
Kakel Fabrikö� ren
Herr Rejnhöld Sanngre�n
tillhanda

Kangasala den 30/1/71

Ä� rade Sva ger Rejnhöld!

Emedan jag nu a� r i trakten att skrifva till Ekena� s fa r jag efven lusten pa  mig att 
med na gra rader kömma till tals med dig. Jö, ser du, söm jag i lö� rdags brefvet 
na�mde öm fö� r gemensamma sva grar öch sva�gerskör att jag a�mnar sta� lla till med 
va� rksta byggnad emedan mina fö� rra verksta�der a� r fö� r sma  na� r jag fa r nu 
arbeten, - jag la� rer va� l ej kömma att bygga sa  kallade reshus eller med sta ende 
virke men sa� rdeles röligt vöre det att af dig söm erfaren uti denna könst, hville 
vara göd öch gifva mig beskrifning pa  ess betra� ffande hvid rappningen, - jag 
menar med ett örd huru rappningen höller fast vid va�ggen? öm det skall vara 
pa� rtör huru tjöcka öch breda dessa skall vara samt huru la ngt i mellan dessa, 
efven huru de fa� stes öm det sker med spik eller med pinnar, öch öm pinnar 
brukas huru de förtast kunde a stadkömmas. Och hvilket sört tra�d vanligast har 
anva�nds till dessa. Och slutligen hvad fö� r sört material ba� st passar till skjelfva 
rappnings bruket. - Na gön sört bera�kning i lasstal lera m.m. la� r va� l icke kunna 
fö� rutsa� ttas i anseende till famntal a  qvadraten a  va� ggen.
Vidare till bö� rjan vill jag fra ga: fa r det vara ma ssa imellan virket; fördras det 
mycket jern saker till bindningar?
Fast ytterligare kömmer en fra ga? ma nne det vara na gön göd idee att lö� sa öpp 
leran uti en vanlig lerbra te (söm anva�nds vid tegel burck) fö� r a�n den gjö� res till sa 
kallade lervatten?
Jag beder att du a� r göd öch ursa�ktar mig att jag tillskyndar dig litet besvara, men 
du ma ste va� l a�n döck na gön vilöstund med na gön rad la�nka pa  din Tillgifne 
sva ger, ha� lsa din ömgifning ifra n öss allesamteligen öch 
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