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Föreningen bildades 1985 och har till ändamål.
• Att sprida intresse och kunskap om lin och linodling
• Att anordna kurser och utställningar om lin
• Att vara kontaktorgan mellan linintresserade
• Att underlätta linberedning för medlemmarna och linodlare med hjälp av utrustningen i
linberedningsverkstaden på Fransåker.

Verksamhetsberättelse 2010
Styrelsen för Linodlarföreningen Fransåker får härmed avlämna berättelse över verksamhetsåret
2010.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Stina Wåhlmark, ordförande
Kristina Hasselgren, v. ordförande
Birgitta Törnhage, kassör
Maria Ingvarsson, sekreterare
Ann-Marie Ekblom, ledamot
Barbro Boholm, ledamot
Lisbeth Påsse, ledamot
Suppleanter: Lena Lyrén, Lena Månsson och Tina Mansourian
Adjungerande: Eva Anderson och Ulla Engström
Antalet medlemmar i föreningen vid utgången av 2010 var 103 stycken.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta (8) protokollförda sammanträden och dess
ledamöter har aktivt arbetat för att sprida intresse och kunskap om lin och dess användning.

Nedanstående aktiviteter och verksamheter har genomförts under 2010
Februari

•

I samarbete med länshemslöjdskonsulenterna ansvarade
föreningen för en spinnträff ’Från fiber till tråd’ i Slöjdhuset på
Sabbatsbergsområdet. Ca 17 entusiaster, från nybörjare till vana
spinnare, spann tillsammans på rock och slända, både ull och
lin. Ett uppskattat och lyckat arrangemang.

Mars

•

Årsmötet 2010 hölls på Studieförbundet Vuxenskolans gård
Lindhem i Upplands-Väsby. Linodlarföreningens stipendium
2010 tilldelades Klas Norin på Suckunge gård för den hjälp och
det engagemang han stöttar föreningen med i samband med vår
linodling. Efter årsmötesförhandlingarna höll Solveig
Magnusson från Adelsö ett intressant föredrag om sin
damastvävning, hur hon hittar inspiration till mönster och vad
som krävs för att ha vävningen som försörjning. Vi fick se
många prov på hennes alster på bilder och in natura. Innan
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mötet avslutades utdelades lin till den årliga
linrötningstävlingen.
April

•
•

Maj

•
•
•

Juni

•
•
•
•

Utställning i Centrumbiblioteket, Märsta centrum, på temat
’Linredskap förr och nu’
Föreningen höll ’Öppen verkstad’ lördag och söndag i samband
med Odensalas Konst- och hantverksrunda. Liksom förra året
visades linhantering från beredning av det rötade linet till
vävning med det handspunna garnet. Nytt för i år var försäljning
av återbruks produkter och gammalt linne från linneskåpet.
Mycket lyckat. Ca 200 intresserade besökare kom under de två
dagarna!
Årets kamratcirkel i linodling startade.
Första sådd av föreningens lin den 2 maj på Suckunge gård.
Spånadslinet Marina och ett franskt lin såddes med maskin av
Klas. Oljelin av obestämd sort såddes för hand.
Rensning av linåkern.
Studiebesök i verkstaden av Yrkesvävarna i Upplands-Väsby
under ledning av Eva Anderson.
Andra sådden, spånadslinet Henryck, att ha till marknaden
under Skansens lindagar, skedde den 14 juni.
Rensning av andra omgångens sådd.
Morgonutflykt till linodlingen för att titta på det blommande
linet. Linet som såddes i maj hade torkat bort, endast några
spridda strån kvar varav några med blommor.

Juli

•

Föreningen medverkade på Singö Skärgårdsslöjds marknad.

Augusti

•

Studiebesök vid odlingen och i verkstaden av hantverksgrupp
från Rimbo/Rö under ledning av Ulla Engström.
Hantverkskväll på Suckunge gård med tillverkning av
linprydnader av färskt lin till kommande marknader.
Deltagande på Skärgårdsmarknaden i Vaxholm med försäljning
av linprodukter och visning av linberedning och spinning.
Ryckning av ’Skansenlinet’.
Medverkan på Skansen under Lin- och ulldagarna med
marknadsstånd under lördagen och söndagen med försäljning av
egentillverkade linprodukter och färskt lin.

•
•
•
•

September

•
•
•

Medverkan på Lovö Hembygdsdag.
Sista linet rycks den 19 september.
Studiebesök i verkstaden av klass 3 Josefinaskolan. Eva
Anderson visade och berättade.
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Spinngille i Slöjdhuset i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna ännu en gång. Tillfället blev snabbt fullbokat av
många nybörjare och några vana spinnare.
Arbetsdag på Fransåker med repning och rensning av frön från
årets linskörd och städning i verkstaden.
Eva Anderson har tagit emot studiebesök från Uppsala
universitet (institutionen för Hushållsvetenskap) i verkstaden på
Fransåker.

November

• Jubileumsutställning på Sigtuna museum 30 oktober t o m 28
november.
• Höstmöte på Sigtuna museum. Utställningen besågs och det
bjöds på kaffekalas med smörgåstårta och stora kakfat.
Prisutdelning i linrötningstävlingen. Vinnare 2010 blev Åsa
Jonsson.
• Stina Wåhlmark höll ett lunchföredrag om lin för Rotary
Arlanda.
• Föreningen medverkade med försäljning vid Sigtuna Museums
julmarknad.

December

•

Föreningen medverkade med försäljning vid julmarknaden på
Brunnsta gård.

Övrigt
Föreningen firade under året 25-årsjubileum. Firandet kulminerade med Jubileumsutställningen
’Linet- en fiber i tiden, Linodlarföreningen Fransåker 25 år’ i Sigtuna museum om lin, linodling
och linets användbarhet. Utställningen varade under hela november månad. En arbetsgrupp inom
styrelsen lade ner ett stort arbete för att ställa i ordning och genomföra utställningen som blev
mycket uppskattad och drog till sig många besökare. Varje helg under utställningstiden fanns en
representant från föreningen på plats för att kunna svara på frågor om föreningen och
utställningen.
Planerna på att arrangera en linstudieresa till Polen eller Holland/Belgien fick tyvärr läggas ner
då det visade sig att det var svårt att hitta aktiviteter med linanknytning i Polen och en resa till
Holland/Belgien skulle bli allt för kostsam.
Ett förvaringsskåp i plåt har inköpts till föreningslokalen för förvaring av handlingar.
Föreningen har under året blivit medlem i Singö Skärgårdsslöjd.
Föreningen ansökte till Sigtuna kommun om ett kulturbidrag till verksamheten. Ett bidrag om
3 000 kronor beviljades. En ansökan lämnades också till Sigtuna Kultur och fritid om riktat stöd
till linprojekt för skolklasser i åk 3. Den ansökan beviljades inte.
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Föreningens hemsida har blivit uppmärksammad inte bara av medlemmarna. Det har
framkommit via besöksstatistiken och att det kommit frågor om lin via mejl till styrelsen från
externa besökare. Christina Dahlén har lagt ner ett fantastiskt arbete med att utveckla hemsidan
ytterligare och hålla den uppdaterad.
Odlingsåret 2010 blev inte som önskat. Första sådden blev inget av på grund av värme, torka och
jordloppsangrepp. Andra sådden klarade sig bättre delvis tack vare att Kerstin på Suckunge
vattnade, en heroisk insats! Vi fick nästan moget lin till Skansens lindagar. Inte så många och
stora linkapslar men vackert grönt och med blommor kvar. Linet mognade väldigt ojämnt, nya
blommor slog ut samtidigt som frökapslar mognade. Detta fenomen rapporterades också från
flera medlemmar med egen odling. Oljelin till buketter fick föreningen rycka hos en odlare i
Upplands-Väsby.
Linodlarföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Upplands-Väsby.

Slutord
Linodlarföreningen har funnits i 25 år och dess medlemmar fortsätter att arbeta för att sprida
kunskap om linfibern genom demonstrationer och medverkan på marknader.
Föreningens medlemmar med styrelsen i spetsen gör många ideella insatser, vilket gör att vi kan
hålla kostnaderna på en rimlig nivå.
Ett stort tack till alla medlemmar som bistår oss i vår verksamhet.

Märsta 2011-03-12

………………………….
Stina Wåhlmark
(Ordförande)

……………………………
Kristina Hasselgren
(V ordförande)

……………………………
Birgitta Törnhage
(Kassör)

…………………………
Lisbeth Påsse
(Ledamot)

……………………………
Barbro Boholm
(Ledamot)

……………………………..
Ann-Marie Ekblom
(Ledamot)

…………………………..
Maria Ingvarsson
(Sekreterare)

