Kakel Fabrikö ren
Herr Rejnhold Sanngrén
tillhanda
Kangasala den 30/1/71
Ä rade Svå ger Rejnhold!
Emedan jag nu ä r i trakten att skrifva till Ekenä s få r jag efven lusten på mig att
med nå gra rader komma till tals med dig. Jo, ser du, som jag i lö rdags brefvet
nä mde om fö r gemensamma svå grar och svä gerskor att jag ä mnar stä lla till med
vä rksta byggnad emedan mina fö rra verkstä der ä r fö r små nä r jag få r nu
arbeten, - jag lä rer vä l ej komma att bygga så kallade reshus eller med stå ende
virke men sä rdeles roligt vore det att af dig som erfaren uti denna konst, hville
vara god och gifva mig beskrifning på ess beträ ffande hvid rappningen, - jag
menar med ett ord huru rappningen holler fast vid vä ggen? om det skall vara
pä rtor huru tjocka och breda dessa skall vara samt huru lå ngt i mellan dessa,
efven huru de fä stes om det sker med spik eller med pinnar, och om pinnar
brukas huru de fortast kunde å stadkommas. Och hvilket sort trä d vanligast har
anvä nds till dessa. Och slutligen hvad fö r sort material bä st passar till skjelfva
rappnings bruket. - Nå gon sort berä kning i lasstal lera m.m. lä r vä l icke kunna
fö rutsä ttas i anseende till famntal å qvadraten å vä ggen.
Vidare till bö rjan vill jag frå ga: få r det vara må ssa imellan virket; fordras det
mycket jern saker till bindningar?
Fast ytterligare kommer en frå ga? må nne det vara nå gon god idee att lö sa opp
leran uti en vanlig lerbrå te (som anvä nds vid tegel burck) fö r ä n den gjö res till så
kallade lervatten?
Jag beder att du ä r god och ursä ktar mig att jag tillskyndar dig litet besvara, men
du må ste vä l ä n dock nå gon vilostund med nå gon rad lä nka på din Tillgifne
svå ger, hä lsa din omgifning ifrå n oss allesamteligen och
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