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Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande i samband med 
årsmötet. Styrelseledamöter har samarbetat med Svenska Linnésällskapet, Sällskapet Linnés 
Hammarby, Uppsala TrädgårdsSällskap och Upplands Botaniska förening. Föreningen deltog 
i Botans dag den 29 augusti. Även detta år har föreningen haft möjlighet att göra ”arbetspass” 
i Linnéträdgården.  
 
Under året utlystes 25000 kronor till de Linnéanska trädgårdarna.  
 
Projektet ”Vattenrådet för asp- och biotopvård” pågår men inget nytt finns att rapportera för 
året. Föreningen deltar även fortsättningsvis i diskussionerna kring bevarande av Årike Fyris. 
 
Under 2011 instiftade föreningen ett pris på 5000 kr till en person som uppmärksammat en i 
våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett 
vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Linnés vänners pris för 2015 års 
tilldelades Hubert Agback för hans kunskaper om växtnamn och deras korrekta användning i 
tal och skrift. Priset delades ut vid föreningens vid årsmöte den 24 februari.  
 
Årets föreläsning till minne av föreningens grundare, örtagårdsmästare Gunnar Petersson ägde 
rum den 14 oktober. Detta år talade Anna Ivarsdotter, professor emerita vid institutionen för 
musikvetenskap över ämnet ”Sången i skogen – skogen i sången”.  
 
Föreningens hemsida har under året fortsatt att omarbetats. Adressen är www.linnesvanner.se. 



Även E-postlistan med medlemmarnas mailadresser uppdateras kontinuerligt. 
 
Föreningens medlemmar har erbjudits följande program:  
24 februari: Årsmöte med föredrag av Marie-Christine Skuncke, professor i 
litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Föredragets titel var: Linnélärjungen Carl Peter 
Thunberg, Japanresenär. 
25 mars: Eva Nyström, forskningsredaktör Linnékorrespondensen, föreläste om hur 
medicinska studieresor till Holland kunde te sig på 1700-talet. 
14 april: Arbetspass i Linnéträdgården. 
9 juni: ”Vårkväll och häckning i Botan” med kaffe och ’koll’ av vår idegranshäck under 
ledning av trädgårdsdirektör Mats Block, som tillsammans med Annika Vinnersten 
berättade bland annat om pionlandet och andra delar av den gamla trädgården och om det som 
var fint i trädgården just då. Ett samarrangemang med Uppsala Soroptimistklubb. 
15 augusti: Resa till Lövsta bruk med bland annat guidning av herrgården och kyrkan. 
29 augusti: Botans dag. 
28 september: Mats Hjertson, museiintendent på Evolutionsmuseets botanikavdelning talade 
över ämnet: Kaktusar – Från Linnés tid till nutid. 
1 oktober: Arbetspass i Linnéträdgården. 
14 oktober: Anna Ivarsdotter, professor emerita vid institutionen för musikvetenskap, talade 
över ämnet ”Sången i skogen – skogen i sången”.  
17 november: Roland Moberg, talade över ämnet ”Linnéstigarna i Uppsala med omnejd”. 
9 december: Mats Eriksson, museichef vid Evolutionsmuseet, talar över ämnet Zoologiska 
samlingar från 1700-talet. Deltagarna serverades glögg med tilltugg. 
 
Föreningen har under året haft drygt 400 medlemmar. 
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