LINNERESAN – NYHETSBREV NR 4
Nu växter linet till sig runt om i regionen och kanske är det dags för semester? Nu som det är
perfekt tid för utflykter och picknic. Och kaffe är alltid godast i termos.
I vår region finns det mycket att besöka för den linintresserade. Här listar vi några platser i
regionen som är intressanta att besöka men kikar också utanför regiongränsen.
Corona-pandemin påverkar många besöksmål, särskilt de som drivs ideellt. Några platser
kommer inte att ha öppet i år, men de tipsen går att spara till ett senare tillfälle. Var också
noga att kolla på varje hemsida för öppettider och annat, det kan ändras.
VAD ÄR EN TROSS EGENTLIGEN?
Det får du lära dig om du åker till Älvängen och repslagarmuseet där. På repslagarbanan i Älvängen får du följa
repens historia från forntid till nutid. En fascinerande historia där linet har spelat en viktig roll. Det finns också
en rolig butik där du hittar snören, rep och trossar. Repslagarmuseet.

SJUHÄRAD
Sjuhäradsbygden har en lång historia textil historia och inte minst en lång relation med linet.
Det vävdes mycket linnetextil i bygden som fördes ut och såldes i hela Norden. Sjuhäradsbygden blev, och är
ett textilt centrum i Sverige.
I Dalsjöfors finns Almedahls museum, det drivs av Textilmuseet i Borås.
Du måste boka visning för att få komma in. Museet är inhyst i den
gamla linnefabriken.
Detta är ett måste för retrointresserade och textilintresserade. Hur
rekommenderade Astrid Sampe att linnet skulle förvaras till exempel?
På Almedahls museum hittar du svaret.

41:AN
I Marks kommun kan du spendera en heldag med linfokus.
Om du åker riksväg 41 så sväng av till Fritsla och besök Garnhuset i Kinna (lite förvirrande för det ligger i Fritsla)
Stort utbud av egenfärgade garner. Stick-och vävgarner och mycket lingarn.
Semesterstängt 6 juli t.o.m. 2 augusti.
Besöksadress: ÖSTERGÅRDSVÄGEN 1 I FRITSLA (jämte Bäckabovägen 21)
ÖPPETTIDER, måndag-torsdag 09.00-16.00, fredagar 09.00-14.00

KASTHALL
Åk vidare mot Kinna och kika in på Kasthalls fabriksbutik. Förutom vackra mattor finns här ofta restgarn från
produktionen, lin och ullgarn. https://kasthall.com/sv
BESÖKSADRESS: FRITSLAVÄGEN 42, KINNA
ÖPPETTIDER: MÅN-FREDAG, 11.00-17.00

BJÖREKETORP
Längre söderut på 41:an finns Björketorp. Där finns Ateljé Tygtrasan i det
gamla stationshuset mitt i byn. Butiken och ateljén drivs av mor och dotter
och deras passion är sömnad och särskilt linnekläder.
https://www.ateljetygtrasan.se/index.html
Öppettider: tisdag - fredag 12–18
Sista helgfria lördagen i varje månad 10-14
Varbergsvägen 322, 51994 Björketorp
I stationsparken finns en liten ryggåsstuga som tillhör Surteby-Kattunga
hembygdsförening. Där odlar hembygdsföreningen 1 kvm lin.

HORRED
Längre söderut hittar du Horred. I denna del av Västra Götaland har linneproduktionen och textilproduktionen
varit stor. Det märks inte minst om du besöker Horreds, Istorp och Öxnevallas hembygdsförening. De håller till
uppe vid kyrkan och de har vävstuga, snickarbod, ett antal äldre byggnader och de har MANGELN. En jätte till
mangel (20 ton!!!) som inte har sin like någon annanstans i Norden. Det finns också sträckmaskin och
räknemaskin för att räkna de väldiga antal alnar som lämnades in.
Under tre sommarveckor, 6–10 juli, 13–17 juli och 20–26 juli har föreningen öppet hus med loppis, lotteri,
visning och guidning av museet samt servering i Klockaregården.
LINNEVÄVERIET
I Horred finns också Ekelunds Linneväveri, Sveriges äldsta väveri med textiltradition från 1600-talet. I butiken
finns kafé, utställning och försäljning. Linneväveriet i Horred.
STRÖMMARED
I Istorp, som ligger nästgårds till Horred, finns Strömmared.
Det är ett mysigt Rum och Frukost med äppelodling, musteri,
gårdsbutik och linodling. Strömmared samarbetar med De sju
häradernas hemslöjdsförening och håller kunskapen om
linodling levande med sådd, skörd, beredning och
spinnträffar. Medlemmar i hemslöjdsföreningen är välkomna
att vara med i aktiviteterna men det är fritt för alla att kika på
föreningen linberedningsmaskiner.
Besöksadress: Strömmared Östergården 3
http://strommared.se/

RYDALS MUSEUM
Rydals museum finns i det vackra
spinneriet i Rydal, Marks kommun. Här
kan du kan du titta basutställningen om
spinneriet, gå på maskinvisning och
titta på de tillfälliga utställningarna.
I sommar visar Föreningen
Internationellt vävcenter sin
nyproducerade vandringsutställning
Väv i Sjuhärad. I anslutning till museet
har hantverkskollektivet Akleja sin butik
som är väl värd ett besök.
Besöksadress: Boråsvägen 237, Gamla fabriken, Rydal
Öppettider sommaren 2020, 30 juni - 16 augusti:
Tisdag klockan 12.00-17.00
Onsdag klockan 12.00-17.00
Torsdag klockan 12.00-19.00
Fredag klockan 12.00-17.00
Lördag klockan 12.00-16.00
Söndag klockan 12.00-16.00

FÖRENINGEN BOHUSLIN
I Kville i vackra Bohuslän finns Linmuseet som sjunger linets lov, flerstämmigt! Museet drivs av föreningen
Bohuslin. I år kommer museet ha stängt på grund av Corona, men det blir fler tillfällen.
http://www.bohuslin.se/
DÄR LINET VÄXER (I GÖTEBORG)
Hur mycket tråd är en parkeringsplats? På en yta stor som en parkeringsplats,
har konstnären Christine Wahlström sått lin. Där linet växer är en del av ett
större forskningsprojekt som handlar om stadsutveckling och konst.
Kan konst skapa goda livsmiljöer och vad som händer om konstnärer blir
involverade i byggprojekt från början? Linet växer på Backaplan, en asfaltöken
med 50 år på nacken som snart ska byggas om.
Åk dit och titta på det växande verket. Följ projektet på Instagram: Approcesser.
DAMASTVÄVAREN HANS THOMSSON
Hans Thomsson väver damast, en gammal teknik för att mönstra vävar. Han har lärt sig tekniken bland annat i
Florens. Han är Sveriges främste jacquardvävare och har till exempel vävt 64 m bordslinnedamast till Kungen.
Hans tar emot besök i sin ateljé men du måste ringa och avtala tid.
Besöksadress: Äskekärr Myrbackens mejeri, 542 95 MARIESTAD

GRÄFSNÄS SLOTTSPARK
Välkomna till Gräfsnäs slottspark, slottsparken är en av deltagarna i 1kvmlin. Gräfsnäs slottspark ligger i
Alingsås kommun. Linodlingen finns att beskåda vid hembygdstugorna. I slottsruinen finns en utställning med
tema ”kärlek”. Här finns badstrand och kafé. Det stiligaste sättet att ta sig hit är med museijärnvägen AntenGräfsnäs.
UTANFÖR VÄSTRA GÖTAL AND
När vi tittar utanför vår region så finns det fina ställen att besöka för linentusiaster. Här följer ett axplock:
KLÄSSBOL
I vår grannregion Värmland ligger det välkända
Klässbols linneväveri. I år firar de 100 år så räkna
med spännande aktiviteter och lite extra
linneglans. https://www.klassbols.se/

SMÅLAND
I Småland finns Smålands lincentrum som arbetar för att sprida kunskap om linet. Kurser, utställningar och
butik: https://dadesjolin.se/
SKÅNE
I Skåne finns Wanås konst. I sommar visar de en konstutställning av sydkoreanska Kimsooja. Verket heter
Sowing in to painting. Ett stort linfält en del av verket, spånadslin som blir till taveldukar och oljelinet som är en
viktig del av konstnärernas färger.
https://www.wanaskonst.se/sv-se/Konst/Konstprojekt-2020/Kimsooja
HÄLSINGLAND – SÅ KLART!

Hälsingland ligger en bit bort men måste nämnas när vi pratar lin. Hälsingland är berömt för sitt vackra lin. Här
finns Växbolin som väver vackra linneprodukter: https://www.vaxbolin.se/page/linet/292
Och här finns linspinneriet Holma-Hälsingland som spinner garn i en mängd kvalitéer: https://holma.se/shop

