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Anmärkningar
rörande

Timmer-Hygget
In agris filvisque fi\nt Senatores

Ciceeo,-

Itland de åtfkillige förmåner vi dragé af våra fkogar,
j? iörtjenar den aliupmårkfamhet, at

ofiridigt billigvi af dem erhålle Timmer eller ämne och virke, ej
allenaft til funda Boningsrum fur ofs fjeltve, utan ock til
andra for vår beqvåmlighet oundgängliga byggnader. Det-
ta träffas dock. fällan numera af erforderlig godhet, i fyn-
nerhec klagar \x\aw allmänt i vare tider at det på långt når
ej åger den varaktighet til byggnader, fom i de åldre.
icke heller den täthet, utan med fina flora och djupa fpric-
kor gör boningsrum, åfven med all möjelig förfiktighec
upförda, kalla och dragfulla. Hviika brifter otvifveiaktigc
fmåningom fkola minfka dettabruk af(leogen, fom dock
til närvarande tid utgjort dels ypperfta varde. Vill man
igen ioka orteken til defia [briftfölligheter, få kunna de
ingalunda finnas uti någon naturens, nu mera ån tilfore-
ne förfvagade kraft eller faknade förmåga at tildela fina
allter den fullkomlighet de möjligen kunna vinna, hvil-
ken åtminflone uti ingen af defs andre vårkningar ånnu
kunnat röjas, utan förnåmligalt i det ringa urval af den
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Ikog, fom til Timmer i tfare tider nedfalles. Af denm*
anledning har jag å följande blad, företett mig åt upgifva
några, uppå Naturens egen anvifning grundade få före-
skrifter, hvilkas noga efterföljd vid fkeende timmerhugg*-
ning jag förmodar lakraft Skall för vårt timmer återftåila
defs fordom med Skål uphöide, men nu mera, genom
Tår obetånkfamhet, plötliigen förlorade, varde.

f. t

En tåt och faft fammanvåfnad af fibrer, famt föga
eller alls intet af våtfkor utdånta Suftror åro, enligt all
theorie, och Vunnen erfarenhet, oftridigr de egenfkaper $
fom fåkrafl och påiitligafi: beftåmmä timrets ypperlta god-
het til byggnader. Delte låmna ef.allenaft timret etfor*
derlig Styrka, at i långfla tid uthärda yttre luftens våld-
fam het, utan ock på det kraftigafte förvara det för Spric-
kor och remnor, fom vid defs torrkning i annor håndel-
fé, afde utdånta fafrrörens Sammanpackning, oftridigt leda
fit urfprung.

Om vi derföre önfke ofs et gbdt och varaktigt tim-
mer, bör vår omtanke hufvudfakeligen få Sias vid under-
fökningen af de omständigheter, under hvilka nämnde
egenfkaper förnåmligaft kunna träffas hos' vår til timmer»
hygge utfedde Skog. Bland defia åter tyckes isynnerhet
fkogens mer eller mindre mognad förtjena vår förfta up-
mårkfamhet.

Så väl en allmän erkänd erfarenhet, fom all phyfio-
Jogilk underSokning <sfvertygar ofs på det kj-aff-jgaSte, at
ej mindre djur ån växter, med et ord alla orgunifke krop-
par under fin tilvåxt, eller innan de hunnit fin fulla mog-

nad,
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isadj til fime fiferei» år© mjuke och af ess l<ss CammsttSSte-
ning> famt til Snafafmk ymnsgaäHiipfylkfe mtå vMkm.
Göre vi nu häraf tißmphing til värt ummer, 13 finae vi
tydeligen at det huggit, under fin Mila vs*t, elter innan
defs erforderliga mognad, ej annat kan än blifva tufa et
för de ölägenheter j hvilfca man allmänt klagar åtfölja det
timmer, fom i vare tider til byggnader användas. Inge»
förefkrift blir derföre vid timmerhuggning naturligare ån
den ? at Ima ingen omogen /log t/1 timmer bår fållas eller
nyttjas. Men den tidpunkt, pä hvilken et tråd hunnk fsn
vederbörliga mognad, torde mången med goda Skål in-
vanda, blir ej lå lätt för en och hvar atmed Säkerhet be-
flamma. Sant år ock det,, at denfamma efter åtSktfliga
omftåndigheter, fafom jordmån, läge med raera, ganfea
mycket förändrar fig; men med behörigen använd upmårk-
famhet fkola vi dock finna, at naturen åfven hårutinnan
lämnar ofs all erforderlig uplyfning. Så långe et träd ar
i tiltagande, Se vi ögonfkenhgen at det uti toppen årli-
gen gör Starka Skott, hvilka med åren i den män aftagaä

fom trädet närmare och närmare nalkas fin mognad eller
Stadgade ålder, då det tvärftannar at tiltaga i långd, til et
Säkert vedermåle at märgen (meduila) nu mera ej for,
mår uttänja den faftare och Starkare våfnad fibrerne alla
redan vunnit. I>efs Sålunda i toppen hämmade gång fö-
ker märgen Sedan fortfatta uti de nårmaft toppen bennte-
lige qviftar, hvilke fnart nog nu tiltaga at de hinna til
Samma högd med toppen, då de gemeniigen, om ej natu-
rengenom andre tilfålligheter rubbas i Sin vanliga ordning
åfvenledes afftanna i fin tiivåxt, för at lämna ofra nämn-
de märg tilfålle at med lika Styrka förlänga de öfrige, tik
deras arven Stadgade fibrer ej heller mera tillåta någon
ytterligare förlängning. Härigenom vinna tråden det man
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Kallar krona hos dem, hvilken junärmare den hinner en
Cirkelbåges fkapnad, mer och mer röjer trädets tiltagan-
de mognad. Hårunder ökas ock fibrernas fafthet i (amma
mån, den näring de nu hämta användes endaft til deras
Styrka iedan, förlängningen uphört, hvaraf de blifva tjoc-
kare, fämmartpacka åfven derföre alt mer och mer de
underliggande fiber hvarfven; emedan barken ock nu fmå-
ningom hårdnar Samt icke Så lått uttånjes, Som tilförene.
Af denne Sammanpackning förflöres de emellan fibrerne
löpande fsftrören, alt itemma mån, fom dtn tiltageroch
tils de fluteligen aldeles föifvinna, då ej annat utrymme
mera gitves för de i rådiet och fafthet ännu möjligen til-
tagande fibrerne, ån den de kunna vinna genom de långs
åt på Stammen upkommande fprickor. Innan defia åter
röja fig, åt o alla på Stammen tilförene fynliga ärr efter
aftellne qviftar, af den på alla kanter utdånte barken, full-
kornligen öfverfvåilda och aldeles täckta, Samt föga an-
dra Saftrör öpna ände, Som följa barken, af h vilka den
årliga fafringen danas och underhåiles. Den yttra tunna
ytan år féljakteligen i denna Ställning endaft vid iif, den
inre eller tätare maSlån kan i vifst afleende nu allaredan
anfes fom död, Såvida rören, hviika kringföra våt/kerna,;
på fått fom fagt år, uti den blifvit fårSlörda:, nu år Så-
ledes den tiden inne då trädet vunnit defs mognad i tåt-
het och fafthet fiamt bör til vår nytta användas, ty Seder»
mera nalkas trädet mer och mer fin förrutnelfe oeh flu-
teliga undergång.

Af denna Naturens fafiftålde ordning vid trådens til-
våxt,.ku',na vi nu låtteligen utleta följande kännemärken
iåfom de påliteligafte at beftåmma deras vederbörliga mog-
nad nämligen: at et tråd, fom med erforderlig tjocklek
fåkrafl röjer fin frodighet och trefnad, I;mo vunnit fin

l kro-
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krona, få at qviftarne upråttftående i det nårmafte äga
en Cirkelbåges Skapnad. 2: do til fin Stam år rund och
jämn ända til kronan, Samt 3:tio til barken ifrån roten
närmare til kronan år mer och mindre remnad i längsåt gående Sprickor.

§. H
Ehuru et tråd äger defia nu anförda tecken, och i

flod af demkan anfes fullkomligen mogit til timmer, få tilta-
ger det dock, få länge det flår på fin rot, årligen med nya
lafringar, hvlika afde under barken närmaft liggande luftrö-
ren danas. I den mån defia äro Saftfulla och utdånta då trä-
det fålles, i Samma mån blifver ock naturligt vis trädet
vid fin Sedermera fkeende torrkning utfått för Sprickor och
remnor. Defia gå väl ej djupare ån genom de vid ytan
befintlige fibrer, hvilke af defia rören nåres; men de blif-
va Så mycket tätare, Så at de Sluteligen i likhet med en
fvamp, ej allenaft fuga til f\g den röiande fuktighet, fom
i luften finnes, utan ock i det långSta qvarhålla den fam-
ma til at förStöra åfven den faftare delen af timret. Som
i annor håndelfe Svårligen kunnat af denna fuktighet Skadas.

Til undvikande afdetta åfventyr år följakteligen nöd-
vändigt, at, vid Skeende timmerhygge, få noga iom möj-
ligt år känna den tid af året, på hvilken åfven deffa rö-
ren i minfta mån kunna vara af tefter utdånta. Såfom
åter denne rörens egenfkap förnåmligaft beror af den mer
eller mindre grad af tilvåxt och mognad, Som fafringen,
hvilken afdem tilredes, på olika tider af året äger, Så år
oftridigt, at af denna fafringens mer eller mindre tåthes
och fafthet den fakrafte uplyining kan vinnas om befkaf-
fenheten af de under och innom den Samma befintdiga
faftrören. Vid
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Vid vårens ferfla borij *o Seaes åranss ej det minfta
fpar rilfefnnge»; emeliao barker» och' träee (Hguana) trå&
fas na endaft, efter kvart och e«r enSds art» i mer eller
niiradre män, en tunn och ofi-aft» dä barken Ifcitfas» i myc-
kenhet utrinnande våcfka. Denna beredcs någon tid eler-
på til et geléeåktigt väfende, fbm vi känna under n.sran
af fafva» hviiket ' Sedermera under Sommaren mer och
mer tiltager, Samt fluteligen utv.ikkr fig uri ordenteiige
tråd fibrer, hvilka emot höften, bos töfträden dä de
fålia fina löf, och hos barrtråden något iednrae, i det
närmade vunnit Samma fafthet, Som den öfriga delen af
trädet, dock med bibehållande af fina faftrör, hvilka be-
tydeligen hårunder förlorat få väl af fin förra vidd fora
litfpänning, och (åledes^ vid tråders torrkning ej mera kun-
na åftadkomma några Särdeles Sprickor. Af denne natu-
rens allmänt erkända hushållning med tråden följer således
loiklart, at de om höften Sedan Safringen blifvir ful!mo-
gnad och Stadgad, hyfa det möjeligen minda förråd af Saf-
ter, och at i Stöd dåraf den 2 dra förefkrifcen vid timmer-
hygge blifver, at intet timmer för än denna tiden eller jent
pthöften bår fällas.

Under den kyla luften denne årstiden äger, Sker och
trådens torrkning ganfka långfamt, hvaraf händer at knap-
pad annat ån det vattenakdgafte afde åcerftäende fafterne
utdunSta, då de kådaktige delarne tillika med de andre af
famma fafthet, quarblifva til Större Styrka för timret, tvärt
emot det man får erfara om Sommaren, då under en ftark
värme och deraf fororfakad jåfning i våtfkorna alt hvad af
dem kan uplöfas förflyger i luften, hvarpå fkåcktals Jnfieäer
fammanlåckas at underftödja den förrutnelfe, Söm våt-
fliornas jåfning allaredan til en Stor delpåbegynt uti timret.
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Öacktadt nu timret efter defla upgifne förekrifter blif-

vit fällt få våi full moget, Som ock a råtta riden öm hö-
ften, händer likväl at," det famma icke defs mindre
Sedermera, når det til byggnad Skall användas, i Synner-
het efter någon längre tids förlopp, finnes til fin yta an-
gripit at rota och under barken betydligen fkadat af mafl*.

OrSaken hår til kan ej annorStådes igenfinnas ån i bat-
ken, Som på timret blifvit quarlåmnad. Denne bark bin-
drar ej allenaft på et mårkeligt fått utdunflningen ifrån
trädet, utan öck, medelft fin fvampaktigavåfnad, infuper
långt mera fuktighet af luften ån det til fin våfnad faftare
och tätare trädet (lignum) möjeligen kunde göra, hviiket
alt DU HAMMÉL med de noggrannaste rön blifvit Satt
alt utom all tvifvel. '

Til utrönande håraf tog han tvånne Stycken utaf en
nyfs afhuggen Ek, ifrån det ena affkalades barken; men
qvarlåmnades på det andra, fedan afvågde han dem båda
til lika vigt, fåmt lämnade dem uppå et ock Samma Ställe
at torrkas; då han en tid derefter erfor at Stycket, fom
med fin bark torrkades, endaft utdunftat 12 unts, under
famma tid, fom det afbarkade förlorat hela 32 af fin vigt.
Sedan det aSkalade Stycket redan var fa torrt atutdunftnin-
gen mera genom vigt icke kunde utrönas, fortfor det
andra ännu tydeligen med den famma, tils at fiuteligen
ockfo mafken inftåite fig uti de".na Sa långe underhåline
och för defs båttre trefnad til jåfning allaredan Öfvergån-
gna fuktighet. I grund håraf biifver Således den 3:dje få-frcfkr-iften vid timmerhygge , at barken på timret, fä jnart
det blifvit fält bor

genaft aftagas.

" Förrättas denne afbarkning under det trädet Står på
fm rot5 och ej högre an til kronan, på det trädet någon

tid
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tid derpå måtte ännu bibehållas vid lif, har man fullkom-
ligaste anledning at förmoda, det timrets täthet och faft-
het därigenom ganfka mycket Skall befordras. Den affka-
iade barken gynnar bår på- lika fått, fom i förra fallet,
trädets Starkare utdunftning; men den qvarlåmnada kro-
nan med fina löfeller barr äger derjåmte förmåga at up-
draga'näringsSaft af rötterna. Denne updragne nåringsfaft
kan ej mera användas til fäfringens beredande, emedan
barken, fom nödvändigt fordras vid deSs tilvåst, år bort-
tagen, måfte Således i detta fall endaft tjena til at befor-
dra de ännu mindre Stadgade och til fin våfnad löfare fi-
brers fafthet och ftyrka, under det de vattenaktige och
måft flyktige delarne mer och mer ifrån den famma från
Skiljas. Flera uti Smått til uplyfnings vinnande hårutinnan
anftålta rön, utvifa åtminftone at timret genom en lådan
afbarkning ögonfkenligen til fin varaktighet och fafthet
kan blifva förådladt. (a).

Nog kan det vid denna barkens afdragning på vifst
fått ökade arbetet, åfven fom den längre tid härunder
åtgår innan man får begynna fin påtänkta byggnad, af-
fkråcka många ifrån antagandet afdetta förflag til fi t tim-
mers förädlande; men månne defia fvårigheter förtjena
någon upmårkfamhet, då man är öfvertygad, at man här-
igenom bereder fig et byggnadsvirke af den fullkomligafte

fomkan vinnas?
godhet, möjeligenTiden med andra gynnande omftåndigheter hop-
pas jag fkola Småningom mer och mer updaga för ofs
d^t, fom kan lända til förbättring, ej allenaft uti denne,
utan ock i många andra delar af vår hushållning med
Skogen.

('») Se Flcifchers om Danfka och Norik a (kogvSfendet pag, 362. dår
defla rön . utförligen bclkrifvas.
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