utflykt till Svindersvik
Lördag 17 augusti 2019
Sommarens utflykt i Linnés Vänners regi går i år till Svindersvik i Sicklaö socken, Nacka
kommun. Det är en herrgård som uppfördes på 1740-talet som sommarbostad åt köpmannen Claes Grill (1705–1767), viktig välgörare för Kungl. Vetenskapsakademien och
en av de ledande i Ostindiska kompaniet under dess andra oktroj 1746–66.
Grill stod i kontakt med Linné, bl.a. förmedlade han Fredrik Hasselquists gåvor från Izmir
till Linné och dessutom skänkte han en viktig naturaliesamling från Surinam till Uppsala
universitet, en kollektion som blev föremål för en avhandling 1748. Svindersvik ritades
av arkitekt Carl Hårleman och är en av de bäst bevarade rokokoherrgårdarna i Sverige.
Gården är idag museum och ägs sedan 1949 av Nordiska museet.
Priset för resan är 500 kronor per person. Anmälan till resan öppnar den 15 juni och görs
via vår hemsida: http://www.linnesvanner.se/arets-sommarutflykt/. Glöm inte att ange
om du önskar vegetariskt alternativ till lunchen. Du som saknar tillgång till internet kan
anmäla dig direkt till Mats Eriksson, tel. 070-425 02 91 eller per post till Mats Eriksson,
Tryffelvägen 67, 756 46 Uppsala. Sista anmälningsdag är 15 juli. Avgiften betalas först efter
att du fått den slutgiltiga bekräftelsen på din anmälan som skickas ut i början av augusti.

Svindersvik, utsikt från Saltsjön. Oljemålning av Johan Sevenbom (1721-1784). Stockholms stadsmuseum.
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Samling på S:t Eriks torg lördagen den 17 augusti
9.00 Avresa från S:t Eriks torg
Under resan berättar idéhistorikern Eva Nyström för oss: Om köpmannasläkten
Grill, framför allt Claes Grill, ägare till Svindersvik.
10.00 Förmiddagsfika i Hagaparken
12.00-14.30 Lunch & visningar i Svindersvik
Till lunch serveras varmrökt lax med fransk potatissallad samt kaffe och kaka
Kl. 12:00-13:00
Visning av Svindersviks herrgård för grupp 1
Lunch i Brygghuset för grupp 2
Kl. 13:30-14:30
Visning av Svindersviks herrgård för grupp 2
Lunch i Brygghuset för grupp 1
15.30 Återfärd till Uppsala
17.00 Beräknad ankomst till Uppsala
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