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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 2011
Styrelsen för Linodlarföreningen Fransåker får härmed avlämna berättelse över verksamhetsåret
2011.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Eva Anderson, ordförande
Kristina Hasselgren, v. ordförande
Birgitta Törnhage, kassör
Maria Ingvarsson, sekreterare
Lisbeth Påsse, ledamot
Tina Mansourian, ledamot
Åsa Johnson, ledamot
Suppleanter: Lena Lyrén, Ann-Marie Ekblom, Barbro Boholm
Adjungerande: Ulla Engström och Christina Dahlén
Antalet medlemmar i föreningen vid utgången av 2011 var 107 stycken.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio (9) 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 2011
Februari

•

Studiebesök på Almgrens Sidenväveri.

Mars

•

Årsmötet 2011 hölls i Josefinaskolan i Märsta. Elisabeth
Claeson från Sigtuna museum höll ett trevligt föredrag på temat
’Kvinnor i museets gömmor’.

April

•

Spinndag i Tolvmansgården i Rimbo under ledning av Ulla
Engström.

Maj

•

Odlingscirkeln startade. Linsådd på Suckunge gård 1 maj.
Maskinsådd av ca 80 m2 Henryck. Oljelin av obestämd sort
såddes för hand, ca 30 m2.
Städdag på Fransåker
Studiebesök av Österåkers slöjdgille.

•
•
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Juni

•

•
Juli

•

•
•
•
Augusti

•
•
•

•
•
September

•
•

Oktober

•

•

•
November
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Rensning av Kerstins lin, Marylin, som maskinsåddes på
Suckunge gård veckan före föreningens lin. Föreningens lin har
kommit mycket dåligt pga torka.
Runt midsommar såddes föreningens lin, sorten Marylin, att ha
till marknaden under Skansens lindagar.
Morgonutflykt till linodlingen för att titta på det blommande
linet. Föreningens lin hade nu kommit igång efter lite regn.
Kerstins lin var i full blom.
Föreningen medverkade på Singö Skärgårdsslöjds marknad.
Ryckning av lin med gröna frökapslar till buketter.
Inom odlingscirkeln lades fjolårslin ut på marken för rötning.
Hantverkskväll på Suckunge gård med tillverkning av
linprydnader av färskt lin till kommande marknader.
Föreningen skulle medverkat på Skärgårdsmarknaden i
Vaxholm men det ställdes in pga regnväder.
Medverkan på Skansen under Lin- och ulldagar med
marknadsstånd under lördagen och söndagen med försäljning av
egentillverkade linprodukter och färskt lin.
Linryckning vid flera tillfällen under månaden. Sista rycket var
26 augusti.
Linrötningen avbröts.
Två träffar på Fransåker för deltagarna i odlingscirkeln med
frörepning, tröskning och rensning av linfrö från årets skörd.
Jubileumsresa till VÄV 11 i Borås.
Medverkan på ’Galen i garn’, en textil dag på Nordiska museet.
Berättade om linberedning och demonstrerade spinning av lin
på rock och slända.
Studiebesök i verkstaden av:
− klass 3 Josefinaskolan.
− Uppsala universitet (institutionen för Textilvetenskap)
− Svenska Turistföreningen
Höstmöte med spinning i Slöjdhuset. Prisutdelning i
linrötningstävlingen. Vinnare 2011 blev Maria Ingvarsson.

• Arbetskväll i Odensala församlingshem tillsammans med
Ullgruppen i Odensala.
• Föreningen medverkade med försäljning vid Sigtuna Museums
julmarknad.
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Övrigt
Föreningen arrangerade och genomförde en tredagarsresa ner till Borås för besök på VÄV11.
Resan var föreningens försenade Jubileumsresa med anledning av 25-årsjubileet 2010. Resan
blev mycket uppskattad och lyckad. På vägen ner till Borås besöktes Ljungbergs Textiltryckeri i
Rydboholm där deltagarna fick en mycket intressant guidning runt i hela fabriken och fick se
både hur maskintryck och handtryck går till. Andra dagen var vikt åt vävmässan och avslutades
med en mycket trevlig middag på hotellet. På resan hem dag tre gjordes ett besök i Linköping
med besök på Östergötlands museum och en privat visning av den lilla utställningen ’Cross
Atlantic Shuttles’.
Föreningen ansökte till Sigtuna kommun om ett kulturbidrag till verksamheten. Ett bidrag om
4 000 kronor beviljades.
Odlingsåret 2011 blev inte som önskat. Första sådden som gjordes i maj kom igång mycket
dåligt på grund av torka. Först efter lite regn i början på juli tog det fart men blev mycket ojämnt.
Andra sådden i slutet på juni klarade sig bättre men blev angripet av mjöldagg som påverkade
både utseendet och fiberkvalitén, ingen styrka i fibrerna. Som tur var fick föreningen ta del av
det lin som Kerstin på Suckunge sådde ca en vecka tidigare än föreningens lin. Kerstins lin hade
hunnit etablera sig innan första torkan och drabbades inte lika hårt av den och klarade även
mjöldaggsangreppet bättre. Trots dålig fiberskörd så fick vi ihop desto mer frö ca 8 kg Marylin
och 1 kg Henryck.
Föreningen fick besked om uppsägning från verkstadslokalen på Fransåker från och med mars
2012. Hushållningssällskapet, föreningens hyresvärd, lämnar Fransåker och fastighetsägaren
Uppsala universitet kommer förmodligen att sälja gården. Styrelsen påbörjade arbetet med att
hitta en annan lokal.
Linodlarföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Upplands-Väsby.

Slutord

Linodlarföreningen har funnits i 26 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.
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Ett stort tack till alla medlemmar som bistår oss i vår verksamhet.

Märsta 2012 - 02 - 22
………………………….
Eva Anderson
(Ordförande)

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

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

…………………………
Lisbeth Påsse
(Ledamot)

……………………………
Tina Mansourian
(Ledamot)

……………………………..
Åsa Johnson
(Ledamot)

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

