
               
GLIMMEBODAGÅRDEN.

2018-04-27: Kulturarbete på Glimmebodagården.
Bilderna förmedlade av Gunny Lundqvist.
Lin vår äldsta och bästa kulturväxt.

Här fyller Hans Nilsson och  praon Hampus på de värdefulla små linfröna. Sådden är mycket speciell med speciell såmaskin,
manuellt dragen. Tungt och stort behov av noggrannhet.

Efter färdig sådd är det inspektion och tillfredsställekse att kulturarbetet är avklarat i år igen. Efterarbete som rengöring m.m.
hjälps alla i Glimmebodagruppen åt med. Från Glimmebodagruppen deltog Hans, Gunilla, Henny, Anita och Britt-Marie.

Efter sådden skall marken tryckas till med ringvält. Detta gjordes förr med handkraft, men nu får traktorn hjälpa till. På sista
bilden syns den vackra linfröblomman från tidigare skörd.

2018-07-28:  Om linets väg från frö till färdig tråd
Britt-Marie Persson inleder lördagens program
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Efter sådd och kortvarig, men vacker blomning. som innebär att Linblomman slår ut på morgonen och vissnar innan
middag.Då har en linkapsel bildats, och nästa morgon är det nya blommor som slår ut. Cirka 90 dagar efter sådd är linet
färdigt att börja skörda. Linet måste ryckas upp med roten annars går rötningsprocessen fel. Vid ryckningen buntas
linstråna i handmått som bindes om två och två och hängs att torka. 

Förr rötade man linet direkt på hösten, antingen genom att lägga det tunt på gräs (landrötning) och vända det efter cirka en
vecka - en eller två gånger beroende på vädret, eller lägga det i vatten (vattenrötning) som bör hålla 15-32 grader för att få ett
snabbt och bra resultat. Det vattenrötade tas upp, spolas av ordentligt och torkas. Nu kan man åter spara linet till lämpligt
tillfälle. Linet skall torkas helt skrälltort för att det skall bli lättare att bråka. Man slår sönder stråna så att fibrerna blir kvar.

Linet samlas i lockakransar i väntan på spinning, som försiggick under kvällstimmarna förr i tiden. På bilden spinner Henny
Johansson. Under vintern vävdes sedan garnet, som blev kläder, lakan, dukar m.m. Skjortorna var ganska vassa så drängarna
fick använda dem ett par tvättar innen husbonden ville ha dem.

Julmarknad 2017
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Rågskörden på gammaldags vis på gården
Bilderna nedan är förmedlade av Hans Nilsson 
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