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§. 1.

■BDnffen %%ga
K^scnaniquen; Men sjelfwNH Ärchke&uren och Mechaniqaen; ffdfwaI Materien , Hwavdf Huset stal byggas, är onekeli-

I cjen Oeconomiens 0(5 Natural ttiitorlens egemI teliga göromäl.
spuSfan icke tjena til nägon nytta, eller i längden

hafwa beständ Utan godt och warachtigt tak; det lärer der-
före ej wara fruchtlöst, at nägot litet understka de ämnen, som
til ttik, nn förtiden, hos ost mast brukelige äro, deras wärde,
warachtighet, nytta, prydnad och städa.

Koppartak, silsom de bästa, mä wi tt« ej mera omtala,
ehuru de fordom b'ifwit utaf de förmögnare nyttjade för Ma-
teriens warachtighet; det wore önstellgit, at wi af den Metal-
len hade tilräckcligit til Penningar ock annat högstnödigt behof.Zärn-tak hafwa mål den egenstap, at blifma snarare i
frija luften än eljest förtärde af rost; men man har ock i nyli-
garetider funnit utwäg, at tcknmeligsn förekomma det samma,
och i ftaflet för »den röda färgen, som djest maxit wanlig at
pästrykas, (hwars art är, feöatt lusten, wärman och frosten
borttärt oljan och "fetman, hwarmed den ar pä struken, at dra-
ga til sig ur luften itåaon salca, och dermed öka järnets fra-
tante) nu med öfwerjtrykande af lijnolja, fernista ock linxbl
bewäpna järnet emot rost, och göm det til tiden warachtigare:
Se KonZl. Sw. Wtt. Ac, Hand. för 1739» ock 1740. p. 82.

men
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mm huru ymmg tilgäng wi här i Swenge kunna hafwa pH
Järn; Sä faller det dock för Private HuslMare nog kost-
samt, at förse alla sina hus med Jarntat Dyrheten är ei sä
mycket grulldat i Järnets sälsynchct/ som fast mera utl ffelfwa
ardccec, soai fordras, innan Järnmalmen umrdeS grufnxlblir i
sina fyrkantiga eller aftänga plätar fastspikat K taket.

Blytak äro wäl tammeligcu warachtiga, brukas ock nog
pH somliga kyrckor i Södra delen af Sweriqe; meli de stul-
K bli för kostsamme, utom dtt de äro mycket tunga.

Tak-tegel kunna, dä de aro giorda af godt leer och wäl
brända, uthärda emot wäw/ torcka och köld en" ansenlig tid
nästan lika med grästen. Man har upfumut at göra oglase-
rat taktegel lika warachtigt med det glaserm, om man bestry-
ler dem med tlära och kinrök, och sedan det blifroic tort (hwar-
til fordras om Sommaren ätta dagars tijd) beströr stenen
med sichmd blyarts/ hwilket först med en gros, och ftdan
med en lenare torr linne klut guides in och fast Mastenen,
sä at han deraf blir nägorlunds glansande. Kongl. Sw.
Wet. Acad» Hand. för är 1740. p. 355. men der mycken
brist är amen pä god lera eller stog til bränfle, kunna äf-
wen dctza tak bltfwa nog dyra.

Mulltak kosta wäl intet mycket , och äro temmeligen wat*
achtige, samt pä wist sätt Zoda wid Elds wädor bäde i Stä-
der och pä landet ; men om de stola mata nägorlunda bestän-
diga, st fordras dertil aoö swattmylla, at gräs-arter deruti
wal kmma ttifroaS, och med sina rötter ttlsammans binda
myllan, at ej luft och Storm mä bortföra den samma. Men
igenom torp och matjords ständiga anwandande härtil ftrderf-
war man smäningom sä betesmarcken och -ängs walkn, at den
omfiöer ej stal kunna frambära hwarcken gräs eller andra ör-
ter af wärde, til ej ringa städa för Boskapen. Tör hända
Smedseflagg eller andra tunna flata stenbitar kunde med gagn
och mindre olägenhet för betes marck, äter och äng brukas i

A swart-
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swartmyllans ställe. Wid Mana mull - eller torftak marckes
dock, at de kunna stä mycket länge, om de äro rätt giorda :
Hwarom wsr stora koi^im med ytterjta eftertancka unber-
rättat allmenheten uti Kongl. Sw. Wet. Ac. H. för är. 1739.
p. 47.

Bräd-tak äro hwarcken warachtige eller fakra förEldswä-
ba. Detzutom wete wi, at en bel af Rijkets förnewsta handel
meb utlänningen bestar i fädane bräder, och kunna fäledes
anwändes til ttägot redbarare än taktäckning. De funna ej heller
pH afiagfna orter, hwarest hwarcken (foa finnes eller lagliga
ställen til Sägqwarnar to, utan stor kostnad köpas och för-
flaé. Men för dem, fom hafwa tiiadng, pä bräder, finnes el
nyttigt och artigt fätt upgifwit uti Kongl. Sw. Mer. Ac. H.
för är 1739. p» 152. at göra bräder eldfasta. e 2tfmenlebes fär
man pä samma ställe unbcttdttelfe, huru bräderna rätt stola
spikas ock sägas, at de ej stola frokna eller spricka.

Näfwer-tak bcufa* pä somliga orter tll taktäckning, hwil-
ka nedtyngas med löfa takstockar lagda ungefär \ qwarter i-
frän hwarandra. Huru oreckneliga mänga fmä trän fäledes
utrotas i fin bästa wäxt är mer an beklageligit

t Huru män-
ga eldswädar genom sidana nakna tak timat, tärer förfaren-
heten intyga.

Halmtak öro pä landet mycket brukeliga, och i synnerhet
pä uthus, nemllgen lador, rijor och lagärdar; men om de
stola wara marachtiga, böra de göras och läggas pä Skänsta
fättet, hwilcket Herr Prof. LECHE utförligen oej!rifmit i
Kongl. Sw. Wet. Ac. Hand. för är 1747. 9. 245. och följ.
men huru warachtige Halm-tak funna aoraé emot luftens
wälbfancheter, to be dock mycket Eftfängde, och öfwentyrlige
mit) Elbsroäcot.

Ett annat stags tak äro de, som göras af den fä kallade
Takstisivern , hwilken gräfwes ur jordenes bergens egiom-
mor/ och hwilken. i godhet, prydnad warachtighet, säkerhet

wid
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wid och for elds wädar täflar mäst om företrädet med någon-
Uta af be föregående ämnen.

En fom dr ägare af et rikt och godt Tafstifmer-brott på
sina ägor, kan med fog jagas besitta en statt, fom på mist sätt
Iwarat emot minsten af en Silfwet-Grufma; och möte til
önstandes, at denne Skifmer kunde fcfroet-fommaä på (leta
ställen och til fåoan myckenhet, at ben öfwer Landfens behof
Funbe aflemnas til utlenningen, hwilken wet sätta dch tilbötliga
warde på den (amma. Jag mil betfotc förfoga mig, at be-
strifwa Tafstifwern til beg ffapnaO och kännemercken.

€. 2.
i^MsAkstifwer fallas annars &$& 6uruz caerulefcens elan-

Zolu8) Waller. miner* p. 67. och Schistus nigro-caru-"Sc? lefcens clangofus, i./»». foft, e^it. 6. p. 1)4, famt for-
tare ArdsftA teguUru-j ben dr en af de Sten-arter, som ej
gdsa med Skedmatn, utan gå l starck eld til glas. De
kännemercken, hmaraf han stal kännas täten, och stiljas frän
andra bergarter äro följande.

i:o Finnes eller bryteslden i breda, men något funna la-
meller eller stycken och flagot, liknande nog stycken af striftaf-
lor eller tahvelbord.

2:0 Ar mast: blåachtig eUer liuégrå. Ibland ar
den fmart, men den är ei få god, emedan han ar lösare,
(tåt mindre emot Eld, och tager mer. matn ät sig.

3:0 När han Ms emot nägot härt,ger han en ren klang
ifrån sig.

4:0 Kännes under fingren ffråflig, men ej stat eller hård.
y.o Om man stär honom, bryter han sig icke i stycken.
6:o Om den lägges ungefär et oygn i mam, drager den

ej det ringasta deras til figj, eller ökas til inaen del i tyngd,
é^etfo^e recomenderar Comerce Rädet Ka/meter följande
prof. „ Om man wäger et stycke Skifmer noga, lägger det
„i matn några timmat, torckar det sedan med rent tinne/ och

A2 åter
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»åter mager, och stenen dä finnes hafwa tagit matn til ftg,
„{amt ökat sig i migten, är tekn til at han dt lös och på taf
»icke tiaulig» (twärt om ar lyan god, om han ej taait matn
i sig) » Om man hänger et stycke effer deg längd och uptdtt
»i et kdril tncd en fots diupt watn omttent, och fä, at en
»del af stycket räcker öfwer watnet, hwilcken del man acktar, at
»>,den af handen eller eljes icke blir mät, lemnar det så et dygn
»mer eller mindre, och man då finner, at matnet allenast li-
»tet eller intet dragit sig up i Stenen öfmet mattubrynen , dr
„han tät och god ;, dr han los drager sig matnet ofta genom
hela Stenen (och dä öuget den ej), fe Konaf. Sw. Wet.
Acad. Hand. åp mo. p. 306.

7:0©il man lata ben ligga et åt i fri/a luften, det Sol,
Regn, ©no, Köld ständigt mäl funna metcka pä ben ftlw
ma, fä unbergår han ej beraf någon fotdnbting eller fptie-
ker fonbeu ty- om dm spricker sönber duger den intet.

§. 5-
§.

QWj^bana Betg, der Takstifwem fan träffas, misa sig
«HH gemenligen mcb lösa Lameller af deg yttra yta i da-M^ gen: eller se sidotna af den ut, som lägo anten stora
fftif- eller botdtaflot, ellet och Störte ellet mindre stycken der-as staplade tätt pä hwaranbra, at bara be smala spryngor el-
ler rännor emellan dem syntes, emellan hwilcka man understun-
dom neppeligen fan fä in en fniss udd. Denne Takstifmet
ligger ibland Kor^ontek, men metenbetö finnes den stäende
på borst, eller (tupanbe, nästan lita fom midt emellan hori-
zonteic t>dy perpendkuiah-t. Merendels äro de ofmersta hmarf,
ellet dcn delen af Skifmern, fom ligger up i dagen^ fäfom
mera lös, och anten för mycket eller för litet mogen, af Sol,
luft, tägn och mdder fottdtb, förändrad och mäst til mylla
förwandlad; dock finner man gemenligen i famma mylla stör-
re eller mindre bitat liknande nägorlunda bitat af en sönder-
slagen stristafla; men ju diupate en foW sig ned i

stifwet-
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fiifmetberget, ju stönare och ädlare blifmer Tafstifwern. I-
blanb ligget: Takstifwcrn ej up i dagen, utan nägot biupare
unber östa myllan: at bä.meta om Takffifwetn dt i negben
merckes följande.

Ttdffat man af en hänbelse klufna stycken af©fifmet
hdt och bet ktingsptidba på mareken eller i myllan , fä är bet
gemenligen tetn, at sädant stifwer-Betg dt i negben til fin-
nandes; gät man bä längre fram och träffat fleta stycken,
sä dt gobt Hopp at täka sielfma Berget, hmarifrän be af
hmarjchanba handelfe blifvoit logabe; men henber at ät bet
sttek man gät, myckenheten af fåbana ktingsttöbba stycken min-fras ellet försminna, har man.anlebning at tro, at ät ben
tratfen intet ät at finna, och då ät täbefigit at förjoka åt ffe-
re kanter. Finner man nu et fåbant Skifwetbetg, ber Skif-
wern sålunda ligget tätt på hwatannan, at en iblemb enbast
fan fe be tunna sptyngot eller rännor emellan hmarfmen eller
tafiorna, kan man meb en tun järnfihl, eller fleta, marsamt
stilja tafiorna eller Lametierne iftån hmar anbra, och seban no-
ga unbetföfa, om be hålla alla be prof och egenstaper, (om
fotut mid Takstifwetns kannemetcken dro anförde.

§. 4.
§"

({jffijK& fäban Skifmer i fotdom dagar blifmit funnen f ©me*JJIB tige, dt icke kunnigt. Men sä hat likmäl Commerce
3s^H^ Nädet Kaimeter i Helfingelands norra del och
Ferilla Sokn funnit en Bergrygg, strykande upiftän en
myta emot öster, sträckande sig ioo-.de famnar i längden och
pä somliga ställen til io. a 12. famnat met och minbte i bted-
Un, alt bestående af sidan stifmet, hwilken Han besttifwit
i Sm. <Wet. Acad. Hand. föt åt 1750. p. 30g. famt tillika
lemnat betdttelse, l>utu den stal flyfwas och taklaggas. Seder-
meta ät den funnen i Skåne af Baron ttarleman åt 17*2.
"Den stal och mata funnen på Lappsta Fiellatne, fom Herr
Archiatern ochRiddaren Linnaeus fager i sit fyftema l>lat.p. 154.A 3 UtOM
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Utomlands fås den på mänga stallen, som wid Namur i

Flandern, Bollerbad i Wirtenberg. uti Savoien i Italien.
Den bästa föregiswes den mara, som ron mer från Comvall i
England. Den btotcs 06) pä stera stallen i Ftanckrike : så-som mib Anjou , j Normandie, mid Ångers, hwilfen sistnemde
ott kallas la ville Noire ellet den smarte Stad, emedan hu-sen ddr dto ofmct alt täckte med fådan stifmer.

50ib Letten i Saxen-SahlfeldrfKa landet dr et få (M-
-fenligit Skifmerbrott, at dfmcn 30000. centner gädt betiftån
på et åt, hmatest icke allenast taf, utan ock waggar det<-
med beflddes, til si mycket störte prydnad , täihet famt sifer-het fot rota och eld.

I?^En förnemsta nytta man hat af denna Tafstifmer, dr,
L^l at man brukar den til taf både på hus, kytckot, totn k.

hafwandes oenhätmiöden fotmon, at den ät nog lätt,
få at den ei tynget mycket på hufen, befinö mycket warachtig
och nästan oförändtad emot luftens måldsimbetet, famt fot-treffelig miö Eldsmådor , emedan den icke mer fattat eld än
koppar Järn- tegeltak. At den äfmen under mårt falla
Climat fan utan förändring uthärda luftens ständiga ommät-
lingai' mifit et och annat hus i Stockholm, simt något enöa
Hus, kyrcka och Totn i de Södra delar af Smerige täckte här-
med , hmilcka tak efter flera års förlopp finnas än mast fä go-
da fom dä t>c först giordes. likaledes berättar Herr PlXleB,
at han fedt uti Quebec, hufmuiTaden i Canada uti norra Ameri-
ca, taken både på Jefuitemas Collegium, od) många andra hus,
tåkta med takstifmer dilförd från Ftanckttjke,hmilka dockzäniefter
fieta åts fotbigång woto nästan sisom nya, öct dock kölden
om minttatna i Quebec är så sträng merendels, och luftenmed sina täta och statcka omstiften någonsin så måldsam somhos og här i ©metiae.

Pä hwaö sätt denna Takstismer brukas at täcka med,
wisat
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misit Hert Commerce Rådet Kalmeter i ©t). Wet. Acad.
Hand. söt åt 1750. p. 307. med bege otd.

I den ena ändan af Sfifmctn eftet längden at täfna, »
botes et hål, hmati sittes en ttäpinna, och nät hus stola tdc-»
fas, stet det på (amma sitt sim med Tegel-tak, at på de i-,,
ftån ftoppäfen til Takfoten lagde twerbielckar ligga ätet på »
tmaten smala laftet, hmaröfwer ©fifroetn hänges med fin „
träpinua, ben ena Skifwetn litet in på den andra, börjande,,
man meb täckningen nebetiftan upåt, och unbet hmatt hötn,,
af istifmetn (las litet kalckbruk, at fästa ben famma, pä bet,,
at han af mdbret ej mä lyftas, hmar mcb ochhufmen göres,,
ofwan på taket, ber ©fifroetn stötet tilsimman. Nederst pä,,
Taket logges tiock och statck stifmet ellet ock bubbla stycken,,,
pä bet at, fom be täcka utom tak laget, och hälla tegnet i-„
ftän maggen, man mä i alt fall kunna sitta en stega bere-,,
mot och stifwetn ben bara,,. Hett Kfwet Hof-intendenten
Baron Hårleman gör dersimmastädes pag. 309. hätwib beN
anmätckning,,. At bet ät bättre, at hälen på taflotna ej,,
boras, utan fot meta stynbfamhetoch bock lika fäkcthet, ({&s.,»
uti et stag med en sirstilb ber til inrättab Hammare : och 5>
at be feban pä läktarna fästas meb en flachöftabr (pik, dä de»
meb säkerhet funna qwarligga, hmilket meb en hammare ei»stär at dthälla.,,

§. 6
§.

t^stTom Takstifmer brukas ock anbta Stenstag at täckaHH^ Taf meb, såsom mib Piemont ett art Hornfkifvet\
*Äts/ Se Vallerii Mineralogie. pag. 68. Tournef. Voy,
I'. 11. p. 16. talat om et stags hällor på öen Zia uti ArcHi-
pelago, hmatmeb husen bet täckas. Plot i fin besttifning öf-
met Oxford fhire i England talar om en annan att af tun-
na flata Stenat, bmatmed en del af hufen i simma Pro-
vince äto täckte ; Stenen klysiver sig i stöta tunna fiagot eller
tafiot; och at bringa, honom åt än snarare göra samma/ lem-
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Ms han, sedan hatt ur brottet dr nytagen , at ligga en min-
ter i ftija luften uti köld, bå han maten berpå finnes mara
fönber -flufroen t tunna blab eller tafiot, tienliga at tdcka taf
meb. Det stulle löna nwban hos og, til ©fogarnas bespar-
mng, -at efterspana om utom Takstiftrct nägon annan i tun-
na blab sig klyfmanbc stenatt (fulle finnas bugelig til taktäck-
Mna. Pl3siidenten Rifebing har giott försök meb de ©fifmet-
attet, som finnas mib Hunneberg i 'vVeitergvllen j ellet be
det så kallade fmatt-och?©ptäck?bällot, men de wjstesnatt
meb fitt fönber sprickande och wittxanU t luften, at de ej mo-
w af tätta staget, fast ock be fébnate eller Sprackhällorna,
siagna emot något hårt, gifma en art af fiang från sig.

At bcnna Tafstifmer ej maut bem gamtom bekant, samt
at den bör klyfmas (iraxt ben kommit nr gtufroan od) ännu
at mät , berättar Savary uti beg DiäUmaire de Qommercs
under ordet Ardoife.

Men at jag ej må ofmetsttida min föresätta fotchet,
<ä ttobgas jag fluta med min enfalldiga och tinga bestrtf-
Kin om Tafstifwercns omatbetliga nytta i mått kära Fäder-
Keland, samt tillifa utbtiia mig et benägit omoömme, och

föröftiglt lämna fruchten deraf til tiden och lyckan,som ldrer gynna hmaroch en idog od)oför-
ttutcn eftetforstare.

Gudi Mena Sm.
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