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RYCKNING!
KÄRA LINVÄN!
Det var några veckor sedan ni senast hörde av från oss. Vi hoppas att ni har en fin sommar och att det växer redigt i
linlyckorna. På de bilder som ni lägger upp på Instagram och Facebook verkar det gå bra med odlandet. Roligt!
I det här brevet kommer vi att berätta om hur och när ni ska rycka linet, vi får en hälsning från linvänner i Holland och
en efterlysning från vår fröleverantör, men vi börjar med ryckningen.

ATT SKÖRDA LINET.
Det är linets utseende som bestämmer när det är dags att skörda. Vi
har sått vid olika tillfällen, på olika plaster och med olika
förutsättningar så skördetiden blir därefter. Men i augusti och fram i
september börjar det bli klart.
När frökapslarna har börjat gulna och bladen nedtill på stjälken börjat
falla av, då är det dags. Du kan också ta en frökapsel och mosa mellan
fingrarna, börjar fröna bli bruna är tid att rycka linet.
Joakim Lilja, hemslöjdskonsulent i Västra Götaland, har gjort en film
om hur ryckningen går till.

”Då bladen hade fnasat sek nere på stänglarne och knepela lyste bruna, skulle hören röstas.”
Så sa man i Västergötland förr i tiden. Hör är lin på västgötska och knepel är fröhus.

TORKAT LIN SOM DEKORATION.
Om du inte vill använda ditt lin för att göra garn eller för att få frö så
kan du spara det som det är eller slöjda av det direkt.
Torkade blommor är tillbaka! Efter en paus på kanske trettio år så
odlas det eterneller. Vackra frökapslar och torkade växter används
som inredningsdetaljer.
Plocka lin och gör en vacker bukett och häng på väggen eller ställ i en
vas.
Eller bind en fin krans?
Här finns en beskrivning på hur du kan göra:
Denna beskrivning är för sädesax men det går lika bra med lin.

Norges linförening har en fin idé på en flätad krans.
Ta ca 20 strån och rensa dem från blad. Knyt med ett snöre en bit ifrån
toppen. Dela upp stråna i tre och fläta en vanlig trefläta. När stråna
nästan inte räcker längre så formar du till en rundel och knyter ihop.
Klipp till rotändarna så att det blir jämt.
Visst blir det fint?!

KULTURHISTORISKA OGRÄS
En av deltagarna i 1 kvm lin har fått en oinbjuden gäst i sitt linland. Det
är linsnärja cuscuta epilinum, eller linsilke som det också har kallats.
Växten är klassad som utdöd i Sverige men fanns förr i linåkrar, ett
kulturhistoriskt ogräs kan man säga! Vår fröleverantör som vi har köpt
utsäde av är intresserad om någon mer har fått denna gäst i sitt
linland.
Om du har denna gynnare i landet så kan du maila
Hillevi.skoglund@vgregion.se så skickar jag vidare till vår
fröleverantör.
På artdatabanken kan du läsa mer om linsnärja.

TILL NÄSTA GÅNG!
I de nyhetsbrev som kommer framöver så kommer vi att berätta om rötning och beredning, ett schema över
beredningsträffar och bråkkalas/brötagillen kommer att presenteras. Sen kommer det bli mer om linet som
kulturväxt, linnetygets egenskaper, skötsel och råd och massa annat skoj.
Vi vill också att ni ska få ta del av varandras linodlingar och linhistorier. Har du en linberättelse som du vill dela med
dig av eller berätta om hur du odlar så maila till hillevi.skoglund@vgregion.se. Först ut kommer en
småländsk/holländsk-rapport som ni kan läsa nedan.

HÖGT LIN! HÖGT LIN!

Föreningen Bohuslin, De sju häradernas hemslöjdsförening, SV
Skara vävstugas linsektion och Hemslöjdskonsulenterna VGR

EN HÄLSNING FRÅN LINODLANDE VÄNNER I EUROPA:

Hej!
Jag heter Cecile Hulshof och jag bor i östra
delen av Holland. Jag är en av en grupp av
kvinnor här i regionen som följer ert
linprojekt: ”1 kvm lin” och efter ert exempel
har vi skapat ett liknande projekt i Holland:
”VERBOUW JE EIGEN VIERKANTE METER
VLAS!”.
Allt började i januari 2020. Vi är väldigt
intresserade av lin och linprodukter (spinning
och vävning) och vi organiserade en
utställning i början av januari, det handlade
om linodling och linprodukter (från förr och
nu). Under 1800-talet var regionen vi bor i,
berömd om sitt lin. Linet var av högsta
kvalitet.

Vi sådde linet i början av april. Här är det så
att man så linet på årets hundrade dag och
hundra dagar därefter skördar man linet.
Vi har Nyhetsbrev för att hålla kontakt med
varandra och för att ge tips för odling och för
utflykter.
Vi har två slags linsådd: Aretha och Sofie,
donerade till oss av holländska företag som
exporterar deras linfrö till Frankrike och
vidare. Förutom dessa företag finns det ingen
större linodling här i Holland.

Nu finns det ingen linodling kvar här och
kunskap om linodling, -spinning och -vävning
har försvunnit. Men intresset för linet finns
kvar hos människor, kanske allt mer!
Och det är roligt att se att det finns så många
människor som är gripna av lin-viruset! Så
mycket bättre än Corona-viruset!
Vi hoppas att Corona-viruset kommer att
förbli under kontroll här i Holland, så att vi kan
ha ett möte på hösten med alla som var med i
vårt linprojekt. Då kan vi ha demonstrationer
av bråkning, skäktning och häckling.
Då läste jag om ert linprojekt och trodde det
var något för oss!
Emellertid kom Corona-viruset till oss, och då
måste vi göra allt digitalt (vi hade ”intelligent
lockdown”). Men det var inte ett problem.
Människor var glada att kunna göra något
positivt i dessa tider!

Men jag är med i svenska linprojektet ”1 kvm
lin” också. Vi har nämligen fritidshus i
Småland.
Bara var det så att när linfrö blev skickat ut till
alla deltagare, kunde vi inte åka till Sverige på
grund av stängda gränser i Danmark. Men vi
har vänner i grannbyn som sådde för oss!
Sedan dess har gränserna öppnats och jag har
kunnat se mitt småländska lin.
Linet är ett så fascinerande produkt!
Cecile Hulshof

