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jorden borde icke

>fj gåta,

Ulfalle, fkulle f6r~
flora förbindel/e,
ädelmodiga frikojlighet mig fö, fatt ,famt
Mig år ieke alleår en billig

bära mig, om jag, vid detta

at åtminjlone med några ord, yttra den

twariiti Herr B'orgmåjl'arens
den ömafle vördnad, fom deraf
fålgd.
den heder fliedd, at jag blifvit antagen, till Herr Borgmäftarens
fiafl
våtartade Barns handledare, uti vett och dygd, ntan ock den Jäl/fynta
lycka, at jag fjelf njutit Barna-rått -och omvårdnad. Lagerkranfen
hade fent eller aldrig prydt mitt hufvud, om icke Herr Borgmåflaren
■upmuntrat mig hårtil,famt, utan min begäran, underjlodt mig, med
de hårtil nödvändiga medel, at nu förtiga alt annat. Med et ord:
Herr Borgmåflaren och Fru Borgmäftarinnan hafva täflat, at öfverhopa min ovärdighet, med Sin godhet och ynneft, för hvilken härmed
min offenteliga och ödmjnkafle tackfägelfe aflågges, jemte ifrigafle tilonfkan, af GUDs välfignelfe öfver hela Edart vördade Hus, hvars
timmeliga och eviga fällhet blifve godhetens nådiga lön. Samhället
fent, en af jine värdigafle Embetsmän, menfkligheten fm prydförlore
nad, famt hedervärde Anhörige och Gunjllingar fm glädje, fitt förfvar,fm hjelpl Under deffa och dylika böner, har jag äran, at med
tackfammafle och ftårfta högaktning framhärda

Högädle och vidt Lagfarne HERR BORGMÄSTARENS

odmjukafie Tjenare

JOHAN TENNBERG,

§.

I.

Så

högt en och hvar må önfka at få eget tak öfver fitt hufvud, fa beklagelig och högfl förderflig år och den hos ofs nog allmånt, rådande okunnigheten uti Byggnings-konften. Utom den koftnad,
fom vid all byggnad år oundvikelig, men igenom en
fådan okunnighet illa anvåndes, blifva åfven i fynnerhet igenom Tråhus, då de la oförflåndigt upftaplas, fom hos ofs gemenligen fker, fkogarne på tvefalt fått illa med tagne. Igenom deras mindre varaktighet och deraf förorfakade tåta reparationer och
ombyggnader, blir mycket timmer förflöft; och då
i fynnerhet bonings rummen genom en få oförftåndig byggnad ej fom fig borde bevaras för köld, blir
den öfriga tkogen förödd til ved och brånfel. Hvad
både allmån och enfkilt fkada detta medförer, år lättare at begripa ån förekomma. Detta har gifvit mig
anledning at hår korteligen anföra några anmärkningar, håmtade dels, och i fynnerhet utur de förtråfieliga erinringar i detta åmnet, fom Herr Commerce Rådet, den ftore CHRISOPH. POLHEM in.
gifvit til Kongl. Vet. Acad. dels utur andras fkrifter
och egna obfervationer, huru varaktige Tråhus fkola
upbyggas. 'Ehuru.jag i detta åmne ej kan tjena det
allmänna med en fulkomiig afhandling, få år jag dock
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nögd
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iiogd om jag hårigenom kan låmna andra anledning
at finna och upgifva flere förbättringar uti byggnings
konftem

§. 2.
Det förfla nödvändiga år, at grundvalen vål
lågges. Hår vid bör man noga tilfe, hurudan grunden af naturen befmnes. År flållefe eller marken nå-

gorlunda jåmn, fall och hård, behöfves föga konft,
at lågga en god grundval Men år jordenlöfareoch Mllet oj amt, då fordras mera varfamhet I denna håndelfeböra hörnftenarnegråfvasåtminftone enhalffamn
neder i jorden, emedan tjälen annars fmäningomfåkert
rubbar de hörnftenar, ur fitt ftålle fom ej ligga mera
ån %a 3 q arter djupt. Til defto fl orre fåkerhet kunna
ock flarcka pålar, af röta mera tolande tråd, drifvas
i botn af gropen, på hvilka hörnftenarne fedan låggas,
då man med tåmmelig trygghet kan bygga derpå.
Stenfoten bör åtminftone vara en half aln hög, ofvan
jord och i bonings rummen en hel aln eller fex qvarter hvarigenom den förmån vinnes, at nederfta ftoc*
kärna, genom liggande på bara marken, eller takdroppets upftånkande ej taga röta och fåledes påfkynda
Irafets tidiga förfall

$" 3Nåft en god grundval kommer mycket an på godfr

timmer. Tall och gran utgöra hos ofs detta, Afp år ock
ej at förkafla. Tallen år af 4 flag: hög-furu, len-furu,
tall
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tall och gårtall. Hög furu år båfljtil fyllar, fönfterkar^

mar och til enkla bräder åt tak, utan på hufen. Rotand;
dan år båft, til hälften afträdet, fom kännes affina grofva och tj årefulla ådror, famt deraf, at det både rått och
torrt nåftan år lika tungt. Len-furu har granna ådror
och tjenar båft til panelingar och annat innanrede; år
beqvåm at måla på, men mindre varaktig under bar
himmel, ån den förra. I lång timmer tjenar den til
vaggar, och ju tunnare ytan år, defto mognare år
flocken. För folvindt timmer, måfte man noga akta
fig, emedan en enda flock, med fin vihdning kan fkåmma hela byggningen. Det kånnes af fina fmå fpric»
kor, fom löpa fnedt öfver trädet, lika fom uti en fkruf,
och det med fölen. Men de trän, hvilkas fprickorlöpa
emot fölen åro, uti kärnan icke vinda. Om derföre
ytan tåljes bort, år flocken god. Tall har mer yta
ån kårna, och kan nyttjas til uthus» Går-tallen du~
ger til intet i byggnad.
§" 4Hvad Granen åter angår, fåhafva vi den af
3:ne flag: kårr-gran, fkogs-gran och frogran. Kånv
gran har granna och fina ådror, til fårgen gulaktige;
Detta trådflag år det aldrabåfta til taklag och torn»
refningar, med mera» dels för des feghet ftull*
dels ock,, för des varaktighet', når det flåndigt:
får flå i torka eller ock flåndigt i våta. Skogsgran varar båft, når den hålles från våta, och år
tjenlig til taklag och uthus. Fro-gran duger, utom
nödfall, endaft til ved och brånfeL Den gran, fom år
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mycket
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mycket hvit och blek i trådet, rutnar fnaraft; men ju
gulare den år, jubåttre år hon. Dock år röd ved icke eller gagnelig, efter den år på halfva vågen til förruttneife. Alt timmer bör fållas fent om höften, förr ån tj ålen
kommer i jorden, få at ådrarne genom kölden ej blifva
utfpånda, och trådet fåledes löfare.Håraf år klart, atman
måfte nog?, urfkilja det timmer, fom fkal brukas uti
en byggning, om hon fkal blifva långvargig. Har man
friheten at välja, få tages til våningsrum hålft timmer af fullmogen Furu, emedan Granen år ej få varaktig, ock defsutom mera underkaftad fprickande;
men finnes ej tilråckelig Furu, dä måfte man låta nöja fig med Graan; men då bör man fe til, at de nederfta 3 hvarfven, famt nåfta hvarfvet under fönftren
blifva af fullmogen Furu, eller i brift af den, utaf de
bäfta och varaktigafte flockar af Graan.

5.S
Der nåft år högft nödigt, at uptimringenfker med
mera förfigtighet, ån gemenligen plågar brukas. Förft
kommer derpå mycket an, at man förfer fig med trog-

ne och (kickelige timmerman, varande de fkickeligafl,
ibm utan någon fned huggning, knnna göra de fiåila
hugg, det år, fom Herr Commerceß, POLHEM fager,
fom kunna hugga 12 a2O hugg i famma fkura, utan
at hugga det minfta på någondera fidan deraf. Sedan
beror det måfta på en omftåndighet, fom fållan i akttages och hvars mångfaldiga nytta få kanna. Denna beftår deruti, at byggningen bör förft uphuggas, nära
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ra in til det råtta Hållet, och det utan all måffa, uti
våggdragen. Hår vid förefaller vål någon omkoftnad, men den år vida mindre, ån de många fördelar,
fom härigenom vinnas, och jag i följande puncler
korteligen vil utmårcka: 1:0 I Hållet för det, at timmer karlen eljeft flipper med en dragning, för faten,
få måfte han nu dra om flocken flere gånger, når ingen måffa lågges flrax emellan, efter alla faten komma då, at vifa fin fullkomlighet, för allas ögon, igenom den täthet, fom til exempel bör vara aldeles lik
den fom en vålbygd fpannemåls bod kan och bör utvifa, hvaruti ingen måffa får vara. Härigenom vinnes låtteligen den ftora förmån, at hela byggningens
tyngd icke efter vanligheten blir liggande på knutarne, hvaraf tvenne betydande ölägenheter hårflyta^
neml., at knutarne deraf taga fel, om de icke åro aldeles rått huggne, hvarpå våggarnes undergång nödvändigt måfte följa, famt at, då knutarne bara upp
hela byggningen, måffan då icke blir vål fammantrykt,
hvaraf våggarne blifva vinda, rummen kalla och dragfulle, famt måffdragen förvandlas til tjenliga hem vi»
iler för möfs. 2:0 Förekommes nu båft, at timmermannen icke få afhugga ftoråndarne, når hela flockens långd icke behöfves, til at fkona fin möda, med
iloekens lyftande och djupa drags huggande. Ty
når ftoråndarne borthugges, blifva dragen nödvåndigt grunda, hvaraf våggarne blifva ovaraktige, och
rummen kalla och obehagelige at bo uti. Derföre
bör man tiihålla timmerkarlarna, at nödvändigt an-

vånda
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vånda få mycket' fom fke kan af ftoråndan utaf floc-i
ken, fåfom defsutom mera varaktig ån lillåndan. 3:0
Kan och bör nu tilfes, at alla fat på ena våggen löpa
Ihop med kårnan, på andra våggens flockar; men
fvarar den ena våggens måffdrag nåflan lika, emot
den andra våggen, i korfet, då år knuten i endera
om icke i båda ftockarne fkamd. 4:0 Når byggningen nedtages at å råtta flåliet upfåttas, fa år arbetet
godt, om inhuggningen, å både fidor, år någorlunda
lik och tilfamman utgjör halfvaflock ens tjocklek, men, i
annat fall, fvikeligt. 5:0 Bör niåffdraget, midt emellan knutarne, aldrig vara flörre, ån en tum, för båttre flyrka, varaktighet och varma; hvartil åfven bidrager, om man anvånder det grofvafte timmer, til
bonings rummens vaggar. 6:oNårfkarfningar behöfvas,
i långvåggarne, måfte iche! allenafl dymlingar vara, å
båda fidor om fkarfven, tvårtigenomde fkarfvade flockarne, och något öfver och under in i de hela, utan
bör åfven et hål baras midt i fkarfven, fom med en
rund dymling flås igen, dels, at flockarne ej måga fkrida, dels ock, at [fkarfven må blifva vål tåt. Dymlingen bör vara af torrare trå, ån ftockarne. 7:0 Det år
brukeligt, ati alla varma hus, gjöra få kallade^ måfsgluggar; men förfarenheten har lårt, at mollen, haft
mer nytta håraf, ån mennifkor, emedan de förre
der i gjort fig beqånaa bon, och dymedelfl inflåpt den
kalla luften, genom moffans botrifvande. Til detta
ändamål år därföre befunnit vara långt tjenligare, at
bruka rått timmer j ty juråare det år, jutåtareblir fkarfven.
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8:0 Bör noga efterfes, at alla dör- och fönfter-pahafva
2 tums fjunknings tnon, vid bagge andar, offler
under;
ty eljefl få väggarne famma fel, forcfnår
och
Ver
de rida på knutarne, utan at rått få fjunka, hvaraf byggningen blir både kall,och bvaraktig. At éj hindra fjunfeningen bör likaledes tilfes, at intet andan af någon dymling, eller någon flor af huggeri qvifl af timmerflocken,
låmnas högre, ån ytan af flocken* utan hugges fnarare litet lågre in. 9:0 Når höga fönfter gjoras til 2a 3 i bredd,
då uphugges gemenligen mellan poflerna för fig fjelfva,
til ac fpara lårtgtimmer. Om moflan efter vanligheten,
då ftrax inlägges, få hånder låtteligen, at mellanpofterne
icke fjuncka lika, rfted vaggar och knutar, famt bågna derföre ut, om mofldraget år förlitet, få at öfre delen, af
våggarne komma at rida på dem. Om åter deras drag
lemnar ftörre fjunkningsmon, ån öfre våggen kan följa
efter, få blir moflan i famma 'drag otryckt och rummen
fäleds kalla. Ja, fl tramt fönfter fodren ej hålla mellanpållerna qvar, få falla de ut af fig fjelfva. Utom defs har man
då låtafle tilfålle at fe, om knutarne blifva lodrätt uphuggna; om flor-och lill andarna altid blifvit paffade få, at
flockarna ligga horizontelt, med mera nödvändigt. Detta
alt har man båda tilfålle, at noga underföka, och förebygga
det fkadeliga, cm, fom fagt ar, våggarne uptimras förut,
ty då märkes båft huru tätt faten åro fämmandragne,
få vål i påflerna mellan fönflren, fom fjelfva våggarne,
få neml., at inga möfs eller annan ohyra låtteligen kan
krypa der emellan. Når nu en tråbyggning på detta fått
blir uptimrad, kan hon faket hafva beftånd 1 långliga'tider, allenail den varder förfedd med et godtoch förfvarligt tak, och annors blifver vål vårdadt, famt år inga olyckor underkatladt.
§ &
Ett fådant tak gjöres både af torf, och af bräder,
B
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Ömftåndigheterna tillåta mig icke, at utmärka de fel, fom
vålla, at ingendera långe hafva betland. Jag måfle derföre vara nögd dermed, at körteligen vita, huru bagge
flagen, kunna fördelaktigaft inråttas. Hvad et torf tak
angår, få bör följande noga mårkas:i:o Nåfren bör ej låggas paralleltmed takfoten, fom gemenligen fker; utan bor
all nåfver på tak låggas fnedvårts, få at hörnen diagonaliter emot hvarandra komma altid rått upp och ned, ty
derigenom blifva tvånne kanter vål och lika täckte, då
eljeft, allenafl en kant fkylas, och den andra lämnar en
öppen våg för vattnet på fidan. 2:0 Förfarenheten har
lårt, at den hvita fidan af nåfren uthärdar många refor
långre emot jorden, ån den gula, och dårföre bör t den
förft nåmde vandas up emot torfven, fom fkyndfamt bör
låggas dårpå, at nåfren af fölen ej må krokna. 3:0 Torfven bör vara af fvart mylla, ty annan jord, hvarå grås ej
vil våxa, minfkas af rågn och blåfl. 4:0 Ju fåmre jord
torfven beftår af, defto mindre bör taket vara brant, at
den ej altför tidigt må blåfa och falla bort. Hvad nåfren angår, få får den ej vara hålig, om taket fkal befrias från dropp. Tvenne tjocka nåfrar, utan hål, åro föröfrigt båttre, ån tije tunna. Dock fom både åkren och
betesmarcken komme alt för mycket at lida genom gråstorf vens affkårande til tak, få vore båft, om tunna fyrkantiga vål brånda taktegel brukades i torfvensjftålle, at
täcka nåfren med ♦ de, fom bo på fadana ftållen, der tunn
fand eller annan fkifver i tilrackelig myckenhet finnas, kunna med fördel använda dem, at lågga öfver nåfren,
§. 7.
Bråd tak, på det fått de i allmänhet gjöras, råkna fållan fin ålder, öfver 12, 15 a 20 år, då de likväl kunna hinna til 100 år, allenafl man finge bräderna af vål mogen fu«
ru, och ville i aktaga, följande omftåndigheter. Om man
flår allenafl en fpik mitti brädet, få kroknar det up, åt både

kanter,
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kanter, och om man flår 2 fpikar i bredd, få ipricker dtt
midt i tu, når friheten at bolna och krympa, år det betagen. Man har derfore funnit vara båft, at fåga alla brådec
midt i tu, til tvånne halfvor och alfenaft med en fpik
fåfta dem midt uppå. Når de fålunda fonderfågas, få forekomes både fprickning och krokning. Och
fom kårnbråderne, hvilka hålft fpricka, åro ftorre delen bredaft, til mer ån en half aln utur rotands timret, få bor fådant vara til tak utantil, men alt annat til innanrede. Hår-i
med vinnes den forman, at fedan bråderne åro midt i tuIkurne, fom fker, når 12 bråder ligga tilfammans, atfågas
på engång, få fågas likaledes all yta ifrån, få at hvart halfbråde blir 1. qvarter, til fådan flags godhet, fom på tak
kan hårda ut, til 100 år, då deremot ytan eller kanten fkul!e på kort tid forruttna. Har man ej tilråckeligt, af rotands
bräder, fårdeles af fullmogen Furu, utan måfte gripa til både ondt och godt, då år båft, at lågga alla de fornåmfta
utan efter tått tilfamman, och de fåmre derunder, hvilka,
fom de icke få mera vattn på fig, ån dety fom faller emellan fpringorne af de ofra, få behofva de ej eller vara bredare, ån 2 a 3 tum, fom gjor tilfylleft, at taga emot det
vattn, fom faller på dem, hvilket år mycket litet, nårreflingen
gjores in vid brädden på de ofra, men tvenne reflingar tått
tilhopa, 'midt efter det undra. Hvardera andan af undec
bräderna fpikas faft med en liten fpik vid reflan, få at hu£.
vudet fkyles af de ofra bräderna, hvilka fäflas på 3 ftålleri
med längre fpikar. En plugg/emellan under bräderna midt/
ofver våggen, at fno ej rcM yra in. Det år likamycket
om ytan på de undra fitter qvar eller intet, allenafl: de
två reflor, fom derpå gjöras, fke på kärnveden, och ej p_
ytan. Man har ock den förmån, af brådernas fonder lagning, at fedan d« allenafl:fått ett qvarters bredd, emot en
halfaln, få blifva icke eller faten emellan famma bräder mer ån en half gång få ftora, fora eljeft, och derfore
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Jean ej eller måfta få fnart fåfta fig deremellan. Men fom
man nu mera fållan kan få bräder af hålft någorlunda mogen Furu, och vår redan fa medtagne fkog tarfvas til få
mänga andra behof, både uti utrikes handel och inrikes
hushållning, få är vål båft, at fmåningom förfe fina huus,
med fådana nåfver tak, tåkta med flata taktegel, fom i
flutet uf 6. §. nåmdes, eller ock med ordinaira taktegels
tak. Til uthus kunna tak af halm och hvafs brukas, fom
härdar ut mansåldrar, allenafl de göras på det Engelfka eller fkånfka fåttet.
§. S.
Den, fom omftåndeligare vil låra och Veta, hvad jag
i Brift af tid och medel angående detta åmne, varit tvungen at förbigå, kan til fitt fulla nöje finna det, uti Kongl.
Sven/ka Vettenjkaps Academiens Handlinger for aren 1739,
och 1740. Hvad infigt uti Mechaniqven och Architecfturen,
kan uträtta, ti! en tråbyggnings otroliga långvarighet,
kan fkonjas af byggningen på Arnås, i hvilken Konung
(juftaf den förfta fålvit, fom redan flått i några hundrade
Sr, och kan efter Den flora Commerce Rådet POLHEMS
intygande, ännu flå i några hundrade till. Hvad vinning
vore det icke både för det allmänna och enfkilta, om tråbyggningar öfver alt'fkulle, fom de verkeligen kunde,
ernå famma-fullkomlighet, fom denna; Imedlertid år och
blir min önfkan, at det fördårfveliga klåpaktiga
byggntngs
fått, fom öfver alt hos ofs år gångfe,
i
L
måtte fnart få en

Ande.

G. A. Å.

