Vårdprogram
Linnés Hammarbys biologiska kulturarv

Utfärdat på uppdrag av
Linné 2007 vid Uppsala Universitet

Mariette Manktelow

Uppsala
2005

2

Vårdprogram för Linnés Hammarbys biologiska
kulturarv.
Mariette Manktelow.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ................................................................................................................. 4
Uppdraget ................................................................................................................................................................ 4
Begränsningar i vårdprogrammet ........................................................................................................................ 4
Linnés Hammarby – läge och definition ............................................................................................................... 4
Ägar- och förvaltningsförhållanden ...................................................................................................................... 5
Vårdprogrammets avgränsning ............................................................................................................................ 6
Aktuell skyddsstatus ............................................................................................................................................... 6

HISTORIK ................................................................................................................... 8
Hammarby under Linnés tid ................................................................................................................................. 8
Linnés trädgårdar på Hammarby ......................................................................................................................... 9
Trädgårdsväxter för hushållet ............................................................................................................................. 13
Jordbruket ............................................................................................................................................................. 14
Hammarby efter Linné......................................................................................................................................... 15

ÖVERGRIPANDE VÄRDEN ..................................................................................... 20
Centrala värden i Linnés Hammarby ................................................................................................................. 20

ÖVERGRIPANDE MÅL ............................................................................................. 22
ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER ................................................................................ 23
Forskningsbehov ................................................................................................................................................... 23
Åtgärder för de linneanska växterna .................................................................................................................. 24
Åtgärder för att förstärka 1700-talsskiktet ........................................................................................................ 26

DELOMRÅDEN – VÄRDEN, MÅL OCH ÅTGÄRDER ............................................. 29

3
Linnés trädgård .................................................................................................................................................... 29
Museihöjden .......................................................................................................................................................... 33
Gårdsplanen .......................................................................................................................................................... 37
Upplandsträdgården............................................................................................................................................. 42
Ridderbjelkska trädgården.................................................................................................................................. 46
Privatmiljö ............................................................................................................................................................. 48
Närmiljön............................................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Omgivningar ......................................................................................................................................................... 54

REFERENSER .......................................................................................................... 58

4

Inledning
Uppdraget
Detta vårdprogram har upprättats på uppdrag av Linné 2007 vid Uppsala
Universitet. Syftet med arbetet är att utforma ett program för vården av de
botaniska delarna vid byggnadsminnet Linnés Hammarby samt förslag till åtgärder.
Programmet omfattar även en redovisning och värdebeskrivning av de vegetativa
elementen inom området. Programmet ska komplettera det vårdprogram för
byggnaderna inom byggnadsminnet som nyligen har upprättats av Statens
Fastighetsverk. Behjälpliga vid utformandet av innehållet har varit: Elisabeth
Arwidsson, Åsa Ahrland, Maria Flinck samt personal vid Botaniska Trädgården
och Linné 2007 vid Uppsala universitet.

Begränsningar i vårdprogrammet
Grundläggande för vårdprogram för trädgårdar är att man utgår från själva planen
(planritningen) med dess historiska skikt. Föreliggande vårdprogram är främst baserat på
botaniska inventeringar. I Linnés Hammarby saknas ännu en plan för området med historiska
skikt inlagda. För att upprätta en plan bör ett kartunderlag utfärdas genom uppmätningar (den
enda karta som finns idag, Lindell 1941, är stegad och stämmer inte i detalj), och från
kartmaterialet och annan information görs sedan en hypotes om utseendet av Hammarby på
Linnés tid som därefter bör testas med trädgårdsarkeologiska undersökningar. Därefter bör
vårdprogrammet skrivas. Denna ordning är inte möjlig i Linnés Hammarby ännu. Det här
vårdprogrammet kan därför inte räknas som slutgiltigt utan som preliminärt och ett första
förslag som bör följas upp efter vidare undersökningar.

Linnés Hammarby – läge och definition
Linnés Hammarby ligger cirka tio km sydost om Uppsala i Danmarks socken i en
skyddad södersluttning av en ändmorän med stora klippblock. Hammarby var under
Linnés tid ett större jordbruk – ett berustat säteri - som med tiden kom att omfatta
ett tiotal gårdar i socknen. Säteriet låg i skyddad södersluttning vid foten av en
berg- och moränrygg, med sina anslutande jordbruksmarker ute på den vidsträckta
slätten. Ängs- och åkermarkerna låg nere i den flacka dalgångsbottnen utmed
Sävjaån och Funboån. Ägorna direkt under Hammarby innefattade även delar av
grannbyn Edeby samt hela Hubby (Figur 1).
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Figur 1. Linnés Hammarby ligger 10 km sydost om Uppsala

Det nuvarande byggnadsminnet Linnés Hammarby omfattar endast en liten del av
det forna godskomplexet. I byggnadsminnet ingår de c:a 5 ha som styckades av runt
själva bebyggelsen (Hammarby 5:1) 1879, samt ett mindre tillagt närområde väster
och söder om tomtgränsen (senast fastställt 1993, se Figur 2).

Figur 2. Det nuvarande byggnadsminnets gränser i Linnés Hammarby. Det senaste tillagda området utgör den
sydvästra delen.

Ägar- och förvaltningsförhållanden
Fastigheten Hammarby 5:1 ägs av staten och är sedan 1935 statligt byggnadsminne
(Regeringsbeslut 25.1. 1935). Tilläggsmarken (Figur 2) ägdes fram till 2002 av
staten genom Uppsala Universitet. I dag ägs all omgivande mark av Gustavianska
Stiftelsen vid Uppsala universitet. Stiftelsen är ej statlig varför gränserna för
byggnadsminnet Linnés Hammarby f.n. utreds.
Enligt olika avtal förvaltar Uppsala Universitet genom ”Linnéminnena” park och
trädgård inom byggnadsminnet, men enligt tradition och hävd också den mark som
utgör parkering och den Ridderbjelkska Trädgården, som syns till vänster i figur 3.
Gustavianska Stiftelsens mark arrenderas sedan 1972 av Sveriges
Lantbruksuniversitet för kommersiell odling. Hammarby med närmaste
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omgivningar tillhör Uppsala kommun, medan marken på andra sidan ån i sydost
(fonden i utsikten från Hammarby) tillhör Knivsta kommun.

Vårdprogrammets avgränsning
Detta vårdprogram behandlar främst det område som utgör det egentliga
byggnadsminnet samt den mark som av tradition räknats till museiområdet.
Närliggande område som påverkar intrycket av museimiljön samt omkringliggande
mark där vegetativa spår från Linnés verksamhet förekommer tas också i
beaktande.

Aktuell skyddsstatus
Fastigheten Hammarby 5:1 utgör statligt byggnadsminne med skyddsområde.
Byggnader, trädgård och park skyddas mot negativa förändringar genom
skyddsbestämmelser fastställda genom Regeringsbeslut senast 24 juni 1993
(Förordning [1988:1229] om statliga byggnadsminnen m.m.).
Omgivande mark ägs av Gustavianska Stiftelsen och brukas som jordbruksmark
och har ingen särskild skyddsstatus utöver vad som gäller enligt hänsynsreglerna i
Plan- och Bygglagen och Miljöbalken. De fornminnen som finns på Gastholmen
(Galgbacken) skyddas enligt Kulturminneslagen (2 kap 12 § lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.).
För marken som närmast omger byggnadsminnet prövar för närvarande
Länsstyrelsen i Uppsala län möjligheten att bilda kulturreservat (9 kap § 7
Miljöbalken [Svensk Författningsamling 1998:808] om bildande av kulturreservat).
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Figur 3. Karta av Linnés Hammarby visande byggnader, gångsystem och utbredningen av några linneanska
växter. Till vänster syns den Ridderbjelkska Trädgården. Detta är den enda detaljerade planritning som existerar
av Linnés Hammarby. Den är konstruerad genom stegning, och är inte helt korrekt i vissa delar. Den är
upprättad av Erik Lindell 1941 på uppdrag av Rutger Sernander. (ur Manktelow 2001a).
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Historik
Hammarbys linneanska och postlinneanska historik som beskrivs här diskuterar främst de
botaniska delarna, d.v.s. vegetationen i allmänhet och särskilt trädgårdarna. Tolkningar av
historiska källor är mer detaljerat utredda i Manktelow (2001a), vilken rekommenderas som
bredvidläsning till detta vårdprogram. De växter som är kvarvarande individ eller
populationer från Linnés tid i Hammarby kallas här linneanska växter.

Hammarby under Linnés tid
Linné köpte Hammarby säteri 1758 av hovjägmästare Anders von Schönberg. Till
säteriet hörde två soldattorp. Gården köptes tillsammans med Sävja gård i samma
socken. Ett år senare förvärvade Linné också en gård i grannbyn Edeby (Lagerstedt
1943, Anderman 1999). I Hammarby lät Linné 1762 uppföra ett nytt hus åt
familjen, möjligen på platsen för en tidigare huvudbyggnad (Tullberg 1918). Efter
en brand i Uppsala 1766 lät Linné 1769 bygga ett litet museum högst uppe på
höjden bakom huset. Till detta museum flyttade han alla sina naturaliesamlingar,
”utom djuren förvarade i sprit” (Malmeström & Uggla 1957). År 1776 fick Linné
åbo-rätt på de två akademigårdarna i grannbyn Hubby via ett brev från Gustav III
(Figur 4).

Figur 4. Hammarby med omgivande ägor.
Kartöverlägg med nuvarande karta och skifteskartan 1763.
Ur Gustafsson et al. 2005.

Själv tycks Linné aldrig ha beskrivit sin gård Hammarby. Trots att han i sitt arbete
beskrev landskap och gårdar noggrant, finns egentligen bara två dokument av
honom själv som beskriver delar av Hammarby: en plan över hans rabatter framför
huset med en vidhängande lista på trädgårdsväxter (Gertz 1927, Manktelow 2001b)
och en plan över museet på kullen (Fries 1911, p. 165). Försök till att utröna hur
Hammarby kan ha sett ut under Linnés tid har gjorts av olika forskare genom analys
av historiska källor, kvarvarande arter och strukturer i landskapet (Tullberg 1918,
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Sernander 1929-1943, Manktelow 2001a, 2001b, 2004, Gustafsson et al. 2005).
Tycho Tullberg, som var Linnéättling och spenderade sin barndom på gården från
mitten av 1800-talet, tog sig stor möda med att försöka rekonstruera Hammarby
visuellt (Figur 5). Befintliga källor stöder de rekonstruktionerna (se Sernander
1929-1943 och Manktelow 2001a). Det som saknas på hans bilder är den
trädgårdsdel söder om huset som avbildats i Afzelius (1823; Figur 6) och omnämnts
av Tullberg (1918, se även Manktelow 2001a).
Museihöjden var en troligen betad, kal kulle på Linnés tid, och ingick egentligen i
kronoparken innan Linné annekterade denna mark för att bygga sitt museum. Man
får anta att platsen på höjden noga valdes dels för att skiljas från gårdens byggnader
och minska brandfaran, dels för att byggnaden skulle synas väl på håll och Linné
samtidigt därifrån få en strålande utsikt över ägorna.

Figur 5. Visuell rekonstruktion av Hammarby enligt en tolkning av Tycho Tullberg. Den omgärdade
trädgårdsdelen söder om huset, synlig på Figur 6, har inte uppmärksammats här.
Uppsala universitets Kart- och bildavdelning.

Figur 6. Hammarby på 1820-talet. Från Afzelius 1823.

Linnés trädgårdar på Hammarby
Åtta olika områden i Hammarby har tolkats som Linnés trädgårdsplanteringar
(Manktelow 2001a). Fyra av dessa var planteringar av nyttoväxter. På de andra fyra
fanns planterades exotiska växter, antingen hämtade från Hortus Upsaliensis
dåvarande akademiträdgården, nuv. Linnéträdgården), eller erhållna direkt från
personer i Linnés nätverk. Det linneanska dokument som beskriver rabatterna på
Hammarby innehåller 149 växter som dels funnits i rabatten, dels på ospecificerad
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plats (Gertz 1927). Till detta tillkommer ytterligare ett fyrtiotal arter som noterats
från Hammarby och beräknas ha linneanskt ursprung (Manktelow 2001a, Tabell 1).
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Linnés trädgårdsområden med exotiska planteringar i Hammarby var:
• gårdsplanen,
• ett buskkvarter vid ingången till gården,
• Hortus Sibiricus på moränbacken norr om gården och
• norra delen av trädgården öster om huvudbyggnaden.
På gårdsplanen fanns en häck av lyckobladsbuske Caragana frutex, två exemplar
av sibiriskt äppelträd Malus baccata, samt två rabatter framför huset med ett 60-tal
växter i, bl.a. två hästkastanjeträd Aesculus hippocastaneum (Gertz 1927,
Manktelow 2001a, 2001b). Längs husväggarna fanns klängväxter, och i fönstren
krukväxter (Gertz 1927). På gårdsplanen fanns också en berså klädd med
indiankrasse Tropaeolum majus (E. C. von Linné 1762).
Buskkvarteret låg vid ingången till gårdsplanen, alltså vid västra gaveln av
huvudbyggnaden. Den bestod av en plantering tre till fem buskar och några örter.
Buskarna var doftschersmin Philadelphus coronarius, vejksel Prunus mahaleb och
rosentry Lonicera tatarica. Möjligen fanns där också liguster Ligustrum vulgare
och snöbollsbuske Viburnum opulus ’Roseum’, samt randgräs Phalaris
arundinacea 'Picta' och stor häxört Circaea lutetiana (se Manktelow 2001a).
Buskkvarterets funktion kan dels ha varit en dekorativ entré för besökare till
Hammarby, dels ett blickfång för Linné från skrivbordet, som antas ha stått vid ett
av de västra gavelfönstren.
Linné anlade 1772 en ny trädgård som han kallade Hortus Sibiricus. Den låg i slänten sydväst
om hans lilla museum och var stenomgärdad. Växtmaterialet kom i en stor sändning med
insamlingar från Sibirien, förmedlade av Katarina II i Ryssland. Någon växtlista från den
frösändningen är inte känd, men kvarvarande växter som troligen har sitt ursprung härifrån är
hammarbytaklök Jovibarba globifera, trollsmultron Potentilla rupestris och krollilja Lilium
martagon (se Manktelow 2001a). Enligt Linnés självbiografi sådde han där 700–800 arter
(Malmeström & Uggla 1957). Enligt ett samtida brev från Linné uppgick antalet till 400–500
arters frön (Fries & Hulth 1917). Han skrev till Kyrkoherde Hollsten i Luleå att större delen
av fröna grodde: ”…. fick i sommars af Ryska keysarinnan 4 a 500 slags frön, som större
dehlen redan upwuxit i min Sibiriska trägård på mitt Hammarby”.
Afzelius (1823) berättade om Linnés "intill byggningen belägna trädgård, der han
låtit plantera åtskilliga härdiga både utländska och Svenska träd, buskar och örter,
som der ännu växa". Linnés trädgård har också nämnts av besökare som Johann
Beckman (1762) och Carl Bäck (1772). Den låg i den nuvarande parken öster om
huvudbyggnaden, och hade nyttoväxter i den södra delen och exotiska växter i den
norra delen. Allt som allt fanns där minst 90 exotiska växter, utflyttade från Hortus
Upsaliensis (Gertz 1927).
I nordost fanns en fyrkantig berså av träd, ”Linnés lund”, möjligen innehållande ett
exemplar av varje svensk trädart (Tullberg 1918, 1919, Manktelow 2001a,
Sernander 1917, se även Linnés testamente i Blunt 1977). Där fanns under tidigt
1800-tal spår av ordnad plantering, med gångar och lövsalar, en cirkel av popplar,
en häck av sibiriskt äppelträd och några stammar av tysk lönn Acer pseudoplatanus

12
(Pontin 1835). Cirkeln av popplar var troligen rester efter en labyrint av
silverpoppel Populus alba (Manktelow 2001), ett träd som funnits som relikt vid
Linnés Sävja (Strandell 1989). Relikter i trädgården visar att Linné där odlade
akleja Aquilegium vulgare, alpsockblomma Epimedium alpinum, benved Euonymus
europaeus, dårört Scopolia carniolica, snöklocka Leucojum vernum och snödroppe
Galanthus nivalis, doftschersmin, sibirisk nunneört Corydalis nobilis, sibirisk
ärtbuske Caragana arborescens, syren Syringa vulgaris, tusensköna Bellis
perennis, blåsippa Anemone hepatica, röd och gul gullviva Primula veris,
hässleklocka Campanula latifolia, nässelklocka Campanula trachelium och
nyponros Rosa dumalis. Enligt Linnés eget dokument fanns där ytterligare ett 60-tal
arter, som förmodas har dött ut (Gertz 1927, Manktelow 2001b).
Efter hustrun Sara Lisas död 1806 tycks trädgården ha växt igen. Besökare till
Hammarby 1834 beskrev den som ”alldeles förvildad, men bärande spår efter
ordnad plantering, med gångar och löfsalar…En cirkel af popplar, en häck af
rhamnus-träd, några stammar af acer pseudoplatanus” (Pontin 1835; rhamnusträden var en felbestämning av sibiriskt äppelträd, se Manktelow 2001a).
Förutom dessa planteringar på själva gårdsområdet, tycks Linné ha planterat växter
vid sina åkrar, bl.a. rödvide (von Sydow 1961) och eventuellt också terson Prunus
spinosa x Prunus domestica ssp insititita (Manktelow 2001a). Vid
naturvårdsinventeringen 1930 tolkades andra ovanliga växter i området som
eventuellt inplanterade av Linné runt gården (Björkman 1930, Manktelow 2001a).
Linné planterade flera träd vid gården, främst alm, ask och lönn, vilka har
dokumenterats som gamla träd under 1900-talet. Enligt en samtida källa lärde han
ut tekniken att plantera träd till sina torpare och bönder (von Sydow 1961). Träd
som enligt traditionen är planterade av Linné finns i Sävja och Falebro (Strandell
1989, Åke Nygren muntl.). Tre mycket gamla rödvidebuskar finns i grannbyn
Ängeby, vilka troligen har sitt ursprung från 1700-talets Hammarby (Manktelow
2001a).
Allt som allt tycks Linné planterat mer än 400, kanske så många som 950 arter
(beroende på källa) i Hammarby under de minst 18 somrar han levde där (Gertz
1927, Malmeström & Uggla 1957, Manktelow 2001b). Ett fyrtiotal finns kvar som
relikter (Tabell 1).
Hammarby som forskningsträdgård
Det finns flera anledningar för Linné att anlägga trädgårdar och plantera in exotiska
arter på Hammarby. Det fanns förstås ett prydnads- och nyttobehov för familjen,
men han behövde också undervisningsmaterial till somrarnas privatundervisning,
som efter 1758 förlades till Hammarby. Andra arter utgjorde forskningsmaterial.
Det finns starka skäl att tro att Linnés trädgård användes som experimentträdgård
under senare delen av Linnés liv. Möjligheterna för Linné att provodla växter för
speciellt bruk, t.ex. häckodling eller användning i jordbruket, var större i
Hammarbys lantbruksmiljö än i stadens botaniska trädgård med sin strikta plan
(von Sydow 1961, von Linné d.y. 1971 [1756], Manktelow 2004). Brev, samtida
källor och postlinneanska källor tyder på att Linné här testade sibiriska äppelträdets
nytta till häckar och ympstam. Det finns också tecken på att han experimenterade
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med att utveckla sorter med större frukter genom att fröså äpplen (Manktelow
2004). Här prövade han också om rödvide Salix rubra kunde användas till att binda
sädesskylarna med (von Sydow 1961). Frön av sibirisk nunneört (Lagerberg 1944)
och frön av dårört, som han erhöll genom korrespondens med Scopoli i Italien, satte
han både i den akademiträdgården och i Hammarby för att kunna studera och
beskriva arterna. Han tillbringade minst 18 somrar i Hammarby, och man får anta
att en stor del av hans botaniska studier förflyttades till Hammarby efter 1758 av
praktiska orsaker, eftersom han spenderade mest tid där och hade sin undervisning
där.
Efter att Linné flyttat ut sin naturaliesamling till Hammarby 1769 blev platsen
något av en forskningsstation där han direkt kunde jämföra odlade växter med sitt
herbariematerial. Ett exempel på hur resor till Hammarby blev nödvändiga för hans
arbete ges i Linnés brevväxling med Scopoli, där han skrev att han inte kunde
kommentera Scopolis Flora Carniolica förrän han varit på Hammarby och jämfört
boken med sina samlingar (Soban 1995, Manktelow 2004).
Den medvetna utvecklingen av Hammarby som en botanisk anläggning märks
kanske tydligast i Linnés beslut att anlägga en särskild trädgård på Hammarby för
den stora mängden sibiriska frön han erhöll 1772. Linnés satsning på Hammarby
kan ha haft flera orsaker. Kanske orkade han inte vandra lika flitigt till staden under
somrarna med sin giktbrutna kropp och efter sitt slaganfall 1771. Då kunde
planteringar på Hammarby underlätta hans växtstudier. Men ett brev från Carl von
Linné d.y. till Abraham Bäck, skrivet efter faderns död, antyder också att Linné d.ä.
var missnöjd med konsistoriet: ”…min s. Far var ledsen på den [= trädgården] i de
senare åren, och förtretad af Consistorio, hvarför han lämnade intet de frön han
feck, till Acad. Trädgården, utan behöll dem; derigenom blef trädgården nog
utblottad på slutet, och de djur, der warit, dog i dess senaste år äfven bort…” (Fries
1903, Del 2, s. 122). Fröna han behöll planterade han troligen på Hammarby.

Trädgårdsväxter för hushållet
Vid Hammarby fanns också odlingar som bidrog till familjen von Linnés ekonomi.
Man får förmoda att hustrun Sara Lisa hade en stor roll i trädgårdsutnyttjandet
tillsammans med sina döttrar och anställd personal. Vissa kvarvarande arter har
definierats som relikter från den linneanska nyttoträdgården (Manktelow 2001a).
Den sydöstra delen av Linnés trädgård (parken öster om huvudbyggnaden) har
lägre och jämnare mark. Detta var troligen ursprungligen åkermark, och blev senare
den "trädgård af åtskillige fruktbare träd" som fanns vid Linnés inköp av
Hammarby (Tullberg 1918). Linné hade alltså sin fruktträdgård i södra delen, och
här finns flera arter i vegetationen som hör till en fruktträdgård: äppelträd Malus
domestica, plommon Prunus domestica, körsbär Prunus cerasus, krikon och
krusbär Ribes uva-crispa. Kvarvarande rotäkta körsbär, krikon samt ett stort antal
krusbärsbuskar är de viktigaste indicierna på att området varit fruktträdgård.
Plommonträden och äppelträdet är troligen frösådder. Eftersom Linnés son
undervisade om ympning (Manktelow 2004), kan man förmoda att Linné använde
dessa metoder och utökade äppelodlingen aktivt vid behov. Några äldre sorter i och
kring Hammarby är Grågylling och frösorter av Vitgylling. Området har undersökts
av Anton Nilsson och Mattias Iwarsson under sent 1990-tal, samt av pomologer
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från Arbetsgruppen för Ekebyhovsparken den 5 september 2002, bl.a. Görel
Kristina Näslund.
Enligt familjetraditionen planterade Linné fyra ”plommonlundar”, en för varje
dotter (Tullberg 1918, 1919, Manktelow 2001a), varav två är lokaliserade. En
ligger i det sydöstra hörnet av Linnés trädgård. Söder om lyckobladshäcken finns
på avbildningen från 1823 en inhägnad trädgårdsliknande del som troligen härrör
från Linnés tid (Figur 6). Avsaknaden av träd på bilden kan tydas som att den
huvudsakligen innehöll bärbuskar (men kan också betyda att konstnären bortsett
från eventuella träd). I början av 1900-talet fann Tycho Tullberg (1918) ett
gammalt krikonträd här, vilket tyder på att detta var en del av fruktträdgården.
Krikonträdet bör ha varit en rest av den andra ”plommonlunden”. De övriga två är
inte lokaliserade. Det är idag okänt vilket taxon Linnés ”plommonlundar” bestod
av. Enligt Sernander (1940) kan det ha varit terson (en korsning mellan slån och
krikon).
Intressant att notera är att i den inhägnade trädgårdsdelen som är synlig på bilden i
Afzelius (1823; Figur 6) fanns en bod, som av placeringen att döma troligen
användes för trädgårdsredskap.
Väster om gården fanns en ”kåltäppa”, enligt 1763 års skifteskarta. Relikter inom
området som kan härröra från kåltäppan är: spansk körvel Myrrhis odorata, den
gode Henriks målla Chenopodium bonus-henricus samt pepparrot Armoracia
rusticana. I nordost fanns en humlegård med en intilliggande bigarråplantering
(Manktelow 2001a).
Flera av växterna som odlades i blomrabatterna var medicinalväxter som kunde
användas av familjen. Här fanns t.ex. flikrabarber Rheum palmatum och hasselört
Asarum europaeum som användes som laxer- respektive kräkmedel, vilket var
viktiga mediciner på 1700-talet.

Jordbruket
Hammarby säteri var ett stort jordbruk, och med tiden kom Linné att bli Danmarks
sockens största jordägare. I sin undervisning och i sitt författarskap
rekommenderade han för tiden moderna jordbruksmetoder, och man får förmoda att
han även praktiserade dessa metoder på sina egna marker. Vi vet att han
rekommenderade en besökare odling av rödvide för att framställa bast till
sädesbindning och att han lärde ut hur man planterar träd på bästa sätt till bönder
och torpare i Danmarks socken (von Sydow 1961). Förmodligen lärde han också ut
botaniska verktyg som regnblomman Dimorphoteca pluvialis för att spå väder vid
höskörden. Det är troligt att han på Hammarby odlade gullucern Medicago falcata,
eller ”Linnés höfrö”, som han propagerade för, samt att han likt Bielke på Lövsta
sådde in olika gräsarter i ängarna (Berg & Uggla 1952). Någon detaljinventering av
Linnés åkermarker för att finna eventuella jordbruksrelikter har ännu inte gjorts.
Linné utvecklade mark och trädgård på Hammarby till både nytta och nöje, och
enligt Afzelius (1823) tillbringade han även sin sista sommar 1777 i Hammarby, då
han hårt drabbad av sjukdom dagligen bars ut till sina växter i trädgården för att
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uppmuntras. I Hammarby skapade han sig en omgivning där han kunde omge sig
med de växter som var viktiga för honom.

Hammarby efter Linné
1778–1846
Efter Linnés död 1778 bosatte sig hans fru Sara Lisa von Linné permanent på
Hammarby. Efter sonens död 1784 skötte hon ensam Hammarby med de vuxna
barnen Lovisa och Sara Stina som hemmadöttrar. Hon tycks ha varit en
organisatorisk person som skötte Hammarby på ett framgångsrikt sätt (Hallgren
2004). Sara Stina gifte sig 1796. Hon och maken köpte så småningom en gård i
Gränby i Vaksala församling, dit hon tycks ha fört en del växter från Hammarby,
såsom hammarbytaklök och krollilja. Efter Sara Lisas död 1806 förvaltades
Hammarby för arvingarnas räkning. Lovisa von Linné bodde till sin ålders höst
under somrarna på en av de två gårdarna i Hubby, och systern Sophia Duse tycks ha
bebott den andra Hubbygården. En stor kvarvarande population av sibirisk nunneört
blommar ännu vid de gamla Hubbygrunderna.
Mauritz Ridderbjelke, äldste sonen till Linnés dotterdotter Johanna Elisabeth, gift
med Fredrik Magnus Ridderbjelke, övertog förvaltarskapet för arvingarnas räkning
1841 och anlade då en ny trädgård väster om gården som kom att kallas "den
Ridderbjelkska trädgården" (Figur 3). Mauritz Ridderbjelke omvandlade Linnés
igenväxta trädgård enligt tidens sed till en engelsk park med slingrande gångstigar,
en berså och bänkar av lösa stenar (Tullberg, 1918).
Vegetationen på museihöjden började växa igen på 1830-talet, då besökare
berättade om en vandring mot museet ”mellan unga granar, som visa att platsen i
Linnés tid föga varit omgifven af trän” (Pontin 1835).
1846–1879
År 1846 övergick så Hammarby som oskiftat arv till Mauritz yngre bror Carl
Ridderbjelke. Han bosatte sig i östra flygeln. Han utvecklade jordbruket och
byggde flera nya hus på gården samt planterade pyramidpopplarDen tidigare
trädgårdsdelen söder om gårdsplanens lyckobladshäck förvandlades under
Ridderbjelkes tid till en öppen, kal plats kallad ”backen”.
Platsen hade kallats Linnés Hammarby sedan tidigt 1800-tal (Wahlenberg 1820) för
att skilja den från andra Hammarby runt Uppsala. Under 1800-talet vallfärdade
människor till Hammarby för att besöka den linneanska miljön, och flera
växtnoteringar visar på relikter från Linnés planteringar, växter som idag är borta,
troligen på grund av igenväxning och klimatfaktorer. Bland annat fanns här den i
odling sällsynta sibiriska rosen Rosa laxa och ett stort antal pingstliljor Narcissus
poeticus i trädgården (se även Manktelow 2001a). Insamling till herbarier hotade
också de linneanska växterna. Tycho Tullberg berättade att Carl Ridderbjelke
vakade över några överlevande exemplar av trollsmultron i Hortus Sibiricus, så att
de inte blev samlade av entusiastiska botanister (Sernander 1917). Denna art har
tack vare detta överlevt tills idag.
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Carl Ridderbjelke erbjöd staten att köpa Hammarby vid sin ålders höst. Efter en
lång diskussion i riksdagen om vikten av att bevara Hammarby som ett linneanskt
minne delades slutligen gården av två köpare 1879 (Thermaenius 1931). Staten
köpte av ekonomiska orsaker endast boningshusen med lösöre, det lilla museet samt
ett litet stycke omgivande mark, inkluderande Linnés igenväxta trädgård. Uppsala
Universitet köpte den omkringliggande marken, inklusive fägården, Hubby och
kronoparken, som nu ägdes av Ridderbjelke. Universitets syfte var att omvandla
Linnés gamla åkermarker till ett kommersiellt akademijordbruk. Carl Ridderbjelke
flyttade till Vårdsätra gård.
1879–2005
På det nya museiområdet Linnés Hammarby sökte man att återskapa en 1700talsmiljö under inspektor Thore Magnus Fries ledning. Husen återställdes till 1700talsskick efter tidens kunskap. Den engelska park som Ridderbjelke anlagt i Linnés
trädgård, hade vid denna tid växt igen och nya gångar togs upp efter 1879. Linnés
trädgård bevarades som en ”engelsk park” där lövsly avlägsnades årligen (Kristofer
de Korostenski, muntl.).
Några inplanteringar gjordes på gården under den här tiden. I Sibirien inplanterades
två lärkar av en då nytillkommen korsning av vanlig och japansk lärk, Larix
decidua x Larix japonica resistent mot lärksvamp. På "backen" nedanför
gårdsplanen anlades 1886 en barockinspirerad trädgård "Hortus Uplandicus” eller
Upplandsträdgården, av allt att döma inspirerad av Linnés skrift "Hortus
Uplandicus" (Fries 1899). Nya rabatter anlades i början av 1900-talet längs norra
sidan av lyckobladshäcken. Möjligen kom alla inplanterade växter från Botaniska
Trädgården i Uppsala. Inga dokument från dessa inplanteringar har dock påträffats.
Linnés Hammarby har sedan 1879 förvaltats av två olika institutioner, nuvarande
Statens Fastighetsverk samt Uppsala universitet. Vid Uppsala universitet utsågs
inspektorer för Hammarby som tillika skulle vara professorer i botanik. Man
skapade också den Linneanska Stiftelsen på Hammarby. Detta system fanns till
1983, då förvaltandet övergick till Linnéminnena vid Uppsala Universitet.
I huvudsak har det mesta förblivit intakt sedan museiområdet anlades i slutet av
1800-talet. Skötseln har under 1900-talet varit kontinuerlig och homogen eftersom
yrket som tillsyningsman/intendent har ärvts inom samma familj sedan 1893. Detta
tros ha gynnat de linneanska växternas överlevnad i Linnés trädgård (Manktelow
2001a). Under de sista decennierna tycks dock en ökad igenväxning av krontaket ha
skett. Några mätningar har inte gjorts förrän under 2005 genom ett examensarbete
vid Avd. f. systematisk botanik (Alexandra Holmgren).
Inplanteringar, renoveringar och rekonstruktioner har förekommit under 1900-talet.
Ålderdomliga köksväxter inplanterades i grönsaksträdgården (Linnés kåltäppa) i
början av 1900-talet på initiativ av Tycho Tullberg. Linnés rabatter framför huset
rekonstruerades 1928 av Rutger Sernander. Lundväxter inplanterades i Linnés
trädgård under 1980-talet och sibiriska växter i Hortus Sibiricus 1992 under ledning
av Örjan Nilsson. En äppelgenbank anlades i det område som varit Linnés kåltäppa
1989 under ledning av Mattias Iwarsson vid Botaniska Trädgården, som samma år
även anlade Linnés naturstig i parken och skogen. Under åren 1978 till 2000
gjordes en botanisk inventering av Hammarby med en källundersökning för att
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definiera de linneanska arterna (Manktelow 2001a, se Tabell 1). Projektet Linnés
Historiska Landskap startade 2002 med syfte att bl.a. spåra linneanska element i
Hammarbys omgivningar, samt att utforma en utvecklingsplan för området runt
byggnadsminnet (Gustafsson et al. 2005).
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Tabell 1. Växter som har definierats som möjliga relikter från Linnés trädgårdar i Linnés Hammarby.
Manktelow 2001a.
Aesculus hippocastanus, hästkastanj
Anemone hepatica, blåsippa
Anemone ranunculoides, gulsippa
Aquilegia vulgaris, akleja
Asarum europaeum, hasselört
Bellis perennis, tusensköna
Campanula latifolia, hässleklocka
Campanula trachelium, nässelklocka
Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske
Caragana frutex, lyckobladsbuske
Corydalis nobilis, sibirisk nunneört
Corydalis pumila x solida
Dianthus barbatus, borstnejlika
Drymocallis rupestris, trollsmultron
Epimedium alpinum, alpsockblomma
Euonymus europaeus, benved
Fragaria moschata, parksmultron
Galanthus nivalis, snödroppar
Hesperis matronalis, trädgårdsnattviol
Jovibarba globifera hammarbytaklök
Leucojum vernum, klosterlilja
Lilium martagon, krollilja
Lonicera tatarica, rosentry
Lysimachia nummularia, penningblad

Malus baccata, bärapel (sibiriskt äppelträd)
Malus domestica, apel
Mercurialis perennis, skogsbingel
Myrrhis odorata, spansk körvel
Philadelphus coronarius, schersmin
Pilosella aurantiaca, rödfibbla
Primula veris f. rubra, röd gullviva
Prunus avium, fågelbär (bigarrå)
Prunus domestica subsp. domestica, plommon
Prunus domestica subsp. insititia, krikon
Prunus mahaleb, vejksel
Ribes uva-crispa, krusbär
Rosa dumalis f. alba, nyponros
Salix purpurea, rödvide
Sambucus nigra, fläder
Scopolia carniolica, dårört
Scrophularia vernalis, vårflenört
Sorbus hybrida, finnoxel
Syringa vulgaris, syrén
Tulipa sylvestris, vildtulpan
Vinca minor, trädgårdsvintergröna
Viola odorata, luktviol

Större vegetativa förändringar i omgivningarna
I de omgivande markerna, som ursprungligen var Linnés jordbruksmarker har
större förändringar skett än inne på museiområdet. I slutet av 1800-talet revs
uthusen och soldattorpen som hörde till säteriet Hammarby, och den nya
akademigården skapades. Överlåtandet av arrendet till Sveriges
Lantbruksuniversitet i början av 1970-talet innebar stora förändringar i markerna.
Diken lades igen, vägar plöjdes upp och åkerholmar sprängdes. De senaste årens
ändringar i markutnyttjande och bete har lett till en generell igenväxning. Växter
med linneansk anknytning som har försvunnit eller skadats i omgivningarna är:
blåeld Echium vulgare och kattfot Antennaria dioica som försvunnit i den numera
gödslade kalvhagen söder om gården, en finnoxel Sorbus hybrida som sågats ner i
Hubby, bärmålla Chenopodium foliosum f. chenopodioides som tidigare fanns vid
de gamla uthusen (nuvarande parkeringen), ett gammalt tersonträd på en åkerholme
som sprängts och en krikonlund som skadats av tippad sten. Trots dessa förluster
finns flera linneanska växter samt betesgynnade relikter kvar i omgivningarna.
Dessa är i behov av reglerat skydd för att kunna överleva och utvecklas.
Flera linneanska växter har spridit sig till andra trädgårdar, främst i Danmarks
socken, men också i övriga Sverige och utomlands. Genom åren har grannar och
bekanta till tillsyningsmannen/intendenten i Linnés Hammarby delgivits överflödigt
växtmaterial från rabatterna i Hammarby. De har sedan skänkt växterna vidare, och
flera äldre gårdar i trakten har växter från Linnés Hammarby. Andra linneanska
arter har spridit sig naturligt till omgivningarna, inklusive till närliggande gårdar
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och trädgårdar. Ingen heltäckande inventering har emellertid gjorts för att kartlägga
växterna. Vissa arter har spritt sig långväga via turister som har tagit med sig
växtdelar, vanligen skott av hammarbytaklök och frön av sibirisk nunneört. Att
hammarbytaklök från Linnés Hammarby finns planterad i engelska trädgårdar är
verifierat genom två källor (Uggla u.å. samt Gun-Britt Nilsson, muntl.).

20

Övergripande värden
Linnés Hammarby har sitt huvudsakliga kulturhistoriska värde i att Carl von Linné
har bott och verkat där mellan 1758 och 1778. Likaså ligger de största vegetativa
värdena i de linneanska växterna och de linneanska vegetativa strukturerna i
trädgård och jordbruksmiljö.
Flera tidsskikt ligger idag starkt sammanblandade i Linnés Hammarby, eftersom
byggnadsminnet bildades hundra år efter Linnés död, vid den tid då hans trädgårdar
hade förfallit och växt igen. Miljön bearbetades dessutom under 1800- och 1900talet med rekonstruktioner och nyskapelser.
Detta vårdprogram förespråkar att de olika tidsskikten ska samexistera i Linnés
Hammarby, men att de linneanska spåren ska förstärkas. På en plats som Linnés
Hammarby har upplevelsevärdena växt fram successivt, även efter Linnés död.
Dessa stämningsvärden har mycket stor betydelse för en besökare och behöver
särskild uppmärksamhet vid den fortsatta vården och skötseln.
Linnés igenväxta trädgård – den lummiga parken – har som sådan ett stort
rekreativt värde för dagens människor. När museet bildades i slutet av 1800-talet
var bilden av Linné starkt präglad av nationalromantik. Något av denna stämning
finns idag bevarad i Linnés trädgård, och har därmed ett pedagogiskt värde.
Flera andra postlinneanska element i Linnés Hammarby har ett liknande
pedagogiskt värde. De speglar Hammarbys historia samt synen på Linné genom
tiderna, och bör därmed bevaras och presenteras på ett pedagogiskt sätt.
Kulturhistoriskt viktig är också kvinnans roll på Hammarby. Den återspeglas
genom relikterna av nyttoväxterna, dels genom det faktum att Sara Lisa von Linné
var en god organisatör och levde ensam under 30 år på Hammarby efter Linnés
död. Här finns ett stort utrymme för att sätta fokus på familjens liv på Hammarby.
Nedan beskrivs de viktigaste värdena i Linnés Hammarby i punktform. De tre
första punkterna förstärker varandra, och deras gemensamma vikt bör prioriteras
genom att pietetsfullt förstärka de linneanska spåren i den igenväxta miljön. De två
sista punkterna är mer oberoende av de första. Turistiska värden och postlinneanska
värden bidrar inte lika stort till platsens centrala värde. De är dock viktiga för
helheten genom sin pedagogiska natur.

Centrala värden i Linnés Hammarby
Linneanskt växtmaterial.
De linneanska växterna på Linnés Hammarby är världsunika och har ett mycket
högt värde. De är bland de viktigaste personanknutna originalväxterna i världen,
och de finns endast kända från Linnés Hammarby. Ett fyrtiotal arter har definierats
som troliga rester från Linnés trädgårdar, antingen som individ eller populationer
(Tabell 1). Fröbanken skulle kunna ge upphov till fler arter. Till detta kommer
också ett outrett antal linneanska växter i Upplandsträdgården. De linneanska
växterna i Hammarby härrör från Linnés odlingar i akademiträdgården, Hortus
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Upsaliensis, och har därmed ett mycket högt kulturellt, vetenskapshistoriskt och
biologiskt värde. Växtmaterialet i Hortus Upsaliensis utgjorde grunden för Linnés
artbeskrivningar och relikterna på Hammarby kan tillhöra samma individ eller
population som typexemplaren i samlingarna vid Linnean Society of London.
Linneanska trädgårdsstrukturer.
Linnés trädgårdsodlingar på åtta olika platser i Linnés Hammarby har ett högt
värde. Trädgårdarnas strukturer är i detalj ännu okänd eftersom inga
trädgårdsarkeologiska undersökningar har förekommit på Hammarby. Idag är det
svårt för en besökare att urskilja vilka odlingar som är linneanska och vilka som
tillkommit i den postlinneanska perioden.
Upplevelsevärden.
Linnés Hammarby har mycket höga upplevelsevärden genom kombinationen av
naturupplevelsen i Linnés trädgård (parken), stämningen i Linnés hus,
blomsterprakten i de odlade rabatterna och den vidsträckta utsikten. För många
människor innebär det en rekreativ upplevelse att vistas där. Enligt Wendell (2004)
innehar Linnés Hammarby alla beskrivna egenskaper hos en rekreativ trädgård, och
är på så sätt en av dagens läkande miljöer. Upplevelsevärdena är i samklang med
dagens bild av Carl von Linné och de lyriska stämningar han själv förmedlade i tal
och skrift.
Tillgänglighet.
Människor kommer från alla länder för att besöka den världsberömde Carl von
Linnés hem och trädgård, och anläggningen är en av Sveriges internationellt mest
berömda platser. Det turistiska värdet är därför mycket stort och tillgängligheten
viktig, både vad gäller själva området, omgivningar och angöring. Linnés
Hammarby är också i hög grad föremål för lokal turism. Det turistiska värdet måste
balanseras mot bevarandevärden och estetiska värden.
Postlinneanska värden.
Bilden av Linné har varit mycket olika under åren, allt ifrån 1800-talets upphöjelse
till 1960-talets reduktion. Genom att bevara de olika tidsskikten på Hammarby ges
här en möjlighet att åskådliggöra synen på Linné samt belysa Linnés Hammarbys
historia. Vissa postlinneanska vegetativa element som inte hotar de linneanska
växterna kan kvarstå. Några exempel är: Någon ättling till ”Morbror Mojes ek”,
planterad av Mauritz Ridderbjelke, bör kvarstå för att spegla den ridderbjelkska
tiden. Upplandsträdgården, som numera bildar en ståtlig men ohistorisk entré till
gården, speglar 1800-talets upphöjda syn på Linné. Cementplomben till det
linneanska bigarråträdet markerar platsen för den nu förruttnade stammen, men
berättar också om 1930-talets försök att bevara de historiska träden. Erik Lindells
Rhododendron minner om den familj som i över hundra år bott på området och
genom sitt kontinuerliga arbete bevarat de linneanska växterna.
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Övergripande mål
Målen i vårdprogrammet för Linnés Hammarby är följande:
•

Att identifiera och bevara linneansk flora och vegetation.

•

Att identifiera och bevara linneanska trädgårdsstrukturer.

•

Att skapa balans mellan historiska värden och upplevelsevärden.

•

Att skapa tydlighet och balans mellan Hammarbys olika historiska skikt.

•

Att ta hänsyn till behovet av tillgänglighet för besökare.

•

Att uppmärksamma linneanska vegetativa spår i omgivande marker.

•

Att precisera behoven av nödvändiga åtgärder och fördjupningar.
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Övergripande åtgärder
Forskningsbehov
Att säkert identifiera det linneanska växtmaterialet i genbanker
På grund av det unika värdet är det av yttersta vikt att identifiera de linneanska
arterna med genetiska metoder (DNA fingerprinting). Jämförelsematerial kan fås
från herbariesamlingarna i London samt andra trädgårdar där genetiskt historiskt
material med koppling till Linnés nätverk kan identifieras (exempelvis Painshill
Park i London och Botaniska Trädgården i St Petersburg).
Att undersöka de olika linneanska trädgårdsstrukturerna
De åtta trädgårdsområdena på Hammarby bör bli föremål för trädgårdsarkeologiska
undersökningar för att säkerställa de linneanska strukturerna (Linnés trädgård,
sibirien, gårdsplanen, Upplandsträdgården, kåltäppan, humlegården, buskkvarteret).
Detta bör ske genom punktvisa jordprover tagna genom borrning, en metod som
inte förstör den känsliga vegetationen eller dagens trädgårdssystem. Andra
skonsamma metoder, som markradar, kan användas som komplettering.
Att skapa ett växtregister
Det är viktigt att sammanställa ett växtregister där alla växter som funnits på Hammarby ska
ingår. Det ska innehålla data om växter som införts på Hammarby, när de införts, var de
planterats och när de försvunnit. Registret ska hållas aktuellt.
Att skapa en ekologisk kunskapsbank
En ekologisk kunskapsbank för var och en av de linneanska, förvildade växterna
bör inrättas. Detta innebär att varje linneansk arts ekologiska krav samt de
synekologiska effekterna i Linnés trädgård undersöks. Data bör också tas in årligen
om ljusförhållandena i Linnés trädgård. För att säkra en kontinuerlig skötsel bör
även en beskrivning göras av skötseltraditionen samt den skötsel som intendenten
utför idag i Linnés trädgård.
Att utöka faktaunderlaget om Hammarby
Helt nyligen har fakta om Linnés Hammarby framkommit genom översättningar av Linnés
korrespondens till Scopoli (Soban 2003, Manktelow 2004). Det är mycket troligt att mer data
finns i Linnés korrespondens. En genomsökning, med översättning av latinet, bör ske när
breven blir tillgängliga på nätet. En genomsökning bör också ske av protokoll från Linnés
undervisning samt noteringar gjorda av besökare till Hammarby. Så sent som 2005
påträffades en handskrift där Abraham Bäcks son Carl inventerat Linnés humlegård i
Hammarby 1772 (Hanna Hodacs, muntl.).
Att skapa ett kartunderlag för området
Det är av högsta vikt att snarast skapa ett detaljerat kartmaterial över byggnadsminnet.
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Att inventera äldre trädgårdar i Danmarks socken
Genom åren har växter spridit sig från Hammarby till trädgårdar i Danmarks socken, men
ingen inventering av kringliggande gårdar har gjorts. År 2003 fann projektet Linnés
Historiska Landskap tre rödvidebuskar i Ängeby som troligen är samma individ som de två
buskarna i Hammarby. En genomgripande inventering bör ske snarast. Undersökningen bör
också inbegripa intervjuer med äldre människor som känner till den äldre miljön i Hammarby
samt har kunskap om ursprunget av de kringliggande gårdarnas växter. Detta är information
som håller på att försvinna i vårt samhälle. Äldre fruktträd vid kringliggande gårdar är också
viktiga att inventera i sammanhanget, eftersom det är troligt att Hammarby var den främsta
källan till nya inympade sorter i området under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.
Att söka växtmaterial från Linnés nätverk i Europa
De botaniska trädgårdarna i Europa delade med sig av ett mycket begränsat genetiskt material
till varandra under 1700-talet. Bland annat har det framkommit att Linnés exemplar av kaffe
Coffea robusta troligen tillhörde den första individen av kaffebuske som infördes i Europa
(Andreasen 2004). I Painshill Park i London har man nyligen försökt återsamla det
amerikanska växtmaterial som Hamilton och Collinson odlade under 1700-talet. Troligen
odlade också Linné delar av dessa individ eller populationer. Genom att skapa ett
internationellt nätverk där äldre trädgårdar i Europa, USA och Ryssland ingår, finns det en
möjlighet att återfå det växtmaterial som Linné odlade i akademiträdgården i Uppsala och på
Hammarby.
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Bevarandebehova
Att säkra det linneanska växtmaterialet
Att de linneanska växterna endast finns i Linnés Hammarby gör dem mycket
utsatta. Arterna bör därför odlas och bevaras i olika genbanker i Sverige och
Europa. Linneanska individer bör klonas vid förökning och inte frösås. Linneanska
populationer kan frösås, men bör hållas skilda från icke-linneanska individer eller
närstående arter som kan korsa in sig i växtmaterialet. Deras ekologi och
reproduktionsekologi bör undersökas för detta ändamål. Växtmaterialet i
Hammarbys rabatter bör bevaras genom optimala odlingsförhållanden, och de
förvildade växterna behöver skyddas från att konkurreras ut av andra arter i
vegetationen.
Att sanera och skydda marken från invasiva växter
De linneanska arterna i Linnés Hammarby som har överlevt i Linnés trädgård ingår
i en vegetation som har bevarats i över hundra år. Det är viktigt att inte plantera in
växter som kan sprida sig och påverka vegetationen eller korsa sig med de
linneanska växterna. Vissa invasiva växter har införts under 1990-talet (se
Manktelow 2001a), och de bör saneras med yttersta noggrannhet i omgångar tills de
är borta helt. Rensmaterialet bör bortforslas. För att minska risken för både
ovälkommen tillförsel och oönskat svinn är det av största vikt att en
trädgårdskompost anläggs. All införd jord och alla införda växter bör kontrolleras
innan införsel till området. Även närboende bör informeras om risker med att
plantera in vissa arter som kan sprida sig till Hammarby och korsa sig med det
linneanska växtmaterialet, särskilt gäller detta släktet Corydalis (se Manktelow
2001a).
Att utforma en skötselplan för alla delar av Hammarby
En skötselplan bör ta hänsyn till ekologiska behov hos de linneanska växterna, och den måste
revideras när ny kunskap tillkommer. Hittillsvarande skötsel bör dokumenteras inför
framtiden för att kunna hållas kontinuerlig och homogen. Metoder, redskap och frekvens av
olika åtgärder ska ingå i dokumentationen.
Att prioritera de linneanska växterna
En stor del av personalens trädgårdsarbete går idag åt till att hålla rekonstruktioner
och icke-linneanska växter i gott skick, medan de linneanska växterna ges alldeles
för litet arbetstid. Detta är bakvänt, eftersom de linneanska växterna har så mycket
större värde. Arbetet bör därför omprioriteras. Ett sätt att vårda de linneanska
växterna och samtidigt behålla prydande rabatter är att avlägsna ett urval växter
som odlas där idag, och fylla rabatterna med de förvildade linneanska växter. Ett
sådant förslag för Upplandsträdgården inlämnas till Botaniska Trädgården samtidigt
med detta vårdprogram. Ett annat sätt är att avlägsna sentida rabatter som inte är
rekonstruktioner. Ett sådant förslag för gårdsplanen ingår i vårdprogrammet. De
linneanska växterna bör uppta en stor del av arbetstimmarna för Linnés Hammarbys
trädgårdspersonal.
Att skapa en expertgrupp
Historien visar att väl genomtänkta beslut är en förutsättning för att skydda den
speciella linneanska floran i Hammarby, och att alltför snabba beslut kan visa sig
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vara ogenomtänkta. En ledstjärna för arbetet bör vara att alla beslut ska
konsekvensprövas och ges tillräckligt med tid innan åtgärd (med undantag för akuta
åtgärder i underhåll). En särskild expertgrupp bör för detta syfte instiftas för Linnés
Hammarbys flora där konsekvenser av förändringar och inplanteringar kan
diskuteras innan genomförandet. Gruppen bör ha kompetens inom ekologi,
linnéhistoria, museologi, hortikultur, trädgårdshistoria och systematisk botanik.
Liknande grupper har utformats för andra trädgårdar i Sverige, t.ex.
Trädgårdsföreningens trädgård i Göteborg (Maria Flinck, muntl.). I startskedet bör
symposier om Hammarby anordnas dit olika kompetenser bjuds in, även
internationellt.
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Pedagogiska behov
Att förstärka 1700-talsmiljön inom området
En förstärkning av 1700-talsmiljön bör ske där det är pietetsfullt och inte skadar de
linneanska växterna. Det centrala området kring huvudbyggnaden är det område
som främst bör omfattas av en rekonstruerad 1700-tals miljö. Att däremot
rekonstruera Linnés trädgård till en viss period på 1700-talet ger alltför många
nackdelar. Det skulle visserligen ha ett stort trädgårdshistoriskt värde, men det
skulle fördärva upplevelsen av att känna historiens vingslag i den övergivna
trädgården. Avsaknaden av en ursprunglig planteringsplan för Linnés trädgård gör
dessutom en sann rekonstruktion närmast omöjlig. Den speciella linneanska
vegetationen i Linnés trädgård, som är ett resultat av ett par hundra års succession
under skötsel, skulle då även utplånas.
I övrigt bör en allmän förstärkning av den vegetativa 1700-talsmiljön ske där det är
möjligt. Linneanska växter bör främjas. Linneanska trädgårdsstrukturer bör
förstärkas på ett pietetsfullt sätt som inte skadar upplevelsevärdena.
Informationsmaterialet bör klart urskilja 1700-talsmiljön från andra tidsskikt i
presentationen. Känslan av 1700-tal bör också förstärkas i trädgårdens detaljer, t.ex.
trädgårdsmiljön (synliga trädgårdsredskap, trädgårdshjälpmedel, etikettering,
kantlister, rabattstrukturer), soffor, informationslayout. Skyltningen bör göras
enhetlig och ges en god formgivning. (Idag är skyltningen mycket heterogen:
snidade träskyltar med friluftsprägel, ristade plastskyltar till naturstigen och
äppelodlingen, aluminiumskyltar och plastskyltar till växterna, blå vägverksskyltar
och röda busshållplats-skyltar vid parkeringen, gula privatskyltar och röda
vattenpostskyltar inom området, etc.). Växterna i Linnés trädgård och på
gårdsplanen bör ej etiketteras, eftersom etiketter inte ingick i den linneanska miljön
på 1700-talet. Information bör ges i broschyrform.
Att förstärka 1700-talet i den närmaste omgivningen
Uppsala universitet äger den omgivande marken, och en samverkan bör ske inom universitetet
så att omgivningen hålls fri från element som inte hör till 1700-talet. Utsikten är viktig och
bör inte hindras av andra element än sådan som hör till den genuina gårdsmiljön. Det är för
dessa åtgärder även viktigt med ett tätt samarbete mellan ansvariga för byggnadsminnet och
parter verkande i omgivningarna, inklusive ortsbor och de två berörda kommunerna.
Universitetet bör aktivt ingå ett samarbete där information kan förmedlas gällande planering
som stör den vidsträckta utsikten, t.ex. byggnader, vägar och mobilmaster.
Att skilja besökshanteringen från den genuina miljön
Besökshantering bör ej ske i den genuina miljön nära huvudbyggnaden, utan
avlägsnas till ett besökscentrum utanför området. Ett besökscentrum bör skapas,
som antingen kan ligga vid en fjärran parkering, som inte är synlig i utsikten från
Hammarby, t.ex. förslaget invid ekonomibyggnaderna vid Hammarby Gård (det
gamla Hubby; se Gustafsson et al. 2005). Ett besökscentrum kan också döljas i en
återuppbyggt fähus på den nuvarande parkeringen, förslagsvis stallet. Ett
besökscentrum bör rymma biljetthantering, kafé, utställningar och försäljning.
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Att skapa en pedagogisk presentation
Flera tidsskikt ligger idag starkt sammanblandade i Linnés Hammarby. Det är mycket viktigt
att på ett pedagogiskt sätt presentera 1700-talsskiktet för besökare. Hur den pedagogiska
presentationen ska skapas bör utredas av en museolog, som bäst kan ge förslag till hur man
presenterar den linneanska och postlinneanska tiden i Hammarby, både i trädgårdsmiljön och
via presentationsmaterial.
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Delområden – värden, mål och åtgärder
Linnés Hammarby delas här upp i områden som kallas: Linnés trädgård,
museihöjden, gårdsplanen, Upplandsträdgården, Ridderbjelkska trädgården,
privatmiljön, närområden samt omgivningar.

Linnés trädgård
Situationen 2005
Linnés trädgård avgränsas i öster och söder av staketet, i norr av vägen till ”lilla
grinden” i nordost, samt i väster av gårdsplanen och Upplandsträdgården. Linnés
trädgård är en lundartad miljö som domineras av ask och lönn, med inslag av alm.
Där finns även sly av tysk lönn, och det är inte känt om det har sitt ursprung från de
linneanska träden som fanns där 1834 eller från trädet som planterades in 1888 i
Upplandsträdgården. Undervegetationen domineras av spansk körvel, skogsbingel,
lundgröe, trädgårdsvintergröna och i viss mån krollilja. På våren dominerar
blåsippor, varav många finns i röda och lila former. I norra delen finns stationära
linneanska relikter, som alpsockblomma, dårört, snöklocka, snödroppe och sibirisk
ärtbuske. I den södra delen finns flera förvildade nyttoväxter: krikon, krusbär,
körsbär, parksmultron, plommon och apel.
Hur arterna i parkvegetationen påverkar varandra är inte till fullo undersökt. Under
de senaste åren tycks spansk körvel ha brett ut sig på bekostnad av de andra
växterna, särskilt krollilja. Sedan våren 2005 pågår ett examensarbete vid Avd. f.
systematisk botanik (Alexandra Holmgren) som undersöker relationen mellan
spansk körvel och krollilja. Sommaren 2005 upptäcktes att krolliljan drabbats av
gråmögel Botrytis cinerea eller möjligen liljegråmögel Botrytis elliptica, vilket
orsakas av brist på ljus, eller fukt och kyla (Maj-Lis Pettersson, muntl.). För tätt
krontak kan vara en orsak till minskningen av krollilja, som vid brist på ljus inte
kan lagra tillräckligt med kolhydrater för nästa års blomning. Angrepp av gråmögel
kan drastiskt försämra liljornas överlevnadsförmåga (Elisabeth Arwidsson, muntl.),
och en glesning av krontaket kan vara en angelägen åtgärd för att återfå balansen
mellan krolliljor och spansk körvel. Det är emellertid en känslig balansgång mellan
att släppa in tillräckligt med ljus för de önskade linneanska arterna, men inte så
mycket att gräs tar över i undervegetationen och kväver dem. En ekologisk
undersökning är av högsta prioritet innan kraftiga åtgärder vidtas.
I marken finns troligen en fröbank som både kan ge information om vilka växter
Linné odlade och ge en möjlighet att på nytt uppodla arter som dött bort under
1900-talet. En linneansk relikt, Rosa laxa, som liknar Rosa dumalis i sterilt
tillstånd, kan finnas i vegetativ form i parken. I sydost finns en stationär krikonlund,
vars skott tidigare klipptes bort varje år, men nu håller på att växa upp. Den
skuggas starkt av parkens träd i nuläget (Figur 7).
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Figur 7. I sydöstra hörnet av Linnés trädgård växer
en av Linnés krikonlundar upp, dock starkt skuggad
av träden.

Några växter är sent införda och sprider sig i parken. Ett bestånd av blekspirea
Spiraea x rubella finns i sydväst. Detta är en införd korsning från 1800-talet som
har spridit sig från Upplandsträdgården. Längs staketet i söder står flera buskar av
rosentry som troligen har spridit sig från de på 1800-talet inplanterade buskarna i
Upplandsträdgården. Det finns emellertid en möjlighet att de är spridda från den
linneanska rosentryn vid huvudbyggnaden. Bakom östra flygeln inplanterades
under 1980-talet ett antal lundväxter utan anknytning till Linné, som fortfarande
sprider sig i markvegetationen trots att de under de senare åren har sanerats.
I nordost, bredvid den plats där Linnés lund låg, finns en plattform anlagd av
Mauritz Ridderbielke. I söder finns rester av ett stenparti av obestämd ålder, samt
en nisch i gången, troligen anlagd av Ridderbielke. Längs östra flygeln finns en
häck av schersmin, som troligen är ursprunglig sedan Linnés tid. Dess funktion bör
ha varit att täcka stengrunden.
Gångsystemets slingrande mönster härrör från Mauritz Ridderbjelkes omvandling
av Linnés igenväxta trädgård till engelsk park 1841. Linnés gångsystem bör ha
bestått av parallella, rätvinkliga gångar. Det är okänt om Ridderbjelke återskapade
några stigar från Linnés tid. Det är även osäkert om renoveringen efter 1879 följde
Ridderbjelkes stigar helt. Korsningarna i dagens gångsystem kan dock vara
identiska med dem på Linnés tid (Åsa Ahrland, muntl.). Det är också möjligt att
stigen från östra gaveln av huvudbyggnaden till Linnés lund och stigen förbi den
största klonen av alpsockblomma är från 1700-talet (Figur 3). Den senare leder upp
i slänten och synes vara en naturlig väg från Linnés trädgård till museet. Några
gångar lades igen under 1980-talet på grund av låg frekventering, bland annat den
som leder förbi alpsockblomman. Stigen mot museet på höjden följer idag en annan
linje, skapad efter 1941 samt vid anläggandet av Linnés Naturstig. Liksom på
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övriga gångar i parken är gångarna i Linnés trädgård betäckt med singel i storlek 46 mm.
Värden
På Hammarby finns resterna av Linnés privata trädgård, som var både en nytto-,
prydnads- och forskningsträdgård. Det är av högsta prioritet att få fram mer
kunskap om dess struktur. Spår efter 1700-talets gångar, rabatter och sena
stubbrester av gamla träd kan antas finnas i det underliggande marklagret. Det stora
antal linneanska arter som har överlevt i parken gör den till det viktigaste området i
Linnés Hammarby vad gäller flora och vegetation.
Parken har ett stort upplevelsevärde, och den uppskattas av besökare året om. Det
är av högsta vikt att bevara det upplevelsevärdet. Den vidsträckta utsikten mellan
trädstammarna är en viktig komponent, som bör bevaras och skyddas genom
samarbete med aktörer utanför byggnadsminnet. Det är även viktigt att bevara och
förstärka spåren av 1700-tal närmast gården.
Mål
•
•
•

Att identifiera och bevara den linneanska vegetationen.
Att identifiera och förstärka spåren av 1700-tal utan att skada
upplevelsevärdena.
Att i samarbete med aktörer i närområdet bevara det öppna landskapet kring
trädgården.

Åtgärder
Åtgärder på kort sikt
• Ökningen av spansk körvel och minskningen av krollilja bör åtgärdas
genom en försiktig glesning av krontäcket, med påföljande registrering av
ekologiska data som följer upp förändringar hos de två arternas utbredning
och tillstånd. Den pågående forskningens resultat bör ligga som grund för
ev. åtgärder.
•

De rosor som finns i parken ska inte klippas bort, utan tillåtas att gå i blom
för art- och sortbestämning.

•

Krikonlunden i sydost bör friläggas och formas. När den ger frukt kan den
art- och sortbestämmas, och vi har kunskap om vilket taxon Linnés
”plommonlundar” bestod av. Krikonlunden blir ett pedagogiskt inslag i
parken. För att en krikonlund ska kunna uppstå måste närliggande träd
gallras bort och själva krikonträden glesas. Tills denna linneanska
krikonsort är bestämd måste alla krikon på Hammarby och i omgivningarna
sparas för en gemensam sortutredning.

•

Platsen kring den sibiriska ärtbusken i väster bör hållas öppen så att busken
kan utvecklas och växa fritt.
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•

Äppelträdet i sydväst är troligen en förkvävd Vit Astrakan (Görel Kristina
Näslund muntl.). Marken kring den bör hållas öppen så att den får ljus, och
den bör beskäras regelbundet samt gödslas.

•

Det är viktigt att återkommande sanera parken från invasiva växter utan
linneansk anknytning
o Växterna bakom östra flygeln [se Manktelow 2001a], särskilt
Doronicum altaicum.
o Rosentryn i södra parken, efter att ha klargjort att den inte är
linneansk.
o Blekspirean i sydvästra parken, men marken bör inte grävas upp
utan att det görs en trädgårdsarkeologisk undersökning på platsen.

•

Man bör renovera och öppna stigen som går längs schersminhäcken vid
östra flygeln och stigen som leder förbi den största klonen av
alpsockblomma och uppför museihöjden till Linnés museum. Den bör hållas
öppen genom att man regelbundet leder turister den vägen.

Åtgärder på lång sikt
• I Sydväst finns flera fruktträd (körsbär, krikon, plommon) som bör främjas
genom att andra trädarter glesas ut i området.
•

Linnés Naturstig bör inte gå genom parken, utan börja vid den nordvästra
grinden i staketet.

•

Strukturen av Linnés trädgård samt 1700-talselementen bör presenteras i
informationsmaterial, gärna med tredimensionella vyer, så att besökare kan
orientera sig och fördjupa sin kunskap.

•

En trädgårdsarkeologisk undersökning bör göras i trädgården genom att ta
punktvisa, smala jordprover, en metod som inte förstör den känsliga
vegetationen. Placeringen av de träd Linné planterade, särskilt i hans lund
kan på samma sätt identifieras genom analys av jorden.

•

En skötselplan bör utfärdas för de linneanska växterna. För detta krävs en
undersökning av de enskilda arternas reproduktionsbiologi, autekologi och
synekologi. En dokumentation av hittillsvarande skötsel är också
nödvändig. I skötselplanen ska ingå regelbundna ljusmätningar för att
registrera förändringar i krontäckningen.

•

En särskild skötselplan bör utfärdas för träden i parken utifrån ovanstående
data där de linneanska relikterna samt linneanska fruktträd i söder främjas.
Sly, särskilt av ask, bör liksom tidigare klippas bort varje vinter. Man bör
dock se till att det sker en regelbunden återväxt av lundträden.
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Museihöjden
Situationen 2005
Museihöjden avgränsas i söder av vägen mot ”Lilla grinden” samt gårdsplanen, i
norr, nordost och nordväst av det omgärdande staketet och i väster av Ängebyvägen
och Privatbostadens område. Museihöjden är en träd- och buskbevuxen blockig
ändmorän, med lövträd i söder och barrskog i norr. Här ligger Linnés museum.
Linneanska växter som förvildat sig här är främst hammarbytaklök, hasselört och
finnoxel. Här finns också sibiriskt äppelträd och rosentry, me, den linneanska
busken vid huvudbyggnaden eller de inplanterade buskarna i Upplandsträdgården.
Det sibiriska äppelträdet kan likaså antingen ha frösåtts av det säkert linneanska
äppelträdet på gårdsplanen, eller från det som står i stallgrunden och har ett ännu
outrett ursprung.
I nordost finns 25 fågelbärsträd med okänd fruktfärg. Dessa är frösådder från ett
gulfruktigt bigarråträd med troligt linneanskt ursprung som numera är dött.
Cementklumpen som en gång utgjorde en plombering i ursprungsträdet ligger kvar
och markerar platsen för stubben. I närheten av bigarråträdet finns flera ekar, vilka
härstammar från ”Morbror Mojes ek”, planterad av Mauritz Ridderbjelke. Att han
planterade en ek kan betyda att det under 1800-talet saknades ekar i Hammarby,
och att Linné alltså inte hade planterat några ekar. Detta är möjligt eftersom han i
sin undervisning gärna visade på ekens förmåga att ta näring från kringliggande
växter (Berg & Uggla 1952). Morbror Mojes ek höggs ner av inspektor Rutger
Sernander för att hjälpa Linnés bigarråträd att överleva. Några avkomlingar till den
ursprungliga eken finns kvar och skuggar delvis bigarrådungen.
En del linneanska växter har spridit sig utanför staketet en bit in i den gamla
kronoparken. I nordväst finns ett sibiriskt äppelträd, i nordost en ovanlig form av
vit blåsippa Anemone hepatica f. glabrata, längre in i skogen växer både
skogsbingel och hasselört i skogsvegetationen. Skogen är inte inventerad i detalj.
Hortus Sibiricus
I sluttningen mot sydväst ligger Hortus Sibiricus inom vars stenmurar den
linneanska arten trollsmultron är rikligt spridd. Här inplanterades 1992 en mängd
sibiriska arter som Linné odlade i Hortus Upsaliensis. Flera av de arter som
inplanterades var invasiva och spred sig i grässvålen, och hotade därmed
trollsmultronets existens. Andra arter var genetiskt förorenande genom att de kunde
korsa sig med de linneanska arterna i övriga området. Ett antal ogräs infördes även
vid inplanteringen (se Manktelow 2001a). De inplanterade arterna stod kvar till
2002 då ett beslut togs vid den Botaniska Trädgården att marken skulle saneras från
invasiva och genetiskt förorenande arter. Under två säsonger har marken genom
ideella insatser från Linnés Vänner och Sällskapet Linnés Hammarby sanerats från
de invasiva arterna. Trots detta finns fortfarande flera av dem kvar, spridda i
grässvålen, såsom vårtörel Euphorbia cyparissias och knölklocka Campanula
rapunculoides. Detta visar på svårigheten att avlägsna en gång inplanterade
invasiva arter i vegetationen.
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Enligt ett uttalande av Magnus Fries, ordförande i Svenska Linnésällskapet
(Kristofer de Korostenski, muntl.), bör inga tallar eller granar finnas på den del av
museihöjden som ligger söder om Linnés museum. De sista åren har sådana också
tagits bort. De två lärkarna, en 1800-talskorsning mellan japansk och vanlig lärk
(Knud Ib Christensen, muntl.), har spridit sig på museihöjden. För två år sedan
sågades en utsiktslinje ut åt sydväst som ger utsikt över slätten från Linnés museum
samt gör museet synligt från vägen från Edeby. Siktgatan är inte märkbar på nära
håll i terrängen, men ger en stor effekt på håll. Att utföra en rekonstruktion genom
att röja hela museihöjden och hålla den kal är en mycket arbetskrävande insats. En
sådan åtgärd räcker inte för återfå den utsikt som Linné hade. Träden i den gamla
trädgården skymmer en stor del av sikten. Därför är den bästa lösningen att
museihöjden hyser en vegetation av gles lövskogskaraktär, där ett par siktgator
huggs ut som kan ge insyn och utblick.
På museihöjden har arter påträffats som är karakteristiska för torrbackar i det äldre
betade landskapet (Manktelow 2001a). Dessa arter är relikter från det äldre
jordbruket i Hammarby som har försvunnit i de omgivande gödslade hagmarkerna.
I museihöjdens sluttning mot sydväst ligger Linnés runsten, vars skrivna yta vetter
mot Ängebyvägen. På 1700-talet, då Hammarby var så mycket trädfattigare än
idag, måste den ha synts tydligt från vägen och varit bland det första en besökare
till Hammarby såg. I utvecklingsplanen från Linnés Historiska Landskap nämns
möjligheten att återskapa Ängebyvägen och att kanta den med gärdesgård
(Gustafsson et al. 2005). Vid en sådan åtgärd kommer vägen att användas som på
Linnés tid, och marken bör röjas så att runstenen kan komma i blickfånget igen från
vägen.
I samma sluttning, invid grinden till Ängebyvägen, står en lind som planterats till
minnet av Brita Soneson, som under många år bodde i torpet vid Ryttarvreten
(längs Ängebyvägen). Valet av art är gott, eftersom inga lindar med linneansk
härkomst är kända inom området, och den alltså inte riskerar att korsa sig med
viktigt växtmaterial. Traditionen att plantera ett träd till minne av någon är väl
utvecklad i England på liknande platser, och detta enstaka träd stör inte i en park av
detta slag, och kan alltså kvarstå. På grund av risken att införa material som kan
skada de linneanska växterna bör en sådan sed inte bli ett återkommande inslag
utan ett mycket noggrant övervägande och en konsekvensanalys.
Den stig som leder norrut från trädgården upp till Linnés museum var den enda
vägen upp i parkens östra sida fram till 1940-talet (se Fig. 3). Dess belägenhet och
sträckning ut genom Linnés gamla trädgård gör den till en trolig rest från 1700talet. På den sydvästra delen av museihöjden finns en annan gammal stig som var i
bruk under första hälften av 1900-talet. Även den kan ha sitt ursprung från Linnés
tid som en genväg från boningshuset till museet.
Värden
De största biologiska värdena på museihöjden finns i det genuina Hortus Sibiricus
samt de förvildade linneanska arterna. Intressant är även att arter som har tillhört
torrbacksfloran i de omkringliggande betesmarkerna har överlevt som relikter
endast på museihöjden. Museihöjden har ett stort historiskt värde genom att Linné
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placerade sitt museum där. Museihöjden har dessutom ett stort upplevelsevärde
med sin otillgängliga terräng och de mossiga klippblocken.
Mål
•
•
•
•
•
•

Att identifiera och bevara de linneanska växterna på museihöjden.
Att skapa en miljö som framhäver Linnés museum.
Att utveckla Hortus Sibiricus på ett sätt som inte hotar linneanska arter.
Att uppmärksamma linneanska växter som spridit sig utanför staketet in i
skogen.
Att bevara äldre stigar.
Att återinventera och bevara torrmarksrelikterna som en resurs vid en ev.
rekonstruktion av det omgivande landskapet.

Åtgärder
Åtgärder på kort sikt
•

Den sanering av invasiva arter i Hortus Sibiricus som påbörjades 2003
måste fortgå tills arterna är helt borta, eftersom de annars på sikt hotar den
linneanska relikten trollsmultron. Vilka arter som ingick i Hortus Sibiricus
är inte känt, men området kan användas till att visa några linneanska
sibiriska arter (som inte kan sprida sig) för att spegla Linnés kontakter med
Ryssland.

•

Inga större träd bör finnas i Hortus Sibiricus. Den sibiriska tall som
planterades 1992 bör avlägsnas. De lärkar som står där sedan sent 1800-tal
kan, om man vill, vara kvar tills de faller, eller avverkas av åldersskäl.

•

Den usiktsgata mot sydväst som skapats de senaste åren bör hållas öppen.
En liknande utsiktsgata bör huggas ut mot sydost. Det granparti som står
mellan parken och ”lilla grinden” i nordost ska då huggas ner.

•

Bigarrålunden i nordost bör främjas och dess frukts färg beskrivas. Någon
enstaka ättling till ”Morbror Mojes ek” kan bevaras i närheten som ett
postlinneanskt minne.

•

Träd och buskar bör avlägsnas (efter noggrann identifiering) så att Linnés
runsten blir klart synlig från Ängebyvägen.

•

De torrbacksarter som påträffats i inventeringen av museihöjden bör
återinventeras och skyddas för att ev. kunna uppodlas och användas i en
framtida rekonstruktion av Linnés jordbruksmarker.

•

Stigen som leder norrut mot Linnés museum i områdets östra del (Fig. 3)
bör öppnas och användas genom att leda turister längs stigen. Likaså bör
stigen i sydvästra delen huggas ren så att den kan brukas. Den löper tätt
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intill privatbostaden och är inte lämplig som allmän stig, men kan hållas
öppen genom organiserade vandringar ett antal gånger per säsong.
Åtgärder på lång sikt
•

De linneanska arter som växer på museihöjden bör undersökas genetiskt för
att bestämmas till ursprung. Rosentryn kan vara linneansk eller fröspridd
från de buskar som inplanterats i Upplandsträdgården. Det sibiriska
äppelträdet i Hortus Sibiricus samt det utanför staketet i nordväst bör
jämföras genetiskt med det linneanska trädet på gårdsplanen. Krolliljan på
museihöjden bör jämföras med dem som står i parken med ursprung från
husrabatterna, d.v.s. från Hortus Upsaliensis. Möjligen härrör de på
museihöjden från den sibiriska frösändningen 1772.

•

Inga barrträd bör finnas söder om den öst-västliga linje som Linnés museum
ligger på. Museihöjdens vegetation bör glesas ut och ges en gles
lövskogskaraktär. All finnoxel bör bevaras, medan lärkkorsningen bör
avlägsnas helt.
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Gårdsplanen
Situationen 2005
Det som här benämns Hammarby gårdsplan utgörs av området mellan
huvudbyggnaden och flyglarna. Gårdsplanen begränsas i söder av
lyckobladshäcken. Här diskuteras också den buskplantering som står vid
huvudbyggnadens västra gavel.
Gårdsplanen domineras idag av fyra symmetriskt placerad kantskurna gräsmattor
med en rundel i mitten. Gångarna däremellan är liksom i hela området betäckta med
singel i storlek 4-6 mm. Dessa strukturer skapades när museet bildades i slutet av
1800-talet. En central rundel var känd också under Ridderbjelkes tid, då med en
pyramidpoppel i mitten. Hur gårdsplanen såg ut under Linnés tid är inte känt i
detalj. En känd men numera försvunnen struktur är den berså med indiankrasse som
dottern Elisabeth Christina von Linné nämnde i en uppsats (von Linné 1762).
Möjligen låg denna centralt på gården. Vidare känner vi till att Linné hade två
rabatter framför huset, två planterade träd på södra gårdsplanen samt en
avgränsande häck av lyckobladsbuske i söder. På 1700-talet fanns troligen inga
gångar med grus, utan bar mark i stigar, eller möjligen sandgångar. Det skulle vara
svårt att inte ha grusade gångar med dagens besökstryck. Alla rabatter är kantade
med trälister på gårdsplanen. Rundeln har en kant av pålar av impregnerat trä.
Metallskyltar med vetenskapliga och svenska namn står framför alla växter.
Framför huset fanns på Linnés tid två rabatter samt klängväxter mot husväggen. I
fönstren stod blomkrukor med tebuske, kaffebuske och andra tropiska växter. Två
dokument beskriver rabatterna. Dels finns ett brev daterat 1 september 1765 till
Professor Gouan i Montpellier (Tullberg 1918), som beskriver två rabatter, en med
lökväxter och en med perenner. Dels finns en handskrift av Linné, som på 1920talet identifierades som en ritning över Linnés mullbänkar av Otto Gertz (1927).
Planen visar växternas placering i rabatterna i detalj, och härrör från 1766. Linné
bröt enligt denna ritning upp sin tidigare uppdelning i lökväxter och perenner, och
tycks ha arrangerat arterna i ett dekorativ syfte snarare än ett systematiskt. Det är
från mullbänkarna röd och vit krollilja samt sibirisk nunneört har spridit sig. De två
rabatterna rekonstruerades 1928 av Rutger Sernander (1929). Sernander myntade
begreppet ”mullbänkar” för dessa, vilket är en felaktig benämning, eftersom detta
begrepp är likvärdigt med drivbänkar. Sernanders rekonstruktion är spegelvänd mot
planen. Detta beror troligen på att det i Linnés plan förekommer stora växter söder
om små. Detta kan dock vara ett sätt att undvika att skuggväxter hamnar i solgasset.
Rekonstruktionen innehåller dessutom bara ett fåtal av växterna i Linnés plan. En
orsak till detta kan vara att man under Sernanders tid inte hade klart för sig att
1700-talets sätt att plantera dekorativa rabatter var en tät placering av mycket små
bestånd (Mark Laird, muntl., Fig 8). En annan orsak är att Sernanders rabatter
tvunget måste bli kortare p.g.a. den på 1800-talet utbyggda farstubron, som är en
pastisch. Sernanders rekonstruktion är nu sjuttifem år gammal, och den thuja som
planterades har blivit förväxt och gått in i murbruket i källaren. Thujan är fel art (T.
occidentalis och inte T. orientalis), och tillhör dessutom en sort som uppkom på
nittonhundratalet. Under årens lopp har utgångna växter ersatts med nya, och bl.a.
har en lila form ersatt den röda temyntan. Rekonstruktionen är alltså inte korrekt
från början, och är nu gles och föråldrad.
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Figur 8. Exempel på prydnadsrabatter från 1700-talet. Rekonstruktioner från Painshill Park,
London. Foto: Björn Tingström 2005.

På östra halvan av gårdsplanen växer ett av de två sibiriska äppelträd som Linné
själv ska ha planterat. Det västra äppelträdet föll på 1800-talet. Arten beskrevs av
Linné 1765. Carl von Linné d.y. har beskrivit två avkommor från det ursprungliga
trädet i den botaniska trädgården, ett med röda och ett med gula frukter, som
troligen är dessa två träd i Hammarby (Manktelow 2004). Det överlevande trädet,
med gula frukter, är i så fall över 230 år gammalt. Trädet märktes med en spikad
namnskylt av metall under 1980-talet. Under 1990-talet planterades en kvist av det
överlevande trädet, ympad på annan äppelstam för att rekonstruera det andra trädet.
Linné hade även två hästkastanjer på var sida om dörren till huvudbyggnaden, av
vilka den senaste föll 1907.
I mitten av gårdsplanen finns av tradition, troligen sedan museet grundades i slutet
av 1800-talet, en rundel med prydnadsväxter. Ursprungligen stod där annueller,
men på senare år har de ersatts av perenner. Arterna har ingen direkt koppling till
Linné, och vissa som står där fanns inte i odling på 1700-talet. I mitten står en
agave i en järnkruka som är en kopia av krukor som fanns i huset vid inköpet 1879.
Längs flyglarna har sibirisk nunneört självsått sig, och vid västra flygeln finns en
hundrova planterad. Vid ingången till östra flygeln stod 2005 två exemplar av
japansk benved Euonymus japonicus i stora krukor, lånade från Botaniska
Trädgården. Längs södra sidan invid lyckobladshäcken finns två rabatter med
huvudsakligen äldre medicinalväxter, anlagda av inspektor Tycho Tullberg i början
av 1900-talet.
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Vissa av växterna i häckrabatterna och i Sernanders ”mullbänkar” kan ha sitt
ursprung i Linnés Hortus Upsaliensis. De är överflyttade från Botaniska
Trädgården under 1910- och 1920-talet då den ännu begränsade sig till det som
idag kallas Barockträdgården, dit Thunberg i slutet av 1700-talet flyttade alla växter
från den botaniska trädgården vid Svartbäcksgatan. Vissa arter som är goda
perenner kan ha överlevt som samma individ sedan Linnés dagar. Under sent 1900tal har Botaniska Trädgården expanderat och växter haft en förmodat högre
omsättning än tidigare. Möjligheten att de under tidigt 1900-tal utflyttade arterna är
genetiskt identiska med Linnés växter i Hortus Upsaliensis är därför större, vilket
kan testas genom en genetisk jämförelse mellan dem och växterna i Linnés
herbarium.
Längs södra kanten av gårdsplanen står en häck av lyckobladsbuske med ursprung
från Linnés tid. Vid anläggningen av Upplandsträdgården planterades en häck av
blekspirea parallellt med lyckobladshäcken. Spireahäcken spred sig genom rotskott,
och vid slutet av 1900-talet hade den förkvävt största delen av lyckobladshäcken.
Därför påbörjades under 2003 en sanering av blekspirean där häcken togs bort,
förutom i kortändarna, och rotskott rensades bort under ett år. Sticklingar (eller ev.
frösådder, Kristofer de Korostenski, muntl.) från lyckobladsbusken drogs upp redan
under 1990-talet, och stod sedan tio år på parkeringen. Häcken planterades under
senhösten 2005 med hjälp av Uppsala kommun.
Vid västra gaveln av huvudbyggnaden står fem buskar som enligt traditionen ska ha
planterats av Linné. Tre av dem är originalbuskar (vejksel, rosentry och schersmin)
och två är inplanterade ersättningar i slutet av 1800-talet (liguster och
snöbollsbuske). Det återstår att finna det brev där Linné ska ha beskrivit buskarna
från sitt arbetsrum. (Flera brev från Linné till Gouan som beskriver växter på
Hammarby lär ska ha påträffats i korrespondensprojektet, men de har inte varit
tillgängliga.) Den gamla linneanska vejkseln har mycket långa horisontella grenar,
som hotar att knäckas under vintern av våt snö. Den är märkt med en spikad
metallskylt. Rosentrybusken, som är den äldsta rosentryn i Sverige, skuggas till viss
del av vejkseln samt är övervuxen av italiensk klematis. Schersminen skuggas
också till dels av vejkseln. I denna plantering, vars funktion troligen var en
prydnadsplantering som skulle möta besökare till gården (huvudingången låg på
Linnés tid mellan huvudbyggnaden och västra flygeln), fanns även en tuva randgräs
vid mitten av 1800-talet. Linné ska också ha planterat stor häxört där (Gertz 1927).
På gårdsplanen besväras man under den varma årstiden starkt av slambrunns-lukt.
Sydvästliga vindar drar med sig ångorna från den otäta slambrunnen, belägen söder
om Ridderbjelkska trädgården.
Värden
Gårdsplanen har ett mycket stort turistiskt värde, eftersom den formar en fond i
direkt anslutning till det unika linneanska huset. Den har också ett mycket stort
historiskt värde genom de många linneanska överlevande växterna i sin närhet.
Gårdsplanen präglas idag starkt av 1900-talsrekonstruktioner och pastischer, och
det är omöjligt för en besökare att urskilja de genuina 1700-talsväxterna. De
linneanska växterna har, liksom de övriga på gården, ett mycket högt internationellt
historiskt och kulturellt värde. En fördjupad identifiering och säkerställande i
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genbanker är av högsta prioritet. Avsaknaden av information om gårdsplanens
1700-talsstruktur i de centrala delarna förhindrar alla försök till fullständig
rekonstruktion. Det är däremot av stort värde att öka känslan av 1700-tal i det här
området.
Det är viktigt att notera att några av de växter som räknas som ursprungliga
linneaner finns i gräsmattan (tusensköna, rödfibbla Pilosella aurantiaca och
penningblad Lysimachia nummularia).
Mål
•
•
•
•

Att identifiera och bevara de kända linneanska arterna på gårdsplanen.
Att identifiera och bevara de ev. linneanska arterna i 1900talsrekonstruktionerna (hus- och häckrabatterna) tills de kan ev. identifieras.
Att rekonstruera gårdsplanen samt öka känslan av 1700-tal.
Att finna en balans mellan historiska och turistiska värden.

Åtgärder
Åtgärder på kort sikt
• Linnés rabatter framför huset bör snarast rekonstrueras på nytt. Thujan bör
tas bort. Om den icke autentiska farstubron ska vara kvar, måste en
rekonstruktion av rabatterna göras kortare än de var på 1700-talet.
•

Torvtaket bör inventeras, och en särskild skötselplan för den utfärdas.
Möjligheten finns att Linné hade hammarbytaklök därpå, eftersom vi vet att
vanlig taklök Sempervivum tectorum användes flitigt i Råshult på 1700-talet
(Manktelow 2004). Vanlig taklök har troligen inte funnits i Hammarby,
eftersom den i så fall borde ha överlevt någonstans på klippblocken.

•

Det är viktigt att få fram om de uppdragna plantorna av Linnés
lyckobladshäck är sticklingar eller frösådder. Om det planterade materialet
är frösådder bör det ursprungliga materialet som står kvar på rot i kanterna
dokumenteras särskilt. En ny häck bör successivt dras upp från sticklingar
för att bevara det ursprungliga linneanska materialet.

•

De linneanska individerna i buskkvarteret vid västra gaveln bör vårdas så att
de kan växa optimalt, samt förmeras till odling i genbank. Vejkseln bör få
en trädvård så att dess livslängd kan förlängas. Om detta innebär stöttor
eller beskärning måste först utredas. Det brev där Linné ska ha beskrivit
buskkvarteret bör efterforskas.

•

Det randgräs som står i Upplandsträdgården idag bör flyttas till
buskkvarteret.

•

Gårdsplanen bör ges en allmän 1700-talskaraktär genom att etiketter
avlägsnas och ersätts med förtryckta listor för en intresserad allmänhet (de
som är spikade in i träden bör avlägsnas utan att riskera svampinfektion).
Vattenposten bör döljas eller göras om. Äldre trädgårdsredskap kan ev.
utplaceras i området.

41
•

Slambrunnen måste tätas ordentligt eller bytas ut så att inga odörer
förekommer på gårdsplanen.

Åtgärder på lång sikt
• De linneanska arterna på gårdsplanen bör identifieras genom jämförelse
mellan DNA hos dessa och växterna i Linnés herbarium. Tills detta är gjort
bör materialet säkras i genbanker och föryngring säkerställas.
•

Rent generellt bör gälla att i arbetsinsatsen ska de linneanska gårdsväxterna
prioriteras framför inplanterade växter.

•

Man bör fastställa om de långlivade perenner som flyttats ut till gårdsplanen
i Linnés Hammarby från Botaniska trädgården under tidigt 1900-tal till har
ett ursprung från Hortus Upsaliensis. Arternas individuella historia under
1800-talet bör undersökas. Identiteten kan fastställas genom att jämföra dem
genetiskt med Linnés herbariematerial.

•

Det bör utredas om dagens kantade, maskinklippta gräsmattor och
grusbelagda gångar ska ersättas av en mer trolig gårdsmiljö från 1700-talet.
Här bör dock besöksmiljön tas i beaktande. Likaså bör man utreda hur
kantningen av Linnés rabatter såg ut och försöka efterlikna detta, om det är
möjligt med dagens besökstryck.

•

Man bör överväga att ta bort rabatterna längs häcken för att få en mer
genuin gårdsplan. Arterna i rabatterna måste först undersökas, så att ev.
material med ursprung från Hortus Upsaliensis tas till vara.

•

Man bör överväga att avlägsna rundeln med perenner och ersätta den med
en 1700-talsberså med indiankrasse. Detta kan ske endast om man kan hitta
en trolig förlaga och om den centrala placeringen verkar trovärdig. En
trädgårdshistorisk analys bör föregå ett sådant beslut.

•

Om rundeln kvarstår, bör arter odlas i den som ingår i Linnés dokument
över växter på Hammarby (Gertz 1927).
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Upplandsträdgården
Situationen 2005
Upplandsträdgården avgränsas i söder och väster av staket, i norr av gårdsplanen
och i öster av Linnés trädgård. Upplandsträdgården anlades 1888 av Thore Magnus
Fries. Inga dokument har ännu påträffats som beskriver anläggningen, men troligen
är den inspirerad av Linnés skrift ”Hortus Uplandicus” där han beskrev de arter han
fann i trädgårdarna i Uppsala som ung student (främst akademiträdgården och
slottsträdgården). Enligt traditionen ska Upplandsträdgården på Hammarby visa
växter som fanns i Uppländska trädgårdar på Linnés tid (Kristofer de Korostenski,
muntl.).
Upplandsträdgården har en stor del av sina ursprungliga växter från 1800-talet kvar.
Så gott som alla arter är sådana som Linné odlade i Hortus Upsaliensis, och
sannolikheten är mycket hög att en del av dessa liksom de på gårdsplanen
härstammar från Linnés egna bestånd. Varje art kan undersökas både
dokumentationshistoriskt och genetiskt för att få fram ett eventuellt linneanskt
ursprung.
Vid statens inköp av Hammarby var området en gårdsbacke. Under 1800-talet fann
emellertid Carl Ridderbjelke en rad av stenar tio meter nedanför lyckobladshäcken.
Denna stenrad tros ha markerat södra kanten av en tidigare trädgård (Tullberg
1918), vilket skulle stämma med illustrationen av Hammarby från 1820-talet
(Afzelius 1823, Figur 6), som visar en staketomgärdad trädgård söder om
lyckobladshäcken.
Oavsett om Fries kände till att en tidigare trädgård legat söder om gårdsplanen eller
ej, fanns det ett behov av att skapa en tidstypisk trädgård vid Hammarby som
endast hade en igenvuxen trädgård och en 1800-talsanläggning (Ridderbjelkska
trädgården) att visa upp för besökare. Upplandsträdgården är inte någon
rekonstruktion, utan en pastisch, och det är tveksamt om man idag hade anlagt
något liknande.
Upplandsträdgården är en stjärnformad barockträdgård med åtta gångar som löper
ut från mitten. Den omgärdades ursprungligen på alla sidor av en häck, bestående
av olika arter. I söder, väster och öster finns häcken kvar och består av sibirisk
ärtbuske med en syrenomgärdad berså i varje hörn. I mitten i södra häcken finns en
mindre lyckobladsbuske, som även växer breder ut sig söder om häcken. Det är inte
känt om den planterats i häcken och spridit sig utåt, eller om det är en buske utanför
häcken som växt sig in. Det är heller inte känt om denna buske är av linneanskt
ursprung. I norra kanten parallellt med lyckobladshäcken fanns ursprungligen den
nämnda blekspirean som avlägsnades för ett par år sedan. De åtta gräsmattorna är
planterade med olika buskar och träd, varav vissa är ursprungliga från 1800-talet.
Gräsmattorna får växa till midsommar, varefter de slås och klipps regelbundet.
Längs den breda mittgången löper fyra rabatter, som ursprungligen var kantade mot
gången med lågt klippt buxbom. Under 1980-talet frös buxbomen sönder, och några
rester planterades som en buske i en av de sydvästra gräsmattorna i
Upplandsträdgården. I de vinkelrätt löpande mittarmarna anlades på 1980-talet två
stenpartier.
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Upplandsträdgården genomgick några smärre renoveringar i början av 1900-talet,
och har genom åren inte förändrats mycket. Växtbeståndet inventerades på 1930talet och 1980-talet. Under 1990-talet planterades några växter in utan anknytning
till Linné för att fylla ut de alltmer glesnande rabatterna, bl.a. en större mängd äldre
Phlox-sorter.
Trädgården uppskattas mycket av besökare, som gläds åt blomsterprakten och
nyfiket betraktar namnen på arterna. Sedan ingången förlades till södra änden
fungerar planteringarna som en blomsterouvertyr på väg till Linnés gård och hus.
Blommorna är färggranna och lockar till sig pollinerande insekter. Trädgården har
en funktion helt i Linnés anda: den gör människor intresserade, nyfikna och
bedårade.
Det finns tre problem med Upplandsträdgården. 1) Den är historiskt felaktig.
Många besökare tror att detta var Linnés ursprungliga trädgård. 2) Den bidrar till att
en stor del av arbetstimmarna på Linnés Hammarby läggs på växter som inte har
sitt ursprung från Hammarby, på bekostnad av skötseln av de linneanska arterna. 3)
Vissa av arterna hotar de linneanska växterna. Några arter har korsat sig med
linneanska växter. Andra har spridit sig och konkurrerar med linneanska växter.
Värden
Om man kan konstatera att vissa av växterna härstammar från Hortus Upsaliensis
har de förstås ett högt biologiskt värde. Dock ligger värdet i de enskilda växterna,
och inte i deras roll som element i Upplandsträdgården. De kan t.ex. återföras till
Linnéträdgården för att öka genuiniteten där.
En förändring från en Hortus Uplandicus till ett Hortus Hammarbyensis skulle öka
värdet av trädgården drastiskt. Man skulle då odla växter som Linné odlade på
Hammarby och få en trädgård som återspeglar Linnés, och arbetskraften skulle
övergå till vård av linneanska Hammarbyväxter.
Upplandsträdgården har ett historiskt postlinneanskt värde och ett högt
upplevelsevärde. Den fyller ett behov av blomsterprakt hos besökarna, med sina
blommor i olika former och färger samt dofter och surr av pollinatörer. Trots att
den är en pastisch bidrar den till att känslan av 1700-tal förstärks.
Upplandsträdgården kan förfinas genom att öka inslagen av 1700-talselement.
Ingångens placering i södra änden har ett upplevelsevärde, som konkurrerar med
det mer historiska värdet att ha entrén vid huvudbyggnadens västra flygel.
Mål
•
•
•
•

Att identifiera de växter som kan ha linneanskt ursprung och bevara dem på
lämplig plats.
Att öka det linneanska värdet genom en förändring av växtmaterialet.
Att behålla trädgårdens upplevelsevärden.
Att öka känslan av 1700-tal.
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Åtgärder
Åtgärder på kort sikt
• Huvuddelen av växterna i Upplandsträdgården bör bytas ut mot växter som
odlats av Linné på Hammarby. Trädgårdens nya namn kan vara Hortus
Hammarbyensis. I första hand bör kvarlevande, förvildade arter inplanteras.
Några arter kan möjligen återupplivas genom en inventering av fröbanken.
Arter från omgivningen som kan ha sitt ursprung från Hammarby kan även
de samlas här. Arter som Linné har odlat, men som har dött ut i Hammarby
kan återinplanteras, i första hand från äldre material i Botaniska Trädgården
i Uppsala med troligt ursprung i Linnés Hortus Upsaliensis. Man bör också
efterforska trädgårdsväxter från 1700-talet i Europa och Ryssland som kan
ha varit av samma klon eller population som dem Linné erhöll. I sista hand
kan nytt material införskaffas, så genetiskt lika som Linnés ursprungsväxter
som möjligt. Eftersom dessa arter odlats och gått ut på Hammarby kan de
räknas som icke-invasiva växter, men en bedömning av risken att de kan bli
invasiva bör ändå göras för varje art. En förslag till utformning av ett Hortus
Hammarbyensis lämnas in samtidigt med detta vårdprogram till Botaniska
Trädgården vid Uppsala universitet.
•

Lyckobladsbusken i södra häcken bör undersökas genetiskt för att fastställa
om den tillhör samma individ som den linneanska lyckobladshäcken.

•

Biljettautomaten bör avlägsnas.

•

Större träd som skymmer utsikten bör tas ned, såsom tysk lönn och
avenbok. Ev. sällsynta lavar bör först dokumenteras.

•

Röjning bör ske i kalvhagen av sådana askar som skymmer utsikten från
huvudbyggnaden.

•

Gräsmattorna bör skötas som hittills, d.v.s. slås efter midsommar.

•

Stenpartierna bör avlägsnas med sina arter.

•

En art som måste saneras i Upplandsträdgården är Corydalis solida ssp.
solida, som korsar sig med den ursprungliga ”C. rutacea” (se Manktelow
2001a). Den avlägsnades ur den sydvästra rabatten 2003, men återkommer
fortfarande där och i den intilliggande gräsmattan.

Åtgärder på lång sikt
• En undersökning av växternas eventuella linneanska ursprung bör göras
genom att dokumentera varje växts individuella historia. Dessa växter bör
ingå i den genetiska undersökning där man jämför deras DNA med Linnés
herbariematerial. De linneanska individen bör tas till vara i odling i
Linnéträdgården samt i genbanker.
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•

En förstärkning av 1700-talskänslan bör ske. För detta krävs en särskild
utredning av trädgårdshistorisk expertis. Trädgården bör ge ett lantligt
intryck snarare än ett herrgårdsartat.
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Ridderbjelkska trädgården
Situationen 2005
Den Ridderbjelkska Trädgården består av en östlig del och en västlig del (se Fig. 3).
Mellan dessa finns i dag en körväg upp till nuvarande ekonomibyggnader. I väster
och söder avgränsas den av syrenhäckar mot hagmarken. Två viktiga linneanska
relikter finns i södra häcken i den västra delen. Det är två rödvidebuskar, som
dokumenterats av källor samtida med Linné. I norr och öster avgränsas trädgården
av Ängebyvägen. Den anlades på 1840-talet, och dess struktur bibehölls ända in på
1980-talet. På 1940-talet förflyttades de flesta äppelträden i trädgården till
Hammarby Akademigård. Under senare delen av 1900-talet har de flesta träden
sågats ner på grund av hög ålder. Häckar av plommonsorterna ’Mirabelle’ och
’Allmänt gulplommon’ står fortfarande kvar, dock förvuxna. Rester av en
krikonlund och några lärkar i norr är också rester från 1800-talet. I den östra delen
finns två träd av Wennströms päron och ett träd av äppelsorten Rosenhäger.
Den östra delen av Ridderbjelkska trädgården innefattar det område som var Linnés
kålgård under 1700-talet, den s.k. ”Kåltäppan”. Denna del var en grönsaksodling
under Ridderbjelkarnas tid. Tycho Tullberg planterade under tidigt 1900-tal
köksväxter från 1700-talet här under sin tid som inspektor. Under större delen av
1900-talet användes trädgården som köksträdgård för
tillsyningsmannen/intendenten. Av Linnés Kåltäppa finns idag inga spår kvar, utom
möjligen den pepparrot och gode Henriks målla som förekommer i området. Spansk
körvel tycks också ha sitt ursprung i det här området (Manktelow 2001a). Möjligen
kan fler strukturer eller växter ha funnits i detta område med ursprung från 1700talet, men trädgårdsstrukturerna försvann när området omvandlades till gräsmatta
med äppelträd under 1990-talet vid anläggningen av en äppelgenbank. Även den
västra delen av Ridderbjelkska trädgården har i sin södra del planterats med gamla
äppelsorter. Den nordvästra delen har avsatts som intendentens privata trädgård.
Mellan äppelplanteringen och ekonomibyggnaderna står idag den container vari
trädgårdsavfallet läggs. Containern stod tidigare på parkeringen helt synlig från
Edebyvägen som ett störande element. Ridderbjelkska trädgårdens omgärdande
häckar och vegetation har gjort att den på senare tid utnyttjats till att dölja moderna
element och privata områden.
Värden
Kåltäppan
Den Ridderbjelkska köksträdgården anlades på det område där det enligt 1763 års
karta låg en Kåltäppa. Den marken har därmed ett mycket stort historiskt värde där
en möjlighet till rekonstruktion finns. Det är möjligt att skapa en kålgård som väl
representerar behoven i ett hushåll av familjen von Linnés storleksordning. Genom
Linnés föreläsningar och skrifter kan man dessutom få en bild av vilka särskilda
växter som kan ha odlats i Hammarby. Det är möjligt att här göra en fullskalig
utgrävning för att ta fram 1700-talsstrukturerna, eftersom ingen känslig vegetation
riskerar att skadas.
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Den gamla fruktträdgården
Den västra delen av Ridderbjelkska trädgården var på Linnés tid åkermark, vilken
naturligtvis kan återskapas. Anläggandet av en trädgård av Linnés arvingar är
emellertid en viktig postlinneansk struktur. Växtmaterialet är också av intresse. Det
finns en möjlighet att Ridderbjelke vid anläggandet av den nya trädgården använde
växter från Linnés gamla igenväxta trädgård, inberäknat ympkvistar. Det är också
möjligt att äppelsorter spreds från denna trädgård till omgivande grannars genom
ympkvistar. En sortinventering av gamla äppelträd i omgivande byar saknas ännu.
Dock har Grågylling påfunnits i Hammarby och i Ängeby, samt en frösådd
Vitgylling påträffats vid Hammarby gård.
Den Ridderbjelkska trädgården har ett tillräckligt stort värde för att åtminstone
delvis rekonstrueras. Den struktur som dokumenterats under 1940-talet av
Sernander och Lindell kan återupprättas, och delar av äppelgenbanken kan ingå i
detta, tillsammans med ursprungssorter från Hammarby med omgivning. I dag
används den norra delen som rekreationsträdgård för intendenten med familj. På
grund av den utsatta situationen för en familj boende i en museimiljö bör det
behovet täckas på annat sätt vid en ev. rekonstruktion.
Mål
•
•
•
•
•
•

Att bevara de linneanska växterna.
Att identifiera linneanska och postlinneanska trädgårdsstrukturer.
Att bevara och renovera postlinneanska strukturer.
Att ta hänsyn till behovet av arbetsytor för intendenten.
Att ta hänsyn till behovet av rekreation för intendentens familj.
Att förstärka den agrara gårdsmiljön på Hammarby.

Åtgärder
• En trädgårdsarkeologisk utgrävning bör föregå anläggandet av en kålgård så
att möjligheten ges att finna trädgårdsstrukturer från 1700-talet. Eftersom
marken idag är gräsmatta är det här möjligt att göra en fullskalig utgrävning
eftersom man inte riskerar att skada känslig vegetation.
•

Äppelträden i dagens genbank bör flyttas eller ympas om på annan plats.
Dock bör vid eventuell flyttning minsta möjliga grävning ske, för att inte
skada 1700-talslagret i marken.

•

En utredning bör göras om möjligheterna att renovera Ridderbjelkska
trädgården. Till dess bör inte äppelgenbanken utökas. Plommonhäckarna
bör klippas till och rensas från sly. De kvarstående äppelträden från
Ridderbjelkska trädgården bör vårdas och bevaras.
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Privatmiljö
Situationen 2005
Privatbostadens område
Sedan anläggningen av Hammarby som museum har tillsyningsmannen/intendenten
bott inom området. En tjänstebostad ingick som förmån enligt kungabrevet från
Oscar II 1881 (Linneanska Stiftelsens Arkiv, UUB). För detta ändamål byggdes
Ridderbjelkes sädesmagasin om. Kring bostaden har en liten yta använts som privat
trädgård. Tidigare fanns en syrenberså bakom huset och en odling i slänten mot
Linnés huvudbyggnad. Dessa är numera igenlagda och outnyttjade. Framför huset
finns en liten grusad yta, sedan ett tjugotal år tillbaka omgärdad av en
häggmispelhäck. Häcken passar väl in i miljön, eftersom det är en art som Linné
förordade till häckar. Den har heller inte spridit sig under den här tiden. I framtiden
bör dock häckmaterial, buskar och träd tas från området. Inom och i närheten av
bostaden finns en del postlinneanska element värda att bevara, såsom den
Rhododendron som gavs som 50-årspresent till tillsyningsmannen Erik Lindell, det
enda kvarvarande minnet i parken efter honom. Söder om huset står ett äppelträd av
sorten Grågylling, en sort som förekom på 1700-talet. Från gårdsplanen går en stig
till privatbostadens tvättstuga och arbetsrum med klädombyteslokal, båda i samma
byggnad som de offentliga toaletterna. Detta område är inte avgränsat mot
allmänheten mer än med en skylt med texten ”privat område”. Hittills har inga
invasiva arter inplanterats i privatbostadens området, något som också bör undvikas
genom reglering.
Privatträdgården
Privatträdgården ligger i den norra delen av den Ridderbjelkska trädgården. En gul
skylt med texten ”privat område” betonar den icke-offentliga miljön.
Detta område var åkermark på Linnés tid. En del växter finns här som är rester från
Ridderbjelkska trädgården (krikon, ’Allmänt gulplommon’, ’Mirabelle’). Att delar
av den icke offentliga Ridderbjelkska trädgården blivit privatträdgård innebär en
möjlighet till privatliv utan insyn från besökare. Om Ridderbjelkska trädgården
renoveras i sin helhet bör detta behov av en ostörd miljö tillgodoses på annat sätt.
Värden
Privatbostadens område
Privatbostaden med närmaste omgivning är en betydelsefull miljö ur turistsynpunkt
eftersom det ligger synligt mitt i parkområdet. Det bildar en del i helhetsintrycket
för en besökare, vilket ställer särskilda krav på den synliga miljön. Å andra sidan
måste man även ta hänsyn till möjligheten för en familj att leva ett drägligt liv med
den påfrestning som det innebär att leva så öppet i en offentlig miljö. Häcken bildar
en funktionell barriär mellan de bägge intresseområdena. Det biologiska värdet i
omgivningarna gör det viktigt att regler skapas för inplanteringar i det privata
området.

49
Privatträdgården
Privatträdgården ligger i den norra delen av den Ridderbjelkska trädgården.
Området har ett postlinneanskt värde, vilket kolliderar med behovet av
privatbostaden att ha en ostörd rekreationsyta.
Mål
•
•
•

Att identifiera och bevara postlinneansk flora.
Att identifiera och bevara linneanska och postlinneanska strukturer.
Att utveckla en balans mellan behovet av en privat rekreationsyta, historiska
värden, turistiska värden och en ev. förstärkning av postlinneanska
strukturer.

Åtgärder
• Behovet av en privat miljö för de boende inom området bör utredas noga för
att kunna tillgodoses på bästa sätt.
•

Den privata miljön bör anpassas till den museala miljön i möjligaste mån.
Där detta inte är möjligt bör skyddande vegetation eller andra avgränsningar
göras.

•

Skyltningen om privat mark bör liksom övriga skyltar ha en god och
enhetlig formgivning.

•

Området med privat mark runt bostaden kan förlängas åt nordväst mot
byggnaden med tvättstugan och markeras med en avgränsning som
harmonierar med miljön och häggmispelhäcken.

•

Även det privata området bör omfattas av bevarande och vård av linneanska
och postlinneanska element (förvildade linneanska växter, träd och buskar i
den Ridderbjelkska trädgården, Erik Lindells Rhododendron).

•

Regler bör skapas för vegetationen i den privata miljön. Inga växter får
föras in som kan korsa sig med det linneanska materialet eller bli invasiva i
den linneanska vegetationen. Odlingsmaterial ska så långt det är möjligt tas
från det äldre odlade materialet i Hammarby.
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Fägården (parkeringen) och staketet
Situationen 2005
Fägården (parkeringen)
Det område som på Linnés tid var fägård ligger sydväst om mangårdsbyggnaden.
Området upptas till största delen av ett parkeringsområde. Staketet skär tvärs
igenom det som en gång var stallbyggnaden, belägen närmast gården. Innanför
staketet finns grundstenarna kvar till stallet. Utanför staketet har uthusens
grundstenar schaktats bort när parkeringen utvidgades i början av 1900-talet.
I stallgrunden står vad som tycks vara ett sibiriskt äppelträd med röda frukter.
Trädet har ännu inte art- och sortbestämts av någon pomolog. Dess placering mitt i
grunden gör att det inte kan vara från tiden innan stallet revs i slutet av 1800-talet.
Placeringen är heller inte normal för ett planterat träd. Troligast är att trädet är en
fröavkomling av Linnés sibiriska äppelträd. Carl von Linné d.y. skrev att
avkommorna från det ursprungliga sibiriska äppelträdet i den botaniska trädgården
varierade i storlek och även i färg från rött till gult (Manktelow 2004). Att detta
träd har större frukter än det på gårdsplanen och dessutom röda frukter skulle alltså
kunna vara förväntad naturlig variation. Dock kan man inte uttala sig säkert innan
trädet är säkert bestämt till art och sort.
Själva parkeringen är en grusad plan. I väster finns långt gräs och mycket
ruderatväxter, till stor del en effekt av det ris som lades där våren 2005 och sedan
blev kvar över sommaren samt de träd från Linnéträdgården som låg där från 2003
till 2005. De gräsmarker som tidigare fanns på parkeringen är idag helt borta. Längs
parkeringens västra kant finns en gärdesgård som markerar bytomtens gräns enligt
1763 års karta. Denna gärdesgård sattes upp 2004 av Uppsala Kommun i samarbete
med Linnés Historiska Landskap. Tidigare fanns tre askar som antas ha sitt
ursprung från Linnés tid, en på parkeringsområdet och två invid vägen (Manktelow
2001a, Gustafsson et al. 2005). I maj 2004 återplanterades de två askarna invid
vägen, ”Linnés grindaskar”, av Linnés Historiska Landskap och Sällskapet Linnés
Hammarby. Askarna togs från populationen på Hammarby.
I nordväst står två linneanska rödvidebuskar i ytterkanten av syrenhäcken till
Ridderbjelkska trädgården. De är kraftigt överväxta av asksly och andra mindre träd
(Fig. 9). Vägen dit från parkeringen är mycket svårforcerad på grund av högt gräs,
ett expanderande krikonsnår och sly som växer upp i det hörn av hagen som inte
längre betas. I den nordvästra delen av parkeringsområdet finns flera arter som har
införts med den kompostjord som transporterades dit 1998, innehållande frön från
Linnéträdgården. Vissa av dem riskerar förorena det linneanska växtmaterialet i
Hammarby (se Manktelow 2001a), bl.a. vårflenört Scrophularia vernalis.
Parkeringens storlek är idag inte tillräcklig vid högt besökstryck. För diskussion om
parkeringen hänvisas till Länsstyrelsens pågående utredning om kulturreservat vid
Linnés Hammarby.
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Figur 9. Rödviden nära parkeringen är förkvävd av kringliggande sly.

Staketet
Museiområdet avgränsas av ett staket (Fig. 10) som formgivits efter ett staket som
låg söder om lyckobladshäcken i slutet av 1800-talet. Staketet byttes ut senast på
1970-talet, och har inventerats av projektet Linnés Historiska Landskap under 2005
på sitt lavbestånd. Flera rödlistade lavarter har upptäckts på staketet, och
lavforskare rekommenderar att staketet byts ut i etapper med oimpregnerat trä för
att lavarna ska kunna fortleva (Göran Thor, muntl.). Denna oväntade effekt av att
staketets underhåll har eftersatts de senaste tio åren har en intressant linneansk
vinkel. Staketet med sin sällsynta lavflora kan nu fungera som ett besöksobjekt för
turister i samma yrkesgrupp som Linné, och information om dessa unika lavar bör
delges besökare. Den nyuppsatta gärdesgården kommer troligen att ta över
lavfloran så småningom, vilket gör det möjligt att byta ut eller avlägsna det gamla
staketet i framtiden.

Figur 10. Staketet runt museiområdet bär flera rödlistade arter av lavar.
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Värden
Fägården (parkeringen)
Parkeringsområdets historiska värden ligger i de linneanska växterna som är
ursprungliga i området eller har spridit sig dit. I övrigt ligger parkeringsområdets
historiska värde i sin tidigare funktion som säteriets fägård. Parkeringens nuvarande
utformning med sina detaljer har en mycket stort betydelse genom att detta område
ger det första intrycket för en besökare. Moderna osamordnade detaljer som
vägverksskyltar, busskyltar, postlådor och soptunnor drar ner intrycket av en
historisk miljö (Fig. 11). Likaså ger den vildvuxna gräsmarken, starkt gödslad av
det ris som legat där under 2005, inte ett bra intryck. Rekonstruktionen av
bytomtens avgränsning samt återplanteringen av Linnés grindaskar har förstärkt det
historiska värdet av parkeringen.
I norra kanten av parkeringen finns ett krikonsnår som bör bevaras tills alla
krikonsorter kan sortbestämmas och man kan avgöra om krikonen är linneanska
eller inte. Krikonsnåret kan dock tuktas.

Figur 11. Parkeringen är en besökares första intryck och har ett högt turistiskt
värde. Detaljer och helhet bör ses över och ges ett värdigt och enhetligt intryck.

Staketet
Staketet har inget linneanskt värde, eftersom det är en kopia av ett befintligt 1800talsstaket. Detta postlinneanska element stör dock inte i ett Hammarby där olika
tidsskikt ligger sammanblandade, särskilt som det omger den igenväxta trädgården
och Upplandsträdgården. Lavöverväxten ger staketet ett oväntat och högt biologiskt
värde. Detta inslag är väl förenligt med Linnés vetenskapliga gärning och
konkurrerar inte med några historiska värden.

Mål
•
•
•
•
•

Att identifiera och bevara linneanska växter i parkeringsområdet.
Att bevara postlinneanska element.
Att öka det historiska värdet genom att förstärka 1700-talsstrukturerna.
Att skapa balans mellan historiska värden och behovet av tillgänglighet.
Att höja det estetiska värdet av angöringen.

Åtgärder
•

I en skötselplan bör även parkeringen med närmiljön innefattas.
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•

En plan för hur angöringen till Hammarby ska se ut bör utformas. Den bör innefatta en
upprustning med estetiskt formgivna skyltar. Ett samarbete med vägverket, Upplands
lokaltrafik, och andra skyltägare är här viktigt för ett enhetligt intryck. Sittgrupper och
andra attiraljer i parkeringsområdet bör utformas i samklang med det enhetliga
intrycket. För samråd kring detta hänvisas till länsstyrelsens utredning om
kulturreservat.

•

De två linneanska rödvidebuskarna ska ingå i en skötselplan. De bör friläggas och
renoveras, dock utan att skada den postlinneanska syrenhäcken som omger den
Ridderbjelkska trädgården. Vägen till rödviden bör röjas och information om buskarna
ges till besökare.

•

Det sibiriska äppelträdet i stallgrunden bör undersökas och bevaras om det är av
linneanskt ursprung.

•

Området med fröinkomlingar från 1995 bör återkommande inventeras och saneras från
arter som kan hota de linneanska växterna på Hammarbyl.

•

Alla krikon i området bör bevaras till krikonen i Linnés trädgård har artbestämts.
Expanderande snår kan dock tuktas.

•

Staketet kan behålla den formgivning som det har nu. Det bör renoveras snarast, men i
omgångar för att bevara de sällsynta lavarna. Det bör anslutas till gärdesgården så att
lavarna kan sprida sig till den. Information om staketets lavar bör ges till besökare.
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Omgivningar
Kalvhagen
Söder om museiområdet finns en betad hage där Linnés ”kalvtäppa” är
rekonstruerad enligt 1763 års karta. Gärdesgården är uppsatt 2003 av Uppsala
Kommun i samarbete med projektet Linnés Historiska Landskap. Marken har
använts kontinuerligt som kalvhage sedan 1600-talet (Gustafsson et al. 2005). I
kalvtäppan finns en fläderbuske med troligt ursprung från Linnés trädgård. Söder
om kalvtäppan finns ett mycket gammalt bigarråträd av okänd sort. Flera
linneanska växter har spridit sig hit (sibirisk nunneört, gulsippa, krusbär). I
markvegetationen i hagen finns enstaka relikter av torrbacksvegetation i den för
övrigt gödselpåverkade gräsmarken. På 50-talet växte här kattfot och andra
torrbacksväxter typiska för utmagrad betesjord (Ingegerd Andersson, muntl.
Information).
Värden
Kalvhagen har ett stort historiskt värde och utgör också ett blickfång från gårdsplanen. Den
har också ett rekreativt värde i sin funktion som picknickområde under tider som den inte
betas. Gärdesgården har höjt besöksvärdet och bidrar till förståelsen av Hammarby som en
gårdsmiljö. De äldre arterna, fläder och bigarrå, samt de förvildade krusbären från Linnés
trädgård ger marken ett biologiskt värde.
Markerna väster om museiområdet
Hagarna sydväst om gården var åkrar på Linnés tid. De senaste åren har de utgjort
beteshagar för hästar. Gastholmen är stängslad för att hålla dem ute. Tidigare bete
på Gastholmen har lett till avbarkade träd. Nötningen är ojämn i hagmarken. I
området närmast landsvägen är vattenhon placerad, och marken är där starkt
söndertrampad, medan området i norr i stället är något igenväxt. Nära Gastholmen
finns ett tersonsnår och en bit därifrån ett krikonsnår. Båda kan ha sitt ursprung från
Linnés trädgårdar (Manktelow 2001a, 2004). Från Gastholmen har Daniel Möller
avbildat Hammarby 1839 (Möller u.å.; Fig 12).
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Fig. 12. Utkast till tolkning av stadsträdgårdsmästare Möllers teckning av Hammarby (från väster) år 1839.
Tolkning Lotta Odelberg.
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I markerna nordväst om museiområdet finns flera linneanska växter förvildade,
bl.a. frösådder av sibiriskt äppelträd. Intressant är också torpmiljön vid
Ryttarvreten, det s.k. Gladens Torp. Här bodde Brita Sonesson under flera
decennier och odlade växter som hon fick skott av från Hammarby av
tillsyningsmannen. En inventering av torpområdet med omnejd bör göras.
Värden
De linneanska åkermarker sydost om gården som blivit hagmarker har ett mycket
stort värde genom att strukturer och element bevarats sedan Linnés tid. Åkerdiken
har här identifierats i samma position som på skifteskartan 1763. Här finns växter
som kan vara av linneanskt ursprung (terson och krikon). En inventering med fokus
på arter som Linné förespråkade i jordbruket kan ge oss en ledtråd till om han
använde sina metoder även på Hammarby. Närområdet är ett viktigt
avlastningsområde vid högt tryck från besökare.
Kronoparken
Norr om museiområdet ligger den skog som var Kronopark på Linnés tid.
Huvuddelen av skogen avverkades 1986. En zon närmast staketet sparades. I
närområdet finns hasselört och skogsbingel förvildade från Hammarby. Här finns
också en ovanlig vita form av blåsippa (Anemone hepatica f. glabrata). Trots
avverkningen har de äldre stigarna bevarats genom anläggningen av Linnés
Naturstig. Några av stigarna har troligen brukats ända sedan Linnés tid (Tullberg
1918): Hammarby – Tjocksta (förbi Petronellas/Petras källa), Hammarby – Ängeby
(den s.k. kyrkstigen) samt Hammarby – Gamla Prästgården (över Charlottenberg).
Stigen från Hubby är däremot överväxt sedan avverkningen på 1980-talet. Nära
Hammarby finns en bänkliknande avsats i berget, ”Linnés soffa”, som enligt två
källor var en kär viloplats för Linné på sina vandringar genom skogen:
familjetraditionen (Tullberg 1919) och den lokala traditionen (Sernander 1929–
1944).
Värden
Kronoparken har ett stort historiskt värde genom sina kommunikationsvägar med stark
anknytning till Linné och platser som Linnés soffa. Ett biologiskt värde finns också genom de
linneanska arter som spridit sig från Hammarby. Den anlagda naturstigen leder människor ut
från själva museiområdet och håller stigarna öppna.
Hubby
Den närliggande byn Hubby nära nog utplånades vid anläggningen av Hammarby
Akademigård under slutet av 1800-talet. Trots detta här flera spår med anknytning till Linné.
Grunderna av Linnés soldattorp och de två gårdarna i Hubby finns kvar. Till den gamla
huvudbyggnaden vid Hammarby Akademigård har ett stort antal linneanska växter spridit sig,
bl.a. har sommaren 2005 en provinsros upptäckts där med ursprung från 1700-talet (Lars-Åke
Gustafsson, muntl.). I de övriga trädgårdarna finns ett stort antal linneanska växter, och i en
trädgård finns ett gammalt träd av sorten Grågylling. Vid en av de gamla Hubby-grunderna
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finns en stor population av sibirisk nunneört, som troligen härstammar från tiden då Linnés
döttrar bodde där.
Det är troligt att de äldre byggnaderna vid Hammarby Akademigård innehåller byggnadsdelar
från de rivna fähusen vid Linnés Hammarby.
Närheten till byggnadsminnet gör att det är viktigt att involvera byborna i bevarandet av
Linnés växter. Arter som kan korsa sig med det linneanska materialet bör ej inplanteras, t.ex.
blåblommiga Corydalis-arter.
Värden
Spåren från 1700-talet i Hubby är av stort värde eftersom Linné hade sina soldater boende
där, och fick åbo-rätt i Hubby 1777. Byns stora mängd linneanska växter och gamla
byggnader med möjligt ursprung från Linnés fägård ger den ett stort värde.
Övriga omgivningar
Danmarks socken hyser många platser med linneanska element. I Edeby ägde Linné flera
gårdar. Några av de kvarvarande husen sägs härstamma från 1700-talet. I Ängby finns två
rödvidebuskar som troligen är identiska med dem i Hammarby. Enligt den lokala traditionen
planterade Linné den gamla ask som står vid Falebro. Vid den gamla prästgården växer
vildtulpaner med troligt ursprung från Hammarby. I Vallby har platsen lokaliserats för den
surbrunn som Linné ägde och skrev om. Linneanska växter har spridit sig på naturlig väg
ända till Vedyxa (finnoxel) och genom linneanska kontakter till Lövsta i Funbo socken
(alpsockblomma, sibirisk ärtbuske m.fl.). Hammarbys omgivningar är i stort behov av en
botanisk-historisk inventering och en kartläggning av den muntliga traditionen. Linnés
verksamhet i Hammarby har satt sina spår i trakten, och det är av högsta vikt för bevarandet
av de linneanska växterna samt det linneanska kulturarvet att påbörja undersökningar i det
område som omger Linnés Hammarby.

58

Referenser
Afzelius, A. 1823. Egenhändiga anteckningar af Carl Linnaeus om sig sjelf med
anmärkningar och tillägg.Palmblad & C. Upsala.
Almqvist, E. 1965. Flora Upsaliensis. Almqvist och Wiksell. Uppsala.
Anderman, T. 1999. Herr Archiatern på Hammarby. Om Carl von Linné i
Danmarks socken. Danmarks Hembygdsförening. Uppsala.
Andreasen, K. Växter i Linnés landskap. Red. M. Manktelow & I. Svanberg.
Linnés Historiska Landskap 1.
Beckman, J. Schwedische Reise.
Berg, Å. & Uggla A. 1952. Herbationes Upsalienses. Särtryck ur Sv. Linn. Årsskr.
1951. Almqvist och Wiksell. Uppsala.
Blunt, W. 1977. Carl von Linné. Trevi. Stockholm.
Bäck, C. Dagbok över vistelse i Uppsala 1772. Handskrift.
Flinck, M. 2002. Vårdtermer för trädgårdar och parker. Kulturmiljövård 1: 68–70.
Fornander, J. 1753. Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala (Herbationes
Upsalienses). Med fotnoter från upplagorna från 1756, 1764 och 1787. Valda
avhandlingar av Carl von Linné. Svenska Linnésällskapet nr 1. Uppsala.
Fries, T. M. 1899. Caroli Linnaei Hortus Uplandicus med inledning och
förklaringar. Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med
professoren i anatomi medicine doktorn Johan August Harald Hammar
tillträder sitt embete. Uppsala.
Fries, T. M. 1903. Linné. Lefnadsteckning. 2. Fahlcrantz. Stockholm.
Fries, T. M. 1911. Bref och skrivelser till och från Carl von Linné. Första
afdelningen. Del 5. Aktiebolaget Ljus. Stockholm.
Fries T. M. & Hulth J. M. 1917. Bref och skrivelser till och från Carl von Linné.
Första afdelningen. Del 7. Akademiska bokhandeln. Uppsala.
Gertz, O. 1927. Linnés blomsterrabatter å Hammarby enligt en originalhandskrift
av Linné. Sv. Linn. Årsskr. 10: 30–56.
Gustafsson, J. H., Manktelow, M., Jacobson, R., Emanuelsson, U. & Munktell, I.M. 2005. En utvecklingsplan för det historiska landskapet kring Linnés
Hammarby. Linnés Historiska Landskap 2.
Hallgren, K. 2004. Linnés jordbruk. Publicerad 20050504 på
www.linnaeanlandscapes.org.
Lagerberg, T. 1944. Om blomsterlyrans (Dicentra spectabilis) odlingshistoria. SBT
38: 81 – 101
Lagerstedt, T. 1943. Linnés Hammarby, från bondeby till herresäte. Sv. Linn.
Årsskr. 26: 90–118.
Lindell 1941. Skiss över Linneanska Stiftelsens område. Karta förvarad i Linnés
Hammarby.
von Linné, E. C. 1762. Om den indianska krassens blickande. Kungl. Vetensk.
Akad. Handl. 1762.
von Linné d.y., C. 1971 [1756]. Blomsteruret. Horologium Plantarum. Valda
Avhandlingar av Linné. Svenska Linnésällskapet. Nr 60.
Linnés Hammarby, Uppsala. Vårdprogram. 2004. Stockholms byggnadsantikvarier
AB.
Malmeström, E. & Uggla, A. H. 1957. Vitae Caroli Linnaei.
Manktelow, M. 2001a. Hammarby – ett blommande kulturarv. Svensk Botanisk
Tidsskrift 1995(5): 251–313.

59
Manktelow, M. 2001b. Linnés dokumentation av växterna på Hammarby. Sv. Linn.
Årsskr. 2000–2001.
Manktelow, M. 2004. ”Er Scopolia växer otroligt bra i min trädgård”. Om några
Hammarbyväxters ursprung och betydelse. Linnés Historiska Landskap 1: 38–
54.
Manktelow, M. 2005. Råshult Södregårds trädgård och Adonis Stenbrohultensis –
vad finns kvar? En inventering av kulturväxter i Råshult. Svensk Botanisk
Tidskrift 99(1): 31–59.
Möller D., u.å., Skissbok i Botaniska Trädgårdens Arkiv. Uppsala Universitet.
Nilsson, Gun-Britt i Brottby, har meddelat sig till Mariette Manktelow via ett brev
och berättat att hennes dotter, Mrs Blair, planterat Hammarbytaklök i sin
trädgård i Shoeburyness, Essex, UK.
af Pontin, M. 1835. Ett besök vid Linnés landtställe, Hammarby, under en resa till
Upsala m.fl. st. 1834. Svenska Trädgårds-Föreningens Årsskrift. Stockholm.
35–50.
Sernander, R. Anteckningsbok för 1917. s. 17. Handskrifter vid växtekologiska
avdelningen, Uppsala Universitet.
Sernander, R. 1929–1944. Meddelande från den linneanska stiftelsen på
Hammarby. 1–16. Sv. Linn. Årsskr. 12–27.
Sernander, R. 1940. Prunus spinosa x Prunus insititia i den svenska växtvärlden
jämte några ord om Prunus-arternas geografiska ställning i densamma. Acta
Phytogeogr. Suecica 13: 101–120.
Soban D. 1995. Linné’s letters to Scopoli 1761–1773. Prirodoslovno Drostvo
Slovenije. Ljubljana.
Strandell, B. 1989. Linnés Sävja. Alla tiders Danmark 1. Danmarks
Hembygdsförening. Uppsala.
von Sydow, C. O. 1961. Ett Hammarbybesök 1772. Sv. Linn. Årsskr. 44: 85–86.
Thermaenius, E. 1931. Statsinköpet av Linnés Hammarby. Sv. Linn. Årsskr. 14:
31–40.
Tullberg, T. 1918. Linnés Hammarby. Sv. Linn. Årsskr. 1.: 1–79.
Tullberg, T. 1919. Familjetraditioner om Linné. Sv. Linn. Årsskr. 2: 1–20.
Uggla, A. H. u.å. Taklök och nunneört från Linnés Hammarby Tidningsurklipp utan
årtal, men innehållande citat från Illustrated London News, 25 augusti ”i år”.
Linneanska stiftelsen arkiv, Uppsala Universitetsbibliotek.
Wahlenberg, G. 1820. Flora Upsaliensis. Uppsala.
Wendell. M. 2004. Linnés Hammarby – en park med karaktär. Uppsats på kursen
Carl von Linné, Uppsala universitet, våren 2004.

