tropiska växthuset.

Njut av värme och grönska. Lär dig mer om växter.

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

Upplev det oväntade i Uppsalas enda regnskog.
Se www.uppsalasmuseer.se för program.

En tors i maj kl. 18
Vildtulpaner, klockhyacinter och blåstjärnor

Sön 3/11 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

15-17/8 kl. 18–21 Kvällsmys med Victoria

JUNI Lör 1/6 kl. 20–24 Museinatt i tropikerna

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

Väck julens lök så att den blommar till jul. Plantera i kruka,
skapa och dekorera en strut som ger löken mörker och
lockar till blomning. För barn 6–15 år. Tropiska växthuset.

Kullehusteatern presenterar en komedi av 1700-talsdramatikern Carlo Goldoni. Boka biljett via Visit Roslagen eller
köp på plats. Orangeriets innergård. Även 9/7 och 23/7.

Frida Björks Kammarkör framträder i Orangeriet. Biljetter
säljs via Billetto.se och på plats.

JULI

NOV 28/10–1/11 kl. 11–16
Höstlov: Plantera julens lökar

AUG Tis 6/8 kl. 18 Friluftsteater: ”Betjänten”

Tors 30/5 kl. 16 Med lyrik klädd i ny skrud

Sön 7/4 kl. 13 Visning i Tropiska växthuset

Café Victoria – Villavägen 8

Botaniska trädgården • Linnés Hammarby • Linnéträdgården

Fre–sön 23–31/3 Otålig vår i Orangeriet

Visning av de första vårlökarna som tittar upp i rabatterna.
Datum för visningen meddelas en vecka i förväg på
hemsida och facebook. Start vid Tropiska växthuset.

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.

Uppsala linneanska
trädgårdar

Bouletävling arrangerad av Upsala Petanque Club.

APRIL En tors i april kl. 18 När vårlöken poppar upp

Visningar

FEB

28–29/7 Botan Cup

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

Lör 23/3 kl. 10: Lökarnas värld – föredrag följt av
invigning med lökexperten Gerben Tjeerdsma.
Tis 26/3 kl. 18: Vårblomning i orangeriet – trädgårdsmästaren visar växter från Medelhavsområdet.
Ons 27/3 kl. 18: Påskliljor, snödroppar och Alzheimers
sjukdom – apotekaren berättar om hur amaryllisväxterna
påverkar hjärnan.
Tors 28/3 kl. 18: Tåliga och otåliga lökar – vi tar dig med
på rundtur i utställningen Otålig vår.
Lör 30/3 kl. 13–15: Lökar och knölar – mästarens urval.
Föredrag med trädgårdsintendent Henrik Zetterlund från
Botaniska trädgården i Göteborg.
Lör 30/3 kl. 15: Workshop med fördjupning, tips och råd.
Begränsat antal platser. Föranmälan via vår bokning.

Barockträdgården i höstskrud, med nygrävda lökrabatter.

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

Sön 19/5 kl. 10–16 Pelle Svanslös cykeldag

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

20–27/12, 30–31/12 Tropiska växthuset stängt
JAN
2020

Ons 1/1 kl. 12–15 Nyårsöppet i tropikerna
Sön 5/1 kl. 13 Visning i vintertid

Skola & förskola 2019
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.

Ons 14/5 Trädens födelsedag (3–4 år)
Fira Linné och de träd som förskolorna planterade 2007.

27/5–4/6 Plantera sommarblommor (4–7 år)
Dansa och plantera för blomsterprakt i trädgården.

Ons 11/9 Miniröris (4–6 år)
Uppsalas förskolebarn gympar loss med Friskis & Svettis.

1–8/10 Lökplantering (4–7 år)
Plantera vitlök för en smakrik sommar i köksträdgården.

Tors 21/11 Klä en gran i mångfald (fsk)
Skapa på förskolan. Smycka granen i Botaniska trädgården.

Bokning & förköp

Skicka ett mail till bokning@botan.uu.se.
Biljetter till konserter och teaterföreställningar
bokas via arrangören.

Spirande lökar & knölar 2019

Linnéträdgården & Linnémuseet

Utställningar, evenemang, familjeaktiviteter, visningar

Svartbäcksgatan 27

Uppsala linneanska trädgårdar

Linnés Hammarby
15 km SO om Uppsala

Lör 1/6 kl. 20–24 Museinatt hos Linné

Sön 21/7 kl 10–16 Slåtterdag

Följ med historiker, konstvetare och biologer på visningar i
Linnés hem och trädgård. Obligatorisk föranmälan via vår
bokning. Se www.uppsalasmuseer.se för program.

Lär dig att använda lie och räfsa. Hässja hö, vandra längs
kulturstigen, köp nyskördade historiska grönsaker i
kålgården och gör din egen halmdocka. I kulturreservatet.

Ons 5/6 kl. 12.30 Planteringsdags

Sön 11/8 kl. 17.30 Konsert hos Linné

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

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

Tis 11/6 kl. 19.30 Försommarkonsert
...med UDK Discordia i Orangeriet. Biljetter säljs på plats.

Sön 18/8 kl. 11-17 Rågskörd med marknad

Ons 3/7 kl. 12.30 Beskärning
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Näckrostulpanen ’Early Harvest’ förgyller vårens rabatter.

Venus och paradrabatt framför Linnéträdgårdens orangeri.

Klockor, liljor och tulpaner

Öppet 1 maj–30 sept

I år fokuserar vi på lök- och knölväxter i
Botaniska trädgården. Det är en del i arbetet
med att kompletterar och utvecklar våra växtsamlingar på lång sikt. Förra året planterade vi
75 000 snödroppar, krokusar, blåstjärnor, klockliljor, tulpaner och narcisser. Under 2019
kommer rabatter och gräsmattor att bjuda på
många uppstickande nyheter.
Välkommen att lära dig mer om lökar och
knölar under föredrag, visningar, utställningar
och andra aktiviteter i våra tre trädgårdar.
Träffa experter, handla rara knölar, teckna med
konstpedagogen, odla och njut av fägringen!

Surrande parker & trädgårdar

Tillsammans med våra kollegor i nätverket för
svenska parker och trädgårdar fortsätter vi att
gynna vilda pollinatörer – humlor, blomflugor
och solitärbin. Välkommen att inspireras av vår
blommande köksträdgård och av insekts-hotell
och fjärilsholkar. I år är de ännu fler. Håll dig
uppdaterad via #surrandeparker.

Motion – rekreation – kultur

Cykla till Linnés Hammarby eller vandra i
kulturreservatet. Träna Qi Gong, 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!

Tis 23/7 kl. 18 Friluftsteater: ”Betjänten”
Kullehusteatern presenterar en komedi av 1700-talsdramatikern Carlo Goldoni. Boka biljett via Visit Roslagen eller
köp på plats. Även 9/7 och 6/8 i Botaniska trädgården.

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

Ons 7/8 kl. 12.30 Fröinsamling

Visningar (ingår i entréavgiften)

Tors 29/8 kl. 18 Mellan Skylla & Karybdis

kl. 13.30, 15.30 trädgård & museum
kl. 12.30 visning med trädgårdsmästaren,
första onsdagen varje månad
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.

En torsdag eller söndag i april
Sippor, tulpaner och nunneört
Vi tjuvstartar säsongen med visning av lök och -knölar, i
rabatter och gräsmattor. Datum meddelas en vecka i förväg.

Ons 1/5 kl. 12.30 Vårblomning hos Linné
Säsongens första dag i Linnéträdgården. Botanisten visar
sippor, nunneört, adonis, lökväxter och vårbolmört.

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

Lör 18/5 kl. 11–17 Linnés trädgårdsfest
Fira Linné med en sprakande 1700-talsfest med marknad,
föredrag och dans. Beundra frasande kjolar och blänkande
skospännen. Fynda mat och hantverk. Lyssna på föredrag
om årets Linnésommar. Experimentera med växter och gå
på upptäcktsfärd bland ståndare och pistiller.

Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Farmaceuten delar med sig av sin kunskap om medicinalväxter med fokus på råttgift, oxdödare och hjärtmedicin.

Ons 4/9 kl. 12.30 Höstbruk
Följ med trädgårdsmästaren på visning i vardagen.

Lör 14/9 kl. 11–21 Kulturell kavalkad
Kulturnatt i orangeriet: japanska traditioner, konserter,
konst och dans. Följ med på visningar. Titta in i Linnés
hem. Kl. 18 KUL tur i trädgården.

28–29/9 kl. 11–17 Säsongens sista dagar

Utställningar
1/5–30/9 Bulbi Rudbeckii
Ett urval av bilder på lök- och knölväxter ur Blomboken
av Olof Rudbeck d.ä. Alla växter har odlats i trädgården av
Olof Rudbeck på 1600-talet. Orangeriet.

Moses brinnande buske blommar i Upplandsträdgården.

Öppet 1 maj–30 sept

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)

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

Lör 31/8 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.

21–22/9 kl. 11–17 Äppeldagar

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

Få hjälp att sortbestämma dina äpplen. Lär dig känna igen
olika sorter i vår äppelutställning med ett 60-tal sorter. Vi
visar hur du beskär dina fruktträd och bjuder på annan
äpplig kunskap. Fika gott hos Café Sara Lisa.

Café Sara Lisa

28–29/9 kl. 11–17 Säsongens sista dagar

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

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

Sön 14/4 kl. 10–14 Vårfagning
Hjälp till att väcka markerna och lär dig samtidigt mer om
jordbruket på 1700-talet. Städa bort nedfallna grenar,
kvistar och löv i kulturreservatet.

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

Carl von Linné – världskändis

Var med vid skörden av råg. Följ med på visningar av
bostadshus, växterna från förr och kålgård. Fynda skinn,
hantverk, ost, bröd och honung från lokala tillverkare.
Låna 1700-talsdräkter till barnen. Lär dig mer om
garnfärgning. Fri entré för 1700-talsklädda.

Sön 12/5 kl. 11–17 Hammarbydagen
Möt våren längs kulturstigen och i parken. Följ med på
visningar av sippor, vårlök, lavar och bikupor. Smaka
honung eller bygg bibatterier. Se Brandy Krafts konstverk.

Sön 19/5 kl. 13–15 Picknick i äppellunden
Följ med vår botanist på upptäcktsfärd bland blommande
äppelträd. Lär dig mer om ståndare, pistiller, blomning och
fruktsättning. Vi avslutar med picknick. Ta med dig en
egen korg eller boka via Café Sara Lisa.

Sön 13/10 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.
Evenemangen samarrangeras med SLU Agrarhistoria,
Sällskapet Linnés Hammarby & Länsstyrelsen Uppsala län
Besök också Linnés Sävja och Uppsalas Linnéstigar.

Utställningar
11/5–14/7 Natura Curiosa
Amerikanska Brandy Kraft visar växter på ett nytt sätt i
sitt färgstarka måleri. Hon bevarar fantasiblommornas
skönhet för eftervärlden. Östra flygeln.

20/7–29/9 Walks in nature
Tio tjeckiska konstnärer visar en mångfald av bilder med
betoning på natur och växter. Östra flygeln.

Honungsbi i rosenmalva Malva alcea i Linnéträdgården.

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 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

Håll dig uppdaterad

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

