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Invigningen den 13 maj 2007 

Carl von Linne föddes den 13 maj 1707 en
ligt den äldre då gällande julianska kalen
dern. Enligt den nuvarande kalendern, den 
gregorianska, firar vi Linne den 23 maj. 
Bytet av kalender skedde under hans lev
nad och gjordes för att komma i fas med 
övriga Europa. Det fanns alltså en särskild 
poäng med att just detta datum inviga kul
turreservatet vid Linnes Hammarby, näm
ligen att det skedde på hans "års tidmäs
sigt" riktiga trehundrade födelsedag. 

Denna dag hade en månghövdad och 
förväntansfull publik samlats. Några av 
gästerna hade hunnit inta en jubileumsfru
kost hos Linne i hans bostad. Andra hade 
tagit del av den nya utställningen och 
vandrat en stund i trädgården eller fått en 
kopp kaffe i den nya entrebyggnaden. 
Många anlände också från staden lagom i 
tid med den för året inrättade Linnebussen. 

Strax efter klockan tolv inleddes cere
monin med högtidliga tal av riksantikva
rie Inger Lilieqvist, rektor Anders Hallberg 
och flera medlemmar ur Linnean Society 
of London. Landshövding Anders Björck 
förrättade själva invigningen och klippte 
med benäget bistånd av Linne själv (Hans 
Odöö), blomsterbandet och öppnade grin
den till det linneanska kulturlandskapet. 
Talen präglades givetvis av jubilarens ve
tenskapliga och internationella betydelse. 
Flera talare betonade också betydelsen av 
att i konkret handling utveckla miljöer där 
tvärvetenskap och samverkan på ett peda-

gogiskt sätt kan nyttjas av både forskare 
och allmänhet. Mångas önskan att även 
Linnes jordbrukslandskap ska utgöra en 
del av besöksmiljön vid Hammarby be
fästes därmed. Efter själva invigningscere
monin inbjöds de församlade att besöka 
soldattorpet, medverka vid den första 
spannmålssådden i nyupptagna 1700-tals
åkrar samt delta i en guidad vandring i ett 
vårligt och solbelyst linneanskt kultur
landskap. En bättre inledning på ett lång
siktigt restaureringsprojekt kunde man 
knappast önska! 

Utredningsarbetet 

Invigningen av kulturreservatet Linnes 
Hammarby har föregåtts av mer än tre 
års utredande. Byggnader, park och träd
gård inom den c:a två hektar stora musei
tomten vid Hammarby har sedan länge 
varit skyddade som byggnadsminne 
inom vilket Statens fastighetsverk och 
Uppsala universitet ansvarar för skötseln. 
Att även markerna närmast runt om bygg
nadsminnet var präglat av Linnes tid och 
egen hand, har dock varit mindre upp
märksammat. Större delen av markerna 
runt Hammarby har sedan statens inköp 
1879 brukats under ett traditionellt jord
bruksarrende och har därför successivt 
rationaliserats och moderniserats. I det 
öppna åkerlandskapet ser vi idag därför 
inte så mycket av 1700-talets småskaliga 
jordbruk. 
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Efter invigningen vidtog en vandring i reservatet. 
Foto Bjö'rn Tngströ'm. 

Genom flera, helt nyligen utförda stu
dier har vi dock fått mer kunskap om det 
historiska landskapet1. Det visade sig att 
det alldeles intill, i stilla slummer, fanns 
en hel del av Linnes egna marker beva
rade, förvånansvärt opåverkade. En kom
plettering av bilden av den välkända mu
seimiljön Linnes Hammarby kändes nu 
både behövlig och intressant. Frågan var 
på vilket sätt man bäst kunde göra även 
det linneanska jordbrukslandskapet mera 
tillgängligt för besökare. Svaret var täm
ligen givet, nämligen att bildandet av ett 
kulturreservat skulle ge det mest lämp
liga områdesskyddet i detta fall. 

I takt med att 300-årsfirandet av 
Linnes födelsedag med besvärande has
tighet närmade sig kom ögonen från flera 
håll att riktas mot Linnes Hammarby som 
tillsammans med de övriga linneminnena 
generellt behövde rustas upp. Inom själva 

byggnadsminnet fanns mycket att göra 
och här planerades det för en uppfräsch
ning. Huvudbyggnaden och flyglarna 
skulle målas om, trädgården få en rejäl 
översyn och i västra flygeln skulle byggas 
en helt ny permanent utställning om 
Linne på Hammarby. Lagom till firandet 
kom också en ny entrebyggnad att upp
föras inom området. Den fick en place
ring och ett utseende som liknar det gam
la stallet under Linnes tid. Med god an
passning har nu Hammarby fått ett 
värdefullt tillskott till den agrara miljön. 
Nu brådskade det med att även hinna be
sluta om ett skydd för det omgivande 
landskapet. 

Kulturreservat enligt Miljöbalken 

Möjligheten att bilda kulturreservat, på 
samma sätt som man sedan länge kunnat 
bilda naturreservat, är relativt ny och det 
första i landet skapades år 20002. Avsik
ten är att möjliggöra vård och bevarande 
av värdefulla kulturpräglade landskap. I 
dag finns 25 stycken kulturreservat beslu
tade, Linnes Hammarby inräknat. I ett kul
turreservat kan hela områdets natur- och 
kulturmiljövärden skyddas och vårdas. 
Där kan ingå byggnader, anläggningar, 
lämningar och marker - men även sådana 
värden som består av verksamheter, kun
skaper och traditioner kan hanteras inom 
ramen för kulturreservatets förvaltning. 
Det har varit ett uttalat önskemål att 
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Kulturreservatets yttre gränser. 

länen skall prioritera arbetet med att 
skydda ett antal miljöer med den nya 
skyddsformen. I Uppsala län finns även 
sedan 2004 kulturreservatet Lingnåre, be
läget i Hållnäs socken i Tierps kommun. 

Själva skyddsformen pekar ut mer 
omfattande kulturmiljöer som inte natur
ligen kan säkerställas genom Kulturmin
neslagen, eller som kan bevaras genom 
bestämmelserna i t.ex. Plan- och bygglagen. 

Nu ligger det inte någon samlad re-

gional analys bakom valet av de båda 
kulturreservaten i länet, det bör väl sägas. 
En sådan analys återstår ännu. Den vi
kingatida och medeltida miljön vid Ling
nåre valdes därför att där redan fanns ett 
förslag till reservat, framtaget enligt de 
äldre reglerna i Naturvårdslagen. Valet 
av Hammarby blev väl närmast påkallat 
av det stundande 300-årsjubileet. 

I april 2004 togs de första kontakterna 
med markägaren, Gustavianska stiftelsen, 
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som genast ställde sig positiv till tanken. I 
diskussion med Riksantikvarieämbetet, 
Upplandsmuseet och Uppsala kommuns 
kulturförvaltning bereddes frågan ytter
ligare och under 2005 genomfördes en 
kultur- och agrarhistorisk utredning som 
grund för genomförandet. 

Kännedomen om det linneanska land
skapet utanför de kända Linneminnena 
är fortfarande påfallande begränsad, för 
de flesta. Landskapsrummets värdekär
nor är ofta anonyma och inte alltid till
gängliga för besökare. Vem känner till ex
empel till Hin Håles träda vid Linnes pre
bendegård Törnby i Vaksala? Vem har 
sett det fortfarande friska beståndet av si
birisk ärtbuske ute på Klackmyran vid 
Funbo-Lövsta, där Linne själv examine
rade den inför sina elever den 23 juni 
1747. 

Genom en studie genomförd av sam
verkansprojektet Linnes Historiska Land
skap, blev det också uppenbart att jord
brukslandskapet runt Hammarby rymde 
ett förvånansvärt opåverkat kulturland
skap från Linnes egen tid. I projektets 
framlagda vision 20053 lyfts de historiskt 
intressanta platserna och spåren efter 
Linnes liv och verksamhet kring Uppsala 
och Linnes Hammarby fram. Genom 
samordnade insatser av flera samver
kande institutioner och myndigheter bor
de det vara möjligt att skapa en strategi 
för att utveckla natur- och kulturvärdena 
och göra dem synliga och tillgängliga för 
en intresserad allmänhet. 

Omlandets betydelse för upplevelsen 
och förståelsen av ett besök på Ham
marby är ofta underskattad. Landskaps
rummet kring och utblickarna från själva 
museimiljön hör på ett omedvetet och 
diskret sätt till och förstärker det auten
tiska intrycket. De utgör marker som på 
olika sätt hör samman med både Linnes 
tid och samhällsutvecklingen. I ett stor
skaligt odlingslandskap kan även små 
förändringar ge betydande påverkan på 
helhetsmiljön, även om avstånden är sto
ra. Man måste därför uppmärksamma 
den anslutande slättbygdens värden i ett 
mer sammanhållet landskapsperspektiv. 
Här ligger ansvaret på stat och kommun 
att ange strategier och utgångspunkterför 
bevarande. 

Det finns även planer på att nominera 
en serie av Linneminnen i landet som 
världsarv. Länsstyrelserna i Kronobergs 
län och i Uppsala län har i en förstudie 
föreslagit att Linnes födelseplats Rås
hult, Linnes skola i Växjö (det s.k. 
Karolinerhuset), Linneträdgården i Upp
sala, Linnes-Hammarby och Barockträd
gården med Linneanum i Uppsala skall 
prövas för UNESCO:s lista över världs
arv. 

Att med Miljöbalkens hjälp bilda kul
turreservat kring ett 40 hektar stort mark
område kring Linnes Hammarby är där
för inte någon helhetslösning, men kan ge 
en signal om hur viktigt det är att utnyttja 
samhällsplaneringens olika hjälpmedel. 
Det finns utrymme i både Miljöbalken 
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"Hin håles träda". En märklig bergformation som ser ut som en nyplöjd åker som förstelnad legat i träda 
sedan urminnes tider. 

och Plan- och bygglagen att verka för 
anpassning till viktiga natur- och miljö
värden utan stora ekonomiska insatser. 
EU:s miljöersättningar i jordbruket är ett 
viktigt styrmedel och det gäller här att 
finna formerna för samordning. 

Planerings processen 

När det väl blev bestämt att Läns
styrelsen skulle utreda och driva frågan 
om ett kulturreservat vid Linnes Ham
marby 2005, följde en lång process fram 
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Från Hammarby har man en hänförande utsikt över förvånansvärt ostörda slättbygder där inga kraftled
ningar eller mobilmaster bryter landskapets horisontlinjer. Här kan besökaren blicka ut över ett historiskt 
landskap som spänner över flera årtusenden. Bilden visar Sävjaån, Mora äng och den forna Långhundra
leden mot öster. Byn Edeby och Hammarbys betesmarker i förgrunden. Foto Tomas Steiner. 

till själva beslutet och invigningen den 13 
maj 2007. I förberedelserna låg bland an
nat många frågor av formell art. Ett om
fattande samrådsförfarande med berörda 
markägare och övriga intressenter genom
fördes under 2006. Ett trettiotal remiss-

instanser delgavs det ursprungliga försla
get, som omfattade ungefär dubbla area
len och ett större ekonomiskt åtagande. 
Efter en i många stycken tuff men ändå 
konstruktiv diskussion om motiv och 
nytta, kunde dock området så småningom 



74 KULTURRESERVATET LINNES HAMMARBY 

Rekonstruktion efter uppmätning av Hammarby vid slutet av 1800-talet. 
Så kan det ha sett ut också under Linnes tid. Flygfoto Tomas Steiner. 
Teckning Lotta Odelberg. 

avgränsas. Uppsala Akademiförvaltning 
vid Uppsala universitet, som förvaltar 
den stiftelse4 som äger huvudparten av 
marken, har hela tiden stött iden och på 
ett mycket positivt sätt följt och deltagit i 
arbetet. Övriga instanser har till över
vägande del tillstyrkt grundtanken. Några, 
bl.a. universiteten, har pekat på negativa 
konsekvenser för den pågående markan
vändningen. De flesta farhågorna har då 
rört intrång och kostnader för den fram
tida skötseln. 

Reservatets areal omfattar 41 hektar 
mark och utgör endast en mindre del av 
den jord som hörde till Hammarby under 
Linnes tid. Själva museifastigheten Ham
marby 1:5 om c:a 3 hektar, är statligt 
byggnadsminne och förvaltas av Statens 
Fastighetsverk men sköts av botaniska 
trädgården i Uppsala. En del av marken 
utgörs av skogsmark som under Linnes 
tid var en kronopark. Skogsmarken skall 
bilda både skyddszon och experiment
mark för det skogsbruk som rådde vid 
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den tiden. Övrig mark inom reservatet 
var på 1700-talet åker och betesmark. 
Gårdens ängsmarker låg nere mot 
Sävjaån/Funboån och ingår inte i reser
vatet. 

Citat ur beslutet: 
"Syftet med att bilda ett kulturreservat av 
markerna kring Linnes Hammarby är att 
bevara och utveckla ett helt unikt kultur
landskap, präglat av Carl von Linne under 
det sena 1700-talet. Inom reservatet ska det 
finnas möjlighet att på ett pedagogiskt sätt 
visa odlingsformer och tekniker under en 
tid av agrara reformer. Miljön skall även er
bjuda goda förutsättningar för bedrivandet 
av vetenskapliga studier. Särskild inrikt
ning skall ske på 
• Linnes jordbruk på Hammarby, 
• lanthushållning och trädgårdsskötsel, 
• rusthållet och torparna" . 

De övergripande kvalitetsmålen är 

• Att reservatet uppvisar ett biologisk kul
turarv som i ett historiskt perspektiv repre
senterar 1700-talets hävdade odlingsland
skap. 
• Fortlöpande kunskapsuppbyggnad, ge
nom vetenskapliga undersökningar och ex
periment, med utgångspunkt i frågor om 
det sena 1700-talets levnadsvillkor. 
• Att pedagogiska insatser och aktiviteter 
ska öka värdet av besöket på Hammarby. 

Skötselmålen för reservatet innebär ett 
påtagligt intrång i den pågående markan
vändningen. Största intrånget gäller skogs-

marken där modernt skogsbruk i vissa 
delar starkt begränsas. För den mark som 
i modern tid brukats som betesmark blir 
intrånget minimalt. Det lilla soldattorpet 
"Gladens" överlåts mot att underhållsan
svaret övertas av förvaltaren (Läns
styrelsen). Intrångsersättningen för reser
vatet i sin helhet uppgår till 1.300.000 kr. 

Efter 2007 

Det fanns som nämnts en stark önskan att 
bli färdiga med reservatsbildningen i 
samband med 300-årsfirandet av Linnes 
födelsedag. Jubileet var en nyttig påskyn
dare, kan man så här i efterhand säga, 
men innebar också en form av urladd
ning. Många pustar nu ut och vill helst 
inte höra mer om Linne på ett tag. För 
kulturreservatets förvaltning är det tvärt
om så att arbetet nu börjar på allvar. Det 
kommer att ta fem till tio år att restaurera 
och rekonstruera det historiska agrar
landskapet. Vissa åtgärder är enkla och 
mycket har redan hunnit genomföras 
under de tre förberedelseåren. Röjningar 
av träd och buskar, hägnader med trägär
desgårdar och betesdrift kunde utföras 
med markägarens välsignelse utan att re
servatet ännu var bildat. Kunskapen om 
1700-talets Hammarby låg redan för våra 
ögon genom den storskiftesförrättning 
som genomfördes 1763 och som med stor 
precision kan översättas till dagens kart
bild. Tillsammans med Uppsala kommun 
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planerades och anlade redan 2006 en av 
Linnes exkursioner, Danmarksvandring
en, genom det planerade reservatet. 

Under 2007- 2008 kommer det fortsatta 
arbetet att drivas i nära samverkan med 
Uppsala universitet och Sveriges lant
bruksuniversitet och följa ett genom
förandeprogram som inledningsvis ska 
upprättas. Flera referens- och arbets
grupper skall bildas t.ex. för forskning, 
restaurering och utveckling av publik 
verksamhet. Flera intresseföreningar är 
redan starkt involverade och kommer att 
på olika sätt berika Hammarby som be
söksmiljö. Målet är att återskapa den 
agrara prägel som det redan världskända 
linneminnet ursprungligen hade. 

Här ska besökaren få uppleva Linnes 
egen lantgård, det berustade säteriet 
Hammarby i Danmarks socken, med 
åker, äng och hagar, torpare och soldater. 
På gårdstunet står kanske Linne själv, 
precis på väg till kyrkan en söndag i maj. 

Om det kommer att bli som planerat 
återstår att se. Jubileumsåret 2007 var i 
varje fall en bra start! 

Noter 

1 Manktelow, LHL, Hallgren 

2 7 kapitlet 9 §Miljöbalken) 

3 Utvecklingsplan för det historiska land
skapet kring Linnes Hammarby. 2005. 
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