
 

GUD SKAPADE, LINNÉ ORDNADE 
 

Västerås Stadsteater 26 oktober 2022 
 

 

Linnéa Sallay, Mezzosopran/violin/manus/regi 

Christer Odlander, Piano/dragspel/medaktör 
 

Varmt tack till: 

 Teddy Lundberg – regi- och manus-konsultation 

Pia Wedar – Pia Design 

 

Följ med på en resa genom Carl von Linnés liv – 

 en av världens mest hyllade vetenskapsmän genom tiderna.  
 

Carl von Linné – f 13/5 1707 Råshult (23/5 enligt nya kalenderreformen) 

– d 10/1 1778 Uppsala 
Sara Lisa Moraeus – f 26/4 1716 Falun – d 20/4 1806 

 

Carl och Sara Lisa fick totalt sju barn. En pojke och fyra flickor nådde vuxen ålder.  

Sonen Carl von Linné d y gifte sig aldrig, varför namnet ”von Linné” dog ut. 

Däremot finns det idag drygt 300 kända ättlingar på Linnés döttrars sida. 

I samband med Linnéjubileet år 2007 togs initiativ till bildandet av  

”Släktföreningen Carl von Linné”  

 

 
 

 

Linné-citat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under Carl von Linnés liv hade Sverige följande regenter: 

 Karl XII, Ulrika Eleonora, Fredrik I, Adolf Fredrik, Gustav III. 

Ni hör delar ur bl a följande musikstycken: 
 

Majas Visa – Alice Tegnér 

Blomman – Martin Koch 

Nu grönskar det – Bach/Lindström 

Vårkoral – Mats Paulson 

Kyrkmarsch – Jon-Erik Hall 

Uti vår hage - folkvisa  

Årepolskan 

Koppången – Per Erik Moraeus 

I Folkviseton – Björk/Ferlin 

Leksands Brudmarsch 

Under Rönn och Syrén – Palm/Topelius 

Glädjens Blomster – folkvisa 

Vilken underbar värld – Weiss/Thiele/B-G Edling 
 



 

Linnéa Sallay 
Linnéa är utbildad vid Operahögskolan i Göteborg. Hon har sjungit en mängd 

solistroller vid bl a Vadstena-akademien, Kungliga Operan, Folkoperan, 

Norrlandsoperan, Drottningholmsteatern, Berwaldhallen och varit anställd vid teatern i 

Innsbruck, gästat flera operascener i Tyskland, bl a Händelfestspelen i Karlsruhe. Hon 

har framträtt vid konserter & festivaler på Island, i Italien, Danmark, Tyskland, 

England och även som oratoriesångerska i kyrkor över hela Sverige. Under senare år 

har hon medverkat i flera operett-turnéer och är medproducent i OperaCabaré-gruppen 

”The Diamonds”. Hon har samtidigt utökat sin repertoar - allt ifrån opera, operett & 

musikal till visor, folkmusik & evergreens. Linnéa har även varit musikalisk ledare för 

Stockholms Taubekör under 10 år med ett otal konserter på bl a Skansen inkl turnéer. 

Som solo-artist samarbetar Linnéa med flera olika musiker, dragspelare & pianister. 

Numera är Linnéa även Auktoriserad Stockholmsguide och uppträder med många 

olika musikaliska och sceniska temaprogram.  www.linneasallay.se  
 
Christer Odlander 
Christer är en mycket mångsidig musiker med gedigen skolning som klassisk pianist. 

Pianostudier för bl a Gun Ljungberg-Åkerman. Han har varit verksam som kyrkomu-

siker och har även haft egen dragspelstrio. Christer anlitas ofta som ackompanjatör till 

sångsolister som Peter Jöback & Rickard Söderberg, samt till körer, krogshower, 

konserter & symfoniorkestrar. Därtill är Christer en hejare på folkmusik och jazz! 

 
 

Fler tillfällen att höra Christer & Linnéa: 
 

Jordbro Allaktivitetshus, 1 nov, kl 12.00 – ”Störst av allt är kärleken” 

Farsta Centrumkyrkan, 3 nov, kl 12.00 – ”Störst av allt är kärleken” med sopplunch 

Spånga Församlingshus, 9 nov, kl 13.00 – Christer spelar Schubert,Chopin,folkmusik 

Kulturcentrum i Sundbyberg, Hallonbergen, 10 nov, kl 14.00 - ”Störst av allt..” 

                                 

 

Linné-citat:  ”Även ur en liten stuga kan en stor man träda fram” 
 

”Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen.”  

- Critica Botanica 

”Naturen gör inga språng.” 

-  Philosophia botanica 

”Ät som en katt, drick som en hund så får du leva i mången stund” 

- Diaeta Naturalis 
 

 

 

 

http://www.linneasallay.se/

