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Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande i
samband med årsmötet. Föreningen deltog i firandet av Linnés födelsedag den 18
maj i Linnéträdgården och i Botans dag den 1 september. Under några dagar i mars
hjälpte linnévännerna till vid öppethållandet av lökutställningen, Vårvinter i
Orangeriet, i Botaniska trädgården, som ägde rum den 23-31 mars. Föreningens
medlemmar har dessutom haft möjlighet att göra arbetspass i Linnéträdgården. Den
17 augusti företog ett femtiotal av föreningens medlemmar en utflykt till
Svindersvik.
Under året utlystes ett bidrag om 25 000 kronor till de Linneanska trädgårdarna.
Linnés Vänner har inlett ett samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala, vilket gett ökad
reklam åt föreningen och fler medlemmar har kunnat värvas.
Den sedvanliga föreläsningen till minne av föreningens grundare, örtagårdsmästaren
Gunnar Petersson, ägde rum den 12 november, då idrottshistorikern Isak Lidström
föreläste om samiska lekar och spel, med utgångspunkt i Linnés lappländska resa.
Föreningens hemsida förbättras ständigt. Adressen är www.linnesvanner.se. E-postlistan
med medlemmarnas mailadresser uppdateras kontinuerligt, och vi vill gärna få in fler
email adresser.

Föreningens medlemmar har erbjudits följande program:
28 februari: Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Eva Nyström, lärdomshistoriker och
forskningsredaktör vid Linnékorrespondensen, presenterade, utifrån projektet med att
publicera breven till och från Linné, huvuddragen i Linnés korrespondens med nära vännen
Abraham Bäck. Trädgårdsintendent Per Erixon redogjorde för hur de 25 000 kr som
föreningen beviljat skulle användas. Inom ramen för temat 2019, lök- och knölväxter, har man
i Linnéträdgårdens orangeri ställt ut reproduktioner av bilder på lök- och knölväxter ur
Blomboken av Olof Rudbeck d.ä. Urvalet av bilder är baserat på växter som odlats i
Linnéträdgården under Rudbecks ledning. Projektet har titeln Bulbi Rudbeckii. Medlen har
använts till tryckkostnader och inramning av bilderna.
23-24 och 30-31 mars. Linnévännerna hjälpte till vid öppethållandet av
lökutställningen, Vårvinter i Orangeriet, i Botaniska trädgården.
9 april: Christina Winter: ”Om Bin, humlor och andra pollinerare”.
25 april: Linnés Vänner hade sedvanligt arbetspass i Linnéträdgården och hjälpte till
med att göra vårfint inför öppnandet; den 9 maj gjordes en extra insats i Botan med
att rensa ogräs.
18 maj: Trädgårdsfest Linné i Linnéträdgården. Linnés Vänner medverkade med
informationsbord.
12 juni: Vårkväll i Botan – med smörgås och läsk i Tropiska växthuset.
Trädgårdsdirektör Mats Block guidade runt och visade bl. a. de nya lökbäddarna
som föreningen bidragit till att finansiera.
17 augusti: Ett femtiotal av föreningens medlemmar deltog i en bussutflykt till
Svindersvik, med guidad visning av herrgården och lunch i Brygghuset. Eva
Nyström föreläste under resan om släkten Grill.
1 september: Botans dag. Linnés Vänner medverkade med informationsbord.
9 september: Trädgårdsmästare Roger Holt, Botaniska trädgården, berättade om
torktåliga växter lämpliga för trädgården. Föreläsningen skedde i samarbete med
Folkuniversitetet. Tre nya medlemmar värvades.
3 oktober: Arbetspass i Linnéträdgården. Linnéträdgården städades inför vintern.
30 oktober: Besök på Riddarhuset i Stockholm, där riddarhusamanuens Oscar
Langenskiöld gav en guidad visning och redogjorde särskilt för bakgrunden till Linnés
vapensköld.
12 november: Årets Gunnar Petersson-föreläsning hölls av idrottshistorikern Isak
Lidström som föreläste ”Om samiska lekar och spel, med utgångspunkt i Linnés
lappländska resa”. Snittar och bubbel serverades.
12 december: Ingvar Svanberg presenterade ”Johan Peter Falck – Linné-lärjunge som
reste i Sibirien”. Medlemmarna serverades glögg och kaka. Även denna föreläsning
skedde i samarbete med Folkuniversitetet.
Föreningen har under året haft 597 medlemmar, varav 169 med familjeanknytning. Det
är en ökning från förra året med 55 medlemmar.
Uppsala den 10 januari 2020.
Ann-Mari Jönsson
ordförande

Cecilia Bergström

Mats Eriksson

Christina Grusell Österberg

Eje Rosén

Ingvar Svanberg

Gunhild Bäck

Åsa Hedlund

