
1 KVM LIN 

KÄRA LINVÄN! 

Här kommer det andra nyhetsbrevet för dig som är med i 1 kvadratmeter lin, 1kvmlin.  
Nu ska alla frön vara i backen och förhoppningsvis har det börjat gro. Visst är det spännande?  
Vilken respons det har blivit på det här projektet. Anmälningstiden gick ut den 15e maj, med 
några eftersläntrare är vi nu uppe i 704 linodlare i Västra Götaland! Vi är en brokig skara som 
längtar efter lin, det är förskolor, hembygdsföreningar, museer, parkförvaltningar, 
hemslöjdsföreningar, grundskolor, folkhögskolor och en väldans massa privatpersoner. Det 
finns deltagare med från alla 49 kommuner i vår stora region. 
Hemslöjdskonsulenterna i Östergötland och Dalarna har också hakat på så nu sprider sig blå 
blommor över landet.  
Vi har tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Dalarna och Östergötland startat en 
Facebookgrupp: 1kvmlin. Där delar vi bilder, information och funderingar. Det är så roligt att 
se alla som har anammat gamla tiders råd och med höga kliv och utsläppt hår sått linfrö. 
 Gruppen är öppen för alla intresserade. Om du har Facebook så är du välkommen att gå med.  
På Instagram använder vi #1kvmlin. Gör du det med! 
Vi kommer från och med nu skicka ut ett linbrev varannan vecka. Det kommer att bli olika 
teman varje gång. Denna vecka börjar vi med att presentera oss, vilka vi är som gör den här 
satsningen tillsammans.  

DE SJU HÄRADERNAS HEMSLÖJDSFÖRENING 

 

 
De Sju Häraders Hemslöjdsförening bildades 1867 och är en av landets äldsta hemslöjdsföreningar. Lingruppen 
startades 2013 och redan 2014 blev det uppstart till en liten odling. 
Lingruppens syfte är att tillvarata, sprida och vidareutveckla kunskap om lin och linberedning.  

Verksamheten bedrivs i studiecirkelform och är förlagd till Strömmared Östergården i Istorp i Marks kommun. 
D finns även odlingen och föreningens beredningsmaskiner. Under ett kalenderår utför vi hela processen 

tillsammans, från sådd till färdig lintråd.  
 
I Strömmared arrangeras även andra kurser under 
året. Det kan vara kurser om att spinna, väva eller 
färga lingarn. Kurser genomförs ofta i samarbete med 
andra föreningar och med studieförbund. 
Lingruppen deltar också på mässor och andra 
evenemang runt om i regionen för att visa och 
berätta om linberedning. 
Lingruppen träffas 10–12 gånger per år. Oftast 3:e 
lördagen i månaden. 



Kontaktperson inom Lingruppen: Helena Andersson, 070-619 6441, e-post helena@strommared.se. Vi träffas i 
Strömmared Östergården 3, Istorp (5km utanför Horred). Mer info och vägbeskrivning på gårdens hemsida: 
http://strommared.se 

Medlemsavgiften är 175 kr (2020) i De Sju Häradernas Hemslöjds-förening.  
Betalas till Bg; 533–3554 eller Swish; 123 104 37 69. Maila namn och adress till vår kassör Ingegerd Algotsson, 
mobil 070-552 59 10. 

FÖRENINGEN BOHUSLIN – ETT CENTRUM FÖR LINETS LOVSÅNG I BOHUSLÄN 

 

Föreningen Bohuslin är en ideell förening som driver 
Linmuseet, ett arbetslivsmuseum om lin och 
linberedning. Föreningen grundades av Barbro 
Emanuelsson tillsammans med några andra eldsjälar.   
Föreningen har nu funnits i mer än 20 år. På gården 
Kamstorp, 1 km norr om Kville i Tanums kommun, finns 
beredningsverk och utställning. 

Föreningen hade 53 medlemmar 2014 och 2016 mer än 
60. 

Föreningen har vid ett flertal tillfällen fått stöd från 
Riksantikvarieämbetet och har erhållit pris för sin 
verksamhet av Arbetslivsmuseer i Sverige. 

Tanums Kommun Kultur & Fritid, Studiefrämjandet och Sparbanken Tanum stöder verksamheten. Bohuslin är 
medlem i ARBSAM – Arbetslivsmuseerna i Sverige samt i NAV -Industri- och arbetslivsmuseerna i Västra 
Götaland. 

Medlemmarna odlar lin och bereder lin. Vi tar emot studiebesök, berättar om det textila kulturarvet och delar 
med oss av kunskaperna om linodling, beredning och förädling. Vi har även kurser för skolbarn på Botaniska 
Trädgården i Göteborg varje år. 

Vi väver och knypplar och lär ut spinning. 

Föreningen tillhandahåller också linprodukter till byggverksamhet av olika slag. I museet finns en museibutik 
med linnevaror.  
 
På grund av Corona-epidemien så kommer museet ha stängt denna sommar.  

www.bohuslin.se 

LINSEKTIONEN I VASASTANS VÄVSTUGA SKÖVDE 

Linsektionenom ordnar studiecirkel i lin-, odling, beredning, spinning och vävning. Vi håller till på 
kulturreservatet Vallby Sörgården utanför Skövde. Vi åker runt och visar upp eller låter folk prova på att bereda 
lin, både barn och vuxna. 



 

SV 

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där 
människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. 

I SV samarbetar vi med en ett stort antal organisationer och föreningar på både nationell, regional och lokal 
nivå. På nationell nivå samarbetar vi med över 40 organisationer och föreningar. Framför allt är det 
organisationer kopplat till landsbygden, funktionsnedsättning samt intressepolitiska organisationer med en 
liberal grundsyn.   

Regionalt och lokalt finns ytterligare ett stort antal föreningar som vi skrivit ett samarbetsavtal med eller som vi 
har en stor verksamhet ihop med. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/ 

HEMSLÖJDSKONSULENTERNA I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
Vi hemslöjdskonsulenter är en del Förvaltningen för kulturutveckling. Förvaltningen för kulturutveckling 
bildades i år är en sammanslagning av Kultur i Väst och Västarvet. Vi arbetar för ett rikt kulturliv i hela regionen. 
Vi hemslöjdskonsulenter arbetar på olika sätt med att stödja, utveckla och främja slöjden i vår stora region. Det 
kan vara utbildningar, kurser, utställningar, rådgivning, olika typer av projekt och marknader.  Eller som nu, 
packa och skicka över 700 brev med linfrö för att sprida linlycka. Det har funnits hemslöjdskonsulenter i våra 
trakter sedan 30-talet och linet har varit med hela tiden. Men mer om linets historia i och 2: a världskrigets 
effekter på den inhemska linproduktionen i ett senare brev. 
 

https://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/slojd/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


