
 

 

 
 
 
 
 

Linnés Vänners resa i Lars Robergs fotspår 
till Väddö den 20 augusti 2016 
Välkomna att följa med på Linnés Vänners resa, som i år går i medicinaren och natur- 
forskaren Lars Robergs fotspår till Väddö. Lars Roberg (1664-1742), professor i anatomi 
och praktisk medicin i Uppsala 1697-1740, var en av Linnés mest namnkunniga lärare. 
Det var på hans initiativ som Nosocomium Academicum tillkom (Oxenstiernska huset vid 
Riddartorget), ett akademiskt undervisningssjukhus, som blev grunden till Akademiska 
sjukhuset. År 1718 utgav han också vår första lärobok i anatomi. 

 
Precis som sin namnkunnige elev företog Roberg också resor i Sverige. Resan till Väddö 
ägde rum 1712 i syfte att studera fiskar och växter, men där upptäckte han också 
fascinerande fossil som han senare beskrev. Robergs resedagbok, med fina teckningar, 
finns bevarad i Uppsala universitetsbibliotek (handskrift D61) och utgavs av Åke Dintler 
1951 (Lychnos 1951-52). 

 
Vi erbjuder nu Linnés Vänner chansen att följa med i Robergs fotspår till Väddö, där vi 
tittar på det lokala kultur- och naturlandskapet och gör flera intressanta besök längs 
resvägen. Under resan ges också korta föreläsningar rörande Roberg och hans gärning. 

 
 
Reseprogram 

Kl 8:30 Avresa med buss från Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, Norbyvägen 14. 
Vi färdas med buss österut genom det uppländska landskapet. Vi stannar till vid Finsta 
gård och tittar på Bönegrottan, som enligt traditionen är förknippad med den heliga 
Birgitta (1303-73). Ann-Mari Jönsson berättar helt kort om det svenska helgonet. 
Här intar vi också vårt förmiddagskaffe. 

 
Kl. 11-12 Ankomst till sjön Erken och visning av Uppsala universitets forskningslaboratorium. 

Silke Langenheder --- Erkens nya föreståndare --- kommer att visa oss runt. 
 
Kl. 12-13 Lunch på Svanberga gästgiveri. 

Kl. 13.05  fortsätter resan till Väddö. 

Trilobiter, ur Robergs resedagbok 



 

 
Kl. 13.30 I Älmsta ansluter sig Carina Bäckström från Väddö hembygdsförening 

och vi åker över till Väddö. Carina berättar i bussen om Väddö förr och 
nu. Vi åker direkt till Grisslehamn och i kapellet berättar Eva Nyström 

om Lars Roberg. Här får vi också kort information om den optiska telegrafen. I övrigt 
tittar vi på hamnen och rökerierna. Vi studerar kultur- och naturlandskap och gör bl.a. 
besök i Gamla Grisslehamn, dit Linné anlände under återfärden från den lappländska 
resan 1732. Biologen Mats Eriksson berättar om djur- och växtvärld på Väddö, och 
redogör bl.a. för den märkliga upptäckten av trilobiter. Mats Eriksson och Alexandra 
Holmgren hjälper oss att identifiera växter i landskapet. 

 
Kl. 15.45 stannar vi till vid Väddö kyrka. 

 
Kl. 16.15---17.00 Eftermiddagskaffe i Kröns handelsträdgård. 

Kl. 17.15 Hemfärd till Uppsala. 

 
 
 

 

Linné, troligen tecknad av 
Lars Roberg 1730   
(I: Tullberg, Tycho: 
Linnéporträtt. 1907) 

 

Priset för hela resan är 360 kronor per person och innefattar lunch, kaffe, 
guidning och bussresa. Du får gärna ta med dig en vän som inte är medlem 
i Linnés Vänner. Vid färre än 20 anmälda kan vi tyvärr inte genomföra resan. 

 
Anmäl dig senast den 10 juli via vår hemsida: http://www.linnesvanner.se/ 
program/resa-2016/ Glöm inte att ange om du önskar vegetariskt alternativ 
till lunchen. En slutgiltig bekräftelse av din anmälan skickas ut i början av 
augusti. Om Du inte har tillgång till internet finns det också möjlighet att 
anmäla sig direkt till Mats Eriksson, tel. 070-425 02 91 eller per post 
Mats Eriksson, Tryffelvägen 67, 756 46 Uppsala. 

 
 
 
Varmt välkommen med Din anmälan 

 

Styrelsen för Linnés Vänner 
Låsbräken ur Robergs 

resedagbok 
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