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Linnés trädgårdsfest 2016 

Presentation av utställare på marknaderna, samverkanspartners, 
medarrangörer och arrangörer 

  

Trädgårdsmarknaden 

Anette Wixner. Trädgårdskonst och hantverk. Betong- och järnföremål som passar i trädgården. 
Fågelbad, pallar, växtstöd och mycket annat.  

Järpemos perenner. Pioner och andra perenner. 

Maj-Lis Pettersson, Gröna Råd. Plantor av grönsaker och prydnadsväxter. Tomatplantor för växthus 
och balkong, grönsaksplantor, rabarberstjälkar, udda prydnadsväxter, t.ex. ödlekalla.  

Näsets Gröna. Växter, grön mat & utflyktstips. Trädgårdssnack, rådgivning o plantförsäljning. Tips på 
utflykter till kafé med tomatprovningar och grönsaker.  

Svenska Pelargonsällskapet. Värnar om pelargonen och dess historia, tillvaratar det kulturella arv de 
utgör, sprider kunskap och ger råd. 

Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Försäljning av vanliga och ovanliga trädgårdsväxter. 

Växtbiten i Uppsala. Växtbitens perenner. Försäljning av lokalt odlade perenner. 

Ängslyckans Trädgårdscafé och Bakeri. Mathantverk kopplade till trädgården. Stenugnsbakade 
surdegsbröd med kryddor från trädgården, grönsaksprodukter och levande kryddväxter i kruka.  

  
Hantverksmarknaden 

Hantverkare, föreningar, organisationer m.fl. 

Atelje 54 Silversmide. Handsmidda smycken av silversmed Eva Nedergård från Atelje 54. 

Catrines skärbrädor. Naturliga skärbrädor av Uppländskt virke. 

Enköpings kommun. En av Sveriges ledande park- och trädgårdskommuner. De gröna miljöerna ska 
vara allas trädgård. Parkguidningar under sommarhalvåret. 

Grävling naturprodukter. Gammeldags salvor, lädersmorning, tjärljus, honungsljus, nautica, trä-horn- 
och benslöjd, nålbindning med mera.   

Lagerlöfska Magasinet. Småskaligt mathantverk med smak. Tillverkning av marmelad, sylt, chutney, 
pektin, vinäger – efter säsong.  Smakupplevelse till ost och mat.   



2 

 

Linnés vänner.  Linnés vänner - en förening för dig? En vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar. 
Stödjer bl. a. trädgårdarnas olika verksamheter.   

Lundellska galleriet. Keramik och smide keramikblommor. 

Naturjouren. Vilda Växter som mat, medicin, magi. Försäljning av vilda växter, färska och förädlade som 
kan användas i maten och som örtmedicin. Teblandningar mm.  

Sällskapet för 1700-talsstudier. Ett tvärvetenskapligt forum för forskare med 1700-talet som specialitet. 
Bland medlemmarna finns historiker, retorikforskare m.fl.   

Tyg & Otyg. ABC om Linné för både barn och vuxna. ABC om Linné - en nyutkommen bok! Carl von 
Linné Evighetskalender. Ullfiltar med historisk bakgrund.  

Uppsala kommun, park. Uppsala kommuns gröna värld. Information om kommunens park-och 
naturområden. 

Uppsala Trädgårdssällskap. Linnéfrågor. Träffa andra trädgårdsintresserade och prova dina kunskaper 
om Carl von Linné. Information bl. a. om årets odlartävling.     

Öster om ån konsthantverk. Unikt konsthantverk från Uppsalas äldsta konsthantverkskooperativ. 

1700-talsmarknaden 

Alunda Järngjuteri. Gjutjärnsurnor egen tillverkning. Omformar järnskrot till bruksting och vackra 
prydnadsföremål. Vi gjuter - ni njuter!    

Frö och freja. Ekologiskt Örtsalt. Trollens Örtsalt, ingefärsmarmelad, en del bakverk, nålbindningsalster.  

Hammarbys får. Linnés fårskinn. Fårskinn och diverse hantverk av skinn. 

Honungen från Uppsala linneanska trädgårdar. Honungsförsäljning och visning av bi. Vill du lära dig 
mer om biodling?  Vi säljer Hagby Honung och honung från Uppsala linneanska Trädgårdar.   

Härjedalsbröd/Svenskt Mathantverk. Egen tillverkning i Lillhärdal. Hällbröd, Skogsknäcke, Must, 
Svagdricka, Sylt och Marmelad. Forbondekorv och Lufttorkad korv samt rökt ost.   

Kulturföreningen Carolinen. Ägnar sig åt allt som rör 1700-talet.  Mat, kläder, livet i staden och på 
landet.  Här visar de bland annat upp sina soldater och musköter.   

Pirum. Pirum - pärlor och ädelstenar. Utbildad gemmolog visar pärlor och ädelstenar, även Linné var 
intresserad av detta område. Även försäljning.  

Svamploftet i Skogstibble. Stort sortiment av torkad svamp och utvalda kryddsvampar av högsta 
kvalitet. Bruksanvisning och recept följer med varje förpackning.   

Sällskapet Gustafs skål. Ett 1700-talssällskap. Medlemmar över hela Sverige, öppet för alla vänner av 
1700-talet.  Inriktning främst på den gustavianska eran.  

Sällskapet Linnés Hammarby. Prova 1700-talskläder. Klä dig som barnen på 1700-talet! Sällskapet 
Linnés Hammarby lånar ut kläderna.    

Örby gård. Försäljning av lamm och fårskinn, ull, garn och hantverk. Allt från djur som betar hagmarker 
med särskilda värden utanför Uppsala.   
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Övriga 

Hortus Leiden. Hortus Botanicus Leiden, the oldest botanical garden in the Western Europe. Collection 
manager Gerda van Uffelen gives a lecture about the garden. Föredraget hålls på engelska.  

Kerstin Ekman. Författare Kerstin Ekman kommer till orangeriet och berättar om sin bok "Då var allt 
levande och lustigt - om Clas Bjerkander".    

Länsstyrelsen Uppsala län. Informerar om världsarvsnomineringen, ”The Rise of Systematic Biology”.   

Samverkansparter 

First Hotel Linné. First Hotel Linné i samarbete med Trillers Mat och Bröd och Smultron Grill & 
Garden bjuder in till en eftermiddag med afternoon tea i sina lokaler med utsikt mot Linnéträdgården.  

Världsklass Uppsala. Ett unikt samarbete mellan ett antal företag, Uppsala kommun, landstinget och 
Uppsalas båda universitet, som vill stötta arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker 
Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt.  
 

Medarrangörer 
 

Biotopia. Ett unikt museum med 100 årig historia. Dioramorna har kompletterats med ljud, ljus och 
surfplattor och museet är fyllt av aktiviteter.  
Evolutionsmuseet. Evolutionsmuseet är ett klassiskt naturhistoriskt museum där samlingar har byggts 
upp av forskare vid Uppsala universitet från 1600-talet och framåt. 

Linnécentrum för växtbiologi. Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet bjuder till 
experimentverkstad på temat Växters ekologi och evolution.   

Sällskapet Gustafs skål med Dansgruppen Braniucula. Sällskapet Gustafs Skål är ett 1700-talssällskap 
med medlemmar över hela Sverige. Dansgruppen ägnar sig åt danser från 1700-talet. De dansar på fester 
och andra evenemang. Gruppen är en del av Sällskapet Gustafs skål.   
 

Arrangörer – Linnés Uppsala 

Svenska Linnésällskapet. En rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl 
von Linné och hans verk. Ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets 
årsskrift. 

Sveriges lantbruksuniversitet. Kunskapsparken på Campus Ultuna är en demonstrationsanläggning för 
utbildning och forskning men också för rekreation och inspiration. Kulturreservatet vid Linnés 
Hammarby sköts av Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Med huvuduppgift att utveckla samhällsbyggandet 
och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. Här ingår bl. a. ansvaret för Uppsalas parker.   

Uppsala universitet. Avdelningen för kommunikation och externa relationer. Uppsala universitets 
resurs för strategiskt och operativt stöd vad gäller intern och extern kommunikation, varumärkesfrågor 
och kriskommunikation. 

Destination Uppsala. Ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, 
projektleder kommunens större evenemang och samarbetar för att utveckla mötesindustrin.  
 


