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Med Linné och arvet efter honom som inspiration fick konferensdeltagarna skapa kärl i lera 
och plantera frön som bar önskningar och uppmaningar för framtiden. De små 
skulpturerna, planteringarna och orden lämnades sedan för någon annan deltagare att välja 
och omhänderta. En fortune Cookie a la Linné.  
 
Vad tänker du om Linné? Vad får du för bilder? Vilka detaljer och symboler är Linné för dig? 
Använd dina tankar och bilder av Linné och forma ett kärl i blålera. Plantera sedan ett frö eller 
grodd i din skapelse och skriv en önskan eller uppmaning som du skickar med din kreation. Du 
kommer inte få ta med din egen skapelse, utan den kommer lämnas för någon annan av dina 
bibliotekskollegor att vårda. Du kommer dock få välja någon annans bidrag och önskan att ta 
med dig in i framtiden. Det var de instruktionerna som gavs till dem som minglade in i 
workshopen. På plats fanns Kicki Rydemalm för att leda dem in i tankegången och för att 
assistera med material, plantering och formgivning om så önskades.  
 
 

 
 

 



					
Workshopen omfamnade varierande kreativa göranden med ambitionen att tillfredsställa olika 
lustar och intressen. Det fanns moment av material och form som gav möjlighet till 
improvisatoriskt estetiskt skapande där besökaren fick vara ”hands on” med lera. Inbjudan 
uppmuntrade också tankar och samtal kring Linné där planteringen och av frö och grodd blev 
en relaterande handling till Linnés verksamhet och arv. I diktandet av önskningar gavs utrymme 
för det skrivna ordet och den riktade tanken. Det är ett görande som är centralt för 
biblioteksverksamhet och som troligen låg nära deltagarnas intresse och kunskapsområde.  
Workshopen innehöll även moment av att ge och att ta emot. Att lämna ifrån sig sin skulptur 
och sina ord och att ta emot någon annans var en symbolisk handling av vänlighet, delande, 
generositet med önskningar för någon annans framtiden. Jag ser det som en stärkande handling 
med potential att skapa nyfikenhet för varandra och gemenskap.    
	



	



	

	
	
Några av de önskningar och uppmaningar som blev kvar… 

 
Prova gå i någon annans skor 

Gårdagens konstigheter blir dagens sanningar 

Sprid Kärlek 
	
	
Solen	värmer	hjärtan	och	rosorna,	hela	tiden!	Mycket   

Lev livet, du är värd det!	
	

Om du inte vågar...kör ändå     

Tag Chansen 
 

 

 

Låt dina drömmar bli verklighet.	


