FAMAM EXTENDERE FACTIS
– Att öka sitt rykte genom gärningar.
(Vergilius, romersk skald)
Linné var otroligt ﬂitig. Åtta timmars
arbetsdag räckte inte och han tog
ofta till nattens timmar för att hinna
med allt. Det här citatet brukar framhållas som ett av Linnés valspråk.

”Den är bara SÅÅ ﬁn!”
Ernst Kirchsteiger
”Ett smycke i vardagen!”
Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt

INNOCUE VIVITO – Lev oförvitligt.
(Ovidius, romersk skald)
Detta citat, som är ett annat av Linnés valspråk, lät han måla på dörrkarmen till sin kammare på Hammarby utanför Uppsala. På dörrkarmen
har valspråket det fromma tillägget
”Numen adest” vilket betyder
”Gudomen är närvarande”.

Material: obehandlat gjutjärn
(precis som gatubrunnar)
Mått: 35 x 35 x 4 cm (samma mått
som standardplattor av betong)
Vikt: ca 32 kg/st
Förslag till användningsområden:
trottoarer, gågator, trädgårdsgångar,
prydnad i trädgårdar och parker

TACK Ann-Mari Jönsson (docent i latin och redaktör i
Projekt Linnékorrespondensen) för hjälp med Linnécitaten!
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OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA
– Att förundra sig över allt, även det
alldagligaste. (Carl von Linné)
Bättre kan det väl inte sägas? Den
nyﬁkne vetenskapsmannen Linné i
ett nötskal.

Lättplacerade markplattor med
många användningsområden

Ekologen och vetenskapsmannen Linné
Plattorna är gjorda som en hyllning till Sveriges genom
tiderna mest berömda vetenskapsman, LInné.
Carl von Linné (1707-1778) var kanske en av världens
första ekologer. Han värnade om arternas mångfald
och menade att man inte skulle förakta de små
och oansenliga eller till synes onyttiga arterna
– alla fyller de en funktion i naturen. Linné hade en
arbetskapacitet som få. Han sorterade, ordnade och
namngav allt i naturen, från mossor till mineraler.
Han hade en idé om att naturen ruvade på enorma
resurser och lyckades utverka medel för att utforska
och inventera både Sveriges och världens natur. 1741
blev han professor i Uppsala där han sägs ha varit
mycket populär bland både svenska och utländska
studenter för sin entusiasm och sitt annorlunda sätt
att undervisa. www.linnaeus.uu.se

Plattorna har samma mått som standardplattor av
betong, vilka vanligtvis är 35 x 35 x 4 cm. Därför är
det enkelt att byta ut en platta eller ﬂera i trottoaren,
gågatan eller trädgårdsgången mot en dekorativ järnplatta. Ett lätt och kul sätt att pigga upp en vanlig
och lite trist plattläggning! Men lika bra passar järnplattorna som trampstenar, solitärer eller dekoration
i en gräsmatta, grusgång eller rabatt. Och varför inte
gjuta in en platta i golv eller vägg ...

Originalen skulpterade för hand
Alla citaten är gjorda i Capitalis Monumentalis,
den eleganta bokstavsform som de gamla romarna
använde när de högg sina inskriptioner i sten ca 100
e Kr. Jag har använt liknande verktyg och teknik men
skurit i gips när jag gjort originalen.
Järnplattorna är sedan hantverksmässigt gjutna av
Tierps Järnbruk, Sveriges enda tillverkare av så kallat
gatugods (brunnslock, gatubrunnar etc) och företaget bakom K- och A-brunnarna.

Entrén till Linnéträdgården i Uppsala.

Ett hållbart material med traditioner
Att använda obehandlat gjutjärn utomhus har en
lång tradition och det gäller inte bara sådant som
gatubrunnar. I Bergslagen är det vanligt att gamla
hus har järnhällar framför dörrar och trappor.
Mina gjutjärnsplattor är metallgrå från början. När de
har lagts ut rostar de snabbt – men bara på ytan. Så
småningom får järnet en vacker svartbrun patina, se
på brunnslocken i våra gator och trottoarer!

