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MOT  MILJONEN! 

 
Insamlingen av en miljon kronor för att 
köpa 6 ha mark norr om Station Linné har 
gått bra. Men vi har fortfarande en bit kvar 
till målet. I skrivande stund har vi just 
passerat 600 000 kronor. Slutdatum för 
insamlingen var den 30 september. Vi tar 
ett lån hos Ölands Bank på resterande 
summa. Och insamlingen fortsätter för att  
finansiera amortering på lånet.  
Själva köpet genomförs till den 1 
december. 
 
Vårt insamlingskonto är bankgiro 673-
1426. Skriv ditt namn och adress och 
”markköp” i meddelanderutan. 

 
 
Ibland får vi glada tillrop på 
inbetalningsavierna: 

 

Varför skänka pengar till Station 
Linné? 
Vi har frågat några av de bidragsgivare 
som supportat Station Linné. 
Här svarar Thomas Wiebe och Jan Landin. 
 
Thomas har under en lång tid hjälpt till att 
stödja Station Linné och är nu även en av 
våra medstiftare. Han är uppvuxen i 
Kalmar och det hela började med att hans 
mamma var väldigt intresserad av Alvaret 
och blommor. Naturintresset höll i sig och 
Thomas kom först i kontakt med Station 
Linné genom de publika evenemangen som 
anordnas varje år. Orkidévandringar och 
fladdermössexkursioner inspirerade till 
mer. Thomas tycker att det är ett fantastiskt 
jobb som görs på stationen och kände 
direkt att han måste stödja detta. Som 
medlem i Föreningen Station Linné så har 
han vid flera tillfällen fått träffa vår 
ordförande Fredrik Ronquist och 
stationschef Dave Karlsson. Dave har han 
ju många gånger hört på radion i 
Naturmorgon. 
Thomas är bosatt i Lund där han arbetar 
som barnläkare, men han spenderar mycket 
tid i sommarstugan på Öland. 
 
Jan var en doktorand på Stockholms 
universitet när han först kom i kontakt med 
stationen, dåvarande Uppsala universitets 
ekologiska forskningsstation. Han vistades 
på stationen under mitten av 60-talet 
tillsammans med Carl-Cedric Coulianus 
när Bertil Kullenberg var verksam på 
stationen. Jans expertis ligger inom 
insektsekologi och när Kullenbergs 
forskning koncentrerades på biokemi och 
feromoner tappade Jan kontakten med 
stationen.  
Jan var bekant med Jan Tengö och när han 
var verksam på stationen så blev Jan mer 
involverad i stationen och dess utveckling. 
Det var ju Jan Tengö som tog steget och 
öppnade stationen för allmänheten på ett 
nytt sätt vilket Jan Landin tycker är en 
otroligt viktig del av stationens 
verksamhet. Inriktningen som stationen 
idag har på den stora allmänheten, och då 



speciellt Forskning För Folket ligger Jan 
varmt om hjärtat. Han tycker att stationen 
måste leva vidare och för att kunna göra 
detta så behöver den växa, den behöver 
byggas ut och bli större. 
Jan skulle gärna vilja arbeta på Alvaret 
igen, och studera dess vatteninsekter. 
Stationen ligger på en plats som inte bara 
är unik i Sverige, utan det är en världsunik 
naturtyp, och stationen är den enda av sitt 
slag. 
 
 
Forskarfredag 
Researchers nigt anordnas över hela 
Europa sedan 2005. Annars slutna 
institutioner öppnar för allmänheten sista 
fredagen i september. 

 
På Öland är det skördefesthelg med 
mycket folk och Station Linné besöktes av 
runt 150 personer. Så här skyltade vi. 
 

 
Många var nyfikna på att titta på insekter 
på nära håll. För de flesta öppnade sig en 
helt ny värld med färg och form som de 
aldrig sett tidigare. 

 
 

 
 

 
Bland spindlar, kackerlackor och 
vandrande pinnar visade Pelle också upp 
en orm – en rutpyton. 
Besökarna kunde fika i ett café som Pelles 
flickor ordnat. En utställning i ord och bild 
om skadedjur spred lärdomar. I tre olika 
höganäskrus med lock kunde man trä ner 
handen och känna nåt som var svårt att 
definiera utan att se, bara känna – 
äckelburkarna kallar vi dem… 



Våra vandringsleder 

 
 

Tre vandringsleder går ut från Station 
Linné. 7 km, 2 km och 2,5 km.  

Alla kommer inte åt att få titta i 
mikroskopen, men tack vare tekniken kan 
många på en gång se via storbildsskärm 
kopplad till ett mikroskop. 

Parkeringsplats finns ju vid stationen och 
inplastade kartor med beskrivning finns i 
två brevlådor vid husgaveln med 
information. Kartan läggs tillbaka i lådan 
när man återvänt till stationen. Fina dagar 
är det många vandrare som avslutar med 
sin fikakorg utanför stationen. 

 
 
Geocaching  
Geocaching är en GPS-stödd variant av 
skattjakt, utomhus som härstammar från 
USA. Utövarna söker skatter (så kallade 
cacher) vars koordinater är utlagda på 
internet. Dessa gömmor placeras av andra 
deltagare.  

 

 

 
Vår väderstation 
Sen 1964 har vädret dokumenterats. Först 
skriftligt och sen 2009 med en digital, 
modern väderstation. Man kan köpa väder- 

 

En cache består av en behållare, som helst 
ska vara gömd på ett sådant sätt att en 
geocachare kan hitta den, medan en person 
som inte letar inte ska råka snubbla över 
den. Cacher är som regel inte nedgrävda. 
En cache kan vara av väldigt varierande 
storlek och vara gömd såväl mitt inne i 
storstäder som ute i naturen. När man väl 
hittat cachen gäller det bara att följa ett par 
stående regler. Skriva något i loggboken, 
samt se till att lämna allt exakt som när 
man hittade det. 

data från oss med många parametrar. 
 

TACK 
för allt finansiellt stöd mot vår nya 

utveckling! Någon har satt ut 16 cachar längs vår långa 
vandringsled. Det skedde sen det i somras 
stått i tidningarna om den nyröjda leden. 
Hittills har 92 personer hittat cacharna! 

 
www.stationlinne.se 
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