Borre Historielag. Om lin og lindyrking.
Anne Sofie Brønn holdt onsdag 2. april på Bruserød et
engasjerende foredrag om lin for et førtitalls
medlemmer av historielaget og andre interesserte. Lin
er en gammel kulturplante fra Østen som også har
vært dyrket i Europa i uminnelige tider. I første del av
1800-tallet avtok interessen for lindyrking da
treskemaskinen for bomull kom i bruk. Inntil da var lin
–linum usitatissimum («det svært nyttige»)-en meget
vanlig nytteplante på gårdene. Ikke bare på
storgårdene, kunne foredragsholderen fortelle, men
også på mindre bruk, og tjenestefolkene ble gjerne
anvist en jordlapp som kunne egne seg til formålet.
Rett nok kunne sosiale forskjeller gjøre seg gjeldende
da tjenestefolk ofte måtte nøye seg med en skjorte av
stry- et biprodukt av linet som kommer frem under
heklingen. Derav kommer formodentlig uttrykket «bli
lurt opp i stry». I det velkjente uttrykket «striskjorte og havrelefse» er stri en forvanskning for stry,
altså at man vender tilbake til hverdagsklær og vanlig husmannskost etter en litt festligere periode.
Stry har ellers vært anvendt som et probat tetningsmiddel i trebåter og er tenkt anvendt i
Klåstadskipet som nå er under bygging.
Brønn gjorde utførlig rede for lindyrking og produksjonsprosess og demonstrerte også såkalt
«bråking», dvs. at linstenglene blir brukket på en spesiell bråkebenk. Resultatet blir et linprodukt
som kan gjøre betegnelsen «piken med linhåret» ganske så konkret. Hele fremstillingsmåten er et
svært omstendelig og tidkrevende arbeid som krever stor grad av nøyaktighet og tålmodighet. Et
jordstykke på 100 kvm. kan gi nok råstoff til 15m linstoff som det tar ca. 500 timer å spinne! .Som
medisiner kunne Brønn varmt anbefale linfrø og linfrøolje, da linfrø har uvanlig høye Omega 3verdier.
Interessen for lindyrking har tatt seg kraftig opp i de senere årene . Det finnes en forening for
interesserte, Norsk Linforening (stiftet 1990) som pr. i dag har 228 medlemmer og har forgreninger i
18 fylker. Lokalt har vi en meget aktiv gruppe i Våle. Leder av Borre Historielag, Eli Kari Høihilder,
takket Anne Sofie Brønn med blomster.
Som vanlig, ble kvelden avsluttet med kaffe og vafler og et innbringende loddsalg.
Foredragsholderen svarte beredvillig på de mange spørsmålene som ble stilt og ble takket med
applaus.
Neste møte i regi av Borre Historielag blir 8. mai kl.19 på Kihlegalleriet. Audun Karlsen kåserer om
«1814-undrenes år.» Foredraget er en del av programmet for Grunnlovsjubileet i Horten. Alle er
hjertelig velkommen.
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