Linnés trädgårdsfest 2018
Presentation av utställare på marknaderna, samverkanspartners, medarrangörer
och arrangörer
Trädgårdsmarknad längs Fyrisån
Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Försäljning av vanliga och ovanliga trädgårdsväxter. Är du intresserad
av trädgård? Då är Sällskapet Trädgårdsamatörerna något för dig.
www.upplandskretsensta.n.nu
Svenska Pelargonsällskapet. Vi visar några vilda pelargoner som Linné namngav och odlade i slutet av
1700-talet. Dessutom säljer vi egenodlade sticklingar.
www.pelargonsallskapet.com
Svenska Saintpauliasällskapet. Presentation av Saintpaulia-släktet samt försäljning av blad och
småplantor.
Anette Wixner Kultur. Konst inspirerad av naturen, till trädgård och balkong.
www.wixner.se
Familjen Grön Trädgård. Familjen Grön med passion för att inreda ute. Växter och krukor.
www.familjengron.com
Fot i Focus. Försäljning och prova på behandling av produkter dom baseras på den nyttiga växten aloe.
Hammartorps handelsträdgård. Stort utbud av Pioner samt en hel del andra spännande perenner.
Larssons Plantskola. Utomhusodlade perenner, friodlare. Specialist på riddarsporrar men även pioner
m.m.
Maj-Lis Pettersson, Gröna Råd. Försäljning av utplanteringsväxter, perenner, ovanliga knölväxter, t.ex.
ödlekalla, konjakknölkalla.
Skultuna trädgårdsbod. Ovanliga perenner och pelargoner samt begonior.
Svenskt Mathantverk. Egen tillverkning i Lillhärdal, Härjedalen. Hällbröd, must, svagdricka, sylt,
marmelad.
www.svensktmathantverk.se
Trädgårdsfröet. Perenner, gräs, ormbunkar, barr och annat vedartat.
www.tradgardsfroet.se
Vallgarns gårdsmejeri. Ostar gjorda på mjölk från Sparrsätra prästgård, en Krav mjölkgård.
vallgarn.eu
Växtbiten i Uppsala. Försäljning av lokalt egenodlade perenner.
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Hantverksmarknad och 1700-talsfest i Linnéträdgården
Linnés vänner. Föreningen för dig som är intresserade av natur och kultur och vill utveckla och stödja
Uppsalas linneanska trädgårdar.
www.linnesvanner.se
Sällskapet Gustafs skål. Möt Sällskapet Gustafs Skål – Sveriges 1700 talsförening, öppen för alla vänner
av 1700-talet. Inriktning främst på den gustavianska eran.
www.gustafsskal.se
Uppsala TrädgårdsSällskap. Linnéfrågor. Prova dina kunskaper om Linné och få information om
Sällskapets resor, trädgårdsvandringar och föreläsningar.
www.uppsalats.se
Upplev Enköping/Enköpings kommun. En av Sveriges ledande park- och trädgårdskommuner. Parker,
historia, mathantverk, natur och Mälarliv.
upplevenkoping.se
Uppsala kommun, park. Uppsala kommuns gröna värld. Uppsala kommun berättar om sina parker och
vad som är på gång när staden nu växer.
Alunda Järngjuteri. Gjutjärnsurnor egen tillverkning. Omformar järnskrot till bruksting och vackra
prydnadsföremål. Vi gjuter - ni njuter!
www.alundajarngjuteri.se
Atelje 54. Silversmycken med inspiration från naturen, av silversmed Eva Nedergård.
www.atelje54.se
Catrines skärbrädor. Unika skärbrädor i ett stycke, tillverkade av lokalt virke.
www.catrines.se
Framiadesign. Egendesignade mönster i textil form.
Fredrik Sköld. Handgjorda kulspiraler. När spiralen snurrar i vinden skapas en fantastisk illusion.
kulspiraler.se
Frö och freja. Trollens Örtsalt är ett allsalt utan tillsatser och obesprutade örter och grönsaker.
www.trollens.se
GO Adventure. GO Adventure presenterar roliga upplevelser i annorlunda miljöer
www.goadventure.se
Grävling naturprodukter Gräsö. Tjärljus, honungsljus, lädersmorning, kådsalva, tjärsalva, cerat, tjärtvål,
smycken, trådslöjd med mera.
www.gravlingsnaturprodukter.se
Handjord av Kullsand. Handtillverkade ekologiska chokladpraliner och konfektyrprodukter av äkta
råvaror. Kom och smaka!
www.handjord.se
Humlebo Inredning & Trädgård. Utvalda produkter från butiken för trädgård. Buketter och andra
blomsterarrangemang.
www.humleboinredning.se
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Karins Skafferi. Försäljning av lokalt mathantverk, choklad och bröd.
www.karinsskafferi.se
Kerstin Holm. Inredningstextil. Unikt handtryck på linne och trasmatta. Smycken i gummi och glas.
Linnés Kammare. Textilier och böcker med inspiration av Linné, design Kerstin Landström, Linnés
Kammare i Jumkil.
www.linneskammare.se
Lyckobio. Flora Lapponica – ekologiska tvålar och örtsalvor.
www.floralapponica.com
Nortuna gård. Nortuna gård var linnélärjungen Anders Sparrmans hem. Där finns museum, café, B&B.
www.nortunagard.com
Pekoe ekologiskt te. Ekologiskt te med rena, äkta smaker från schyssta enskilda tegårdar. Nyanser av
jordmån, klimat och hantverk.
www.pekoe.se
Pirum. Kom och fascineras av det som Linné kallade stenriket och lär dig hur han odlade pärlor i Fyrisån!
www.pirum.se
Rackarungens. Handgjord hudvård, inspirerad av växtriket och den gamla empiriska kunskapen om
naturen!
www.rackarungens.se
Ricci Import. Egen producerad olivolja från Sicilien. Handgjord keramik från Sicilien.
Solens Krukmakeri. Keramik i sten-och lergods för hem och trädgård.
www.solhemskrukmakeri.se
Svamploftet i Skogstibble. Torkad svamp samt svampkrydda. Kommer att bjuda på kryddsmör (100%
ren svamp).
Svenskt Mathantverk. Egen tillverkning i Lillhärdal, Härjedalen. Hällbröd, must, svagdricka, marmelad.
www.svensktmathantverk.se
Säby Gårdsprodukter. Kallpressad rapsolja från Säby Gård på Ingarö, ett svenskt småskaligt mathantverk
från Stockholms skärgård.
www.sabygardingaro.se
Tierps biodlarförening. Information och demonstration av biodling och bin. Försäljning av honung, vaxoch bärprodukter.
Uniki D Sign. Försäljning av smycken av konstglas. Egen design och egen tillverkning.
www.uniki.se
Ängslyckans Trädgårdscafé. Stenugnsbakade surdegsbröd med kryddor från trädgården, historiska bröd
och andra naturprodukter.
www.angslyckanscafe.n.nu
Örby gård. Försäljning av hantverk samt får- och lammskinn från gården. Allt från djur som betar
hagmarker med särskilda värden, t.ex. kulturreservatet Linnés Hammarby.
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Övriga
Dansgrupperna Grevinnan Brahe och Branicula. Levandegör 1700-talet bland annat med danser från
Sverige, England och Frankrike.
Hans Odöö Firar 40 år som Linné. Han medverkar både som sig själv och Linné i årets trädgårdsfest.
Knut Knutsson. Antikvitetsexpert känd för sin medverkan i SVT:s Antikrundan kåserar i orangeriet, kring
föremålen i Linnés hem.
Kultur vid Fyrisån. Uppsalas fikaflotte lägger till vid bryggan i Årummet. Ta med din picknick och fika på
vattnet.
The Dancing Masters. Spelar dansant musik framför orangeriet och på Järnbron.
Två Bellman och Ulla Winblad. Underhåller besökare på Svartbäcksgatan, med könda och mindre kända
stycken från 1700-talet.
Uppsala kommun, Uppsala skräpkör och skräpspel. Uppsala skräpkör är ute på sommarturné och
sjunger renast i Uppsala! Tillsammans kan vi göra Uppsala renast i Sverige! På.
Uppsala konstmuseum, Revolve Perfomance Art Days. Corus till ”The ark of covenant”, av Katarzyna
Kozyra, Polen.

Samverkansparter
Världsklass Uppsala. Ett unikt samarbete mellan ett antal företag, Uppsala kommun, landstinget och
Uppsalas båda universitet. De stöttar arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas
attraktionskraft nationellt och internationellt.
Håll Sverige Rent. Trädgårdsfesten är ett miljömärkt event.

Medarrangörer
Biotopia. Ett unikt museum med 100 årig historia. Dioramorna har kompletterats med ljud, ljus och
surfplattor och museet är fyllt av aktiviteter.
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.
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 Pollen och fossil.
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Arrangörer – Linnés Uppsala
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. resurs för strategiskt och
operativt stöd inom intern och extern kommunikation, varumärkesfrågor och kriskommunikation.
Uppsala universitet. Uppsala linneanska trädgårdar. Driver verksamheten i Linnéträdgården, på
Linnés Hammarby och i Botaniska trädgården.
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 på uppdrag av Länsstyrelsen.
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.
Destination Uppsala. Ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens
turistinformation̊, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar för att utveckla
mötesindustrin.
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