7. HUSBYVANDRINGEN

5A FÅGELDAMMARNA

7A FIKA VID FYRISÅN

Nära stadens kärna kan du
njuta av dammarna i detta
skogsområde. För länge sedan
trodde folket att den röda
vätskan i blodroten hade
en smärtstillande effekt.

Ta en fika vid ån och njuta av
en lugn stund inne i staden.
Växten gul näckros har
hundratals ståndare. Roten
användes förr som mjöl i
nödbröd under svåra år.

Blodrot
Potentilla erecta
Blommar: jun–aug

Vätteros
Lathraea squamaria
Blommar: maj

Gul näckros
Nuphar lutea
Blommar: jun–aug

Gullusern
Medicago falcata
Blommar: jul–sept

Sätt dig och lyssna på det
porlande ljudet från vattnet
i bäckravinen. Här växer
gullusern som Linné först
hittade på Gotland. Han
kallade den höfrö. Växten
har knölar i roten som kan
ta upp kväve.

6A ENGELSKA PARKEN

Ta en paus bland de stora lövträden i Engelska parken. Natt
och dag är en halvparasit som
tar näring från buskar och
träd för att få sina gröna blad
och färgglada blommor.

Natt och dag
Melampyrum nemorosum
Blommar: jun–jul

Vid bäckravinen har folk
hittat falska runstenar som
tros ha använts som skämt på
Linnés växtexkursioner. Har du
skådat växten som är döpt efter
Linné? Han beundrade linnea
så mycket att han beställde en
kaffeservis ändå från Kina med
denna blomma på.

Mer information om alla åtta Linnéstigar
finns på hemsidan www.linnestigarna.se.
Där kan du få praktisk information och
läsa mer om Linnéstigarna.

Rödklint
Centaurea jacea
Blommar:jul–aug

Vandra ut till Hågahögen dit
Linné tog ut sina studenter för
att få se en stor variation av
växter. Rödklinten används
för textilfärgning och ger då
en klar gul färg.

Kung Karls spira
Pedicularis sceptrumcarolinum
Blommar: jul–aug
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Linnea
Linnaea borealis
Blommar: jun–jul
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7B BÄCKRAVIN (LIBROBÄCK)

5B PREDIKSTOLEN

På Linnés tid var detta en
svår passage, men värd ett
besök för sina sällsynta
växter. Vätterosen är en
parasit. Deras rötter har sugorgan som suger upp näring
från träden, främst hassel.
Den är färglös eftersom den
inte kan använda solljuset
som gröna växter gör.
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5. GOTTSUNDAVANDRINGEN

Det här var slutdestinationen
på Linnés föreläsningsserie
för studenter. Kung karl spira
är döpt efter Karl XII av Olof
Rudbeck den äldre. Linné
beskrev arten som ståtlig,
rak och styv. Växten är giftig
och halvparasiterar på andra
växter.

Sköts och förvaltas av Uppsala kommun.
Vid frågor kan du kontakta oss på telefon
018–727 00 00
PRAKTISK INFORMATION

Linnéstigarna är främst vandringsleder
med vissa sträckor passar bättre att cykla,
se karta inne i foldern.Angående bussförbindelser, hänvisar vi till ul.se.

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.

ossen
Fäbodmser vat
Naturre

Vandra i Linnés fotspår

VILL DU BLI UPPTÄCKARE
FÖR EN DAG?
LINNÉSTIGARNA

Besök Uppsalas hemliga platser och upplev de
fina miljöerna. Upptäck fascinerande växter
från Linnés tid och återupplev historien.
Blomsterkungen Carl von Linné levde på
1700-talet. Han var den första utomhuspedagogen som tog ut 100-tals studenter på
fältstudier. De vandrade ut tillsammans
längs de åtta Linnéstigarna, som han kallade
Herbationes Upsaliensis. Där hittade de nya
djur och växter. Linné är den stora grundaren
av dagens klassificering av arter.

DANMARKSVANDRINGEN 16 KM

Det är den mest ståtliga stigen, där Linné tog
med sina studenter ända ut till sitt sommarboende, Linnés Hammarby.
ULTUNAVANDRINGEN 7 KM

Cykla ut och hitta fina utsikter över landskapet
nära Fyrisån. Avsluta med att vandra ut på en
spång över våtmarken vid Sunnerstaviken.

1. GAMLA UPPSALAVANDRINGEN

3. DANMARKSVANDRINGEN

1A UTSIKTSTORNET PÅ TUNÅSEN

3A NÅNTUNA LUND

Ligger trettio meter upp med
en magnifik vy över Uppsala.
Äkta johannesört användes
förr som antidepressivt läkemedel och för att ge aromatisk
smak i vin och snaps.

Linné lät studenterna hitta
växter och insekter i denna
skog. Den giftiga gullvivan
användes förr i tiden som
urindrivande och slemupplösande. Den gav även
brun färg åt snus och brännvin.

GOTTSUNDAVANDRINGEN 8,3 KM

Börja med att leva dig tillbaka till Linnés tid på
1700-talet i Linnéträdgården. Fortsätt längs ån
ut till höga utsiktsplatser. Avsluta i kärrmark,
där den köttätande växten rundsileshår finns.

3B NÄRA LINNÉS HAMMARBY

Detta var Linnés sommarboende, där han ofta vandrade i skogen med sin hund
Pompe. Linné led i senare
dagar av sjukdomen gikt och
ledbesvär i foten, speciellt
stortån! För att bota den här
svåra sjukdomen åt han en
skål med smultron om dagen.

2. VAKSALAVANDRINGEN

4. ULTUNAVANDRINGEN

HUSBYVANDRINGEN 16 KM

2A SKOGEN ”RÅBY PARK”

Börja upptäcksfärden vid Fyrisån och fortsätt
ut längs en lugn bäckravin, stigen avslutas vid
Börje kyrka, där du kan gå en slinga i skogen.

Ta med dig fika och avnjut en
lugn stund i skogen. Den giftiga
liljekonvaljen, även kallad
“Dalarnas lilja” användes förr
i tiden i nysmedel för att driva
ut onda krafter ur kroppen.

4A UTSIKTEN FRÅN ULTUNAÅSEN

Det här var det sista fältbesöket för terminen
som Linné gjorde med sina studenter. De åkte
ut till Jumkils kyrka med häst och vagn, men
vandringen började ute vid Örnsätra och
avslutas vid Studentvilans grillplats.

Rundsileshår
Drosera rotundifolia
Blommar: jun–jul

Forskare har jämfört växtarter då och nu längs
Linnéstigarna. På följande sidor har vi valt ut
några växter per stig som även fanns på Linnés tid.

Liljekonvalj
Convallaria majalis
Blommar: maj–jun

Smultron
Fragaria vesca
Blommar: maj-jul

Här får du en panoramavy
över landskapet som formades
efter istiden. Den lilla blåklockans latinska namn
betyder runda blad och den
sprider sina frön sent under
sommaren och hösten.

Liten blåklocka
Campanula rotundifolia
Blommar: jun–sept

2B EKE- OCH JÄLLA ÄNGAR

VAKSALAVANDRINGEN 13 KM

Stigen börjar i Nyby, där du vandrar ut mot
betesmarker. Den avslutas i Törnby, där
inkomster från gården betalade Linnés
professorslön.

Här finns det en fin spång
omringad av våtmark, som
innehåller växter du inte kan
hitta på så många andra
ställen. Den köttätande
växten rundsileshår lockar till
sig flygande insekter
med sin röda färg. Växten
användes förr i tiden som
botemedel mot vårtor.

Visste du om att du kan upptäcka många växter
från Linnés tid centralt i staden? Här börjar du
vid Carolina Rediviva för att sedan ta dig vidare
ut till Hågadalens Kung Björns hög, där du kan
hitta unika växter från gamla tider.

JUMKILSVANDRINGEN 4.2 KM
GAMLA UPPSALAVANDRINGEN 12 KM

Gullviva
Primula veris
Blommar: maj–jun

1B SPÅNGEN TILL SJÖDYN

Denna stig är ett bra exempel på naturens eget
klassrum, här fanns det mycket att lära för
Linnés studenter. Du vandrar genom Stadsskogens naturreservat och fortsätter ut i nästa
naturreservat, det vackra Hågadalen-Nåsten
som har en unik växtlighet.
HÅGAVANDRINGEN 5.6 KM

KORT BESKRIVNING AV VARJE STIG

Äkta johannesört
Hypericum perforatum
Blommar: jul–sept

Harklöver
Trifolium arvense
Blommar: jun–jul

Hälsa på korna och upptäck
växter i betesmarken. Se ormvråken svepa över växterna
från Linnés tid. Inom folk
medicinen har harklövern
använts för att bota olika
sjukdomar hos husdjur, men
även hos människor.

4B SUNNERSTASPÅNGEN

Pipdån
Galeopsis tetrahit
Blommar: jul–sept

Vandra längs spången och
hitta vattenväxter i våtmarken.
Hör fåglarna och se grodorna
hoppa fram. Pipdån upptäcktes av Olof Rudbeck för
300 år sedan. Växten föredrar
att leva på kväverik mark.

LINNÉSTIGARNA

8A BÄCKEN VID ÖRNSÄTRA

8B SPÅNGEN ÖVER LÅGMOSSEN

1A UTSIKTSTORNET PÅ TUNÅSEN

1B SPÅNGEN TILL SJÖDYN

2A SKOGEN “RÅBY PARK”

Parkering: Studentvilan 3.4 km bort
Busshållplats: Broholm 4.7 km bort
Koordinater: 59.9489089, 17.3604604

Parkering: Studentvilan 500 m bort
Busshållplats: Broholm 8 km bort
Koordinater: 59.953674, 17.305251

Service: Rastbord
Parkering: Gamla Uppsala högar 1 km bort
Busshållplats: Lilla Myrby
Koordinater: 59.894147,17.6209723

Service: Sittplats
Parkering: Gamla Uppsala högar
5.8 km bort, Jällagymnasiet 7.8 km bort
Busshållplats: Kungshögarna 5.4 km bort
Koordinater: 59.9205170,17.7018670

Parkering: Nyby 1 km bort
Busshållplats: Nyby 2 km bort
Koordinater: 59.8988814,17.6662463

Sjödyn

Vattholmavägen
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Gamla Uppsalavandringen 12 km

Jumkilsvandringen 4,2 km
(Denna vandring ligger utanför kartbilden åt nordväst.)
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2B EKE- OCH JÄLLA ÄNGAR

Törnby

Parkering: Jällagymnasiet 1 km bort
Busshållplats: Godegård
Koordinater: 59.9001098,17.7081344

Vaksalavandringen 13 km
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Service: Sittplats
Parkering: S:t Olofsgatan 21, 500 m bort
Busshållplats: Götgatan
Koordinater: 59.862715,17.631004
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7A FIKA VID FYRISÅN
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Parkering: Myrgångens förskola 1 km bort
Busshållplats: Vävstolsvägen
Koordinater: 59.815678, 17.676801

Danmarks k:a

Sävjaån

Ulleråker

Hågadalen

3A NÅNTUNA LUND

Danmarksvandringen 16 km
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Parkering: Husbyborgskolonin 1.2 km bort
Busshållplats: Librobäck
Koordinater: 59.8655760,17.5814830
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7B BÄCKRAVIN (LIBROBÄCK)

Linnés 3B
Hammarby
Bergsbrunna

4B Sunnerstaspången

Service: Rastbord
Parkering: Blåsenhus 600 m bort
Busshållplats: Slottsbacken
Koordinater: 59.854248,17.6298692

Linnéstig

Vårdsätraviken

Vårdsätra
gård
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3B NÄRA LINNÉS HAMMARBY
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5

Ultunavandringen 7 km
Sunnersta

Parkering: Linnés Hammarby 500 m bort
Busshållplats: Linnés Hammarby vägskäl
1.8 km bort
Koordinater: 59.818144, 17.775059

Rekommenderad cykelsträcka längs Linnéstig
Förslag på stigar/vägar mellan Linnéstigarna
Ekoln

6B KUNG BJÖRNS HÖG

5A FÅGELDAMMARNA

5B PREDIKSTOLEN

4A UTSIKTEN FRÅN ULTUNAÅSEN

4B SUNNERSTASPÅNGEN

Service: Rastbord i närheten
Parkering: Kung Björns hög 0 m bort
Busshållplats: Håga gård
Koordinater: 59.8374039, 17.5868834

Service: Rastbord
Parkering: Norbyvägen 69 500 m bort
Busshållplats: Sommaro
Koordinater: 59.8419293,17.6207590

Parkering: Lurbo bro 2 km bort
Busshållplats: Gottsundavägen
Koordinater: 59.8094621, 17.599787

Service: Utsiktsplats och rastbord
Parkering: Ulleråkersvägen 86 2.1 km bort
Busshållplats: Kronparksgården
Koordinater: 59.8265810, 17.6613670

Service: Rastbord
Parkering: Ultuna SLU 1 km bort
Busshållplats: Holmvägen
Koordinater: 59.8055134,17.6652113

