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Figur Häradsekonomiska kartan 1864 med bebyggelse och markanvändning samt 
by- och jordregistergränser. 
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KULTURRESERVATETS	SYFTE	
 
Linnés Hammarby ingår i ett s.k. riksintresse för kulturmiljövård (K41 
Långhundraleden) . I beslutet för kulturreservatet Linnés Hammarby 2007 omtalas 
att syftet är” att bevara och utveckla ett unikt kulturlandskap, präglat av Carl von 
Linné 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 erbjuda goda förutsättningar för bedrivandet av vetenskapliga 
studier” (LS-beslut 2007-05-13, dnr:435-11345-05).  
I beslutet sägs vidare att särskild inriktning ska vara på: 
*Linnés jordbruk på Hammarby 
*Lanthushållning och trädgårdsskötsel 
*Rusthållet och torparna 
De övergripande kvalitetsmålen är:  
*Att reservatet uppvisar ett biologiskt kulturarv som i ett historiskt perspektiv 
representerar 1700-talets hävdade odlingslandskap. 
*Fortlöpande kunskapsuppbyggnad, genom vetenskapliga undersökningar och 
experiment, med utgångspunkt i frågor om det sena 1700-talets levnadsvillkor. 
*Att pedagogiska insatser och aktiviteter ökar värdet av allmänhetens besök på 
Linnés Hammarby. 
 
I anslutning till beslutet om kulturreservatet fastställdes en skötselplan (LS-beslut 
2007-05-13 Bilaga 4.). Under den tid som gått har mycket genomförts av de 
ursprungliga tankarna och därför har det uppstått ett behov av att revidera 
skötselplanen från 2007. 
 
Följande rapport har till syfte att revidera och utveckla den antagna skötselplanen. 
Förslaget innehåller en justering av de historiskt betingade områdesindelningen 
samt en uppdatering av genomförda restaureringsåtgärder. (Se respektive 
skötselområde). Därutöver föreslås kontinuerliga vård- och skötselåtgärder för att 
bibehålla de uppnådda resultaten. Avsikten är även att öka förståelsen för den 
historiska dimensionen och att minimera de anakronistiska inslagen.  

Samtliga foton har tagits av Clas Tollin där inget annat anges. Kartorna har 
utarbetats av Clas Tollin och Karin Hallgren. 

Arbetet har skett i samråd med tjänstemän från länsstyrelsen kulturmiljöenhet och 
Karin Hallgren avdelningen för agrarhistoria vid SLU. Till rapporten bifogas 
områdesindelningen i skala 1:2000 och 1:4000.   
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Förslag till restaurerings- och skötselåtgärder är tänkta att i en kommande fas 
utarbetas i detalj i form av arbetsplaner och förslag där också prioriteringar och 
etappindelningar av åtgärder sannolikt blir nödvändiga.  

Speciella funktioner och anläggningar som även berör mark utanför själva 
reservatet t.ex. vandringsleder (linnéstigarna, Herbationes Upsalienses) och 
eventuellt tillkommande cykel- och ridstigar kan också behandlas i en andra etapp 
och arbetas fram i samarbete med berörda parter. 

Utanför uppdraget  

Byggnadsminnet med tillhörande tomt- och parkmark ingår inte i föreliggande 
uppdrag utan behandlas i särskild ordning. I dessa fall hänvisas dels till 
genomförda inventeringar och åtgärdsförslag dels till kommande utredningar evt. i 
samarbete med Fastighetsverket och Uppsala Universitet. 

Bakgrund		
Under 1700-talet delades agrarlandskapet efter användningsområde in i 
huvudkategorierna åker, äng och utmark. På åkern producerades sannmål som var 
människornas livsmedel. På ängen slogs gräs och örter som torkades till 
vinterfoder för djuren. Skog och utmark användes dels till bete dels till täkt för 
vedbrand (energi), gärdselvirke och timmer till husbyggnad mm. Under äldre tid 
var jordbruk och skogsbruk således integrerade med varandra.1  

Under Linnés tid rådde överlag brist på närsalter särskilt kväve. Dagens rikliga 
förekomst av kväve i marken skapar därmed ett starkt anakronistiskt inslag som 
skämmer och försvårar upplevelsen av ett förindustriellt jordbruk.  

Fram till den agrara revolutionen och det moderna växelbruket dominerade 
tvåsädet i Uppland. Detta innebar att endast hälften av åkern besåddes varje år 
medan den andra halvan låg i träda. I Uppland var det vanligt. trädesgärdet 

                                         
1 Först omkring sekelskiftet 1900 skiljdes skogen från betesmark och åker. Därmed blev det 
definitivt två olika näringar. Denna utveckling hörde samman med industrialismen och den allt 
större efterfrågan på sågade trävaror och pappersmassa. Jordbruket å sin sida blev under den 
agrara revolutionen mer inriktad mot ett rationellt åkerbruk med moderna växelbruk som 
inbegrep vallodling, bete, produktion av fiber vid sidan av spannmål (Kardell 2010). 
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användes som ’beteshage’. De vanligaste sädesslagen var korn och råg. Dessutom 
förekom odling av havre och något vete. Kornet var ettårigt och en stor del av 
skörden användes till malt som i sin tur var den viktigaste råvaran i öl. 

 

Figur På häradsekonomiska kartan från 1864 Befintliga bygränser redovisas med 
tunna färgade linjer. Gult är åkermark och grönt slåtterängar. Någon byggnad 
finns ännu inte på Ryttarvreten. Kulturreservatets gränser har lagts in med röd 
sträcklinje. 

Avgränsningen 

Kulturreservatet omfattar norra delen av Säteriet Hammarby, mindre områden av 
byarna Ängeby och Hubby samt en betydande del av kronoparken Hammarby. 
Kulturreservatets avgränsning har således inte utgått från historiskt-juridiska 
gränser eller äldre agrarfunktionella kriterier t.ex. älre fredningssystem. Det finns 
också anledning att pröva om inte delar av omgivande landskapet ska skyddas mot 
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för kulturreservatet störande exploateringar som en buffertzon eller liknande för att 
1700-talets jordbrukslandskap ska bli begripligt. 

 

Figur Linné var ägare till Hammarby när storkiftet genomfördes 1763. Kartan 
visar bl.a. markanvändning, fredningssystem och bebyggelse. Åkermarkens olika 
färger refererar till olika ägare och utsädesårgångar (B13-8:1) 
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ÄLDRE	MARKANVÄNDNING	PÅ	KULTURRESERVATET	LINNÉS	
HAMMARBY.	

 

Figur Centrala delen av Hammarby med reservatsgränsen utmärkt med röd 
sträckad linje. I centrum syns mangårdsbyggnaden. Öster om denna vid vägen är 
ett ryttarhus och ett soldathus. Hubbys två hemman ingick i skifteslager (B13-8:1). 

Åker och äng 

 Ett delmål är att återskapa tvåsädets odlingsrytm i två mindre historiska åkrar. 
Spannmålen ska vara korn och råg förslagsvis hälften/hälften eller med övervikt 
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för (höst)råg. Äldre regionala sorter ska användas om så är möjligt. Odlingen ska 
ske på rätt plats dvs. i enlighet med markanvändningen på Storskifteskartan från 
1763/64.2 På grund av bristande resurser kan endast en mindre del av den 
historiska åkern brukas på detta sätt.  

Gärdesäng 

I åkergärdena fanns även en del gräsbevuxna partier s.k. gärdesäng längs 
åkerrenar, diken och stängsel. Detta innebär att gärdesängen slåttrades vart annat år 
och betades vartannat. Även ett efterbete bör ske efter spannmålsskörden på 
sädesgärdet. Hur mycket gärdesäng som kan slåttras per år får bestämmas efter 
hand, men målsättningen på sikt bör vara att all gärdesäng inom reservatet hävdas. 

Jagbacke och kronopark 

En betydande del av kulturreservatet består av den s.k. Hammarby kronopark. 
Delar av denna skogsmark integreras därför i det historiska landskapet. Den äldsta 
kartan över området gäller en rågångsbestämning av Kronparken från 1789 (B13-
8:2). 

                                         
2 Förmodligen kommer den historiskt utförda odlingen med stallgödsel och utan tunga redskap 
eller ogräsbekämpningsmedel att ge en extra biologisk effekt i form av numera ovanliga ogräs 
mm. Det biologiska resultatet bör kontinuerligt följas upp. Däremot bör inte förment äldre 
ogrässorter medvetet spridas.  
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Karta 1 Kartan över Hammarby Kronpark från 1789 visar Hammarbys intag i 
form av Ryttarvreten och Humlegården samt två mindre täppor. Vegetationen är 
schablonmässigt angiven med trädsymboler (B13-8:2). 

Vid reformationen på 1500-talet övertog kronan den naturliga utmarken till 
Hammarby och andra omgivande bebyggelser och avsatte den till jaktpark för 
småvilt. Det fanns en rad liknande kronoparker för småviltjakt s.k. jagbackar runt 
Uppsala t.ex. Sunnersta, Håga, Berga, Åsen och Lugnparken. Kronparkerna kan ha 
nyttjats bete av de kringboende men var i övrigt i princip stängda på 1700-talet 
eftersom ved och virke tillhörde kronan.3 Utnyttjande varierade dock över tid 
beroende på kungens och kronans intresse för områdena.  

Områden och särskilda landskapselement 

Den nedan föreslagna skötselområdesindelning bygger på den befintliga 
indelningen men har justerats i vissa avseenden för att bättre kunna motsvara syftet 
med reservatet.  

                                         
3 (Skrivelser från jägeristaten till överhovjägmästaren EIX:b Nr 38, 3 okt 1800; Nr 2, 4 jan 1802; 
Nr 12, 13 feb 1802; 1803. Landsarkivet, länsstyrelsen i Uppsala län.). 
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Skötselområdena har namngetts efter historiska namn där sådana kan härledas. 
Femton historiskt betingade huvudområden har avgränsats. Dessa har i sin tur 
delats in i underområden som får ett särskiljande signum/namn enligt Gastholmen, 
Fållan osv. Områdenas namn skrivs med fetstil. Områdesgränser markeras med 
grön färg. Detaljjusteringar av gränser mellan olika skötselområden kan bli 
aktuella efter förnyad fältbesiktning. 

Förutom delområden i form av ytor redovisas viktiga historiska linje- och 
punktobjekt. Linjeelement utgörs främst av vägar, diken och hägnader men kan 
även vara markslagsgränser. Det befintliga vägnätet är av varierande ålder och har 
hög historisk laddning. Även befintliga öppna diken har i storutsträckning bevarats 
sedan 1700-talet. 

Historiska linjeelement redovisas med blå färg, punktobjekt (urval) med blå 
kvadrat. (inte genomfört) 

Befintliga byggnader, hustomter, trädgårdar och parker har inte behandlats i 
föreligganderapport utan behandlas särskilt. 
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OMRÅDESREDOVISNING	

 

Figur Kulturreservatet Linnés Hammarby med indelning i historiskt betingade 
skötselområden. Namn, nummer och littera återfinns i den tillhörande 
textbeskrivningen. 
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Huvudområde 1. Kålgården 

Inägomark vars norra del har varit trädbevuxen de senaste 60 till 70 åren.   

  

Figur. Området ligger söder om Danmarks kyrkväg och väster om den nybyggda 
ekonomibyggnaden. 

Delområde 1A Köksväxtodlingen 

Den aktuella ytan ligger omedelbart söder om slänten från Kyrkvägen. Kålgården 
består av en öst-västlig f.d. åkerteg avgränsad av grunda tegdiken, i sydöst är ett 
större stenblock. På 1700-talet var området åker. Från mitten av 1800-talet ingick 
marken i en trädgård som anlades av släkten Ridderbjelke. En yta på cirka 12x20 
meter har avsatts i den tidigare “Ridderbjelkska trädgården” för grönsaksodling.  

Mål Köksväxtodling som så långt som möjligt följer 1700-talets förhållanden vad 
gäller odlingsmetoder och växtmaterial. Restaureringsåtgärder Genomförda. 

Driftsåtgärder Upprepad putsning av gräskanter, gångarna påförs med lövflis, 
höstgrävning i samband med gödsling, total betesfredning. Odling efter särskild 
plan. Se Bilaga  
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Figur Uppdragning av plantor med frön från NordGen. 

Delområde 1B Kålgårdsängen 

Inägomark med inslag av fossil åker, gärdesbackar, husgrunder och sentida 
dumphögar  

Mål. Slåttermark med solitärträd 

Restaureringsåtgärder. Delvis genomförda, Slåtter med skärande redskap två 
gånger per säsong, slaget material tas bort, Manuellt hålla tillbaka slyuppslag. 

Driftsåtgärder. Slåtter med skärande redskap, slaget material tas bort, hamling av 
lövträd, efterbete.  



14 
 

 

Figur Utplantering av lök, kål mm. Skedde 25 maj 2013. De unga plantorna 
skyddades mot torka, vind och skadedjur med täckduk under första tiden. 

Delområde 1C Södra provytan 

Öppen gräsyta, avgränsad i väster av dike och syrenhäck. 

Mål Yta för provodling mm. 

Restaureringsåtgärder Genomförda. 

Driftsåtgärder Slåtter av gräs, efterbete. 

ÖVRIGT. Trefackskompost för växtmaterial från odling. Anslutningsstig från 
Kyrkvägen. Informationsskylt, vilobänk, vattentunna av trä. Vattenkran, vedlager, 
avställning av jordbruksredskap. 

Huvudområde 2 Edebygärdet 

Del av Hammarbys centrala historiska åker. Överförd till vall och betesmark de 
senaste 100 åren, flera öppna diken bevarade.  
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Figur Edebygärdets norra del har i stor utsträckning kvar sin äldre struktur med 
öppna diken och åkerholmar. 

Delområde 2A Gastholmen  

Järnåldersgravfält bestående av 25 runda eller nästan runda stensättningar (raä 
94:1).  

Mål Vårdat järnåldersgravfält. 

Restaureringsåtgärder Genomförda. 

Driftsåtgärder Riktat tidigt bete, hålla tillbaka sly, borttagning av döda träd. 
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Figur Edebygärdet var åker på 1700-talet. Större delen brukas idag som 
slåttermark. 

Delområde 2B Historiskt brukad åker 

Mål Åkeryta som följer 1700-talets förhållanden vad gäller odlingsmetoder och 
växtmaterial.  

Restaureringsåtgärder Genomförda. 

Driftsåtgärder Brukning av åker med lätta redskap och äldre spannmålssorter i 
tvåsädesrytm. Arbetsplan enligt särskilt program. 

Delområde 2C igenlagd äldre åker 

Mål att de fossila åkrarna med öppna diken och åkerholmar sköts som gärdesäng i 
tvåsädesrytm. Gräsmark med synliga öppna diken och hårt betade f.d. åkerholmar 
och gärdesbackar.  
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Restaureringsåtgärder Till största delen genomförda. Återstår att föryngra 
syrenhäcken i sydöst (gränsen mot bi- och äppelgården) (bör ske i mars) samt att 
frihugga rödviden. 

Driftsåtgärder Betesfredning på försommaren, slåtter i juli och augusti, 
borttagning av slaget material, därefter efterbete. Trädesåret, tidigt betesläpp, 
eventuellt putsning av ogräs o rator. Arbetsplan enligt särskilt program. 

 

Figur Edebygärdet från söder 2008 respektive 2012. Lägg märke till den 
återuppbyggda hankgärdesgården som följer den historiska tvåsädeshägnaden. 

Huvudområde 3. Ryttarvreten 

Inägomark bestående av åkermark med flera öppna diken. Angränsande backar 
med äldre tallar och solitärträd ingick i den historiska infredningen. Vid slutet av 
1800-talet även soldattorp med tillhörande tomt. 

Delområde 3A Gladens 

Mål. Boningshus och byggnadstomt med karaktär av bostad för indelt soldat från 
1800-talets slut. Tidstypiskt och ’socialt’ passande växtmaterial på soldattomten. 

Restaureringsåtgärder. Tomt, genomförda. 

Restaureringsåtgärder. Byggnad. Enligt särskild plan.  

Driftsåtgärder. Tomt. Enligt särskild plan. (Se utredning … Cecilia Rätz 2012). 
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Driftsåtgärder. Byggnad. Enligt särskild plan. 

 

Figur Ryttartorpet (Gladens) flyttades på 1880-talet från ett äldre läge vid Tjocksta 
vägen. Odlingsmarken hade i stort sätt samma yttre begränsning och dikessystem 
som under Linnés tid. 

Delområde 3B Vreten 

Mål Fossil åker med gräsmark som sköts som en hårdvallsäng. och hårt nedbetade 
angränsande backar. 

Restaureringsåtgärder Utjämning/borttagning av dumphög 

Driftsåtgärder Skörd och borttagning av vall, efterbete. Dikesrensning med 
handverktyg. 
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Figur Höslåtter på Ryttarvreten sommarkursen 2009. 

 

Figur Ryttarvreten från nordväst 2006 respektive 2012. Den första historiska åkern 
besåddes av landshövding Anders Björk i maj 2007. Senare har omgivande bryn 
glesats ut och en hankgärdesgård satts upp i 1763 års sträckning.  
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Figur Södra delen av Ryttarvreten 2006 respektive 2012. Området har återställts 
till en mer 1700-tals prägel vad gäller trädslag, vegetationens täthet och 
markutnyttjande.   

Huvudområde 4 Smedjehagen 

Sydligaste delen av Kronparken med flera husgrunder av olika ålder bl.a. en 
välbevarad smedjegrund. Södra delen av Smedjehagen tillhörde Hammarby Säteri 
åtminstone från 1700-talets slut. 
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Figur Smedjehagen ligger i sluttningen norr om Danmarks kyrkväg. I området 
finns åtskilliga husgrunder och historiska betydelsebärare. 
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Figur Gotlandsrussen betar både löv och gräs och passar bra ihop med tvåbenta 
besökare. 

Mål. Betespräglad halvöppen hagmark med dominans av lövträd av olika slag, 
varav särskilt askarna hamlas kontinuerligt. Hålla fritt från störande vegetation av 
historiska betydelsebärare.  

Restaureringsåtgärder. Genomförda. 

Driftsåtgärder. Återkommande hamling av lövträd, topphuggning av 
rekryteringsträd, bete, avverkning och borttagning av döda träd,  

ÖVRIGT  

Flera punktobjekt i form av husgrunder, i västra delen finns ett välbevarat 
gräsmärke för Kronparken i form av ett femstenaröse och ytterligare ett 
gränsmärke finns i nordvästra delen. I området finns dessutom ett par stensträngar 
bl.a. en stenhägnad som överensstämmer med hägnaden på 1763 års karta. Några 
osäkra stensättningar. Se särskild rapport. 

Huvudområde 5 LågskogenSkogsmark med varierande ålder som innefattar en 
svedja som brändes hösten 2013. Under Linnés tid var området en del av 
Hammarbys kronopark. 
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Figur Lågskogen utgjorde den sydöstra delen av Kronparken. I sydväst gränsade 
Hammarbys humlegård som åtminstone existerat mellan 1680 och 1830. 

Mål. Varierad skog med träd av olika ålder, olika trädslag och täthet, gläntor med 
fodervärde. Årliga vandrande svedjor.  

Restaureringsåtgärder. Ej fastställda. 

Driftsåtgärder Svedjeodling, huggning av nästa års svedja. Fritt skogsbete vid 
lämplig tidpunkt, förslagsvis vår och/eller höst. Katning av ett tiotal tallar per år. 
Fällning av impregnerade träd efter 1-3 år. Fällning sker med yxa (arbetshöjd). 
Fångst av husbehovsved, genom yxfällning av ett tiotal björkar efter lövsprickning 
(s.k. syrfällning). Björkarna får självtorka till hösten då de huggs upp till ved.  

Delområde 5B 2013 års svedja 

Huvudområde 6 Hammarskogen 

Hammarskogen är en del av Kronparken. Området avgränsas av Smedjehagen i 
söder, Gärdesgården mot Ryttarvreten i sydväst samt Kyrkstigen i norr och öster. I 
sydväst och öster finns en övergångszon av glesa betespräglade bryn mot den 
tätare vegetationen i områdets centrala delar. Det bergiga området domineras av 
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barrträd med inslag av lövsly och busk. Själva hammaren (bergsklacken) har 
ställvis inslag av äldre tallar och granar. 

 

Figur I Hammarskogen, norr om Linnéstigen finns naturformationen Linnés soffa. 

Mål. Varierad skog med träd av olika ålder, olika trädslag och täthet, gläntor med 
fodervärde. Förindustriellt skogsutnyttjande. 

Restaureringsåtgärder Evt. borthuggning av planterade granbestånd.  

Driftsåtgärder. Fritt skogsbete vid lämplig tidpunkt, förslagsvis vår och/eller höst. 
Katning av ett tiotal tallar per år. Fällning av impregnerade träd efter 1-3 år. 
Fällning sker med yxa (arbetshöjd). Arbetet kan med fördel utföras vid någon av 
Hammarbys aktivitetsdagar (t.ex. Sara Lisa-dagen, Torpardagen). Yxfällning av ett 
tiotal björkar efter lövsprickning (s.k. syrfällning). Björkarna får självtorka till 
hösten då de huggs upp till ved.  
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ÖVRIGT  

En bergidagen formation som liknar en soffa där Linné enligt folkföreställningen 
brukade vila på väg till Danmarks kyrka.  

 

Figur Linnésoffan augusti 2012. De agrarhistoriska sommarkurserna har bäring 
på flera av målen med kulturreservatet. För det första det pedagogiska genom att 
deltagarna vidgar sitt vetande. För det andra ligger de praktiska insatserna i linje 
med att återskapa 1700-talets jordbruk. För det tredje bidrar kursen 
tillkunskapsuppbyggnaden om villkoren för de människor som försörjde sig på det 
förindustriella jord- och skogsbruket. 

 

 

 



26 
 
 

 

Figur  Björkarna fälls i juni och får torka ut genom bladen till hösten s.k. 
syrfällning. Stubbarna får varierande höjd beroende på fällarens längd och styrka. 

Huvudområde 7 Östra Kronparken 

Skogbevuxen utmark, tidvis använd för småviltsjakt. Området avgränsar mot 
väster av ett elstängsel. 
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Figur Östra Kronparken avgränsas av reservatsgränsen i norr och sträcker sig 
fram till Hubbys ägor åkergärden i öster. 

Mål Varierad skog med träd av olika ålder, olika trädslag och täthet, gläntor med 
fodervärde. 

Restaureringsåtgärder Ej fastställda. 

Driftsåtgärder Ej fastställda. För närvarande råder fri utveckling och inget bete. 

Huvudområde 8 Västra Kronparken 

Skogbevuxen utmark, tidvis använd för småviltsjakt. Området avgränsar mot söder 
av ett elstängsel. 

Se även bilaga. 
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Figur Västra Kronparken dominerades av skog men där låg även ett slåtterkärr för 
starrhö.         

Mål Varierad skog med träd av olika ålder, olika trädslag och täthet, gläntor med 
fodervärde. Våtslåtter. 

Restaureringsåtgärder Ej fastställda. 

Driftsåtgärder Ej fastställda. 

Huvudområde 9 Kronparksbacken 

Området var en del av Kronparken och hade sparsam vegetation med framför allt 
enstaka tallar. Kronparksbacken avgränsas i sydväst av Danmarks kyrkväg och i 
öster av Ryttarvreten. 
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Figur Kronparksbacken rymmer utsiktspunkten med vida vyer från sydväst till 
sydost. 

 

Figur Danmarks kyrkväg mot öster 2007 respektive 2012. Det är viktigt att de 
äldre vägarna får behålla sin karaktär före motorismen och moderna 
beläggningar. 
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Mål Varierad skog med träd av olika ålder, olika trädslag och täthet, gläntor med 
fodervärde. 

Restaureringsåtgärder Genomförda. 

Driftsåtgärder bete, visst uttag av ved. 

ÖVRIGT Från Kulturstigen går en stickstig till Utsiktsberget. Här finns en 
informationsskylt och vilobänk. I nordöstra spetsen finns ett gränsröse mellan 
Kronoparken och Ryttarvreten som tillhörde Hammarby. Röset består av en 
hjärtsten i en stenpackning. 

 

Figur Utsiktsberget mot söder 2007 respektive 2012 

 

Figur Utsiktsberget mot öster 2007 respektive 2012 
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Figur Gärdesgården mellan Ryttarvreten och Kronparksbacken under uppförande 
2011. 

Huvudområde 10 Hammarbybacken  
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Figur 

Mål Öppen hagmark med partier av betespräglad skog.  

Restaureringsåtgärder Avverkning av planterad tallskog,  

Driftsåtgärder Enstaka uttag av husbehovsvirke, skogsbete 

 

Figur Hammarbybacken 2008 respektive 2012. När den planterade tallskogen togs 
bort svarade fältskiktet snabbt. De röda pinnarna markerar inventeringsrutor som 
följer upp vilka arter av och när örter och gräs etableras. 
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ÖVRIGT välbevarat femstenaröse från 1800-talets början där Hammarbys, 
Ängebys och kronparkens ägor hörnade. Gränserna har senare ändrats. 

Huvudområde 11 Ängebygärdet  

Åkergärde med backar tillhöriga byn Ängeby under 1700-talet. 

 

Figur Ängebygärdet består idag av igenlagd åker med en del öppna diken. 

Delområde 11A Åkergärdet 

Mål att de fossila åkrarna med öppna diken och åkerholmar sköts som gärdesäng. 
Gräsmark med öppna kant- och tegdiken, betade f.d. åkerholmar med solitärträd. 

Restaureringsåtgärder. Genomförda. 

Driftsåtgärder Skörd och borttagning av vall, efterbete. Slåtter av diken och renar. 
Hålla tillbaka uppkommande sly. 

ÖVRIGT Femstenaröse se Hammarbybacken. 

Delområde 11B Ängebybacken 
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Mål Mager betesmark med en del tall och mindre dungar av träd av varierande 
slag. 

Restaureringsåtgärder. Genomförda. 

Driftsåtgärder visst uttag av gagnvirke, hålla kantdiken fria från uppslag, bete. 

ÖVRIGT biorissamling  

Huvudområde 12 Ekesgärdet 

Nordligaste delen av Hammarbys åkergärde gränsande till Ängebys ägor. Vikar av 
fossil åker finns på gränsen till de magra backarna i norr. I öster finns en 
återupptagen åker. 

 

Figur  Kantzon mot den rationellt brukade åkern i söder. ”vikar” av fossil åker 
visar jordbrukets mekanisering. 

Delområde 12A Historiskt brukad åker 

Mål Åkeryta som följer 1700-talets förhållanden vad gäller odlingsmetoder och 
växtmaterial.  

Restaureringsåtgärder Genomförda. 
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Driftsåtgärder Brukning av åker med lätta redskap och äldre spannmålssorter i 
tvåsädesrytm. Arbetsplan enligt särskilt program. 

  

Figur Den höstsådda rågen till höger har betats ner. Till våren besås vänstra delen 
av åkern med korn. Ekesgärdet blir på så sätt sädesgärde med både en vår och en 
höstgröda. 

Delområde 12 B Bryn och gärdesbackar 

Mål betesbackar med trädbestånd. Vikar av fossil åkergörs synliga. 

Restaureringsåtgärder avverkning av planterad tall.  

Driftsåtgärder bete, visst uttag av ved.   

Delområde 12C Igenlagd åker 

Mål gräsmark med öppna kantdiken         

Restaureringsåtgärder borttagning av dumpmassor och skrot 

Driftsåtgärder slåtter med skärande redskap, borttagning av hö, efterbete. 

ÖVRIGT  

Ett upplag med död ved s.k. trädkyrkogård har anlagts söder om kulturstigen. 
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Figur. Död ved tas bort från centrala delar av kulturreservatet men samlas till 
upplag på mindre historiskt orimliga platser. 

Huvudområde 13 Kalvhagen 

På 1700-talet hage för smådjur, hustomt och åker. 
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Figur. Kalvhagens norra avgränsning 2007 respektive 2012. Askarna är 
topphuggna och en ny stig förbinder p-platsen med museet och kaféet. 

Delområde 13A Fållan 

Den gamla Kalvhagen avgränsas av en hankgärdesgård som sattes upp i sin rätta 
historiska sträckning (1763) omkring 2000.  

Mål. Öppen betesmark med tätt fältskikt delvis präglat låga kvävenivåer.  

Restaureringsåtgärder Genomförda. 

Driftsåtgärder Utmagring genom tidig slåtter och borttagning av slaget material, 
efterbete. För att på sikt få en historisk ängsflora får endast skärande redskap 
användas dvs. inte konventionell gräsklippare som skadar och försvårar 
etableringen av en örtflora. 

Området norr om fållan var tomtmark 1763 och utgörs idag av gräsmark med en 
del husgrunder och i ytan spridda stenar. I sydöst finns en stätta som för in 
kulturstigen i Kalvhagsslingan. Genom sitt exponerade läge direkt vid entrén bör 
området inte bli förvuxet särskilt inte under maj och juni. För att på sikt få en 
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”bättre” ängsflora får endast skärande redskap användas dvs. inte konventionell 
gräsklippare som skadar och försvårar etableringen av en örtflora. Vegetationen på 
husgrunder bör inte tillåtas dölja anläggningarnas form och utbredning. Med rörligt 
elstängsel kan en betesfålla skapas för efterbete. En askbuske bör fredas för så ett 
nytt askträ på sikt ska bildas. 

 

Figur Tvåsädeshägnaden i norra delen av Edebys norra gärde har åter kommit på 
plats genom sommarkurserna 2011 och 2012.  

ARBETSPLAN OCH KOMMENTARER 

Området söder och öster om Tjockstavägen.  

På grund av det exponerade läget i direkt anslutning till gångstigen från 
parkeringen och entrén till Linnés Hammarby bör området ägnas särskild hänsyn. 
Det får t.ex. inte tillåtas bli förvuxet inte under försommarperioden maj och juni. 

Slyröjning och utglesning av trädbestånd är slutfört. Däremot återstår 
restaureringsåtgärder för flora och gräsvegetation. Området är starkt kvävepåverkat 
och vegetationen domineras av hundkex med inslag av nässlor, kraftiga gräs och 
enstaka hagmarksväxter. Särskilt i de lägre partierna behövs skötselåtgärder som 
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magrar ut marken. Detta kan dels uppnås med ett tidigt betessläpp och högt 
betestryck. När detta inte är möjligt måste ytorna putsas.  

Ogräs och hundkex måste slås av före frösättning och inlagring av ny näring i 
rotdelarna. För att minska kvävet måste de avslagna växterna tas bort och 
komposteras. I området finns enstaka i ytan synliga stenar och diffusa husgrunder. 
Sannolikt finns det i öster även en del nederoderade förhistoriska gravar som kan 
utgöra rester av ett tidigare gårdsgravfält från yngre järnålder. Vegetationen hålls 
nere genom tidigt bete och putsning av betesrator. Det grövre materialet förs bort. 
Hankgärdesgården omkring Kalvhagen är i behov av översyn och delvis 
omläggning. 

 

Figur Kalvhagen 3 juni 2010. Kväve var en bristvara på 1700-talet men finns i 
överskott i dag, vilket bl.a. avspeglas i växtsammansättningen. 

Delområde 13B Edebys norra gärde 

Området var 1763 nordligaste delen av Edebys bys norra åkergärde. 

Mål gräsmark med synliga teggränser och enstaka odlingshinder 

Restaureringsåtgärder Delvis genomförda, utmagring av fältskikt pågår. 
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Driftsåtgärder Utmagring genom tidig slåtter och borttagning av slaget material, 
efterbete. Vegetationen hålls nere genom tidigt bete och putsning av betesrator. 
Helst bör det grövre materialet föras bort. Genom sitt exponerade läge vid 
Edebyvägen bör området inte bli förvuxet särskilt inte under maj och juni. För att 
på sikt få ett rikare fältskikt får endast skärande redskap användas dvs. inte 
konventionell gräsklippare som skadar och försvårar etableringen av en örtflora.  

ÖVRIGT. En ”söt” vildapel, en topphuggen yngre alm och en topphuggen yngre 
ask i anslutning till vägdiket beskärs respektive hamlas fortlöpande. 

Delområde 13C Östra Tomten 

Området var åker och impediment 1763. I området finns enstaka i ytan synliga 
stenar och några större husgrunder. Möjligen finns även lämningar av ett medeltida 
hus i områdets nordöstra del.  

Mål Vegetationen på husgrunder och gravar bör inte tillåtas dölja anläggningarnas 
form och utbredning. Gräsmark och solitärträd av olika slag. 

Restaureringsåtgärder Genomförda. 

Driftsåtgärder Utmagring genom tidig slåtter och borttagning av slaget material, 
efterbete. Kontinuerlig hamling av askträd. Vegetationen hålls nere genom tidigt 
bete och putsning av betesrator. Helst bör det grövre materialet föras bort. Genom 
sitt exponerade läge vid entré och parkering bör området inte bli förvuxet särskilt 
inte under maj och juni. För att på sikt få en ”bättre” ängsflora får endast skärande 
redskap användas dvs. inte konventionell gräsklippare som skadar och försvårar 
etableringen av en örtflora.  
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Figur Detaljkartering av historiska betydelsebärare i Kalvhagen. 

ÖVRIGT  

Flera husgrunder finns i området dessutom åkerrelaterade terrasskanter mm. 
Sannolikt finns även en del övertorvade förhistoriska gravar som utgör resterna av 
ett tidigare gårdsgravfält från yngre järnålder. Området tväras av kulturstigens 
Kalvhagsslinga. Området har specialkarterats av Upplandsmuseet. 

Figur Fältinmätning av husgrunder och andra historiska betydelsebärare i 
Kalvhagen. Se särskild rapport. 

Huvudområde 14 Humlegården 

Se figur område 5 Lågskogen. 

Mål. Historisk humlegård som följer 1700-talets utformning vad gäller störar och 
kupor. Växtmaterialet ska utgöras av äldre uppländska humlekloner.  

Restaureringsåtgärder. Genomförda. 

Driftsåtgärder upprepad putsning av gräskanter, mellanrummet mellan kuporna 
slås och putsas kontinuerligt. Kuporna ogräsrensas. Höstbearbetning sker av 
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kuporna i samband med gödsling, total betesfredning. Tricodermabehandling, 
Skörd sker i månadsskiftet augusti/september då humlerankorna skärs ned. 

 

Figur Humlegården från norr 2009 respektive 2012. Humlegården anlades på 
samma mark där humlegården låg på 1600- och 1700-talen. Humleklonerna är 
gamla uppländska sorter från genbanken i Julita. 

Huvudområde 15 Hemgärdet 

Delområde 15A parkeringen 

Mål parkering för besökare till Linnés Hammarby och kulturreservatet. Endast 
grusade ytor. 

Restaureringsåtgärder Genomförda 

Driftsåtgärder ej fastställda. 

ÖVRIGT  

En enkel gångstig (kulturstig) anläggs från P-platsen till Humlegården. Stigen dras 
sedan vidare norrut mot svedjan. Vid P-platsens norra ända placeras en infotavla 
med kulturstigsbroschyrer.   

Delområde 15B recent åker 

Mål. Ej fastställt 

Restaureringsåtgärder Ej fastställda. 
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Driftsåtgärder Ej fastställda. 

ÖVRIGT 

En lokal med vit blåsippa finns i sluttning norr om humlegården. Skyddas genom 
utmärkering. 

I vägrenen söder om humlegården finns en olvonbuske och ett parti slån som 
vägverket inte behöver putsa.     

FÖRSLAG  

En enkel gångstig (kulturstig) anläggs från P-platsen till Humlegården. Stigen dras 
sedan vidare norrut mot svedjan.    
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LINJE	OCH	PUNKTOBJEKT	

 

Figur GPS-inmätta linjeelement och punktobjekt. 2009-2013.  

Kulturreservatets gräns utmärks av röd sträckad linje. Kulturstigarna med gröna 
sträckade linjer, öppna diken med heldragna blå linjer. Hankgärdesgådar med 
bruna tjocka heldragna linjer. Elstängsel med tunna bruna linjer. Råmärken från 
1803 års förrättning med svarta punkter alternativt svart triangel. (Läge 2009).  

Hankgärdesgårdarna sättes med några få undantag bara där det fanns hägnader på 
1760-talets storskifteskarta. För soldattorpets tomt har dock gärdesgårdens 
sträckning bestämts av 1880-talets karta. Även kålgården och humlegården har 
fredats med hankgärdesgårdar. Gärdesgårdarna kring Kalvhagsfållan och delar av 
Edebygärdet är i behov av omläggning. 
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Hankgärdesgårdarna ska hålla två alnars höjd (1,2 meter) och ha vidjor av gran. 
Störparen bör inte ha längre mellanrum en två alnar och slanorna bör vara minst 
fem meter. För att skydda mot djurens skrubbningar och annat sättes en eltråd i 
överkant. 

Elstängsel användes för i icke historiska sträckningar och där det av betestekniska 
skäl behövs. För permanenta sträckningar har insult-timber stängsel prövats med 
gott resultat. För tillfälliga fållor och betesfredningar har mobila elstängsel 
använts.  

FÖRSLAG  

Ett yttre fast elstängsel bör uppföras längs reservatsgränsen i öster och norr. På så 
sätt kan både Östra Kronparken och Västra Kronparken användas som 
skogsbetesfållor. 

Öppna diken finns både i form av större och mindre tegdiken dels kantdiken. I 
Ryttarvretens syd östra del spadgrävdes ett igenväxt kantdike av sommarkursen 
2012. Djupet var ett knappt spadblad och bredden en bladbredd. I särskilt 
Edebygärdet har mycket busk, gran och sly rensats från dikesrenar. 
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Figur För att fylla sitt syfte måste dikena underhållas. Kantdiken i Ryttarvreten 
rensas på första gången sedan 1800-talet.  

Kulturstigar och vandringleder. Kulturstigarna ska leda besökarna runt reservatets 
historiska betydelsebärare och historiska landskap. I några fall av existerande 
sträckningar använts (Danmarks kyrkväg) i andra har nya stigar tagits fram ofta 
med betesdjurens hjälp. Kulturstigarna utmärks med fyrkantiga ekpålar med grön 
bandmarkering. 

Stigarna är av olika längd och mestadels lättgångna. Stigarna måste kontinuerligt 
underhållas genom återkommande gräsklippning (slåtterbalk) och kontroll av 
grindar och stättor. Stigen förbi Kålgården-Ryttartorpet och Smedjehagen bör vara 
framkomlig med barnvagn liksom stigarna till Utsiktsberget och Humlegården. En 
ny sträckning bör etableras från parkeringen till Humlegården och vidare förbi 
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svedan. Stigarna får inte grusas med maskinkrossat grus eller annat modernt 
material.  

FÖRSLAG 

I en del tillfälligt sanka partier kan landgångar av trä vara nödvändiga. 
Avståndsuppgifter bör redovisas på vägvisare och utgångspunkter. 

Självstängande grindar alternativt färistar bör ersätta svårpasserade stättor. 

PUNKTOBJEKT	
Råmärken, husgrunder, fornlämningar, solitärträd mm. 

 

Figur Fem råmärken i har röjts fram i Kulturreservatet. De verkar ingå en 
lantmäteriförrättning från 1800-talets början vars syfte var att återställa 
Kronparkens gränser mot omgivande bebyggelser. Femstenaröset på bilden 
anlades 1803 på den punkt där Hammarby, Ängeby ägor och Kronparkens ägor 
möttes (LMmy c-län 03-DAK-9)..  
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Figur Det gamla äppelträdet på Ryttartorpet renoveras av sommarkursen. 

SKOG	OCH	UTMARK	
Före den agrara revolutionen var skogen och utmarken en del i det känsliga 
samspel av markslag som krävdes för att de agrara enheterna skulle långsiktigt 
överleva. Visserligen fanns åtminstone sedan medeltid en omfattande produktion 
av skeppsvirke, laggkärl, trätjära, träkol och i viss mån sågade trävaror. Detta 
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gällde dock inte för den vanliga agrarbebyggelsen utan för de stora bygdeskiljande 
skogarna som Tiveden, Kålmården, Ödmården samt skogarna i Norrland.  

 

För att det historiska arvet i skogen ska kunna bevaras krävs skötsel och en 
markanvändning som efterliknar den förindustriella. Detta är dock mycket ovanligt 
idag. Skogsmark till t.ex. naturreservat brukar främst väljas utifrån sitt naturvärde 
och ibland potential för friluftslivet. Skogens historiska värden har ringa eller 
ingen betydelse för urvalet. Inte heller har den förindustriella markanvändningen 
fått styra vård och skötselföreskrifter. Det är därför särskilt viktigt att på 
kulturreservatet Linnés Hammarby återskapa en aning om hur en mellansvensk bys 
utmark användes och såg ut före den agrara revolutionen och det moderna 
skogsbrukets tid även om skogen i detta fall är en kronopark.  

Timmer, ved och gärdsel 

Uppsalaslättens byars skogs- och utmarker var ganska trädfattiga med dagens mått 
mätt. På 1500-, 1600- och 1700-talen var de viktigaste skogsnyttigheterna; timmer 
för husbyggnad, gärdselvirke till gärdesgårdar och vedbrand som energi. Dessa 
nyttigheter var för det mesta knutna till utmarken som också användes till 
betesmark. I vissa fall fanns också näverskog för nävertäkt, ollonskog för 
svingödning under höst och vinter, basteskog för fibertäkt samt råvaror för 
husbehovs framställning av träkol och tjära . Utöver detta fanns solitärträd för 
lövbrott samt olika träslag för varierande ändamål, ek och tall för takspån, hårda 
träslag som ask och rönn till räfsepinnar, ene till gärdselstörar och flätarbeten, alm 
till möbler osv.. Allt detta var en integrerad del i den agrara ekonomin även om 
tyngdpunkten varierade från plats till plats. 

Katning 

För att impregnera tall och fur för t.ex. tjärbränning skadades medvetet trädens 
bark. Metoden Katning finns beskriven på följande sätt: ”bleckandet af yngre 
tallskog för att derigenom bereda den till tjärved. Den senare katningen består däri, 
att tallarna om våren, när de safva, barkas från roten till manshöjd rundtomkring 
med qvarlemnande endast af en smal barkremsa, 5-7,5 cm bred, på norra sidanför 
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att bibehålla trädet vid liv några år. Härunder ökas betydligt kådhalten i stammen, 
och trädet förvandlas til tjärved” (Cnattingius 1894 s. 93) 

Tjära och träkol 

Tjärframställning för husbehov genom torrdestillering av tjärhaltig tallved. Detta 
skedde genom katning av tallstubbar, vidfällen samt sök av torrakor med tjärved. 
Tjärveden torkas och huggs upp till lämplig storlek (Beskrivning se Cnattingius 
1894 s.200, Brummer s. 143). Tjärdalar tillhörde storskogen till och förekom sällan 
på slätten 

Kolning för husbehov kunde även förekomma i kolningsgropar. Den storskaliga 
träkolsframställningen skedde från 1600-talet och framåt i form av resmilor.  

 

Figur 1. Under våren bör ett antal tallstubbar från vindfällen katas för att få fram 
tjärved. Ängebyslingan Januari 2012. 

Svedjor 

Skogsmarken användes också till mindre svedjor, (lövbaserade kaski-svedjor) med 
i allmänhet en tre till fyraårig användning. De större barrskogssvedjorna s.k. 
huhtasvedjor förekom bara i glest befolkade taigaområden t.ex. i centrala och östra 
Finland och delar av Värmland. Lövsvedjor är belagda i östra Sverige sedan 
medeltiden och kan ha förekommit i Hammarbys närområde även om inga 
explicita belägg finns. 

Den vanliga svedjeodlingen hade en tre till fyraårig brukning innan den återgick 
till ”fri utveckling” Kort tid efter avbränningen besåddes svedjan med rovor eller 



52 
 
råg. Rågen betades ner på hösten och skördades nästa sommar. Den vanliga rytmen 
innebar att det första året såddes höstråg, som skördades nästa sommar, därefter 
kunde rovor odlas varpå följdes ett par säsonger med bete. Det verkar dock ha 
funnits varianter beroende på väder och andra omständigheter. Lövträden fälldes 
under försommaren då löven är i tillväxt. Bladen suger upp vätskan ur stammen 
och låter den avdunsta innan de vissnar. 

 

Figur Landshövding Peter Egardt tänder svedjan på Hammarby (Lågskogen) 24 
augusti 2013. 
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Figur Svedjan ska besås med svedjerovor våren 2014. 

Yngre lövträd torkar då så fort att de under högsommaren kan brännas. Ingen 
stenröjning förekom. Däremot rensades den blivande svedjan innan bränningen 
från större barrträd och gagnvirke. Därefter såddes höstråg i askan (KHLNM 17:sp 
487-495). Ofta ingick svedjorna i en cykel, där hela utmarksområdet avsvedjades 
på en 30 till 50 års period även om den årliga svedjan var ganska liten (Larsson L. 
J. 1980). Mycket är oklart om kaskisvedjor och dess skötsel i Mellansverige. Här 
kan kulturreservatet tjäna som ett vetenskapligt landskapslaboratorium. 
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SPECIALINVENTERINGAR	

 Figur Fältinmätning av historiska 
betydelsebärare i Kronparken område Smedjehagen. Se särskild rapport. 

 

BILAGA	HISTORISK	KÅLGÅRD	
En yta på cirka 12x20 meter har avsatts i den tidigare “Nya Ridderbjelkska 
trädgården”. Kålgården består av en öst-västlig f.d. åkerteg avgränsad av grunda 
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tegdiken i sydöst är ett större stenblock. Den aktuella ytan ligger omedelbart söder 
om slänten från Kyrkvägen. 

Figur 1. Skötselområdet är avgränsat med röd strecklinje, 
själva odlingsytan med svart pricklinje. Odlingen är 
skötselintensiv särskilt på våren. Omgivande område kan 
med fördel efterbetas av får om odlingen fredas. 
Avgränsningen i söder är preliminär.  

Mål. Odling av äldre köksväxter på ett så historiskt riktigt 
sätt som möjligt. Endast äldre växtmaterial ska användas. På sikt även mer 
strukturerat ta vara på äldre genbanksmaterial. 

Kålgården anordnas efter en treårig växtföljd. Dessutom avsätts en säng för 
perenner (en del perenner har införskaffats från Linnés Råshult). Dessutom har och 
en säng för kryddväxter och en avgränsande rabatt med jordärtskockor (sort Bianca 
från Råshult) anlagts. Sängarna är förhöjda fyra till sex tum samt två alnar breda 
(120 cm). Gångarna är en och en halv aln (90 cm). Rundstav har slagits ner för att 
fixera sängarna. 

Uppdragning av äldre spannmålssorter och liknande kan ske södern om kålgården i 
område 1C.  

Restaurering 

Under 2008 fälldes i omgångar ett 20-tal yngre askar på ytan samt några större träd 
i närheten. Den 26 april frästes stubbarna från askar och andra lövträd som växt på 
den tidigare åkermarken. Samma dag bearbetades jorden med en traktorburen 
jordfräs. Därefter rensades jorden från stenar och rotrester. Fyra upphöjda 
odlingsbäddar samt en angränsande bädd i söder för perenner skapades. Kålgården 
har infredats av en hankgärdesgård. 2011 anlades en trefackskompost strax norr 
om  kålgården. En anslutningsstig har tagits upp från Kulturstigens/Kyrkstigens 
början. Grönmarkerade ekstolpar visar stigen.  
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Figur 2. Enligt 
storskifteskartan (B13-8:1) 
1763-64 låg två mindre 
vretar i området som 
troligen var kålgårdar till 
Linnés arrendatorer. 
Nuvarande kålgård har 
anlagts på gammal 
åkermark strax väster om 
1700-talets kålgårdar. 

 

Skötsel  

Skötselområdet avgränsas i norr av hankgärdesgården längs kulturstigen, i väster 
av modernt elstängsel. Själva odlingsytan måste helt betesfredas mot tama och 
vilda djur, evt. behövs även en eltråd. 

Området i norr och öster om Kålgården har kontinuerligt rensats från rötter, skräp 
och uppslag. Restaurering med hjälp av slåtterbalk, lie har 2013 resulterat i 
återskapande av en hårdvallsäng.  

Kålgården ogräsrensas och skadedjur (kålmask etc.) bekämpas manuellt. Vattning 
sker med handkanna och punktvis. 

Odling av ettåriga grönsaker.  

Från Nordgen: potatislök (NGB 8323 Allium Cepa Hy 104),  Kål (Brassica 
oleracea var. Capitata f. al, Säfstaholm). Gråärt (Pisum sativum var. Arvense (L.) 
Poir. 

Från Julita (Matti): Bondböna/åkerböna (Brottby), Bondböna (Vattholma), Vitkål 
(Sävstaholm), Rova (Gammal svensk), Kokärt (Östgöta gulärt), Gråärt 
(Hedesunda). 
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Figur 3. Plan över Kålgården juni 2009 med sängar och grödor. 

Första sängen besås med gråärter, åkerböna och bondböna (30 april). Ärtorna ska 
stödrisas med björkkvistar under juni. 

Månadsskiftet maj-juni ska kålplantor (sävstaholm) planteras ut i tredje sängen och 
lök (allium kepa och potatislök) i andra sängen. 

Plantor av Linnétagetes planteras här och var till skydd mot nematoder och 
kålfjäril. Täckduken användes för att skydda unga plantor under maj och början av 
juni.  

Gödsling sker vid höstgrävning enligt; fyra säckar till den blivande ärt- och bön-
sängen, åtta säckar till lök- och rotfrukts-sängen och 12 säckar till kål- och sallads-
sängen.  

Övrigt  

En informationsskylt som visar odlingen justeras årligen. En enkel vilobänk 
utsättes under tiden maj till oktober. Vattentunna av trä hålls fylld för att användas 
vid punktvattningen. 
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BILAGA	ÅTERSKAPAD	HUMLEGÅRD	
På 1600- och 1700-talen låg Hammarbys humlegård mellan Tjockstavägen och 
berget. Humlet användes för att gör ölet hållbart på samma sätt som saltet 
användes för kött och fisk. Varje bonde var sedan 1400-talet enligt lag skyldig att 
odla humle för att så långt som möjligt göra landet självförsörjande. Ursprungligen 
gällde skyldigheten 40 stänger. En del av Hammarbys humlegård har restaureras 
2009 med kloner av gammal uppländsk humle från genbanken vid Julita.  

Genom lyckliga omständigheter kan humlegården anläggas på sin historiska plats. 
På konceptkartan från 1688 finns ett triangelformat område nordväst och 
Tjockstavägen (LSA Danmarks socken 14). Dagens humlegård tar inte upp hela 
ytan eftersom äppelträden i norr har sparats som (frukt)trädgård. Träden har delvis  
restaureras av Avdelningen för agrarhistoria vid SLU. Döda och döende grenar har 
tagits bort samtidigt som kronorna har sänks och glesats ut. Den äldre formen har 
återställas så långt som möjligt. Restaureringen har skett som sommarbeskärning 
under ett par säsonger. 

Figur 1. Konceptkartan från 1688 utvisar en humlegård 
norr om Tjockstavägen. Lägg märke till att den äldre 
vägsträckningen norr om herrgårdsbyggningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Någon äldre humle från Hammarby har inte påträffats. Den humle som växer vid 
intendentens garage lär ha planterats av Rutger Sernander på 1920-talet. Två äldre 
kloner från Tierp (57, 58) och en från Klevs by i Alunda socken (55) har hämtats 
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från genbanken i Julita. Dessa socknar var något av ett centrum för den uppländska 
humleodlingen.  

Humlen planterades andra och tredje maj 2009 med en klon i varje störrad. 
Störarna är cirka 5 meter höga enestörar som har hämtats från Linnés Råshult. 
Störarna har satts i förband med ett inbördes avstånd av fyra alnar (2,4 meter). 
Runt stängerna har en jordkupa anlagts cirka 2 alnar (1,2 meter) i diameter och en 
aln hög. I kupan planteras i april början av maj tre till fyra rötter av samma klon. 

Humlegården 

Figur 2. Plan över nyanlagd 
humlegård på Hammarby. 
Störarna står i förband med 
ett inbördes avstånd av 4 
alnar. Tre äldre uppländska 
humlekloner nr 58, 57 och 55 
har planterats 

 

 

 

 

Arbetsgång 

2008-07-19 mättes och avgränsades en triangelformad yta för den planerade 
humlegården. Storleken blev 22 gånger 21 gånger 16 meter och utgörs av 
sydligaste delen av den sentida äppelträdgården. På ytan som utgörs av äldre åker 
stod fyra till fem äldre äppleträd som togs bort. Äppelträden sortbestämdes av 
Mattias Ivarsson som konstaterades att sorterna fanns att tillgå i moderna 
plantskolor (se bilaga 1) 

Kantzonen mot Tjockstavägen maskinröjdes från allt sly och busk och två yngre 
lövträd. På västra sidan putsades det befintliga diket. Två olvonbuskar sparades 
liksom ett bestånd av slån.  
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Den nyanlagda humlegården rymmer 40 humlestörar om satta i förband. 
Äppelträden togs bort under vintern 2008-09 och riset brändes under vårvintern. 
Kraftigare virke togs tillvara som ved. Stubbarna frästes i slutet av april dessutom 
frästes mellanliggande jord med en traktordriven jordfräs.. 

Humlegården avgränsades med en hankgärdesgård (cirka 70 meter). I sydväst 
gjordes en bredare öppning i form av en grind samt ett bro över diket. Öppningen 
tillåter en slåtterbalk och andra mindre arbetsfordon att komma in.   

Figur Andra humlestören sätts på plats 2 maj 2009. Störarna grävs ner en dryg 
halvmeter och låses med stenskoning.  

I slutet av april 2009 hämtade Jan Cederholm ett 30-tal enestörar från Linnés 
Råshult. Störarna är 4.5 till 5,5 meter långa och upp till 20 centimeter i diam. Den 
26 april frästes stubbarna från äppelträden och träden mot Tjockstavägen. Samma 
dag bearbetades jorden med en traktorburen jordfräs. Under vecka 18 och 19 sattes 
störarna på plats genom nedgrävning cirka 60 cm och stenskoning.  Störarna sattes 
i förband med ett inbördes avstånd av fyra alnar (2,4 meter). Raderna orienterades 
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efter diket i väster. Runt störarna kastades jord upp så att cirka en aln höga runda 
kupor bildades. 

Lördagen den 2 maj hämtade Clas Tollin tre äldre uppländska humlekloner från 
Julita. Klon nr 58 (Tierp) planterades i den västligaste raden. Klonen utmärkt med 
blå/vitt band. Nästa rad planerades med klon nr 57 (Tierp). Klonen utmärkt med 
band. Den tredje raden från väster planterades med klon nr 55 från Klevs by i 
Alunda socken. Klonerna är utmärkta med olikfärgade band.  

Figur Jan Cederholm placerar 
den första av humlestörarna på 
sin plats. 2 maj 2009 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur Humle vid resterande störar planterades hösten 2009, Jan Cederholm.   
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Bilaga	Besiktning	av	äppelträd	på	Linnés	Hammarby	18/8	2008	
Deltagare Clas Tollin, pomolog Mattias Iwarsson (CBM), Jan Cederholm. Mattias 
Iwarsson och statskonsulent Anton Nilsson har tidigare besiktigat träden omkring 
1983. 

Fem äppelträd med rotsystem berörs av humlegården. Genomgången startar från 
sydväst, nummer 1 är en Signe Tillich (tas bort!), nummer 2 är en Rosenhäger (typ 
Grå gylling) (tas bort!), nummer 3 är en Maglemer (typ Gravensteiner ) (tas bort!), 
nummer 4 är en Charlamousky (tas bort!), nummer 5 är en Gyllenkrok Astrakan 
(tas bort). Ingen av dessa träd har något påtagligt värde från genetiskt eller 
växthistoriskt synpunkt. 

Nordost om humlegården finns ytterligare fruktträd som inte berörs av 
humlegården. 

Vildstammar på Hammarby 

Kalvhagen 

Fröstam Nummer 10 typ Cox Pomona (felande länk) vid Edebyvägen vid 
Kalvhagen, fröstam nummer 11 Malus Sylvestris Kalvhagen mot nya parkeringen.  

Kronparken 

Fröstam nummer 12 ungt äppleträd (Malus domestica) Linnéstigen vid 
Kronparken. Nummer 13 Malus domestica (större), nummer 14 Malus dosmestica 
(sötäpple), nummer 14 Malus dosmestica (vinterfrukt). 

Samtliga fröstammar ska bevaras som referensobjekt och genbank. Viss 
skyddsbeskärning kan behövas (fläksår, etc). 

Rapporter	som	berör	Hammarby	kulturreservat	
Gustafsson Jan Helmer. Grannsamverkan  - nytta och hinder i 1700-talets 
hägnadssystem. Agrarhistoria 2, SLU. Vt 2005. 
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Hallgren Karin. Kulturhistorisk utredning Linnés jordbruk på Hammarby. Avd för 
agrarhistoria. 2006-06-17. 

Jupiter Kristofer & Karsvall Olof. GPS-kartering, Norra Edebygärdet i 
Hammarby, Danmarks socken. 2009-05-25. 

Lennartsson Tommy. Biologisk mångfald och biologiskt kulturarv på Linnés 
Hammarby. November 2008. 

Manktelow Mariette, Vårdprogram, Linnés Hammarbys biologiska kulturarv. 
Uppsala 2005. 

Manktelow Mariette, Linneanska växter kring byggnadsminnet Linnés Hammarby. 
Uppsala 2006. 

Manktelow Mariette, Några förslag till skötsel i Hammarby kulturreservat. 2013-
05-13. 

Nilsson Anders L. Linnés Hammarby och bin – utvecklingsförslag och publik 
information. Rapport till länsstyrelsen i Uppsala län 2008-10-27. EkopBi Natur. 

Odat. PM angående väg C 651, Edebybro – Danmarks kyrka. Väg o Miljö AB. 

Rätz Cecilia. Kartering av kulturväxter kring Ryttartorpet i kulturreservatet Linnés 
Hammarby. 2010. 

Rätz Cecilia. Plan för restaurering och skötsel av Ryttartorpet. Naturkonsulterna 
2012. 

Stigar och vandringsleder kring Linnés Hammarby. Tredje utkast till placering av 
vägvisare 2008-05-27. 

Ulväng Göran.  Linnés stall på Hammarby. 

Ulväng Göran. Linnés ladugård. Rapport till Länsstyrelsen i Uppsala 2009-01-19. 
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ERFARENHETER,	KÄLLOR	OCH	LITTERATUR	
Caroli Linnœi. Adonis Stenbrohultensis. Uppräkning av de växter, som min 
vördasvärde fader, högtberömde herr Nils Linnœus, högstförtjänt herde och präst i 
Stenbrohult, inplanterati sin trädgård därstädes. Förteckningen är uppställd enligt 
min egen metod, som framställts i ADONIS UPLANDICUS. Stenbrohult 1732. 
Valda avhandlingar av Carl von Linné. Nr 11. Ekenäs 1951. 

Brummer M H Försök til et *Swenskt Skogs- och Jagt- LEXICON 1788. Skogs och 
lantbrukshistoriska meddelanden nr 49. KSLA 2010. 

Cnattingius Axel.1894. Svenskt Skogslexikon. Red. Per Eriksson. Skogs och 
lantbrukshistoriska meddelanden nr 50. KSLA 2010.  

Eriksson Daniel. Södra Rådaprojektet. Slutrapport stavspånsframställning 2011. 

Hallgren Karin. Kulturhistorisk utredning. Linnés jordbruk på Hammarby. 
Avdelningen för Agrarhistoria, SLU. 2006 (stencil). 

Kardell Örjan. ”Arkivens bild av skogen som resurs under 1650-1950 en 
handledning” Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Red Håkan 
Tunón & Anna Dahlström. CBM 2010. 

I Örjan Kardells artikel finns en användbar litteratursammanställning som kan 
användas vid fördjupade studier. 

KHLNM = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Allhems förlag Malmö. 

Larsson L. J. 1980 ”Svedjbruket i Småland” Kronobergsboken 1979-80. Växjö 
1980.  

Människan och Floran. Etnobiologi i Sverige 2. Red Håkan Tunon. Wahlström & 
Widstrand 2005. 

Människan och skogen. Från naturskog till kulturskog? Red. Lars Östlund. Skrifter 
om skogs- och lantbrukshistoria 11. Nordiska museet. 1997. 

Samuelsson Börje & Johansson Anna. Riktlinjer och beräkningar för 
stavspånsarbeten. Södra Råda gamla kyrka. Rapport 2011:1. Södra Rådaprojektet. 
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Landsarkivet i Uppsala, länsstyrelsen i Uppsala län. Skrivelser från jägeristaten till 
överhovjägmästaren EIX:b Nr 38, 3 okt 1800; Nr 2, 4 jan 1802; Nr 12, 13 feb 
1802;  1803). 

LSA akt B13-8:2, B13-8:1. 
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Personal och arbetsinsats 

De föreslagna åtgärderna kan i stor utsträckning påbörjas och delvis genomföras 
redan under säsongen 2012. Kunnig arbetskraft finns i närområdet.  

En svedja borde bli en stor attraktion i sommar. Patrik Hagman (praktikant på 
Hammarby 2011) skulle kunna arbeta med det praktiska genomförandet. Fälla sly 
vid rätt tidpunkt, rensa från gagnvirke och ansvara för tillfälliga stängsel gärna i 
samarbete med Jan Cederholm. Beroende på hur sommarvädret blir borde en 
svedja kunna brännas och besås med råg i augusti 2012. Jag föreslår att Cecilia 
Rätz får följa upp det botaniska. Hur såg det ut innan? hur svarade flora och 
svampar och insekter år 1, år 2, år 3 osv. 

Patrik Hagman kan även användas för katning, veduttag, och tjärvedshuggning. 
Angående kolning har jag ingen namn för närvarande. 

Anpassning av stängsel och fållindelning 

Det kommer att behövas en del justeringar av el-stängsel för att få beten och 
skogsbruk att fungera ihop. En GPS- inmätning av delkastängslenas nuvarande 
sträckning liksom befintliga grindar och andra passager bör göras så snart som 
möjligt. (Anders Västfält skulle kunna göra detta med en avancerad Trimbel (GPS-
mottagare) (om inte länsstyrelsen har eget folk). Koordineringen mellan de olika 
skogsområdena och stängslingen är viktig att få genomförd innan besökssäsongen 
kommer igång. 

 

 

Figur Karta 3 Hammarby, Edeby, Hubby storskifte 1763. Kronparken omedelbart 
norr om inägomarken ingick inte i storskiftet eftersom den utgjorde en egen 
fastighet som ägdes av kronan (B13-8:1). 

Linnés Hammarby 2013-11-16 

 

Arbetet har inbegripit tre huvudmoment. 
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Fortsatt arbete med skötselplanen, Indelning i historiskt relaterade skötselområden 
samt delområden 

SAMMANFATTNING 

I föreliggande förslag har restaurerings- och skötselförslagen utgått från 1760-
talets markanvändning och brukning. (Från människa till biologi). Hägnadernas 
sträckning och fredningssystemets utformning är grundläggande för produktionens 
inriktning och biologiska störningsrytmer. 

Bete har förekommit över hela reservatet med växlande intensitet av en flock 
gotlandsrussar och 30-tal tackor plus lamm av gotlandsfår.  

Hamling har dels återupptas på lämpliga träd i hagar dels har nyhamling skett av 
yngre träd. Början till ett förindustriellt skogsbruk har skett genom syrfällning av 
björk i juni samt katning av ett 20-tal tallar. Därutöver har svedjan som höggs 2012 
tänts och bränts av. På grund av fuktigt ris kunde dock svedjeråg sås 2013. I stället 
kommer svedjerovor sås våren 2014. 

Linnés Hammarby har delats in i 13 historiskt betingade skötselområden 
(huvudområden) som i sin tur består av ett antal delområden. För varje 
skötselområde anges förslag till målsättning, förslag till restaureringsåtgärder och 
förslag till driftsåtgärder. 

Den mest arbetskrävande insatsen gäller Kålgården med dess äldre köksväxter. 
Därefter humlegården och Ryttartorpstomten 

Publika evenemang under 2013 med ledning av och/eller aktivt deltagande av 
Karin Hallgren och Clas Tollin 

14 april, fagning 

6 maj, introducerade praktikant 

7 maj, vårsådd 

19 maj, Hammarbydagen (inkl arbete i kålgården) 

13, 14 och 19 juni, diverse landskapsvårdsåtgärder i samband med sommarkursen, 
till exempel dikesgrävning på Ryttarvreten och ringbarkning inför svedjan 
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20 juli, slåtterdag 

5, 7, 8 augusti, diverse landskapsvårdsåtgärder i samband med sommarkursen, till 
exempel hamling, slåtter och fornvård 

24 augusti, eldning svedjan 

8 september, Kulturarvsdag (inkl arbete i kålgården) 

13 oktober, fagning, efterbränning av svedjan. 

 

För restaurering och skötsel 

 

I beslutet sägs vidare att särskild inriktning ska på: 
Linnés jordbruk på Hammarby 
Lanthushållning och trädgårdsskötsel 
Rusthållet och torparna 
De övergripande kvalitetsmålen är  
Att reservatet uppvisar ett biologiskt kulturarv som i ett historiskt perspektiv 
representerar 1700-talets hävdade odlingslandskap. 
Fortlöpande kunskapsuppbyggnad, genom vetenskapliga undersökningar och 
experiment, med utgångspunkt i frågor om det sena 1700-talets levnadsvillkor. 
Att pedagogiska insatser och aktiviteter ökar värdet av allmänhetens besök på 
Linnés Hammarby. 
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