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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 19 maj i
Linnéträdgården och i Botans dag den 2 september. Linnés Vänner har också hjälpt till
med att hålla orangeriet i Botaniska trädgården öppet under tre helger i mars. Föreningens
medlemmar har dessutom haft möjlighet att göra arbetspass i Linnéträdgården. Under
ledning av docent Göran Ulväng, företogs en kulturresa i sydvästra Uppland varvid
Kvekgården, Salnecke slott, Höja, Alsta trädgårdar, Taxnäs samt Landsberga gård
besöktes.
Under året utlystes en gåva om 50 000 kronor till de Linneanska trädgårdarna för att fira
föreningens 25-årsjubileum.
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. 2018
delades priset ut för sjätte gången och gick till docent Ulf Swenson, botanist och
Knivstabo, för hans stora engagemang att iordningsställa Gredelby hagar och Trunsta
träsk till naturreservat.
Den sedvanliga föreläsningen till minne av föreningens grundare, örtagårdsmästare
Gunnar Petersson, ägde rum den 13 november, då Jens Heimdal, kvartärgeolog och
arkeobotaniker, talade om Öl och ölkryddor under vikinga- och medeltid.
Föreningens hemsida förbättras ständigt. Adressen är www.linnesvanner.se. E-postlistan
med medlemmarnas mailadresser uppdateras kontinuerligt, men vi skulle behöva få in
fler email adresser.

Föreningens medlemmar har erbjudits följande program:
28 februari: Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Föredrag av Helena Backman,
bibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek, över ämnet Pressade växter i
bibliotekssamlingar – reflektioner med exempel från Bergianska biblioteket.
Annika Vinnersten, intendent vid Uppsala Linneanska trädgårdar, informerade om
att jubileumsgåvan från Linnés Vänner om 50 000 kr kommer att användas till att
anlägga två odlingsbänkar för lökar, och då särskilt från södra halvklotet.
Odlingsbänkarna skall byggas av natursten vid tropiska växthusets södra gavel.
10-11, 17-18 samt 24-25 mars: Vårvinter i Orangeriet. Linnés Vänner hjälpte till vid det
uppskattade och välbesökta öppethållandet i Botaniska trädgårdens orangeri under tre
helger i mars mellan kl 12-15. 20 medlemmar deltog.
21 mars: Docent Helen Flygare föreläste Om katter i bondesamhället.
11 april: Floraförfattaren och pomologen Mattias Iwarsson talade över ämnet Vårens
kulturväxter.
25 april: Arbetspass i Linnéträdgården. Inställt pga få anmälda.
19 maj: Trädgårdsfest Linné i Linnéträdgården. Linnés Vänner medverkade med
informationsbord.
12 juni: Vårkväll och häckning i Botan – med smörgås och läsk samt besök vid vår
idegranshäck under ledning av trädgårdsdirektör Mats Block, som tillsammans med
Christina Grusell Österberg berättade om nyheterna i trädgården.
18 augusti: Kulturresa i sydvästra Uppland under ledning av docent Göran Ulväng
Kvekgården, Salnecke slott, Höja, Alsta trädgårdar, Taxnäs samt Landsberga gård
besöktes. En fullsatt buss med 58 medlemmar deltog.
2 september: Botans dag. Linnés Vänner medverkade med informationsbord.
25 oktober: Docent Ulf Swenson föreläste Om Madagaskar – ett eldorado av biologisk
mångfald som omvandla(t)s till ett antropogent gräslandskap.
9 oktober: Arbetspass i Linnéträdgården. Under ledning av Ann-Christin Sporrong
städades Linnéträdgården inför vintern.
13 november: Årets Gunnar Petersson-föreläsning hölls av Jens Heimdahl, kvartärgeolog
och arkeobotaniker, Historiska museet, som talade om Öl och ölkryddor under
vikinga- och medeltid. Efteråt serverades snittar och dryck.
12 december: Torleif Ingelög, f.d. chef för Artdatabanken, berättade om Skatter i vått och
torrt – om biologiska samlingar i Sverige. Efteråt serverades medlemmarna glögg med
tilltugg.
Föreningen har under året haft 542 medlemmar, varav 161 med familjeanknytning. Det
är en ökning från förra året med 35 medlemmar.
Uppsala den 10 januari 2019.
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