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Styrelsen har haft sex 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 Kulturens karneval den 25 – 26 maj och i Botans dag och odlartävling den 31 augusti. Även 
detta år har föreningen haft möjlighet att göra ”arbetspass” i Linnéträdgården. Under året har 
nya träd planterats i Universitetsparken. Föreningen har stått för halva kostnaden för skyltarna 
till en kostnad av 26489 kr. Dessa har satts upp av Marita Wigren Svensson, Roger Svensson 
och Mattias Iwarsson. 
 
Föreningen firade sitt 20-årsjubileum den 23 maj på Carl von Linnés födelsedag, i 
samarrangemang med Uppsala linneanska trädgårdar och Svenska Linnésällskapet. Under 
jubileumsfesten i Linnéträdgården talade Olle Mattson om sin bok Giftiga växter i litteraturen. 
Dessutom var det musikunderhållning, och föredrag av Thomas Ihre om sin släkting, arkiatern 
Abraham Bäck. Därefter serverades middag.  
 
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 året har förening bytt logotyp (se ovan), fortfarande stjärnflocka Astrantia major, men i 
en mer stiliserad form som ska fungera i olika digitala sammanhang, till exempel hemsidan. 
 
Föreningens bidrag att användas till verksamheter vid någon eller några av Uppsala 
Linneanska trädgårdar, 25 000 kr, gick 2013 till det nya systematiska kvarteret i Botaniska 
trädgården. 
 



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. 2013 års pris gick till Sven Olof 
Ulefors, för hans omfattande forskningsarbete om puckelflugor, en av de största och mest 
svårarbetade flugfamiljerna. Priset delades ut vid föreningens 20-årsjubileum den 23 maj.  
 
Under året dog en av föreningens grundare, örtagårdsmästare Gunnar Petersson. Föreningen 
har beslutat att till minne av hans gärning ge en årlig Gunnar Peterssonföreläsning med början 
hösten 2014. 
 
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt. Adressen är www.linnesvanner.se. 
Även E-postlistan med medlemmarnas mailadresser uppdateras kontinuerligt. 
 
Föreningens medlemmar har erbjudits följande program:  
25 februari: Årsmöte med föredrag av Kerstin Hulter Åsberg, läkare och medicine doktor. 
Föredragets titel var: Läkarutbildningen i Uppsala 400 år. 
25 mars: Påskpynt. Blomgrupper att pryda påskbordet med i Botaniska trädgården 
23 maj: Föreningen Linnés vänners 20-årsjubileum i Linnéträdgården. Se ovan. 
11 juni: ”Vårkväll och häckning i Botan” med kaffe och ’koll’ av vår idegranshäck under 
ledning av trädgårdsdirektör Mats Block, som berättade om det som är fint i trädgården just 
nu och det nya fjällpartiet, som Linnés Vänner bidragit ekonomiskt till. Ett samarrangemang 
med Uppsala Soroptimistklubb. 
31 augusti: Botans dag och odlartävling. 
11 september: Humlor och fjärilar i Uppsalatrakten med växtekologerna Ingela Frost och 
Ronny Alexandersson. 
2 oktober: Arbetspass i Linnéträdgården. 
13 oktober: Lavexkursion till Hammarskog med Stefan Ekman. 
20 november: Människans ursprung – Guidning i Evolutionsmuséet med museiintedent Jan 
Ove Ebbestad.  
17 december: Systematikens moderna verktygslåda. Streckkoder och datorer – vad 
skulle Linné ha gjort? Zoologen Mikael Thollesson berättar om hur moderna tekniker som 
DNA-streckkodning och bioinformatik skapar helt nya möjligheter för systematik och 
artbestämning. Ett samarrangemang med Uppsala Botaniska förening. 
 
Föreningen har under året haft 348 medlemmar, varav 101 med familjeanknytning, vilket är 
en minskning med 2 personer från förra året.  
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