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Fra Linledern 
Hjelp til å vite!!!  

Lin-Nytt vokser og blir tykkere med mer og 
bredere informasjon. Det er mange som hjelper 
til med det, både medlemmer og andre 
interesserte. 
Vi møter stadig interessante folk som har 
særinteresser som penser inn på det 
linforeningen er opptatt av. 
 
Alle vi møter synes at det vi holder på med er 
både viktig og spennende. Og alle vil hjelpe til 
med å skrive eller fortelle om sine kunnskaper. 
Sammen vil de forskjellige aspektene gi oss 
bredere kunnskap og kompetanse. Vi strever en 
del med at de som kunne noe om lin levde for 
flere generasjoner siden. Den muntlige 
overleveringen om bearbeiding og bruk av 
fiberlin og oljelin er forlengst forsvunnet. 
Derfor er det ekstra viktig når vi møter 
spesialkompetanse som vil dele den med oss. 
 
Vet DU om noen som har kunnskap om 
metodikk, virkeområder eller redskaper innen 
lin, så spør de om vi kan få formidle det!! Og 
ikke vent, ta kontakt. 
 
En annen måte å få videreutviklet vår 
kompetanse, er gamle skrifter, artikler og 
bøker. Linforeningen har over mange år bygget 
opp et arkiv. Men det er store huller i 
samlingen. 
 
Hjelp oss å videreutvikle arkivet, da kan vi 
bruke mye til stoff i Lin-Nytt og på 
hjemmesidene våre. Send oss det du har av 
vevbøker, oppskrifter på oljemaling, 
dyrkemetoder, bedrifter som jobbet med lin, 
intervjuer angående lin osv.  
 

  
 
De to store begivenhetene våren 2014 er årsmøtet 
i Tønsberg og turen til Nord Irland. Vi har en flott 
gjeng som planlegger og ordner for oss i Vestfold. 
De har laget et spennende og mangesidig program 
som vi håper mange vil synes er interessant. 
Velkommen til Tønsberg. 
 
Turen til Nord Irland gleder vi oss også veldig til. 
Det er et vakkert land med mange og lange 
tradisjoner innen håndverk. Vi har lagt vekt på å få 
se forskjellige teknikker, både strikk, tweed 
veverier, pilefletting og naturligvis linaktiviteter. 
Landet har vært kjent for topp kvalitetsprodukter 
innen lin og vi er spent på hva som er igjen. Vi tror 
det blir en populær tur, så meld deg på raskt 
dersom du er interessert. 
 
Hilsen Hanne 
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Linfrøolje, artikkel nr 2 i Serien Lin og mat 

 

Blir linfrøoljen den nye omega-3 kilden? 

 
Tekst: Liv Gregersen Kongsten     Foto: Hanne Gjendem 
 
Forskere og industri er hele tiden på jakt ette nye omega-3 kilder. 
Til nå har solsikke, raps og soyaolje vært de mest brukte oljene, noe som har resultert i at vi har fått 
et overskudd av linolsyre (omega-6) i kostholdet. Både solsikke, raps og soya er rimelige råvarer som 
det produseres mye av. De blir derfor i stor utstrekning brukt til fôr til husdyr som storfe, svin, kylling, 
høner og laks. Fôret påvirker dyrenes fettsammensetning og med ensidig fôring, kan kosten lett få for 
mye av enkelte fettsyrer. Ved tilsetting av linfrøolje kan fôret få en betydelig bedre 
fettsyresammensetning. 
Av tabellen nedenfor fremgår linfrøoljens unike fettsyresammensetning med lite mettede fettsyrer, 
moderat med linolsyre og det ekstremt høye innholdet av linolensyre.  
På grunn av sitt høye innhold av linolensyre, har linfrøolje kort holdbarhet. 
Den bør oppevares i kjøleskap og den kan ikke brukes ublandet til steking. 
 

Fettsyresammensetning i oljer og smør i %:  

Produkt Mettet Enumettet Flerumettet Flerumettet 

  Oljesyre  
Omega- 9 

Linolsyre  
Omega- 6 

Linolensyre 
Omega- 3 

 Rapsolje    7       64        19          10 

Linfrøolje    9       18        16           57 

Solsikkeolje  10       26        64             0 

Olivenolje  15       74        10             1 

Soyaolje  14       24        55             6 

Vita Optimal olje    9       66        20             5 

Melange Stekeolje    6       81        11             2 

Maisolje  13       29        57             1 

Palmeolje  51       39        10             0 

Smør  68       28          3             1 

 
Olje eller fett bør inneholde så lite som mulig av mettede fettsyrer. 
Et høyt innhold av den enumettede oljesyren er bra. 
Ikke minst er det viktig at olje er rik på omega-3 – linolensyre. 
Linfrøolje er helt spesiell – med sitt høye innhold av linolensyre.  
Linfrøolje er 100 % rent fett som gir 900 kcal pr. 100 gram.  
 

Fett og konsistens 

Ved bedømmelse av konsistens på oljer og fett skjer det alltid ved romtemperatur.  
Mettet fett er fast, enumettet fett er halvflytende og flerumettet fett er flytende. Omega-3 er mer 
flytende enn omega-6. 
Fett og oljer består alltid av en blanding av forskjellige fettsyrer, derfor kan det være vanskelig å 
bedømme fettsyresammensetningen, men konsistensen gir oss en veileder. 
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Melkefett/smør er fast ved romtemperatur og inneholder mye mettet fett, det samme gjelder for 
fett fra får og okse. Fett fra svin er noe mykere og fett fra kylling det mykeste fettet fra kjøtt. 
Fiskefett er meget flytende og inneholder mye omega-3 – det oksiderer/harskner raskt. 
Sitron på fisken vil hindre at fisken får en harsk smak. Alle oljer er flytende ved romtemperatur, men 
de inneholder også varierende mengder av mettet fett. Det synes tydelig når oljene har vært 
oppbevart i kjøleskap.   
Konsistens er en god indikator på fettsyresammen setningen i oljer og fett. 
 

Nye nordiske næringsstoffanbefalinger 2013  

3. oktober 2013 fikk vi nye nordiske anbefalinger for kostens sammensetning.  
Når det gjelder fett, var det en del endringer fra de forrige anbefalingene som kom i 2004. 
Hovedbudskapet er at vi kan spise mer fett, men at fettet må ha en bedre sammensetning, med 
mindre mettet fett og mindre omega- 6, men mer oljesyre med omega- 9 og ikke minst, mer omega- 
3 som linfrøolje er så rik på. 
På papiret kan dette se enkelt ut, men i praksis kan det vise seg å være svært vanskelig. Årsaken er 
lite kunnskap i befolkningen om fettet i maten vi spiser. Det er rett og slett vanskelig for de fleste å 
velge det riktige fettet.  
 
Anbefalingen for fett er: 
Total energimengde fra fett bør utgjøre     35-40 E % minimum 25 E % 
Av dette bør mettet fett bidra med mindre enn        10 E %     
Enumettet fett bør utgjøre med mellom  10-20 E % 
Flerumettet fett bør utgjøre mellom   5-10 E %, av dette bør 
Omega-3 utgjøre      1 E % 
 
E % står for energi %, det vil si prosentandel av kaloriene. 
 
Dette kan være vanskelig for mange å forstå, da det er mat og fett vi spiser som gir kalorier (energi) 
når maten forbrenner i kroppen. Har vi et kaloribehov på ca. 2000 pr. dag kan vi tillate oss å spise 
mellom 80 g og 90 g fett. 
Det som er viktig å vite, er at det er fettsyresammensetningen av det fettet vi spiser, som bør være i 
samsvar med anbefalingene i den kosten vi inntar. Hadde vi laget all maten vår selv, kunne dette 
vært greit, men ca. 70 % av det fettet vi spiser er usynlig fett som er skjult i den maten vi kjøper 
ferdig. Det meste dette fettet er mettet fett. Det fettet vi selv bruker bør derfor bestå av oljer med 
mye enumettet- og flerumettet fett - som det vi finner i nettopp linfrøolje. 
Linfrøolje kan derfor komme til å bli et meget nyttig supplement i kostholdet i fremtiden. 
 

Hvordan kan vi bruke linfrøolje?  

Smaker den godt? 
 
Linfrøolje har en nøttelignende smak som enkelte synes minner om smør. Smaken kan i visse tilfeller 
bli for utpreget og dominerende. Det er derfor vanlig at linfrøolje er blandet med andre oljer som 
solsikke, oliven eller raps. En slik blandingsolje vil få en mildere smak og en mer balansert 
fettsyresammensetning. Noe som gjør at oljen blir mer anvendelig og mer holdbar. Smaken på 
linfrøoljen kan også variere fra produkt til produkt. Den kaldpressede uraffinerte oljen har som regel 
en sterkere smak enn den oljen som er ekstrahert og raffinert. Ved kaldpressing varmes de knuste 
frøene til 49 grader C, før oljen presses ut. Ved ekstrahering brukes et fettløselig middel for å trekke 
fettet ut av de knuste frøene. Ved raffinering fjernes alle urenheter i oljen ved hjelp av filtrering, 
vanndamp og sentrifugering. Oljen blir helt ren og får en mildere og renere smak samt en lysere 
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farge. En raffinert olje har også lengre holdbarhet. Ernæringsmessig er de to typer av linfrøolje 
likverdige. Restene etter utvinningen av oljen, blir brukt til dyrefôr. 
Linfrøolje blir i dag regnet som verdens beste olje og etterspørselen vil garantert øke.  

 

Innkjøp 

På samme måte som for olivenolje, er det vanskelig å velge linfrøolje. Det er helt umulig å kunne 
vurdere kvaliteten ut ifra teksten på emballasjen. Den kraftige, dominerende egensmaken på 
kaldpresset linfrøolje kan begrense anvendelsen. Det kan derfor være fornuftig å blande linfrøolje 
med sterk smak med solsikkeolje eller en mild rapsolje som begge er smakløse. Brukes olivenolje, bør 
det være en olje med nøytral smak. Dette blir blandingsoljer med en gunstig fettsyresammensetning, 
som kan brukes til det meste. Husk at alle oljer bør oppbevares i kjøleskap – også olivenolje. 
Olivenoljen blir ”hvit” ved oppbevaring i kjøleskap - noe som skylles at det enumettedefettet stivner. 
Det er en naturlig prosess. Etter kort tid på kjøkkenbenken er oljen klar igjen, og like god. 
Linfrøolje kan også kjøpes i kapsler som ekstra tilskudd av omega-3 eller man kan ta 1 ss daglig på 
samme måte som tran. 
 

Bruk av linfrøolje 

 Bruk linfrøolje som erstatning for smør eller bruk den sammen med andre oljer for å tone 
ned den nøttaktige smaken. 

 Bruk den istedenfor annen olje til salater og dressinger. 

 Bruk den i supper, smoothies og i frokostblandinger du lager selv 

 Bruk den til pasta, eller i pastasauser og på pizza 

 Bruk den på kokte grønnsaker eller poteter sammen med friske urter. 
 

Oppskrifter med linfrøolje 

Cottage Cheese - krem 
 
Denne cottage cheese - kremen kan lages og brukes i mange forskjellige kombinasjoner. 
Den kan være et sunt og godt pålegg, eller et smakfullt tilbehør til kjøtt og fisk eller som dressing til 
salater. 
Konsistensen kan justeres med mager rømme, majones, sitronsaft eller annen fruktsaft.  
 
1 beger cottage cheese 
4 ss linfrøolje 
2 ss knuste linfrø 
 
Ha cottage cheesen i en bolle sammen med oljen. Bruk en stavmikser og kjør til blandingen er helt 
jevn. Tilsett de knuste linfrøene og kjør til alt er skikkelig blandet. 
 
Smak til med salt og pepper der det passer eller med flytende honning der det skal være litt søtt, 
pluss en god eddik der det er naturlig.  
 
Denne basisen kan smakes til med følgende: 

 Hakkede krydderurter; 1 dl i blanding dill, persille, gressløk, timian eller koriander 

 Reven slangeagurk, dill og hvitløk 

 Hakket reddik og gressløk  

 Tomater, basilikum og balcamico eddik 

 Mango og appelsin 
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 Jordbær, blåbær eller bringebær 

 Tyttebær og appelsin 
 

Billedtekst: Tilbudet av linfrøolje er meget begrenset i Norge, men det vil antagelig 

endre seg. 

I Sverige er tilbudet noe større og de oljene har en lettere smak slik at de er enklere å bruke. 

 
Vi har testet fire ulike oljer, fra venstre: 

1. Helios – norsk, uraffinert og økologisk, meget sterk nøttesmak som minnet om eikenøtter. En 

olje med en meget dominerende smak som er vanskelig å kamuflere. Selv små mengder vil gi 

utpreget smak. Noe vanskelig å anvende. 

2. Polskolje - med en noe rødlig farge, smaken var noe brent og pepperaktig. Kan minne om 

sesamolje. 

3. Biofood – svensk, uraffinert og økologisk olje med en lett brunlig farge og en klar nøttesmak, 

men ikke spesielt sterk. Kan lett blandes med en nøytral olje som solsikke. 

4. Zeta – svensk raffinert olje, med en lys fagre og lite smak, smaken kunne minne om eggeplomme. 

For flere opplysninger om linfrøolje, søk på nettet etter flaxseed oil eller linfrøolje  

 

Kjerringråd fra gammelt av 

 

Leddsmerter - gikt 

 

Linfrø med sennep 

 
Tatt fra  
KJERRINGRÅD OG HOMØOPATISKE 
HUSRÅD, for folk og dyr. Av Aksel 
Gjerstad. Cappelen 1991 

 
Lag grøt av linfrømel og legg på det vonde stedet. Grøten 
skal være så varm som mulig. Er smertene særlig 
hardnakkede, kan grøten tilsettes sennep 
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Mindet om en dansk hørindustri (hør= lin på dansk) 

 
Tekst: Karen Schou-Pedersen    Foto: Karen Schou-Pedersen 
 
I sidste nummer af ”Lin-Nytt” hørte vi historien om Køng Linnedfabrik, fra storkøbmanden Niels 
Ryberg grundlagde den i 1770erne, til den lukkede i 1906.  Ryberg døde i 1804 og oplevede således 
ikke de store omvæltninger, fabrikken gennemgik i 1800-årene, hvor hans søn havde overtaget hans 
handelsvirksomhed.  Først så det sort ud, efter englænderne i 1807 havde bombarderet København 
og ødelagt den danske flåde, livsnerven i det 
danske handelsliv.  I 1813 gik landet fallit, i 1820 
erklæres Rybergs virksomhed konkurs, og staten 
overtog driften af Køng fabrik, indtil den kom i 
privat eje.  
I 1850erne blev der rationaliseret: mange af 
produktionsbygningerne i Køng blev revet ned og 
genopført på et område ved Vintersbølle sydøst 
for Vordingborg, hvor fabrikkens blegeri havde 
ligget siden sidst i 1700tallet. Fabrikkens 
produkter var stadig af høj kvalitet og vandt i 
1872 og 1888 medaljer på Den nordiske 
Industriudstilling, men udviklingen af 
mekaniserede tekstilfabrikker og udbredelsen af 
billigere bomuldsvarer udkonkurrerede det gamle håndværk.  Vævemaskinerne blev bedre og bedre, 
og i 1892 åbnede det første dampmaskinedrevne bomuldsspinderi i Danmark. 
 
Efter flytningen til Vintersbølle blev den smukke administrationsbygning i Køng brugt til beboelse, 
men den forfaldt efterhånden og var forfærdelig medtaget, da en gruppe ildsjæle i 1994 dannede en 
støtteforening, som ved en kolossal indsats fik skaffet midler til restaurering af bygningen, som nu 
har en dobbelt funktion: at være et museum, som formidler fabrikkens historie, og at være et galleri 
med skiftende udstillinger af professionelle kunsthåndværkere, især tekstilkunstnere. Køng Museum 
hører under Museum Sydøstdanmark, men en stor del af den daglige drift varetages af frivillige.  
 
En lille gruppe frivillige har især arbejdet med hørberedning og har i mange år rejst landet rundt og 
demonstreret brydning, skætning, hegling og spinding af hør. ”Det rullende Hørværksted” er utrolig 
populære gæster på museer og historiske markeder, og der er også bud efter dem på skoler, når 
børn skal lære om ’gamle dage’.  De optræder ofte sammen med blegekonerne fra Vintersbølle 
Blegeri. Bygningerne fra Linnedfabrikkens sidste år i Vintersbølle er væk, men blegepladsen ligger 
stadig som en stor, grøn plads i området, og i Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle-Nyråd har en 
lille gruppe frivillige sat sig ind i de gamle blegeteknikker, som de gerne fortæller om og 
demonstrerer.   
Sidste år fik de også produceret en lille film, som kan 
ses her: https://www.youtube.com/watch?v=9oKzE-
hcuTk.   
Så mindet om Køng Fabrik lever i bedste velgående og 
inspirerer og beriger mange mennesker. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9oKzE-hcuTk
https://www.youtube.com/watch?v=9oKzE-hcuTk
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Invitasjon til Norges Linforenings årsmøte  
2014 

 
Vi ønsker velkommen til Linforeningens årsmøte 1. – 2. mars 2014 i Tønsberg. 
Arrangementet finner sted på Quality Hotel Tønsberg, som har en unik beliggenhet på 
bryggen i Tønsberg, der hvor kopien av Osebergskipet ble bygget.  
Vi vil også i år ha en ”markedsplass” med salg av linprodukter, utstilling av lin og 
utstyr, gamle og nye tekstiler, demonstrasjon av linberedning og vask og stell av lin. 
 
Medlemmer inviteres og oppfordres til å delta med salg av egne linprodukter, bidra 
med ting til utstilling eller til å hjelpe til med demonstrasjonene. Meld fra til 
anne.sofie.bronn@sf-nett.no eller til mobil 934 87 506. 
 

Foreløpig program: 
Lørdag 1. mars  kl 1000 - 1400: åpent marked 
  kl 1300: lunsj 
  kl 1530 – 1830: årsmøte 
  kl 1930: middag 
Søndag 2. mars kl 0700 – 0900: frokost 

Kl 0900 – 1300: foredrag: 
”Tekstiler i Osebergfunnet”  
”Vestfoldtepper – nytt liv til gammel vevnad”  
Rapport fra naturfargegruppa 
Foredrag om linolje 

  Kl1300: lunsj - deretter hjemreise 
 
Tradisjonen tro vil vi ha en utlodning. Husk å ta med en gevinst – gjerne egenprodusert! 
 
Priser: 
Overnatting i enkeltrom og konferanseavgift kr 2300 
Overnatting i delt dobbeltrom og konferanseavgift kr 2195 
Uten overnatting, dagpakker og konferanseavgift kr 1530. Deltakelse på middag lørdag kommer i 
tillegg.  
Prisene inkluderer ikke drikke til lunsj og middag. 
I prisene er inkludert fri tilgang til kaffebuffé med frukt og kake hele dagen samt softis og popkorn i 
fellesareal.  
 
Bindende påmelding innen 8.februar 2014 til Anne Sofie Brønn, anne.sofie.bronn@sf-nett.no eller 
Framveien16, 3188 Horten; betaling til kontonr.1503.10.55900 (v/ Gro Finnes Klev). 

 

 

 

 

 

Vel møtt i Tønsberg! 

  

mailto:anne.sofie.bronn@sf-nett.no
mailto:anne.sofie.bronn@sf-nett.no
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Dyrsku’n 2013 
Tekst: Anne Sofie Brønn      Foto: Anne Sofie Brønn 
 
Tradisjonsrike Dyrsku’n i Seljord ble arrangert helgen 13. – 15. september. Fem medlemmer fra 
Norges linforening reiste oppover på torsdag ettermiddag. Vi møttes på ”Kunstlåven”, hvor vi skulle 
bo disse dagene. I sommersesongen er det utstillinger i regi av Seljord kunstforening her, men 
sesongen var nå over. Vi installerte oss før vi dro bort til Dyrskuplassen og ”Sterke Nils-tunet” med 
alle våre medbrakte ting og tang for demonstrasjon, utstilling og salg. 
 
Vi fikk til disposisjon lagringsplass i en bod sammen med flatbrødbaking, halmbinding og tresløyd. 
Her lagret vi tingene våre innelukket om natten. Lenger frem på plassen delte vi telt med tinnstøper, 
tjærebrenner og ”Veltepetter”. Dette gikk helt greit på fredagen, da det var et nydelig vær og rene 
sommeren. Alle flyttet en del av aktivitetene utenfor teltet, og da var det romslig plass for publikum 
til å gå rundt og kikke. Verre ble det på lørdag og søndag, da regnet pøste ned mesteparten av dagen. 
Da ble det trangt om saligheten under tak og vanskelig å finne 
plass til alt! 
 
Med utstillingen vår presenterte vi det allsidige linets mange 
mulige bruksområder med både gamle og nye uttrykk i 
tekstiler, frø og olje til helse og velvære samt eksempler på 
naturfarget lin. 
Manuell beredning av lin ble demonstrert og forklart. Til slutt 
ble fibre spunnet til garn. Vi demonstrerte også vask og stell av 
lin på fredagen, men lørdag og søndag måtte vi gi dette opp 
grunnet plassmangel. 
Til salg hadde vi såpespon, forskjellig lingarn, fiberlin- og 
oljelinfrø og foreningens kort. Vi fortalte om Norges 
linforening og delte ut brosjyrer til interesserte. 
Sosialt hadde vi det veldig trivelig på ”Kunstlåven”! Vi ble fort 
en sammensveiset gjeng og stiftet nye bekjentskaper.  
 
Å dra på Dyrsku’n var litt slitsomt, men kjempegøy! 
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Konkurranse i bruk av lingarn 
 
Under årsmøtet i Norges Linforening i vår 2013, fikk våre medlemmer som var tilstede en bunt 
lingarn hver, ca 50 g. Alle ble oppfordret til å lage noe av garnet enten det var strikk, hekling, knyting, 
vev eller annet. 
Vi er selvsagt spent på hva som kan komme ut av en slik utfordring? Vi håper på nye 
anvendelsesområder eller kjekke produkter for lintråden.  
 
Kriterier for valg 

 Lingarnet skal være en del av produktet, andre materialer kan komme i tillegg 

 Produkt som kan brukes i praktisk anvendelse 

 Ikke for komplisert å lage 

 osv 

 osv 

For at alle gode ideer skal komme fram, går vi nå ut med tilbud til alle medlemmene våre. 
De av dere som vil være med på denne fabelaktige muligheten til å vise hva dere har av ideer, 
oppfordres til å henvende seg til undertegnede for å få tilsendt garn. 
 
Resultatet kan sendes til:  

Marie Østeråt  Søndervik, 
Svartemyrveien 1, 

4309 Sandnes 
 
innen 15.1.2014 og husk og legg ved eksempel og oppskrift. 
 
Det vanker både diplom og premier. Mille Kramer og Marie Ø. Søndervik vil være dommere.  
De heldige vinnerne 1, 2 og 3 premie vil bli offentliggjort på årsmøtet til våren 1-2 mars 2014. 
 
Linforeningen vil publisere de premierte produktene i LinNytt og lage produktpakker til salg.  
 

Vi venter spent 

 
 

Linåkertunet 
 
Tekst: Anne Holen       Foto: Inge Asphoug 

 
Linåker helsetun er bygd på et areal som tidligere har 
vært linåker. Derfor har den navnet ”Linåkertunet”, som 
ligger på Fåvang i Ringebu. Fotograf Inge Asphoug var i 
høst på Blæstad og tok bilder av linåkeren mens den 
fremdeles blomstret. Han har hatt i oppdrag å lage 
fotografier av lin til helsetunet. Det er nå levert 5 bilder 
til helsetunet. Alle er 70 cm høge. Det bredeste er 1 
meter i bredde. 
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Sensys Vevstue 
Tekst: Hanne Gjendem      Foto: Hanne Gjendem 
 
En venninne, Signe Nordenborg, medlem i linforeningen, var på busstur i Sverige og besøkte 
Gammelvalla og Mårbacka, Selma Lagerlöf sitt hjem. Rett ved Mårbacka kjørte de inn på tunet til 
Sensys Bygdeväveri. Her ble Signe så begeistret over fargevalg, mønstre og bruk av lin, at hun måtte 
ringe til meg og dele sin begeistring. Jeg sjekket opp Sensys hjemmeside, www.sensy.se og tok 
kontakt med en gang. 
 
Jeg meldte meg på kurs i 1 dag for å veve damask og 1 dag med å 
sette opp dragrustningen til damask veving. Jeg hadde kjøpt en 
stor Glimåkravev i sommer med dragrustning, men visste ikke 
hvordan jeg skulle bruke den.  
Sensy har en koselig vevstue i Sunne. Hun har nå vevd damask i 30 
år. Hun klarer å leve av det samtidig som hun holder kurs, 
foredrag, tar imot skolelever og besøkende. Hun startet som 
tekstil lærer og vevde vanlig flatvev. Hun lærte damask da hun 
flyttet til Sunne og ble kjent med Robert Myrehed, som den gang 
ledet Myrehed Väv & Textil, se www.myrehed.se. De selger 
vevustyr, dragrustning og harnisk. Robert Myrehed utviklet 
dragrustning til forskjellige vevfabrikanter og Sensy testet ut de 
forskjellige prototypene. Slik lærte hun funksjonaliteten til 
dragrustningen og damask veving fra bunnen av. 
 
I vevstuen har hun i dag 6 vever med dragrustning, derav en med 
harnisk. Her kan alle få komme og veve for en dag eller flere i allerede oppsatte vever. Hun har to 
vever med bomulls renning for nybegynnere. Ellers bruker hun alltid lin renning. Vanligvis bruker hun 
lin innslag, men av og til ull når linrenningen er tykk. 
Sensy er veldig opptatt av å leke med farger og mønstre. Hun legger vekt på at vi må utvikle oss i 

veven, ikke bare kopiere det våre bestemødre 
gjorde. Vi må lage produkter som passer i 
tiden og som de yngre synes er fine. Slik 
mener hun at tradisjonene med vev kan bestå 
fremover. Yndlingsmaterialet er lin på grunn 
av den fantastiske kvaliteten og glansen. 
  
 Sensy vever også Fryksdalsgardinene. Disse 
kommer fra Fryksdalen og har vært vevd av 
Fryksdalsmoran . En veldig dyktig kvinne som 
eide Shalstämsgården og Sillegården i 
Värmland. Disse gardinene forekommer i ulike 
variasjoner, både rutete og stripete . En 
spesiel blå farge som forbindes med sjøen 
Fryken, og ikke helt ulik den blå linblomsten. 

Hun har salg på vevstua av egne produkter.  
På sommertid vever hun også på Tossebergsklätten i en liten tømmerstue med en vidunderlig fin 
utsiktplass mellom Sunne og Torsby. 
 

http://www.sensy.se/
http://www.myrehed.se/
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Men hun er opptatt av at folk ikke lenger vet hvordan lin skal behandles, så vakre linduker kan 
ødelegges. Hun orienterer mye om dette under kursene og salg. Hun forteller meg at det var vanlig i 
området med steinruller eller treruller for å rulle lin og de ga best resultat.  
Sensy har hatt mange interessante spesialoppdrag for organisasjoner og firmaer. Et av de mest 
arbeidskrevende og prestisjefylte, var når hun sammen med Kläsbol vevde duker og servietter til den 
svenske kongens 20 årsdag på tronen, helt for hånd. Det var ekstrem tynn lin i renning og innslag, 50 
eller 60 i tykkelse. Hun brukte 1 dag på å veve 2 cm på duken eller ½ serviett. Jeg fikk se en prøve og 
den var helt fantastisk, så ut som tynn silke!!!. 
Sensy dyrket lin i mange år. Hun organiserte er lokal linforening som kom sammen og drev både med 
fiberlin og oljelin. Det siste for å lage pyntegjenstander som de solgte på messer. 
 
Det var veldig hyggelig å komme til Sensy. Hun har flere koselige hytter der en kan bo under kursene. 
Jeg kom en torsdag ettermiddag og ble satt i gang å veve damask med en gang. Fredag var en ekstra 
interessant dag. Vi tok ned en damask oppsetting og satte den opp igjen. Slik fikk jeg lære 
grunnprinsippene samt at jeg lærte hvordan en kunne forandre mønsterdelen under veis i en 
renning. Jeg kunne sitte og veve så lenge jeg ønsket. Lørdag ble jeg ferdig med middagsbrikken jeg 
hadde startet på første dag, samt at jeg lærte hvordan vi skulle veve med forskjellige farger. 
Naturligvis måtte jeg kjøpe med meg noen av de vakre vevnadene Sensy hadde laget. Jeg kjøpte en 
1.90 lang dreils duk i bleket lin samt ”noko attåt”. Og så hadde hun en del flott lin til renning!!!- ikke 
at jeg ikke har noe fra før!   
Hele oppholdet var inspirerende, hyggelig og lærerikt. Jeg stupte inn i min nye vev med en gang jeg 
kom tilbake, og forsto faktisk en god del. 
 
Nå er jeg i gang med damaskvevingen, men besøke Sensy igjen, det har jeg bestemt meg for. 
 

 

 
En ekstra blomst til Jentene 

fra Moelven 
Linforeningen var på Apelsvoll og holdt kurs i 
beredning. Da dukket Karin Fledsberg opp med to store 
og lange bunter med vakker og lys urøyta lin – en gave 
til foreningen fra Jentene fra Moelven. Sorten heter 
Regina og er hvitfarget. 

Dette takker vi for, vi har god bruk for gaven når vi er rundt og demonstrer lin 
og beredning.  
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Damaskveving som husflid fra 1800 tallet og frem til 
i dag 
Tekst:  Maria Sundal       Foto: Maria Sundal 
 
Maria er utdannet fra Statens lærerskole i husstell (1973) og har senere tatt tilleggsutdanning i mat- 
og tekstilkultur. Tekstilkulturstudiet ble gjennomførte ved Vestnorsk kulturakademi på Voss våren 
2012 og våren 2013.  
Sluttoppgaven på Vestnorsk Kulturakademi hadde tittelen: Damaskveving som husflid - i fortid og 
nåtid med utgangspunkt i "Veldres kunstvævere" 1874 og som da er grunnlaget for denne serien om 
veving av damask. 
Vi har delt artiklene opp i: 

1. Lærebøker og kursvirksomhet på 1800-tallet 
2. ”Veldres kunstvævere” og damaskveving som teknikk  
3. Dukarven etter ”Veldres kunstvævere” – oppbevaring, vask og stell av linduker  

 

Kapittel 1, Lærebøker og kursvirksomhet på 1800-tallet  

Mitt første møte med ”Veldres kunstvævere” var gjennom en artikkel i årbok for Hedmarksmuseet, 
Domkirkeodden, 1957 – 1968 skrevet av Astrid Bugge. Interessen for handveving av damaskduker var 
tent og jakten på ”Veldres kunstvævere” og kurslederen Lovise Nylander startet der og da.  
 - Få eller ingen kunne fortelle meg noe mer om Lovisa Nylander enn det A. Bugge forteller i 
Damaskveving på bondegården. Søk på nettet førte meg til Maria Lagermann, samler av gamle vev- 
og salmebøker og nå Facebook-venninne. Maria hadde selv vevd løpere og kuvertbrikker samt trekk 
til en stol etter L. Nylander sine plansjer. Kontakten med Maria gjør at jeg i dag er eier av vevboken 
skrevet av Lovisa Nylander i 1872 - ”Lärobok - NY, patenterad konstväfnad …”  
 - Før vi skal bli bedre kjent med ”Veldres kunstvævere” ønsker jeg å ta dere med gjennom noe av 
1800-tallets vevlitteratur og undervisning. 
 
Den eldste norske vevboken jeg kjenner til er "Håndbok i vev” fra Søndre-Land, Oppland. Jeg vet ikke 
noe mer om boken enn at den er gjengitt i billedarkivet ”Digitalt museum”. Boken er fra 1830. 
Håndskrevne ”vevbøker” og vevmønstre fantes det også ved inngangen til 1800-tallet og kanskje før 
den tid. Vevbok tilhørt Maria Olsdatter, 1814 er et bevis på det. Denne boken ligger også på Digitalt 
museum sammen med flere vevbøker fra 1800-tallet. 
 
Jeg ønsker her å trekke frem tre kvinner som skrev bøker om veving mellom 1820 og 1875 Gustafva 
F. Beckvall, Hanna Winsnes og Lovisa Nylander. De var opptatt av veving fra to forskjellige ståsteder. 
G. F. Beckvall og L. Nylander var opptatt av kunstvevingen damask, skriver vevbok og holder kurser. 
H. Winsnes var opptatt av det nyttige og skriver om veving av dreil og mønstre. Meg bekjent holdt 
ikke H. Winsnes kurs, men underviste nok de unge jentene på prestegården. 
 

Gustafva F. Bechvall - f. Ekenmark (1800 - 1859)  
Familien Ekenmark fra Sverge drev utstrakt kursvirksomhet i Norge mellom ca 1820 til ca 1850.  De 
hentet sin grunnkunnskap om damaskveving fra England, utviklet metoden og underviste 
damaskveving i en harniskvevstol. Hvorfor vevstolen omtales som harniskvevstol har jeg ikke funnet 
ut. Den eneste forklaringen måtte være den situasjonen som kunne opptå mellom vever og den 
svennen som skulle dra frem mønstertrådene på siden av veven.  Familien Ekenmark skrev og gav ut 
10 vevbøker i perioden 1817 til 1847.  
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 - Gustafva var den yngste av søskenene Ekenmark. Hun ga ut sin første bok i Sverge i 1834, 
”Handbok i Vavnads-Konsten”. Året etter blir den oversatt til norsk. Tegningen av vevstolen er utført 
av arkitekt Christian Henrik Groch og utgitt av Selskabet for Norges Vel. (Nå: Det Kongelige Selskap 
for Norges Vel). Opplaget var på 500 eksemplarer.  Arkitekt Grosch er onkel til Henrik August Grosch 
(1848 – 1929) og pådriveren for å få organisert salget av husflidsvarer i Norge mot slutten av 1800-
tallet.  
 

Hanna Winsnes (1789 – 1872) 
På Vang prestgård på Hedmarken bodde kokebokforfatteren Hanna Winsnes . Hun bestyrte 
prestegården i Vang og har både inne- og utejenter og organiserer alt arbeidet. Mest kjent er hun for 
kokeboken ”Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdninge” (1847). Oppskriftene fra kokeboken er 
digitalisert og ligger på nettet.  
- Hanna Winsnes er orientert og følger med på hva som skjer og har tydeligvis lest boken til Gustafva 
Fredrika Beckvall. I forordet til sin egen vevbok – ”Væver-Bog, eller Underviisning i Dreiels- og 
Mønstervævning med simple Væverstole” skriver Hanna Winsnes: 
 
”Da det, så vidt meg bekjent, ikke finnes en norsk bok til undervisning av Dreielsveving, så tror jeg, at 
denne boken ikke vil være uvelkommen. Vel kjenner jeg Gustava Beckwalls større og mindre håndbok, 
oversatt fra svensk, men deres forklaringer er alle innrettet etter de kunstige harniske vevstoler, og er 
blitt innviet i deres mysterier”.  
Hun fortsetter: ” Dessuten er damaskveving ikke annvenlig for alle, da den fordrer meget tid og 
forklaring. Etter min vurdering er den kun tjenlig for dem, der gjør den til profesjon, og således 
erhverver ved den meget øvelse, eller for den som har tid, råd og lyst til at anvende noget for 
kunsten”. 
 

 
  
Vevboken kan i sin helhet leses på Nasjonalbiblioteket på nett (www.nb.no). Helt enkelt tilgjengelig 
er den ikke, den er trykt i gotisk skrift.  

Lovisa Nylander (1838 – 1904) 
Astrid Bugge omtaler Lovisa Nylander slik i Damaskveving på bondegården (1968) 
”… en svensk vevlærerinne som var så stor og kraftig at folk lurte på om det var en forkledt mann”.  
 - Det kan se ut for at Lovisa Nylander lever ugift i Sverige og bor tidvis sammen ned sønnen Johan 
Gustav (1859 – 1905). 
 
”Lärobok - NY, patenterad konstväfnad för alla som idka hus-väfnadsslöjd,...” kommer ut i Sverige i 
1872. Lovisa Nylander har selv blitt undervist i veving av ” de ekenmarske” og titulerer seg selv som 
”vävlærare”. L. Nylander omtaler vevboken sin som ”NY” og ”patenterad konstväfnad”. I dette ligger 
at hun har forbedret vevteknikken og hun har kommersialisert undervisningen. Lovisa Nylander har 
forlatt den ”ekenmarske vevmetoden”, harniskmetoden og underviser sine elver i damaskveving 
etter den nye metoden med dragrustning.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustafva_Fredrika_Ekenmark
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustafva_Fredrika_Ekenmark
http://www.nb.no/
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 - Kommersialiseringen består i at L. Nylander har fått patent på boken og den NYe vevmetoden. 
Elevene må undertegne en kontrakt og blir straffet dersom kontrakten brytes.  Boken omfatter 
beskrivelse av oppsetting av veven, det følger med plansjer og mønster med anvisning for hovling og 
oppknytninger. I tillegg er det vevprøver av mønstre. L. Nylander er kjent for sine blomsterranker, 
kranser og rosetter i mønstringen.  
 
Lovisa Nylander reiser og underviser etter sin metode på Østlandet fra januar til mars 1874, to år 
etter utgivelse av læreboken i vev. Det kan se ut for at hun i tillegg til kurs i Ringsaker for unge jenter 
også har vært i Valdres. 
 
I neste nummer av Lin-Nytt vil vi skrive mer om aktiviteten til ”Veldres kunstvævere ” og 
damaskveving. 
 

Kilder 

 Damaskveving på bondegården (1968)  ved  Astrid Bugge og Signe Haugstoga, Digitalt 
Museum 

 Lärobok - NY, patenterad konstväfnad för alla som idka hus-väfnadsslöjd,. (1872) ved Lovisa 
Nylander 

 Opphämta og damast med skjälblad eller dragsvästol – Svensk  
Lillemor Johansson/ LTs förlag - Stockholm - 1982 
ISBN: 91-36-01781-7 

 Væver-Bog, eller Underviisning i Dreiels- og Mønstervævning med simple Væverstole, 1850 
ved Hanna Winsnes 

 
Vevboken til Hanna Winsnes: 
http://www.nb.no/nbsok/nb/a366a9fb7740bcbcb6ef8ba7bc6e0986.nbdigital;jsessionid=6E0D6C31D
EFD2BCF21826E6ED893DD73.nbdigital3?lang=en#0 
 

Vevboken til Gustafva Beckvall (f. Ekenberg): 

http://www.museumstavanger.no/Portals/48/Biblioteket/Aarbokartikler%201980-
1989/1986%20Veveriet%20p%C3%A5%20Stranden.pdf   
 
 
 
Er du interessert i å bli medlem?  

Fyll ut blanketten nedenfor og send den til kasserer Gro Finnes Klev, Bispeveien 8, 4325 Sandnes. 
Årskontingenten er for enkeltmedlem 350 kr, familiemedlem 100 kr og organisasjoner/bedrifter 450 
kr. eller gå inn på hjemmesidene og meld deg på www.norges-linforening.no -> BLI MEDLEM 
 
Kontonummer: 1503.10.55900 
Navn: 
_________________________________________________________________________________ 
Adresse: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Postnr.: _____________ Poststed: ___________________Fylke: ______________________________  
 
Telefon: __________________ Fødselsår:_________Mailadr.: _____________________________ 

  

http://www.nb.no/nbsok/nb/a366a9fb7740bcbcb6ef8ba7bc6e0986.nbdigital;jsessionid=6E0D6C31DEFD2BCF21826E6ED893DD73.nbdigital3?lang=en#0
http://www.nb.no/nbsok/nb/a366a9fb7740bcbcb6ef8ba7bc6e0986.nbdigital;jsessionid=6E0D6C31DEFD2BCF21826E6ED893DD73.nbdigital3?lang=en#0
http://www.museumstavanger.no/Portals/48/Biblioteket/Aarbokartikler%201980-1989/1986%20Veveriet%20p%C3%A5%20Stranden.pdf
http://www.museumstavanger.no/Portals/48/Biblioteket/Aarbokartikler%201980-1989/1986%20Veveriet%20p%C3%A5%20Stranden.pdf
http://www.norges-linforening.no/
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Vevhjørnet med Anne Grete Stuksrud 
 
Intervjuer: Gro Klev       Foto: Anne Holen 
 
Intervjuet denne gangen er av ei av foregangskvinnene i linforeningen. Det er interessant å vite litt 
hva som gjorde at de fattet interesse for lin og linforeningen. Valget falt på Anne Grete Stuksrud, 
etter anbefaling av Anne Holen, en annen foregangskvinne. 
 
Jeg ber Anne Grete fortelle selv litt om hvem hun er: 

Jeg er fra Sande i Vestfold, vokst opp på gård med 
dyr og det som hører til. Rokk og vev var i flittig i 
bruk under krigen og som barn var det stas å få 
være med. Det var mye kunnskap å hente og ga stor 
interesse videre. Det siste året på folkeskolen fikk vi 
en oppgave: "Hva skal du bli?" Jeg skrev at mitt 
ønske var å gå på Gloppe Husflidskole i Larvik.  Etter 
husflidskolen ble det "Statens kvinnelige 
Industriskole" i Oslo, verkstedklasser og faget vev.   
Min yrkeskarriere startet på Island, to år på to 
husmorskoler med faget vev. Fantastisk start med 
spennende ull og garn til forskjellig bruk.  
Naturfargene stod høyt i kurs der oppe, mange 
forskjellig kvaliteter og fargenyanser. Det var lette, 

luftige plagg i vev og strikk. Spinning til strikking av tynne nydelig sjal var populært der oppe disse 
årene. Videre underviste jeg på videregående skoler. Siste del var som husflidskonsulent i Norges 
Husflidslag, her ble det bruk for alt til skoler, foreninger og lag, foredrag og kurs.   
    
Men hvordan fikk du selv interesse for lin? 
Norges Bondekvinnelag ville i 1947/48 sette i gang med lindyrking på gårdene rundt om i landet. Min 
mor tente straks på ideen. Frøene kom, åkeren ble forberedt til å så. Spennende var det da de første 
spirene kom. Blomstringen var vakker og senere var det frø som ga åkeren en brunlig og varm farge. 
Jeg husker spesielt røskingen. Linet ble buntet og tørket på staur.  Videre ble linet sendt til beredning 
til Vang i Hedmark, derfra ble det sendt til Sverige for spinning.  Vi fikk tilbake ferdige store bunter 
med grovt og fint garn. Vevene kom i gang for de som hadde dyrket lin.  Dette var mitt første møte 
med lin. Det satte spor og det kom til å utvikle seg videre. Jeg har dyrket små porsjoner, beredt og 
spunnet selv. Garnet har vært brukt til både grove og finere tekstiler. Mye har gått med på 
utstillinger og møter der rokken var med. Spinning av lin har alltid vært lett å vise og fenget mange.  
  
Har hørt at du har drevet med kursvirksomhet i mange år. Kan du fortelle litt om dette arbeidet? 
Kursvirksomheten stod høyt og mange ville være med. Kursene ble fylt ganske raskt. Billedvev, 
flatvev, grindvev, brikkevev, spinning og plantefarging var det som stadig var i fokus. Var det stille en 
stund kom det raskt spørsmål om nye kurs.  Både i byer og utover på bygdene var det stor 
etterspørsel etter kurs. Grunnskoler og videregående skoler ble brukt på kveldstid til kursvirksomhet. 
Mange husflidslag hadde vevstuer, der stod vevene klare til bruk. Material- og fargeutvalg var det 
ikke mye å utsette på, noe som er viktig for å lage tekstiler med varig verdi.   Denne delen er viktig å 
få med hvis en skal være selvstendig og å ha virkelig glede av veven.  En gang skulle vi prøve å sette 
opp vever hjemme hos kursdeltagerne, dette for å komme i gang hjemme med sitt eget utstyr. 
Emnet var tepper og ryer for vegg og gulv. Utvalget ble allsidig og spennende, fra de enkle til de mer 
krevende. Alle tegnet og planla sitt produkt. Tre hjem ble besøkt hver kurskveld. Nr. 3 hadde kaffen 
klar. Mange mente dette var en helt vanvittig måte å drive kurs på. Men det ble svært vellykket, men 
jeg har ikke fått prøve det igjen.  Spinnekursene har dreiet seg om lin. Håndspunnet lin gir fine 
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naturfarger som er forskjellige for hvert år.  Ta vare på all stry, spinn grovt garn, gjerne forskjellige 
tykkelser. Med dette materialet kan en lage de mest fantastiske tekstiler med enkle teknikker helst 
lerret. Spinningen blir morsom når en får til grovt garn, lett er det ikke.                                                                                                        
Grind- og brikkevev krever ikke den helt store plassen. Jeg starter med kurs for nybegynnere. Når de 
har trent en del, tar vi kurs for viderekommende.    Teori, form og 
farge er viktig for alle kurs, det grunnleggende gir en fast grunn å 
bygge videre på.    "Man kan ikke lage noe vakkert av et dårlig 
materiale og et dårlig arbeid". 
 
Skal si du har drevet med mange spennende kurs! Jeg vil tro 
mange unge og eldre har hatt glede og nytte av kursene dine. 
Etter tilbakemeldinger er det klart mange som har hatt god nytte 
og glede av å gå kurs. Jeg hadde to eldre damer en gang, de 
startet vevingen kl 07.00 om morgenen, de hadde ikke tid til en 
gang å lese avisen. Flere har brukt telefonen til å komme videre 
når de har strandet. Det har alltid vært spennende å få slike 
tilbakemeldinger. 
 
Hvordan jobbet du for å formidle kunnskapen om lin? 
For å formidle kunnskap om lin bør en ha tilgang til linet i 
forskjellige stadier. Alle deler er like viktige. Muligheter for 
fordypning gir lysten til å gå videre. Foredrag har vært flittig brukt, gjerne med lysbilder, lin i 
forskjellig stadier og tekstiler.  Rokken var ofte med.  Utstillinger med rikt innhold, helst sommertid 
med aktiviteter ute.   Må nevne utstillingen på "Holmen Gård" i Gjerstad, "Ny giv mot år 2000" 
sommeren 1994.  Daværende leder for Linforeningen Anne Holen hadde ideen. Takket være dyktige 
damer fra Ringsaker med Reidun Brønnbo og Anne Grethe Dæhli i spissen, vartet de opp med et stort 
tilhengerlass med alle godbiter til en vellykket utstilling. Alt var på plass, fra det lille frøet til tekstiler 
og gjenstander i store størrelser, monteringen tok nærmere 1 uke og dekket hele arealet i låven. 
 
For dem av oss som prøver å formidle linkunnskap i det små, ser jeg at jeg har en del å lære og sikkert 
mange med meg. For egen regning, synes jeg det er et tap at ikke Holmen Gård eksisterer lenger. 
Det er et stort tap at Holmen Gård ikke lenger er et kurssted. Dette dekket hele landet og etter hvert 
fikk vi gode kurslærere og gode kursplaner som mange fikk glede og nytte av.   Mulighetene ble etter 
hvert for å ta utdanning videre for mer fordypning i fagene. Husflidslag og Bygdekvinnelag tar en del, 
men dette er ikke nok.  Vi må bli flinkere til å kreve at noe gjøres, kreve at skolene vil ta inn mer av 
praktiske fag.  Vi må jobbe for at det legges til rette for å få kunnskap og kompetanse tilbake. 
Behovene er der, men mulighetene mangler. 
 
 Hvilke erfaringer har du selv med bruk av lin?: vev, strikking, hekling, brodering o.l. 
Lin til duker og handklær gir gode resultater.   Noen ganger velger vi renning av bomull, men 
sammenligner vi disse vinner linet. Dreiel og damask bør være i hel lin. Etter vask er det fint med 
kaldrulle, denne gjør den store jobben som gir resultater. Til vever av ryer i alle slag bruker jeg lin til 
renning. Tepper til gulv og vegg har et utvalg av teknikker og tilgang på materialer og farger.                                                                                                                             
Jeg har ikke strikket eller heklet mengder av lin.   Men til brodering er linet bra. Her har vi de mange 
vakre skjortene til våre bunader. Til veving av band i forskjellige teknikker er linet et godt materiale, 
brukes gjerne sammen med bomull og ull.  Med bomull og ull som hovedvekt, brukes tynn lintråd til 
innslag. 
 
Til slutt hvordan ser du på framtiden for bruk av lin?  
Det ser ut som fler og fler får øynene opp for linet. Det er stor interesse for spinning og vev med lin.  
Men etter hvert dukker det opp mye nytt av fibre som er lett tilgjengelig og blir derfor foretrukket av 
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mange. Alt skal gå raskt, det skal varieres og skiftes ofte - " bruk og kast".  Med lite kunnskap om lin 
og få brukere sier det seg selv at det blir mindre behov for lin. Veldig mange har ingen kunnskap om 
bruk, vask og stell av lin.  Husk at dette er naturfibre, hva er alt det andre og hva er disse laget av?   
"Norges Linforening" med sine medlemmer har en stor oppgave videre med formidling og å lage 
spennende emner rundt om i lag og grupper. Linet har også en fantastisk historie som er vel verdt å 
ta med og for all del ikke la gå i glemmeboka. 
 
Kan det sies bedre? Vi har en stor oppgave hver en av oss! Og ser vi tilbake på hva som tidligere har 
vært gjort, forstår vi at mye kan gjøres. Takk til Anne Grete for formidlingen!  
 
I neste nummer trykker vi et fordrag Anne Grete holdt om lin ved Statens kvinnelige industriskole, 
1960. 
 

Oppskrifter med bruk av stry 
 
1.  Varmeunderlag 

Små kluter til underlag for varme fat 
Renning:  Entrådet lingarn middels tykt  
Innslag:      Kraftig entrådet strygarn  
Vevskje:     50/10   
1tråd i hovel, en tråd i tind 
Trådtall:     100 tråder 
 Teknikk: Lerret(toskaft) 
 
2. Løper 

Smal løper i entrådet grovt garn 
Renning:  Bleket, grov lin 
Innslag:  Ubleket, grov stry                                                                                        
 Vevskje:  50/10  
1 tråd i hovel og 1 tråd i tind                                                                                  
Trådtall:      160 tråder  
Teknikk: Lerret(toskaft) 
 
3.  Løper 

Bred løper med ubleket lin til innslag fra forskjellige år. Flere år sammen kan bytte med hverandre.             
Renning:    Entrådet lingarn, god snu og en god del tynnere enn de 
andre 
 Innslag:      Forskjellige tykkelser og skifte i fargene, ubleket stry 
Vevskje:     110/10 – 1/1 eller 55/10 – 1/2  
1 tråd i hovel og 1 tråd i tind                              
Trådtall:      440 tråder. 
Teknikk:   Lerret(toskaft) 
 
Antall tråder og bredde på veven bestemmer dere selv, her er bare 
forslag.  Slå inn med tynnere garn i hver ende på grunn av fald.                                                                                          
Bruk til innslag stry som gir de mest fantastiske effektene. 
Innslagstråden må legges rundt ytterste renningstråd for hvert innslag. 
På denne måten blir kantene rette uten å få ujevn kant med grovt garn. 
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Rapport fra arbeid med lin i skolen, 2013 
Tekst: Ineke Zaat              Foto: Jolien Perotti 
Ineke  har sendt oss denne rapporten. Hun er aktiv på 
Øverland gård, Bærum. Det er et andelslag med fokus på 
økologi. 
 
I september kom det en 6. klasse fra Grav Steinerskole og en 
6. og 7. klasse fra Hovseter Steinerskole til Øverland Gård. 
De har skolehagen der, med hagelæreren Jolien Perotti. Hun 
pleier å så både fiberlin og oljelin sammen med barna, men 
til nå hadde det aldri blitt noe bearbeiding. 
Nå lærte barna å rykke opp lin og henge det opp i små 
bunter i veksthuset. Jeg hadde hengt opp tørre bunter der 
på forhånd, og da lærte de å ta av frø og legge lin til røyting i 
gresset på samme dag.  
Frøene så meget umoden ut, så barna fikk lov å gi litt til 
hønene. Etter hvert så jeg at noe frø hadde spirt, så da 
starta jeg å oppbevare frø inne for å kunne så dem neste 
vår.  

8.oktober kom 6. klasse fra Hovseter Steinerskole tilbake og da var alle i gang med å bråke og skake 
og hekle og spinne og veve.  
 
Nå kan ikke jeg sette opp noe vev, men dagen før barna kom, kom kunstneren Ann Kristin Ulrichsen 
fra Gamle Fornebu Kunst & Kultursenter til Øverland.  Hun er veldig flink med all slags fiber. Jeg fikk 
se en kjole som var av tynn tovet silke og ull, gjennomsiktig hvit, jeg hadde aldri sett maken. Ann 
Kristin hadde med en båndvev og viste meg hvordan man setter opp vev.  Som renning tok vi først 
min selvspunnet og ikke tvinnet lingarn, men den røk ofte. Etter en time med problem, starta vi 

på nytt. Denne gangen med meget tykt hampgarn 
fra Polen. Da var det fort ferdig. Så lærte jeg å 
veve, bare 4 cm, og da var alt i orden for å ta imot 
barna. 
  
Barna i Hovseters 6.klassen var veldig flinke til å 
jobbe med lin! De klarte å bråke og skake og de 
kunne hekle med mye stry UTEN å rive opp 
fingrene sine, som jeg ofte gjør. Å spinne på 
håndtein er ikke lett å lære i en halv time, men 
flere fikk til å lage en tykk tråd. Noen spant alene, 
og noen klarte det ved å jobbe to sammen med en 
håndtein. Håndteinene laget de selv av noen små 

grener, veldig enkle, men det virket for det. Båndvevet var veldig brukbart, vi bandt ene enden til et 
tre og den andre enden rundt livet og et barn sto og vevet mens en annen beveget "risten" opp 
og ned og fram og tilbake. Det ble ordentlig samarbeid. Vi satset på å lage et håndkle til å ha i 
klasserommet. Heldigvis kom 9. klasse fra samme skolen tre dager senere. De fikk bearbeidet lin bare 
i fire timer, helt fra å rykke opp til å veve. De kom bare 12 cm videre da garnet var ganske tynt. Og 
dette mens de var veldig opptatt med mye annet som mennesker i den alder brenner for. Uansett 
om de lærte masse forskjellig på kort tid, forsto de hele prosessen da de var ferdige. Og håndkleet 
var igjen 12 cm større, og linfrøene ble rensket fra frøkapslene. Læreren, Jolien, har en stor 
flettet rund og flat kurv. Dersom man kaster frøene i luften med den, så pleier vinden å ta 
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frøkapslene mens frøene ligger igjen i kurven. 
Det var vindstille, men da starta barna å blåse, 
ble frøene rene og ferdige til et nytt år 
med lindyrking. 
  
Det er nå tre år siden jeg startet å dyrke lin, og i 
fjor var det første gang jeg bråket og heklet. 
Det er først nå at jeg har startet å lage noe som 
kan brukes i hverdagen, samtidig som jeg lærer 
bort alt jeg kan til andre. Jeg er meget glad for 
at det ser ut til å virke. Det går ikke fort, men 
det er en utvikling der man kan bruke sin 
fantasi og kreativitet og bondefornuft til å lage 
klær av eget lin, SAMMEN MED ANDRE. 
  
Dette er meget spennendes. For akkurat i 
samarbeid har jeg muligheten til å lære masse nytt, og få ny inspirasjon. Jeg bor i nå Åsnes, og i 
Husflidslaget vårt har Astrid Schellungen startet en lingruppe. Der har jeg lært å røyte og snart skal vi 
ha spinnekurs med rokk. Sånt er nytt for meg. 
  
På Øverland på Andelslandbrukets åker kan jeg dyrke så mye lin som jeg orker å ha. Der har vi også 
en liten lingruppe som jobber sammen med å høste inn, røyte og berede lin.  
  
På Wøyenenga der Bærum Husflidslag holder til, får jeg låne bråke, skake og hekler. Der kan jeg få 
gode råd av Hanne fra Linforeningen. I Stange kan jeg lære å lage rokkehode av Anne Holen. 
  
Så jeg vil fortsette med å lære om lin. Først basis kunnskapene for å lage mine egne klær til daglig 
bruk og senere om farging og design for å kunne lage pene klær. 
  
Samtidig vil jeg fortsette å lære bort alt til andre.  
 
 
 

Velkommen til en ny nettbutikk! 
 

 
Flotte linprodukter fra Litauen:                     

 Metervare lin, blonder i lin, lingarn 

 Duker, løpere, servietter 

 Forklær, håndklær, sengetøy 

 Vesker, skjerf, tilbehør 

 Vi tar imot bestillinger for å sy gardiner, duker, mv. etter mål 

 

Her sikrer du deg høy kvalitet, kjempestort utvalg og hyggelige priser. 
 

 

     ANNONSE 
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Norges Linforenings tur 2014 går til Nord-Irland  
 
Fly fra Oslo - Gardermoen den 27.4.14 kl 11.20, ankomst Dublin kl 12.40.   
Retur fra Dublin den 2.5.14 kl 13.00 med ankomst Oslo - Gardermoen kl 16.10.  
 

Dag 1:   

Etter ankomst til Dublin drar vi rett til Banbridge for å 
besøke Thomas Fergusons Linen Factory.   
Byen Banbridge vokste fram av linindustri, og Fergusons 
Linen Factory er nå det eneste linveveriet i verden som 
produserer dobbel damask.  De produserer en rekke flotte, 
eksklusive linprodukter. www.fergusonsirishlinen.com  
 
Vi fortsetter så nordover mot Belfast og skal på Irish Linen 
Center in Lisburn og Lisburn museum.  
Her vil vi få informasjon om Irlands linindustri og byen 
Lisburn.  
 
Vi overnatter på Ivanoe Inn Hotel, litt utenfor Belfast 
sentrum, og skal der ha en velkomst middag.  www.ivanhoeinn.co.uk  
 

Dag 2 

Dagen starter på Ulster Folk Museum.  Vi blir møtt av museets tekstilekspert som forteller og viser 
oss rundt.  
Om ettermiddagen skal vi til Museum at the Mill, Mossley Mill.  
Alternativt kan vi kjøre The Antrim Coast and the Giant's Causeway.  
Overnatting på Brown Trout Inn, Coleraine, se http://www.browntroutinn.com 
 

Dag 3 

Etter frokost skal vi besøke kurvmaker Louise Mclean.  Irland har en lang tradisjon også på 
kurvarbeider i pil og andre materialer. Hun vil vise oss rundt og fortelle om hennes og mannens 
arbeide.  De lager både irske tradisjonelle kurver og skulpturelle arbeider.  
Vi drar videre til Dungiven i Derry for å se det eldste linveveriet i Derry som fremdeles er i drift.  
Eieren, Marion Baur, som er en av de få nålevende spesialistene på dette området. Hun vil ta oss 
med til "linlandsbyen" Upperlands.   
Overnatting på samme hotel, Brown Trout Inn.  
 

Dag 4 

Nå skal vi over til vestkysten til 
Donegal.  Underveis besøker vi 
Edel McBride, Luxurious 
Knitwear.   Hun er en irsk designer som vokste opp i Aran-strikketradisjonen, og bevaring av denne er 
en av hennes store interesser. http://www.edelmacbride.com/ 
Her vil vi få både strikking og spinning "workshop".  Det blir demonstrasjoner og opplæring.  
Videre skal vi til Magee Tweed. www.magee1866.com  
Her får vi se vevingen av disse verdensberømte tweed-stoffene.  
Middag og overnatting på Tara Hotel, Killybegs.  

http://www.fergusonsirishlinen.com/
http://www.ivanhoeinn.co.uk/
http://www.browntroutinn.com/
http://www.edelmacbride.com/
http://www.magee1866.com/
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Dag 5 

Vi skal først til Ardara Heritage Centre, som er et museum for ull og tweed, se http://www.ardara.ie/ 
Donegal Yarns blir siste stop. Dette er et spinneri som lager "multicolored" garn til strikking, veving 
og annet håndverksarbeid, se http://www.donegalyarns.com/.  
Også her overnatter vi på Tara Hotel.  
 

Dag 6  

Utsjekking og buss til Dublin flyplass. 
 
Turen koster, inkludert fly Oslo- Dublin/r, for overnatting i dobbeltrom kr 7.500,- ,  tillegg for 
enkeltrom er kr. 1.100.  
To middager er inkludert.  Lunsjene blir på lokale restauranter, og er ikke inkludert i prisen.  
Påmelding innen 15.1.14 til anne.holth.larsen@gmail.com 
Kr.2000,- betales ved påmelding, og resten betales innen 4. April 2014 til kontonummer 
1503.10.55900.  
Medlemmene har fortrinnsrett frem til 15.1.14 Husk å oppgi navn ved betaling, og at det gjelder 
reise. Ved påmelding må det angis enkelt eller dobbeltrom og hvem dere vil dele rom med. Ved 
påmelding sendes detaljert reisebeskrivelse.  Detaljer blir også lagt ut på hjemmesidene. 
 
 

NANOTEKNOLOGI  - på godt og vondt 
Tekst: Anne Holen 
 
”1st International Fiber Conference” ble avholdt i Guimaraes i Portugal i juni 2013. Nå har det vært 
12 internasjonale konferanser gjennom FAO som går på naturfibre og andre bastplanter. Denne gang 
gjaldt det alle typer fibre, og produksjon av fiber gjennom nanoteknologi. 
Fiber fremstilt med nanoteknologi har fått økt betydelig de siste årene. Med1 en helt enkel 
beskrivelse betyr det at de spalter en fiber ned til minste atom med forskjellige metoder, eller at de 
går andre veien, fra bunn til topp. De kan på den måten fremstille et produkt med de egenskapene 
en ønsker. Det har vært en stor utvikling av medisiner som er framstilt på denne måten, og som har 
vært et gode til medisinsk bruk.  
 
Når det gjelder nanoteknologi for tekstiler, brukes det for å lage belegg som kan legges på fibrene for 
å få en ønsket egenskap for fiberen. Dette gjelder blant annet for å få vaskbare tekstiler, virkning som 
solfaktor (skjermer for ultrafiolette stråler), antibakterielle, antistatiske og strykefrie tekstiler. Dette 
gjelder også en mengde andre bruksområder, som i biler, båter, fly etc. 
Problemene med bruk av nanofiber og til andre formål er bl.a.: Det kan inhaleres og det kan gi 
lungekreft. Det kan trekkes inn i huden og det kan føre til hudkreft.  
Hvor finner vi mye av disse stoffene? Jo, det selges snart bare garn som er vaskebehandlet, og det 
finnes mye nano på lintekstiler som gjør de strykefrie. Og hvordan blir det å få tak i materiale for å 
kunne rekonstruere tekstiler hvis utviklingen går i den farten det gjør nå? Ellers er det jo snart i alle 
varer fra plastvarer til sportsklær. Det er delte meninger om denne utviklingen, heldigvis. For meg 
virker det skremmende. Men det ser ut for at de unge forskerne i dag utvikler dette uten skrupler, og 
at det er i bruk før det forskes på skadevirkningene. 
          

                                                 
1
  Henvisning til foredrag ”functional Textiles: Rajamangala University of Technology Thanyabur, ved 

Assistenat Prof. Dr. Somparasong Parsarpatet go Assistant Prof. Dr. Apichart Sonthisombat 

http://www.ardara.ie/
http://www.donegalyarns.com/
mailto:anne.holth.larsen@gmail.com
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Kunnskap om tekstiler 
I forrige nummer skrev Brynhild Berge Person Om den duken som eg arva. I dette nummeret starter 

Maria Sundal en artikkelserie om damask og linduker. Begge har gått på Vestnorske Kulturakademi.  
Vi vil gjerne gjøre våre medlemmer oppmerksom på akademiet. Listen over oppgaver som elevene 
har gjort, er veldig spennende og her er det store muligheter til å lære mye. 
 
De ønsker seg flere oppgaver innen lin. Er det noen av våre medlemmer som har lyst til å lære mer? 
 
Vi har klippet: 

 

TEKSTILKULTURFAGET  

= TEKSTIL GLEDE OG TEKSTILT FELLESSKAP 

 
FAGET TEKSTILKULTUR, DEL 1 OG 2 

VESTNORSK KULTURAKADEMI/HØYSKOLEN I BERGEN 
 
Vestnorsk Kulturakademi, Voss startet i 2008 opp studiet Tekstilkultur som et etterutdanningstilbud 
på høgskolenivå i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Initiativet ble tatt på grunnlag av at 
mulighetene for å utdanne seg på tekstilfeltet har blitt sterkt redusert av de senere reformene i 
skoleverket og medfølgende bekymring for tap av tekstilkompetanse også sett i forhold til den 
generelle samfunnsutvikling. Industrien er flyttet til Kina og lignende rimelige produksjonsland og 
kunnskapen følger etter. Den handborne del av denne kunnskapen avtar sterk fra generasjon til 
generasjon. På høyskolenivå er det kun på kunstfeltet det er mulig å få tekstilutdanning(ca. 20 nye 
studenter pr år i Bergen + Oslo), i tillegg til noen muligheter innen mote og lærerutdanningen(mer 
begrenset enn tidligere). 
Mange trenger litt grunnleggende kunnskaper om tekstil, for eksempel museumsansatte, 
handverkere, lærere m.fl., og noen trenger faglig påfyll og ikke minst inspirasjon. Tekstilkulturfaget er 
et etterutdanningstilbud som du kan ta ved siden av full jobb. Hvert semester består av 5 to dagers 
samlinger pluss eksamen som gir 15 studiepoeng. Hvert semester kan tas uavhengig av hverandre og 
del 2 kan tas først selv om vi anbefaler å starte med del 1, spesielt om man ikke har tekstilkunnskap 
på forhånd. Du må ha generell studiekompetanse eller tilsvarende og kan be om en  
kompetansevurdering. Har du ikke bruk for studiepoeng(som kan gi ekstra pensjonspoeng!) kan du få 
deltagerbevis uten å ta eksamen. 
Studiet gir først og fremst en god oversikt over det store og varierte tekstile fagfeltet med historie, 
ulike teknikker og praktisk utprøving da VKA har fokus på den handbårne kunnskapen, se for øvrig 
fagplanen. 
Hittil har i alt 74 studenter startet på faget, rekruttert fra hele Sør-Norge og tilbakemeldingen fra 
studentene har vært svært gode. Av de 4 første kullene har 51 fullført del 2 og skrevet oppgaver som 
er godkjent. Gruppene fortsetter å møtes jevnlig på eget initiativ med et tekstilt tema og planlegger 
sammen med nye studenter å utgjøre et tekstilnettverk! Studentenes alder er fra vel tjue til over 
pensjonsalder med et gjennomsnitt rundt 35 – 40 år. 
 
Les mer, www.kulturakademi.no. 
 

 Eksempler fra oppgaver våren 2013:  

Tveband, om strikkemåten og tvinn i tråden, Stola – et liturgisk symbol i Den norske kirke, Kniplingar 
på Vossabunaden, Sjøvotten, og hva jeg finner ut om den i kystkultur kommunen Gratangen, Tidlaus 
kunnskap, den tradisjonelle tekstilkunnskapen er ein føresetnad for berekraftig bruk av tekstilar. osv 
 

http://www.kulturakademi.no/
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