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NATRA SOKNS
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ÅNGERMANLAND,
Mid

CONS. FAC. ZUR. SAMTYCKE,
under

Hågädle ocb Widt-Lägfarne HERRENS,

Herr ANDERS
BERCHS,

J. U, DOCT. Jurispr. Oeconom. och Commerc,
RROF. Reg. och Ord.

Samt
Kongl. Svenska Wetensk. A cad. LEDAMOTS

Styrelfe,
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Af
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ANGERMAN NO.

Ü PS AL A,
Tryckt hos L. MAGN. HÖJER, KonglAcäd. Boktr.



KONGL MAT: TS
TRO-MAN ■, GENEgAL-MAJOR och

LANDSHÖFDINGE'öfwer Wäfternorr-
land och Gefleborgs Lan,

Samt

RIDDARE och COMMENDEUR
af Kongl. Maj:ts Swards«Orden,

HÖgivalborne Herr B/1RON

NÅDIGE HERRE.

HiJeJte. Bragder.
Hårfiutne. Af. Ådelt. Blod.

Nit. För. Råttwifa.
Nåd. Och. Kårlek. För. Stad. Och. Land.

Omforg. För. Gagnande. Slögder.
Mildhet..



Mildhet. För. Wetenfkapers. ftkare.
Hafwa.

Giordt. EDERT. NAMN. Widt. Frågdat
Ållkadt. I, Konungahufet.

Odödligt. I. Folkfens. Minne«
Och. Wördadt. Af. Alla.

Tillåt.

Nådige. HERRE.
Mig. Få. Rida. Deffa. Runor.

Til. Bewis.

Af. Samtelige. Norrlåndlngars.
Muntrade. Tåflan.

il EDERT.
Höga. NAMNS. Åifkartde.
Och. Djupeda. Wördnad.

Hwarunder. Til. Grafwen Framhärdar.

EDER. NÅDES.

gldrahdmiukifle tjenare
O. J.TÖRNbTEN.



# KONGL. MÅJ.1S

TRO ■ MAN och SUPERINTEN DENT

Öfwer

Wåfter- Norrland ,

Jrlbgwbråige och Widtbcrbmåe HERRE,

H.4VOLOF

'Örlåf mig, dy-fe Man, at jag fördriftat tekna
1 Ert Namn, for» widtberomdt en dubbel pryd¬

nad ger

At deHe ringa blad; fy kunna de fig råkna

Nog litet til behag» om det ej daraf /ker.

E)en



Den myckna gunft hwarrnedj taktes mig bewårda*
Samt Edert Ädelmod mig gifwer fåkert hopp,

At deffe blommor, fom jag famkat bland de Iårda,

Jag ber ödmiukaft, må benågit tagas opp*

Min trogna önfkan år, at Himlen wårdes unna

Er Stiftets Dyre Man , all fållhets rika lott;
At efter - werlden må Ert rykte ftåds förkunna,

Sed'n J med fågnad har den högfta ålder nått.

Hb^wbväige Herr DOC TORNS ock
S UTERINTENDEN TENS

etlärabdmjuhifle tjeneife
o. j. törnstenT



Hbgåréwordige och Wbglårdé HERRE,
KYRKOHERDE och PROBST

éfwer Nordingråd och des underliggan¬
de Socknar,

AG»

ELIUS,
Elggunftige GYNNARE!

gunft och godhets' prof bor
Ty bör ej Clio min för All

Ät J, Priswårde Mån, mig
Ån jag rått wörda kån,

Hwad tacke - offer kan jag få
Hår felar mig alt flått min Ikyl

A t J det firmen lått , jag
Och wördar "Eder Gunft

Uptagen defla blad , med lika
Fa/t ej de fwara mot, den wörd

Jag Eder fkyldig år, och
Dock hoppas jag , det J

GUD löne godhet all ! Han
Förnyad helfo - krafr , at Hans

Til många Neftors år, ther
Jag wördar Edra Namn tiJs

Hhgårevyoräige och Ilbglårde Herr PROBSJENS 2
Min Hhggnnftige GYNNARES

bdmiukafte l
OL. J, '



Hagareivordive ocb Höglårde
HMRE,

KYRKOHERDE i Nåtra
Sr- kn ,

' HotM«,
, TOLLSTEN,

Hbggunflige GYNNARE!

)r tack och heder fö'ja;
II månnhet^n dölja,
ig tildelt mera god?
i, j o^h af Er njuta fått.
cl ka til fran/föra ?
4 dighet a t giöra.
g både tror och wef,
fl: med fiörfla ödmjukhet
;a ; gunft , jag beder;
d nad, tack och heder
b garna wifa will j

min wilja kflien gill,
tåckes Er förhåna
förfamling tjena,
nöjfamt måttas afj
jag nedlågs i graf.

? Hbgårfwbrdige och Ilh:>larde Herr KYRKOHER«
DENSy Mm Höggunftige GYNNARES

j tjcriare
t TÖRNSTEN.

■u



Walarevj'jrJige och Hlproallårde Herre,
COMMINISTÉR i Nätra

E RR J O N

Min Hhgtävade kiäre/le FADER.

Då jag årnade med otwungen påntfel afbildade fiora wålgiårningar, J, Min Hulde FA¬
DER, mig fö ofpart hewifat, famt tänkte

I gifwa dem fin tilbörliga färg , och med öd-
miukafte tacklåjelfe for min kiårefie FADER dem
f< ambåra, blef jag ftraxt förwillad af deras ö!wer-
fiöd 5 Jag kiånde min oförmögenhet och fant ej
annatlios rtlig, ån djup wördnad och barnflig ren
kiårlek. Til prof dåraf öfwerlåmrnas ödmiukaft
Min k:fte FADER denna ringa pappers-gåfwa,
förftlingen af mina framfteg och frukten at Edar
koftnad. K:fte FADER anfe den rned blida ögon,
och förläng Edar, mig ftåds wifide. Faderliga ömhet
oeh bifiånd« Däremot fkal jag aldrig underlåta,
af hos den Himmelfke HERren med al! ifwer an-
Jiaüa, orn Mine k:fbe Föräldrars högftönlkeliga wål-
gång famt fålla långwariga Iefnad , under det jag
IntU det fidfia med all wördnad framhärdar

Min Hbgtårade kiäreße FADERS

Lydia, (le Son
Ö. J. TÖRNSTEN'



FORETAL.

T hwar je Underfåtares fkyldighet, for*
binder honom, til at med ytterfta för¬
måga j bidraga , til det alimånna fam-

håldéts fördel, kan ingen neka. I flod af den¬
na plikt, framgifwer jag ock detta arbete. Jag
nödgas likwål widgå, at det fkier med fruktan,
få wål för fkarpfyntas fom mifstydares ögon.

Linfådet brukas i många Swenfka Lands¬
ändar, dock litet fwarande ernot den mycken¬
het, fom tarfwas til linneflitahdet : hwarföre
utlänningen ej drifwer liten handel hos ofs med
finare lårfter och lin Denne wår kiånbara
förluft, har haft det eftertryck, hos några be-
römwårda Herrar , at de utgifwit beikrifnin-
gar om bemålte linfåde, ibland hwilka Dire-
(fteuren wid Flors Fabrique i Hellfmgland, Herr
Stepb. Bennet har i fynnerhet lagt handen dar-
wid, och Lands-Secreteraren Herr H. Hujs i
Kongl. Wetenfkaps Readern. Handlingar år
1747. Tag derföre icke ogunftigt up , Benägne
Låfare , at jag wågar i detta åmne yttra den
årfarenhet , fom Nåtra Sokn i Ångermanland
hårutinnan åger.

A Lin*



2 FÖRETAD

Linfådet har ock af ålder warit i bruk, hos i
en del Ångermanlåndingar, famt altid tilltagit, I
i fynnerhet hwad liners godhet angår, atHerr
Direöt. Rennet redan för 15 år tilbaka uti 8 el¬
ler fifta §. i fin Beråttelfe om Lins planterande
bekiånner, at det Lin Iom wåxer i Ångerman¬
land må billigt /kattas for det båfta i hela werl-
den, Iom det eger både längd, flyrka och finhet,
hwilka qualiteter åro rare uti ett och det[am¬
ma Jlags lin. Åter : Såfotn Engelfk Ull haf-
wer en /årdeles natur ochfaller båttre i arbete
ån all annan Ull, lammalunda år det med An-
germanlands lin och lingarn, fram for alt an¬
nat lin och lingarn. Det år ofelbart en flor
fkada , åt en /å Jkion materia hår i Lan¬
det /kal få ivanfkibtaSi och uparbetas til jå rin¬
ga pris och wårde, och parningar emedlertiå
ut[kickas , at ktöpa det (om gtbres af mycket
Jdmre lin m. m.

Men at Nåtra Boernas I godhet wida öf-
wertråffar de andre Soknarnas lin , och hålles i
I måfta wårdet, hos alla, fom kunna det war- 1
dera, och hafwa fig Landets linflag bekanta,
fynes af de dårftådes arbetade fina lerfter , fom
därifrån föras , och med Kiöpmannens goda
wlnft faljas till myckenhet 4, f å 6 Daler, jäm¬
te finare för 7, 8 till 10 Daler K:mt alnen.

i
Rikfens Hoglofl. Ständer hafwa til denna

Nåtra Boernas fynnerliga flit hårwid behagat
hyfa det nådiga anfeende, at wid fiil forfiut-
ne twenne Riksdagar, någre, hwaribland min
k. Moder åfwen år, dels med årebelöningar
blifwit hedrade, andre åter med fårdeles flagne

Skåde-
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Skåde - Pånningar eller Medalller ti! de andras
upmuntran blifwit hogkomne. Hwad år då
billigare, ån at jag, faftån fwag, bor biuda til
at wara deras tackfamhets tolk ? och det kan
jag icke båttre utföra , ån då jag framgifwer
hela wår konft. Man tror oförgripeligen, at
åfwen på andra hållen i wårt k. Fädernesland,
kunde wåxa lika få godt, om icke-båttre lin, i

I anfeende til den mångaftådes fkiona och fiere
gånger båttre , ån uti Nåtra befindtliga åker-
jorden, Tamt blidare Himmel, om allenaft» den
fynnerliga konlten fom Nåtra Bonden hafwer,
wore öfweralt kunnog , blefwe wedertagen,
famt federmei a , om få fordras, låmpad efter
Landsorternas natur.

jag hafwer alt derföra efter möjeligheten,1
uptåkt huru linet, efter det fått i Nåtra år bru«
keligt, fås och handteras ; men huru det goda
linet federmera kan anwåndas med nytta, må-
fte jag låmna , för tidens och mina wiikors o-
tillråckelighet; fkal dock wara en fak, fom jag

will wara färdig att giöra , om GUD be¬
hagar , och detta mitt ringa arbete

winner benågit omdöme,

G. G,N-



G. G. N.

Första Capitlet,
Om jordmånen och defs tillredning.

Mlinings del , lika fom tager företräde fram¬
för alla fina grannar, hwaraf åfwen des Lin
fkattas båfl ibland alla Nordlåndfka flag 5 Altfå
tyckes jag , mig icke hafwa utwalt ett owår-
digt åmne, då jag årnar meddela rnina k. Lands¬
män wettenfkapen, om linets råtta lkiötfel och
forftktiga handtering , ifrån det at det år frö,
intil des det blifwer ett arbetsåmne for fpånåd,
efter det bruk, fom i Nåtra Bygd år antagit

Ibland det wåfentligaffe, hwarpå alt jord¬
bruk beror, år det, at lampa jord efter all fåds

och
O) Nittrci Soltn är belägen i Norra delen af Ångermanland,

8 och ett half mil Norr om Hernöfand, wid hafskänteny
, nS>e Herr fon. Boäings élfput. oin Ångermanna hushållning

BordanJkogen, Cap, i. r,

i. 5.
in räknas för den granlagafle

och tillika mödo-och arbet-
fammafte fåd , hwarmed en
Landtman i Ångermanland
hafwerat fylla. Och fom Nå-
tra Sokn (a) , uti denna hus-

2.
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och frös olika egenfkap : hwiJket åfwen flår
fafl wid linfådet , fom uti en tjenlig jordmån,
gifwer ymnogt, miukt, fint och godt Un, och
twerfom i en iåmre jord. Jordmånen år, fom
ingen okunnigt wara kan, på åtfkilda orter til
fin art och lynne åtfkiliig : På det ena hållet
beflår jorden af en hård lera, på det andra rå¬
der en grof fand , och annorftådes > wifa fig
fand och lera, mera eller mindre blandade:un¬
dertiden förekommer diupjord, hwarmedde hos
ofs mena, en lös wåtfkagtig jord, utan grund
eller botn, af lera', ften eller annan fall jord, at
fetman eller giodfeln i haft fiunker undan (b)*
Men til linfådet fökes hålft god lerblandad jord,
om hwilkens godhet man dömer efter des bör¬
dighet wid annan fåd: ty utaf den åker, hwar-
efl ymnig och god fåd fallit, giör man fig åfwen
hopp at få fint ock miukt lin (c). Sandjord åter
gifwer gröfre och ftelare lin , hwilket wål har
den förmån at wara ftarkt, och brukas derföre
med nytta til grofwä lerfter»fifkewånor och dy¬
likt, men år likwåi odugligt til fin fpånad och
wålnad, och om det åndteligen med möda fkul-
le kunna arbetas til fint garn , brifter uet dock
både under arbete i wåfftolemock flitning: för¬
utan det at wåfwen eller lerftet faller fig ej wål,
fom de bruka låga , det år , blifwer gleft och
får icke wackert utfeende. Denna förfarenhee

haf-
(D Herr. Dire&euren Benpef ? uti Bertiticlfen om Uns plan¬

terande - - utgifwen och trykt i Stockholm i?3#i
nämner äfwenwäl djup jordmån i l.$. nieni annan be*
märkel fe.

(c) Uti Hannover ocli Weftphalen beftår jordmånen mäft äf
lera blandad ined mull : där wäxer ett ikiöntlin. Betwet
ibid.Om Irland beftyrka de Dubllnlka Societetens handlin¬
gar detfamma K-o
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hafwa de nårmaft in til fjokanten boende, fom
halwa fandig åker, och få derföre ej få godt lin,
fom de längre därifrån belågne Byar utijöfre de¬
len af Sokrien 2 Om ock de förre eller ock de
andre , fom hatwa fåclan fandjord fkuile någon
gång få rått godt lin , Ikier det Ullan, och af
wåderlekens befynnerliga gunft,famt fjelfwafå-
ningen, men ufwaldt wankar aldrig för dem {d).
Grof fand år icke god för lin > icke eller den
förr nåmdä diupjorden , i fynnerhf t om den
ar i öppen åker (V); ty i den båndelfen år hon
det ftörfta nåfte for alla de ogrås , fom åro Li¬
nets ftörfba förquåfware. En hård lera kan i
\vift affeende hållas för god linjord, nemligen
om man åltundar utwalt fint och miukt lin (f)<

3. §-
At i allmänhet utlåtta, hwad läge ett Lin*

land bör åga, öm det ikal kallas det båda, år
lika fwårt, fom wid åker-giården. Logen har jag
hört, fom kunnat annorlunda yttra fig, ån at
det kommer rnåft an på wåderleken och jorden;
Ty dej-ena årets wåderlek gynnar backarna,
då ett annat lämnar god wåxt åt jämna och fid-
lånta platfer, Man fer ofta ombyte på en fom«
tnar; få at under mycket rågn hafwa högder-

• ■) na,
(f/) Uti Pomern och Mcchienburg wäxer Lin mäft på fand-

jQrd, hwartil de fetsfie platfer utfökas , men det är kort
ochgifwer wid häkbngen ganika litet rent lin. Bennet $.1»

jy) Med öppen uktr förftås en åker, fom ett eller flere år
efter riftningen har burii hwarjehanda fäd , eller ock trä*
éea åkrar , hwarom i det följande Ikal omröras.

tD Herr Ehrenclou fager at lermylla, fwart mylla, ahl,
ka (Tel, en och gran jord är den bäfta at få lin uti, men

jbiörk, ftyf tallera och fandjord otienlige, Se Sv, vet-
Qand. 1746. p, 19h
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na, men twertom,wid torka, niuta fidlånte åkrar
företräde : åfwen fom de fandagtige fält Ikadas
mindre af for mycken wåtfka, ån leran, hälft
om botnen i åkren år hård och faft, aticke wat-
net kan fjunka undan, och få widare: och der-
före hålles en medelmåttigt lutande åker före
at wara den häfta: Ty förutan det,at de alraflå-
fte hår i Socknen hafwa Ikåttbålde åkrar, fom
ock tillika , uti de iå kallade båfte lin byarne,

I ligga emot foder, få lårer icke widlyftiga ord-
faker beb ofwas til bewis, om fördelen af en lin¬
åkers medelmåttiga lutande , nårmananmårckt>

I at linet icke ålfkar för mycken wåtfka för ro-
i ten : dock år ej en hög backe ett godt låge för

en linåker , i fynnerhet om jorden år fandig ,

ty i den håndelfen at en torr fommar fkulle in-
nefalla , fkienar linet hårt , fom de låga, det
åt, bårttorkas faften emellan haftet och ftiel-
ken» få at linet låter icke bereda fjg,utan blif-
wer förr af werkfygen öpfkafwit, ån agnarna,
fom då kallas flöen-agnar eil er; fkiefwet, fkiljer
fjg därifrån.' Herr Direffeuren Bemiet fager wål,
uti i. (f. at ju jämnare plåtfen år defto båttre^
dock (a, at wat.net kan ledas den fran, 7ned [ma
farar : Men utaf hwad ofwan förmält år, lårer
Jiwar man finna , det wara båft, når watnet af
fig fielft, utan låcane medel, föres af åkeren.

4. §.
Jorden fom årnas til linfadet warder något

annorlunda af Aåtrå Boerne handterad, ån af
andre Landsmän och udåndingar (g). Når

åkren
(g) Utländingar nyttja merendels wariliga t&erfält til lin-

fäde, dem de giöda: H< Händare glöda me wanÜg giöd-
fel, afca, och undertiden medmennifto truck, Uti ir-

iend
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åkren år afannan fåd få utmattad, at han borde
trådas och glödas, forn lkier efter 334 år fe-
dan, han fidfl riflades , lågges den i linde eller
lågd, hwaraf bårgas merendels en flor ymnig¬
het af hö, men når höwåxten åfwen börjar af»
tyna, fom fkier efter 2eller 3 års förlopp , ri-
ftes och wåndes den med en plog, fom finnes
bcfkrifwen och afritad , uti Herr Beding* arbe¬
te Cap. V. 4, och Fig. 1. Samma wåhr,fom
åkeren fkal fås, och ailenafl en eller 1 dagar för
ilningen, år råtta plögningstiden5 Dock likwål,
når åkren år få fidiånt och plat belägen, at man
derfére eller af andra ordfaker, ej kan giöra flg
hopp , om defs tidiga opkiörande om waren,
rifles han båldre om höften, på det at icke råt¬
ta fådestiden, om v/åren, må förfummas, i fyn-
nerhet lågdor, hwilka åro något fwårare at up-
kiora, ån annan åkerjord. Men kan denna
höftkiöringen undwikas, giormandet halft:
emedan ogråfet uti den wånda torfwen, i an¬
nor håndelfe, ftraxt om waren, åmnas til, och
tager wåxt. Wid plögningen bor noga agtäs,
at icke några torfwor ligga owånda ,och aticke
kanten på torfwen flår för högt, ty eljeft grön-
fkas de, fom tilförene år fagt, til flor fkada för
linet. Dårnåft bör torfwen med lika förfigtig'
het hackas, eller, håldre fagt, med gråf jäm¬
nas, dock icke diupare , ån i halfwa torfwen,
på det icke rötterna oprifwas, utan muilen niå

land brukas mergel, tång eller fjögrä* , fom räknas 1
fynnerhét bättre än annan giödfel, derföre at de äro fria
för ogräs. Uti Zeland bruka de fåledes , atnär åkren
Sr wäl giödd » fa de förft korn : följande året fås madra
eller kräpp, fom i tu år g]ör gagn : och det 4:. ic året
fås lin , ty jorden är genom de förra fäden uplolt och
fielt fin. Se Dubiinjka Bandi, N;o 9>
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ligga öfweralt jårnn och lös. Någre plåga i (tål-
le för gråfwande, jämna fin åker med halt och
öor åkerharf; men fom torfWen då gemenligen
rubbas, la at gråfet får fri wåxt, få tyckas de
wara mer nog räknade om omaket, ån måne
om rent och wackert lin.

5- §■
At få lin på öppen åker, fåfom uppå trå*

de (g), wånda lågdor q/?) m. m., år förfökt,
men ingen har funnit fin rakning dårwid,i fyn-
nerhet år högfi: fkadeligit, at få lin på de fedna*
re eller wånda lågdor, ty därigenom kan alde-
les en åker utmärglas, och gifwer icke des min¬
dre ej ferdeles lin. Dock (å de denna fåd, med
fynnerlig fördel, på årtgiödning, fom de fåga,

A 5 hwi!«
Ci) Uti Kongl. Weterlk. Acad, Handi. 1746. p. I%7» är af

Herr Ehrenklou. infört , atlin kan fas på trädesgiärde *
om det med en lätt plog upplöges , om höften , och får.
fedan ligga til wären , at då äter med träftock opkiörai»
gånger, famt fedan harfwas och wältas, då det fedan*
i finom tid ^ befås med linfrö, och fedan det är ned har f-
Wat, utfprides get-får-och fädynga, men icke häft-
giödning, få framt de» icke är wäl brunnen, tunt öf-
wer bnfädet, både at gifwa jorden muft, och at för-
■wara detupwäxande linet, för llark folheta. Men Herr
Hufs anmärker i famma Handlingar 1747. p. 102. at
fem trädesgiärdet borttages från fädesbruket, til c?tt fä-
de, fom mycket magrar åkren, hwilken icke kan an-
norledes, än genom mycken giödning, bringas til rät¬
ta, få är det bättre, at bruka lägdor eller gräswal
til linfäde. Uti Tylkland nyttjas trädesgiärden rof åkrar
och dammar til linfäde : de giödas om höften , och up-
plögas följande wir, famt kiöras flere ganger,innan dec
fås. Se Zmcfa Diftion. Oecon. under det ardetFlachs.

(h) Med wända lügdor förftå» fådane, fom äro ett år efter
riftningen fadda, och åter äro wända, at gräsfidan lig-;
ger opp.
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hwilket fkier på följande fatt (/). En åker,
fom beftår af hård lera och år något magrad af
korn, hwilket lådesflag måA brukes i Norland,
eller af annan fåd , fås med årter, hwilka glö¬
da åkeren, bwarföré den federmera fåges wara
giödd med årter : Och når arterna åro uphåm-
tade, wåndes jorden med plog, orn höhen,
och nyttjes fedaa til linfåde, på lika lått fom för
befkifwit år. Men dertil fordras en ganfka hård
lera och hög åkrens be lågenhet, om icke ogrå-
fer fkal taga öfwerfunden. At få lin på ny rift-
ning i h g , wer jag ej flera i Nåtra Sockn haf-
wa föriökt, ån M. K. Fader och Låndsrnannen
M"tth. Norberg fom på hwarjehanda fått we-
lat utröna, huru linet måtte kunna lås annor-
fiådes, ån på fielfwa ladesåkren ,hwi!ken gan-
fka mycket af linfådet utmagras : Förfök åro
åhven giorda på moflar och fwedjeland , men
det har ej låtit (ig giöra , eller lönat omaket,
ehuru Herr Dir.Barnet (k), hwad moflar och

myror
(O På ärfcgiodnißg £Ss merendels det aldrafinalte, miukafte

och bäfta linet, i fynnerhet efter hemwuxit frö," fom
.«ti följande eapitel omtales. Detfamma i agttages ock-
få på åtfldlliga orter i Tylkland, fom Bennet ånmätkef
i i, fl. Han berättar än widare, at de,-fom på ftyh
men mager lera, wilja hafwa godt lin , bruka at om
•wåren gifwa fin åker en medelmåttig giödning , ^
fedänbefå honom med fläta ärter, fom, wid den tiden
de börja blomma , nedkiöras at rufna til höften, da
åkren å nyo upkiöres och tilredes til linland för näß*
kommande wår, Detfamma låter och giöra fig
rofwor.

(£) Uti Ångland oeb Flandern wid des {je-provincer,
fom hafwa lågt och myragrigt land , fås linfrö i den
jord och gyttja, fom upkaftas «tur deras diken, fedan
famma jord förut, fått ucwittra ifrån höften til wåreif»
ochfammafed tror Herr Btnnei kunna pallafig fö£CA dcJ
af wåra Swenfta molfar oeh myror fl, j.
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myror angår gifwer det förflaget uti$. i.,men
likwå! i 2 widgår , fig dermed hafwa gjort
förfok på fwedjeland, fom dock mifslyckats.

Andra Capitlet,
Om Linfroet och Saningen.

i. $.

Emedan Nåtra Boerne merendels få ganlkalitet frö på fit lin, men föga någon gång
tilråckeHgit, aitfå måfte de årligen kiöpa

(adesfrö (/),få wåi derföre, at de åro mera forg-
fällige at få godt lin,ånat afwakta den tid, fora
fordras til godt frö, fom i fynnerhet för ortens
natur, fom icke ofta tilflådjer, at lin får flå til
des det erhållit fm mognad, fom ock fkier med
hwita arter och några andra föderlåndfka fruk¬
ter, jemte andra ordfaker, fom i Cap. näm¬
nas : Herr Röding lårer derföre hafwa ment de
andre Ångermanna focknar, fom ej mycket bru¬
ka detta lade, då han i V.Cap. §. ig.fåger, at
hivar (Jidftar fur dtminßone, kivart <r:te eller (f:te
ar nytt linfrjb. Herr Rennet råder uti 2 §. Hell-
fingar at bruka Curlands frö : men det efter¬
frågas icke uti Nätra och föga annorflådes i Ån¬
germanland, utan Rigifktfrö hafwer wunnttdet
måfla tycket, och hälft det, fom åger följande
märken : Nemligen, om tunnorna åro märkte
med Rigas flåmpef, fom igenkiånnes af twenne
i kors öfwer hwarandra liggande nycklar: om
åratalet på tunnorna wifår at fröet icke år gam¬malt :

(0 Dublinfba Societetens Handlingar råda, at ofta omby¬
ta fädesfrö , och icke nyttja det fom wuxit på famma
linland j ty det degenererar, faflän mindre på lerjord än
annan grund» dock förbättrar fig fröet, om det, foia
Sr wuxit på fämre jord , utfås fedanpå bättre» N;o iq.
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malt: om ibland fröet ligga frön äf centaurea
Lin. Fl. Sv. 71 o, lom likna fmå borrtar, hwilka
de åfwenlå kalla , och fmå trekantiga frön af
målla, hwaribland följa ock ibland til ftor myc-kenhet trinda röda målikorn , ehuru ar dåraf
wåxer ett fkadeligit ogrås : Om fielfwa fröen
åro korta, trinda, ej ftråfwa och fkarpa, utan
oljagtiga , genomfldnliga och på åndan litet
fcögda : men det iåkrafte prof år , om det fr öar
fig wål, få at ibland 20 korn, fom förfökes at
fås uti litet mull eller på annat fått 18, 19 elleralla 20 målta och gro, hwilkét åfwen kan prof-
was, om man kartar en nåfwa frö i watn , tydet goda fröet fiunker, men det odugliga flyter:
om fröet fprides på ett rent bord, och man med
handen trycker deipå , få fållas de fnlka och
goda frön wid handen, men de andra ligga qwari '■likaledes om fröet lågges på ett plåt eldat jårnfå fpritta de frilka dårutaf och de andra brän¬
nas , och få widare (inj. Ett års hemwuxit
frö eller det forfta fröet efter detta , gitwer
något finare och miukare lin, och det därefter
ännu finare ock kortare, til des det aldeles går utwid 3, 4 eller högrt j året (»). §. 2,Direfteuren Bannet berättar i q, at i Lübeck, fombruka ftor handel med linfrö ifrån Lifland ock Curiand ,

är det brukejigit, at fäljaren måfte ftraxt erfätca fkadan,
om Bonden med bevis kan intyga, at det kiöpta linfröwarit odugligit,

(fl) Herr EbrenMuu påftår, at linfrö fom är vuxit i torra
år är det bäfta at få, men rwertom det fom är vuxitI wåta år, mindre godt til utfäde. Han berättar Hfven,
at när fröet förvaras i fin knopp tort, och mera icke ut-
tröikes, än til ytfåde är nödigt, kan det öfriga förvarasifknoppj t po år, hvarmed han menar länge. Han an¬märker ockfå fåfom ett prof, när linfrö förfwagas ochwil, gå vt , nemligen när linet har en god trefnad på©arkeflj, men ftiger docjqickej wigtcn, t
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§. 2.

Når ej widare fara år för wårkolden, få-
fom warande för denna fåden högft Ikadelig^

j famtfedan åkren fått fin nödiga torka, och år
J j)å förenåmde fatt wäl handjterad och tilredd,bör-

jes (aningen. Hår agtes en lugn torr och beha-
gelig wåderlekj menrågn, blåft eller ftormwå-
rier paflfar ingalunda : ty dels föres detta låtta
fröet af wådret, dels ock följer det, widefter-
harfwandet, med den wåta mullen, uti högar,
och blifwer ganfka ojåmt utfådt. Derföre tyc¬
kas de ock hafwa nog giltig orfak, fom håldre
få efter ån förrmiddagen, och hålfi emot qwål-
len, fom år fwal och lugn: ty når jorden myc¬
ket blifwer rörd om heta dagen, då åfwen luf¬
ten ej ofta år fa ftilla, blifwer den tunna mul¬
len alt för torr. Herr Bennet håller med dem fom
håldre fa förrmiddagen, ordfaken wet jag icke.

§. 3,
Bonden fager at ingen får fig til års,hwar-

med han forfiår, at han icke kan förfåkra fig
om ymnigafte eller båfta Ikörd, antingen han
får tiokt eller tunt: dock år ej mindre granlaga
ån nödigt, at finna måttan wid fåningen, i
jåmnförelfe emot jordens fetare eller magrare
befkaffenhet, at det ej, fom mycket orådeli-
git år, blifwer för tunt, eller twertom : ty lås
det för tunt på fandig och fetjorcl, warder linet
alt för groft och fielt ; fas det åter för tiokt,
plågar det af rågn eller hårdt wåder nedlåggas
i fitt ogrås och rutna, fårdeles om det år knop-
pat, då det aldrig kan råtta fig. Den flumplyc-
kan har nåpliga någon, at mycket tiokt lin når
til råtta tiden då det bör optagas 5 men fkulle det
få hånda, blifwer linet ej långt, men fint och

miukt.
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miukt. Med i kanna frö kan man befå ett ftycke
land, af 2i, 22 hégft 23 alnar i långa och bredd,
hwarutinnan man rattar ftg efter fröets (å wål
fom jordens godhet. Hår af kan flirtas huru
mycket hemwuxit frö elier def, fom illa fréar
fig, til exempel 9, 10 korn af 20, fordras til
famma åkerftycke, nemligen dubbelt få myc¬
ket, eller 2 kannor 5 hwaruti hwar och en kan
fmna fig: och närmare proportion kan icke
utfåttas (0).

Når fjelfwa fåningeh börjes, år en til hands,
lom opgår, eller med foten firyker jåmngående
lineor eller fårar öfwer hela åkerftycket, til 5
alnars afllånd ifrån hwarandra. Den fom får
rnåfte gå något lutad, at den må fe, huru fröet
faller jåmt in om lineorna, och förnåmligaft
derfore,at icke fröet af wådret må förasojåmt.
Om den fående 'gar derifrån , måfte det fadda
ftycket mårkas, ty det mörka fröet fyns icke
uti mullen. Efter finnigen bör det firaxt neder-
myllas , antingen ir;ed lått åkerharf eller med
en råfsharf, fom år brukelig wid höbergning,
eller fom föriiktigare fådesmån bruka, med en
kratta , fom liknar den fednåre eller den de
bruka wid höbårgnmg , med jårn - i hållet tor
trå-pinnar. Denna harfwen år något hörre
och tyngre än den förra : emellan pinnarna,
loin åro af 3 emot 4 turns långd , åro j §, eller

2 tum.

CO Herr Lands - Secret. Hujs tillägger if fteg i quadrat
fom gjdr ungefälligen 400 quadrat alnar til en kanna
linfrös utfående. Se Wdenß. Acad. Handl. 1747- P*
jeoo. Dubltnfka Societetens Handlingar ixüo II. utfätta 3
34. bufhels för en acre, fom giör ungefärligen 4°oa
'50 kannor på 11000 quadrat alnar, ach är fåiedes TT
g.ot tiockare utfäde än hos ofs brukas, Nüfom lika ut-,
lade beräknas i Scoißa Sociétetens Handlingar , p. 32f*
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2 tum. Af defie $ år denna fidfta båft, ty hon
år icke för lått, och mullen, fom icke lågiårna
faftnar wid jårnpinnarna, föres icke tilfammans,
fåfom med den andra , lom likwål år bättre an
den förfta, eller åkerharfwen, hwilken år alt
för tun%, och lemnar inullen i ftora klimpar.
Fröet bör icke myllas för diupt, ferdeles uti
lerjord , ty om jorden utåt rågn hårdnar., få
mågta icke de Ipåda plantorna arbeta fig genom
den hårda Ikorpan , hwarföre många fluta fin
wåxt i förtid, och ogråfet, fom emedlertid
Syndar fig, tager til åfwentyrs öfwerhanden
eiier åtminhone mera frodig wåxt (J>).

Tredje Capitlet,
Om linets nptagande ocb [kibtjel til wattningeu

famt knopparnas änfning.
\ I.

Under finwåxten, kan man wal något bi¬draga , til des fbllkomnande , genom
rånfnlng: derföre ock Herr Bennet få-

er wid flutet af i §.at når linet år 3 a .4 tum
bgt y måfle det rånjas ifrån fitt ogrås m.m.(g):

Men
(p) Dublinfka Handl. N:o II. råda, at> några dagar efter

- linfröets utfående, få Mtclicago eller klöfwer frö i famma
åker, hwilket Ikal wara förfökt cch befunnit godt , at
jtkyla linet under wäxten ? fåat jorden icke uttorkes:
det brukas oekfå i Flandern och Holland. Linåkren giör
slcfå äfwen gagn til bete, efter linets uptagande. Det«i
famma yrkas äfwen i Skotlka Handl. p. 3af.

(q) Herr Ebrenclou yrkar äfwen linets ränfning , tilläg¬
gandes , at det ingenting Ikadar ,lom man fätter eller wäl-
trar lig i linet medan det är få fpädt, efter fom det defto
bättre wäxer. Härmed inftämma.äfwen Dublinflte Socie»
tetens lUadlingar P4 SkQl&l jp«|^oa%rn»
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Men i Natra Sokn fkier det icke, låter fig ock
icke giöra, för den flora folkbrifien. De för-
nåmfla och wår/ta ogrås , fom underwåxten
plåga linet, finnas upråknade af Herr Rodimt i
fidfta §. af V. Cap. ånfkiönt til namntn litet
åndrade.

Dade, Galeopfis, Linn.Fl.Sv. 4pi. år den
wårfta ibland ogråfen, ty om linet fkulle lågga
fig, kan det aldrig råtta eller arbeta fig op,
utan fnarare rutnät ån det mognas: lika for-
tretlikr år

Tabångrafet, Cufcuta, Fl. Sv, 138»
l.afme, Lolium, Fl. Sv. 103 och
Någde , Spergula > Fl. Sv. $77, fom man

icke fårdeles kan förekomma. Men på illa hand-
terade åkrar får man åfvven fe ibland linet andra
fkadeliga ogrås fåfom

Wattutiflel, Sonchus, Fl. Sv. 643,
Gråbo, Artemifia, Fl. Sv. 667,
Landhafra, Avena, Fl. Sy. 97,
Åxing, Triticurn, Fl. Sv. 10;,

Alle defTe åro landsortens egne, med några an¬
dra , fom man ej finner mårkelig fkada a t) men
med linfröet följa Borflen tller Rågklint. Cen¬
taurea, Fl. Sv. 710. jåmte twånne andra flag,
fom de kalla Malla, och åro nåmde uti 2»
Cap. §. I.

2. §■
Om tlenllg och wacker wåderlek wankar,

ß at hård blåffc , rågn ogfi flormwåder , icka
tillkynda linet någon fkada, bör linet mognas,
för ån man det uptager, hålfl, om man år må¬
nare om flarkt, ån miukc lin : Men ållundes
liiiukt, bör det litet tidigare uptagas, dock icke i

£ör I
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for ån baftet fått fin cilbörliga flyrka.
år der ganfka orådeliglt, af det jftår öfwer -M^ß
tiden, eller blifwer landflåndet, fom laiidtmarr-
nen fager * hwilket kan undwikas, om man gif-
Wer agtning uppå, når lin-åkren begynt gulna,
och de fria bladen fallit af^ wid pafs en twår
hand op ifrån roten : år ock fröet moget, kan
man wara förfåkrad , at det intet tål långré ftå»
Men fkulle wåderleken likna (ig til nattkiold*
måfte det utan alt drögsmål företagas, på det Ii-
tiet icke må blifwä frofiklåmdtj ty då år altfam-
mans flc ä nt, få wida fkiåfwet ic ke låter fkilja
fig ihån baffet, hwilket kallas froftagn. Åfwen-
ledes rr åfte man haffa med upfagiilngen j om li¬
net, af rågn eller hårt wåder, warder fåfom ned*
fcäddadt i fit ogrås, hwarigenom det börjar taga
röta eller mögel til (ig * och blifwer på 3 å 4
dygn förderfwat , om det fåledes blifwer lig¬
gande : I följe hwaraf, man må håldrO rycka
det litet för bittida, ån låta detrutna ^ om de£
någorlunda begynt mognas (r). Nårförenåmde
omfländigheter pådrifwa linets uphåmtande, må
man flraxt gripa arbetet an 1 Skynda delTe ord-
faker icke des mera, bör det torkas efter rågnet
eller daggen, eljeff har man möda, at agta det för
wårma och at brinna ihop, Tom år mycket fka»
deligit. Den fom rycker linet, fattar med han¬
den wid pafs j neder, eller la långt» at icke det
kortare blifwer qwarftåndande, dock få,at icke

B ogrå-
,(r) Skolfia Societet. Tra»sa£h råda wäi p. 30.7 at inai*

wid linnets optagande fkallåta iå de iinftånd eller fläckar,
fom icke finnas fullkomligen mogna , och det med rätta
derföre, at det omogna linet icke kan rötas på lika kort
tid fom det mogna: men ehuru det wore nyttigt, kan
det icke giäma werkftällai på annat fätt > Un at det iäg-
ges för Gg fielf i färikiita knippor*
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ogråfét följer med, derpå lofles det utur naullerf,
o<Éh uptages åter med famm a hand, fom linet
hålles uti, annat lin, då man åndteiigen fattar
med båda händerna , få mycket man kan grip»
om , hwilket deles i tu, och lågges i kors, öf-
wer ett dertil giordt hand. Härmed fortfares
til des hela bandet biir fult, fom bindes tilhopa
til ett knippe eller fteg,fom de kalla, hwilket
fjeftår af 10, 12 å 14 håflor; för all ting få la¬
gandes, at toppåndarna icke fammanlåggas med
rotändarna. Banden hopwridas,af lin,wid knopp-
ändan, lika fom band giöras til annan fåd, af farn-
mahalm (/).

3. §•'
Det uphåmtacle linet föres til ladulogan,

dår knopparna genafi: afftrykas. Hwarwid
agtes, at det ej lågges uti bogar, och tager wär£
ma, utan refes wid wåggarna, få at wåriret får
fpela på alla fidor. Haklan, hwarpå knoppar¬
na afftrykas , /årer finnas uti de måfta landsor¬
ter , dock wifes den åfwen, uppåden hårwid
håffade Tabellen Fig. i.a,b wifai bredden, fom
år merendels | aln , a, c år högden eller § aln.
Hon fåftes uppå ett fåte, inunder med en wigg,
é, få at hon fitter ftadigt. På ändan a, b år ett
platt jårn fpikat , hwarpå åro Hagna runda hål
for pinnarna, få nåra hwarandra,at icke knop¬
parna gå genom. Pinnarna åro runda och litet

fpetfa-
Herr Bennet påminner med god grund i 3 0. at linet

borde wid ophämtandet ftraxt forteras , få at de fmå och
fina lir ftånden, togos med den ena handen och de långa
och grofwa med den andra, famt at hwarje fort lades i
färftilte knippor, fåfom bidragande til mycken fördel *
Wid linne fpånaden och wäfn ingen, utem det aten jämn
rötning, icke kan erhållas på annat fatt, efter fom det %
na linet tol längre at rötas, än dec grofwa*
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fpetfade, men ej hwafle, giorde af jårn, til 5
tums långd ooh medelmåttig tiokhet, eller ftyr-
ka. Knopphåkla kallas den hos ofs, men af an¬
dra Repa eller Strock, och tienar, fom nåmdt år,
at af/lryka knopparna, hwilket bor fkie på få«
dant fåt;t, at icke linet tager fkada. Håklandet
börjas derfore ifrån ycterfla knoppama,at icke
linet afflites, och fortfares fedan nårmare til
handen : fedan håklas det lika på andra åndan,
at mullen och gråfet går bort. Den håklade
hallan delas åter i 2, lika delar, oehlägges i kors,
öfwer ett af råghalm fammanwridit band, hwtl-
ket birides, öfwer korfet, tilfammans ,når dår-
uti ligga 10 å 11 enkla hällor. Det förra eller
annat linband doger icke under wafnandet, ty
når det furnar, håller det icke, utan det häklas
ockfå op. Når linet år håkladt föres det famma
dag til watnet.

§. 4.
Jag håller nödigt, at åfwen bifoga undcr-

råttelle , huru knopparna kunna bew3ras och
fkiötas. Knopparna tåla icke öfwer ett par tim¬
mar at ligga tilfammans, emedan de taga alt lör
fnart wårma, dårföre måfle de oftall: underfö-*
kas. Når man förnimmer , at de begynt taga
wårm an,malte de opfkäkas,fåfom halm wid trölk-
ning: dårnålt låter man dem gå genom ett groft
rilTel, hwaruti det kortare ogråfet Hanar,, och
den öfriga orenlighetenfkiljes,når de federme-
ra kallas fåfom annan fåd. Sill baras de uti ett
rum, hwareft luften kan fnaraft torka dem: el¬
ler om lladig wåderlek år, fom tyckes längre
flå, torkas de ganfka wål ute på marken: men
då böra de, om natten, tackas och fammanka-

B 1 ilas,
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ftas, for (Taggen, och for rågnwåder inbärgas.
Hår uppå böra de få liten rökning i baditugan,
men ej fpr ftark och häftig : härifrån de an-»
tingen ftraxt håras til at tröfkas , eller på något
annat ftålle,at ftå orörda til wåren, eller til defs
man behagar eller behéfwer fröet. Någre låta
fi ck t ligga i fin knopp, antingen tröfkadt eller
ofrofkacjt, plwer winteren och långre, utan at
renfgiöras, och innu hwila ettåhr, hwarige-
nom de tro fröet hlifwa kraftigare. Når fröet
til flut fkai renas, kaffes det åter, och fiftdryf-
tes eller fållas i wådret, hwarmed det låttalft?
följer bort och o-gräsfrön afrånfas it).

Fierde Capitlet? /
Om Wettlingen,

§- i, *
\%77 Aningen kallas af andra röfning, la-

xJtJ m ^ ^err J^re(^ Bennet, men i Nå-W tra fåga de watna linet, Utafhela lim
hand-

Ett artigt fatt at ränfa linfrö ifrån orenlighet föreflår
wäl He'rr Ebrenclöu, faftän det är befwärligt# nemligen.
at nian med ett watt utwrigit linnekläde ftryker öfwef
del "kallade och utriflade linfröet, då linfröet faJtnar wid
det Wåta klädet»mea ogräsfröet icke, ucanblifwer qwaT
på gclfwet : det faftnade fröet ikakas fedan af på ett
iarlkijt Halle, och contineras med klädet påfammafätt»
få länge något frö är öfrigt och behöfwer ränfas; El¬
ler ock kan linfrö ränfas igenom det , at det riflas i-
gencm en wäflkied , eller enkannerligaderdl giorda fi-.
ma fåll. Men oneleligen äro fådane ränfningsfätt de
bäfta, fem i Holland brukas , och (iwilka i DublinfH
Handlingarna N:o '?<?. afritas och befkrifwas, beftående

6 lk ärmar, hwilka lika fom radii gå utur en axel»
fem med wef omkringdrifwes uti fitt cenrro , och ge«

, rem fitt Häktande djrifwer o ren Ii;; heten ifrån linfröet,
fom fijpamanför genom en tratt nedfaller*
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handferlngen är warningen laggr^nnaft, och kan
oftaft en gammal linbrukare fela deruti, om han
icke år dello agffammare, Hårtil fökes förft
god t Watn för linfånket. Herr Bennet fager
uti fl §. at uti Pommern och Mecklenburg rotes
linet allemfi pä grälet, bwilket wål fkaljbr¬
ordjaka defs mink ochhwithet, men var gdnfka
längfamt och forjwagar taget, Här i Uplånil
giöra de åtwenledes få, men jag har föga fedt
fulare och ftråfware lin. Uti famma § ogillar
åfwen Herr Direcleuren tiernwatn, fjö - och
å-watn , fåfom i defle orden: Om linet rotas i
inoras och gjotjägtigt voatn, hwarrned Herr Di-
reffeur. lårer mena tjernwatn, Ja blifiver det
lw vt m. m. rotes det äter uti rent rinnande
iv an, ja gär dermed lä länglamt, at fielfwa
hmägct fbrr tager [kada af längt liggande , ån
halmen eller ßielken kan erna fin tilhorliga ro¬
ta > ju kortare tid linet ligger i watnet, äeflo
båttre b ligwer de(s tag och bfriga delar m. m.
Men jag kan icke annat finna,ån at medelmåt¬
tig wårma i warnet, år båttre ån den öfwei flö-
diga; Ty når watnet år \varmare, at wstnin-
gen fkal fkie i dörre haft, gripes haftet håfda-
re an, fåfom det forfta och nårrnafte hwarpå \vår-
man wårkar,ån då når wårman år lindrigare, få
at ftielken , fom tol mera, åfwenwåi hinner e-

mottaga wårman och rötningen: eljeft tager ha¬
ftet förr fkada, ån ftielken flåpper det, hwilket
Erfarenheten gifwer wid handen, Alla de Byar,
fom måftedels äga det bäfta linet, watna det uti
rinnande eller å-watn: de andre, fomlige i fjöar,
och fomlige tjernar (u), De hgfwa fnera affeen-*

de
X") Uti Weftphalen och Hannover gräfwa de tn grop f aé*

alnar
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de på Jäglfgheten, än fkilnaden på ofwannämde
fre flags wata. Och håller jag wäl lå rådehgt,
at en oförfaren watnar fitt lin 1 åwatn , på de
flällen det är fpakaft, på det han må lära fe, när
det legat fin tid : ty det är fkadeligare, at wa-
tna linet för mycket, än i minfta laget, fomkan
botas , om det åter lägges neder, men aldrig
flår det ät ändra, om det är förwatnat, fomej
giärna fkier uti en å ; wi minnas aldrig , fäga
de, at wi fbrwatnat linet bår i ån: men ej
fällan klaga de andre däröfwer. Utom detta, kan
man icke neka, at det frifka , fwala och klara
åwatnet, rätt fa mycket, fom något annat, bi¬
drager til deras goda lin, fom der uti watna,
hwilket rättnii nämdes. De fom watna i fjöar
och tjernar hafwa den förmån, när kulna fom-
rar innefalla och årstiden mycket fkyndar , at
linet blifwer förr watnat, och följagteligen få
förr bårga det- Salt och mineral watn doga icke:
de giöra ett hårt och fträft lin , lamt at linet al¬
drig får fin rätta hwithet. Botnen eller grunden
under fäaket är åtfkillig, fåfom gyttja, ler, fand
m. m. hwilka tyckas ej annat giöra til faken, än
at den ena gifwer mera wärma ifrån fig än den
andra, hwarföre fkier, at linet watnas fnarare
|)å gyttjebotn., än på ler , och pä leran fortare

än

alnar i fyrkant wid någon fidlänt backe? i lerjord, nära
in til något dike dier watndrag, dit de kunna lsda rägn-
vratn. Ofwanföre hafwa de en hålldam , hwarifrån frilkt
watn , när man behagar, kan (lappas til linet, fom ligger
at rötas. Den fetma och orenlighet, fom rägnwatn jfkiöl-
Jer med fig ifrån wigar och åkrar, förmenes bidraga til
linets rörande. B-mnet <J. 3 Detta ogilles Irkwäl i Dub
iihfke Handl. N:o 31. och påftås med rätta, at inoras och
idywatn förordfalcar en få elak färg på linet, atdet aldrig
|tan blekas hwitt, famtat klart och rent wacn är bäft.
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än på fan<3boln,hwiIket i det följande fkal om-
talas Cw).

§' 2•
På twåggehanda fätt watnas linet uti Nä-

tra i ty antingen kaftas det Iolt, utan ordning
i watnet, innom täta pålar, fornäro wälnedrif-
na i botnen, uti en halfrund figur, icke längre
ifrån landet, än man kan, flående på botnen,
ophämta det. Det fänkta linet hålles fedan flän-
digt under watnbrynen med fänkewed 5 fom de
kalla, eller fådans fura trån, fom wäl fjunka i
watnet : Eller watna de linet i klofwa, fom år
(ålunda giord, at »nan tager twånne lika flän¬
ger af 7, 8, 9 alnsrs längd, tiocka, fom grofwa
takträd eller takwed , hWilka fäflas wid båda
ändar tilfammans, med twånne ftarcka pinnar
eller twärträd, fåat klofwän liknar en långocli
fmal ftege, fom allenaft har, de ytterfta pinnar
på båda ändar, i behåld. Linet lägges twärt öf-
wer denne klofwen, fåledes, at enafiegct läg-
ges med rotändan til höger, och det andra med
famma ända til wänfler,at tull-och rot-ändar¬
na ligga lika långt utom klofwen på båda fidor,
hwarmeü fortfaras, til defs man lagt 3 å 4 hwarf
hwart ofwer annat. Häröfwer lägges en flång,
af lika längd med klofwen , fom ftadigt faftbin*
tles wid båda ändar, at linet ligger wäl, och icke
Iprider ut (x). Når klo wen är få tillagd, föres

den
<&) Holländare bruka at fylla botnen wid fin» linfänkea

med fiein, ©renlighet och affall af linet. De tro, at de«
botnen gifwer derr>s lin den grå färgen, fom låter få fnart
bleka fig, i det Halle,' at det hwita och gula linet fwårare
blekes. Se puhlirfpa Handl. N:o 33,

Wid rötningen läggas linknipporna wäl tilfammans*
men icke platt på hwarandra , icke eller, at de ftå perpen*
diculairt, utan lutande til hwarandra, d$t finar?'
och gröfre ofwanpå, Rennet
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den uti watnet , på fådant diup , at den kaft
fänkas under watnet, och dock icke röra botnen,
ferdeles om där är gyttja: fäfles fedan med på¬
lar, och med fänkeWed trycker; ned, at han icke
flår ofwér watnbrynet. Detta fättet är i många
delar bättre än det förra ; ty linet behåller fin
redig-och renhet, och om klofwen är wäl fä«
ftad , flyter icke linet bort : utom cäfs kan
man på det fättet watna lin i älfwer» men ej på
det förra (yjt

$ 3-
Merendels på andra eller tredje dygnet ef-*

ter fänkningen, flyter linet up, då det åter med
mera färikewed måfte betyngas. Detta upfly-
tandet gifwer tUkiänna, at linet börjat fyras*
och bänder på olika tid, (om härflyter, dels af
fielfwa linet »dels ock af wärman i Watnet: TyM
om linet är fint eller illa moget, behöfwer det
längre ligga, än om det år groft, Wäl möge t *
eller på åkren lagt fig (z), Wärman i Watnet
fkickar fig i allmänhet, efter årstiden och luf¬
ten; men Watnets wärma * fom är i fam*
ma luft olika, härrörer desutan af botnen, dju¬
pet, Watnets rörelfe m,m. Uti ftilla Watn wär-
kar fölen ftarkare, än i rinnande, och ännu me¬
ra , om botnen är grund. På fandbotn, och wid
någon kall-kiällas utlopp, år watnet kulnareän
på lerbotn , fom dock ej är få warm t, fom på
gjöttjan, fom förr bemålt är. Alla deflfi omfläa-
digheter böra agtas , fåfom bidragande til den

fkilnad,
O) Linets watnande i fifbwatn tilfiädjes icke i Tyfkland,

fåfom hwangenom fiiken bortdör, Se Zinck Oecon. Lex.
ordet Flachs röße» ,

£?) Groft lin ärmera poreuft, än fint: derföre tål det fida |
at rötas längre tid. Bennel 0. 3.
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fkilnad, fom år i tiden til upflytandet och hela
öfriga watningen* På hwad tid, ifrån den lång-
fta til den kortafte , någon minnes , linet på
hwarje botn år watnat, fes af följande obfer-
vationer.

Uti elfwen, hwareft år hård botn , år wa¬
tnat, på 3 alnars djup ifrån 9 dygn til 2g dygn

Större djup 10 - - 30
Ånnu ftörre 14 - • 36

\Jli Sjbwatn pågyttjebotn 7 - - 15
Dito på ett annat ftålle 7 - - 24
Dito Dito 8 - - 16
Dito Dito S - - 24
Dito Dito 10 - - 22
Dito på lerbotn 14 * - 30

Utitj&rnwatn på gyttjob* 4 - - il
Utt Nor (a) på lerbotn 6 - - 14

I . Kåraf fer man at dygn-talen, ifrån långfta
til kortafte tiden, på famma botn år olika, hwar-
til ordfaken måfte wara, at linet och tiden, då
det nedlades , ej warit lika. Jag har ofta un¬
drat deruppå, at på famma flagsbotn får den e-
ne årligen uptaga fitt lin några dagar förr ån
den andre, ånfkiönt bagge på lamma ftund,ne-
derfånkt linet; men jag har federrnera befunnit,
at den ene icke haft middags fölen, och at min¬
dre och ftörre watn giordt fådan fkildnad. Hår-
wid wii jag bifoga en annan omftåndighet;
Twånne grannar ligga med fina linfånken på
famma ftda , wid utloppet af en fjö, men den
ene 10 alnar närmare ån den andre: om bågge
nederlankt lika lin famma ftund, måfte den fom,

B s har
(tf) 1Vor kailai hot oft en kort watnränna, emellan twen-

\\ ne ftörre watn, med fakta rinnande wam4 finn h^atkci»
kan fl wäi få namn af bäck c&,
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Siar fitt flinke närmare utloppet, låta det ligga
wid pafs ett dygn längre, hwilket wifar hwad
rörelfen I watnet uträttar. Aldenftund nu en
lådan owifshet år i tiden , hwarpå linet lagomt
watnas, hwiiken ordfakas, af många befkrefne
omftåndigheter 5 fördenlkuld nyttjar allmogen
wifia märken , fom wifa, når linet bör üpta-
gas utur watnet. Defla märken fwika dem icke, j
fom någon torde mena ity då fkulle de aldrafiå-
fte oftaft förgripa fig, emedan det icke är kom- i
mit i bruk, at med Tbennometer pröfwa wat-
nets wårma fom tyckes wara pålitligaft: tilfålle
liar ockfå trutlt för mig , at utröna huru långe
linet bör ligga i hwarje grads warmt watn,
dårutinnan jag likwål wil fjena det allmänna
framdeles, om mögeligit tilfålle dårti! gifwes»
Emedlertid kan man förlita % på följande Bön- \
dernas marken : nemligeei om linet icke långe
legat, förr ån det flutit up \ fer man ftraxt at
Watningen det året går fkyndfamt, och at linet
des förr bör efterfes: blifwer man warfe, når
ett fteg utur fånket uttages, at det årflemmigfi
fuktar, fallit ihop i bandet: drager några (trå
dar utur, flår dem på flata watnet, eller lindar
dem om fingret och baftet fkiljer fig nåftan öf-
weraltjårman förfåkrad at det år nog, om icke
formycket watnat. Men wifa Üg icke fädane
tekn, behöfwer det ånnu litet längre ligga,
hwarefter man i häftighet kan råtta fig: I öfri*
git brukas t* uptaga ett fteg hwar dag, wid den
tid mån tycker, at det år full legat, torkar och
reder det, på famma lått, fom man ärnar giön
f^ed alt det öfriga, o h når mån finner, at baltet
flåpper fkiåxwet, bör hela linket, utan alt drogs* t
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*a mål, tagas utur watnet- Detta fattet Sr fakraft;
td * men det börfkie få häftigt och färdigt man kan,
•n eljeft om det war lagornt watnat, och warnet år
nt warmt, kan det öfriga under långfamt pröfwan-
ie de, ligga for långe och fkadas. Når linet tager
in utur watnet, år det öfwerfta och nederfta hwarf*
a- i wet orent och flemmigt, och måfte derföre fak-
e, I ta flcåöljas, at icke haftet tager ikada. Har li-
å- net icke legat för långe, lågge« det uti en hög
n- tilfammans, ett eller en par dygn, förr ån det
t- torkas, hwaraf det blifwer miukare : men år
le det förmycket watnat, fkadas det därigenom,
^ och baftet miliar ftyrkan.
i» $.4.

At förwara linet torkat och aldeles owat-
nat öfwer winteren , och watna det forft om

\ wären, i den håndelfen man föreftåller (ig, at
det öm höften icke hinner fullwatnas, åråt-

a* minftone obekant i Nåtra : Dock finner jag af
? Herr Barnets berättelfe , at fådant brukas i Ir-
ar land, fom tagit den feden ifrån Franckriket,

åfwen fom ock Herr Lands-Secreteraren Hufs
* recommenderar fådant i Sw. Wetenlkaps Acad.
afr Handl. «747. p. 100. Jag tilftår ock giårna at

nöden har ej lag: men tror dock det wara be-
[e wifligit p at watningen omedelbart är båttre ,
ie fårdeies derföre, at det fårfka baftet år låmpli-
h gare, at ernottaga röta, ån det torkade, fomi' ledan fwårligen kan upmiukas och fkiljas ifrån
JJ . tågen. Derföre finner jag ock, at denna fed,

nemligen atuplkiuta watnandet,år i Dublinfka
Societetens handlingar N:o 13. ftraxt anfäktad.
Det händer likwål, at linet om höften tekehin-

y

I ner fuliwatnas, utan måfte uptagas och torkat
> för-
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förwaras öfwer wintren: men då bör det åtmin- J
ftone wara få mycket watnat om höften, atdet
furnar eiler flyter op , då baftet börjar fö ft
loffas ifrån ftieiken > föiån det uptages, torkas
och Forwares til wåren, Når linet fåledes rr å-
fte andra gången watnas kan det ligga hela 20
dygn , innan det åter börjar taga fyran eller
flyta up.

Femte Capitlet,
Om Liners torkning och redning.)

$. i.

Somllge föra fitt watnade-Iin gienaft hem ochupfåtta det få nårmafte giårdesgårdär at
torkas : andre åter fatta det wid fånke-
ftåilet på upftålda ftårger, at de flippa fö-

ra det wärt och tungt upföre deras branta åkrar.
För lh det upfåttes, redes alla håflorna uti lie¬
gen ifrån hwarandra, at korfet år lika, foin då
det iörft lades, och fåttas fåfom ridande öfwer
ftångerna eller giårdesgården. Hos ofs brukes
aldrig, at Jågga lin på grås-ftybbe, i några
dygn, för ån det torkes , fom Herr Dired
Bennct råder,til at dårigenom förfkaffaen klar
och god fårg, dock icke at det blekes. Wål-
foen ålte Herr DireBeur ogillar åhven wårt bruk
dåruti, af 1 riet torkas på giårdesgårdar i ftora
knippor, hwareft det, långt på höften och win-
tren, fryler utantil och rutnar inuti. Hårtil
kan han wål hafwa flna Ikiål 5 men Nåtra Bon¬
den håller det för alt för ftort arbete, för en fom
hafwer lin til rågen myckenhet, at t il fylieft wå-
dertoika det på jorden, och rifwa hwart fteg:
föxutah det «genom jett få »idlytrig» tj

(hapicK
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handferande , miftar den nödiga redigheten:
hwartil kommer, at Bonden fer alt för giårna,
at linet uti giårdesgården fryfer, emedan det
deraf blifwer miukare och låter båttre bereda
fig. Når linet år torkat uti giårdesgården eller
på ftångerna ; tages det, wid någon klar och
torkande folfklns dag, ned : håflornä, fom åro
af watn och flem fammantorkade> gnuggas,
banden föras til öfre eller tullånden, och den
andre, eller rotåndan, widgas ut, och hålles
på jorden, fom tålt eller kojor, på hwilket
fått linet kan på en dag, blifwa tilfylleft wå-
dertort. Andra lågga det, tunt fprit, på mar-
ken, fom år det famma, om man icke hade of-
wan omrörde olågenhet deraf; ju båttre linet
wådertorkas, defto båttre år det: och om man
icke fkulle behöfwa annan torkning, ån den¬
na , wore det nyttigaft; men år linet förwat-
natj) må det icke eller widare torkas, åni luf¬
ten, om man eljeft fkal hafwa någon nytta dår-
af. Det andra, fom år wål Juft-tort, men lik-
wål icke förmycket watnat, föres federmcra
in i badftugan, hwareft linet, fedan det år gnug¬
gat , upftålles på fådeslafwarna. Til infattnin¬
gen eldes badftugan en gång, icke ftarkare, ån
full ftugu wårma,eller få, at man kunde uthär¬
da Wara därinne, hwarifråndet uttages, för ån
badftugan eldas til ny infåttning(Z>). Man kan
icke fåga om det fkadar, at torka med rök, el¬
ler om det år båttre utan, emedan in^en fkild-
nad därutinnan kan märkas , dock ankommer
det på widare förfék.

5. z.
Uti Saxen torkes linet uti bakugnen, fedan den efter

brödhakningen är affwalad. Se Rühr Haus Wirtfchs&Jl
Bucha Del C. i§. Zinck Lex,Oeeoii.F/ffCi&ri

• • - • - « — - ■ • »»* -t - v?»—
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§. 2.

W'cl beredningen brukas hwarjehandafått; fomiiga tröfka linet, fom Herr
Direét. Bennet berömmer ; men jag
fruktar det miftar därigenom den of-

tanårnde redigheten, at linet under berednin¬
gen , lika fom wåxer på längden: Andre krof-
fa det under flora watnhamrar eller fl ampar;
men det torde ock förtiena eftertänka,huru wi-
da det icke wore nyttigare at wårkftålla baftets
kr fiande med en wals, hwarpå falig Herr Com.
Rådet Polhem warit betänkt (c). Men uti Nå*
tra brukas endaft hnndklubbor, hwilka äro af
den lkapnad, fom Fi?, r.utwifar: b är fielf-
wa fkget, wid pafc § aln eller litet längre, by C
år handt «get: Slaget är antingen rundt eller ott-
kanr*gt, af den tiåklek at man wål med bå la
händerna kan fpånna om det Steget bultas helt
fom det år, fedan man bundit där om, det hår-
dafte man förmår med ett hampeband, i Hållet
för halmbandet, och flott flegets rotånda jämt
emot den flata och fläta flen : hwarpå det fé-
derrnera hu'tas, til defs alla Iinftielkarna åro
■wål krofTade , at icke haftet brytes af under
bråken, fon wå! år afritad i Zincks Lexic. Oe-
con. Tib. 2. Fig. i. få wål fom den Hollånd-
fka bråken , hwdken år något fkiljagtig ifrån
denne, i Dublin/ka atfter. N:o 3$, men åfwen
hår wifes öppen uti F?g. 4. A år fielfwa brå¬
ken , hwi ken år dubbel och hafwer twenne
långa öpningar alt ne 1 igenom e, e famt en
nullanbalk /, s (d). Hela bråken b> c %r 3 al¬

nar,

(-) 8e Wet. Acad.Handl. 1747. P- iot.J
Uti Irland bmkes äfwcn en dylik bråk;
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rar, men r? år endaft 2§. /, rf år bredden el¬
ler I aln. g kallas bråk-kiäir,och år fåftadmed
en pinne hwarpå den går lått och otwungit,
at /, / fom hafwer en öppning (cavitetet) H för
mellan balken eller tungan. faller uti öpnin-
garna e,e, m år handtaget hwarmed man rörer
hela g. Bråken ftår på $ fötter p,«, ö, af hwilkä
w, o, merendels lom hår åro fjålfwuxna, hwar-
före man föker, för flyrkans fkull någon gran¬
rot : Föttren åro få höga, at bråken ftår til mid¬
jan på den fom ftår och arbetar. Når linet brå¬
kas , tager man få mycket, fom uti handen kan
fattas, hwilket bråkas eller klyftas och dragés
til defs det utan möda kan arbetas med dragan.
Den bråkade håflan bindes om med några lin—
baft, at de icke blandas når flera ligga. riHam-
tnans. Utaf ett fteg får man 2 eller 2f fådane
håflör , och 40 glöra ett bånne, fom de kalla,
och 5 marker draget lin ungefärligen. Dragan
(ej år ett mindre wårkfyg hwarmed bråkat lin
beredes, och år til alla delar lika med Fig A
år fielfwa dragan, hwarshela långd b,r ]j aln
och e, f år mindre ån \ aln, hwarutinnan år en

tre-

(?) Tienar til famma behof fom fiBäkta, nemligefl at ik lj»
lk äfwcn ifrån bsftet. Uti Heiland brukas härf'1 ett annat

redftap fem belkrifwes i Dublin fia Haädi. N:o 37. oci»
hwarom åfwen Bennet talar. Det är nemligen ett fl^tc
befiat bräde, fem ftår perpendkulairt på fin fot, med di
infagning i ena kanten,- fä at arbetaren har fin "Vv änftra
band, hwaruti han häller linet fri bakom bräde , och med
fin högra hand arbetar på l:net med Ikiäktän frammancil
på brädet, Skiäktan' är desutom icke af den lkapnad, fom
■wanligit är, nemligen etc bredt träfwärd, utan likrar en
tunn rund botn med handtag uti, lika fom en kakfpade?
Och förmånen beftår ceruti» at nä»' det wanliga fwärdet
fargar många lintäftar, bewares ffiet twärtom bättre
därigenom , at icke bltfwa fjinderflitit eller traflat.
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trekantig öpning G med twenne fyrkantiga Un«
ga hål wid botnen på bågge åndar, Com ej nu *
kunna fynas,hwarigenom Ikiålwet faller,hwars
långd d, år \ aln och mindre. H eller drag-
kiåften år åfwenwåi därefter giord trekantig» ,|
och fyller G, fom år fåftad och röres med L på j
en pinne i famt wid nederfle kanten beflagen J
med ett jårn k, fom icke får wara hwaft och
kantigt, at det rifwar haftet. m år fotrådet, fom
år fogadt til A med n mellantrådet: o tienar for
dyrkan och dem fom hafwa korta ben eller barn.
Den fom förrattar arbetet med dragan, håller
hallan uti wånftra handen, och uti drage-kiåf-
ten med den högre, (om tryckes til hwar gång
håflan dragés genom. Hällan lindas om han¬
den , oeh föres, wid dragkiåitens öpnande, räct
tilbaka, fåfom wid bråkningen, fa/1 man då icke
giårna drager , utan hugger på håflan. Man
brukar måftedels, när linet lörft dragés efter
den föregångne bråkningen, en mera nött dra¬
ga» fom år aymiigsre, hwilken (edermera be- Jflås på ena kanten, fom wändes til, med ett
lika järn fom A ; men när den blir mera för¬
nött, wändest kiåften, och" fäftes lika på andra
åndan, och då blifwer d, e den kanten, (om j
järnet bör påHås, om man få behagar, hwilket
endaft år ett litet hushå.sgrep, Når linet är nå¬
gorlunda arbetat uti denna dragan, redes det ,

til ända, uti en trångare , ti! defs föga (kiäf el¬
ler agnar öäruti förmärkas, hwilka (om oftaft,
under dragningen, fkak&s utur hällan. Sidft wri-
des linhåflan, wid § däraf, några gånger om, 1
och lågges dubbelt, at rotåndan blifwer län¬
gre , och håflorfja icke mage blandas eller ore¬

das,
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W )of 1 BB
das. Lin fom utfes tii egit behof, Iåfa de lig¬
ga uti ett luft-fritt rum , hela årer, oro det ej
förr tarfwas/hwarigenom linet blifwer årligen
båttre och miukare, i fyhnerhet om riet fynes
godtoch rent ifrån agnar eller fkiåfj hwarfére
de ock faga : Lin ligger til filke, mn ull til
mull. Men det lin fom (aljes, blifwer andra
gången båttre lagt, at brottet eller wecket på
hällorna , fom kallas linhufwud, putfas och
Wridas hårdare : fedan låggas håflorna i ganfha
wacker ordning» oppå bord eller något face,
emellan twenne opråtte trån , eller emellan
fötterna på någon omwånd fiol , det ena
hwarfwet och raden öfwer det andra, få « ån¬
ga, fom til åftundat wigt behöfwas. Sedan hår¬
des det om med wridna linband, ganfka flarkt
och hårdt, nårmafle man kan wid Itufwuden,

i och «•T likaledes med ett band mitt éfwer,
åndteligen wridas rotåndarna til ett hufwud ,

at linet icke oredas, eller damm och orenlighet
må falla dåri. Nu år linet färdigt, och tillika
mitt forefatta arbete til Inda bragf, fom jag

önfkar må lånda, mina k. Landsman til he¬
der , och flera Rikets inbyggare, til

efterfolgd och förbättring.
Å. IV. G.



Min Herre!

linne antas må, på hnmdand plbgäer
Lin wäxer mjukt och lent, i Ångermanna-bygd

Hur\at thet tjcna kan til lanätmans handaflogder^

Wart Nåtra jiega /åkt utforfha all thes dygd,

Min Herre ivi/ar nätt på thefja wackf^bladetu
Fårthenfkull Fallas fjelf wil gijwa Eder lån, i

Når på Farnaßen jt jfår fliga nogd til graden>
En [kyldig heder, får Er mycknaflit ocb ron'

;

1
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LAURENTIUS LUND.



Min Herre!
77/ Wäre Landsmans idoghet och lyckliga hand-

lag wid Linwäxtens ans och beredning, bar jag
warit eti förundransfull äfliäiare , da jagfant
denne banatering wara fotad pä fina ratta grun¬
der : fordens benägenhet ocb wettfkap om des
drift > da likwäl okunnagheten oftaft waller at
andre orter amen drijiva ingenJlÖgd, eller med
ringafordel. Dä mareken antager ivinterklåd-
naden och morckt blir ute , år god't nägot at kun-
na fysflai hufet, (om lönar arbetet. Huru män-
ge åro dock icke willrädige ock okunnoge om bwod
de läuga wintren bfwer,Jkola hafwa for händer?
fagßuterjä s efter jag fedt folcket mangrant
gä til bwila nog tidigt och trogt lemna fm ro. At
wintertiden, päfitt fatt, bättra Landtbrukct. år
äfwenjä giärligt och nyttigt <, (om fä wärt iden
oeh fiära om höften. Okunnogheten härom lärer
dock ördjäkaft mängenLanätman mindre arbetar
hemnmhutan medfordßor ocb fkiuts fornbter win¬
teren , bwarfbre han til belöning, har mäfldels e-
ländige dras?are, mager åker och rutna bus. Far•
tigdom härrbrer i allmänhet af brifl pä närings nä¬
ring felas endaft for den okunnoge, fom, faftän
ßadd i ett widflräckt land, irkewet at företaga
fg arbete ocb rätt drifiva det. Olyckan är, at )ä
fä wilja widgä, det okunnogheten wäller detta on¬
da, och fäfä. med full ätgiärd, /bka at den hlifwer
häfwen. Haf emedlertid, min Herre ! heder och
tackfbr god undervifning i detta fyeke. Den dot-
ta tadlar, gibre fielf fbrft bättre. At en blid lycka
mätte fblja min Herre i alla de/s wackra förefat-
fer, De/s k. Föräldrar, anhörige och wänner til
fägnad, och min Herre fielf til hugnad, den belö¬
ningfom päjyftas hade (nart och ymnigt tilfaUa,
bnfkat fvlln Herres trofaft?

AXVR,Q.QV£>mm



* * * *
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2)i 5 min Bror artigt uptäcken linets
ratta anjning , #/■ Aaa främja Rikets

wäl, och pryda Swänjke Män , a/aa under-

ftbd , tf/* utiändningens koßfamma benägen«
//ar» Aaa , hwilken Eder förbin¬

det med blod och /kylåfkap^ fördblja ßn gläd• |
1e och otvungna bnfkan til lycka ttb fram-

gäng. Fortfaren i Ert begynta lopp , /J-
kert lårer Apollo fa litet magra en rik le-.

Ilning, fom honom mi(shagar , wett

dygd.

JON TÖRNSTEN.'


