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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 2009
Styrelsen för Linodlarföreningen Fransåker får härmed avlämna berättelse över verksamhetsåret
2009.
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 Yvonne Ericson
Adjungerande: Lhk Eva Anderson och Ulla Engström
Antalet medlemmar i föreningen vid utgången av 2009 var 99 stycken.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju (7) 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 2009
Februari

Inspirationseftermiddag med tema ’Vad göra av sitt lingarn’ i
garnbutiken Tyllra i Norrtälje där Ann-Kristin Hult gav tips och
deltagarna fick prova att sticka disktrasor och tvålpåsar.

Mars

Årsmötet 2009 hölls i verkstaden på Fransåker.
Linodlarföreningens stipendium 2009 tilldelades Yvonne
Ericson och Birgitta Törnhage. Efter årsmötesförhandlingarna
visade Ulla Engström olika sätt att förbereda och sätta upp linet
på linfästen inför spinning på rock och slända. Lin utdelades till
den årliga linrötningstävlingen.
Arbetsdag på Fransåker med beredning av rötat lin från
Suckunge.
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April

Studiebesök i Fatburen på Stockholms slott. Första
fatbursjungfrun, Liisa Hartikainen, hade en fantastiskt intressant
förevisning av det kungliga linneförrådet och berättade hur
linnet tvättas och tas om hand i övrigt.
Föreningen deltog för första gången i Odensalas Konst- och
hantverksrunda genom att hålla verkstaden på Fransåker öppen
och visa verksamheten från beredning av det rötade linet till
vävning med det handspunna garnet. Ca 200 besökare kom!
Första sådd av föreningens lin skedde den 26 april på Suckunge
gård. Det såddes i år med maskin av Klas på Suckunge. Ca 40
m2 spånadslin, sorten Henryk, och ca 15 m2 oljelin av
obestämd sort.

Maj

Rensning av linåkern.
Oljelinet såddes om. Det som såddes i april ville inte ta sig.

Juni

Ytterligare ca 40 m2 spånadslin, sorten Susanne, såddes 21 juni
av Klas på Suckunge med maskin för att ha färskt lin till
marknad på Skansen i augusti.
Skötsel av linodlingen med rensning.
Morgonutflykt till linodlingen för att titta på det blommande
linet.

Juli

Föreningen medverkade på Singö Skärgårdsslöjds marknad.
Hantverkskväll på Suckunge gård med tillverkning av
linprydnader av färskt lin till kommande marknader.
Ryckning 29 juli av det lin som såddes först.

Augusti

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. Det förevisades även
hur man tillverkar linkronor och prydnader av det färska linet.
Studieresa, heldag, till Sundborn och utställningen ’Stilikonen
Karin 150 år’. Resan blev snabbt fulltecknad och blev mycket
lyckad.

September

Medverkan på Lovö Hembygdsdag.
Studiebesök i verkstaden av klass 3 från Josefinaskolan.
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Oktober

Arbetsdag på Fransåker med repning och rensning av frön från
årets linskörd.
Eva Anderson ledde två studiebesök från Uppsala universitet
(institutionen för Hushållsvetenskap) i verkstaden på Fransåker.

November

Höstmöte kombinerat med spinngille hölls i Slöjdhuset i
Stockholm. Mötet inleddes med redovisning av resultatet i
linrötningstävlingen. Vinnare 2009 blev Kristina Hasselgren.
Därefter delade Ulla Engström med sig av sin fantastiska
kunskap om lin och spinning innan deltagarna själva började
spinna på medhavda rockar och sländor.
Föreningen medverkade med försäljning vid Sigtuna Museums
julmarknad.

December

Föreningen medverkade med försäljning vid julmarknaden på
Brunnsta gård.

Övrigt
Föreningen ansökte till Sigtuna kommun om ett kulturbidrag till verksamheten. Ett bidrag om
3 000 kronor beviljades.
På Årsmötet beslöts att från 2010 införa familjemedlemskap om 75 kr per tillkommande
familjemedlem och år.
Christina Dahlén, som går en utbildning i webdesign, har åtagit sig uppgiften att bygga en
hemsida för Linodlarföreningen. I april köptes/skapades domänen ’www.linodlarna.se’ och
under hösten har Christina arbetat med att skapa hemsidans struktur och lägga in information och
bilder. Målet är att ha sidan klar till årsmötet 2010.
Årets odling i Suckunge gav en bra skörd, både av spånadslinet (sorterna Henryk och Susanne)
och, efter omsådd, även oljelinet. Utsädet till Henryk var ca 10 år gammalt men groddprov före
sådd och odlingsresultatet visade att det går att använda ’gammalt utsäde’. Ett försök gjordes
med att låta sådden gro under fiberduk, en del av sådden av spånadslinet täcktes direkt efter sådd,
för att se om det skulle ge ett bättre slutresultat. Linet under fiberduken grodde och kom upp
snabbare men vid ryckning var det ’otäckta linet’ i kapp. Det kom en del regn under
växtperioden så jorden hölls fuktig även utan fiberduk.
Linodlarföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.
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Slutord
Linodlarföreningen har funnits i 24 år och dess medlemmar fortsätter att arbeta för att sprida
kunskap om linfibern genom demonstrationer och medverka 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 2010-03-09
………………………….
Stina Wåhlmark
(Ordförande)

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

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

…………………………
Lisbeth Påsse
(Ledamot)

……………………………
Barbro Boholm
(Ledamot)

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

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

