Runt Uppsala finns det platser kvar
från Linnés tid. Låt nyfikenheten och
äventyret ta dig till de hemliga platserna
och det äventyr som väntar där!
På 1700-talet ville Linné göra sina studenter
till äventyrliga upptäckare. Han ville ta vara
på studenternas egen nyfikenhet. De samlades
i utkanten av dåtidens Uppsala och vandrade
tillsammans ut i naturen, ackompanjerade av
pukor och trumpeter!
De hade praktiska kläder på sig anpassade efter
väderleken. Varje student fick gå för sig själv en
stund och samla in växter, insekter och fåglar.
Sedan samlades de runt Linné för att se vad
de hade gjort för upptäckter. Mycket av det de
hittade var nytt för vetenskapen. Än idag finns
många av de växter, insekter och fåglar som
Linné och hans studenter hittade kvar. Man
skulle kunna säga att de var ute på en riktig
skattjakt!

ULTUNAVANDRINGEN

Genom det platta landskapet runt Uppsala
ligger minnet av istidens framfart kvar. Leta
dig fram till vackra utsiktspunkter och upplev
några av stadens bortglömda guldkorn. Följ
Fyrisåns dalgång och rullstensåsens branter.
I slutet av vandringen kan du gå långt ut i ett
träsk på en spång.

RING LINNÉ!

ULTUNAVANDRINGEN

Under din jakt på de hemliga platserna kan
du alltid ringa Linné, 018-44 44 810. Han
kommer att vara din trogna guide på färden.
Det finns en kod vid varje kryss. Vad tror du
att Linné kommer att säga till dig?

-en av åtta Linnéstigar

HEMSIDA

Mer information om alla åtta Linnéstigar
som finns runt Uppsala finns på hemsidan
www.linnestigarna.se.
Ladda ner appen Naturkartan, den
underlättar ditt besök på Linnéstigarna.
BIOTOPIA
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På Biotopia kan du låna en GPS. Här finns
också naturinformation om områden runt
Uppsala.
Om du har frågor om Jakten på Linnés
hemliga platser så kan du kontakta Biotopia
på info@biotopia.nu eller 018-7276370.
Mer information om Biotopia finns på
www.biotopia.nu.
PRAKTISK INFORMATION

Om du vill gå hela vandringen så är den
7 kilometer lång. Den passera bl a genom
SLU:s campus vid Ultuna. Den går på stigar
och cykelvägar. Det är bra att ha oömma skor
på sig under vandringen. Och du, glöm inte
fikat! Platserna är spännande att upptäcka
för både skattletare och andra. Du måste inte
gå hela vandringen på en gång, det går lika
bra att besöka en plats åt gången. Det går
också bra att cykla stora delar av sträckan.
I samarbete med

Linnés Historiska Landskap
Linnéstigarnas sträckningar bygger på Linnés Historiska Landskaps uppgifter
funna i historiska dokument. Uppsala kommun tackar Linnean Society of London
som bidragit med medaljongen till skyltar & foldrar.

Illustratör: Jonas Lundquist Mars 2021. 7194

Bli upptäcktsresande!

Jakten på Linnés hemliga platser

SÅ HÄR SÖKER DU SKATTEN
FÖR ATT HITTA den

hemliga skatten behöver du
en GPS. GPS kan även underlätta när du
ska hitta de X-markerade platserna längs
vägen. Det finns GPS att låna på Biotopia.
BÖRJA MED ATT ta

dig till den första platsen.
Du hittar alla platsers koordinater på
kartan som finns här på baksidan. Genom
att söka efter information på platsen får
du ledtrådar till svaret på frågan. Fortsätt
sedan till varje X-markerad plats på kartan.

STAVLIK VATTENSKORPION

SVÄRDSLILJA

Om du har en vattenhåv
kan du försöka fånga en
vattenskorpion.
De ligger i bakhåll under
vattnet med andningsröret uppe i vattenytan.
När ett intet ont anande
byte simmar förbi hugger
de till – blixtsnabbt.

Upptäck en av Sveriges
största blommor!
I försommarens värme
lockas humlor att lyfta på
locket för att komma åt
sockersöt nektar.

på en fråga ger några av siffrorna
i koordinaten till den hemliga skatten.
Skriv siffrorna här nedanför i den ordning
som frågorna är numrerade på kartan.
Tillsammans bildar de koordinaten till
skatten. Lycka till!
RÄTT SVAR

NORDKOORDINAT:

OSTKOORDINAT:

SÄV

Spana efter säv längst
ute i strandkanten.
Förr i tiden använde barn
knippen av säv som simdynor.
Skulle du vilja testa det
någon gång?
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för att hitta skatten:
TNÅY EBLÖUSÖ!

EN LEDTRÅD

Kod för dekryptering
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Vi använder koordinatsystemet WGS84.
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Likt den fula ankungen
lever trollsländelarven
flera år under ytan.
När den känner sig
redo kryper den upp
ur vattnet och sätter sig
på ett vasstrå. När den
torkat i solen spricker
den upp. Ut kommer en
vacker metallglänsande
trollslända!

JÄTTEGRÖE

Sök efter spåren av
växten som rymde!
Sedan jättegröen
planterades utanför
Ultuna har den spritt sig
utmed Fyrisån. Tror du
att du kan upptäcka den
i strandkanten?

N 59° 51.210’

BIOTOPIA

Här slutade Uppsala på Linnés
tid. Idag blir det början på ditt
äventyr.
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DOMKYRKAN
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Vad odlade professorerna här?
1. Morötter (55)
X. Tobak (60)
2. Humle (59)
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Kasta om tid och rum. Nu är det
höga tallar här, men förr fanns
här en öppen äng.
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Vilken spillning finns inte på bild?
1. Hare (41)
X. Rådjur (43)
2. Skogssork (48)

Här på vattnet passerade Linné
när han tog båten till Stockholm.
Vilken växt hittade Linné på
Kungsängen?
1. Svärdslilja (259)
X. Kungsängslilja (272)
2. Kejsarkrona (301)
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Vad började rulla 1886?
1. Carl von Linné (20)
X. Järnvägen (17)
2. Uppsala kommun (11)
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Låt istiden ge dig utsikt.
På rullstensåsens kant ser du
långt över lerans landskap.
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Fyrisån
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Sök dig ut mot vattnets spegel.
Under ytan myllrar livet.
Gå spången ut i träskmarken!
Vilken växt har planterats här?
1. Backtrift (003)
X. Backsippa (037)
2. Jättegröe (012)

Mitt inne bland husen på
Sveriges Lantbruksuniversitet
finns rester av 1700-talets
herrgård, bland annat en
gammal fiskdamm.
När anlades gravarna i
närheten?
1. På stenåldern (38)
X. På bronsåldern (40)
2. På medeltiden (33)

Ultunaallén
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