Föreningen Linnés Vänners verksamhet under 2020
Linnés Vänner, som är en vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar, har ökat även
under innevarande år och medlemsantalet har nu passerat 600.
Den 27 februari höll föreningen sitt årsmöte. Anna Backman, som är
museibutiksansvarig vid de linneanska trädgårdarna, berättade att årets bidrag om 30
000 kr kommer att användas till projektet ”Vägvisning på förgården i Linnéträdgården”.
Medlen kommer att gå till formgivning av skyltar samt inköp av planteringsfat och
växtportal. Under flera år har personalen på Botan uppmärksammat att gästerna till
Linnéträdgården har svårt att komma underfund med var de ska köpa biljetter, var
toaletterna finns, och hur de hittar in till trädgården från museet. Detta är ett
tillgänglighetsproblem som man nu hoppas kunna lösa. Sedan föreningens bildande
1993 har Linnés Vänner kunnat bidra med runt 715 000 till de linneanska trädgårdarna.
Lars-Erik Appelgren, professor em. i veterinärmedicin, berättade sedan mycket
levande om Gammal boskapsmedicin med fokus på sent 1700-tal: Om djuren var
värdefulla användes förmodligen samma läkemedel för djur och människor.
Veterinärmedicinska behandlingsåtgärder finns också beskrivna i egyptiska papyrer.
Läkekonsten kom att domineras av Hippokrates’ och Galeni läror om fyrsaftsläran
respektive ”multipelbehandling” inom såväl human- som veterinärmedicinen långt in på
1800-talet. År 1763 skickades Peter Hernquist av Linné till den nyligen öppnade
Veterinärskolan i Lyon. 1775 kunde Hernquist så påbörja undervisningen för veterinärer
i Skara. I hans Boskapsapotek och kvarlämnade handskrifter kan vi få en uppfattning
om vilka läkemedel som användes. Även inom veterinärmedicinen dominerande
humoralpatologin (fyrsaftsläran) och följaktligen var många läkemedel av den typ som
förväntades återställa den rubbade balansen mellan de fyra vätskorna i kroppen.
Samma kväll tilldelades Britt Eklund Linnés Vänner pris 2020 om 5000 kr för
sina stora kunskaper om 1700-talets dräktskick inom de högre stånden och omfattande
arbete med att sy tidstrogna 1700-taldräkter av hög klass. Till Britts specialområden
hör även folklig dans och folkligt dräktskick. Hon sitter som expert i
Polskmärkesuppdansningen, som årligen anordnas av Folkdansringen Dalarna och
Folkdansringen Jämtland-Härjedalen. Hon har dessutom djupa kunskaper om folkligt
dräktskick, särskilt det ålderdomliga dräktskicket i Boda socken i Dalarna, där hon är en
ledande expert och också har stor praktisk erfarenhet av att sy dräkter. I den välbevarade
gamla gården Jelkgården i Kärvsåsen i Boda har hon och hennes man, Knapp Lennart
Pettersson, landets säkerligen största samling av gamla originalplagg från Boda socken.
Om Bodas dräktskick har hon även publicerat boken Dräktalmanacka. Boda socken,
Dalarna (Uppsala 2016). Till Britt Eklunds akademiska meriter hör, förutom
civilingenjörsexamen, bl.a. studier i etnologi vid Uppsala universitet. Linné visar ju i
sina reseskildringar ett icke ringa intresse för tidens danser och dräktskick, varför Britt
är en mycket värdig mottagare av Linnés Vänners pris.
Föreningens övriga programverksamhet med bl. a. en resa till Ängsö slott i augusti
fick tyvärr ställas in på grund av corona-viruset.
Den som så önskar kan kan läsa mera om Linnés Vänner på:
http://www.linnesvanner.se
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