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Kongl. WWW
Wro - Man,

Lagman/och Häradshöfdinge wid Ofre Sata-
cunda Ofte och Nedredels Härader/

N)aldorne

Herr CARL Joh. Jägerschiöld

s^irt Höggunstige Gynnare.

tffiSAn siulle tro det worcsUR fioi>f/-fefci Se'n wi sä M!)cfef|
lins ha' fädt,

Om wi ock blefwe stuga,
At odla up wart wackra land
Och stippa söka framand strand;

Af si. det som stal duga.
Män jordej fins i Finlands bygd?
Somtafiade medIrlands dygd,

At alstra fram et ämne,
Som sytzelsatte gammal, ung,
Si^ika^p^aar^wärpima,

Och wi fint linne nämnc.
Hartil har I Herr lagman nog
Upmuntrat bonden med all fog;

©odf räd ock welat gifwa
Hur'ftm til sin hungersstöd(ftdf!a.h(if.t>c.d(.a(igti.ii.t) /

Och ktit.d' förmögen blifwa.Tilläten derför' Edert Namtt),
At wara stygd och säker hamn,

För de§a"matta rader,
Soinmärcka ut, hwad i migkor,
En wördnad diup mot ynnest stor.
I wist llng och mm Fader.

Lef i)ä i mänga Nestors är- ?
Er lycka alt i blomstrand' war,
, Och^sallhet ständigt grönffel
Da framjesSatacunda wal,
Och stipper voara andrad trål,

4)e» mcd mig alla önffe !
Wälborne Herr Lagmans

ödt.M!k..ste tititivet
S, A, SALOVIUS,



Kyrckoherden i orihwefi, samt Probsten öfwer deruns
der lydande Contraft ,

Den HogärewördlZe och HöZlärde Herren,

Herr Ma=. ANDREAS
BHI.OVII.B_

Min Huldaste Fader.
A^lNsi.er har den Sol uptindrat, dä mig rrederfars den länge ef-Séf terlängrade lycka», at for allmänheten fa ädaga lägga något
prof af min djupaste rrördnad, arkänsia ock tacksamhet for den ma-
kalösa huldhet, möda, omsorg och dryga omkostnad, som min -Hulda-
ste Fader haft om mig, ifrån min späda ungdom. Men jag bcfla-
g«r, at min ringa tancke < ock talegafwa, som anim äro i sin linda,
cjj sa forma asftildra dcsia stora ock oräkneliga rrälgierningar, soms,g borde, ock mm hierteliga astnndan tvore. Derföre beder jag öd-
miukast om gunstigt tilstand, at häldre lämna dem uti et tyst ock
wördsamt minne, än med ohyfsade ock otilräckelige ord, lika som for-
ringa min huldaste Faders mig ärtedda godhet. Dock til et, men o-
fullkomligit, tacksamhets prof, upoffrar jag mjn -Huldaste Fader det-
ta ringa pappets kram, pa hwilket den jord, som igenom Ö:der god-
het ock kostnad blifrrit fruktbar, framalstrae den första plantan. tt_n
ringa Zaftva , men den största jag nu gittat åstadkomma. -Himlar-
nas -Hect-fTate, den Nådige Guden, upfvtte min brist med en ymnig
wals.gne.se! han gicre mine -Huldaste Föräldrars lefnad säll, Z)eras
är tahlrika, ock dagars anda rvalsignad; da upsylles mm ock mine
kara Syskons önskan, da grönsias ware nal, ock jag far under mm
-Huldaste Faders ömma omrrxrd ock handlcdande tiltaga uti dygd ock
tx>ishct, famt nedlägga fiere ock mognar, frukter af mm -Huldaste
Faders för mig ojparda möda ock omkostnad. Framhärdar tilmm dödsstund

Min Huldaste Faders
ödlmuf-lyd.gfie Son

SAMUEL A. BAI.()Vl^§.



Kyrckcherden ofwer^anZalalz och c!u!,m2l2x goifamlmgar,
Wälärewördige och Högiärde Herren,

Hr GUST ALLENIUS,
Kyrckoherden vfwer Ruoyefi , Wirdois, Curu och L_c^r_

Församlingar,
Ulalärewördige och Höglärde Herre t,

Q* LARS FORSELIUS,
Mine . Farbröders ställe mycket wör-

gjsjö£ en idog och förnuftig hushållning åt det kras-A^N häile uti walmäga, makt och anseende, är en af**-M^Z? Gynnare, nogsamt erfarit, da 3, näst Salig-
mene man, uti (Tora anförtrodde församlingar, at pä
aren i linda liggande hushållning. Tilläten dä, mi-
mogna och ingen Ärlighet ägande Academifta arbete,
för _£6er stora ynnest och mångfaldiga wälgiernmgar,
wen den wänskap och förtroende som medelst Swäger-
Gunstige Gynnare, är, mig förbinder. Himmelen be-
andelig och lekamlig wälsiZnelsel Han giöre zOder lef>
under sa hjertelig önstan aktar jag för en lycka, at

Mine Gunstlge Her-

öbm.uFe
Z^lvwLQ A.



Kyrckoherden vfw.r Keurö ForftmsmZ
Wälärewordige och Höglärde Herren,

Hr __M INDRENIUS.
Kyrckoherben Jftoet I.ZNAcsmäK. ych Xuorewefi

Församlingar,
Wälärervördige och Höglärde Herren,

HrM°W//ODM/l/5'
döde och GunstiA Herrar Gynnare.

tigasie och beqwämligaste medel, at försätta e. Sam-
giord sanning. Detta hasw.n ock 3 , mine Gunstige
hets läran och en san Gudsfruktan, sttt upmuntra ge-
<llt möjel.git «ch förnuftigt sätt upodla sin til sednare
ne Gunstige Gynnare , at jag upofftat Åder detta o-
til något prof af et wordnadsfullt och tacksamt sinne
hwarmed I städse mig behagat omfatta; hwartil äs-
lags grenen emellan min Huldaste Fader och Hdce, nune
trone j^der och Ådra wärda omwardnad med aUffiöna
nad fäll', och axen i blomstrande w>4lgång många 5
städse med us>St6na6 framlefwa

nrs och Gynnares

txtmtt
SALOVIU&



M.tise Radmannen och Cällmers Praefes i Åbo,
Ädel och Högaktad

Herr (^KI. MUNSTER>
Miv Gunstige Gynnare.

Wgä $tsaf\x> ickeroar., nog, at I,min Gunstige Gynnare, den
CÄ3 kärligaste tt>anffap och upriktigaste förtroende, som i tmg-*
y-£5 domen redan emellan Eder och min Huldaste Fader. up-

xattabt btifwit, med mångfaldige prof, bekräftat och med oräkne-
liga walgicrningar emot Honom beseglade; utan I, min Store
Gynnare, hafwen til .ftvetflöd uptagit mra i mänga är under en
Aaderlig omwärdnad, och på otaligt satt, befordrat mitt .val,
ftmt icke tätit mig i det minsta sakna,l)wad tit befrämjandet af mm
upkomjr höra mande, med sådan öm och brinnande

e
karlek rst

jag lm icke finner^ nog tienlige ord sådant alt med .vördsammaste
tacksägelser at utföra, desto mindre hinner min förmögenhet bevtil,
stt alla mig bewiste lvalgiernincjar nägonsin aftiena och wedergalla.
Uptagen fördenffu!, min Gunstige ©ytinate, for all Eder kiarlek,
til wördsamt tacksamhets roefccrmale beg enfaldiga rader, hwil-
ka jag efter Eder egen upmuntran, om min Fosterbygds Lin-afwel
dristat tilhopa samla , och för det allmänna i Huset framtc. Den
Högste giöre Edre Lifsdagar meö alla sielfönffelig. sallhcter läl^g-
warige, Edre Kareste Anhörige til $las>ie och mig til stöd? I hwil-
ken innerlig önffan jag med all wördnad intil min graf framhärdar
Kdle och Högaktade Herr Radmannens och Gwners

Prafidis, Mm Gunstige Gynnares

oomiuke tienare
S. A. SALOVIUS»
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§. I.

■31 n)a(
anseende förnaml<gast^ Nast gudifrattanmatt och anseende ffornamliöast,, m,l gudfffufran

06) hans walstgnelse, bero pä en god, idog och för-
nuflig hnchßning, iarer nöaon s.i niMt nnndre
kunna Tufa, fom tt sundt förnuft och en dag. lig

uxtfcum be)ti)rxcka detta. V.m om husballmnqen
si.'fl amä sin^llbö^liZa högd, sä tyckes wara hvZsirödigt
och nyttigl, at de ' besynnerligaste och fornmnsta inwänarenas
näringsfångs satt i hwarje mt först biifwa noga och omstande-
ligen beffrefna, at be seban i de stycken kunna rattass hwari
man förr ej haft noga insigt, och andre äter upmunlms, at
följa de gode och förständige hushällares exempel och eftcrdö-
me. At l^tisJWl eftcifotntna en kar och unde.sa.c.ig jßft
emot mit Fabemeslanb, och at <u'ffe(. andre mera nplyj^are
*£jiÄ_lare anledning, at tjena tet éliimaima, fS har jag fun-
nit nödigt, at i detta mit första AcZ^emM arbete , til det
Allmännas nytta framgifwa en kort beffrifnmg, om det Gro-
na linet i D#^©Ähi säsom et af de befmmerligasie

A och
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och förnämsta min fosterbygds näringsfång. Denna Sokn ar
belägen i Biörneborgs Lahn^, och Qfra Sstacunda Qfredels
Hårat), ligger 22. mtl ifrån Abo i Nordost, gränsar ät Norr
til Nuowesi , ät Nordost til Cuorewefi Capell, åt Öster til
Langelmafi, åt Sudost til Cubmalar Caprll, ät Söder ochSudwast tii Caagasala, åt Naster til Teiffo £a»cll afMes-suby Soknar. Denna r Sokns rymd, bredd och längd kan ej
fä noga utsattas; dock är dej; längd -från Söder til Norr ef-
ter landswiqen til det ringaste 5,^ mjl, och dej? bredd ifrån Ö-
ster til Waker pa det bredaste stallet, ung farligen 4. mil.
Nu befi mes uti Orihwcst ©ofn wara gamle mantal, 72A-som hora til Vörncborax lahn; men allenast iT\ gam-
le mantal som lyda t», Tawastehns lahn. Ock) delas denna
Sokn uti nvanne delar, Moderknrcko lxuiet och Erajarwi Ca-
pell giald/ soln ligger Sudost ifrån moder.yre.an. Hwad
Imvanarenas kropps och sinnes Ix^feijfenhef, kiådcbonad och
barila:.pfostran beträffar, si bcfmnes de m.istadclö af lika be-
faffeahet, som i andra Soknar hår å orten Denna F-or-
samlings egenteliga Nariivgsfålig består i åkerbruk, bossaps,
fflötsel, sifferier och ffogms nyttiande, s^i til större fwediefall,som kallas bubda. som tit mindre pwfror, hwilcka kallar
2safl*et. lordmanm i deilna Sokn bcstär masta delen af
sand-mylla, och någorstades med mo-fai-d beblanda.- dock
ock, en god del ler-mylla, samt på fa stallen hård lera. Hwad
Gröna _^.n-wäxtcn anbelangar, h'.var om jag redan . bfa*
jan af denna 8. nämnt,, så bör obfe.veras, at dci. idkas alle-
nast i denna oj Langelmaki Sokn, och 'det,.allenast af de byars
och hemmans #oer, fem hasiva ett' dertit^ tjcnllg j'ordu.on, och
er'den, naft Mg och Korn, deras förnämsta inrrings m.dci:
detta Linet ansa. inbyggarena af deha Scknar pa et facheles
satt, flftlöt från det i andra orter i Finland |?er, hafwande
detta, Lin en gröngul färg, l)war af dtt ocr bekonlmit namn af
det Gröna Z^net, och hålles af alla före wara tågigare, le-

»are.
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nare., och mera hållande, an det almant uti Finland bruTeliga
hwi.a Linet. Då jag, I)>e'.vägne Latare, åtagit mig den fri-
heten, at har lemna Dig en kort bessrifnlng, tagen af de an-
märkningar jag, ang xende denl^a Linwarten, famlat och upsatt;
så or min högclioa å>)ur.t>an , at du tacktes benagit ursäkta
mig, e

at min matta fiader ej strm ir fa afstildra dMia sak,som mmlet och dm ästundan fordrade.

§. 2.

K^kNnan jag nu strider til fiäf\v<i\ c <ifkandiinaen, så xxii
fvi* *a§ tn'^a m^ct em "in ' allmailhet'. jag gar förbi.

mänga 3peci.« af sin, dem Los?.n.(._ uprakna, s^fom
intet hörande til mit ändamål, bälst lliasta delen af dem aro
fvidana, at intet linne .af dem kan

'

tiltvarf-as; den l'om dock wil
göra sig om dem bekant, kan upsiå Herr Archiafem och Vc_-
(llsel.<i LJNK/Ex Species Planta, pag. 277. vch fölMde,
då hans .vetgirighet stal -_i.f9.lest bl ftva mattad. Det wil
jag endast nämna, at hos /Egyptierna fins fordom en art af
Lin, hwilket för dest synnerliga finhet, dyrhet och r?,-Kc. en-
dast war honungars och de förnämsta Personers dråat; hwar
om Salig Dem^Probstenb Doa. ol^. c.b_!».Bl. Hierobof. på
fiera ställen kan läsas. Lin ar en iMano de nödigaste och nyt-
tigaste .varter, på .värt jordaklot: ty derutaf Mvarckas alle-
handa siags kläder, hmiiefa icke alenast tjena menniffiorne tt'l
prydnad, utan ock til stor nytta, det ivi äfwen i de§e kalla
Nerdlffa länder nogsamt få erfara: at förtiga, dét mänga tu-
fende Memiisiior , igenom detz tilwarckande förffaffa sig fö.
dan. Haraf förfardlgas mångahanda sistebragder: det dr ej
heller berostvad sin nytta wid Segiarion, hwilket PLINIUS
nogsamt wisar krwm. Lib. XIX» Da^det ar iå utnött, at
det tyckes tii ingen tinZ mera .vara dogeligit, så kon deraf

Ll 2 dock
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dock filreoae? Papper, som uti det allmänna lefwernet har en
obestrifirelig nytta, utaf Lin allena, kan en hel b. k eller an,
nan stcht förfärdigas , om man til black wil bruka sot af Itu.?,
lalnpa eller papper, blandad med linolja, lltaf Linfrö utpros>
sås olja^ som har en mångfaldig nytta, få i Oeconomien, som
Medkine. Den kan ej umbäras af Målare, Bildbuggare,
och andre Konstnärer : den ar ock nyttig til lampor. Boktryc-
kare koka haraf Femiffa, hwilken de blandad med Kinrok
bruka tii deras Fer«?_ Poler, ftiiM kokad uti Linolja fageé få en
oöflverwmnerlig hårdhet, hiéarfore dm ock med fördel brukas
af dem, som uthugga allcthanda Fjgurcr j Marmor - Tafior.
Sielftva capfulcc iini aro ock nyttigc samt behagekige til mat
jor swmcrealnr. Jag bör ock med så ord nämna deff stora
nytta i Läkare konsten, hwilket Medier, som den forfarit,
nogsamt besanna'. Linoljan, saia de, upmiukar alla fegheter
i kroppen, förtager ftnodMA och annan sweda 06) warss. Uti
halsbränna., styng,, twmsot, Colique och Moder- paflion be-
roineö den dög:; tmn den forsigtigbeteu bre brukas, at olian ar
farst. (£mot antvtåppa, dukrej-, blodsot och swulnad har äf-
wen en och annan med sardel.sxpd waref bn:kat den■'■fanr*
u.a: hlvarom den Benagne L/.jarm widåre kan fe de Medir-
cilffe Auäeres, som ffiufwa d^r oxu, elnedal? nvg det af
egelt erfxmljet ej kan bejaka så $.ptt jag ej sörfökt det^
ta, ej heaer egmteligen hörer til mit cuwamål. Det år
sirdenffM intet utan m:si-ck ,. ftm LIN. om den--
na ort strislver : as^ue \it a confl.GB Olliiamur uc_-

lifatibus, qjaarqurfr nnn fofam ferr2s otnnes v.erano et!am
Maria repkvere r 5..'..ur, ac cuci nc-iuo in.er tru»-
-«<>s! , neque ilUer Iror.en._ui poteii Ixinum. Sed in czlta
Van oecurret vilX parte, quodque mitaculuxn ma^ju^ <3_c«
Proem* .Lib. XiX
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§. 3.

(©Ät( jag gjöra en början utaf €mfroct, ftfcm sielsvaNtfc ämnet,^
jtiaraf Llnet har sit ursprung. Sedan knop-

MVp pann åro ifrån Linet aftifne och rensade ifrån all roffoch oren ligget, torekas de aktsamme^gen på rijegålfwet, tunt ut^
bredde, ofta omrörde, at de icke warmas, brinna och swartna,
tt) då doger fröet icke mera. Nar Zin knopparne aro wäl torre,
så ultröstas fröet pä samma satt fom/å.g, renkastas, wonnas
och sållas , at ogräsfröen bli^va lval stilve. De som wilja
wara noga mcd ransm.de, wata eller fuffa et lilme kläde, el-
ler en qwinno halsduk, (som dertil mast brukas,) och kasta
på f.oeu, uplyftandes den famma, då de fröen, som fastnadr
wid klädet,, bortstrykes, och aro af det bastå stagcf, ty ogräs
frö och forfamda Linfrö fastna icke sa lätt, wit> detta fuktiga
lmnekladet. O) Annars giswes noga akt på följande omstän-
digheter: Om ftöcn dro rödbrtma, långa och fiata så aro deas rätta slaget tii denna Linwaxt; men om de dro runda och
korta, så gifwa de kort och spader Lin-wart. (K) De swart-
aktige fröen aro ferskamde, antingeti af frost och rost under wa-
xandet; exler ock af oartsatnhet wid vengiotantet. Smn-iZe
lata ocb Linknopparne, sedan de wdl torre dro, förwaras öftver
.wmtercn t°l . wårei?^ uti hickar eller .årar, då Linfröet fö^st ffl^
troffas och rengiores wid paj; några dagar för utsmingen e-
medan Linftöet blzfwer båttre förwarad i fin knopp, och får
en snllkomligar. mognad i ffalet, famt foljakteligell $ifitä en

A i hårli-
(_) Ixnsor Sy/cv (X^''r. CAKL von 71-ll<^t^c^Oi:B Forso. xvid

'Ainfcö* fvir.ing. Vcen. A_.;_. -Handl. 1746. 3 die $Sarr«
(b) S»äVC ]>ircc>,. zil_x.^ ZS.XIMI^, nti fm är 1733, cm H.H»

han.tcrinMn a.c.t>>;_ uoaigrund.de nnrcrralseljVr. $. a. gifwcr foJ_
jaa.d. prof at l^anl^ $cdt J-Hnfvé' man siar naZot Linfrö pa ct bord,
tvarcr l>Xtct ftn band, ccb trvc-sscr hcn.ie fävtii pÅ fröet sir at det han-
gcr fast -giö hxxcn, ocb haller der {4 emot dagVn, <&$ frön, (b'tn
"Iw gcnomsimands, f<talVtge och f.i^riZe är^ Fod^^ me» He nlörkaZlt-
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(jarftgare 2itm>a#. (c) Til at bibehålla sig wid godt fro ,
bruka de waxla om ifrån åker til fwedielaud, så at det eng
Året f^s åkren med det Linfrö swedielandet året fornt gifwMt,
och swedielandet meö åkerfwet twart emot. Somlige tilfcyta
sig af sine grannar främmande Linfröstag, besynnerlig af
dem, fom hafwa långt Linstag, nar deras egit froflag begyn-
ner at gå ut, eller förkorta sig i waxten, hn-ilcket förbättrar
sig hos dem. Somlige byta frö ifrån sänd-jordmån til ler-
jordmån, och .watt om, som ock fenes lända til fröets förbät-
triug. Nar Lin-fröet begynner gå aldeles m^ (cl) si för*
staffa de sig Nigistt Linfrö, ifrån Rewel eller Rlga, igenom
Helsingforste handlandes införffrifning , hwilke äro nog dyra
dermed , tagandes masta delen en daler silftvernlynt för lappen,
detta waxer wal i förstone har långt och strof», men förbät-
trar sig i början årligen, och gifwer en långt härligare Lin-
waxt an Dit Finsta fröet, Ml dock ci HNa sig länge, om det
ej på satt som ofvantil förmalteé, blifwer omwarlat^ i h.vil-
ken handelfe det håller någorlunda stånd 10, 2 12. år.

§. 4.

tjnet waxer fuller i allehanda jordmon, men dock harförfarenheten wisat, det linets godhet, utom hivad så-
ningé fattet angår, hwar under astven förstås åfrens

tilre-
ge ocl? dnnl'!a froen aro odugelige. I Bc<..j?a Transad. p. 324. lag-
gas tii foliaude prof pa godt Linfrö: om man kastar nägot deraf i
et glas med wa<n, ock det jnmcker sna«: om något deraf rastat i el-
den fattar snart laga ock spratar mydet. om sadt pa drcfbank, gror
inom 24. a 30. jtlm^&:om n>eklat i watt grått papper, ock lagt i en.
Zlodninggsiack oftver en natt, litet mera, finnes börjat spricka ut.

(c) Jämför -Herr S-I^rn. BENNET §. 3. -Herr Capit. cA«.! von
EHRENCtOU, ock -Herr Lands 8«. »A()UldI ttusB uti v.fi berättelse
om SLSn sadet i Ångermanland, Xvet. A«cl. 'Handl. for. ar 1747.
H:dra quart §. 3.

(cl) -Herr cAI.I. von EHRENCLQU uti sit förM cm xvfatW
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tilredande , der til kan bidraga, så af godt sddesfro, som jord»-
monens bättre eller sdmre art harrörer. Denr bdsta och för-
nämsta jordmon til den Gröna ___inwckxten ar lerjord , (^)som icke bör wara hård , icke mycket biupm^flig eller diupt los,
tol jordfäste stenar, jämte några andra stenar lösa liggattde
l)ax och ddr; dock icke af fandarter. I sandmylla waxer wål
ock <3xont Lin ; men strdft och icke tägigt, gifwandes mera
blår an 2in , derföre bör noga obferveras och utforffas i hwad
jordmon 2_'net wnxit, emedan bagge staZen dro gröna, och
mast lika lysande för ögonen. Linmarken bör wara jämn, ocl>
icke högland., icke kuling eller hallaktig, icke mycket siuttad e-
mot fo.en. Wid inpear och holmar trifs linet wål; men noga
dör man taga sig til wara för kdrr och talMDxax, hwilka
gifwa frostnätter, som ofta efter Lmfåningen förderfwar fröen uti
jorden, och Lmtagen jåmte knopparne i waxten.

§. 5.
" o

M^Kren til c Linsade, tages af tradesgardet, (Z) och bör>
iWWf wa:a tämmeligen wäl giödd, dock icke aldeles fet, tiy
WsJr linet

beranar, at Åiftanöa fro ar det bästa til K.insäde, som allenast dar
i landet ärdogeligit högst 4. a 5. ar , ock at tcktt til des utgång är,
nar linet uti goda 5r roil fort, och haren särdelen god trefnad pa mar-
ken; men rvil intet ftiga något til wigten emot utsåendet, dH det
bor forfaffa-J ock kcpas annat i stället.

(*> -Herr gTfiRH. LE?V^E'I' berättar, ftt NN ttannover cck V^cK-
pf,llcn pa bagge fldcr cm n?asersirommcn N)äxer en myckenhet Å.in,
ock ntaf den" båfta sort han seöt. lordmonen derstades ar mast le<
ra. bt»tttO«?> med *u«fl under sielftva sordmohnen. PH somliga fiaU
len j"ger ban den bests af löslera, blandad med fliffec ock klapper-
sten, som både kyler tttt hetta, ock drager til fig vätskan enat wat-
ock ragnwäder infaller.

(a) Jämför -Herr LEdi^EL §. i. och IttßE?ici.O^ In-
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Z.inct wxxer dä i kna eller krokogt. Delma åker uyp&ja nägre ew
gång om hösten 06) en gång om wåren; mm somlige lemna wår-
plöjandet aldeles bor-., hwilket af en del hålles wara bättre om
myccVt tcn'r fcrnmai* infaller, ty jorden blir då icke aldeles pös,
och

e
fölMcligen förmår solen ej^ så starkt warka Dcx uppå.

Plögnmg.n om hösten bör nödwälidigt ste, at ogräset öfwer
winteren förqw..fwes och bvrtrutnar, på det ej sa mänga dags-
wdrcken dehöswes, nar Linet om Sommaren stal rensas, (l.)
Hwarwid bör ock marckas, at plögnlngen ej gar djupare an
t!'^tjorden är, på det någon död eller til waxters fortdnftvande
odngelig jord ej ma upkomma. (c) För Lin|åmngen bör A-
kren med waltar, sladdande och harfryande tilrackeligen lös,
och ivalstngioms, utan at lemna hårda leif(impar, samt bör
derhoö ograswttcrna noga bortplockas. Linfroet nedmijllas med
harsiven fetfnvié, utan tyngd d«. uppå, på det fröet icke ma
konmia diupt i jorden, som ffad^r Linets ftnhet, samt $w, at
fröcn Iha ihop fram för harfwen , hwaraf finingen blifwer
ojämn. Somlige, som råd hajåvet, betacka sina Linland med
Färgiödsel hel tunt och låta löfqwistarna ligga ibland, som
Faren ätit löftvcn ifrån om winteren, lMlktt lönar mödan i
L n ets waxt och godhet. Wt\i-t>é; fom tacka Linåkren med Hast-
giödning, wal wacker Linwaxt, men wid Linbråkandet ärf-
WN de för pmafel littt och siiört Lin7 samt mycket blår. ( )

Til
Z.n har i denna Sokn sadt K.in p& lagda eller utdikade morafi eller
eiy^ror, som >He.r L.ands Zcc. E./.^ EM'B berättar det sse ttti Ån-
germanland. Gm stelfw^ sattet at tilreVa lagban, - .an läsas hans
berättelse om L.imvarten därstädes §. 2. 5. y. 11. 510 , hwilket ock
finnes korteligen be\Xvifwit uti G 2iimanad) for ar 1749. öm

berättar -t^ett l.^bl^Ef fte med morasi ock myror uti ' .2_.tt£_an&
ock Flandern, hwarom kan läsas hans l_.i.t_. §. 1,

(b>e>e.^cr EHRENCLOUS Forsok wid Amn.arten.
(c) Se- -Herr H\Q. Hus*. §. 5.
(_) Jämför -*_>ert: Ellrcnclou,
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Til at täcka Linåkren brukas afwen Ko-och Swin-gjödning,
hwilken bör Zmlggas ftn, och sprättas hel \åmt och tunt öf-
iver det beAdda Linlandet: ty om giödningen dr gros och
Halmig, sä qwafwer den mycket Limvaxten. (e) Nyttan afdenna giödseln, fom således liager lika som et (kin eller täcke
ofwer det besådda Linlandet, ar otrolig: ty den bewarar fröetvch den späda plantan for hetta, och nar det ragnar, får Li-
net alt mer och mer kraft af denna fetma ■. som är ansenligt
beforderlig til Linwåxten,

§. 6.

f§J^mttmstag.é lermar!, fom i §. 4. omfalteé, ar ock nödig
H^3 til goDa Lin swedior . hwilka böra huggas af något ung
NSB bjötf, ben bast ar för Linwarfeu ; dock tol Linmar-
ken några Sile-ocl) Enebuffar, någre ©tast- Tall- och Furu
telningar, eller små trän; men all gammal Mg hålles wara o-
dugelig til Lrnfwebta. Dcha swedior böra wål brännas, och
sedan fröet ar fådt , rneö f\vediej3loaen eller swedieharfwen
wäl nedmyllas. Almars brukas har ock s^s Lin på' sådane
stallen, som i, 2. 23. år förut warit swedia, om jorden 'ar
dertil tjenlig , til hwilren at^da de winteren. förut stdpa dit
torra Tall - Furu - eller Granstockar, och sedan om .våren ,
när torr »väderlek ar, bränna jorden wål, samt tilxeDa det
pä samma sitt, som andre Linswedior. Linet Mi godt swedie-
land waxer gemenligen längre och frodigare, än uti åker;
men deremot understundom något strdfware, o€E> mera

t
blär

gifwcmde; emedan Linet uti swedia wil akxna wäxa i knä och
B krokigt.

(e) -tsett _.«,_,« forestär i fin berättelse §. 2. At sprida ofwer
$.inåfcen -^onse<ock dufwe dynga, dubbelt få tiockt , som man
sär si. JLinfzo, ocl? harfwar dtt wal tilfam\mn d^ Ort gifwet en
Mnig stiord.
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krokigt. ©ock bör man wid Detta fwedjaybet bruka all för-
siktighet, at ej matjorben genom för starckt brannanbe blir för*
berfwab, och den dugelige stogen ej dertil medtagen. Bön-
berna påstå, at linngelden ffadar Linwäxten , så at Linet ser utsom brandt, besynnerlige».; saga de den ffada måst i sivedia,
od) det förnämligast, om swedian dr bittiDa huggen. Jag
lemnar detta därhän, såsom ej jå noga undersökt, emedlertid
har jagfielf sedt och erfarit, at linet uti swedia warit lika som
brånbr, hwilket wiD rengwrandet gisivit aldeles litet blårfullt
Lin, eller ock aldeles intet: hwarföre ock orsaken här til wore
lvard at nogare undersökas.

§. 7*

i7W)lnstnings tiden som ar sidsi as all säd, 'pajas estJ^^% ter galans utgående utur mareken, då jorden ar m-
-^>' nan til warm, och gräset begynner wäl utsticka pa

åkerrenarna; men besynnerligen ssynda de sig med Linfrös så-
ning, då Haggarna, si aa:nla som unga, begynna wål blom-
stras, hwilket strndmligast infaller Urbam' tid efter gamla _.*»-

len. dock aktas mast på warm jord, och när luften är warm,
samt reg!i synes komma den tiDen; på det en långwarig tor-
ka ej trått, ffada fröen, och giöra dem odugeliga til maitning;
dock bör man marcka, at det ej fås i regnwader, besyn-
nerligen då jorden ar wåt och klibbig, hwarigenom fröet kom-
her ojamt, och blifwer illa nedhachvat. Linftöet ffal uOs i
lungt wader, ba!k om morgonen bittida, och om aftonen sent,
emedan dessa fimar om dagen gemenligen aro hia.na pä berör-
be tid om året, hafwa afwen ymnig

edagg r och en angenäm
fmalcka : lugnat bidrager mycket til fröets talnnhet i siendet,
och daggen samt sivalekan bewarar ftöet ifrå'3 den starcka sol-
hettan, som det fo.torcka och bränna jMle, berest Det blifwex

sådt
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sådt midt pä dagen. O) Ingen aktning gifwes har på ny ocD
nedan wid utfåendet^b) iltan några akta pfwaderleken ifrån (gö*
dra, Östra och Wastra kanterne, såsom .yckefigare. Linfröet utsås
glest och icke tått , om fröet annars är godt: ty om det s^s för
tjockt eller tätt ,få bliftver Linwarten smal och

( fin , som
hö. När medelmåttigt wata ar infalla; få fås har den ba-
sta och härligaste Linwäxt : i torra år får mail afwen lent
och tågiqt Lin, fast mycket fort och litet; men om aldeles .vå-
ta år tilstöta, blifwer här misiwäxt på Lin: det wäxer fmier
då mycket frodigt i bönan, men rutnar bort under tvärandet,
af för mycken wata. (_fter en kappa Linfrö] uti torra år fås
högst et Wpund Lin; men uti lagom wåta år intil twa Lch-
pund och mera.

§. 8.

/O^3lr Vinet tlpwuxit til et fingers eller hälft gwarters längd,
Si^ bortrensas nogsamt alt ogräs, ty då tol Linet någor-
w^ lunda nedtrampas, och .växer uv igm^ (^) men om o-
gräset sedermera tager til, så måste Det warsamt bortplåckas,
at. icke Lin-waxten ffabaö meö nedtrampande, då Det icke mera

B 2 wil

(a) Jämför -Herr l-us§ §. 4. tNen <Den olägenhet -Han säger der
af komma, om man skulle sä sit K.infro om »norgonen fitartt -efter
solupgangen, (nemligen at solhettan skulle forrorcka ock btånna det)
kan jag icke se, allenast det strax» blir uedharfwat:

(l») -Herr Bcnner berättar §. 2. At ttti Cystland häftes rrifia da-
-oäc til H.infrog utjaning, om de kunna nemligen 3. for cck 3. ef-
eer S. Georgs t>ag. De fä icke gktna Åinfto uti månans tillagan-
de, utan häldre i n&an.

(*) Jämför -Herr venne. §. 2. och -Herr I.lircnc!ou.
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wit wal resa sig, utan'Mxer i knä', hwaraf .blären förokes,
ock Lin-tågen tager.städa.

§. 9.

t&nnemårFen til Linets fulla mognad tages af bladens
eller fdhnens fwartnande och nedfallande ifrån stielcken,

HA^ och at samma stielck hafwer en gröngul färg, då det
bör snart uprifwas. Annars Fan man ock stuta om Linets
mognads då man fönderstär några fnpppar,. och tilfex,' om
fröet har sin fullkommeliga storlek och rätta färg. (2) Som-
lige uprifwa wäl Zimt grönare, fom då blifwer fint och tå-
gigt, men gifiver ringa eller alsintet frö; hwarföre de lemna
några tviga åkerstyckel. for Linfröets mognad stull, at det
Någon tib längre må stå ouprefwet (b) När de det uprifwa,
r.nM de noga Det upwaxta ogräset ifrån t hivarfe hand fMLin, hnailka. hand-falla Linknippor sedan bäres fwgroté satte
i tammeligen stora högar på åkren, at wännas <tii tivtinne
högst trenne dygn, hwaraf Linet sages få bättre farg^, och
ffdfvorne låstna lättare ifrån^ tågen ; desie högav böra wäl tac-
.as med halm, for infalianbe regn.^) Sedan utrepas knop-
parna, antingen pa et .bräde, som dr förfebl med n. _. 12.

taggar

(») Se -^etT LKr-ncl^u ock -Herr L.l-n...
(->> Jämför -&cw Llircnclou,
(c) -Herr L.,.!..c fägetr §. 3. ac Åinet wid npbämtandec borde

firart foncra. tit det minsta ttti 2. a 3. delar, hvoi.ker lätteligen kun*
de f?e?, om den farnina, fom ttphämcar JLintt, .tager med deni ena
handen alla langa ock grofwa, ocl? med den andra alla koret ock
firin stånd, samt binder hwardera 1n...n for sig. 3_.an säger twioa-
re uti j). 4. At detta L.in bor andra gängen 10..15.. näc'det häk*las, da den grofre l««.l_ sättes for "sig, öeMnedclfra for sig, ocl>
det (waffe för f»s
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taggar i ena anban, hwiiFen anda uphöjes något ,ifrån/mar.
Fen; men ben andra andan af bxåDtt ligger på jorden/ hwar-
på personen står, som Linknopparne af hwarje hand full lin,
ifrån berörde hög tagen, helt noga afdrager; eller ock brukas
l)åxtit et bräde, som i sin andra dnda l).afwex en annan] bräd-
stump af tre qwarters längd, så fastad, at de giöra tilhopa
en ratt winckel, hwilken brädstump i öfre andan hafwer ta&
gar, dfroen som det förra; på den andra andan sattes sig per-
sonen på en stol eller annat dylikt, samt på förr omrörde fatt
afdrager Lmknopparna , bindandes fedan meö halm ?me såda-
ne hand-fulla lin Fnippor uti, et band, hwarpå Linet fiäpes
til watnet at rötas.

§. io.

AMWAtnet och botnen til rötestdllet bor noga utwälias, om
iiåfÅ Linet ffal hålla sin cpriéi färg, och förblifwa.i tågen
»HHN fint och starckt; lungt ställe brukas ddrtil allmänt,
at icke stormwäder må siada; derföre dro fmå insiöar beqwant-
ligarehär til,men sielfwa botnen hålles före giöra härwid ganska
mycket, ..bor wara mull-gyttiog, dock icke botnfoé eller myc-
ket djup, samt utan sand - och lcrblandning, wid hwilka stäl-
len mast fäf wara : dylik botl. finnes uti fmå insiöar förnam*
ligast, hwarföre Linet ofta flapeé ifrån åkren och sivediorm en
fierdedels mils.wäg och mera. *2Bib holmar, der wikar äro,
samt wiD åbradds wikarne, finnes ock stundom sådan losmyl-
lig botn. Den fom nedsdncker sit Lin uppå fand- eller fetten,
får blekt lin til färgen och stundom swart, samt dehutom stört
och sträft, och mycket blår gifwande. Hårda 06) mmeial-ffe
waln dro ej goba at röta Lin, emedan de göra Linet hårdt Vch
sträft, samt fdges at lärstet härutaf får swårligen fin tilbörliga
hwithct uti blekandet, Moratzwatn aro ci heller goda, at rö-
ta Lill, efter de göra Linet swart. At röta uti rent rinnande

B 3 watn
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ivatlf har ben olägenheten med sig, at £in.å,;.cn foir tager fka-
ba, an stielken får'sin tilboefiga röta, af orlak. At fxiftt vm*
nande, fåfom och Fifeatn kyla,

c och thymedelst hindra rotan-
Det. (3) Omkring sielfwa nebfanFmngen neddrifwes tätt sto*
rar fast i botn, sedan sanekes Linet der in, hwarf.als lagde på
hwarandra, såsom fifffialicn ligga, sa a t watnet går ofwer det
öfwersta hwmfwet. Dl tyngd på svnckningen sittes stora stoc-
kar eller

e
bräden med stora stenar uopå, at icke stormmabret

eller strömmen far ihopblanda Linet med myllan ifrån botn,
hwaraf det bonjkämmes 06) får swartblek färg. (» Noga
dör ock efterses, at intet stallet pa Linsinkningen är tort icke
eller löst , utan jämt hårt ofwer alt.

§. 11.

tfiflShllxu' länge Linet bör rötas i watnet, ar, nast det, somSOj uti föregående §. sagt ar, den ömmaste omständighet
3^AI for det gröna Linet, hwarwid den bästa Llnsänin.oman
plar ofta fela: bejynnerligen da watnet emot hösten ar stun-
dom mycket warmt, fom fördrar kortare röknings tio, och stun-
dom ar watnet aldeles kalt, då Linet tarfroar lånare ligga i
sänkningen. I warmt watn rotcs det stundom på 3.34. högst
6. a 7 "dygn; men i kalt watn stundom 2. weckor och mera.(c)

I a\\f

(a) Jämför -Herr Len-c. §. 3. Gm sättet at rota sit lin med
samlat regnwatn , kan läsas -^erc _.-„!i<-- §. z samt hroad olägen-
het rotandet pa landet har med sig, sinnes beffrifrsit' -af -^ett H.
t.us. j. 10. ock -^err L.mi... §. 3.

(b) Xiåt boen ar ej sä god, som den tyckes bota wara, btitH
somliga, 'at breda granris under bittet närmast bom. i£n nod-
rvändig del harrvid bålia nägre fete wara, at aldrig lägga SLinet
at rom, at det kommer at röra roid slelfwa.botn, utan at det al-
tid bor ligga en aln, eller få ungefär, ftån den samma.

(c) då tall rvaderlek «m hösten infaller nar &\n stal rotas, ock
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I anledning hårufaf, få hafwa trefne hushållare harstäbes fun-
nit för rådeligit, at efter z:bie bygnet noga fe 2:ne gångor om
dagen, morgon och afton, om Linet ar fullröbt eller ej, och
icke få wårdslöst lemna detta liggande i watnet, efter utrat^
nings dagarne,

e fom många bruka, och bortffämma thymebelst
fic Lin, få til sarg, fom til gobhet, igenom sin gamla rötewa-
na. Orihweji bästa Linhushållares förfökte märken, fom ut-
wisa,

e cit Linet dr fullrött, äro betze följanbe: 1:0 At Linet
dr blott i hanben , bå et banb deraf tages midt utaf Linfdnf-
ningen up. 2:0 Af detta Linbandet tcigcé 4. a 5. Linstånd i
frödndan, 06) stås feban med stubben eller roten i watnet, med
fulla krafter 3. 3 4. gångor, om stielckarne t>å lo§na löfa ifrån
sielfwa tåget, eller om Linstielckarne fpricka in uti sielfwa Lintaget,
fåfom ämnen til ffiäfwor, få bor Linet uptagas, besynncrligen
flxaxt, om Lintyget lefnar ifrån hela stielken. 3:0 Taga de afsurana band 2. a 3. Linstånd , och linda desie omkring fingret
f.som et band; går stielcken bå något lös, pä be tjockare stån-
Den, och på de finare breder sig i sprickor långs med stielken,
så är linet fullrött. 4 o I akttages Linets färg , som under ro-
tandet blifwit något mörkgrönt up ät stielcken; men neber ät
roten något golbfek, fafs detta mareket finnes ock på det Linet,som blifwit för mycket rötadt, få at bet är fwårt af färgen gö-
ra stilnab hänvid, utan af Linets blöthet, fom dr aldeles starf-
aktigt, utan någen styfhet i stielcken, pä det Linet, fom för
mycket blifwit rött , gifwandes mera blår än iin. (6) Om

watnet redan intagit sin winterkxld, ja trckes det .rara radeligare-
at tovåta sit Åw, cck forwara det orett til wären, eller sommaren
påföljande, da watner blifwit warmt: ty em retningen ster i sä-
dant watn, som rsd. n intagit winterkiclden, sa.blifwer Hinet strcfe,
ock ftibes ffiifwm ogierna ifrän bastet, wnnandes fäledes det bästa
&.in forskämn^as. £&& härom -Herr vo.. Eluenciou, -Herr Bennet Z. %.cck -Herr ... rtufs f. 7-.

(<_) -Herr Bcnne. K. 3. gifvcet följande prof ar känna igen vått
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man rakar i förtiden taga up linet innem det blifwit fullrött,
fä hafwer man deraf ben olägenheten, at stiafworna icke wilja
losina bort, utan blifwa qwar sittande wid Lin-tågen, hwaraf
mail haf.ver e

ffiofaktigt Lin
t
til salu, och om man prasiar

fådant litet rött lin wid rengiörandet, få bryter det sig til blår:
ty det ar sträft och stört at handtcra: derföre bruka här fomli-
ga, at låta sit e

uptagna Lin, fom litet blifwit rötadt ligga på
stranden uti hög, et dygn eller 2: efter uptagandet ifrån fdnk-
ningen, hwilket tycks något hjelpa til rötandets fullkomnande,
och at få blötare lin wiD renfanbet af iafworua.

*$. 12.

(SgJ^tuin Linet är uptagit ifrån fankningen , så utgrenas
D^ hwarje ba«d i rotanban, och fdttéé på gdrdeegårdarne
®K^£ at torekas, eller på långa stänger, upbögda ifrån mare-
ken; mett fedan det oftvanpå ar tort, få wänöec> den inre sidan
ut at torekas på samma gärdesgård eller stängerne, rjtt.arn.io
IhöltnbanDen litet flyttas på annat ställe; stundom grena de ock
fröandan nederat, och rotändan upåt, famt straxt, då^Linet ap
tort, binda det i Fnippr,, och införa under tak at förwaras,
til del; be hinna at rengiöra bet. Somlige bruka ock, i brist
af garbesgårbiir och stänger, ställa Linbanben på marFen at
tårekas, utbredandes rotanban, hwarwib be ofta måste wända
dem, och finna ändock stor ftvårighef, och få Linet wäl tort.
Har på orten bruFas icke at utbreda Linet på marFen at ble-
kas och torekas, fom andra orter i bruF x)afwa, och der igenom
bortskämma färgen, och städa Linets styreka, ty fast Det fer

fywitt
rött -3.in: man tager några sträd eller flammar af en ellerl annan
knippa, bryter ock gnuggar dem emellan händerna, gar halmen
firar, sönder ock skiljer sig ifrån taget, mäste bet strart uptagas,
bå man pä forberorde fatt bot; försöka hwarse knippa, bå de, fom
ej definnes wara «?al rötte, sänckas äter neVcr.
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hw-tt och tåaiat ut, fä gifwer detxHock mera blår* och linne af
Det fywita linet, fom vä mareken ftiftoif mera rott och ofeFtj,
sages icke hålla få wal och .ange at stita på, som linne af det
GrönZola grinet, hwilket hastigt torekas: här böe ock mdre-
fas, at om linet si^r lånat torekas på gärbesgården , så Mif*
wer bet fywitt af foihettan , HwilFen fugar bort den grvna foften
af linet. $lf regn tager det på gärdesgårdar och stänger fat-
ta Linet ingen fFaba,; men om det blifwer stundom halftort och
äter af regnet igenom watt, sä tyckes det något liba tii fin färg
od) feghet, samt gifwa jnera blår. hwarfore wmsamme hus-
hållare stynba med detta sit Zröna jUns torekande, at det ej
mv mista jm färg och godhet/ icke wäntandes pä regn j fedawbtt är text. O)

§. l-V^A Lintt stal ransas ifxån stiafworna', sä warmeé b<H-
QAj stugan lium, Dit LinFnipporna föras, och ttpfdffeé omvsss» aftonen pä lafwan , eller stänger at torkas, hwar wid
bor undflys en starck warma eller hetta, hwaraf Ltnet warber
sträft och stiörbt, blifwanbe mdsta belen blår utaf: hwarföre akt-samme hushållare härftabes fä omt jjanbtera sit lin wib
denna tårFmngen , $at be upwdrma badstiMn om aftonen
förut, och upsätta först Linet bit om morgonen, hwarestbet ft-
dan tårekas i lium warma tii aftonen, då Det neblages, och
babstugan äter upwdrmes: om msrgonen derpä upsättes åter
Linet, besynnerligen be banben, som icke dnnu aro wäl torra,
då rensningen begynnes om ottan med bet torraste Linet. Har

C bör
(a) -%ett Benne. j. z. fager det wara ganska skadeligi., at de tott

ka sit _3_in pä gardesgärdar, hwilket jag ef wil bestrida, alle-
nast följande orden lagges til: hwarcst det hela båften. ja hälft
rya ock hela wintetm hänger exponerad for alla wabet : fywatiget
»om det yttra af knipporna blir af luft ock fzoil for mycket bUU
och forstpsgadt; mm bett inta delen fotmtmb ock bortstowd.
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bor ock noga odls.ver^, at om Linet blifwer rott i warmt
watn , sä tol Det albeles ringa wdrma i babstugan.

§- 14.
QSjSelfwa kinrdnsningen i babstugan (Fer först med be al,
ÖQj månt här å orten bruFelige trabråFar, på Finssa lou-M^l cut Fallabe, hwarmeb stielFarne sönberbråFas i ssidfwor,
och feba» bortprätzas ssiäfworna meb Flyfta, eller FliFtci, som
hafwer tt järnbanb, et gobt qwarter lånat, eller något mera,
fast uti lacket; bernast |FåFta, på Finssa widin Fallab,som hafwer stapnab af en tdlgFnif, hwarmeb be på en byna,
giorb af blår och starfwor, ännu meb hanb och fot stäta Linet,
och uttromga be grofsta blåren samt stiäfwor Ju bättre be
stäFta meb betta trärebstapet, ju renare blifwer Linet, hwilFet i
knippor fattes, med en hdsta omFring Fnippan, och 10. hästor
i hwarje Fnippa. Dehe Fnippor sättes ihop til beg bet blir et
Litzpunb fullt. Efter et Ligpunb gobt GrönZolt Orihwest
lin, beFommes wäl fint haFlabt Lin ifrän 10. 12. högst 14.
marFer taen, bock bet mycket fällan; men eljest gifwer fåbant
Lin mast 6. 7. _. 8. marFer allenast.

§. 15.
<^I)Ppä fptnnanbet hafwa benne SoFns inwänare icke stortSn-jK lagt sig, Fnapt til egit husbehof. Dock hafwa be i
*^5/ betze framflutne åren, staffat sig spinråckar, och börja
liFrt såsom något ivanja fig betwib. Majoren wib Konglige
Biörneborgsse infanterie KeZem.nret, Wälborne Herr tt^>.3
_^k_!^B.l(. BOIJE hafwer wdl jöFt, igenom ansenlige spinnare-
löner, uptnuntra qwinfolcken, beftnnerligen Sålbatehustrilrne,
til at winlägga fig om färbighet at spinna fint linnegarn;
men Det synes an icke långt hunnit bermeb , för beraö gamla
wahna, från hwilFen be ej fä ldtt gä, at fpinna flummeraFtigt

groft
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groft garn. Spinnarelön pä en marF fint linnegarn har har
gemenligen warit en baler 16. öre Kopparmynt för bet ftnajje.
För en mark groft bonbe linnegarn betales i fpinnarelön 24. öre
Kopparmynt, och för bet finaste af bondens dem emellan en da-
ler Kopparmynt, och något mera, alt fom Det ar fint til. An-
naré har här intet warit wist pris på fpinnaree

löner: ty bet
blifwer alt byrare årligen, fåfom alt annat. Har är antagen en
SoFne Linwafware; men ben hafwer rwid ringa ntFomst af
be få Ståndperfoner i SoFnen, emedan gemene man därstä-
beé håller sig til husbehof wio sine egne grofwa ldrfts wäfna-
der. För Dräll wil öaFneroafroareu hafwa i waftvarelön,
efter mönstrets rarhet, och garnets finhet, för alnen ifrån en
daler _6. öre Kopparmynt til en baler och 4. öre; för fint lerst
betales til honom i wäfwarelön för alnen 30. öre; men för
gröfre 24. ore: bonbefolcket sin emellan begära för beras bru-
keliga

efina larfters, fom nog fmala dro, för alnen 18. öre; men
for gröfre ifrån 6. til 10. ore, alt förberörde mynt.

§. 16.
V^Et masta Lin upFöpande sser af fosterbofnifFe handlande,
<jÄJ hmilFc, i bestå åren fäges encFcmbeé betalt et Listpund

Lin med 12. baler Kopparmynt hemma i bondens egit
hus, dock refa under tiden bönberna fictfwa, befynnerligen be,som ligga afsibes, (bä icke Osterbotningen wågar sig så långt,
i rdbbhoga för Crono-betjente,) meb sine last til Osterbotniste
©fdberne,' hwarest be fäbt i. bestå tiDex högst 14. baler Kop-
parmynt. Listpunbet; men uti Åbo hafwa be erhållit unberstun-
dom 15; men mast 12. daler ckto mynt fir Ltfpunbet, hwilFen
betalning be äfwen beFommit hemma i sit hus, för gobt Lin,
af tbest rätta Fännare, utcm förstanbe och tuöaube. Gobt Ljn
pröfwas har fälebes: 1.0 At be taga ur hastan et tåg, och ryc-
ka något litet berpä meb fyra finger; om bet håller, ja är bet
fegt ock gobt. 2:0 taga be twdnne tägar, och stå en Fnut mibt
uppä draganbes eller rpckanbes hastigt til, gä dä tågen af jämt

C 2 wid



20
wid Fnusen fa ar linet godt; mett går det af pH annat ställe,
få ar bet mycket blåraFrigt; stundom händer ock, at Linet går
af i knuten, fom dr et godt mdrcke. Har bör ock noga obfer-
veras, at ju mindre LinpuntJe. år, ju bättre Lin; men in stör-
re til utseendet, ju mera blåraFtigt. Och ju Fortare Linet är
i mindre pund, ja finare.

§« i7.
firJ&Ppä denna Linhanbteriugen hafwa trefne bönber i benna
*^»f\'Sockn få högt stagit sig, at be stmliga år Furmat af-f-SeCS' sälja, hwarje bonde for sig, iftän 20. til 50. a 60. List-
pund. Skulle alle bijetaaeni benneSoFn hafwa en tjenlig ler-
åFer n'l denna afmeleu, få stulte de alla Ma meb hwarannan,
fåfom de byars och hemmans åboergöra, ehwilcka såban jordmon
h&a. De Funde ocf mera e

upmuntras härtil i:<l igenom Linets
bättre upFopanbe, fom förnämligast Funbe stie, om en marknad
i början af winteren här blefwe inrdttabt, fä at Osterbotniffe
handlande, (hwilFe Oridwesi bonben har at tilffnfwa sin Lin-
cultul, i thy de altid wäl betalt hans Lin), utan något hin-
der, få i wdgalag, 10m rdbbhoga för Cronobetiente, sig wib
denna marFnab infinna Funbe. I denna marFnad Funde dä
denna med 3.dnlelmaxi Sokn. icke allmast föryttra fit e

Lin,
utan ock tillika med andre nåstgrantfanbe SoFnar, fine ofrige
vi^ualie wahror , fom Lanbtman Fmibe hafwa at afiåta, ock)
icke wara nödfaFabe, at göra få kostfamma uefbr fil nästa han-
belsfiab, på hwilFen refa bonden gemenligen dröjer 2.2 3. wee-
kor, alt som han har lång wag, och wdgalaget är gobt til,
då mycket arbete blir försummat wib hemmansbruFet, och föl-
jaFteltaen bet alDxia Fan komma i sådant Mnd, som sig boxDe*

2^»Bidrogo anfenligcn til Linwäxtens bättre Cuicur, om
något spinnerie och^Linne-Fal>rl^lle (hwarom det Almenna nu
aldeles sorgfälligt är,) igenom Höga Ofwerhetens forftrg hdra orten blefwe anlagd, berest icke allenast bonben funbe hafwa
åtgång, pä sit Lin, utan ock ldra sig rdtta Fonsten, at giöra

nytta
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nytta beraf. På sådana stallen up i landet, bar stiont Lli.
gierna waxer och wil fort, borde i fynnerhet linne Fabriquee
inrättas; Inwänarena, fom för fin wiba aftdgsenhet från anbrtt
Städer hafwa swårt at föryttra sina lanbtmannawahror, (Fulle
fålunda få god afgång derpä; mat-wahror, hus, web, m. m.
blefwe ej få dyrt för arbetsfolcket wid Fabriquen; be filrcårFa**
de LärfferK. togo ej få mycket rum, wib best nebföranbe til
stabeme, som bet råa Linet wil hafwa : hwarjehanba grenar af
lanbtbruFet uppe lanbet,hwilckann,förben lillarorelfe der dr,
liaaa tifa såsom döde, (Fulle härigenom fä, nytt lif och frefnab: har
Funde äsiven fattigt folck, fåfom fattige SlnFior, Soldatehustrur,
fattige och faberlöse barn, famt anbra lösa qwinfolck, hafwa til-
fålle at skaffa fig föban, fpinna för minbre betalning, dn an-
nars wib flaDexne ffier, och icke betunga lanbef med betlanbe
och tiggande, fom nu nog ofta (Fer, famt wib bet be fiyttade
derifrån behålla den fat-bom och wahna de der fåbt, hwarige-
nom fpinnanbet och wafwanbet alt mer öfwcr lanbef blefwe uf-
brebt. Något byliFt Jpimterie har wål Walbemdlte Herr Kla-
jorLol)l__,af sit medfödda priswdrba nitför landets uphjelpande,
förledm fommar inxattat i Metzuby SoFn, på Tamerforh gård>
och til ben anban låtit t Onhwefi anfenligit Lin upköpa^ men
ben Förta fibenfebau det borjaf,ochbe/wåri'gheter,fom iförstonehär-
wib enom mofa,harej tillåtit,atDttta anu hunit tilbest eliga hogd.

3:0 SFulleLimvarten sig mycketförFofra om Borgarena uti nä-
staSfapelstdberne införstaffabe upnFtigtLifilanbs Linfrö fanbftnat.
tilhanba, samt lemnade bonben bet til få lindrigt prke, fom
lnöiligt wore, och ci fbrbrabe berföre få btyg betalning, som bet
hartits (Fiebf, bå bonben ej få gierna wil gä pä Detta Linfrö,
(ehuru jM« ofta erfarit den stora och margehanba nytta han
af det haft, få til ernåenbe af godt Lin, som en härlig waxt,)
utan förnöjer han sig hälbre meb sit egif; ehrtrubcmt det och
wara må. Har tyckes ock wara af noben, at Oftverhefen eller
någon annan ffulle anlägga en liten oljogwam, hwarefi Landt-
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man Funde fdtja sit egit ftö, eller bortbyta det för utlandfft tilßor-
.gare, fom bet til Oliostagerierne p^sri^ wis borfactordera Funbe.

4-.Q Synes hamt bidraga, om de hemman i fynnerhe»
ffulle utletas, d.m naturell genom jordlnon/och alla andra om,
siändigh.l.r, jämte erfarenhet, laa f xom ut?:iat woradesticke-
ligaste til denna nyttiga wax.s stötande, samt at Ofwcrheten
pulade samma hemmans aboer Linrdlita, bestaenbe i några mar-
ker Lin^ som stdcm kunde årligen öfos, och i stallet annat lin-
dras, då landet biefwe twungit at st. sig här uppå, och således
först der mcö Det af mig föresiagne fpinneriet och Linne Fabriquen ,
hwilcka bå knnde köpa of Cronan det rwstnamde räntelinet.

.s<o Skulle til denna Linssöts.len nägot bidraga, om Stånds-personer, Präster och Cronobetjenter först något mera stoge sig pä
denna haribteringen, då bonden beraf blefwe upmuntrad, når
han fvge den winst och båtnad, dem haraf ffulle tilflyta, at
följa deras efterdömen: befynnerligen som bonden har Det stör-
sta förtroende til sine Själeförjare och Cronobetjenter. Dock må-
ste man hdrwib beklaga, huru förfarenheten nog ofta wifat, at
bonben ej/å lätt låtere öfwertala sig igenom erempel, utan hål-
ler sig halst til fine förfaders febwmna, befynnerligen hwab hus-
hållningen anbelangar. Derföre tycker jag 6:c> bet förnämsta
motivum, at upmuntra benben til at upodla betta få nyttiga
näringsfång, wara pr.en.ia belöningar för bern, fom fful-
le Funna upwifa det masta och bästa lin. Eller om öftverhe-
ten wille pålägga en wist lumma, at den som Funbe fä ben full
eller öfwer, finge fä och sä mycket i belöning, hwilcken fumma
feban Funbe alt mer och mer öFas, nar bonben blifwit roahnb,
at rätt handhafwa sit Lin. Och fom Cronan har många och
dryga utläggningar, få understalles wördfamst, om icke medel
härtil Funde staMs igenom et til ben ändan anlagt Lofterie, til
hw.lFefs i stånd sättiande man ffulle hoppas af hwar och en
om Fäderneslandets tvåtfiirb och fällhet ömsint unberftfe, ej
ssulle undandraga. ät efter räb och lägenhet bidraga. Den
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ömhet Engelffa Cronan anwändf wib linffötsilen i Irrlanb,och
Irrfanbö beraf ttfflt;tanbe sällhef, forffenar har upmärcksamhef.
Wi hafwa ost beFant utaf Historien, at be förnämsta beweFan-
be Zrunber til at upmuntra Lanbtman i

eIrrlanb tit Linefs rät-
ta cukiverande har warit prarmia, nöbiga Linne Fabriquers
anldgganbe , samt be der förfdrbigabe fina Ldrfters tullfria tn-
förfel fil Englanb m. m. pä bet at Lanbtman altiD ffulle haf-wa sit Lin betalt , Lanbet filgäng pä allahanba af Lin tilwär,
Fabe wahror, och penningarnc pä Det fattet blifwa qwar hema
i NiFet. Detta hafwer ock haft få lyckelig utgång, at Englanb,
fom förr måst Föva sig byliFe wahror af utlänningen, nu mera
fåljer famma åt honom. Och Irrlanb, fom förr warit få o-
hyggeligit och magert, atDtt Fnapt Funbe föba sine inbyggare,
nu mera meb rätta Fan råFnaS iblanb be riFaste Ldnber i Euro-
pa. Lyckelige wore wi i wårt Fara Fädernesland, om wi en
gäng ffulle (tippa, at Flaga öfwer bristen af en fä nödig wah-
ra. Jag hoppas fördenffull hierteliaen önffar, at hwar och
en ärlig unberfåte wille af egit förstånd sig, sielf öfwertyga, hu-
ru nödigt och mjtfyt det för landet wore, om Linstötfelen meb
alfware ffulle angripas, famt öfwerwaga de stora penninge-
fummor, fom för denna wahran ufur RiFet utgådt. Nar nu

en hwar på Dtfta fåtttt blifiver ösivertygab, få tror jag,
at alla, fom bertil lagenhet hafwa, Detta nä-

ringéfång, meb alfware angripa»

©US3 Allena tfta.



*p«nftatt och FäMds betygelse
Sil Jpcrr auctoren.

M^ArFinland ymnigt godt
»^ Utaf naturens gafwor,
Sä har Hon dem ock fåt>t,

Bmn tala om t>cjj HZfwor.
Z dag framgår en Swän,

Och gröna Linet prisar:
Han är en lärdoms tvsn,

©fo förstling t>eraf wifar.

Hans fiit, Hans dygd är den.
Som Honom förd. pä Men,

Där Lärda wittra Man
JJ.I4 famka frukt för aren.

Han utmärkt har den jord,
Der Linet bäst kan frifwas,

Han wisar i ft)«r Notb,
M högd det kunna driftvas.

Ack hivad för härlig poll,
At landet kan framgifwct,

D«t wi af grannen mast
För pengar förr inMfwa-

Til tack, mm wärba wän,
I allmänt hedras bör.n:Af otoitittor och af man
I härför wford hörett.

Ja, ffynden snält mi Er
I tid pS Pindi Högder,

Er dar Apo-io ger
En Kranfs af Lager bsgder.

Er lyckan ware Mib
I alla åldrar, tider,

At met> fan ro och fridEr lefnot) stads ftamstrider.U

Attrade af Herr ahctorens trognaste toto
och tienare,

Mabt. Ringbohm.
sat, Fen.
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