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LINNÉMUSEETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Museisäsong

2009
År 2009 är även det påverkat av Linnéjubileet för två år sedan. Ett påtagligt lokalt,
nationellt och internationellt intresse finns kvar för museet vilket har resulterat i
närmare 12 000 besök. Tack vare god ekonomisk satsning av huvudmannen
Svenska Linnésällskapet, kunde museet även detta år möta allmänhetens intresse
och hålla öppet 1 maj – 30 september, tisdag-söndag, kl 11-17. Även under resten
av året har museet besökts av ett antal turistgrupper.
Personal
Prefekt Ing-Marie Munktell (styrelseuppdrag)
Intendent Eva Björn (heltidsanställd)
Antikvarie Cecilia Bergström (heltidsanställd)
Amanuens Anna Fredriksson (säsongsanställd, timtjänst)
Amanuens Sofia Lennartsson (säsongsanställd, timtjänst)
Amanuens Lina Ludvigsson (säsongsanställd, timtjänst)
Amanuens Anna-Pia Norman (timtjänst)
Amanuens Bojana Simsic (säsongsanställd, timtjänst)
Alla amanuenser har bemannat museets entré och butik, städat, skött lager,
informerat och hållit visningar på svenska och engelska samt även utfört andra
förekommande arbetsuppgifter på museet.
Museisäsong och besökare 2009
Under år 2009 besöktes Linnémuseet av närmare 12 000 personer. Jämfört med
åren före jubileet (1999-2005) innebär detta en 300 procentig ökning. Antalet
svenska och utländska besökare väger också tämligen jämt. För mera
besöksstatistik se bilaga 1. Även under detta år har Linnémuseet och
Linnéträdgården haft gemensam entrébiljett vilket på ett enkelt sätt gett tillträde
till bägge besöksmålen.
Världsarvsansökan
Under år 2009 fortsatte även utredningen om Linnéminnenas ansökan om
världsarvsstatus och i samband med världsarvsarbetet deltog Linnémuseet i ett
seminarium med svenska, franska, holländska, engelska och amerikanska
delegater. Ansökan har dock ändrat inriktning och gäller nu ett världsarv i
systematisk biologi. Världsarvet får ändå knytas till vissa fysiska platser där
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arbetet har utförts vilket gäller Linnéminnena i Sverige men även flera platser i
Holland. Frankrike, England, Frankrike, USA, Australien, Sydafrika och Japan.
”Tillsammans bär dessa platser på ett kulturarv från den period under 1700-talet
då vetenskapen systematisk biologi växte fram genom det arbete som Carl von
Linné (1707-1778) och hans samtida kollegor utförde.” (Citat från den
preliminära världsarvsansökan). Ansökan skall bearbetas vidare under 2010, bland
annat med detaljbeskrivning av Linnémuseet och de olika platserna, för att sedan
lämnas in till UNESCO i februari 2011.
Samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommun
Under 2009 fortsatte Linnémuseet/Svenska Linnésällskapet att delta i det lokala
samarbete kring Linné som initierades med anledning av jubileumsåret. Övriga
deltagare i detta samarbete är Uppsala universitet genom Uppsala Linneanska
trädgårdar, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Tourism och Uppsala kommun.
Gruppen valde ut projekt som lyftes gemensamt, däribland arrangemangen på
Linnés födelsedag den 23 maj, Evolutionsstråket (med början i Linnémuseet och
avslutning i Botan), 1700-talsmarknad m.m. Under sommaren samarbetade
Linnémuseet med Uppsala linneanska trädgårdar kring 1700-talsmarknaden i
Linnéträdgården den 16 augusti. Arrangemanget blev väl mottaget och kommer
att upprepas i år.
Programverksamhet
Under säsongen höll Linnémuseet följande visningsprogram: Sprätthökar och
modedockor – om kläder och textilier i Linnémuseet, Brokota tapeter – om tapeter
och heminredning på 1700-talet, Till livs med Linné – Linné om mat och hälsa,
Sjuppen, Grinn och Diana – om Linnés djur och samlingar, I Fru Linnés gömmor,
Mode och skönhet på 1700-talet, Vetenskap och vardag hemma hos Linné, Sköna
hem på 1700-talet, Linné och Kina samt Kvinnors liv på 1700-talet.
På Sara-dagen den 19 juli ordnades även en temadag med visningar om
kvinnors liv på 1700-talet. Den 16 augusti arrangerade Uppsala linneanska
trädgårdar och Linnémuseet en 1700-talsmarknad i Linnéträdgården. Det var ett
lyckat arrangemang som lockade ca 1000 besökare. I museet erbjöds en stil- och
möbelhistorisk specialvisning som var mycket välbesökt. Kulturnatten den 12
september lockade 382 besökare, med fritt inträde mellan 17-20.
Visningsverksamhet
Tack vare god bemanning även 2009, har allmän visning av museet kunnat hållas
två gånger per dag. Visningsspråk var svenska och engelska. Tillsammans blev
det 194 visningar och 1392 personer deltog. Beställda visningar av museet har
också hållits under perioden jan – december. Denna möjlighet har utnyttjats av
skolor, föreningar, personalutflykter, researrangörer, etc.
Utöver den egna visningsverksamheten har utomstående researrangörer
kommit med auktoriserad Linnéguide. Många arrangörer bokade visningen genom
Uppsala Tourism vilka hanterade bokningar och gruppresor på ett sätt som fick
verksamheten att fungera väl. Totalt har 65 beställda visningar hållits, 31 av
museets egen personal och 34 visningar av extern guide. 1725 personer har besökt
museet genom någon form av grupparrangemang.
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Skolverksamhet
Under jubileet 2007 uppmanades kommunens skolklasser att inlemma
Linnéprojekt i årets undervisning och ett besök på Linnéminnena ingick ofta i
projektet. Den minskning under 2008-2009 som noterats kan eventuellt bero på
det tidigare engagemanget. Positivt nog har Linnémuseet ändå fått beställningar
på ett antal skolvisningar detta år.
Museibutik
Även museibutiken har haft ett bra år även om intäkterna är något sämre än förra
året. Bruttointäkterna beräknas till ca 124 300kr. Dessa kommer förmodligen att
bli bättre under 2010 i och med att museet numera kan ta emot betalkort.
Med sin inriktning på Linnés liv och verk, botanik, trädgård, inredning och
kulturhistoria attraherar butiken många av museets besökare. Där erbjuds också
produkter och litteratur med anknytning till museet. Museet har sedan tidigare ett
souvenirsamarbete firman Ohlsson&Lohaven, vilket har gett både
försäljningsprodukter och kommissionsintäkter. Under hösten 2009 tog museet
fram en ny kollektion hos Ohlsson&Lohaven med tema Linnés person samt olika
botaniska tryck bland annat på linneor. I kollektionen ingår flera brickor,
skärbrädor, magnetiska bokmärken och kylskåpsmagneter. Kollektionen kommer
också att kommissionsförsäljas av Linneträdgården och Linnés Hammarby vilket
förväntas ge ytterligare inkomster till museet. För intäktsstatistik se bilaga 1.
Information och marknadsföring
Linnémuseet har deltagit i lokal samverkan kring marknadsföring mot såväl
grupper som enskilda besökare. Linnémuseet har inom ramen för detta samverkat
kring arrangemang med Linnéanknytning, som födelsedagsfesten den 23 maj,
Evolutionsstråket, 1700-talsmarknaden i Linnéträdgården m.m. Detta ingår i en
vidare och mer långsiktig strävan att ytterligare etablera Linnés hem och
trädgårdar som besöksmål för grupper och enskilda. Detta sker genom gemensam
profilering och samarbete kring deltagande i Turmässan, trycksaker,
webbproduktion och annonsering. Utöver detta har Linnémuseet även stått för
egen information och marknadsföring, däribland genom annonsering riktad till
grupper, webb, nyproduktion av egna foldrar etc. Linnémuseets samarbete om
marknadsföring med Uppsala linneanska trädgårdar har fortsatt även 2009. Det
gäller huvudsakligen trycksaker och annonsering riktade till gruppbesök.
Media
Under 2009 har Linnémuseet i mångt och mycket behållit de goda mediekontakter
som skapades under jubileumsåret. Ungersk media och ett slovenskt tv-team har
intervjuat antikvarie Cecilia Bergström och sekreterare Eva Nyström samt ett
finlandssvenskt tv-team har besökt museet och spelat in delar av ett program om
den finske Linnélärjungen Anders Blad. Intendent Eva Björn intervjuades om
studenternas vardag, Linnés föreläsningar, den vetenskapliga verksamheten i
hemmet osv. Programmet kommer troligen att sändas i Finland under år 2010.
Hemsida
Nyproduktionen av Linnésällskapets och Linnémuseets hemsida på engelska har
pågått under 2009. Arbetet beräknas vara avslutat under våren 2010. Samtidigt
pågår en översyn och revision av den svenska hemsidan. Linnésällskapets nya
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hemsida är i sin helhet betydligt mer omfattande än den tidigare, där ibland genom
att hela hemsidan för Linné2007 ligger arkiverad på webben under sällskapets
sida. Mot slutet av året togs de första stegen med ett arbete med att översätta en
del av hemsidans startsida till flera språk. Tanken är att basinformation om
Linnémuseet och Linnésällskapet skall finnas bland annat franska, tyska, spanska,
ryska, kinesiska, japanska osv. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2010.
Rådgivning och service
Linnémuseet har länge setts som ett lokalt, nationellt och internationellt kulturarv
och från och med jubileet Linné 2007 har intresset för oss ökat. Även under 2009
har museet på olika sätt haft en mängd kontakter med museiinstitutioner,
organisationer, media, författare och förlag och en intresserad allmänhet, vilka har
sökt bilder, information eller inspiration från Linnémuseet och dess verksamhet.
Museet har också fungerat som en första kontakt för Linnésällskapets medlemmar
och deras frågor. Dess personal administrerar även de skrifter som säljs via SLS
hemsida.
Linnémuseets lokaler
Den framgångsrika renoveringen 2006-2007 är alltjämt mycket uppskattad bland
museets besökare. Speciellt är tapetkopiorna en stor publik succé. Exteriörens
renovering år 2006 har garantibesiktigats och ett par skador på tak och takfot
åtgärdades av byggentreprenören Treman fasad. Under vintern 2009 har dock nya
skador uppstått på samma ställe vilket har rapporterats till Fastighetsverket.
Förvaltare Bengt Skoglund, SFV har också låtit sätta in digitala fukt- och
temperatursensorer på ett tiotal ställen i museet. Den kontinuerliga
klimatmätningen kommer bland annat att underlag för eventuella framtida
åtgärder i huset.
Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitik som riksdagen
beslutade år 2000, kommer nya krav på fysisk tillgänglighet till offentliga lokaler
att gälla från och med år 2010. Detta medför vissa svårigheter i de historiska hus
som är statliga byggnadsminnen, vilka som inhyser Linnémuseet och flera av
Uppsalas museer. I Linnémuseets fall ligger dock det huvudsakliga ansvaret att
avhjälpa hinder på Statens Fastighetsverk och en undersökning pågår om vilka
problem föreligger och hur de skall lösas.
Samlingar och bibliotek
Under sommaren och hösten har större delen av Linnémuseets modernare
bibliotek gåtts igenom i samråd med Linnésällskapets sekreterare Eva Nyström
och Laila Östlund, avdelningschef för äldre tryck på Carolina Rediviva. Nästan
2.400 böcker, särtryck och småskrifter har sorterats, fått signum och katalogiserats
av intendent och amanuenser. En mindre del av det äldre materialet återstår och
kommer att katalogiseras under år 2010.
Anticimex har gjort löpande kontrollinspektioner i utställningar och magasin.
Inga skadeinsekter har påträffats i dessa utrymmen men väl i vindsvåningens
kontorslokaler. Blåljusfällor har installerats och i december behandlades golv och
fönstersmygar av Anticimex.
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Lån och depositioner
Ett utlånat skrivplån till postmuseets utställning ”Tag och skriv” har återlämnats
under 2009. I övrigt har Linnémuseet endast lånat in föremål sin egen verksamhet.
Dels lånade man in uppstoppade djur från Evolutionsmuseet till årets tillfälliga
utställning ”Linné och evolutionen”, dels finns de föremål som deponerats på
längre tid från bland annat ATA, vitterhetsakademin och Skara museum. Dessa är
huvudsakligen utställda i museet olika rum och befinner sig i gott skick.
Utställningar
Under år 2009 utförde konsultfirman Ljusdesign reparationsarbeten av
belysningen på flera av museets montrar. En monterhuv av glas som täcker Linnés
adelsbrev i biblioteket hade fått kraftiga sprickskador och en ny beställdes för att
ersätta denna. Linnémuseets tillfälliga utställning anknöt till Darwin-jubileet och
fick titeln ”Linné och evolutionen”. Utställningstexterna fanns även översatta till
engelska, vilket var uppskattat av besökarna. Uppsala informationsförening (UMI)
ordnar varje höst en museidag då alla Uppsalas museer har någon slags publikt
arrangemang. Hösten 2009 hade UMI:s medlemsmuseer en gemensam
utställningshelg med tema djur på Upplandsmuseet där alla museer inklusive
Linnémuseet bidrog med en miniutställning.
Konferenser och mässor
Linnemuseets personal har haft möjlighet att delta i Riksförbundet Sveriges
museers vårmöte i Malmö, Tur-mässan i Göteborg, Formex-mässan och olika
studiebesök i Stockholm samt seminarium i Uppsala för PREMAL:s1
referensmuseer.
Rapport inför Svenska Linnésällskapets styrelsemöte Uppsala 2.2.2010
Eva Björn
Intendent

1

Museiorganisation med inriktning på skadedjursbekämpning i museala samlingar.
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Bilaga 1
Besöksstatistik 2009
Besök
sv

Grupp
Jan. 2009

Besök
utl.

Fri/Barn Frikort Linnébuss

SLS

Antal
pers.

Visn.
Sv

34

41

75

Feb.

0

20

20

Mars

7

16

23

April

86

59

145

Maj

399

Juni

420

Juli

126

Aug.

312

Sep.

137

Okt.

108

90

198

Nov.

96

52

148

29

29

666

454

602

6

0

4

2131

529

679

1195

1032

167

32

40

0

372

105

67

4

1032

1244

281

49

40

356

385

494

32

0

Dec.
Antal pers.

1725

3778

3794

2223

8

147

Visn.En

100

128

1867

75

148

2901

229

206

1

2959

167

186

6

1410

67

74

638

742

15

11 906

Bruttointäkter 2009
2009

Entré

Visning

Museibutik

Bidrag U-a Kommun

Royalty

Linnébussen

Övrigt

Summa

Intäkter

188 620

26 625

124 225

160 000

3 789

11 400

1089

515 748
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