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bild: Linbråkning i Pörtom 1912. Fotograf: Gösta Carlsson, SLS arkiv.



MEST LIN ODLADES I FINLAND PÅ 1700-
TALET, MEN ÄNNU ÄVEN PÅ 1800-TALET OCH 
I BÖRJAN AV 1900-TALET. NUFÖRTIDEN HAR 
LINODLINGEN FÅTT ETT LITET UPPVISNING I 
FINLAND.

AV LINET GJORDES GARN SOM VÄVDES TILL 
TYGER. AV TYGEN GJORDES KLÄDER OCH 
ANDRA PRODUKTER. 

EFTERSOM MAN VILLE HA LÅNGA FIBRER 
(GARN), VAR DET BRA OM LINET VAR LÅNGT.

Husmor skördar lin genom att rycka upp det med 
rötterna. 

Bild: A. Tuhka 1941. Krigsmuseets bildarkiv.



Linet rycktes upp med rötterna 

och sattes i knippen. Efter det 

fick linet torka ett tag före 

frörepningen.

Lin rycks upp på ett fält i 

Nummenpää i slutet av 1920-

talet. Den lilla flickan i mitten 

möjligtvis Saima Myyri. Till 

vänster med en linknippe i 

handen Lempi Hakala, Till 

höger Hilma Eskola och till 

höger i nederkant sitter Edit 

Nurmi. I bakgrunden syns 

Myyris byggnader. 

Bild: Nurmijärvi museum, bildarkiv. 



FRÖREPNINGEN Första skedet i linberedningen var frörepningen som ofta gjordes redan på fältet. Mitt på 
bänken fästes en metallkam och reparna satt på varsin sida och repade i tur och ordning genom att dra 
linknippet genom kammen. På detta sätt skildes stråna från frökapslarna och från dessa kunde sedan 
linfröna utvinnas.
bild: Repning av lin i Asikkala (Vesivehmas), ca 1915-29. Fotograf: Toivo Rehtilä. Danielson Kalmari museet, Danielson Kalmari villas 
bildarkiv. 



Efter repningen samlades linet i 

knippen och fördes på rötning 

ungefär i två veckor, ofta i grunt 

strandvatten. 

Genom rötningen löser man upp de 

limämnen i strået som binder 

fibrerna vid de vedartade delarna. 

Rötningen startade alltså en 

kemisk process som gjorde att 

fiberna lossnade från stråets övriga 

delar. 

Dessa fiber är det som blir garn.

bild: Rötning av lin i Kuhmo 1916. 
Fotograf: Gösta Grotenfelt. Etnologiska 

bildsamlingarna, Museiverket.



Efter rötningen lades linet på tork ungefär ett dygn, så att det mesta av vattnet fick rinna bort. 

Bild: Torkning av lin i Salmi 1935. Fotograf: Aarne Pietinen. Historiska bildsamlingarna, Museiverket. 



BRÅKNING

Från fältet flyttades linet till en bod för torkning. 
Linberedningen fortsatte på hösten. Nästa
skede var bråkningen. 

Då användes linbråkaren för att krossa de 
vedartade delarna i strået som sedan skildes
från fibrerna. 

Restmaterialet, towen, användes som isolering i
hus eller som torrströ till djuren. 

Linbråka, 1800-talet, Österbotten. 

Stundars föremålssamlingar



Linet utjämnades i rotändan och sattes i linbråkan. Knippet hackades med bråkans överdel som

var fäst med en trätapp. Här bråkar Emma, Hulda och Sofia Engman (Ahlholm) och systrarna Hilda 

och Sofia Ahläng (Nygård) lin i Pörtom på 1920-talet. Fotograf: Gösta Carlsson. SLS bildarkiv. 



DRAGNINGEN

Nästa beredningsskede för linet var kliftningen. 
Linknippet sattes i kliftan och drogs genom den. 

Målet var att lossa även de korta och grova
fibrerna, alltså blånor/tovor.

Blånor blir blångarn/blågarn (benämning i
Finland).  Tovor blir towgarn/tovgarn (båda
stavningarna finns). Towen användes vid isolering
av hus. 

Av towen kunde ett grövre garn spinnas som
användes till tyger som bland annat arbetskläder
och säckar. Klifta. Använd av Cecilia Kronqvist (f. 1913, från

Himisbacken, Östersolf), som skänkte förmålet till 

museet år 1938.

Stundars föremålssamling. 



Österbottniska kvinnorna Henrika Häggblom, Matilda Långfors och Karolina 

Långfors med kliftor. 1920, Österbotten. Bild: Lars Axéns arkiv, SLS.  



HÄCKLINGEN

Efter dragningen häcklades linet genom att linknipet
upprepade gånger drogs genom häcklan, en träplatta
med järnpiggar. 

Genom häcklingen kammade man bort towen från de 
finaste och längsta fibrerna. 

Tyger vävda av garn från de finaste fibrerna användes till 
finare och bättre kläder och textilier som skjortor, dukar
och lakan. 

bild: Kvinnor häcklar lin på häcklingsbänken. Iitti, Haapakimola

i 1928. Fotograf: Aino Oksanen. Etnologiska bildsamlingarna, 
Museiverket.



Bäck med häckla och häckla i närbild, Österbotten, 1800-tal/1900-talets början. 

Stundarsin föremålssamling.



BORSTNING är linberedningens sista

skede. Där skiljs den sista towen från

linfibrerna med en specialborste. 

Kvinnorna borstar och spinner lin vid elden i stugan i Närpes år

1917. 

Bild: fotograf Gösta Grotenfelt. Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket.



Till vänster ett linfäste (rockhuvud). Linet 

fästes på linfästet och medan det snurrade 

kunde man dra loss lite i taget då man spann. 
Stundars föremålssamling, kat.nr 2262

Till höger en linborste. 
Stundars föremålssamling, kat.nr 1674

Kvinnorna på den föregående bilden

använder en linborste.



VÄVNING AV TOV

När lingarnet var spunnet kunde 

man börja väva tyg på vävstol. 

Garnet från de finaste släta och
glansiga fibrerna vävdes till tyg 
som användes till skjortor, 
dukar och sänglinne. 

Av towgarnet spann man 
towgarn (Av blåren spann man 
blågarn) som passade till tyger
för tjockarede och grövre
arbetskläder och säcktyger. 

Bild: Vepsäläiskvinna väver linne 

1942. Fotograf: Sot. virk. H. Tornia. 

Krigsmuseets bildarkiv.



Färdigt linnetyg vävt på 

vävstol (1942). 

Bild: fotograf Sot.virk. H. Tornia. 

Krigsmuseet samlingar.



Linnetextilier. Till vänster kaffemössa med linnetyg 

vävd av de finaste fibrerna  och brodering och spets av 

bomull. Till höger en linneduk vävd av towgarnet. 

Vasatrakten, 1900-talest böran. 
Stundars textilsamlingar, kat.nr 9624 och 7273



UPPGIFT 

Hur skiljer sig dagens textilproduktion från
produktionen i Österbotten och övriga Finland i
början av 1900-talet?

Du kan göra en bildserie om produktion av garn, 
tyger och textilier i dag. Du ka välja ett plagg, ex en
t-skjorta av bomull och göra en bildserie av 
tillverkningsprocessen från början till slut, från tråd
till tröja/färdig textilprodukt. 

Du kan också ta reda på hur mycket vatten det går
åt att tillverka en t-skjorta idag. När linne
bearbetades i Österbotten för drygt 100 år sedan 
togs allt processvatten från närliggande vattendrag
såsom sjöar och åar. Även regnvatten användes. 

Du kan också ta reda på om textilproduktionen
fortsättningsvis i huvudsak är arbete gjort av 
kvinnor, precis som tidigare. 

Bild: Kvinna i vita kläder som sitter i gräset, c. 1910-42, Österbotten. Familje Sorvaris

arkiv, SLS. 
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