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Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande i samband med 
årsmötet. Föreningen deltog i firandet av Linnés födelsedag den 20 maj i Linnéträdgården och 
i Botans dag den 3 september. Linnés Vänner har också hjälpt till med att hålla orangeriet i 
Botaniska trädgården öppet. Föreningens medlemmar har haft möjlighet att göra arbetspass i 
Linnéträdgården.  Resan gick i år till Engelsbergs bruk. Ett femtiotal medlemmar följde med. 
 
Under året utlystes 25 000 kronor till de Linneanska trädgårdarna.  
 
Projektet ”Vattenrådet för asp- och biotopvård” pågår. Stora aspar rapporteras nu ta sig upp i 
Fyrisån via asptrapporna. En asptrappa finns nu färdigställd vid Ulva kvarn. Föreningen deltar 
även fortsättningsvis i diskussionerna kring bevarande av Årike Fyris. 
 
Under 2011 instiftades Linnés Vänners pris på 5 000 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. Priset delas ut vartannat år, 
vilket innebär att inget pris delats ut under 2017.  
 
Årets föreläsning till minne av föreningens grundare, örtagårdsmästare Gunnar Petersson, 
ägde rum den 16 november. Göran Greider, journalist och författare, talade om sin bok: ”I 
trädgården hörs andra ekon”.  
 
Föreningens hemsida har under året fortsatt att omarbetas. Adressen är www.linnesvanner.se. 
En ny folder har tagits fram. E-postlistan med medlemmarnas mailadresser uppdateras 
kontinuerligt, men vi skulle behöva ha in fler email adresser. 
 
 



Föreningens medlemmar har erbjudits följande program:  
 
28 februari: Årsmöte med föredrag av prof. em. Gudrun Nyberg. Föredragets titel var:  
 ”Bengt Euphrasén 1755-1796, en naturvetare i motvind”. 
 Docent Roland Moberg berättade om arbetet med den nya lavfloran, ”Lavar: en 

fältguide” (2016), författad tillsammans med Svante Hultengren. 
 Jesper Kårehed, intendent vid Uppsala Linneanska trädgårdar, informerade om att årets 

ekonomiska stöd från Linnés Vänner kommer att användas till en ny informationsskylt vid 
Linnés Museum in Altis på Hammarby. 

21 mars: Författaren Gunilla Lindell föreläste om ”Till livs med Linné”. 
4 april: Docent Göran Ulväng talade om, ”Linnés Hammarby – en typisk svensk 

herrgård?”  
26 april: Arbetspass i Linnéträdgården. Linnevännernas arbetsgäng samlades för en 

hjälpinsats i Linneträdgården 
20 maj: Firande av Linnés födelsedag i Linnéträdgården. 
1 juni: ”Vårkväll och häckning i Botan” med smörgås och läsk samt besök vid vår 

idegranshäck under ledning av trädgårdsdirektör Mats Block, som tillsammans med 
Annika Vinnersten berättade om nyheterna i trädgården.   

19 augusti: Resa till Engelsbergs bruk. På väg till Engelsberg passerade resan området för 
de stora skogsbränderna. Mattias Iwarsson berättade på ett fascinerande sätt om vad som 
kommer att hända med naturen på den brända marken i framtiden. 

3 september: Botans dag. 
7 september: Höstens första föredrag hölls av rättshistorikern Carl Gustaf Spangenberg, 

som berättade om ”När Linné dömde Stina Carlsdotter till döden”.  
3 oktober: Arbetspass i Linnéträdgården. Under ledning av Ann-Christin Sporrong 

städades Linnéträdgården inför vintern. 
26 oktober. Medicinhistoriska museet visades av Urban Josefsson, chef för museet. 
16 november: Årets Gunnar Petersson-föreläsning hölls av författaren och debattören Göran 

Greider, som berättade om sin nya bok, ”I trädgården hörs andra ekon”. 
7 december: Vetenskapshistorikern Hjalmar Fors och apotekaren Nils-Otto Ahnfelt talade 

över ämnet ”Hur gör man Teriak: tidig modern medicin i praktiken”. Deltagarna 
serverades glögg med tilltugg. 

 
Föreningen har under året haft 507 medlemmar, varav 123 med familjeanknytning.  Det är en 
ökning från förra året med 34 medlemmar. 
 
 
Uppsala i januari 2018. 
 
 
Ann-Mari Jönsson   Eva Elfström Björkman 
ordförande     sekreterare  
 
 
 
Cecilia Bergström                  Gunhild Bäck                  Carl-Erik Cantell  
 
 
 
Mats Eriksson                         Christina Grusell             Ingvar Svanberg  


