Runt Uppsala finns det platser kvar
från Linnés tid. Låt nyfikenheten och
äventyret ta dig till de hemliga platserna
och det äventyr som väntar där!
På 1700-talet ville Linné göra sina studenter
till äventyrliga upptäckare. Han ville ta vara
på studenternas egen nyfikenhet. De samlades
i utkanten av dåtidens Uppsala och vandrade
tillsammans ut i naturen, ackompanjerade av
pukor och trumpeter!
De hade praktiska kläder på sig anpassade efter
väderleken. Varje student fick gå för sig själv en
stund och samla in växter, insekter och fåglar.
Sedan samlades de runt Linné för att se vad
de hade gjort för upptäckter. Mycket av det de
hittade var nytt för vetenskapen. Än idag finns
många av de växter, insekter och fåglar som
Linné och hans studenter hittade kvar. Man
skulle kunna säga att de var ute på en riktig
skattjakt!

HUSBYVANDRINGEN

Följ Fyrisån ut från stadens myller mot lantligt
lugn. Bland fält och skogar väntar fåglar på att
få sjunga för dig. Du kan också sätta dig ner
vid en bäck och stilla betrakta när vattnet
flyter förbi.

Under din jakt på de hemliga platserna kan
du alltid ringa Linné, 018-44 44 810. Han
kommer att vara din trogna guide på färden.
Det finns en kod vid varje kryss. Vad tror du
att Linné kommer att säga till dig?
HEMSIDA

Mer information om alla åtta Linnéstigar
som finns runt Uppsala finns på hemsidan
www.linnestigarna.se.
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RING LINNÉ!

HUSBYVANDRINGEN

-en av åtta Linnéstigar

Ladda ner appen Naturkartan, den
underlättar ditt besök på Linnéstigarna.
BIOTOPIA

På Biotopia kan du låna en GPS. Här
finns också naturinformation om områden
runt Uppsala. Om du har frågor om Jakten
på Linnés hemliga platser så kan du
kontakta Biotopia på info@biotopia.nu
eller 018-7276370. Mer information om
Biotopia finns på www.biotopia.nu.
PRAKTISK INFORMATION

Om du vill gå hela vandringen så är den
16 kilometer lång. Den går på stigar, cykelvägar och landsvägar. Det är bra att ha
oömma skor på sig under vandringen.
Du måste inte gå hela vandringen på en gång,
det går lika bra att besöka en plats åt gången.
Sträckan längs Gamla Börjevägen mot Börje
k:a passar bäst att cykla (5,5 km). Men
sträckorna längs Librobäcken (1km) och
skogsslingan mellan Börje k:a - Börje IP
(3,8 km) fungerar bäst utan cykel.

I samarbete med

Linnés Historiska Landskap
Linnéstigarnas sträckningar bygger på Linnés Historiska Landskaps uppgifter
funna i historiska dokument. Uppsala kommun tackar Linnean Society of London
som bidragit med medaljongen till skyltar & foldrar.

Jakten på Linnés hemliga platser

SÅ HÄR SÖKER DU SKATTEN
FÖR ATT HITTA den

hemliga skatten behöver du
en GPS. GPS kan även underlätta när du
ska hitta de X-markerade platserna längs
vägen. Det finns GPS att låna på Biotopia.
BÖRJA MED ATT ta

dig till den första platsen.
Du hittar alla platsers koordinater på
kartan som finns här på baksidan. Genom
att söka efter information på platsen får
du ledtrådar till svaret på frågan. Fortsätt
sedan till varje X-markerad plats på kartan.

på en fråga ger några av siffrorna
i koordinaten till den hemliga skatten.
Skriv siffrorna här nedanför i den ordning
som frågorna är numrerade på kartan.
Tillsammans bildar de koordinaten till
skatten. Lycka till!
RÄTT SVAR

NORDKOORDINAT:

OSTKOORDINAT:

STOR JORDHUMLA

SKELÖRT

Det brummar i luften
när en jordhumla
flyger förbi, för visst
kan humlor flyga!
De får mycket energi
till sina muskler från
flytande flygbränsle –
blommornas nektar!

Bland de många
giftiga växter som
finns är skelörten
en av de farligare.
Om du bryter ett
blad kan du se den
orange växtsaften.

GULÄRLA

Det här är ängarnas fågel.
På Linnés tid var hon mycket
vanligare. När stora delar
av det som idag är åker
var äng. Men än idag
finns hon kvar på
några få platser i
Uppsalas närhet.
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Vi använder koordinatsystemet WGS84.
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Den här lilla växten finns
lite överallt. Du känner igen
den på de hjärtformade
frukterna. Lommens blad
kan se ut lite hur som helst.
Hur många olika former av
lommeblad kan du hitta?

Kan växter vara smarta?
Vitplister ser ut som en
brännässla med den kan
inte brännas.
Betande djur brukar inte
chansa, de lämnar den
ofarliga vitplistern i fred,
för vem vill bränna tungan?

Linnéstig
Cykelsträcka rekommenderad
Cykelsträcka möjlig

N 59° 52.396’

E 17° 36.546’

3. Librovallen

BÖRJE

N 59° 51.724’

E 17° 36.133’

4. Stabby prästgård
Bland lövträd och granar markerar
den här platsen slutet av staden.

N 59° 53.061’

6. Börje kyrka

Fågelsång kan du lyssna till på många
olika platser. I trädgårdar, i skogen och
här ute vid de öppna fälten.

Här hänger en bro mitt i
en lummig oas. Grönskan
skyddar mot stadens ljud.
På kvällen kan du se fladdermöss jaga efter insekter strax
ovanför åns vatten.

Vad låg och torkade här?
1. Tvätt (532)
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Vilken sjukdom spred
myggorna på Linnés tid?
1. Influensa (51)
X. Böldpest (52)
2. Malaria (53)
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Vilken fågel sjunger över fälten?
1. Orren (629)
X. Sånglärkan (637)
2. Gräsand (603)
N 59° 51.945’

E 17° 34.757’

Bärbyleden
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(vid Finn Malmgrensplats)
När Linné levde slutade Uppsala här.
Nu är det början på ditt äventyr!

Hur många levde i Uppsala på 1700-talet?
1. ca 4 000 (59)
X. ca 40 000 (60)
2. ca 400 000 (62)
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Vad är det som får vattnet
att rinna?
1. Landhöjningen (28)
X. Rullstensåsen (32)
2. Gravitationen (30)
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Som en orm i det platta landskapet
slingrar sig bäcken fram här nedanför.
På skylten på bänken kan du läsa mer
om den meandrande bäcken.
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5. Librobäcken

HUSBYVANDRINGEN

E 17° 37.682’

2. Fyrisån
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Vem bodde tidigare i prästgården?
1. Professor Linné (19)
X. Professorn i teologi (17)
2. Professorn i geografi (20)

E 17° 30.069’

N 59° 51.934’

Staden växer. Det som tidigare
var landsbygd har blivit en del
av staden. Men även på Linnés
tid var det här delvis ett
industriområde.

BIOTOPIA

DOMKYRKAN
SLOTTET

