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/-% f alfa växter, (om i vara Nordliga Länder fås
*■ -*- och upforas til växt, fynelUtter ingen flere ar-
betsfarntoa håtfder, och har vidPcråktare nytta i flög—
der, än Linet och Hampan. 1 anfeende til våra Ät-
tefaders vidilråkta ljofarder och handel, famt at de(fa
växter åtgöra råämnet til Bnldan och allehanda flags
linnevåfnader, har deras plantering ifrån åldre tider
tilbaka blifvit idkad i Riket. At Climatet icke mifs-
gynnar deffa planteringar, det be flyrker mångårig er-
farenhet i Våfierböttm, famt Tcivafilandv Sa-
voiax och Carefen, hvareit lin och hampa igenom cui-
fcur årligen upbringas til frodig; och ymnig växt, at
ej fortiga, det ifrån Norra AmeriCa årligen affåtte-n an-
fenlig myckenhet hampa til England och Holland (aj%
luen fom oaktadt alt detta, vi icke dels mindre, än-

nu af utlänningen köpa, förutan en myckenhet lin,
åfven hampa vid pafs for 130000 Riksdal, varde (b)

om.

(«) Du Hamel de Monceau i L' Ar! .re ]a corricre perfeftionne,.
p .ita. At Nordliga Ciiaiater åro mera gynnande för Hampfädet än de
fö dre.

(b} Herr Bergs-Rådet Baron Hermelins Tal, om-Näringarne i Ri-
kets Landsorter pag. 33.
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om året, är det klart, at hos ofs inrikes, ånnu myc-
ket faknas, i förhållande tii andra lånder i Europa,
bkde ikunfkap :oc!i handalag,til deflå planteringars råt-
ta fkötfel och upkomft: at til någon del afhjelpa det-
ta, täckes den Gunftiga Låfaren tillåta mig, at hår
anföra karta flrödda anmärkningar, fom grunda flg
dels på Chemifke, dels ock på Botanifke principer,
och hviika torde kunna -gifva anledning til närmare
uplyfning i detta angelägna och högftnyttiga åmnet_

%2.
De allmännafte fel och hufvudfakeligafte mlfs-

tag, hviika vid lin- och bampefådet än begås, tyckas
Vara föijande: 1:0 At defs idkare fållan ftraxt i början
anlägga defla. planteringar och fköta dem., i förhållan-
de efter befkaffenheten, af de ganfka olika produe_er,
fom af defla växter efter fårikilt affikt kunna erhål-
las. 2:0 Nog allmänt faknas ännu ock nödig urfkil-
ning och behörigt va! af frön för lin- och bampefå-
det. 3:0 Sällan afpaflas jordmån och jordläget efter
Naturens lagar. 4:0 Vid linets och hampans forte-
ring, rötning och beredning til fpånad och för våfna-
der, faknas ofta en tilråckelig kunfkap och et öf-
vadt handalag.

5-3-
Lin och Hampa cultiveras alfmånt, för at afdera

bekomma antingen frön för oljeflagerier, eller ock,
A 2 at
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At af defla växters bark fCortex & liber) kunna er-
hålla tågor för fpånad och våfnader. Tvånne gan-flsa.
olika produöier, hviika af en och famma växt på en
gång ej til fullkomlig och behörig godhet kunna fås.
Skola deflå växter updrifvas tit fa kallade flagfrön
för oijeflagerier, blifver affikten r at i detta Nordliga
Climat igenom cultur, förfkaffa fig tidiga och full-
mogna frön, men då blifva tågorne mindre tjenlige
til fpånad, fåfom ftråfva, fpröda och karta, emedan
både Linet och Hampan ftanna i växten och våxa
ej mera i längden, få fnart de fålla pollen antherarum
eller befrödnings-doftet: men utfås de til et lår. peligfc
ech full.godt råämne för Manufaélurer, bör förefatfen
vara at endaft upbringa dem ti! en lång ftjelk, hvii-
ken kan gifva mjuka, lena och ftarka tågor,. utan af-
feende deruppå, om. deflå lin- och hampa-planterin-
gar frambringa fullmogna frön eller icke.

§. 4..
Un-oeh Hampa - oljan, har en ganfka vid(Ir åkt

snytta; förutan det den mycket förbrukas til lyfning,
til mat och fpis, i Pharmacien, vid alla olje-målnin-
gar, vid iVlantifaclurer och Fabriker, år den ock et
begärligt Produce, i ut- och inrikes handeln. Af ve-
getahiiifVe oljor, utgör den et otmm migninofmn. Åt
af lin- och hanvpefron, kunna utpräiTa den fåmma tii
behörig godhet och. myckenhet, dertil fordras j:o Afc
frön ej åro unkna och hår(ka, utan fri(ka och full-

korn-
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kommeligen mogna- 2:0 At föran oljan af dem Ut-
pråftas,. de undergå en Chemiik digerering igenom
varma vattui.ngor, eller ock i varmt vatten, hvaraf
det oljaktiga ämnet til en del upföfes,. få at oljan fe-
dan nogare och ymnigare kan utpråflas. 3:0 At präfs-
plåtarne ej mycket upvärmas, hvaraf deflå oljor blif-
va Empijreumatijka. 4:0 At deffa oljor förvaras i ky-
liga rum och tiitåpte karl, hvarigenom rancefcentta
eller härfknad i dem kan förekommas.

y &
Den under-balance i vår handel, fom deraf for-

orfakas, at våra Grannar ifrån utrikes orter ofs ån
dageligen til myckenhet påföra fmör, talg, ofl och
kött, kan intet förekommas, om icke oljeflagerier af
lin- och Irampefrön hos ofs inråttas, och Allmogen
vänjer lig, at i matredning lika fom utrikes fker, nyt-
tja hamp- och lin-oljan, at ej förtiga, det våra fko-
gar åfven an feni igen kunde fparas, om defla växters
oljor fkulEe allmännare nyttjas til lyfning. Igenom
llötning kan af defla växters frifka frön åfven erhål-
las både en hålfofam emulfion til dryck, fom ock under
mifsvåxt-år en dråpelig hjelp til brödföda. Om A-
raberne är bekant, at de all månt bruka hamp-olja i
mat, åfven fom af föndermalne hampe-frön til mjöls,
upblandade med vatten, de förftå igenom gäfning be-
reda en angenäm och hålfofam dryck. På några or-
ter utrikes, där lin- och hamp-oljan nyttjas i mat,

A 3 bju-
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bjuder folket åfven til, at förhjelpa defla oljor til lik-
het med Bomoljan, igenom det, at de förvaras i
bly-kårl, eller ock blandas i demfaccharum Saturni el-
ler acetum Lithargijrii; men detta borde aldrig (ke,
emedan deraf iågges et gift i den mennifkjans kropp,
hviiken en fådan olja nyttjar, famt kan denna högfl-
fkadeliga fed, igenom -en Chemifk Liquor jsrobatorius
lått uptäckas (c).

% 6.
Vid urfkilning och val af frö för lin- och ham-

pp-p!anteringar, bör hafvas :i af. kt 1:0 Ät fröet icke
år gammalt och hårfkt, utan ftridt och väl mogit, at
kunna upgro til våxt. .2:0 Ät för flagfrön t§. 3.) nyt-
tjas och våljes utfådet ifrån Nordliga trakter; famt
för lin- och hampe-växterne, hvaraf man år flnnad
at famla och tilreda tågor för fpånad och våfnader,
ifrån aflågne födre orter. At frö för defla 'Planterin-
gar ock tages, fom det allmånnaft hos .ofs (ker, af fam-
ma lin- och hampéland, hvarpå de upvuxit, utan at
med dem hvart 3:dje år fker ombyte., eller ock, at
fårfldlra frö-fcholor inråttas för lin- och kämpe-fådet
både til eget behof, fom ock til afiälu, det är en hus-
hålls-anftalt, fom med utmårkt förmon ifrån åldre ti-
der varit vidtagen, både i Franske FJandtm, fom ock

i Eng-
(c) Den göres af 3 lod kal-, I loj au; {pigment, 10 fiv.Jbfad

■yatten, hopkokt oca affiiad : om n_gra drtppui" _i.._r«*-f h.Ues i ca fädaß
olja, blifver du. deraf grumlig ocä uiöik.
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i England. För Engelfke inhemfke Planteringar (d) f
hvaraf lin och hampa för Manufaclurer fka! upvå-
xa, införfkrifves altid frön dertil mäfl ifrån Levan-
ten, Oftindien,. Perfien och Japan, eller ock fåfom Hol-
ländaren det gör, ifrån Ancona i Kyrkoftäten, hvari-
från årligen til England och Holland införes lin- och
hampefrön för $ til roooo Rubbier (e); men då lin
och hampa upföres til våxt för oljeflagerier, tages
utfådet ifrån Norra America, Riga, Revel, Polen och
RyIsland.

Om lin- och hampefrön fkola finnas frodiga, an-
kommer ock mycket, på de olika omftändigheter af
väderlek, fom efter deffe växters" fårfkilta läge och
befkaflenhet af blomma och frukt, under deras fröns
fcecundation och tiltagande mognad inträffa. Linet,
hviiket innött! en och famma blomkrona (Corolla), å-
ger han och hon blommor, 5 flamma och lika många
piftiller, och hvilkets blomma under regn altid lutar
emot marken, famt år då tilfluten för at bevara be-
frödnings-åmnet (Pollen) för våta, det hindras fållan
under blomningen at frambringa ordenteligen fcecun-
derade frön. Emedan hampe-växten år en Diecäft
(f), hviiken på färfkilde ftånd, åger han-och hon-

blom-
(öT) Compleat Bo.ly of Husbandry, Vol. 111. Cap. 23. pag. 74.
(V) Claudii Toäefchii di AgricoJtura, Manufatttire e Commercie.
(/) ffoan. Ant. Scopoli i defs Flora Carniolica Ed. 11. Vol. IX,

pag. 262. tyckes för mycket hafva utvidgat Cannabis, flagtet (genus), df
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blommor ti! befrödning, fl?er ej fällan, at blomftrings-
doltet af dels öpna blomma, fom h."arken Intar elier
tilflutar fl g, dels under långvarigt regn affköijes och
förftöres, dels ock af ftormvåder fruktlöft förflyger:
det år fördenfkul! nödigt, at då frö-fchoior för mogna
hampefröns upbringande anlågges, det för (like Plan-
tager då utvåljes både fådana platfer, dår de af för
mycken blåft ej kunna fkadas, fom ock at nödiga frön
af gall-hampa, på hviika ftamina eller han-blommor-
ne framväxa, för hampefröns behöriga befrödning,
må finnas i utfad.et.

5-8-
Linfrön fom med nytta kunna nyttjas ti! utlade,

böra vara rödbrune, långa, trinda, famt tunga, at de
fjunka i vatten, med hvitaktig kårna, och at för det
oljaktiga ämnet, de häftigt låga och fpraka i elden;
karta, runda frön gifva kart och fpak linvåxt. Så.
krafle profvet år, om af 20 linfrön, fom förfökas i
mull, 17, 18 eller 19 målta och gro. Godt frodigt
hampefrö, år Jjusgrått til fårgen, med mjölaktig hvit
kårna, hviiken gifver en något fot oljaktig våtfka, då
den tryckes emot nageln. Frön af gal!-hampa åro
mindre, lättare och mera runda ån af hon- eller frö-

ha m-

han fört humlan (Hunmhis lupnlus) ti] et och famma genus med ham-
pan, aldert-hmd Humlan liar Invouicrum imiverfale och partiale, hvii-
ka fåfängt föka? pä Hampans fr&r. _nings-delar. Defsutoni ar Hampans
pericarpium en mix bivalvis innom en tikluten calyx, dä Humlans en-
Jamme frö finnes inKew en bladig cafyx.
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kampan, famt affkiljes defla -gemenlig-en utrikes med
all upmårkfamhet igenom .rifsling eller kaftning til
fårfkikke beaof.

5- 9-

Finnes lin eller hampefrön fvarta och mörka
til färgen, kårnlöfa, torra och hopfkrumpna, famt
med et gulaktigt miölämne 'inno-m fkalet.,' hafva de
antingen under desfa växters blomftring fådt något fel
af mycket regn, ftarck blåft, mycken torka och froft,
eller ock åro de -för gamla och hårfkna. Trenne års
gamla frön gro antingen mycket fentida eller ock
fållan til nödig myckenhet. Så år af Flerr Greftones
anftålda förfök i England, bekant, at lin hampa och
raplåt frön, af förfla årets våxt, altid gro 5 dagar
tidigare, ån det fom år tvånne år gammalt; och at
de fom åro af tredje året, upkomma til grodd 8 å 10
dagar fenare, men mycket ojemt, gleft, famt ofta al-
deles intet. Når oljaktiga frön hårfkna af ålder, eller
undergå en rancefcentici ctiemica, fker detta dårföre,at
"efter en långfåm utdunftning, de förlora få deras tun-
nare vatnaktiga delar, hvaraf de tiokna, fom ock de
flyktiga fpirituofa delarne, hvaraf desfa frön mifta
deras behagliga fmak, lukt, och fårg,ochl defsftålle
röjer fig i dem en bitter, båfk hårfknad, hviiken hår-
rör af de i frön endaft qvarblefne j-ordaktige och fyr-
lige delarnej fom med något oleo ungvinqfo ån åra

B för.
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förenade. I anféende til alt detta, kan olågenheten
af lin och hampefröns rancefcentia mycket förekom-
mas, om, fedan' defsa frön blifvit afrepade, de t:o i
det möjeligafte vid inpackningen aktas för fuktighet
och våta, och förvaras i torra tiltåpta karl: 2:do at
allehanda främmande affkråden af andra växter,
damb eller jordaktighet fom kunna gifva anledning
ti! rö/:a, igenom fröens rifshmde öfver ett fåll, förut
ifrån dem affkiijes: 3:tio at under desfe växters frö-
knoppars torkninguppå vindar, eller i anda torra luft-
rika rumm, det til fes, at igenom fammanlåggning i
ftora högar, de ci unkna, eller författas i någon flags
fermentatton och början af röta: 4:to at lin och ham-
pefröet hålft i deras egna fröhylfor förvaras til utlade.

f. 10.

Om båfta Jordmån och det naturligafte Jordla-
get för lin och hampevåxterne, finnes mycket olika
upgiftcr. 1 Meklenburg och Pomem nyttjas något mull-
blandad fandjord til linfädet. löfierrikijke _tlandern och
Zeland updrifves linet på lerjord; men upvåxer icke
få fint ock godt, fom i Landftreket emellan ftåderne
Ville, Tournoi och Valencienne i Franfka Flandern,
hvareft jordmån år en gråaktig fand med litet lera
(g). I F_ng!and och på Sjökufterna af Flandern, fås

linet

(g) G, v. Steyertis _?eråttelfc om lin-planteringen i Fraalka
Flandern.
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linet med mycken förmån i fandblandad gyttja, fom
upkaflas ur diken och Canaler, fedan famma jord
förut fått utvittra ifrån höften til våren; hvaruppå
hafstången Fucus och alla kända hafsgrås, med få
mycket mera fkäl nyttjas til gödfel, fom de åro fria
för ogrås (h). Hampan anfes fordra ett höglåndt tort
jordlåge, famt en fet, mycket myllig och djup jord,
om den fkall kunna updrifvas tilfrodig våxt.

5- ""At vinna behörig uplyfning i defsa omftändighe-
ter, tyckes det vara fåkrafl., at hårom rådfråga natu-
ren, och at tilfe, i hvad jordlågeoch jordmåner, natu-
ren fielfmant frodigaft frambringar defse våxter. Det
flags linet vi allmänt cultivera, växer vilt i Africa och
nu åfven måft uti fodra delen af Europa, fåfom et
ogrås i fådesåkrar, fom ock mycket i Spanien ibland
Palmito Bufkarne (Chammrops humills) och dår det
träffar lös och lucker jord, famt har fkygd af andra
våxter (i). Hampans fofterbygd, naturliga Jordlåge
och jordmån, har varit mera ovifs; men nu år bekant,
at den ock våxer vild uti Oftindien, på Mala-
bar (k), famt åfven uti Perfen (l). Defs locus natalis

B . år

(h) Maifon Ruftique Vol. i. pag. 2ÖI.
(i) Caroli d Linné Hortus Upfalieniis p. 71. famt Herr Pehr os~

becks Oftindifka Refa pag. 47.
(k) C. å Linne Hortus ClifTort. pag. 457. .
(1) loh. Reickards Linnxi byftema Plantarum. Francof. ad

Moenum. 1779. Tom. 1. & ult.
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år ftdlänt, fuktig,,kårr aktig mark, dock $ något tor-
rare j-)i?dli*ge-, an deib i-am granne Acniäa Camuibina,
elle* Virginfka lusipan,. d"et fordra?. Af min Herr_v.cies. år förd enikull- gen'ka välgrundat anmärkt, at
hos ofs-utmärka i. ä-rlen, Myrka ochSqvattram, !>_&.._,.
hampans.naturliga jordlåge och jordmån (m)..

§; ia.

Äf alt detta följer altfå,. At för linplanteringen»
kunna våra landtmån altid med förmån nyttja all flags
myllig fandblandad lucker jordmån,,hviiken för den
finare linvåxten åfven ock bör hyfa en något fuktig,
och dåfven jord,, at under fommartorka, linet i väx-
ten ci: må fak na tiiråekelig mull och näring, at up-
våxa. i- längden. Till hampefådet fordras åter icke
en fa öfverflödigt gj"ödd åkerjord, fom nu allmänt der-
til brukas, utan fall mera en myllig och fuktig jord-
mån, fådän fom den finnes i våra utdikade oeb ut-
torkade kärr och myror.. I Tyfkland, Irland och u-
ti England vid: JSforthamptonfhire"har man af flere års;
förfarenhet ock utrönt at hampan båft trifves- i ut-
torkade kårr och fifkedammar (_): i Skottland' utfås-,
hampa näflan allmänt i fådan jord, åfven fom r neg-
den omkring Philadelphia och- annorftådes i Ämerica,,

altid
(»O Herr Profesforen och Riddaren: Gadds Svar, pä Patriotilka

S".llfkipets Premie fciga,. angående de hinder, fonv ligga harnpefådet i
wågen, pag. 34.(.«} Eltot Esfay on. Field - Husbandry, pag. 8.
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altid med utmärkt nytta (o). Huru. kårrjorden £6r
hampe.ådet (kall: beredas, famt at af oftfndifka ham-
pefrön-, åfven hår i Finland, i en fådan jord, flera år
up vuxit och mognat hampa til i-o å 12 fots längd,
med ftjelk af 10 å 12 liniers Diameter,, finnes til alla
defs omftändigheter anfört, och med flere rön af min-
HerrPrafes iförenåmde defsPremie fvar rbeftyrkt (p).

t 17._> %___/

Så val nödig kundfkap om linets och hampans
råtta beredning, fom ock behörig tillämpning- deraf
med ett öfvat handalag,faknas ännu måft hos våra lin-
och harapeläds idkare. En med urfkiljning anftåld
fortering af desfa våxter, når de uptagas ifrån mar-
ken, borde i fynnerhetgåförut innan de rötas och bere-
das> Föriitan-det, igenom oöfvadt och vårdslöfthanda-
lag vid utfåningen, linet och hampan ån växer för tåt
ån ock for gles, famt i fölgd deraf upvåxer med fpå-
dare och tjockarg ftjelk, i anledning hvaraf de förra
utrikes ock altid affkiljas för finare våfnader; men de
fenare til gröfre fåfom Repflagerier, fifkredfkap och
Segelduks manufaöfurerjfåblifva linet och hampan åf-
ven ganfka olika rötte i vatten underen och famma var-
ma, om ej: detta ordentligen i aktages. Efter Herr
Plomhaines a. mårckning, får hampan för oljeflagerier

B 3- i FranK-
(0) Maxvells Coileotibn. pag. 63'.
G'/.) Herr Profesforen och Riddaren Gcdds fi.renåmde Svar pä

Batriotiflia 5..11/k_pets fråga, pag. 36. och pag. 44. §. 20.



14
Frankrike våxa med ftjelx intil 5 a 6 liniers diameter
i tjoklek; men hampefljelken för våfnader anfes böra
vara icke gröfre ån högft af 4 liniers diameter ("#).
All gällhampa forteras åfven gemenligen, fedan den
blifvit uphåmtad af hamplandet, i fläderne til de fi-
nafte hampevåfnader, famt finnas fårfkilte planterin-
gar af gailhampa derföre anlagde,

$" H-
.Atlinet och hampan icke tiptages hvarkentil frön

för oljeOagerier eller til våfnader, föran definnas full-
mogne, år mycket angelägit. Linet år fuilmogit når
linåKern gulnaroch bladenaflinftrånfalla af,vidpafsen
tvärhand upp ifrån roten 5 intråffa nattfroftor, hvilket
dock fällanmed lin och hampelandförSiagfronkan ban-
da,om defåttfittlågefor öppen Sol, och på något hög-
lånta ftållen, måfte det förr upryckas: för lin och ham-
pa til våfnader, bör jiålre något mera fkuggrika plat-
fer valjas. Froftklåmt lin och hampa gifver odugeli-
ga frön, famt (kiljer iig icke heller -(k]äfven ifrån ba-
ftet på demfom kallas froftagn. Hampans mognadkan
jakraft mår.kas dåraf, när gailhampan gulnat i toppen
och mogna frön mårkas på honhampans nederfta
grenar; ty om man vantar til defs frön äfven mogna
i toppen, utrinna en del af de båfta frön fom åro ner
til på ftjelken. Jimedan gallhampan mognar 14 da-

gar
(q) Plombaine i Journal Oeconomiciue för år 1753.
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gar förr ån den andra f uptages den utrikes fårfkilt
förut, för finare våfnader,åfven fom dä, all hampa»utan
affende på fröns fulla mognad* tidigare upryckes.

§" 15-
Att undgå befvår och omak med linets och ham-

pans hög-blödiga fortering (§. T3.) förrån de rötas,
famt gifva dem (kygd under deras våxt, år det ve-
dertagit, i fynnerhet i Fran/k a Flandern > där linet fås
mycket tätt for väfnader vid manufaélurer, at fedan
det blifvit renfat och fkjutit en tvärhand up i högden,
rha det famma. Kilandet fker med fmå risruflkor öf-
ver linlandet, eller ock, at afkåppar nedftickas i lin-
åkern, hvarpå de vid i-*- q varters högd ifrån marken
afbry tas i knä, och fedan i rutor af tvånne qvadrat
alnars vidd, eller mindre, på linlandet utbredas. Lin-
frön fom för oljeflagerier fkola nyttjas, afrepas påen
trådkamjb uppå linlandet åfven fom hos ofs; men fom.
toppåndan af linet och hampan, fåfom det finafte
och båfta för finare fpånader, härigenom gemenligen
afflites, plåga de utrikes afbulta lin och hampeknop-
pen med låtta klubbor, utan affende at af dem huf.
vudfakeligen famla frön, och derpå bindas de tilfam-
mans i knippor, rötas och förvaras. Der linet och
hampan, för gröfre och finare ftjelkars hopblanning,
måfle forteras på marken, urfkiljes och tages de kår-
ta fmå och fina ftånden med ena handen, famt delån-
ga och grofva med den andra, famt lågges livart flag

i far-
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i får Au! ta knippor, hviika korsvis t.pftapplade i ftora
högar uppå lin och hampe åkrarne, lämnas rådrum,,
at linet -i 2 k 3 dygn och hampan 4 å 5 dygn må få
taga en liten varma til lig och fvettning, hvarigenon.
.fkäfvorne lättare låffna ifrån ftjc.lke-ii.

§.16.

Desfa växters rötning på gräslindor, medtager
mycken tid och koftnad; vigare och lättare (ker det
i rötnings dammar. Alt (lags fiö och åvatten, fom ic-
ke år minerelt eller hyfer fålta, duger at röta lin och
hampa uti-, år botten gyttig, fkadax det ej fårdeles,
alienaft med nidfånktgranris den förut betäckes. Ham-
peftjelkarne borde med rötter aldrig följa med i röt-
ningsdammen, utan lämnas qvar att förrutna och
gjöda hamplandet; ty förrån desfa rötter i rötningen
blifvit få beredde, at tågen låfsnar af dem, finnas
hampftjelkarne til grenar och fpetfar redan vara bort-
rötte. Utrikes vårkftålles allmånnaft hampans röt-
ning härföre blott med ftjelkarne, och hampebladen
bortplåckas förut. Det Hmaktiga åmnet i hampans
och linets Liber eller fafvige bark, fom hufvudfake-
ligen utgjör tågomas ftyrka, förvaras båttre igenom
vår-ån höft-rötning, hvarföre ock iöfterrikifke Flan-
dern all lin och hampvåxt fom åmnas för Manufa-
kturer, endaft rötes om våren, famt årråtta tiden dår-

±il,
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til, då löffkog.u grönfk.r och- år fullbladig (r). Vid
al! höflrötmug, fom med lin och hampa anllålles, in-
träffar ock, i fynnerhet då oförmodad ftarck värma
eller åfka tilftöta, en folutio- putredinofa eller tågens
uulöfnin-ff med ftarck förrutnelfe,. hvari-genom-'af defs
fulla ftvrka mycket förloras, men af var-rötning fker
blott en fimpel folution eliertågensuplölhing ifrån bar-
ken, utan fårdeles fpaV af putrefaclion, hviiken åfven
denna.tiden fa mycket mindre år at befara, fom under li-
nets och hampans lufttorkningöfver höften och vintern,
det måfta redan afdnnftat, fom Kan gifva anledning
och underhålla, en af förrutnelfe beleufagad våldfam
hamp tågens uplåfsning. Mycket kunde rötnings tiden
för tågomas aflåfsfning åfven fork artas, i fall efter
Herr Doderts npgift,och hviiken Marcandier med fle-
re rön beftyrKt, linet och hampan i början endaft
rötes litet, at tågorne något låffas och fkiljas, och de
derpå, efter föregången torKning, blötas på nytt i
vatten, lamt igenom vridning och ringa ombuitning,
vidare beredas (s), hvihcet alt med Zymoiechnifke
principer åfven båll öfverensftåmmer.

§"17-
Följande tecicen gifva tih_änna Linets och ham-

pans fullKomliga och tidiga rötning: 1:0 om Linet
och Hampan icice långe legat förrån de flutit up ef-

C ter

(r) Nouvelles Oeconomiqut & Litfer: .res. Tora. XX.
is) Marcandier i Maiion Ruiiique. Voi, Vill. pag. 3^3,
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ter- förda {.n-Uvningen.-2:0 om-de Kanna, mjurca då et
band mitt af Jår__ ningen tages til ps of:- 3:0 om. andar af
ilråen, ftar._t fl agne emot vattnet,, lönderdeia lig och
tågen loflnar ifrån ftjel-Ken: 4:0 om b-aftet fkiijer fig
måft jåmt öfveralt-, då ftrået lindas om fingret: 5:0
om ftrået år veKt och ej flyft.. Det år fvårt at noga
Kunna utmårKa den ftunden då desfa våxter åro rått
fullrötfea, och iumna ofta gamla lin och hampe Plan-
teurer fela håruti; det år dårföre båttre, at taga dem
tidigare up ur vattnet, ån- at låta dem rötas för långe;
det fenare är obotligt -r men det förra hjelpes dårige-
genom, att de efter uptagningen få ligga på-ftranden
i en hög, ett eller högft 2. dygn (i)..

("_) Herr Profefforen och Ridda-ien Gadds underråttelfe om Nyt-
tiga Plantagers vidtagande i. Finland. Andra Stycket, pag.. 14.
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