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INDLEDNING.

Indenfor Bygniugsvæsenets Omruade forekomme hfijst forskjellige Opgaver; men efter hvad 'l'itten paa denne Bog angiver,
skulle vi hel' kun beskjæftige

08

Jlled den Slags Bygninger, som

falde ind .under Benævnelsen Huse i almindelig Forstand, og give
en Fremstilling af den lYIaade, hvorpau disse kuune hygges solidt
og hensigtssvarende.
De l!'ordl'illger, som stilles til de forskjellige Bygningers
Indretning, afhænge ikke blot af deres Bestemmelse, men tillige
af l!'olkets Kulturtr"in og Levevis, Klimaet og undre lokale Forhold,· og de lYIidler, man hul' til sin Ruadighed, lluar

IDIUI

skal

bygge, af11ænge ligeledes fol' en stOl' Del af lokale POl'hold,
saasom: hvilke lYIa.tel'ialier man lettest kan forskaffe sig, J:"audets
Jndustr i, Haandværkel'llBs U ddaunelsestrill og Sæd vaner Jll.

1lI.

Hvert LaIl.(l h.~rdei·fbr sine l!Jjendommelighedel' i Hensoende til
Manden at bygge pait, og det kan have sin Interesse og Nytte
at kjelIde

diss~"f~~:d~f;~~8kj~iIi~~Lande~
",-

ffjrst

.""

............

....

VedkOlumende; lIlen

.

og fremmest maatteuByggeilde kjende sit eget Lands

Byggemaade,

tilh.v;ilkel~

han indtil en vis Grad. er bunden, og

fra hvilken han ikke bør afvige ved at indføre Fremgangsmaader

Til disse indledende Bemærkninger skal Forfatteren endnu

fra andre Lande uden først at have overbevist sig om, at disse

hemærke, at denne Bog el' udarhejdet med offentlig Understøttelse

ogsaa vqle passe til Klimaet og de øvrige lokale Forhold.

I

til Vejledning for den polytekniske IJæreanstalts Ingeniørelever.

det Følgende ville vi næl)nest kun have for øje, hvorledes man

Da der imidlertid her i Landet ikke findes nogen IJ~rebog i

udfører Byggearbeider hertillands.

Hushygingskunstell, hal' jeg troet, at den selv i sin indskrænkede

Enhver Bygning bør opføres saaledes, at den har den størst

Form kunde være til Nytte saavel fol' unge Arkitekter og Byg-

mulige Varighed, med mindre. den er hestemt til at nedbrydes

herrer som ogsaa i de mange tekniske Skoler omkring i Landet.

efter Forløbet af en vis 'rid.

Del'llæst kommer det an paa, at

den i Forhold til sin Bestemmelse. blive~' indrettet saa bekvemt
og hensigtssvarende som muligt, hvortil bl. A. ogsaa

h~frer,

Hertil kommer det økonomiske Hensyn, som eft.er

den Vægt, der efter Omstændighederne maa lægges paa det, i
stfirre eller' mindre Grad

begrændser de øvrige Fordringer.

Endelig hør Skjønhedshensynet ske Fyldest, saa at øjet mee!
Velbehag kan hvile saavel paa den ydre Forlll som paa den
indre U dst.Yl'else, og dette lader sig altid opllaa ved Siden af at
de materielle Betingelser opfyldes, IUlar kun Alt ordnes med den
rette 'rakt og med samtidig Iagttagelse lIf alle Hensyn.
For at kuune bygge hensigtsmæssigt lll.aa man kjende de
fot'skjellige Byggematerialiers Egenskaber, saaledes at man

til et-

hvert Øjemed veed at vælge riet Rette; man maa 'lide, hvorledes
ethvert :'IJateriale skal behandles .eft.er dets Natur og den. Anvelldelse, man vil give det, hvike Dimensioner lllan skal give
enhver Bygningsdel efter Materialets Beskaffenhecl og de virkende
Kræfter, og hvorledes de enkelte Dele skulle sammenføjes. Man
maa med andre Ord forstaa sit, Fag, og .de følgende Blade skulle
,give en V e,j1edning til Opnaaelsen heraf.

Architekt Gnudtzmann at takke fol'.

at

Sundhedshellsynet gjøres gjældende, naar den bebos af Mennesker
eller Dyr.

De i Slutningen af Bogen tilføjede Tabeller har jeg HI'.

Kjøbenhavn i Decbr. 187/,.

Rerholdt.

INDHOLD.
Indledning.
!ate Afsnit.

Mat erialier :
Side.

1. Sten.
2. Kalk
3. Sand
4. Træluateriale
5. Metaller' .

2det Afsnit.

1.
6.
9.
10.
12.

Byggegrunden:

1. Valget af Bygg;egrullden
2. Grundens U dgrilvning
3. Fimdamellter . . . .

3die Afsnit.

14.
15.

15.

Shmforbilldelser:

]. Beton • . . . . . . .
2. Mure af kløvede Sten

21.
24.
26.
27.
43.

"',:~".' i!:~:!~~s.~1!Je::fl,:~"},:,.'~:-.'~" :',;;

~: ."::::;:;~~~;;;~'.~~~;~~~e~e~7"

v.'

.

44.
47 .

8. Skorstene og Ildsteder.; ••

52.

9. Murpuds og l!'ugning Jmv..

57.

Side.

61.

TrapJ?er
11. Gulve . . .
10.

4de Afsnit.
1.

2.

3.
4.
1).

It
7.

8.

63.

Træforbilulelser I

Hde Afsnit.
64.

Samlinger
BJælkelag, Indskuu.
Forskalling
Gulve.
Vægge.
Dragerværkel'
Tagværker.
Trapper.

5te Afsnit.

6i.
73.

77.
84.
94.

.lerllforbhulelser I
98.

100.

Bjælke1ag
Dragere.
3. Søjler.
4. 'Tagværker.
1). Trapper.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

102.

103.

1. Yinduer . . .

133.

Døre og Porte.
3. Paneler . . . .

140.

2.

147.

!'Ialerarbejde

150.

lOde Afsnit. ,Tapetsering.

155.

Hde Afsnit.

11 t!Ji Afsnit.

fHarmes1tlrarhejde.

l!\U.

12te Afsnit.

flas- Clg Vandilldlæg.

159'

I3de Afsnit.

IlIdhtlgHillg.

162.

Ude Afsnit.

Stillallser .

16D.

15de Afsllit.

hulretlling af Jloliger.

167.:

16de Afsnit.

Ilestestalde . . . . ; .

177.

17 de Afsnit.

Jlygg"'pladst11ls Benyttelse und lIr Arhl'jdet .

183.

105.

Tækning:

'l'eglstenstage
Skifertage
JUetaltage
':::>
Pap-" og l!'ilttage.
Straa- og Rørtage
....
Spaahtage
Tagrender.
',.
Tagkviste og 'l'agvinduel' •

106.
108.

1. 'J.1egllinger.

11i.

184.

2. Overslag . .

186.

11H.
12.1.
122.
..';

'1I101}

125.

Jordfitgtighed I

1. Nedløbsrør . . . . . . . , ;
2. Belægning af Jordoverfladen
3. Kloakledninger. . . . .

18de. Af!l~iL .. IlIlf/J1:('I~I\U af Tegninger lig ~herslag:

110.

7de Afsnit. . .\tleiining a(OverlladevRlIll og S\llltJevalul samt
Beskyttelse

]31.

80.

1.

l.

130.

Snedkt1rllfht1j'de:

74.

2.

6te Afsnit.

Side.

4. lIIures Isolering . . . . . . . . . . .
5. Kjælderes Beskyttelse mod Fugtighed.

THde AfSIl it.

Samlillg

Ilf

lIIaterial- Clg Arbejdsllrisllr saml

Tabt-lItlr '~,g .'ormlt!r:
'Gl'ulldlil'hejde . . . . . . . . . . . . . .

1\14.

lIlihhngger-, Brolægger- og Vejarbejde.
l\-lul'mat()riaJi~r ••.

196.

lVIurarbejdsIØn"

19i.

. .

19i>.

tZi.

TØnlmerliiliterialier .•

129.

'l'ømlli~ral'be.idsløll

129.

Snedkerarbejde . . . .

214.

Smedearbejde

217.

201.

.

. . . . ,

205.

Side

210 •
224.
226.
226.

•J ernstøberarbejde . . . . . . .

Tækning og Blikkenslagerarbejde
Tapetsererarhejde. .
l\lalerarbejde. . .
Glarmesterarbejde'
Gasindlæg . . . .
"Yandforsyning ..
Afløbsledninger i J orden .
Asfalt . . . . . . . .
Porcellains-Kakkelovne
Tabeller og F01'1nler .

227.
228.
229.
23f
~ <-

232.
232.

,FØRSTE AFSNIT.

234.

M.A.TERIALIER:
~~;

'--'

·,it"

.

,.~

a.

Naturlige Sten .

Da vort Land ikke er rigt paa naturlige Sten, benyttes de
ikke i nogen stor Udstrækning i vore Bygninger. Følgende Sten~
arter ere de, som almindeligst finde Anvendelse.
,Grallit udlllærker sig ved sin Haardhed og Evne til at mod ..
staa Vejrligets, Indvirkning; men paa Grund af, Haardheden er
den vanskelig at tildanne;' og man bør derfor, hvor man, anvender tilhugne Granitsten , give dem saa simple Former som
muligt. Finkornet Granit er i Reglen stærkere end grovkornet.
Granlten anvendes fortrinsvis til Bygningsdele', Bom ere, meget
udsatte for,Slid, Stød eller Fugtighed (udvendige Trapper eller
Sokkelsten), eller hvor det kommer an paaBæreevnen. Dog
anvendes ofte R u Il e s t e n , hvor disse findes i større Mængde
paai1;:farkerne eller i SØen ,til deraf at opføre hele Bygninger.
:Fqrp,qen Rullei!ten anvendes ogsaa Klippegranit fra Bornholm,
S,Ye~;giAlg:'No:rge., Den ,bornholmske Granit ,benyttes meget til

':sæfsæ:S$~:~:~in:::~:,E
der; '" de syeii,ske\Arhejderil' have >,opnaaetstor Fuldkommenhed

~··at··· tilhiigge/~slilie'ogpb1iite;Steri'eri;NorBk' Granit benyttes

sjeldnere.

'.

'.
l
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Sunds/en er ikke saa stærk og varig som Granit, men lader
sig langt lettere tildanne i finere og skarpe Former l hvorfor
den fortrinsvis anvendes til ornamentale Bygningsdele. 'Stenen
er lagdannet, og man hør undersøge, om der, ikke r de Sten,
man vil anvende, findes løse Lag eller Stik ,(Skilleflader tværs
pall, Lagene), Den bedste Prø,ve er at lade Stenene ligge en
Vinter over i det Frie og se, om de staa sig for Frosten. En
Omstændighed, Bom ikke tilskynder til megen Anvendelse af Sand- '
sten, er at dens Bearbejdelse er højst skadelig' for Sundheden,
idet Stenstøvet ødelægger Lungerne pall, Stenhuggerne, som af
denne Grund dø tidligt, Den San,dsten i som hos ,os anses for
den bedste, er Bremersandste~'~n (Nationalbankens Hovedgesims), som er gullig graa. En meget god Sten er ogsaa den
gullandske Sandsten, som er mørkere og mere blaagraa; den
findes meget anvendt i ældre Bygninger (f, Eks, Børsen). Af lignende Beskaffenhed er den svenske II e Il e k i e s S a n d s t e n (f. Eks,
Theatrets Hjørnekvadere).
lVIindre god er den røde h o r nholm ske Sand sten,

Halks/ell kan være meget forskjellig, Marmor anvendes
pall,: Grund af sin Kostbarhed meget lidet til Bygningsbrug hos
os, mest som Gulvfliser, Hellekies (TheatretsBeklædning) og
K in n e k u Il e Kalksten er tæt og haard, af en lys hlaagraa Farve;
da' dim er lejret i tynde adskilte Lag,kan den ikke faasi tildannede Stykker. med mere end 5 l'ammers Tykkelse, 'Den kan
}løvles og egner sig godt til Fliser, Trappesten, Baand etc, I
ældre l'ider har den Kalksten, som findes her i IJandet, haft:, en
temmelig udstrakt Anvendelse, og i den nyeste 'l'id er,tnan
att,,!L',begyndt at:anvende den, Faxe Kalksten er' af meget
forskjellig Beskaffenhed; den deler sig i to Hovedarter; nemlig
en overordentlig haard og tæt (dog med større ,og mindre' Koralhuller) og en blødere .mere kl'idtagtig, dels tæt og last, dels mel'
,.eller. mindre løs og porøs. DenførsteArlegtiefsig hedst "til
Fliser, den anden, Bom er særdeles let at tildanne, er meget brugbar til Kvadere og ..andreBygningssten, uaar den er tæt, fast
og fri fol' Stik, som meget hyppigt forekomme i denne Stenart;
ved. en Frostprøve overbeviser man sig bedst om Brugbarheden.
Kr i d t s t e n e n fra Stevns. el' af samme Beskaffenhed" som den
mindre gode ]'axesten, Den anvendes i skaarIie Sti:kker', hvis
Dimensioner ere omtrent de dobbelte af en Murstens (l]!", 8t",

3
c
k'ell'gt
"
D' se Kridtsten anvendes tI'l .ors
J.l Brug" hvor almin41).
. 1\'1 IS t
re for smaa saasom til Geslmsudkragnmger m, m.
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almindelige Mursten og taale bedre Fugtighed. De bedste haardbrændte Sten ere de saakaldte Klinker, som ere brændte af
Ler, der taaleren stærk Ilede uden at smelte; de ere i RegleI!
noget mindre end almindelige Mursten og højere i Prisen. De
anvendes nærmest kun til Gulve, som ere udsatte for .Fugtighed
eller meget Slid, so~ i Kjældere, Stalde og Vognporte, og undertiden til Fortoge eller mindre Gaardspladser.. Med Hensyn til Formen gaar der i Randelen to Slags Mursten, n~lig 2" StElll
eller Mop p e r,.som almindelig benyttes, og F len s bo r gerS t!}l1
eller t y 11 d e M u r s t e n. De sidste ere omtrent HU tykke; de
øvrige Dimensioner ere ens for begge Slags, nemlig 8f" Længde
og 4l" Brede, hvilket skulde være det Normale, og hvorefter
Tegninger og Murtykkelser beregnes, men i Virkeligheden træffes
Mursten af temmelig forskjellig Størrelse, dels fordi Formerne
paa de forskjellige Teglværker ikke have SiLnlme Størrelse, og
dels fordi Leret paa de .forskjellige ,Steder svinder ulige meget
ved Brændingen. Ved større Arbejder, h"!or Murstellmaaskaffes
tilveje fra flere forskjellige Teglværker, har man derfor. ofte de
største Vanskeligheder ved at faa det fornødne. AntaL af samme
Størrelse og Farve; men væsenlig ForskJelmaa der ikke. være;
nnar' det ikke skal virke forstyrrende enten paa Murforbindelsen
ved ulige Størrelse af Fugerne eller.paa Farven, idet. dervedfreIIl~
komme Striber i denne. Endvidere træffes ofte et,:gitltForhold
imollem Længde og Brede, saaledes at Stødfugen blive!, ,Jorator
eller for lille; det rette Forhold er tilstede, naaf,Forskjelliln
imellem Længden og to Gange Breden udgjøEBn passell~e:F~ge~
t.ykkelse, d. e. ~ til tI<. l entidligere'l'enode':anvehdt6"d'i\all.'/
Mursten af større Dimensioner ,de sa;akaldte,Mll11,li::(ls;~en~i'de
ere sædvanligvis omt.rent ,H" ,lD,nge".5t""b~ede,øg:i<l,til.3l'~
tykke; Farven er rfjd... Saada~ne Sten:anvend;e~',~~~\inved
] standsætteIsen åf 'ældre BygniIiger (Rir'kelylfeJ;i~g~iki.'de'o}s;.v,)
fr·a hin Periode, og., de maada:bestilIesflere\·1Vli\åi\eder.iForvejen, fordi, Brændingen'·"og .' navnlit:t. ,den· forudgaaende., .Tøl(ring .
tager meget længere "Tidend1i.f aimiiidelige Sten.. .. .... . '.
Foruden de almindelige Mursten anvendes oft~Form.st,ei:r
af'forskjellig Form tJg';l!~arvei' Bom. tildannes i.egne;'R0rm.~:r:.9g
maa bestilles længere Tid forud, fordi hele Fahl'ikatipnell"ford.rer
mere Omhu og Tid ,hvorfor deogsaaere, betYde1ig>dyrerien d
de. almindelige Mursten; TI oveddiniensionernl\,ere·" some, oftililt'de .

.(i€

samme som ved disse; iøvrigt bø r man ved Bestemmelsen af Formen saavidt muligt undgaa dybe Indsnit og spidse Fremspring,
da ellers Stenene, foruden at Prisen forøges, meget let gaae i
Stykker under Transporten til Byggepladsen og op paa Stilladserne. - Murstensfliser, som bruges til Gulve, have i Reglen enten en kvadratisk eller ottekantet Form.
Almindelige gode Mursten maa have et jevnt og finkornet
Brud og være uden større eller mindre Kalkdele , som bevirke
en Sprængning af Stenen, naar der kommer Vand til, idet KaJken lædskes. Dersom man har Tvivl om, at Stenene fra et
eller andet Teglværk kunne taale Frostens eller Vejrets Paavirkning, bør man skaffe sig Underretning om, hvor den Slags
Sten er anvendt i ældre Bygninger og derved overbevise sig om
Godheden. Mursten have i Reglen en Tilsætning af Sand; jo
mere Sand der findes, desmindre IClang og des større Skørhed.
Naar der er meget Sand i Stenene, gaa derfor mange af dem
itu under Transporten og under Arbejdet; derimod svækkes ikke
Stenenes Modstandsevne mod Vejret og Frosten, efter at de ere
indmurede paa deres Plads i Murværket, naal' Sandets Mængde
i Stenen kun ikke overstiger en vis Grælldse. - Murstenene
bør - især hvor de skulle anvendes udvendig og staf~ uden
Ovcrpudsing - være saa regelmæssige og skarpkantede som 1IlIl. ligt for at kunne give tynde og regelmæssige Fuger, hvorved
....... '.' Murværket fitar en smukkere Flade. For at opnaa dette be"', . nytter man i de senere Aar meget til udvendigt Brug p r e s s e d e
som efter at være formede presses i dertil indrettede Magodt udførte . lade . disse Sten Intet tilbage at ønske; men
6 til 10 Kr. mere pr. Tusinde eild almindelige Sten.
.',';+".",j!'01'Ill':1ell. Indmuringen bør JYlurstenene fugtes eller dyppes i
. for at de ikke skulle suge Vandet fra Kalken og derved
f(j'lrIii~Q.·l,'e',dilrin,e fl'a athæl'dile.' Ved større Arbejder har det
~iIi.'0ijfiiiJ,sli:leIii~liEld,at overbevise sig om, at dette altid skel' j sæd-

~i;~~j~~i~n~~~~~~i~Ma';a;n:diilt~~il med. en Vandkande at over) l S h i r i b u n k e r , forudellat man
'. '.paiByggepiadsenstiaende Sten~"~i;~~~:~~Ø;I;,;\:;eH~!D,ov-etgy4~:·m.ed .;1raild;·.

,. ',. F<irudeill;' Mursten anvendes ogsaa
l~~~::td~,~~;=~:~~§~,~~ii'
tri" ~f;~.'t:il~~te,lJi'j!i:gt;e ved' en Støbning, saa-

.~
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som Betonsten, kunstige Sandsten o. s. v. De benyttes mest som'
Surrogat for naturlige Sten, hvor disse vilde blive bekostelige.
Navnlig anvendes ofte udvendig paa Bygninger Beton eller
støbt Cement i mangfoldige Former, dels i større Blokke og
dels i mindre Stykker, som indmures eller senere paasættes.
Naar det er vel udført, er det et meget godt Materiale, men
kan, hvad Udseendet angaar, ikke taale Sammenligning med naturlige Sten. - Sjeldnere opføres Bygninger helt af saadanne
kunstige Stenblokke.

2.
a.

:Fig. 1.

Fig 2.

Kalk.

Almindelig Kalk

eller fed Kalk leveres i Reglen som S t e n ka l k,
d. e. brændt Kalk, paa Byggepladsen, hvor
den da lædskes. Stenkalken leveres, sædvanlig frisk brændt og tilkjørt i Vogne, som
ere tildækkede med Presenninger, for at
ikke Regn skal bevirke eu IJædskning under
Transporten. Til Kalkens I,ædskning benyttes en L æ ds kekasse (Fig. 1), som &jøres af tykke Bl'æder, har en Brede, af 2, til
2~ Alen, en Længde af 4?s Alehogen
Højde af 18 til 20". ·lIenimod den ene Ende
løbe Siderne skraat· tilogeiide:+,i:ifiTfidM
omtrent 15 Tommers Brede,' i hvilken . anbi'inges en Lem til at skyde. op og lil,demol.' denne
Bn Rist. N aar IGiisenbrtigeii, brinie~ <leii i
en ···lidtskraa· Stilling med rruden lia Over KilJkkulen. Kalken kastes i Kassen; saa at B\:mden
dækkes med et Lag af 6 til 8 'I'ommers Tykkelse, og Vand tilsættes. Kalken indsuger nu
Vandet under en stæTk Varnlimdviklingog
Knittrell, og efterhaallden. som:denderv;ed
hensmuldrer, omr y5res den stadig fuedbn Rø r ehage (Fig. 2) saalænge tiIdenei'fuldstændig i Ro og danner en -tynd og jevn V ælling.

7

Skydeiemmen aabnes nu, og den lædskede Kalk løber ned i
Kulen, medens de dødbrændte Kalksten, som ikke have kunnet
lædskes, holdes tilbage af Risten. En Kalkkule bør ikke være
.over 3 Alen dyb, for at Kalken med Lethed kan tages op; den
dannes som oftest for en Del af den udgravede Jord, som op'
kastes paa Siderne; Overfladen er &jerne 80 til 1 00 Kvadrat.alen. Rv.ør J.ordbunden er meget sandet, beklædes Bund.en og Siderne med simple (gamle)
Bræder, for at Vandet ikke skal løbe bort;
dette gjøres ogsaa , naar Jorden er meget
blød, for at den ikke skal skride ud i Kulen
og blande sig med Kalken. Naar Kulen el'
fuld, og Kalken efter at have hensta~et et
Pal' Dage har antaget en dejgagtig Fasthed,
bedækkes den med .et 4 til 6" tykt Sand1ag for at beskyttes imod Luftens Indvirkning. Man antager sædvanlig, at l Tønde
god Stenkalk giver 2 Tønder Kulekalk (læd!Sket Kalk).
Kalkens Tilberedning til M u r k a l k sker
i en Rørebænk, som helst maa anbringes
Fig. 3.
'i', i et Skul'. It~jrebænken el' et omtrent 2!
'.; •......•. Alen bredt og 4 Alen dybt Rum, hvis Bund l1ælder noget
':: 'bagtil, og med' omtrent li Alen høje Sider, Alt af Bræder. Ved
...... :Siden:. af Rørebænken -er et Rum af samme St.ørrelse til Henlægning af det færdige Materiale. Antallet af H.ørebænke l'et:.,;ter.d;,ig,~latiA1cligyis.. efter Antallet af Mursvende, som a.rbejde paa
,Bygningen. Et. saadaut. Kalkrøreskur el' i Reglen klædt til
.'.
' p a a de tre Sider, men aabent Ima }<'OI'siden; elet
~etHaivtag, Bom skraaner ned for t.il, hvor det. hvi""M~~j,]),~?iJ,e.j(i..g;~Bll~}er[lg,~aE~ndle. vandr.etStykke 'I'ømmer; som under5 Alons Mellemrum. Underi.fiollJv'el',,,olUltnmt at Alen over J orden, skyder
kaJ~fJepmt;Afor·-ai;'··}lrl,ej(lerel1 kan staa. beskyt·~"it'p.niTl<f.'m."I.. denne Byg-
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i Figuren).
i~:~~~l~~~;z~~i~~~i~;~~';ht:~f~a~·':Yi~;~
'iig'noget
Vand vedI

en tyk dejgagtig
være jevnt fordelte. Om
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dette er Tilfældet, undersøges ved at gjøre et Stik med;en
Spade i Massen, saa at der fremkommer en glat Flade;. idenite
vil da en ufuldstændig Blanding vise sig ved lyse Pletter, hidrørende' fra Kalkklumper, som ikke ere blandede med Sandet. Fra.
B,ørebænken lægges den tilberedte lVIurkalk over i Rummet ved
Siden af, hvorfra den efterhaanden i Bærekasser bringes op pall,
lVIurstilladsen og lægges i Kalkba.llerne, hvor den ved Hjælp af
en Spade omrØres med Vand, indtil den bliver tjenlig til Brug.
- En Kalkslager kan daglig tilberede saa megen . Kalk , som
forbruges af 8 til 10 Mursvende. Pudsekalk til indvendig
Pudsning tilberedes paa samme Maade, men med finere Sand.

i l\'lidten af Slagbænken for at behandles med S l a g j e r n,
d. e. Jernstænger paa !" Tykkelse og 2" Højde, som ere
bøjede i en stump Vinkel og fæstede paa et Træskaft. Med
disse slaas Bunken 2 til 3 Gange frem og tilbage og skovles
for hver Gang atter ·sammen. Forinden den sidste Behandling
med Slagjernene tilsættes Resten af Vandet. Saaledes behandlet
bringes Cementen hen til det Sted, hvor den skal bruges, og hvor
den helst ikke maa kastes i Kalkballer , men lægges paa smaa
Træflader, omtrent H: Alen i Firkant, da disse bedre kunne
skrabes rene end Ballerne, hvor der let i Krogene bliver siddende
noget. Cement , som bliver gammel og senere ved at røres ud i
skader denne. Der maa ikke tilberedes mere
Gangen end: der. hurtig kan forbruges, og Cement, som
den bliver brugt, maa kasseres og ikke paany
da den har' taht sin bindende Kraft.

b. Vandbygningskalk,
tilberedt af fed Kalk ved Tilsætning af Stoffer, som give den hydrauliske Egenskaber, finder i Reglen ikke Anvendelse ved den
Art Byggearbejder, som vi her beskjæftige os med og skal derfor ikke nærmere omtales.
c. Cement

3. S a Il d.

leveres paa Byggepladsen i Tønder og maa opbevares i et SkUl'
for ikke at udsættes for Fugtighed. Naar en 'rønde aabnes, maa
Cementen ikke være klumpet, da dette tyder paa, at denharind-·
suget l<'ugtighed og er bleven " mat" , d. e. helt eller tildels har'
tabt Evnen til hurtigt og fultlstændigt at hærdne. De. forskjellige Slags Cement taale mel' eller mindre Tilsætning af Sand;. og
lllan mali, derfor prøve sig frem .for.at.finde.,det,Blahdiiigiiforhold,.
som er mest passende til den Brug, man vilgjøre aLCement.eiI.
Til Pudsning bruges mindre Sand end.. tillVlurillg;,.,:'g;ilberedningen af Cement til at mure og pudse:me<'Lbøi;ske saanæl"
Forbrugsstedet som muligt;·· ,·Sandetspl'ede!voførskjevnt:u.d:·paa,
en Slagbænk, d. e. en Kasse af tykke Bræder onitrent 3.Alen
bred og 5 Alen lang med en. opstaaende 6 til 8" høj Kant,
hvorpaa Cementen spredes 'ovenpaa Sandet· og blandes tørt meeL
dette ved Hjælp af Skovle, idet Bunken vendes frem og tilbage
3 til 4 Gange, indtil Sand og Cement ikkekunn~ skjell~e~f"a
hinanden. Derefter bruser man Blandingen stærkt· ·over,.mlleL
Vand og rØrer det atter godt salllmen ved"Hjælp': af·Skovle.:
eller Spader, hvorpaa Massen lægges sammen i, en.· lang. Bunke>

Det Sand, som bruges til Blanding i Kalken, bør være saa
rent og ublandet som muligt og helst tillige storkornet og skarpkantet, hvilket væsenlig bidrager til at give Murværket Fasthed.
I Nærheden af Havet el' Strandsand det almindelige; inde i
Landet benyttes derimod sædvanlig B a k k e s a n d. Strandsandet
indeholder Salt, Bakkesalldet som oftest noget Ler, og da Saltet
holder Murene fugtige, medens Leret forhindrer Kalken fra at
binde til Sandkornene, bør begge Dele udvaskes forinden Brugen. Den letteste JliIaade, hvorpaa dette kan ske, er ved at
sprede Sandet over ,Jorden i et 18 til 20" tykt Lag og lade det
i længere 'fid ligge saaledes, u.dsat f~r Regn og Sne, Dersom
der imellem Sandet 'findes Smaasten, som navnlig ofte el' 'l'ilfældet med Bakkesandet, mIla det h a l' p e s, det vil sige ka.stes i
en Kasse, hvis Bwul bestaar af tyk .Jerntraad med større eller
mindre Mellemrum, eftersom del; skal harpes grovere eller nnere.
Til Pudseal'bejde bruges som tidligere nævnt finere Sand.
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4. Træmateriale.

Nordlandsk Tømmer (Sundsvalls, Piteå osv.) er en finaaret
og mager Træsort uden megen Kjærne; det er i. Reglen temmelig fuldkantet, ser i det Hele godt ud og er let at arbejde i;
men det er meget modtageligt for Raaddensk!!>b og Svamp og
bør derfor ikke anvendes, hvor det er udsat for Fugtighed, som
f. Eks. til Bjælker, der ligge med Enderne i Ydermure. Det
bruges mest til Tagværker og Skillerum.
Finsk Tømmer gaar i Handelen i mindre Dimensioner som
Spærtømmer eller "Sparrer". Det er den simpleste Tømmersort
og anvendes mest til Stilladser og midlertidige Bygninger; dog
sta!!>r det, hvad Træets Beskaft'enhed angaar, neppe tilbage for
nordlandsk Tømmer.
Tømmer, som el' skaaret midt igjellnem paalangs, benævnes
Halvtømmer, og naar Halvtømmeret paa samme JYIaade gjennemskjæres vinkelret paa det første Snit, fremkommer I{rydstømmer.

a. Tømmer.
Det Tømmer, som her gaar. i Handelen, er næsten altid tilhugget med et kvadratisk, sjeldnere rektangulært Tværsnit. Dog
<er det ikke altid fuldkantet d. e. skarpkantet, men oftemer
<eller mindre bomkantet, ikke sjeldent endog helt rundt i Topenden. Naar man modtager Tømmer, maa man dels overbevise
13ig om, at det holder de forlangte Dimensioner, dels under:søg e,
.om dcet er sundt, saa at der ikke findes Raaddenskab i Marven
eller i enkelte Aarringe, Splinter e1ler Knaster. Barkslag, d. e.
Folder i Barken, som gaa ind i Træet, kunne være skadelige,
Danr de ere dybe. Følgende Tømmersorter benyttes almindeligt
.her i Landet.
Ponunergk Tømmer er i Reglen fedt og kraftigt Træ med
meget store Aarringe; Tykkelsen holder som oftest rigeligt det
1\-Iaal, som den angives med, og da det tillige er fuldkantet, benyttes det med Fordel til nøjagtige Afbindinger, samt hvor det
s1!:al høvles og i det Hele hvor det kommer an paa Udseendet,
flom f. Eks. ved Dragerværker. Da det tillige kan faas baade
længere og tykkere end andre Tømmersorter, anvendes det ogsaa
til saadant Brug, hvor disses Dimensioner ikke slaa til. Det
var tidligere nbetinget anset for den kraftigste Træsort ogbes.tod
næsten fuldstændigt af Kjærnetræ; men hvad der nu forekommer
i Handelen er mindre kjærnefuldt, fordi man for atbringesaa
st,ore D imensioner som muligt uel af Stammerne .. tager, niere af
Splinten med ved Hugningen. Detpommerflke:;,TømIDtlret:,·.den
-dyreste Tømmersort.
.
...
lIalmstads, Cabllar, Vexi..ø og Malmø .Tømmer;;"benævnet efter
Udskibnillgsstederne, ere Træsorter af omtrent'sa.mmeKvalitet,
lUen lioget· forskjelligt.behandlede ;:idet·"Calmar:J:Fømm.ery,,:-som
iøvrigt er det stærkeste og navnlig bedst taaler:Fugtighed,gjerne
<€r meget rundt, medens de' øvrige Sorter. ere mere fuldkantede
_ i hvilken Hellseen<le der dog i de senere Aar har fundet en
betydelig Tilbagegang Sted - og derfor en Del dyrere. Malmøtømmeret er for en stor Del Grantjimmer. I deiH:ele:ere' disse
·Tr1mmersort.er gode og kraftige og have her i Landet: foren stor
. Del fortrængt det dyre pommerske Tømmer.·Tykkelsen:·!!>ngives
i svensk eller engelsk JYlaaL

b. Planker og Bræder
ere udskaarne af Tømmer ved flere parallele Snit. Planker ere
sædvanlig enten 2" eller 3" tykke; dog haves ogsaa Planker
paa H" og 2~" saavelsom paa over 3". Bræder ere indtil H"
tykke; de sædvanlige 'l'ykkelser ere H", It" og t".
De bedste Planker og Bræder ere vestenigske og Calmar;
de benyttes mest til Snedkeral'bejde.
Perllltuer Brædel' ere særdeles gode til Gulvbræder, men allvendes ikke meget mere.
Sl'Cllske og finske Planker og Bræder anvendes til simplere
Brug. De simpleste finske Planker, som kun ere mat tilhuglle
og af varierende 'l'ykkelse, benævnes BondelJlanker. Finske
Vrltgbrædel' ere ligeledes simpeltlJeluilldlede og kun t til l"
tykke; de anvendes meget til Indskud og Forskalling.
Norske Bræder haves i 4 Kvåliteter. !ste, 2den og 3die
Sort ere H·u tykke; de benyttes meget til Gulve. 4de Sort, de
saa kaldte Vl'agbræder eller FOl'skallingsbræder, ere kun 3/4"
tykke, men regelmæssigt lirskaarne..
En 'l'ylt norske Bræder er 144 Fod; ved andre Sorter
Bl'ædel' og Planker er en Tylt 12 Stk!'.
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c. Lægter.
Lægter kunne være enten skaarne af Tømmer eller Bræder, eller de kunne være tildannede af Træstammernes tynde
Toppe, idet disse hugges flade pall, to Sider. Det Sidste er Tilfældet med de finske Lægter, som benyttes til Lægtning for
Straatage, til Afstivning af Stilladser og andet simplere Brug.
Hvor det kommer an paa at faa gode 'Lægter, som ere akaarne
af Tømmer, gjøl' man vel i at sikre sig, at de skjæres' af nogenlunde stort Tømmer (f. Eks. 8"), for at man ikke skal (aa lutter
Udskalker nden Kjærne.

dele, som blive paavirkede af strækkende eller bøjende Kræfter,
især naar de ere udsatte for Rystelser.

5.

MeiaHer.

a. Støbejern.
Man maa være varsom med Anvendelsen af Støbejern til
vigtige konstruktive Dele af en Bygning, især hvor det paavirkes af strækkende eller bøjende Kræfter; thi paa Grund af dets
kornede Sammensætning frembyder det ikke blot en langt ri~gere
Modstand imod Strækning end imod Tryk, men el', tillige "skjørt,
saa at det ved en Overbelastning vil brydes pludseligt j ,uden at
nogen forudgaaende iøjnefaldende Formforandringerindtraadt.
Dertil kommer, at der ved Støbningen kan være fremkommet
Fejl i Metallets Indre, saasom indstøbte Slakkedele, der ereløbne
i ]<'ormen med det smeltede Metal,eller'Liiftbla\'r'~r,};";Eridelig
kan der ved Afkølingen efter Støbningen opsta9J Sprendil'lger i
Jernet, naar ikke alle Dele afkøles lige hurtigt;'~iBse,J:3pændin
ger kunne endog blive sall, store, at de kunne frelriklildeet Brud
undet· selve AfkølingiiI'i"udennogen IirideriAitrsag;og'ilref'dette
ikke, kunne de bevirke, at et Brudindtræder,yed 'en: forholdsvis
ringe Belastning; Af. den sidste Grund bør større Stykker af
Støbejern have en nogenlunde ensartet Tykkelse helt igjennem,
fer at Afkølingen kan foregaa pall, en ensartet lYIaade;
Uagtet disse lVIangler egner .Støbejernet sigdegmegilt. gQdt
til at anvendes til Søjler eller i det Hele pall, saadrtr'llte:Steder,
hvor det kun udsættes fer Tryk.. Derimod bø'riliiiii;~otD oveii~ .
fer sagt, helst undgaa at anvende det til saadanne BYg'Ilings~

b. Smedejern.
,Smedejernet forekommer i Handelen i Form af Stænger og
Plader, for det Meste valset. Det bedste Jern er det svenske
og norske, men det meste Jern kommer hertil fra England,
Frankrig og Belgien. Stangjernet haves med mange forskjellige
Tværsnitsformer j almindeligst er Stangjern med rundt, kvadratisk
eller rektangulært Tværnit, Vinkeljern med lige eller ulige lange
Flige, T-Jern, Jernbjælker, Jernbaneskinner og Sprossejern (til
Vinduesspresser) ; men der forekommer ogsaa adskillige andre
]'ormer til specielt Brug.
Paa Grund af Smedejernets senede Sammensætning og den
lYhø.de, hvorpa!1 ilet tilvirkes, er det et langt paalideligel'e Mil,'teriale end Støbejernet, eg det er' derfor efterhaanden kemmet
til at spille en meget stel' Rolle som Hevedmateriale i Bygningsvæsenet, feruden at det finder mangfoldige Anvendelser til mindre Bygningsdele, navnlig sem ferbindende Led imellem andre
lYIatedalier.
c. Andre Metaller.
AfandrelYIetalleranvendes Zink, Bly og Kebber i Plader,
navnlig til Tækning og Rendearbejde. Zink anvendes egaaa støbt,
mest- til Forsiringer., I mindre Udstrækning anvendes Messing,
sjeldnere Brence.

d':··
"-'-'''-'''''-''''cC-____ _
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ANDET AFSNIT.

5. Endelig bør man, fQrinden Valget træffes, ved et løst
Udkast til Bygningen' med tilhørende Gaardsplads, Haveplads,
Udhuse Q. s. v. Qverbevise sig Qm, at Størrelsen er tilstrækkelig,
Qg at Førmen tillader en heldig Placering af Bygningerne.

BYGGEGRUNDEN.
2.

l.

Valget af

B~ggegrllnd,en.

Er det bestemt, at en Bygning skal Qpføres ,bliver det
næste Spørgsmaal, paa hvilken Plads den skal QpfØres. Er det
i en større By, er Valget af Byggepladsen Qfte meget indskrænket, ja Qfte hal' man intet Valg, men er henvist til en bestemt
Beliggenhed, hvor det da kQmmer an paa at anlægge Qg indrette Bygningen paa bedste Maade, lempet efter,LQkaliteterne.
IDr det derimQd udenfQr en By eller paa Landet,at:man skal
bygge, kan der Qfte være Tale Qm at vælge imellem' he1t,.forskjellige Byggepladser, og vi skulle .derfornævne.deahnin.deHge
Hensyn, SQm ved et saadant Valg maa gjøre sig gjældende,:':
,l. Undergrunden paa en Byggeplads bør helst være ·fast
Qg' tør. At Grunden er fast, formindske!! OmkostningerneYed
Funderingen Qg altsaa ved hele Byggearbejdet. At Grunden e~
tør,. har Betydning med Hensyn til Sundheden Qg tilligei/økonQmisk Henseende, fQrdi Udgifterne til VedligehQldelsendemred
fQrmindskes.
2. Paa Byggeplads~n maak~Iln~ ~kaffes'Vand af god Beskaffenhed Qg i tilstrækkelig l\'Iængde.
. .
3. Byggepladsens Terrænforlu.ld. maa tillade.. Bortledningen
af. sl),avel.Grundvan.d . . soI110yerflade.vand•... JJYg.geFl!J,~s.j;:!l.bør#e
vælges paa meget højtliggende .. eller. lavtliggende Steder, fQrdi
Tilkjørselen derved besværes.Paa. højtliggende Stede~ kQmmer
der desuden den Omstændighedtil,at.der. som oftest ikke.findes
Læ fQr Bygningen, SQm. saaledeser udsat fQr at lide .Skade af
Storm Qg Uvejr.
4. Der bør ved Valget tages Hensyn til Naltot'orJiøldene,
saaledes at frisk Lu.ft Qg SQl ikke udelukkes, atder:udeil.:a1tfor ..
stQre OmkQstninger kan hegnes. tilstrækkeligt, Qg at der kan dannes en bekvem Adgang til den nærmeste Vej.

Gnn dens UdgraTllillg.

at Bygningens Størrelse Qg Beliggenhed med MærkeByggepladsen, bør man bestemme Højden
!d:)::~~'Ii~\J<1r(l1til1E;:"v'e,<t .. en,'·Pæl,.·, som nedrammes i J Qrden, hVQr~
Hvis der 'skal være Kjæltit'oIriti:e:i:J,t':J&!f'.,ltnder Kjældergulvets Overkant.
det'nødvendigt, at Udgravud,enfot·:I~v,niinlien .. for at der kan være den
bl':foi~,.:8:rb,ej(ler;ne til Opførelsen af Murværket under
Sider sædvanlig kun skulle
som '.. oftest lQdrette eller
'Eifb,'ajfsttlk~æn··.p,aa . .

.' af rrræ, hvis Overkanter
·i;t#un:,nie.van:dr!~ttf·;··'·Pl~~;'Baidisile. Bukke

som· angive lVIurlinierne,
disse. .Ved

rcij,~(j!!'\!I\\l)lPri.n!t,ti.··.IIil.enf(jl'

Ira.:' Snorene

li til 2
a~

trænge
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ned under Fundamenterne skal bevirke Hævninger og Sænkninger af Bygningen. Den faste Bund findes i meget forskjellig
Dybde, ofte ikke 1 Alen under Overfladen, men undertiden flere
Alen under Vandstanden i J orden, i hvilket Tilfælde sædvanlig
anvendes Pælefundering. Hvor den faste Bund er tør, kan man
enten mure umiddelbart paa Jorden eller danne et Underlag af
Grundsten (Kampesten) eller Beton. For at fordele Trykket og
give Murene fornøden Stabilitet,gjøres Fundamentets Brede noget
-større end Murtykkelsen, sædvanlig mindst! Gang større. Ved
Mure, som støde op til en Nabogrund, .tvinges Dlan ofte til at
lade hele Fundamentets Fremspring ·falde indefter, .altsaa.tildell
ene Side af Muren; ellers fordeler man det saavidt muligt. ligeligt til begge Sider.
:t~aar man 'Ved Udgravningen øJ Grunden er kommen .til
den faste Bund, bør man med Jordbor undersøge Lagets Tykkelse. N ogen bestemt Regel for den Tykkelse, Laget bør have
101' at kunne bære, kan ikke opstjJles;. thi Styrken af Laget
beror paa mange forskjellige Omstændigheder;, saasom paa
Underlagets Beskaffenhed, paa hele Lagets Fasthed ,.ogUdstrækning, ligesom der selvfølgelig ogsaa maa tages Hensyn til
Stør;t:elsen af den Bygning, som skal opføres. Kommer man
ved"Undersøgelsen til den Overbevisning, at Laget ,ikke, har
-større Tykkelse end nødvendigt for at bære Bygningen, bør .man
ikke svække det ved yderligere Udgravning, men hellere hvis man ikke er kommen dybt nok ned i Jorden - hæve Bygningen i Terrænet og ved Opfyldning omkring den. sIkre Fundamentet mod Frostens Paavirkning. Tillade Omstændighederne
ikke en saadan Hævning af Bygningen, 'bør man gjøre Fundamentets Grundflade bredere. for derved ·at: fordele,Dasien over
en større Flade.,
lIIurstensfuudamenter føres. et Stykke,Jigeop,. dørefter .aftr a.p p es, d., e.Breden formindskei;~ Sten ad' ,Gangen, saaledes
at man. springer. t .Sten' ind fta hver 'Side; og for hvert Tilbagespring mures nogle Skifter lige op. Saaledesvedbliv;er .man,
indtil Muren har faaet den Tykkelse, hvormed den,ll'kalføJ;es
.op over Jorden.
.
.. , ".- ,.
Til Grundsten vælges store Sten med ..ftade:."Sider:j< ofte
fremkomne. ved Kløvning af runde Sten. De.' lægges 'med . den

fladeste Side paa Jorden (Fig. 4), og
man veksler med større og mindre Sten,
1i!om gribe ind imellem hverandre, saaledes at der ikke bliver gjennemgaaende
Skillelinier paa stjifrre Strækninger, De
1i!tørre Sten lægges først ned, hvorpaa
man vander Grunden og støder Stenene
med et Ste'mpel saaledes, at de faa et
Fig', 4.
fast Leje i den opblødte Bundfl.ade; deretter, nedHeg!~es de mindre Sten (Kampesten eller Murbrokker)
. kiles fast med en Hammer eller Støder,
,;ili#<ilei:i}U~(;oveJ'gydes med tynd lYIl,lrkalk, indli'j[llUllg.,·ere, fyldte. . Grunden udliges
~'·'Jy.r1il'st;en i'almindelig Murkalk , iud:ri'il~it,~[æltki)dli('Og"mu,n·har. en jeVll, vandret
kan anlægges. Denne
den almindelige overalt her i
::o!t.\€fn~uu aliy€,udes" den U;eget paa Landet paa saadanne
.,hi~Qt:~::iJ~all;'ll~t!:.~lhetJtene'iE,aale{le's,:,vedHaanden, at .,de kunne
;;»,!~t,~'i!~~ll'l~J'!.!l.l!t.•~t.,:.ftll~,e~l:I.e:s:· derimod :'L de senere Aar mest

V;;:I3;~gr"»eilrv,d,.r:.'llla\'n·nll:J:R~gl~ri'ilitii~!lskeiigt'Ved at forskaffe
"l:alt FaldkUri kan faa dem til høje Priser,
Affald og mindre Sten, som kan beL~)kiæl'''Ve:r.· Ved at anvende Beton faar man desuden
o:w:;;:"': >';'!i1;J:ll~1il~)ii3~j~a,eb:,::EUridafue,nt·.jilid ved .d.s .foregaaende :Fullderingsma:a:di;";'.<hvo:rfo·z'·, "'mMi,navnlig bør foretrække det til meget høje
. iiaai" . <hunden ikke er meget fast og jevn.
'Bctori~llpa(\ ethvert Punkt i en meget in'?;':·"iiør'lig"';Il:etl~ting:;'iD:ed.';.·.Jti'l~de,'n ved ,i,hlød. 'l'ilstalld at stampes nea
·.et sammenhængende Hele, som fordeler
;Sl~~h<ldel'\'t, d.et virkeride. Tryk eller i Grundens

tages
;;'l1p;'~tiii!f,]H:tl@~l~~'i!;";~~if'~t~i~,~~"::f(fr.:~~~;'l)l':ugres',,' paa;;·.c:e{;"'''!loJJldet Sted.
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skjellig efter Omstændighederne; jo tykkere man.. kan gjøre det,.
desto mere Sammenhæng giver det i Bygningen>~I Reglen gjøres det omtrent en Alen, sjeldent over 2 Alen. Naar Ledninger
for V'and og Gas eller andre Rørledninger skulle føres ind i.
Bygningen, og Betonfulldamelltet naar op over den Dybde, hvori ..
disse Ledninger skulle ligge, bør man ved Betonlægningen indlægge Rør af Planker eller Drænrør for derigjennem at kUllne.
føre Ledningerne ind i Bygningen; thi senere er det. meget van-o
skeligt at bryde igjennem Betonen.
Pælefulldamenter. Naar den faste Grund. ligger saa dybt, at
man ikke uden store Omkost.ninger kan grave ned til den og
holcle Gruben læns under Funderillg'sarbejderlle, tager mttn sin
Tilflugt til Pæleramlling. Efter at Fundamenternes Brede er be-·
stemt og th'unden udgravet i ICjælderuyhueu, udgrnvcr jnitlll ~der~·
ligere for Fundamenterne indtil lidt under Vandstanden, hvorpaa
Pælene rammes i Grundlagets Brede og i Rækker paalangs.
Antallet af Pæle maa rette sig dels efter Bygningens Vægt og'
dels efter den Størrelse, hvortil man ved Ramning,8n kan bring.e
Modstanden .mod Indtl'ængningen op. Til dette Arbejde bruger'
man undertiden endnu Haal1drambukke med en l!'ahlhøjde af 2
til 2~ Alen. Almil1deligen benyttes dog Maskinrambukke " hvor'
Ramslaget ved Hjælp af et Spil hæves tiL en Faldhøjde af.imel-.
lem (j og 8 Alen. V' ed større Byggearbejder bruges ogsaa undertiden Dampkraft til Hamningen, idet man lader en transportabel Dampmaskine virke paa en eller flere Maskinramb·ukke,.
hvis Faldhøjde da kan være indtil 12 til 15 Alen. Naar maR
hruger svære l{,amslag og .tore Faldhøjder, forsyner ·man. undertidenPælene med 'en Jernring foroven, for at. de ikke skulle·
spaltes. Pælesko bl'uges derimod ikke ved sædvanlige Byggearbejder. Naar Pælene are ramliledej afskjæi·esd~alle.Tsånline,
Højde noget under den daglige Van [lstand , da det er en nødvendig Betingelse, for at Træet skal kunne staa sig i .Torden, at
det hestandig er under .vand;
Undertiden anbringer man en vandret Tømmerforbindelse oven,-·
paa Pælene, en li'remgangsmaade, som altid brugtes. ,i ældre Tid+.
men i dette Tilfælde maa man sørge for, at alt:Tøjllni~r.:v~rket
kommer under den daglige Vandstand. Tømmerforbindelseidjener
til at overf~1re Murværkets Tryk paa Pælene; og 'tit atstøti&
disse indbyrdes. Denne Tømmerforbindelse . kan. udføres paa for-

skjellige ::Ylaadel'; men vi skulle her kun nævne følgende, som
er almindelig"; ved den hel' omhandlede Art af Byggearbejder. Pælene rammes saaledes, at de ogsaa staa i Rækker tværs
paa Muren, og over hver saadan Tværrække tappes et Aag, som holdes til
Pælene ved Spidsklammer af Jern· eller
rrrænsgler (Fig. 5).
Ovenpaa Aagene
lægges S t r ø e r af Ralvtømmer paalangs, saaledes at de danne et Dække
til"Underlag for Murværket. Strøerne
Nagler af'
Under
\',:.~.'J."',l1..,.l~" • lægges, .'~. l
I

Fig. 5.

sig for,' at TræI Nærheden af
<xlij,·v:el;":ljHU~r'iVii,:ii;U!stl~h(leii·' Eiig'>"v&l''iioi~til1inde beregne; men inde
med, ~en større' eller
,
. være V'anskeligt.Pælenos Afmeel Tap, skal udføres 18 til 24"
.. .' 'fotch'er .eri iltadigUdpui:iillJiingaf'
staar 'paa, og paa sine Steder
,"'J'OdluDlde1&\',"·lJied'betydelige. ,V'anskeligheder at
af Vandstanden uclen at fore~~ililg'~it12biijd'~'J'~". ~Cdi3ilL,hvilket nian nødigt
Bygninger,hvor Forrffilrielligl~ecL.Dertil kommer, .at
1æ."~I"""··;·· . .'. af Pælen') hvor
de'.;dlHs··.meitllt b~sværligt
il1øk~~m;Iii~··+Stillingi· Arvel nd-

staa derfor
2*
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aldrig nøjagtigt i en lige Linie; Tapperne, som maa ligge i
Flugt, komme al~aa paa mange af Pælene ikke i Midten af
disse, men mel' eller mindre til den ene eller den anden Side,
og Aaget kommer da ikke til at ligge lige over Pælen. Endelig vil V ægten af Bygningen - selvom Funderingsarbejdet er
nok saa omhyggeligt udfj'irt - altid hevirke en ikke ubetydelig
Sammentrykning af det vandret liggende Tømmer og derved en
Synkning af hele Bygningen. Denne Synkning har vel ved fritliggende Bygninger mindre at betyde, ,da den vil foregaa ens
over det Hele, naar blot Vægten er ligeligt fordelt; men naar
en Bygning, skal opføres i umiddelhar Forhindeise med en ælclre,
vil Synlminge)1' virke højst uheldigt, da det vil være umuligt at
undgaa, at del' opstaar Revner. (Som Eksempel kan nævnes
Thorvaldsens Musæum, hvor den Del af Bygningen, som vender
mocl Stormbl'06n og danner den store Forhal, er en ny paa Pæle
opff,rt Tilbygning til en ældre Bygning ,som danner ~i(usæets
rJvrige Del. Grundarbejdet blev udført med· Omhu; men desuagtet er der efterhamlden opstaaet svære Revner paa det Sted,
hvor den nye Del støder til den ældre, og disse Revner hidrøre
uden Tvivl hovedsagelig fra Tømmerets Sammentrykning.)
De fleste af disse Ulemper undgaas, naar m!m, sauledes som
det i den senere Tid er blevet almindeligt,erstattcr den vandrette ft'øm1llerfo~bindelse med et Betonlag , 80nilæggesumiddel]Jart paa . Pælene. Disse sku1le da blot afskjæres i et vandret
Plan, som kun ligger lidt under Vandstanden, og mindre U nfJjagtigheder i l'ælenes. Stilling og Afskjæring faa ingen Betydning.
Efter Afskjæringell stampes J orden imellem Pælene, saaledes at
disse rage nogle 'l'ommer op over den, og derpaa lægges Betonlaget, som bør gua lidt udenfor de yderste .Pæle..Ete Pælene
lange.· og Jordbunden . .meget:Jøs ,saaledes.at:.man:kal1.hefrygte
en Sidebevægelse, anbringer mal1paa:.hver.aLde yderste Pælerækker et Stykke Halvtømmer, som·· boltes til Siden af Pælene
8 til 10" uncIer Vandstanden; og over disse Stykker Ralvtømmer
lægges Ankere paatværs' imeHemPælene.
Fundering paa Murlliller anvendes undertiden, hvor. den faste
Bund eller ved Pælefundering Grundvandet-"--:ligger sao,
dybt, at Fundamentet kommer eibetydeJ.igt·.8tykke"unft'€r.Jordc
overfladen. I Stedet for en sammenhængende .Mur opfører man
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da af Sparsommelighedshensyn en Række Piller, sOm under Jorden forbindes ved Murbuer eller et Betonlag.
De saakaldte Jordbuer, d. e. nedadvendte Buer, benyttes,
naar man hal' et gjennemgaaende Fundament, som skal optage
Tryk, der virke paa enkelte Punkter igjennem Piller, Søjler
eller Stolper_ Et tilstrækkelig tykt Betonlag gjøl' imidlertid
samme Nytte.
Naar man har en blød eller sumpet Byggegrund og ikke
kan naa fast Grund, maa man finde sig i, at en Sætning finde.
Sted, og det. gjælder da kun at indskrænke denne saa meget
.fordele Trykket paa en. stor Flade. Ofte vil
~i)st,l:i~~~~~~igt at . lægge et· bredt. BetorifU:~dament; men
.gjøJ;e Bær;H~d&n stor nok,
. .
rimelige Grænser.
..... •. ' ........ ·.··...Udgravningog Paafyldning
n.,,,ll.....~'ll"',LLblotJægges under Murene, men i be. hele Bygningen og nogle Fod uden";LagetsTykkelse gjøres 3 til 6 Fod.
. . .'. . tyJ1cIer~Lagf som .vandes og stampes. Oven.n,m··u.,"U" .Sandlag.JæggEjs/Fundamenterne, og Sandet vil fordele ""
ensformigt paa "den underliggende Grund. Dog kan
'<iiluliilFremgal1gsmaadeikkeanvendes, hvor der findes Kilder
i GruncIel1j thi isaa Fald ·er man udsat for, at Sandet bortskylles og Bygningen derved undermineres.

TREDIE AFSNIT.
STENFORBINDELSER.
l. Beton.
Beton tilberedes af Smaasten, som ved et hurtigt hærdnende
Bindemiddel forenes til en fast Masse. Bindemidlet er sædvanligvis Cement, blandet med Sand. Stenene kunne V;llre enten

I
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Rullesten eller Skjærver; de sidste bør helst vælges, da Cementen binder bedre til Skjærvernes ru Overflade end til Rullestenenes glatte. Granitskjærvel' ere .de.bedste;' de give den
stærk.este Beton. Flintskjærver ere ikke gode, da de ere for
glatte. :iYIurstensskjærver staa vel tilbage for Granitskjærver i
Styrke; men Cementen Mnder fuldt saa godt til dem, og hvor
det ikke kommer an paa en overordentlig Styrke, kan JYIurstensbeton gjøre fortrinlig Nytte. Skjærverne have en passende
;,Størrelse, naar deres Tværmaal er omtrent 2", og det er af
stor Vigtighed, at Skjærverne, forinden cle bruges, renses og
vandes. Sandet bør være grovkornet og skarpt samt tørt og
helst frit for ;flalt. Af Cement bruges forskjellige Sorter; skal
Betonen lægges i Vand, vil en god Portlal1ds Cement være
bedst; i modsat Fald kan man meget godt bruge .Cement med
mindre udprægede hydrauliske Egenskaber, llaar den kun bliver
haard i Løbet af llogen 'rid.
Af Redskaber til Cementens Tilberedning udfordres foruden de i lste Afsnit nævnte: 1) En 'l'ræflade af lig, nende Størrelse som Slagbænken; 2) K ub i k m a a l til Cement,
Sand og Skjærver, bestaaende hvert ~f en firkantet Kasse
uden Bund og forsynet med Ha11ke; 3) en Støder, d. e. en
Træklous, sOm forneuen er beklædt med en .Jernblikplaue. og
forsynet med en Jernring omkring Plalten, foroven fastgjort til
et Træslmft.
Slaghænken og ]1'laden opstilles saa nær som muligt. ved det
Steu, hvor Betonen skal hruges. Paa]'laden opstilles Skjærvemaalet og fyldes, hvorpaa det løftes op i Hankene, og Skjærverna, som derved falde uu, spredes i et jevnt Lag ud paa }i'laden. Pall, lignende Maade og samtidig afmo,ales og epi'edes Sandet
i Slagbænken og oV8npaauetCementen;·hvorpaaheggeDele
blamles, vædes og behandles med .Slagjernene som omtalt i IBte
Afsnit. Naar Cementen saaledes ined størst mulig Omhyggelighed er tilberedt, kastes eller.slaas den med Skovlene over de
udbredte Skjærver, og den samlede Masse vendes dernæst 2 til 3
Gange rask frem og tilbage med Spader; saa at Skjærvernesaavidt muligt fulustændig omsluttes af Cementen. Betonen er nu
færdig og maa straks hringes paa sin Plads. i.Bygningen uden
at rystes eller kastes, da ellers Skjærverne leLJalde ,ud af. Forbindelsen og ·komme til at ligge løse ovenpaa.B.etonen lægges ud
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il Lag paa 6 til 8 Tommers Tykkelse og behandles med Støderen,

indtil Vandet viser sig rigeligt paa Lagets Overflade. Heldigst
'er det, naar hvert Lag kan lægges helt færdigt uden Afbrydeise; men gjøre Omstænclighederne en Afbrydelse nødven.dig, danner man en flad Skraaning, hvor man hører op, ÆJg
11a8,r flere Lag afbrydes, bør det ..ske ved en Aftrapning'
{Fig. 6), saaledes at der ikke
pall, et enkelt
Sted bliver en
gjennemgaaende
Fig. 6.
Skilleflade , l
bvilken ", Sammenhængen" ikke er til at stole paa. Naar et nyt Lag skal
lægges', ., inaa det foregaaellde vandes og fejes rent, for at ForJjindelscn kan blive sall, god som muligt.
Betonen egller sig fornemlig til ]1'undamenter, og det er
ogsaahertil, at den finder den mest udstrakte Anvendelse. Dog
'opfører man ogsaa undertiden hele Bygninger af Beton. Man;"
opstiller da Former,bestaaende af 2 Vægge af Træ eller Jern,
sammonholdte ved Bolte; den allerede lagte Beton danner Bun·den. Betoncnstampcs lagvis' i l!'ormen, indtil aenne er fyldt,
hvorpall, Boltene t.rækkes ud og Hullerne stoppes ud med Cement.
Paa sine Steder og til sit Brug kan det være fordelagtigt sall,·
"ledes it.t 0l)føre Mure af Beton (SteLlet for af Murværk, naar lilan
:harpassende Smaasten og godt Grus ved Haanaen, saa at maIl
kun behøver at tilføre Cementen; men det er kun, Haar der paa
denne lVlaade kan spares noget Væsenligt, og da kun af Hensyn
hertil, at Betonhygninger kunne anbefales; thi dels kunne mange
n"Ombtændigheder vanslteliggjøre U dfr1relsen, dels staaselv vel udførte Bet.onuygninger i fiere Henseender tilbage for JYIurstensbygninger. Hvad Udførelsen angaar, er Betonens rigtige Blan·:~.(litig:og hele Behandling af saa stor Vigtighed, at en stadig
:i::::';·::::':,'''J{;oii,t,,·(ll· er nødvendig, og det kan ofte være vanskeligt især ved
p.aa Landet at skaffe ensaadan Kontrol.
'. ~rillige er man under Udførelsen meget afhængig af Vejrliget,
''''idet megen Regn virker skadeligt· vedatbortskylle Cementen,
. ,medens stærk Varme og Solskin udtørrer Betonen for hurtigt og
derv.e.d hindrer den i at hærdne, naar man ikke ved særlige For-
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anstaltninger holder den fugtig i længere Tid. Naar Bolthullerne ikke udfyldes meget omhyggeligt, danne de Kanaler, hvorigjennem den ydre Fugtighed trænger. ind i Bygningen. Betonbygninger ere udsatte for at faa Revner ved de Udvidelser og.sammentrækninger, som bevirkes ved Temperaturforandringer, ogsaadanne Revner saa vel som andre Beskadigelser (afstødte Kanter o. s. v.) ere meget vanskelige at reparere, ligesom det ogsaa
er vanskeligt at foretage de Forandringer ved Bygningen, som i
Tiden maatte blive ønskelige. Endelig er Betonen, naar Hovedmassen er Granit, en god Varmeleder , hvorfor V æggene blive·
fugtige, uaar de ere koldere end Luften inde i Bygningen.
B l a n d i n g S f o r h o l d e t retter sig efter Materialiernes Beskaffenhed og den Brug, del' skal gjøres af Betonen; men Forholdet bør altid afpasses saaledes, at Mellemrummene mellem
Skjærverne netop udfyldes af den med Cement blandede Sand..
I Praxis er Reglen den, at Rumfanget skal udgjøre Halvdelen
af Skjærverues; men for at bøde paa de Uregelmæssigheder, som
Skjærvernes forskjellige Størrelser ii·emkalde, tilsættes i Alminde,c lighed et lille Overskud af den sandblandede Cement. Saaledes
vil til Fundamenter en Blanding af l l\Iaal Portland Cement,
4 ManI Saud, 1 Maal Vand og n JYIaal Skjærver i Reglen
være passelllle. Vandet afmaales dog sædvanligvis ikke, meR
tilsættes efter Skjf1n.

2.

Mure af kløveile Sten.

Saadanne lYlul'e anvendes i Reglen· kun, naar man har Stenene , i Nærhedell.. ..Hos. oE\benyttes. derfor kun, Kmnpestenog
paa sine Steder Kalksten.
Anvendelsen af Kampesten er meget almindelig paaLan.det, naar der iN ærheden'af .Byggestedet findes Marksten elleE"
Søstell i tilstrækkelig Mængde. De anvendes dels til Opførelsen
af hele Bygninger, dels til Underbygning for Murstensmure, idet
man først lægger et Lag Grundsten i .:rorden og derpaa opfører
Kampestensmuren til noget over Jordhøjdell, saaledesat den.
danner en Sokkel for' Bygningen. Stenene kløves. og afrettes.
saaledes, at de kunne anbringes i Muren med en kløvet l!'lad&i.
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udtil, med en nogenlunde jevn Underflade til at ligge paa, og'
helst tillige med en nogenlunde jevn Flade opad. De ikke kløvede Flader bør renses for Jord, for at Kalken kan binde til
dem. Stenene maa lægges saaledes, at de inde i Muren saa
meget som muligt gribe ind i hverandre fra begge Sider, og'
saaledes at de danne nogenlunde regelmæssige Lag eller Skifter.
Naar de større Sten ere lagte, udfyldes Mellemrummene med.
mindre Sten eller Skjærver, som man altid har nok af i Affaldet.
fra Hugningen, og paa denne l\hade udliges hvert Lags Over-·
flade, inden et nyt Lag lægges. Til Bindemiddel bruges næsten
altid almindelig Murkalk. -Til Buer over Vindues- og Døraabninger og til Gesimser benyttes sædvanligvis Mursten.
c.:\Såadanile Kampestensmure ere paa Grund af det mindre
, .. æiitle:Forband. ikke saa stærke som Murstensmure , og man maa
",:ae~f6t"gjøredem noget tykkere. Under 18" gjøres de ikke og
.'kfulne' heller ikke vel udføres tyndere; nogenlunde h,øje Mure
bør ikke være under l Alen tykke. Til Bygninger i flere Etager
.egner denne Art Murværk sig ikke; men til Økonomihygninger
pall. Landet o. Lign. er den meget anvendelig, ser godt ud, og
'naar man har Stenene ved Haandon, er den billigere end Muraf Mursten. Kun have disse Mure den Mangel, at de "svede",
il.e.de lede Varmen saa godt, at varm og fugtig Luft udskiller Vandet l)aa dem, hvilket kan vær~ til nogen Ulempe f. Eks.
i Lader, hvor den udskilte Fugtighed trældcer ind i den Sæd,.
som er i Berøring med Murene. Til Boliger kunne KampestensmUl·e. ikke anbefales, med mindre de indvendig beklædes med
Paneler eller desI.
Mure af kløvede K a lk s t e n anvendes fornemlig i Nærheden
af Kalkbruddene ; de udføres paa samme lYIaade som Kampestens,o~r J3mre . det Fortrin fol' disse, at Stenene ere lettere at
og at de, 11aar de ere porøse, ikke avede, saa at de'
til Boliger. Naal' man kun vælger Sten
saadanne Mure staa sig, godt;
. ' . maa man naturligvis undgaa at
·u<'m" ... , ..UG.~"·u.".""U'''''O
udsatte herfor,som f. Eks. i
'Jorderi> '(Stalde). Det maa ogsaa
Bygninger med ell" Sokkel af
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3.

Mure af hugne Sten.

Regelmæssig tildannede naturlige Sten, Kvadere, an)}l,in:ges i Sk ifter, som begrændses af jevne.Flader, Lej efuger.
:pe enkelte Sten i Skifterne adskilles ved Stødfuger, som danne
Flader, der ere vinkelrette paa Lejefugerne. .Disse skulle ligge
vinkelret paa det virkende Tryk;. i en lodret· Mur blive de altsaa vandrette, medens Stødfugerne blive lodrette, og Stenene tildannes da saaledes, at alle Sidefladerne blive Rektangler ogKanterne altsaa retvinklede; dog skel' der mange Afvigelser herfra,
som ved Hjørner, Piller og Søjler. Spidse Vilikler. bør saavidt
muligt undgaas, i alt ]!'ald naai,' de afvige meget fra den rette
Vinkel; thi de ere vanskelige at tildanne, og Kanten kan let
springe af ved Trykket. I Buer have Lejefugerne en radial
Stilling, og Stenene blive derved kileformige, Skifterne kunne
enten være lige høje eller have forskjellig H91.ide; i sidste Tilfælde kan man økonomisere mere med Materialiet, l1aal' Kvaderne
'skulle tildannes af -Stenblokke af forskjellig Størrelse. I to paa
hinamlen f(Jlgende Skifter m/U1 'ingen af Stødfugerne falde lige
over hinanden, og jo længere man kan faa dem fra hinanden, jo
bedre. I de enkelte Skifter lægges Stenene saaledes, at de stjiirste
Flader ligge i J.Jejefugerne, medens de i91vrigt afvekslende lægges
som L ø b e r e , d. e. med deu største Udstrækning" paalangs af
M uren, og SOUl B i n d e r e, d. e. med den største Udstrækning
paatværs af Muren, saaledes at der bliver det bedst mulige Sammenhold i Murværket. Undertiden inddelm' man ]!'ugerne aldeles
regehnæssigt paa lignende l\-laade som ved JHurstensforbindelser
og faar naturligvis herved den fulclkomnesteForbindelse; lIlelI
"ofte lader man Fugeinddelingeuvære tilfældig, hvorved opnaas,
at ikke hver Sten . behøver at, haveell nøjag;tigbesteint StøLTelse;
"detgjælderda. kun 'Rt .Ol'dne' Steuene' . efter et Skjønpaa'en saadan Maade, at ]!'orbindelsenbliver den. bedst mulige,
Kvadermure kunne 0lJførcs uden Bindemiddel; men Stenene
maa da være overordentlig 1191jagtigt tildannede, og selv naar
dette er Tilfældet, opnaar man dog aldrig en fuldstændig, Berøring mellem de enkelte Støn, og naV11lig ereKanterne . udsa.Ue
for at springe af. I Almindelighed anvendes derfor et,:i3indemiddel i Fugerne, hvorved Trykket fordelespaa StiineneS'Fladei'
"Ved Fugernes Sammentrykning, og hvor der virker store' Tryk,
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bør Lejefugerne endda ikke gjøres altfor tynde; thi Trykket fordeles da minih'e fuldkomment, hvilket kan bevirke, at Kanterne
springe af. N aar man har meget .store Tryk virkencle, saaledes
at man vel kan faa Sten, der kunne modstaa dem, men ikke
noget Bindemiddel af tilsvarende Styrke, lægger man undertiden
tynde Blyplader ind i Fugerne; men de maa da ikke gaa helt
ud til Kanten.
Hugne Sten kunne enten anvendes saaledes, at Mure opføres helt og holdent deraf, eller, hvad der er almindeligere , til
Beklædning paa den ene (ydre) eller - sjcldnere begge
Sider af Muren, medens det Øvrige udføres af andet Murværk.
I dette Tilfælde b91r hele Murværket opføres med et hurtigt
hærdnende Bindemieldel, da ellers Fugernes Sammentrykning vil
bevirke uensformige Sætninger i Murværket. Selvfølgelig maa
der ikke være en plan Skillefll\cle imellem Beklædningen og det
øvrige Murværk, men man maa sørge for en god Forbindelse
ved Anbringelsen af et fornødent Antal Bindere, som' fra Kvadermuren strækker sig ind i Bagmuringeu; en yderligere Forbindelse kan opnaas ved at give Løberne i de forsl,jellige Skifter afveksleilde str.rre og mindre Dybde. Bagsiden af saadanne
Beklædl1ingskvadere lader man være utilhuggen eller i alt Fald
'.. ', .., ......... kun raat afrettet. Beklædninger udføres dog ogsaa undertiden
af Stenplader l)aa nogle faa Tommers Tykkelse, og Forbindelsen
opnaas ela ved Hjælp af Metalankere , som hages fast i Kanten
af Pladerne og indmures i Murværket. Endelig anvendes 11ugne
Sten ofte til mindre Dele af ~n Bygning, som til Sokkel, Ge:B'orsiringer, Trappesten, Gulve (Fliser),
Hos 08 anvendes de hyppigst til saadant Brug;
Gra.nit til Sokkelstell som et enkelt eller nogle
og til TralJper.

.
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i, l, H, 2 Stens ]yIur o. s. v. Efter de almindelige Stenstør-

mesteren for stort et Baand ved at foreskrive en mindste Brede
for de enkelte Piller. Det er imidlertid let at indse, at det ikke
i alle Tilfælde er tilstrækkeligt, at den givne Forskrift følges;
thi naar man - som det navnlig ofte sker ved Butiker - indskrænker PillebreclBll til det mindst mulige i Stueetagen, medens
man i alle de øvrige Etager gjøl' Vinduerne smallere ~g Pillerne
bredere og maaske tilmed saaledes, at de bredeste Piller i de
øverste Etager falde over de smalleste i Stueetagen, saa kan
let en "Pille blive saa stærkt belastet, at det ikke vil være overflødigt at undersøge, om ikke Trykket pr. Kvadrattomme bliver
større end tilladeligt.
G a v 1e, som ikke skulle bære V ægten af Bjælkelagene med
deres Belastning, kunne gjøres noget svagere; det gjælder kun
om at de have den fornødne Stabilitet. I saadanue Gavle an,urlugta--'~ ~,~ __lllt1>lJ.
,_"' ucJ.
,h,"~,,_
'Rl ~
n ri; n er Ar, d, c, Pø,rtier med mindre
... V.1 v"'-+0
...
vv .............. ... O - - 7
•

re18er kan man regne i Stens Mur t~l omtrent 4" og for hver
halve Sten, J\oluren bliver tykkere, lægge H" (4- Sten
en Fugebrede) til; 1 Stens Mur er altsaa omtre~~,_8P tyk, l! Stens Mur
13", 2 Stens Mur IH" o. s. v.
'-i"
Ved Bestemmelser af Murtykkelser i almindelige Huse gaar
man ud fra Erfaringen. For en enkelt Etage regner man Y'de rmurenes Tykkelse for tilstrækkelig, naar den udgjøry'§-tily.1!
af Højden. Har Muren en større Længde, maa den enten gjøres
tykkere eller forstærkes ved Piller til Forebyggelse af en Udskydning i vandret Retning. Efter denne Regel kan 1 Stens
Mur gives en Etagehøjde af omtrent 4 Alen; men i Boliger bør
man dog aldrig gjøre nogen Ydermur under H Sten, da l Stens
Mur ikke tilstrækkeligt modstaar Kulde og Fugtighed. Man begynder derfor med H Sten i den øverste Etage og forstærker
~t'terhaanden Muren nedefter. Kjøbenhavns Bygningslov af 21de
Nov. 1871 foreskriver i § 7 følgende Regler:
a) Formuren, saavel til Gade som til Gaard, skal mindst have
følgende Murtykkelse : i den øverste Etage H- Sten, i de to
nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager
2~ Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives
et Tillæg af ! Sten. Naar en Etage er over 6 Alen,. høj,
gjøres Murtykkelsen mindst ? Sten større, end her er foreskrevet, og, naar der gives en Etage en større Murtykkelse
end her er foreskrevet, maa ogsaa Murtykkelserne i nedenfor, værende Etager forøges ~aaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedefter vedligeholdes i det ovenfor angivne,Forhold, Alt forsaavidt Stadsbygmesteren finder det.foi·nødent.
b) i disse Mure kunne Vinduer anbringes med 1 Stens Brystblænding; Vinduesaabningernes Breaei udvendigt lVIåal maa
tilsammen ikke .overstige·laf·BygningensBred1:l;·······
Disse Murtykkelser ville i Reglen være tilstrække'lige, naar
Bygningen er behørigt afstivet ved Skillerum og Murene forsvarligt forbundne med Bjælkelagene vea Ankere. Bestemmelsen om,
at Vinduesaabcingernes samlede Brede ikke maa overstige .•~ af
Bygningens Brede (skal være Længde) er given forltk{<n:lIindre,
at man ved Anbringelsen af for nlange eller meget store Vinduer med smalle mellemliggende Piller skal.' svække: Miir;lns M6'd~
standsevne utilbørligt, medens man ikke har villetpaalægge-Byg-

+
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Murtykkelse, dannede ved Fordybninger i den ene Slde af Muren, med mellemliggende Piller og foroven afsluttede ved Buer.
Naar Gavlen stlJder op til en anden Bygning, kan man have
Blændinger paa l Stens Tykkelse. I Bygningslovens § 7 c fin<les herom følgende Bestemmelse:
Murtykkelsen i Encle- og Bagmure, de saakaldte Gavle, skal
være mindst 11- Sten lIled 1 Stens Blændinger i den Strækning der er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de
to ø~erste Etager; Bagmurens rfykkelse skal i den derefter
følgende Etage være mindst H Sten uden Blændinger o~ i
alle (le andre Etager mindst 2 Sten med H- Stens Blændml næs,te. "o Et,ager
ger' Endemurens 'l'ykkelse slml 'd'
enmo d'l (e
vær~ mindst H Sten uden Blændinger og iøvrigt mindst 2
Sten med H Stens Blændinger. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes lIled Buer; Breden af Blændingerne maa il,ke være over 3~ Alen.
Naar Muren er en "Brandmur", som adskiller to Naboejendomme, skal den opfylde forskjellige særlige Betingelser, hvorom
Loye~8 § 30~33 give nærmere Bestemmelser..
. .
S k i 11 e væ g g e af Grundmur (i Modsætni~ hl Bmdmgsværk) maa gives forskjellige Tykkelser,. eftersom. de ere L æ n g d eskillevægge, som tjene til Understøttelse for B~ælkela~ene,
eller Tværskillevægge, som alene tjene til Adskillelse 1mellem Rummene og altsaa hovedsagelig kun skulle bære sig selv.
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I Bygninger af almindelige Dimensioner med et enkelt Længdeskillerum vil dette i Reglen være tilskækkeligstærkt, -naar det
er 1 Sten i de tre øverste Etager og H Sten i de paafølgende
Etager, hvorved dog forudsættes, at Muren ikke svækkes for meget ved en uheldig Placering af Døraabninger o. s. v.
Tværski11evægge kunne være i- Sten i de to øverste Etager,
t Sten (se herom senere) i de to følgende og for Resten l Sten
tykke. Vægge paa ~ Stens Tykkelse ere imidlertid ikke meget
stabile, især naar de ere svækkede ved Døraabninger og .udsatte
for Rystelser ved Smækken med Dørene. I ethvert Tilfælde bør
de ikke anvendes, naar V æggen har en større Udstrækning end
45 Kvadratalen , og nMr man anvender dem, bør der i ethvert
Bjælkelag lægges en Bjælke paa hver Side umiddelbart op til
Skillevæggen. ! Stens 1\'Iu1', som har en lallgt større Stivhed,
bør i RegIon foreh'ækkes og kan anvendes igJenneul 3 til 4
Etager.
I Bygningsloven nndes ingen Bestemmelser for grundmurede
Skillevægges Tykkelse.
Udmuret Bindingsværk, d. e. Vægge, dannede af en
~røllunerforhiudelse, hvis lHellemrum, Tavlene, ere udfyldte med
Murværk, sædvanligvis kun af i Stens 'fykkelse, maa i Kjøbenhavn ikke benyttes til Y del'mure (af' Hensyn til Brandfaren), og
i Kjøbstædernc og paa IJandet anvendes det i Reglen kun til
Udhuse og mindre Bygninger, fordi saadanne Bindingsværks Bygninger ere meget mindre lune og varige end grundmurede, uden
at være i væsenlig Grad billigere, hvortil kommer, at de fordre
jevnligere Vedligeholdelsesarbejder. . Rigtignok ser .man' i vore
ældre Kjøbstæder Bindingsværksbygninger fra det16dii og. 17 de
Aarhulldrede .( ofte rigt udskaarne. og. f'Oi'sirede), ,som;;til4els ere
meget godt bevarede j meri de erG ogsaa næsten, altid byggede af
svært Egetømmer;'; iidfuriretriieddegariilerødeiYlur'steli' iifsvære
Dimensioner, og vilde man nu bygge saadanne Huse, vilde de
blive betydeligt dyrere end grundmurede. Til Skillevægge. benyttes Bindingsværk derimod meget, og Kjøbenhavns Bygningslov
tillader, at alle SkillemIDmene i en Bygning gjØl'es.af Bindi~g8værk undtagen i Kjælderen; men derved erdim1Jleillpe;at
Tømmerets Indtørring og Sammentrykning foraarsagerRevner i
Væggene og Sætninger af BjælkelageneiQgdenne;ln~mpe er
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især fremtrædende, naar .Bindingsværk anvendes som Længde-·
skillevægge i høje Bygninger.
De almindelige Regler fol' 1\'1 Ul' f o r b i n d e l s e, d. e. de Regler, hvorefter de enkelte Mursten lægges i Muren, ere følgende:
1) Stødfllgerne i to paa hinanden følgende Skifter maa aldrig falde lige over hinanden; men alle Fugerne i det ene Skifte
maa dækkes af Stenene i det efterfølgende.
2) Forbindelsen maa ordnes saaledes, at lutter hele Sten
kunne anvendes, undtagen hvor Forbindelsens Tillempning efter
de ):dre Former (som ved Hjørner) gjøl' det nødvendigt at anvende halve Sten, Trekvartstykker og Kvartstykker (Petringer)
eller andre Dele af en' 1\'Iursteu.
3) ~ Stens Mul' bestaal' af lutter Løbere, der lægges saaledes, at Stødfugerne i hvert Skifte falde over Midten af Stenene
i det fOI'Agall.flmle Skifte. I tykkere Mure er hvert andet Skifte
et Løberskifte, hvert andet et Binderskifte. Løberne lægges kun
yderst i :Muren; ba.g ved dem, inde i Muren, lægges Bindere
saaledes, at Stødfugerne imellem Løbel'lle gaa helt igjennem Murens rfykkelse. Naar Murtykkelsen er et lige Antal halve Sten,
ligge Løberne paa begge Sider af Muren i de samme Skifter;
er l\Iul'tykkelsel1 derimod et nlige Antal halve Sten, hal' hvert
andet Skifte Løbere til den ene Side af Muren og hvert andet
til 'den anden Side. I Binderskifterne lægges en Binder over
, Midten af hver Løber i det underliggende Skifte og en over
]'uge. Prla denne Maade bestaar det Indre af tykkere Mure
lutter Bindere, som paa begge Leder ligge med Midten over
:>;;E::;':;:j!i'~i;~;""'å detfol'egaaende Skifte (Fig. 11).
Hvor to Mure stl~de sammen i et Hjørne, skal i samme
Mur h!we Løbere og den anden Bindere i YderI hvert Skifte maa kun afveks:'i{l,~lt;·~.i#ie.·'Hl:er, dellanden af de to Mures Indersider falde
Stødfuge (Fig. 10 og 11).
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bindeisen (Fig. 7) ligge tillige
Stødfugerne lodret over hverandre
i alle Løberskifterne. I Kors-

_.5~~~~S~~;2=:::L_
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forbindelsen derimod (Fig. 8),
som almindelig bruges hertillands,
ligge kun hvert andet LøberFig. 8.
skiftesStødfuger lodret over hver,andre. Forbindelsens .Art bestemmer Formen af .Aftrapning-en
-ogFortandingen. .Aftrapningen (a, Fig. 7 og 8) er den stejleste Zigzaglinie, som kan sammensættes af Stødfuger og de mellemliggende Stykker af Lejefugerne. (Dog forstaar man ogsaa
ved .Aftrapning en hvilkensomhelst trappeformig Begrændsning
af en Murs Ende- eller Sideflader, fremkommen ved Murens Opførelse i tilbagespringenue .Afsatser paa et eller flere Skifter,
sonl det f. Eks. sker ved Fundamenter, hvor Ty15~:ttelse!l formindskes opefter ved saadanne .Afsatser.) Fortandingen (b) er den
brudte Linie, som forbinder de lodret over hverandre liggende
Stødfuger, idet den følger Fugerne med de mindst mulige Side,afvigelser. J o mere .Aftrapningen afviger fra den rette Linie,
desto vanskeligere revner Muren pall, skraa, og jo mere Fortandingen afviger fra den ret.t.e Linie, desto vanskeligere faar Muren
lodrette Revner. I første Henseende har altsaa Blokforbindclscll,
i sidste Henseende Korsfol'bindeL~en Fortrinet. Imidlertid har
deUe ingen videre Betydning, da jo Forbindelsen i, det lnd~'e af
tykkere Mure er ens i begge Tilfælde, idet Murværket her bestaar af lutter Bindere, saalecles at Aftrapningen bliver Korsforbindelsens og J!'ortandingen Blokforbimlelsens ; som· det ses af
Fig. 9, der fremstilieret lodret
Snit igjennem MU~'enslndre, parallelt med cleus Side flader. l KorsIOi'bindelserr-fordtileFugel'lle .sig
paa en smukkere Maade over MurHallen end i Blokforbindelsen.
l gamle Bygninger findes den saakaldte lKu n k e f o r b in d e 1s e,
llVor der i hvert Skifte findes afvekslende Løbere og. Bhidere.
Denne Forbindelse blev forladt i Slutningen afdet16de, .Aarhundrede omtrent 1570-80, og man kan saaledos_paa Forbindelsen se, om en Bygning eller 'l'ilbygniiigertil sitmb.ll'l ,skrive
,sig fra 'fiden ffir eller efter dette Tidspunkt. Mure med Munke-

~~~~~n~.~~

forbindelse ere for det Meste fyldte ~Iure, hvor Murstenene
kun danne en Beklædning paa begge Sider, medens det Indre er
fyldt med Kampesten og Kalk. Saadanne Mure har man kun
ved en meget. stor' Tykkelse kunnet give den fornødne Styrke.
Forbindelsen i Hjørner tilvejebringes enten ved Trekvart-
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stykker eller ved Kvartstykker (Peh'inge~')' Det Første ,~nses
for det stærkeste. r Korsforbindelsen maa tillige i hvert, andet
Løberskifte benyttes halve Sten. r fOl'anstaaende Fig. 10- er fremstillet et li- Stens Hjørne med Tl'ekvartstykkel', i Fig. 11 et 2
og 2! Stens Hjørne med Petringer, begge i Korsforbindelse. Naar
en Mur støder til en anden, som fortsætter sig til begge Sider,
eller naar to Mure skjære hinanden korsformigt, udføres Forbindelsen paa lignende lVIaade, idet hver Murs Forbindelse er gjennemgaaende i hvert andet Skifte.
r p ill er udføres Forbindelsen paa lignende lVIaade som i
Hjørner. Til en Pille paa l Sten i Kvadrat bruges lutter hele
Sten (Fig. 12). En Pille paa li Sten i Kvadrat kan derimod
naar Forbindelsen skal udføres efter Reglerne - kun mures
af lutter Trekvartstykker (l!'ig. 13). r en 2 Stens kvadratisk
Pille kan Forbindelsen tilvejebringes'
paa 3 Maader (Fig. 14 til 16). (Det.
vil bemærkes, at i Fig. 12 til 15
ere alle Skifter ens; det er kun
Stillingen, som er forskjellig.) Ofte
anv'endes Piller af 'mere sammensatte
Former. Eksempelvis er i Fig. 17
fremstillet }<'orbindelsen i en korsformig .Pille og i Fig. 18 Forbindelsen i en ottekantet.
Fig. 12.
Fig. 13.

{ær~
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JYIuraa bning er ,afsluttes foroven enten ved
-et muret S t i k eller ved
en Drager af et andet Materiale (Sten, Jern, Træ),
som bærer det overliggende
Murværk og overfører dets
V ægt paa de Piller, som
begrænse Aabningen. Et
'8 t i k kan enten være
lige eller ogsaa have
Form af en :l,3ue. De almindelige Bueformer ere
Rundbuen eller Halvcirkelbuen (Fig. 19)
()g den flade Bue eller
Segmentbuen (Fig. 20).
Mindre hyppigt anvendes
Spidsbuen (Fig. 21),
Ellipsebuen (en halv
Ellipse med den store Akse
vandret) ogKurvehankebuen, dannet ved Sammensætning af Cirkelbuer,
saa at den nærmer sig
Ellipseformen. Af de to
sidste bør man i Reglen
foretrække Ellipse buen som

Fig. 18.

Fig. 17.

Fig. 19.
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Fig. 14.

Fig. 15.

--Fig.:16.,
Fig. 20.

Figo"'21.
.~.
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den, der tilfredsstiller øjet mest.
Saavel disse Buer som Rundbuen
mures sædvanligvis saaledes, at
Buens J\iIurforbindelse begynder et
lille Stykke (et Skifte) under Cen. trum (Fig. 19), hvilket i Reglen
er til Fordel for Udseendet. En
Fig. 22.
flad Bue kan foroven være begrænset af et vandret Plan .(Fig.
22). Naar tillige Stikkets Under::::- ....
'.
- side er begrænset af et vandret
'.
.'--:::
Plan, fremkommer det lige Stik
/p~
(Fig.
23). Dettes Lejefuger maa
,
løbe sammen til et Punkt, som ligFig. 23.
ger nedenfor Stikket, og naalr dette
Punkt tages til Centrum for en Bue imellem Yderpunkterne af
Stikkets Underkant og en anden Bue, som berørel' Stikkets Overkant (se de punkterede Buer i Figuren), maa den Del af Stikket, som ligger imellem disse Buer, have tilstrækkelig Styrke
til at kunne bære den overliggende Last, da den øvrige Del af
Stikket kun kan betragtes som en Udfyldning uden konstruktiv
Betydning. Da et Stik altid sætter sig noget, bør et lige Stik
ikke mUrejl ganske lige, men med en svag Btie·opeftlir;da det
ellers ved Sætningen kan lwmme til at: hænge ned. i Midten,.
hvil1{et ser hæsligt ud. J\iIurforbindelsen·j et Stili er den
samme som i en Pille af samme Tværsnitsform. Da. Skifterne
i et Stik ere kileformige, mures dejJndertii\ell,af.kileformige
Mursten, "K i l e s t e n", saaledes formede;'> at, Fugerne blive·
lige tykke helt igjennem. J\iIen saadanne Ki1estenere dyrere·
end almindelige Mursten, og da de kun kunne passe til Buer
med en bestemt:· RadIUS' (eUer i altlPaldmed Radier, som
variereimellemtemmellg snevre Grænser)! kunne de ikke væm
nogen gængs Handelsvare; J\iIan hjælper sig derfor som oftest
med alinindelige lYlnrsten, ug det er da Fugerne, som' blive kileformige..
.
Højden af et Stik maa naturligvis rette sig efter ..denYægt.
det skal bære. Er; der en høj Jlilur over Stikket, bel:t}ter dette
dog ikke at kunne bære·hele Vægten af det overliggende Stykke
lVIur; thi tager'man Stikket bort, kan kun det· nærmest over-

liggende Murværk falde ned, nemlig en Tl'ekant, begrænset af
Stikkets Overkant og to Aftrapninger, udgaaende fra dennes
Yderpunkter. Almindelig regner man Højden til omtrent 1- ar"
Breden veddet lige Stik, 1- ved den :flade Bue og noget mindre
ved Rundbuen; iøvrigt lader man i Reglen Højden rette sig
efter Stenenes -Størrelse, saaledes at man ikke hugger af dem,
men gjør Stikkene 1, li, 2 Sten o. s. v. Buer, som have en
'stor Højde i Forhold til Radien, mures ikke i samlet Forbindelse.
men i Ringe (paa t til 2 Sten eller mere efter Omstændighederne)
udenom hverandre, llVorved opnaas, at Fugerne ikke blive saa
store i den yderste Omkreds.
Stik bør udføres meget omhyggeligt og med saa smalle Fuger som muligt; thi den fra Fugernes Sammentrykning hidrørende Sætning, som allerede Stikkets egen Vægt bevirker, vil
forøges, naar der ovenpaa det opføres Murværk, inden Fugerne
.ere blevne faste, og dette J\iIurværk vil altsaa synke tilligemed
Stikket, hvorfor det er .af Vigtighed, at Sætningen bliver saa
lille som muligt. I mange Tilfælde vil det af denne Grund
vær'e rigtigt at mure Stik i et hurtigt hærdnende Bindemiddel
{Cement), derpaa lade det ubelastede Stile sætte sig ved sin egen
V ægt, medens Bindemidlet endnu er blødt, "hvorved Trykket fordeler sig, og da f~Jrst, naar Fugerne ere blevne faste, begynde
med Belastningen.
Imedens et Stik mures I maa det understøttes ved en B u es t i 11 i n g, som tillige tjener til Form fol' Stikket. Buestillingcn
bestaar af en eller flere Skiver eller Skabeloner af Bræder lIled
behørig Understøttelse. 'Skiverne til smaa flade Buor udskjæres
af et enkelt Brædt; til større Buer sammensættes de af to Lag
Brædel', samlede i en Bue med behørige Afstivninger, som føre
Trykket ned lJaa Understøttelsespunkterne. I tynde Mure understøttes Stikket umiddelbart ved en. eller to Skiver, som ved
mindl'o Stik hvile paa fremskudte lVIursten , der senere hugges
af (Fig, 24). I tykkere Mure opstiller
man·· to Skiver ·lidt indenfor ··lVIurens , . ,
......... ._ ...... ~
Yderflader, og over dem nagles en;::;:::..
Forskalling af Lægter 'ellsr' smalle =.
Bræder til UnderstØttelse for de en~~=.·
.'~
kelte Sten.
Større Buer.maa have
Fig. 24.
:flere Understøttelser, hvilket opnaas
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ved Stolper, som bære
en Bom, der ligger paatværs
under
Skiverne
(Fig. 25). Imellem Skiverne og deres Understøttelser indlægges Kiler, som
dels tjene til nøjagtig Indstilling af Skiverne i den
rette Højde, dels til at
·løsne dem, naar de skulle
tages bort. Mindre BueFig. 25.
stillinger forfærdiges sædvanligvis af Murerne. Man ser ofte, at Vindues- og Dørkarme indsættes samtidig med Murenes Opførelse, og at Stikket
over dem da mures saaledes, at det hviler paa Karmen, saa at
denne helt eller tildels danner Bueatillingeu. Men det bliver da
Karmen og ikke Stikket, som kommer til at bære, i alt Fald indtil
Karmen har ladet sig trykke saa meget, at der kan indtræde en
Spænding i Stikket. Det er det Nemmeste at indmure Karmene
straks, da man saa er vis paa, at de komme til at slutte tæt til
Murværket, hvilket især for Vinduernes Vedkommende er af Vigtighed; men Karmene lide meget derved, da de dels indsuge
Fugtighed af Muren og dels ere udsatte for 'Overlast: under Arbejdet; men vil man desuagtet indmure Karmene straks, bør man
dog i alt Fald sørge for, at der bliver en Aabning imellem
OverkantEm og Stikket, for at dette kan have Plads til at sætte
sig; Aabningenudmmes da senere;, Hvor. man.·bruger. flt,tde
Buer, gjøl' man ofte Karmens Overstykke lige og udfylder Mellemrummet med Mul' i Karmens Brede;
Størrelsen af Vindues- og Dplraabninger inaa rette sig efter
Bygningens.,,9g de .. enkelte LokaleFs13estemmelse ... .og.....andre. 'Omstændigbeder. Vinduerne maa kunne give tilstrækkeligt Lys.
Den sædvanlige Størrelse pall. Vinduer i almindelige Huse er It
til 2 Alens Brede og3 til·g! Alens Højde. Vindueskarmen
sættes· almindeligvis f .ol' Udseendets Skyld et Stykke, helst-{Sten,
till)age for Murens Yderflade ; indenf.or Karmen gjør mail, gjerne
Muraabningernes Sidefiader noget skraa {Fig; 26 ii,);hvorved
Lyset falder bedre ind. Det Stykke.. Mur, .• som .. liggel'·"imellem
Vindueskarmen s Underkant og Gulvfladen, kaldes.Vindues bryst_

ningen. Denne gjøres som oftest af økon.omiske Hensyn kun
l Sten tyk, men dette er en uheldig Økonomi; thi af sall1U1e
Grund, som man ikke gjøl' en beboet Et.ages Ydermure nnder
H Sten, bør Vinduesbrystningerne heller ikke være under li
Stens Tykkelse. - I lave Etager anbringes Vinduerne ofte sall.
nær ved Loftet, at der ikke er Plads til Stikket under Bjælkelaget ; man murer da kun et Stik i den øverste Del af Muren'
og dækker Resten af Aabningen med en V i n d u e 8 p l a n k e
(Fig. 26 b), som bærer Bjælkelaget enten direkte eller med et
enkelt eller nogle faa Murskifter
lagte imellem. Men dette er ikke
heldigt; Stikket bør .om muligt have
Murens Tykkelse for paa en for6. svarlig lVIaade at tjene til indbyrdes
Forbindelse og Støtte for Pillerne
imellem Vinduerne. Paa samme Maade
anvendes D ø r p l a n k e r, hvor der ikke
er Plads til et Stik imellem Overkanten af en Døraabning og det overliggende Bjælkelag , hvilket navnlig
ofte el' Tilfældet i Kjældere.
Fig. 26.
Skifte gangen i en lV~ur er det
Antal Skiftehøjder, som tilsammen give et bestemt Højdemll.al.
For Murstellpaa 2" 'fykkelse regner man sædvanlig 10 Skifter
lJaa l Alen, hvilket giver en Fugetykkelse af t", s.om ~r passende. Ofte er Skiftegangen ikke aldeles ens igjennem hele Murens Højlle, fordi man ofte paa et vist bestemt Stykke af Højden
vil have et vist Antal Skifter; men da Variationen herved ikke
kan hlive større end højst ! Skifte, vil det paa en større Højde
kunne fordeles p~,a Fugerne, uden at det mærkes. Skifteinddelingen afsættes paa en Lægte, og naar man ved'Hjælp af Vaterp asset har bestemt et vandret Plan til at gaa ud fra, begynder .man.medat ".tll.ge"Hjørner.n.e op", d. e.. mau'murer
paa hvert Hjørne nogle Skifter op med en Mtrapning til hver
Side af Hjørnet; Herved benyttes den inddelte .Lægte: i Forbindelse med Loddet, JlvotvedHjørnefbringes til atstaa lodret,
og "Retholtet", en stor..Lineal,s.omtjener til.at rette de enkelte Sten ind. Ved lange lVIurflugter, hv.or Afstanden imellem Hjør-
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nerne er stor, tager man paa et eller flere Steder en Ort op,
d. e. et Stykke Mur med Aftrapninger til begge Sider, hvilket
udføres paa lignende Maade som Hjørnerne. Imellem Hjørnerne
og Orterne spændes nu Flugtsnore, befæstede til SØm, der
slaas ind i Fugerne, og anbragte saaledes, at de angive de Linier i Munins Yderflader, hvori Overkanterne af Stenene i et
Skifte skulle ligge. Efter disse Snore mures nu de mellemliggende Dele af Skifterne, .og for hver Gang et. Skifte er færdigt,
flyttes Snorene op til det næste Skiftes Overkant. Ved Muringen af et•. Stik afsættes Skifteinddelingen paa Skiven, og Skifterne
rettes efter en Snor, som er befæstet i Buens Centrum. Ved
Ellipsebuer lader dette sig vel ikke gjørej men en øvet Murer
vil kunne afpasse Fugeretningen' efter øjemaal.
Undertiden mUres et enkelt Skifte med Stenene stillede paa
Kant. Et saadant Kantskifte eller "Rulskifte" skal optage
to Skifters Plads, og det er derfor det Heldigste, om Forholdet
imellem Stenenes Brede og Højde er afpasset saaledes, at to
Stentykkelser og en l!'uge svare til Breden. Dette er i Reglen
ikke Tilfældet ved de almindelige 2" Mursten, idet Breden forholdsvis er noget for lille j men man kan dog hjælpe sig ved at
gjøre Fugerne under og over Kantskiftet lidt større end de Øvrige Fuger.
Etis:ilrøg~ii Forbindelsehavesi t Stens Mur
(Fig. 27), dtlr ,ligesom i
Stens Mur mures af lutter
,~I~=c:~I~ . . J',Jøbereimen ved Siden af
....L-r'--'---.--''--r--'--r-'.... ·····hver ••.. to .Skifte~· .paa FlaT.='=:::::::r=~:c:::::::r~::::I= '. den s.tilles. eh Række Sten
Fig. 21;
påa'HØjkant;afvekslende
'.. ..... . .....gl.~lll}IlJ:lIl)IK4!CJ:ll1>;rt4en
Side. HergJ~lder det ogsaa, at Ste[lbredenmaa svare nogenlunde til de to Stentykk.ø1l\erplus .enFuge,
Skal man tilvejebringe. atørreFremapring [ld fra.den
lodrette :Murflade,benyttes U dkragllinger, som er deLMod"
satte af Aftrapninger, idet man her skyder Skifterne længere ud,
efterhaanden som man kommer op, enten saaledes.åt mari 'giver
hvert Skifte det samme Fr.emspring ud over.det,foregaaellde,
tlller ogsaa paa en hvilkensomhelst anden Maade, kun . 'at det

...

iagttages, at Udkragningen ikke gjøres saa stærk, at Stenene
kunne vippe ned.
Hule Mure kunne enten opføres af hule Mursten eller være
af almindelige .Th'Iursten med Huller i Murværket.
Hule Mursten ere saadanne, i hvilke der ved Formninge'n
er dannet rørformige Hulheder. Naar en :Mur skal opføres af
hule Sten, maa man bruge to Slags, nemlig
Løbere, som ere gjennemhullede paalangs
(Fig. 28 og 29), og Bindere, som ere gjennemhullede paatværs (Fig. 30). Til Hjørnesten bruges almindelige Mursten. De hule
Fig. 28.
lVIursten ere paa Grund af den ringe Lertykkelse bedre gjennembrændte end almindelige Mursten og derfor trods Hulhederne lige
saa stærke, i alt Fald naar man til Løbere
bruger Formen i Fig. 29. Med samme MurFig. 29.
.tykkelse faar man altsaa •en lige saa stærk,
men lettere Mur. Dertil. kommer, at de i
Hullel'lle indesluttede Luftlegemer gjøre Murene lune, og saadanne Mure' ere tillige
mindre gjennemtrængelige for Fngtighed end
Fig. 80.
do massive. Dog opfører man her sjeldellt
Mure af hule Sten, fordi de ere dyrere JJg
ikke gangbar Handelsvarej men de anvendes hyppigt til Hvælvinger, hvor det gjælder om at indskrænke Vægten saa meget
som muligt. Til dette Brug vil Formen i Fig. 28 i Reglen
være stærk nok, og er da at foretrække som den letteste.
Mure med Hulheder i Murværket blive more og mere
almindelige. De have ligesom Mure af hule Sten den Fordel,
at Hulhederne - vel at mærke· naar de ere tillukkede - gjøre
Murene lUlle og bidrage til at holde Fugtighede[l.}-l:de. Dertil
'kommer, at man med mindre Materiale kan gl~~" en hul Mur
samme Stabilitet som en massiv. Saadanne hule Mure ere derfor,iøærallvendeligc, .. hvor man har større M.urflader, som behøve
en anselig TykkeIs.e ikke for. det lodrette Tryks Skyld~.men til
Forebyggelse af Udbøjninger til Siden j i almindelige::Beboelseshuse med mangeVilldtiei:; smalle Piller og lave Etager er
Forholdet derimod ofte saaledesl atder'InteLkan opnaas ved
Anvendelsen af hule Mure. Endelig er der den Fordel ved
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dem, at Hulhederne kunne benyttes til at befordre en hurtigere
Udtørring, idet man ved Opførelsen anbringer to Huller ind til
hver Hulhed, et forneden paa den ene Side af Muren og et foroven paa den anden Side; Vindens Tryk vil da frembringe et
Lufttræk igjennem Hulheden. Disse Huller tilmures senere,
inden Bygningen tages i Brug.
Saadanne hule :LHul'e bestaa af t.o parallele Mure med et
Mellemrum og forbundne med hinanden paa en eller anden lVIaade.
Mellemrummet bør være mindst k Sten 'for ikke under Opmuringen at blive fyld~med Kalk og Murgrus , hvorved Nytten
af det tildels tabes. Hvor det især kommer an paa at holde
Fugtigheden ude, tilVejebringer man undertiden Forbindelsen ved
Bindere af Støbejern, som ere 'svalehaleformige i Enderne (Fig. 31). Ofte ser man,
at Forbindelsen kun tilvejebringes ved hist
og hel' at lægge en Mursten som Binder
tværs over Mellemrummet, saa at den gaar
Fig. 31.
et Pal' 'l'ornmer ind i hver af Murene; men
en saadan }<'orbindelse el' saa slet,. at den
absolut bør forkastes. Derimod kunne Kridtsten ,anvendes som
Bindere pan denne lVIaade, naar hele Murens Tykkelse el' mindst
saa stor som en Kridtstens Længde (17"). ,Den almindelige
JYIaade at. opnaa en god Forbindeis,e paa" el', imidlertid.velt. murede Tunger, som dele Mellemrummet 'i enRækkelodretteKanaler. Fig. 32 fremstil-

indlægges i MUren, kan det være godt, at Bjælkeend9rne naa
ind til Hulhederne; de ere i saa Fald mindre udsatte' fol' at
raadne, end naar de ere i Berøring med Murværket og kunne
indsuge dets Fugtighed; dog maa det naturligvis herved forudsættes, at Bjælkerne kunne finde tilstrækkelig Understøttelse, og
at de Ankere, som holde dem til Muren, blive solidt indmurede;
kan dette ikke opnaas, maa man afbryde Hulhederne et Stykke
under Bjælkelaget og fortsætte dem højere oppe; Hulhederne
over og under Bjælkelagene kunne da forbindes ved mindre Aabninger. Naar Muren er funderet paa Grundsten, bør de underste
Skifter (mindst to) mlrres fuldt, dels for at fordele Trykket paa
Grundstenene og dels for at forhindre Rotter fra at skaffe sig
Vej op i Hulhederne. Derimod vil del' ikke være Noget til
Hinder fol' at anlægge Hulhederne umiddelbart ovenpaa et Betonfundament.
Mure, som kun skulle bære
sig selv, ikke have altfol'
store frie Flader, og ikke ere
udsatte for Stød, kunne mlføres af 1 S t e n s h u l JYI u l'
med Stenene paa Højkant (Fig.
33). Til Skillerum i Boliger,
hvor Paneler o. 8. v. skulle
fastgjøres, egne saadanne Mure
Fig. 33.
sig mindre vel.
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ler eksempelvis to Skifter af en saadan Mur,
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lem dem 3 Sten. N aaI'
.den Last, so~ Muren
skal bære, hviler paa enkelte Punkter med større MellemrulU
(store Tagværker o. s. v.), anbringes paa de Steder ,hvor Trykket virker, en massivere Tunge eller Pille i Muren,På:iSidei'ue
af Mm'aabningerne maa der mindst i en Stens BredcØ.værefuld
Mur, og 'Stikkene mures ligeledes fuldt ud. Hvor et Bjælkelag
Fig. 32.

5.

Sokkeler.

En Bygnings Sokkel el' .det nederste Stykke afYdermurenes
udvendige Side nærmest Jorden, naar dette ved<,~t. Fremspring
eller ved forskjelligt Materiale adskiller sig fra: den øvrige Del
af' :l\lurelle. Nærmest Jordfiaden Cl' Murværket mere end højerc
oppe udsat ,·for en ødelæggende Indvirkning af Fugtighed og
Frost og fol' saadan Beskadigelse, som kan fremkQmmeved den
daglige Passage, ved Rengjøring o. s. v. Naar derfor Murene
ere opførte af Mm'sten eller et andet JYIateriale, som ikke er
meget tæt og fast, bør man anbringe. en Sokkel af et stærkere
Materiale, som gaar mindst et Par Tommel' ned under Jorden
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.og mindst 9 til 12" over Jorden, da ellers Regnvandet kan
-stænke op paa ~Iuren over Sokkelen. Det almindeligste og
bedste Materiale til Sokkelsten er Kampesten, enten regelmæssig
tilhuggede Kvadere eller kløvede Sten. Hvor man af Sparsommelighedshensyn ikke vil anvende Kampesten til Sokkelen, mures
den undertiden af haardbrænclte Sten i Cement. Ofte pudses
ogsaa Foden af Bygningen med Cement; men Frosten sprænger
let Pudsen af, og en saadan Sokkel fordrer da idelige' Istandsættelser. Om Nytten af en Sokkel paa Mnrstensbygninger vil
man let kunne overbevise sig ved at sammenligne opførte Bygninger med og uden Sokkel.
Sokkelen har tillige den Hensigt at danne en Fod for Bygningen, og i de Tilfælde, hvor Skjønhedshensynet bør gjøre sig
gjældende, giver man den derfor 'ofte en anselig Højde og et
kraftigt Fremspring, hvilket i saa Fald maa gives en saadan
Form, at Vandet let kan løbe af.

Gesimser, Baand, Indfatninger og andre Bygningsdele, som
danne et af parallele Linier begrændset Frem- eller Tilbagespring, ere som oftest sammensatte af flere L e d, d. e. plane
eller krumme (cylindriske) Flader, som ved deres indbyrdes
Sammenskjæringer danne andre parallele Linier. Disse Led kunne
være følgende: 1) Vinkellisten (platte), som bestaar af to'
plane Strimler, der danne en udadgaaende Vinkel med hinanden,_
2), Staven (Rundstav), en udbuet Cylinderflade , hvis Profil er
en større eller mindre Del af en Cirkel eller en anden krum Linie, 3) Hnllisten, en indbuet Cylinderflade, og 4) Karnissen,
sammensat af en Stav og en Hnlliste, saaledes at Profilet danner'
en jevn Bølgelinie. Den JYlaade, hvorpaa de forskjellige Led
formes og sammensættes, kaldes L e df øj nin g en (Profilering),
og denne kan ved de forskjellige IJeds Størrelse, Form, Antal
og Følgeorden varieres i det Uendelige, Foruden disse Led 1mvendes ogsaa hyppigt Fremspring (eller Tilbagespring), som ikke
danne gjermemløbende Linier, men kun anbringes paa enkelteSteder eller i en fortsat Række med regelmæssige Mellemrum.,
Saaledes anvender man navnlig hyppigt i Gesimser K r a g s t e n
(Konsoler) som Bærere for den overliggende stærkt fremspringende
Del af Gesimsen. Gesimser og Baand forsynes ofte med en
Vandnæse, d. e. en nedadvendende Kant, bag hvilken der er
anbragt en Hulning opad, saaledes at det l1edstrømmende Vand
ikke kan forisætte sit Løb ned ad Muren under Gesimsen eller
Baandet, men maa dryppe af fra denne Kant. En Vinkelliste,_
-som forneden ender i en Vandnæse og foroven slutter sig til et
eller flere fremspringenue Led, kaldes en H æ n g e p l Il d e. I Fig, 34er fremstillet en Gesims, hvor
de forskjellige Leds Benæv\"r======i'j)i";,~~·
nelse er angivet. Ved U dIa di Xat1:'j"'l' faae,.
n i n g af en,t;,Gesims eller et
'"
r~'()6l<ur,
Baand fors~~s Størrelsen af
hele Fremspiinget ud fra
!
JYIurfladen.
j'''4A~
Vandrette Fremspring dan.
.
nes ved Udkragninger. Naar
man i Murstensmure vil have
Fig. 34.
større pludselige . Fremspring
elid Murstenene kunne give,

6.

Gesimser, Baand, Indfatninger m,

Y.

Det Fremspring af Murværk (sjeldnore Træ eller Metal),
som afslutter en Bygning foroven og tjener dels til at krone hele
BYhl'llingen, dels til at bringe Tagskjægget og dermed det nedløbende Vallll ud fra Bygningen, kaldes Hovedgesimseneller
lIInrkrandsen (eller Illot Gesimsen). Selvom Bygningen er forsynet med Tagrende ,og, Nedløbsrør" som fører 'l'agvandetbort,
er Gesimsen ikke overflødig i praktisk Henseende; thi man maa
altiu forudsætte, at en Tagrende kan blive utæt eller løbe over,
og desuden tjener Tagets Fremspring til atpeskytteMuren imod
Regnens direkte Indvirkning; ,Andre-,valldrette,Fre~spring"aom
danne gjenneuigaaende Linier unuer Vinduerne og i~ellem disse,
benævnes B aand; omgive de Dør- og Vinduesaabninger, kaldes
de I n d fa t n i n g e r , og ere de over de enkelte, Muraabninger,
kaldes de Vindues- og Dørgesimser. Endvidere forekomme
lodrette Fremspring, der fremtræde Bom bærende .Led, . ,SI,t!i,sOIll
Pilastre eller Lisener, der ere mel' eller mindre'fladej retvinklede Fremspring, fritstaaende Søjle r eller,Ralvsøj ler; der
iræde halvt frem af Muren o. s. v.
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.benyttes efter Omstændighederne Mursten af større Dimensioner,
Kridtsten, Skiferplader m. V., eller man understøtter Fremsprin~et med Kragsten af naturlige Sten, Beton o. s. v. Ledføjnin.
gen kan dannes ved Udhugning i
naturlige Sten, ved Støbning af
kunstige, eller i Fremspring .af
lYIursten enten ved Anvendelsen af
Formsten eller ved P.udsning. Fig.
35 til 37 fremstille forskjellige
Eksempler paa Gesimser.
Hovedgesimsen har ofte en beFig. 35.
tydelig Udladning og fOI'drer derfor en forsigtig og omhyggelig U d-førelse. Man maa fremfor Alt sørge
for, at der Gr den tilbørlige Bag ..
vægt, saaledes at Gesimsen ikke
kan faa Overvægt. Hvis derfor
Murens rfykkelse ikkeertilstrækkelig til at give Betryggelse i denne
Henseende, udkrages Murværket
paa den indvendige Side af 1'Ifuren
bag Gesimsen.
Oversiden' af Bi'iQud 'ogGel!'ig.36.
simser, som ikke dækkes af Taget,
bør gjøres skraa,. saaat Vandet
kan løbe af f og naar Skraan\nge!!
. ,. . . ikke . gjøreflmegekl!tejl; '. gjør. man
vel i at dække den;:.meden ·Plade
af Skifer,.Jern,el. ·atl81., sQm staar
frelunledKanteuog 'derved danner"en ·Vandiiæse,'medmilldre.selve
Baandet er udført ar'et Materiale,
Fig. 37.
som er stærkt nok til at modBtaa
Fu'gtighed' og Frost.
Under Vinduerne bør der, hvor der ikke findea~et'med
Vandnæse' forsynet Baand, som kan. modstall>,Yirkn~lJ.g:e1!o:afdet
fra Vinduet nedstrømmende Reguvandog. føre .. det ,ud Jrl!. lVIuren,
.anbringes en Dækplade, som maa gaa illdU1ider~Vrililiieiikai'me:il
.og springe mindst H til 2" udenfor Muren; den indmures mindst
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l" paa hver Side af Yinduesaabningen. Indmuringen bør, først
ske, efter at hele Muren er opført og har sat sig i thi da Pillerne paa Siderne med deres Belastning sammentrykke Murværket under sig, medens Vindues brystningen som ubelastet ikke
sammentrykkes , vil dennes Overkant faa en svag Bøjning opad,
ug naar derfor Vinduespladell indmures straks, vil den være udsat for at bøje sig, foruden at den under Murens Opførelse vil
være udsat for anden Beskadigelse.
Gavle føres undertiden et Stykke op over Taget. Det
Stykke, som er over Taget, kaldes en Kam. Saadanne Kamme
1ide ofte af Fugtighed, hidrørende fra Tagvandet ; de kunne vel
beskyttes derimod, men det er bedre, naa1' man kan ulldgaa dem.
Kjøbenhavns Bygningslov fordrer imidlertid, at Brandmure
skulle forsynes med en Kam, som gaar 12" . over Taget.
Oversiden nf en Kam bør have en Skraaning til den ene eller
den anden Side, dækket med et beskyttende Materiale eller
·dannet af et i Cement muret Kantskifte , helst af haardbrændte Sten.

7.

Ih mhinger.

a. Hvælvingsformer.

Tøndehvælvingen er en cylindrisk Hvælving, hvis lodrette
'l'værsnit er en Bue af en af de Former, SOIll benyttes til Murbuer. Naar Tværsnittet er eu flad. Bue, kaldes Hvælvingen en
flad Hvæl v~,ng. Saadanue flade Hvælvinger lIled en Pilhøjde af 1}1i tIl i- af Spændviden anvendes i deu nyere Tid især
hyppigt imellem J e1'l1bjælker. Dell Bue, som fremkommer ved
Skjærillgen imellem en Hvælving og en Væg, som afslutter den,
kaldes Skjoldbue.
KuppelhTæhingell danner en Omdrejningsflade, hvi~ ,Meridian
kan have dB forskjelligeomtalte Bueformiii'j hyppigst er den en
Halvcirkel og Hvælvingen altsaa en Kugleflade... Naar et kvadratisk eller rektangulært Rum skal ovel'hvælves med: en Kuppelhvælving, 'tages Diagonalerne til Diametre i Halvkuglen, saaledes at den skjærerVægftadernei 4halvcirkelformige Skjold-
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buer (Fig. 38). N is c heh vælvingen er en halv Kuppelhvælving (! Kugle; begrændset
af et vandret og et lodret Plan:
igjennem Centrum).
Af sammensatte Hvælvingsformer ere følgende de almin------------deligste:
Korshl'ldvingen fremkomFig. 38.
!)ler ved Skjæring af to Tøndehvælvinger, naar de Dele af
disse, som ligge indenfor Skjæringslinierne, S ømme ne, borttages (Fig. 39). De to Hvælvinger maa have samme Højde;
men Breden kan være forskjel.
lig. I Reglen afpasser man
dog Formen saaledes, at Sømmenes vandrette Projektioner
Fig. 39.
blive rette IJinier; llaar altsaa
f. Eks. den elle Hvælvings Tværsnit er en Halvcirkel, kan den
andens være en Halvellipse. De 4.Dele af Hvælvingen, som atl·
skilles ved SØmmene, kaldes Kapper. Ofte anbringer man langs
Sømmenes Undersider fremstaaende R i h b e r. Aflange Rum
overspæntles ofte med en Række Korshvælvinger , som sædvanligvis ere adskilte fra hverandre ved G j o l' d b u e r, d. e. Murhuer, som springe frem iIndet'lI"æh'ingerneogforneden slutte
sig til ;V:~gpiller (Fig.
~ "ø; ~~/{t~40).EnJ~lig kan man
. '~'. /1 : .... ./i
/i !'.. '. have fleresaadanneRæk-

;~ )<:<.. '1

r'"

·j·/>:<.ll/>(·;.ll/·kerHvælvingerved'Si.
~7'~ den af hverandre, og de
1Ø16JJf:/.t, 7, 7li/tj/j'/.l/l/////{ØliP;f'jI/l!//Ø' a(l skillen
. de· V'
.. ægge k unne
Fig. 40.
da indskrænkes til, en

/:7 ./

.%. '

Række fritstaaende Piller, hvorfra Gjordbuerne ogSømmefi~
eller Korsribbel'Ile stige op. Undertitlen giver !)lan Gj9r dJ:inl?l'lle
samme Form som Ribberne. KorshvælvingensK3ppere ikke
aitid cylindriske; ofte ligger Sømmenes .Skjæringspijrikk højere:
entl Skjoldbuernes Toppunkt og Midten a( Kapperne endnu.

re

}løjere, saa at de danne et Slags Kupler; denne Art af Kors.
hvælvinger træffes især hyppigt i Middelalderens Bygninger.
Undertiden tilføjes flere Ribber, saaledes at samtlige Ribber
danne et stjerneformigt Møn.
ster, f. Eks. sOJU i Fig. 41.
Hvælvingen kaldes daStj e rn eh v æ l ving.
Klosterhrælviugen fremkom·
Uler ligesom Korshvælvingen'
ved Skjæring af to Tønde·
Fig. 41.
hvælvinger, men ved Borttagelse af de Dele af elisse,
som falde udenfor Skjærhlgs.
liniel'lle (Fig. 42).
isndertiden el' det nødvendigt at danne en Aabning
i Siden id en ITvælving, f.
Eks. fol' at skaffe IJYs fra et
Fig. 42.
Vindue i den Mur, hvortil
Hvælvingen støtter sig. Aahniugen tlækkes da med en
Stikkappe (1<'ig'. 43).

,·V

~

k/~"r.·········

h.

IT v æ l v i li g e r s lH u rforbindelse og ua·
. førelse.

f.
"

Hvælvinger, som ovel'·
spænde I'l-um."iJ almindelige
Bygninger og1;un havo dores
egen Vægt at hære,ere sjeldellt
mere end ~Sten tykke. Raar
Fig. 43.
et Rum el' Salt stort, at det ikke
kan overspænder> med en enkelt'
ITvælvingjudeu.at -elenne . maagives en stfjl'i'eTykkelse, foretrækker man i-Reglen l,kmul'oflere mindro Hvælvinger, 'nndel'støtte~le vedDrager~,' elle~Bjtli~~el'(Tøildehv:ælvingel~, eller ved
PIller eller Søjler (KOi'lihvallvitlgei')~ . Forbiildelsell i Hvælvinger
el' den samme som. i.l\fur.e;.' dg:~Stens. Hvælvingbeataar altsaa
af lutter Løbere. JiJfter den .almindelige Regel sknlde Leje4
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fugerne ligge lodret paa Trykkets Retning; men denne Regel følges ikke altid ved Hvælvinger, og det er heller ikke nødvendigt,
naar en Hvælving - som det almindeligvis er Tilfældet - paa
alle Sider omgives af faste Mure, som forhindre Stenene iHvælvingen fra at glide paa hverandre eller skyde ud til .Siden.
En Tøndelmehing kan mures paa trel\Iaader:
1) Skifterne læg'ges parallelt med Hvælvingernes Akse, saaledes at Lejefugerne danne rette Linier. Denne JYIaade vil i almindelige Tilfælde være den naturlige.
2) Skifterne lægges SOlll Ringe, vinkelret paa Hvælvingens
Akse. Ved elenne Forbindelse faar H vælvingsn lllinelre let Revner paalangs, ielet Revnen maa elanne en Foi:taneling. Dog tør
man ikke elerfor regne paa en større Stabilitet.
3) Skifterne lægges paaskraa, vinkelret 1laa elen udfoleleele
Rvælvftades Diø,gonaler, saaledes at de støele samlllen i en Zigzaglinje langs Toplinien og langs den midterste Tværsnitslinie.
Herved 0Illlaas, at Skifteme faa en mindre Krumning enel ved
den under 2 nævnt.e FremgangHlllaade, saa at Støelfugerne blive
minelre kilefol'mige, medens Lejefllgerne, der ogsaa blive. kileformige, blive det i mindre Grad entlllaar Skifterne ligge paalallgs.
Til flade Hvælvinger imellelll .J cl'nhjælker benytter lllan
som oftest hule Mursten for ikke at gjøre Jernbjælkerue sværere
- og derved dyrere - enel. nødvendigt. De hule. Sten ere i
Reglen 2~ til 3" tykke; nual' de' have· dmme 'l'ykkelse og llaar
Hvælvingen mures i Cement, vil man i do fleste Tilfælde kU11ue
lægge St.enene- med Fladen nedad
.(Fig,44),
I .Kuppel :~lvlJJger mures
Skifterne i vette Ringe.
8aml;,ensattellvæh'iJiger kunne
Fig. 44.
lllUl'espaa .• tre .Maader.: .
l) Skifterne' i de enkelte Kapper lægges parallelt med disses Akser; de Sten, SOlll danne Sømmene., høre da afvekslende
til den ene og den anden Kappes Forhindeise. . DellneJ\Iaade
kan ikke anveneles, hvor der er' Ribher langs Sl~mmene.
'.
2) Skifterne lægges vinkelret paa Sømmene,. saa,at.de. støde
sammen i :Midten af ICal)perne. Paa denne l\'raadebllve'Bømmene stærkere, hvilket især er af Vigtigheel:vedKorshvælvinge r ,
hvor Trykket af Kappeme overføres' paa.d.elll.
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3) Sømmene eller Ribberne mures som selvstændige Buer,
illlellem hvilke Kapperne bag efter mures.
Tryklejet , den Flaele, som danner Grændsel1 imellem en
H yælving og elens U nclerstøitelse, dannes i Murværket enten ved
Fordybning i denlVIur eller Pille, som danner Understøttelsen (Fig. 45), eller, naar
lllan frygter f~l' herved at svække Konstruktionen for meget, ved en Udkragning (Fig.
46), som dann er den nederste Del 'af
Rvælvfladen.
Meget ofte er det nødvendigt at støtte
Fig. 45.
en Hvælving veel Bagmuring, d. e. en
Udfyldning imellem Hvælyingens nederste
Del og de Mure, hvortil den støtter sig.
Bagmuringen udføres i vandrette Skifter.
Hvælvinger mures i Almindelighed paa
en llllestHHng, hestaaende af en Række
Skiver eller, Bom <le hel' lmlcles, L e d e b u e l'
med eller, uden Forskalling. Ved Tf~nde.
hvælvinger er Forskallingen .under alle Omstælldighede.t' nødvendig. Til flade Hvælvinger imell"em .Jern bjælker benyttes Bom
Fig. 46.
oftest S l æ d e r, el. e. korte Buestillillger,
som med et Jernbeslag hvile paa Jernbjælkernes Undel'ribber og kunne skyeles langs disse efterhaan_
den som Hvælvingens U elff1relse skrider frem j de maa være 'indI'etted~ paa del1lVIaade, at de kunne sænkes lielt, saa at de slippe
Rvælvlllgen, I.laar do slmUe føl'es frem, og der maa "ære lige
saa mange Slæder som eler er Hvælvinger ved Siden af hverandre, for at disse kunne Inures samtidig og optage hverandres
Sleletl'Yk. .Ved KOl'shvælvinger anbringes Lede buer baade under
Sømmene og vinkelret pau Hvælvingsakserne ; nMr Kapperne ere
kuppelfofmige, kunne de dog mures uelen Buestilling, saaleeles.at
i deUe ~ilfælele kun KOl'sribberJle behøve at UJiderstøttes med
.. l,edebuer. Til Kuppelhvælvinger benyttes LedellUer, •.. stillede
efter Meridianer og uelen Forskalling; imellem Bliernemurcs de
enkelte Skifter efter løse Skabeloner.

4*
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S.

Skorstene og Udsteder.
a. Skorstene.

Murforbindelsen i en Skorsten sker efter de almindelige
Regler, idet Skorstenens Sider maa betragtes som Mure, der
danne Hjørner med hinanden. Almindelige Skorstene i Huse
have sj~ldcnt en shine Murtykkelse end ~ Sten, og Hjørnerne
kunne da dannes af lutter hele Sten; men naar et,Skorstensrør
skal mures i Forbindelse med et Skillerum eller et andet Skorstensrør, maa Trekvartstykker anvendes. I ældre Tider anvendte
man altid 18" Skorstensrør (d. e. Rør paa 18" i Kvadrat indvendig), fordi de ikke kunne være mindre, naar en Skorstensfejer skal kunne krybe igjennem dem og rense dem. I den nyere
'rid bruges mest snevrere Rør, som renses fra oven ved Snoreapparater, d. e. korsbundne Koste, som udfylde Røret og ere anbragte paa Bn Snor med en tung Kugle i Enden. Rørenes
Sti1rrelse 'kan da afpasses efter Størrelsen og Antallet af de Ildsteder, hvorfra de skulle tage Røgen. Paa Landet anvendes dog
ofte eudnu, navnlig til Kjøkkener, de store 18" Rør, fordi det
paastaas, at det fugtige Brænde, som ofte am'endes, givet' en
stærk Sod, som ikke kun bortskaffes veel 8noreappal'at, og som
derfor kan give Anledning til .Skorstensild, sQmjsær er farlig,
hvor der ell Straatage. Almindeligvis gjøres cle snevrere Rørs
rrvfØl'snit ogsaa kvadratisk; den sædvanlige Dimension er 9.",
hvilken el' tilstrækkelig til at Røret kan tage Røgen fra 4 til5
Kakkelovne eller ltiL.i). l';lkked!) Kjøkkenildsteder. Sjeldnere
anvendes rumlo Rør (med cirkelformigt Tværsnit), murede af
egne dertil formede Sten. Indvendig" blive. RØt&Iie udrapped~
(se JHrromsenere), fol' at Overfladen.kan· ·.være jevn. Naar et
RØl'erfælles ..fol'.. ·fler.e . lldsted,el'.,hfjr,.man.lløJ:gElJ()~·, a,t . . deres
Røgkanaler (Kakkelovnsrør) indll1uride i Røret i forskjellig
HI,jde, for at ikke Trækken skal forstyrres veel Luftstrømll1enes
Samlllenstød.
Ethvel't .Skorstensrør maa ved den nederste Ende være ,for"
synet med en R e Il s e d ø r, en Lem af Jern, hvorigjennem SOdell
kan udtltges. Snevre Rør, som renses med Snoreapp:iiåt,.foi'synes
i :B.eglen t,illige med en Rensedfir oppe .... 'l\nderT!Lget,.for at
Renseaplntratet kan nedbringes det' igjonnem; i modsat Fald mall,
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Skorstensfej:ren ud paa Taget, hvorved dette lBi kan beskadiges.
N aar Rensnlllgen skel' igjennem en Rensedør , bliver det ovenover liggende Stykke af Røret renset med en almindelig Kost.
Rensedøren hænger i en lille indmuret Jernkarm; "den maa have
et let og forsvarligt Lukke, som' ikke kommer - i U orden i thi
naar den staar aaben, forstyrres Trækken i Røret, foruden at
det kan yære brandfarligt. Den nederste Rellsedør, hvorigjennem
Soden skal tages ud, indrettes nu sædvanligvis saaledes, at
Døren, der er uden Hængsler, danner Forstvkket af en Skufl'e
~vori Soden falder ned og kan bæres bort "uden at give Snav~
l Rummet (Fig. 47).
Naar Døren er
lukket, holdes den fast af et Par
Vridere. For at der ikke skal falde
Sod !led imellem Skuffen og Skorstenens
Sider, kan det væ.re hensigtsnHf,Ssigt at
mure et Skifte l" frem i Røret lige
over Skufl'en,
Skorstensrøl' hør i Reglen opføres
fra Grunden; dog kUBne de ogsaa udkrages fra en tilstrækkelig solid lVlur
eller sættes ovenpaa en stærk Hvælving
Fig. 47:
eller Hue. I tidligere 'l'ider var det ikke
sjeldent, at man S!Ltte ell Skorsten oyenpaa et Bjælkelag ; men
den 1!'are, som er foruunden hermed, er indlysende, hvorfor det
ogsaa nu er forbudt. Ethvert Skorst,ensrøl' hfJ!' saa vidt muligt
fflres lodret op i sin hele H~;jde. Meget ofte "trækker" man
dog RfJrene i Tagetagen, <l. e. føre dem i en skraa RetninO' hen
til det Sted, hvor man vil have dem til at munde ud f:r det
:Meste i 'l'agryggen. Hældningen maa dog ikke 'være 'for stor'
13y~niIlgs,lu~en sætter 45° fr<\ Vertikalen som Maximum og fore~
~krtvel' ~tlhge, at hvor Røret forandrer Rotning, skal Overgangen
llldv~llChg dannes efter en Bue med mindst 3 Fods ltadius. Sætlvanh;~ sker Und:rstøttelse~ ved en "Sto!", best,aaende af to~Styk. ker lømmel' (Flg. 48); Imellem Stolen og Skorstenen lægges :&Iursten paa FIaelen til BeskytteIso R
. '
mod Brandfare. Ryor man. kan, bør .. manililidlel'~
7ti,d
$korstensstole, dels fordi ele .
;
gn'e e s Jævt .J.qkpaa Bjælker og''l'ligværk,'clels
og navnlig foi'di (le i Ildehr~ndstilfæ1cle give AnF ig,48.

untdgka~ sa~~anne

~
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ledning til ~korstenenes Nedstyrtning, hvorvecl Bygningens Ødelæggelse befordres og Ildens Udbredelse lettes, foruden at det
er til stor Fare for dem, som ere beskjæftigede med Slukningen.
I mange Tilfælde kan man ogsaa trække Skorstene uden at anvende Stol, nemlig enten ved at understøtte dem 'med en Mur
eller ved at støtte to ,Rør imod hinanden, saaledes at de danne en Spidsbue (Fig. 49).
En Skorsten maa i 'Reglen føres
et Stykke op over Taget; Kjøbenhavns
Bygningslov forlanger, at alle Skorstensrør skulle føres, mindst li Alen
op over Tagryggen. Det Stykke af
Skorstenen, som er over Taget, kaldes
Piben. Naar eu Pibe er fælles for
flere Rør, bør disse fortsættes adskilte
fra hverandre helt op til Pibens Munding, da ellers 'l'rækken let bliver mindre god. Den nederste Del af Piben
.Jj'ig. 49.
giver man en forøget ,:Murtykkelse, saaledes at den paa alle Sider springer et Paa Tommer ud over
Tagfladen (Fig. 49) j thi ellers vilde Vandet løbe ned igjennem
Taget langs Skorstenen. De øverste Skifter af Piben gjøres
ligeledes noget fremspringende, saa at de danne en Gesims, hvilket il{ke blot er til Fordel for Udseendet, men tillige styrker
Piben. Ikke sjeldent dækkes Oversiden a.f en Skorstenspibes
Murværk lllod on PlatIe af Støbej81'11,SOm da; bør ha;ve lltFald
til alle Sider og danne en Vandnæse ud over Murværket.
Et Skorstensrør, som kun har den sædvanlige Murtykkelse
af ?t ,Sten , bør for, Bramlfarens Skyld ikke være i umiddelbar
BerØ~t~lgmedrrræ~æl;ket lBygnlilgen:'Kjøbeii1i~ViiiiTIygniIigs
lov foreskriver, at den indvendige Side skal holdes mindst 8?t
TomIfl.e fjernet fra Træværket i Bjælkelag , Skillerum og Tagværk; Røret lllaa ikke paneles eller betrækkes paa mtdlister;
dog el' det tilladt at anbringe et indtil 5" højt Fodbrædt'jmod
RjJret, naar det ikke befæstes i dette.
Skorsiensrør anbringes næsten altid i eller' opad 'enlVtur,
eller (hyppigst) hvor to Mure støde sammen: (Fig: 50):
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Da det ikke ser godt ud, at
Bn Skorsten træder frem i et
Værelse , lader 'man om muligt Fremspringet falde i et
Lokale, hvor man lægger
Fig. 50.
mindre Vægt paa Udseendet.
Fig. 51.
Rvor 4 Skillerum støde sammen, stiller: man dem undertiden saaledes, at Røret helt
skjules imellem dem (Fig. 51) ;
ofte kan man ogsa.a ved at
anbringe Rørene i Siderne af
Fig. 52.
Nischer undgaa at de blive
fremtrædende (B'ig. 52). J
Ydermure bør man i Reglen undgaa at anbringe Skorsteusrør;
thi den stærke Afkjøling kan let, bevirke, at~ de ikke ville
trække.
1): Kjøkkenildsteder.

Et Kjøkkenildsted lllaa anbringes med Bagsiden opad en
Grundmur, hvis Tykkelse er mindst l Sten.
OVellOlll Ildstedet anbringes sæcl,vanlig en Kappe, som i tidligere 'rid, da man brugte aabns Ildsteder, tjente til at 'bortføre
Røgen og Emmen (den Damp; som udvikler sig ved Madlavningen), men som nu, da man overalt har lukkede Ildsteder (Komfurer), hvorfra Røgen ledes direkte ind i Skorstenen, gjøl' god
Tjeneste til at optage Emmen alene og føre den ind i Skorstensrøret, eller hellere i et særskilt Rør, Em r ør. Et saadant Elllrør,
del' alticl bør ligge umiadelbart op ad et Skorstensrør, fol' at
det kan være varmt og som FØlge deraf have god Træk, har
øverstullder Skorstenskappen en Aabllillg, som ved Hjælp/af en
Klap, E m k l a p, der er af Jern, kan lukkes eller holdes aaben,
eftersom lilan vil fjerne Emmen eller holde paa Varmen i Kjøkkenet.
Emrøretføres euten ud igjennem Taget eller udmunder i det
øverste LoftBr~m, hyorf~'a,Emmen da trækkei' ud igjennem Tagets Utæthedm-.
En SkorstellskåppeeriReglen en muret Hvælving i

56

..

Form af en Klosterhvælving (Fig. 53),
hvis ene Side dannes af en lodret Bagvæg, medens de to tilstødende Sider
hvile paa to l Sten tykke 111ure , V a ngerne, og den fjerde Side paa etSkorstellsanker, en Jernbjælke (sædvanlig
støbt), som bæres af Vangerne og lægges i
en Højde af omtrent 2° 18" over Gulvet. Ovenpaa Skol'stensallkeret kan man
opføre en lodret Mur, og hvis man lader
denne tillige med Vangerne fortsætte
sig op over Kappen i l Stens Tykkelse
og udfylder JYlellemrummet imellem
disse 1I1ur'e og Kappens Overside med
Fig. 53.
Beton eller Grus, har man et fast
Underlag for den næste Etages Ildsted.
I den nyere Tid udelader 'man ofte Vangerne og anbringer i
Stedet for dem .Ternsøjler under Kappens Hjfjrner j i saa Tilfælde maa .der ogsaa være Skorstensallkere 11aa Siderne. Meget
ofte anbringes Illlstedet i et Hjørne af Kjøkkenet, saa at den
ene Vange dannes af et Skillerum, som da naturligvis maa være
af Grundmur, mindst 1 Sten tyk (i det Mindste paa dette Sted).
I Stedet for murede Kapper kan man ogsaar·have K!iI'per af
Metalplader, især hvor del' kun e~:,:;lldsted i l Etage.
Foran Ildstedet lægges Gulvet i en Brede af 18" af Mursten eller Fliser.
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hestaa gjerne
af en Rist,
anbragt foran
en nischeforlJJigJernplade
(Fig. 54), som
kan optage og .
tilbagekaste
en ])el af de
indadgaaende
Varmestraaler. I denne
Plade el' del'
anbragt
en
.Klap, som hal'
Hængsler i

Fig. 54..

Underkanten og er til at aabne ind i Røret j naai' den er lukket,
dækker deu Aabningen ind til Skorstel1srøretj el' den helt aaben,
hviler den paa Rørets Bl\gside. Ved at altbne Klappen mel'
eller mindre kan man regulere Trækken j naar Røret skal renses, lukkes den. Gulvet foran Kmilinen, SOJll lægges lIf 1!'liser,
lader JllaH hvile paa en livælviug i ell Brede af· 1 til H Alen
ud fra Kaminen.

9.

c.

K amin er.

Paa Grund af den ringe Nyttevirkning, s01n man faar af
Bræl;tlselet,naaJ; lilan opvariner Værelset med :Kamhlcr, anvendes
de:jkk!t,·m~get.i 'YO~,tl{Jhna;men da de give .ellhehagelig Varme
og en god. Vell.tilatiOIl,s.el' man dem dog Undel't~dell. ])a Kaminer fordre stærk. Træk , maa hver Kamin have sit eget Skorstensrørj Rørene erE! sædvanligvis 6" i Kvadrat eller l'undemed
6" ])iameter. Kantiner anbringes i en Indfatning, s0ll1oftest
af SteJl (Marmor, Skifer, Sandsten). ])e ældre Kaminel' vare i
Grunden ikke andet end en kappeformig Udvidelse af Skorstensrørets nedre Ende, paa hvis murede BunclBl1ændseleti>ribi'agtes.
De nyere Kaminer, saaledes som de navnlig anvendes i Englp.nd,

ilIllrpUl1s og )'ngllillg lU. l.

N aar en Mul' er opfrjrt, betragtes den i Reglen ikke dermed SOlll færdig; enten bliver hele lUuren forsynet llled et. Qvertræk, eller, naRr man ikke vil skjule Stenene, bliver den fuget.
Kalkpuds n,nvenc1es ogsaa paa 'l'ræværk.
PIIIIs llaa Dlnr. Almindelig Kalkpuds udf,lres saaledes, at
man først ved. Paakastnil1g med 1I1urskeengiver lVluron et.Overtræk afsrotlvli.nligMtirkalk og, l1a.ar dette er nogenlunde fast, et
a.ndet Ovettræk, >hvort.il efter Omstændighedel:ne enten ligeledes
anvendes ~iJ3<l;yanliK.J.\'lurkalk:ellel': Kalk,. som er, rørt med finere
Sand (Pudsesand) ; undei·tiden gives endnn et tredie Overtræk,
for derved at frerilbringe en glattere og'jemere Overflade. Det
andet (og t.redie) Overtræk glattes med Rivebrædtet, en
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rektangulær Træf1ade med et Haandtag. Ved finere Puds bliver
det sidste Lag glattet med et Filtbrædt, et Rivebrædt, som
er beklædt med Filt, og skal Pudsefladen være meget glat, bliver den glittet med et Rivebrædt af J em eller Staal. ',Pudsens
Tykkelse er sædvanlig ~ Tomme. For at faa Pudsefladen plan,
anvendes følgende Fremgangsmaade. I en Stilladshøjdes Afstand ,
over hinanden fastsættes paa Muren to smaa Stykker Skifersten,
hvis :E'orf1ader ved Hjælp af Loddet bringes til at ligge lodret
over hinanden, og imellem dem kastes nu Kalk, som jevnes me,d
et Retholt, saa at man faar en lodret Strimmel Puds. Paa denne
Maade danner men flere Strimler med saa stor Afstand, at Retholtet kan naa over fra den ene tii den anden, saa at man ved
at lade det glide paa dem fore1i.;ihigen kan jevne den mellemliggende Puds. Til udvendig Puds bruges sædvanligvis Cement,
og Pudsningen sker paa lignende Maac1e; nlen man stØAU' sig
hedst ved ikke at pudse for fint, da der ikke hør arbejdes længere i Cementen end højst nødvendigt, for at den kan faa Ro
til al, hærdne. I det Hele gjælder det veda! 'Puds, at grovt
Saml og liden' eller ingen Afrivning giver (lim stærkeste Puds.
Til indvendig Pudsning kommer man undertiden noget Gibs i
Kalken, hvorved Pudsen hu;tigere bliver fast.
Med Honsyn til Murværkets go(le Udtørring i det Hele er
det en Fordel, at Murværket forindenPndsniilgeneller' Fugningen i længere 'rid udsættes for :r;;~ftens Paavirkning; men naar
man skal puclse paa en Mul', . bør den ikke være for t91r; thi
Plldscn tørr~r da for hurtigt og . bliver ikke fast; en Mur, som
el' hleven tf1r, h,1rderfor vaidesiforlnJenc1en pudses.
Cement·
puds maa især ikke tørre for hurtigt, og naa1' mll11 derfor pudSOl' i den varme og tørre Aarsticl, maa man sørge for at, holde
:Pu(l~e!l fugtig i længere Till ved 'p3,ahængte vaade Klude eller
i ~Ir ]'ald ved Ovei'sprØjtfiitilfiliecl' V aud~ . Ftidnden Muren
pudses, maa den renses ,for StfIV, som forhindrer Pudsen fra at
binde. Endelig m9,a Muren helst være ru, især til uclvendig
Puds, og' man bruger derfor at udkradse Fugerne et Stykke' ind
Muren.
Puds Ilaa Træ anvendes paa Lofter mod, Brædeforsk~1ling,
IJaa Brædevægge og paa Tømmeret i Bindingsværksvægge. Naar
en 'rræflade skal pudses, maa den først røres; "At'piidliedirekte paa Træ hør aldrig tillades, thi Træets Sammentørring
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vil frembringe Revner og Pudsen derved falde af efter kort Tids
Forløb. Man anbringerdedor paatværs af Træets Fibre etLag
Rør, hvortil Pudsen kan fæste sig. Rørene fastholdes af Rørtraad,Aynd Staaltraad, som fastgjøres tværs over Rørene ved
Hjælp af smaa Søm; Røl'søm. Paa st.ørre Flader anbringes
først Rørtraad med omtrent 1 Alens Mellemrum, og Rørene,
som maa være afhuggede med rene Ender og af lige Længde,
skydes nu ind under disse Traade og foreleles jeynt ved Siden
af hverandre; naal' dette el' sket, befæstes de øvrige Traade
imellem de første, saaledes at de ligge 6 til 7 Tommer fra
hverandre, og paa hver 6 til 8 Tommer fæstes de med et Søm.
Paa lignende Maade rØres Bindingsværk; men da Rørene
skulle ligge paatværs af Fibrene, maa de afhugges i korte
Stykker. Paa nogle Steder bruger man til Puds paa Bræeler at nagle tynde Lægter tværs over Bræderne i Stedet
for Rør.
Naar Røringen er fuldført, kastes først ud med meget tynd
Ilillrkalk, som trænger ind imellem Rørene og omhyller dem, og
som man lader blive fuldstændig tør. Man har da en ru og tør
l!'lade, hvorpaa mltll nu pudser som sædvanlig.
Gesimser. Naar Puds skal anbringes paa udvellluge og
indvendige Gesimser eller Ba.and, t r æ kIr e s de med. en Skabelon,
efter at man først hal' tilvejebragt Hoveclformen i det Raa, saaledes at der er Plads til et Plldslag af Ilassende rrykkelse. Kalken kastes paa ligesom til Pudsning, og Skabelol).!)n føres derpaa langs hen ad G e - '
si111sen, idet den Ielles
af to Lægter (Pig.
55). Skahelonen sammensættes af Bræder; den beklædes
paa den ene Side
med Jernhlik, og den
Kant, som vender
Fig. 55.
imod Gesimsen, gjøres ~lrraa.Da Skabelonen ikke kan føres helt ud til Hjørnerne,
pudses 'disse paa fri Haancl. Til indvendige Gesimser hlandes i
Reglen rioget Gihs eller Oement i Kalken for at d€mhurtigt kan
hliye fast.
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1Jdrapning er et Slags tyndt Puds, som ikke er behandlet
lUed Rivebrædtetj den bestaar i et Overtræk af tynd Kalk, som
kastes paa Muren og jevnes med lYIm·skeen. Afkostning bestaar i, at Udrapningen bliver gaaet over med enVaW1pellseL
Afskurillg anvendes, naar man vil have en glat Flad~~' JYIuren
bliver efter at være udrappet skuret med en blød JYIursten; den
faar derved ikke et helt Overtræk; men Fugerne og alle Ujevnheder i Stenene blive udfyldte lued Kalk.
'
Fugning. Naar en Mur skal fuges, maa Fugerne først udkradses og renses, hvorpaa man med en smal Murske, Fuges k e, bringer Kalk eller Cement ind i dem og jevner Y derfraden. Fugerne blive derpaa enten beskaarne med
Fugeskeen (Fig. 56) eller b l' æ n d t e ved at gnides
med et F u g ej el' n, et smalt J em, som i Reglen
har en Hulliste i Kanten, sau. at Fugerne faa den
i Fig. 57 viste Form. Don sidste Maade anses for
den solieleste og smukkeste, men er tillige elen
dyreste.
Fig. 56.
Af de forskjellige ovennævnte Mtw.der, hvorpaa
MurflMlerne kunne b,ehandles, er Uiirapning og Afskuring den simpleste og billigste; tlen anyendes
mest pau. Gayle, som vende imod,ell N"abogrund,
paa Pakhuse, Udhuse ogandril' simplere:Bygninger, naar de ikke ligge paa alfar Vej. ,l!',ugJiing.im.•"yencles meget, hvor lll!\n· har, godt' brændte Mursten
. med ren ]'al'ye og. skarpe Kanter og staar sig da i
Fig. 57.
Reglen bedre emll'tl(ISj'"inenei'e,',de,Steil;" manyil
anyende , ikke af saadanBeskaffellhe(l, og' navnlig
ikke vel brændte Sten, bør man hellerepudsl,l"l\ll1rene, . Indvendig i Bygniilgel' anyendes Fugning' kun undtagelsesvis, saaSOlll
nndertidEiili·Porte;.Vognskuro"Sbtlde"o;'i'!;'v;:,T,Voorelser· og
Gange !mvondes alia godt som altid Kalkpuds; naar man ikke
paa auden Maade beklæder V æg- og Loftsfraderne. U iirapnillg
{)g Afkostnillg anyendes i Kjælder- og Loftsi'llm; Udhuse 0;'8. V.
Det er stærkere end Puds, fordi U drapningen elannel~ et tyndin'e
Lag af en mere ensformig Tykkelse og ,ikke .hliv:erJ)~lIandlet
llled Itiyebl'ædtet.
. .
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IO. T r a p p e r.
.Pa~ m!\nge Steder i U ellandet anyendes Stentrapper ind-

vendig \ alle Huse, fordi de ere mindre brandfarlige end Trætrapper:' Hos os gjøres indvendige Trapper næsten altid af Træ
hyorimo.d ~nan til udvendige Trapper mest anyender Sten, og d~
sædvanligVis Granit.
Fol' det l\leste have udvendige Trapper kun faa Trin,
som ere massive B lok t r i n; disse lægges i Reglen paa en li"el~des massiv Unclermuring. De enkelte Trin lader man sk;de
hdt ud over hverandre (Fig.
58), 1 TOlDme el' passemle ;
de lægges med et ubetydeligt Fald ucleftel', fo!t' at Vandet kan løbe af. Undermuringen 'it.'tn enten være. en
Udkragning eller naYnEig.58.
lig nttar der er flere '1'rin Murværk paa et selvstændigt Fuudament, som lægges
efter at Bygningen er opført og hal' Bat sig. Trinene kunne enten være lige
Fig. 59.
lange, eller de kunne gaa
udenom hverandre for Endeme (Fig. 59), Undertiden lægges de imellem to
Siclelllure, Vanger, sorn
staa op over Trinene (Fig.
60); men saadanne Trapl)er
Fig. 60.
staa sig ofte mindre godt,
især naar V.angerne, som (let ikke sjeldent ses, ere murede og
pud~ede ; tIll Vand og Sne samIer sig i de indadgaaende Vink.ler lme11emTrinene .....ogSangerne, .ogl!'rosten ·faar derved. let
en ø~elæg~ende.. Indflydelse. Højere udvendige· Stentrapper lægges l Allllllldell?,hecl paa en Hyælving (OIllSt. Fig. 61) i. man bør
helst uniign.a dem;nailr manttau; thideere ikke gode at passere, isæl' om Vinteren, naar. de blive glatte.. ..... :.
'fil indyendige Trapper anvendesogsaaofteGl'anit; men
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hvor det kommer an paa U dseendet, er det mindre heldigt, da det
giver 'rrappen en tung og skummel Karakter. Af andre Stenarter anvendes Kalksteri,:''l\larmor,
Sandsten og Skifersten. Trinene
kunne være enten Bloktrin eller
Plader i i første Tilfælde lader man
dem
ofte ligge frit, og naar de i
Fig. 61.
Forening skulle danne en glat
U ndel'flade ,giver man dem den
i Fig. 62 viste Form. Enderne
af 'l'rinene lader man hvile paa
Mure, Murbuer, Sten- eller Jernbjælker. Naar Trinene blive saa
lange, at de ikke kunne bijl1'e sig,
eller at man ikke kan faa dem i
:/!'ig.62.
eet, Stykke, lader man dem hvile
paa Hvælvinger i for det Meste bruges flade Tøndehvælvinger, enten
en enkelt bred eller flere smallere imellem Jernbjælker, undertiden ogsaa,~{orBl:tY.ielvinger;·. Naar
man bruger.Plader til Trinene,
maa Forfladen af.: dem", "Stødfiaden", 'dannes af. en anden Stenplade eller ,af Murværk,. smn,.da
Fig. 63.
"gjernep~dses (Fig. 63), elle~ af
Jern. Man kan ogsaa udføre Trinene helt. af Murværk og da
enten fuge ellel: '. pudse dem, og endelig·. kan 'martstø'Pe . dem af
Eeton. fri1 .lll!<:l,!'\ti<:le ... 'j'r!j,ppeJ; .. ()g)3et())1tr;~pperllt\l:a,anv:eIlfle8 . lU eget s,tærk Oement, og Arbejdet maa' udføres godt i. thi ellers stødes let Kanterue af og de ere vanskelige at reparere. Murede
Tmpper uden ..Puds.. ere ...mindre heldige, hvor .. del', ...er megen.Passage, fordi de slides stærkt i de lJIJr da i alt Fald mures.af·meget haarde Sten.
Trappers Anbringelse og Inddeling vil nær;Uere:}jlivB'oinhandlet ved Trætrapper.
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Stellgul ve kunne lægg'es af :Mursten, Fliser eller Beton.
llInrstensgllhe kuune lægges med Steuene paa Fladen eller
paa Kant. Et enkelt Skifte paa Fladen, lag't paa Jorden, el'
ikke meget stærkt i et Skifte, paa Kant er derimod i mange Tilfælde tilstrækkelig stærkt; men lIaar Gulvet ikke hal' et fast
U nclerlag eller er udsat fol' Stød, bliver det let ujevnt. Gulve
af to Skifter paa Fladen have den Fordel, at Tryk eller Stød
fordeles bedre paa Underlaget, og uaar Gulvet er stærkt slidt
og skal fornyes, behrNer mali ikke at brækIre det helt op, men
kun det fJVerste Skifte. Naar Stenene ikke ere meget regelmæssige, kan man dog bedre faa et jevnt Gulv ved at lægge dem
paa Kant. Det Solideste er et Skifte paa Kant med et Skifte
paa Fladen som Underlag. Undertiden lægges Stenene kun i
Sand; meu bedre og solidere bliver Gulvet, naar det lægges i
Kalk eller Cement.
'fil '}'llsegllhe anvendes dels Mursteusfliser, dels Pliser Hf
forskjellige Sorter naturlige Sten, af forskjellig Form og St~r
relse. Naar de skulle anbringes paa Jorden, bør de hvile paa
et Underlag af Mursten lJaa Fladen og lægges i Kalk eller Oement. Ofte læggos Flisegulve paa, et Underlag afBrætler (ovenpaa r~jælkelag); dette b,l1' gjrircs med Forsigtighed; thi naa1'
Træet kaster sig, løsnes ]'liserne.
B.~ttlllgllhe lægges i 4 til 6 TOlllmers 'l'ykkelse og stampes
godt. Skjærvel'llc kunne være af Mursten eller Kampesten.
OverflarielI pudses t" tykt med Cement,hlanclet med skarpt
Sand. Ved st.ørre Gulve og hvor det kommer an paa at faa
Overfladen lløjagtig plan eller give den bestemte Fald, pudses et
mindre Stykke ad Gangen, bcgrændset }Jaa den ene Side af den
færdig puclsede Del af Gulvet og paa den anden Side af en
Træliste, Pudslaget afrives eller glittes, for at det kan danne
en ham'd Flade. Efter Lægningen dækkes Gulvet med .et r~ag
Sand, .Bo.m ..,j .1ængCl'eTid holdesvaadt, .for at detikke skal
tf1rre for hurtigt...
Murstens- og Betongulve anvendes Illost i :Kjældero og i
Stalde, Vognskure , VadskehiiS6" Fabl'ikker o. s. v. Betongulve
anvendes nu almindeligtp!j,amango Steder, .' hvor man tidligere
har brugi lI:Iurstensgulve. Flisegulve anvendes mest i Forstuer,

,
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Gange, Tral)perUm og lignende Lokaler, naar man ved at benytte Fliser af forskjellig Form og Farve, som lægges i et Mønster, ønsker at frembringe et mere livligt og pynteligt Udseende.
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:B. Vinkelsamlinger opstaa, hvor to Stykker Tømmer, som have
forskjellig Retl!ing, støde sammen eller skjoore hinanden. (Forbindelsen bliver først fast, naar et tredie Stykke danner en
Trekant med de to sammenstødende).
1. Stykkerne ligge i' samme Plan.
a. Orerskramning findel' Sted, naar Stykkerne skjære hinanden korsformigt j der dannes da i hvert af dem et
Udsnit i den halve Tykkelse.
.

~-

=.~-

FJERDE AFSNIT.

Fig. 65.

Fig. 64.

TRÆFORBINDELSER.
l.

Samlinger.

.. Fig. 66.

Fig. 67 •

Den l\iJaade, hvorpaa to Stykker 'rømmer forbindes med
hinanden, retter sig dels efter deres Stilling til hinanden, dels
efter Samlingens Øjemed. l!'ølgende Samlinger ere de almindeligste.

A. Forlængelser.
a. StOll.
1. Det lige Stød. De to Stykker Tømmer støde stumpt
sammen i et Plan, som er vinkelret paa I~ængderetnin
gen. Er Forbindelsen udsat for et Tl·!Jl~'.: ·ptyrkes den
ved Spidsklammer eller solidere ved J erl:Jskinner, . som
lægges paa Siderne og forbindes·ved·gjimnemgaaentle
Skruebolte .
.2... De t.skra~. Stød, hvor. Stykkerne .!l1~e. sk~'aatafskaal'ne,
anvendes sjeldnere.

b. BIatIe.
1. Det llge.:B lad (Fig. 64). Naar det hal' FOTmellsom
Fig. 65, kaldes det skraat inaskaaret.
2. Det skraa mad (Fig. (6).
3. Ha g e b l a il e t kan være enten lige (Fig>'.fi7)"ellei;
skraat(Fig. 68). Ofte inddriver . man .,iSø:mlil1gi)Il .en
. Kile for at faa Forbindelsen fo,stere.

l<'ig. 68.
Fig. 69.
b. Blatle.
l. Det lige mad (Fig. BH).
2. Svalehalehladet (Fig. 70).
3. Hagebladet (l!'ig. 71). Hvor det er et Hjørneb l a d, gjøres Kammen som Svalehale. Igjeunem de
forskjellige ovennævnte :Blade anbringes efter OmstændigllCderllc 'l'l'ænaglel', Søm eller Dolte.
o,Tapper.
1. Den simple Tap (Fig. 72-73).

Fig. 70.

Fig. 71.

Fig. 72.

5
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Den straffede Tap (Fig. 74).
B ry stta pp en (Fig. 75).
Svalehaletappen (Fig. 76) med 'inddreven Kile.
Grundtappen (Fig. 77) gjøres svalefol'mig yed
Kiler.
6. B l ad t a p p en (Fig. 78) er en Forbindelse af et
Blad og en Tilll.

2.
3.
4.
5.

Li}1ffk~~:.
Fig. 75.

Fig. 74.

:E'ig.73.

! . 1 J--.---1\FII

P~f:~~~
Fig. 77.

Ji'ig. 7(;.

.Fig. 78.

r.~r •
l.;;:: •.,....-----..,.~_:...--===--

l!1g';80;

l!'ig. 79.

2. Stylilwi'llc ligge ikke

83).
3. Kors kammen(Fig.84).
h. JUoen anvendes, naar
et Stykke Tømmer
støder med Enden
mod Kanten af et
andet, som det enten støtter sig til
eller
understøtter
(Fig. 85 og 86).

nj

~,...-------

l!'ig. 83.

Fig. 8'3.

le

Fig. 84.

Fig. 86.

II, Il l a g .

Det 'l'ffmmer, som danner Adskillelsen imellem de fOl'skjellige Etager i cm Bygning, og som tjener til at, hære IJoftet i
Etagen nedenunder og Gulvet i Etagen ovenover med hvad derpaa kommer, benævnes et Bjælkelag. Forinden et Bjælkelag
indlæggeR i :Bygningeu, maa det a fh in d e s, d. e. de enkelte
Stykker '['ømmer maa tilhugges og afpasses efter·. deres særeg'ne
Bestemmelse og være færdige til Henlægning i Bygningen paa
som Murværket har naaet den fol' Bjælkelagei, heHøjde. Til Afbindingen hf,r helst vælges en Plads med
jevn Overflade og mindst af samme Størrelse som
fol' at Bjælkelaget kan anlægges i' llele

salllme Plan. . .

J!.lIII11IlC.

1. D Oll lige Kam
Itnhringesenteni
1Ylidten (Fig. 81) el"
ler idori.~~e Side
(Fig~82):afdetiili
Fig. 81.

2. Den skraa·
Kam anvendes som Ejørnekam (Fig.

2.

d. l'ofsætnillger kunne være med eller l.lc1en,'l'ap.
1. Enkelt Forsætning (Fig. 79).
2. Dobhelt }<'ol'sætning (Fig. 80).

It.
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Fig. 82.

derHggende Stykke
Tømmer:

Tømrerne skulle rette sig, kunne være
det Almindeligste og Sjkkreste el',
tt'f1æ.t'1i<i:"tl:tWBl1;:·iVlal1;lcn,e paa lYIa&lelægter, S0111 lægges
Naar. del'erfim·eBjæl.
nok, at. der tages
disse 1\'faaL at gaa ud
t:";:;:'j'\';,··;:::t;~å;,·,;vj,k(let':·:..vl!3i·f):'l:i;t':.ve:d::.AfbilidIllmlteti':a,t.j.ndfør·e::.:c1e Afvigelser,
5*
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Bjælkernes D i m e n s i (; n e r ;Jaa naturligvis rette sig efter
deres fritliggende Længder, indbyrdes AJstand' og Belastning.
Denne regnes for Gulve i almindelige ·:Solige/lilil 40 Pd. Ima,
Kva,dra.tfoden. Den indbyrdes.Afsta,nd imellem Bjælkernes lVlidt·
linier gjøres sædvanligvis 3 Fod; men er dog undertiden, navnlig
i Udhuse paa Landet, indtil 5 Fod j Kjøbenhavns Bygningslov
af 21de November J.871 bestemmer, at to Bjælkers Afstand fra
Midte til Midte i Gjennemsnit ikke maa overskrideS Fod, og
ved at gaa ud herfra giver I~oven følgende Regel for Bjælkernes Dimensioner:
§ 8. Bjælkerne i en 'Bygning skulle have et Tværsnit af
mindst 6 'l'ommer i Kvadrat, n!!,!!,r Mstanden imellem
Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve
Alen, som denne Afstand tiltager, skal der lægges t
Tonlm.~ til Siden i Bjælkens kvadratiske Tværsnit. lVItUl
kan ogaaa vælge andre rektangulære Tværsnit end kvac1ratiske, naarBrec1eu deri er mindst halvt saa stor
som Højden, og 'l'værsuittet i (let Mindste har .vundet
halvt saa meget i Højde, som det har mistet i Brede.
De gængse Tømmerdimensioner, som anvendes til Bjælker,
are 7, 8 og 9" i Firkant, men da det sV611ske Tømmer, som .almindelig allvencles, ikke fuldt holder elen Dimension i dansk
lIlaal, hvorpaa det lyder, tillige gjerneertellllueiig"boinkautet
og endelig maa hugges plant paaOver- og. Unde1:~iden;. hvorved Højdemaalot bliver noget mimlre,bør'Jmari' i ,neglen
vælge Tømmer af 1 'l'omme siørre Tykkelse"~nd Bjælkerne gkulde
IlfWC, hvis Tværsllittetval', kvndratisk;ibiirig.eii::iuan'id:eriiiiod.pommarsk Tømmer, behøves intet 'rillæg. '. ",-'.'.
N aar man skal inddele et. J3jælkelagj'begyndes med at iud·'
lægge eu Bjælke over hvor Tværskill;lVæg'~lim;detsom den er
[tf Grundmur og gtuw0!l i den følgerideEtage,dæ.en 'paa' hver
Side; dernæst henlægges en Bjælke op [tdhvel·· Gavl, og imellem
disse snaletles bestemte Bjælkel' indlægges nu dEi andre i en passende Afstand fra hvemndre. Hvor Bjælkeertderrte'gaaindi:M:uroll,
kæmmes de paa en Murlægte, sædvanligvis Krydstømm.~r. .paa:'4
til4~", SOUl lægges langs Kanteu af Mureu eller becl:~i.i~g,~"'ci~!Hn.
denfor (Fig. 87).' IIvor Bjælkelaget strittes af et gritri(iiiiute't Sklllih.
rum, anvendes' der ogsaa.el1 Murlægte; hvil~rdetdednl:<l&paa'etBili~
dillgsværks Skillerum, kæmmes Bjælkerne i dettes Ramstykke. An-
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"endelsen af l.\Iurlægten .er fOl:øvrigt j flere
Henseender mindre heldig; dels svækker den
Muren, naar denne har samme Tykkelse
over og under Bjælkelaget, dels svækkes
ogsaa Bjælkerne ved Kammen; ganske vist
er det svageste Sted paa Midten af den
frie Længde, men Enderne ere.mest udsatte e;
for at raadne i Tidens Løb. Murlægten er .
Fig. 87,
imidlertid til Nytte ved Afbindingen og Bjælkelagets Oplægning, idet den tjener til at bestemme de enkelte
Bjælkers Plads og forhindre en Forskydning saalænge de ikke ere
indmurede. Vil man udelade den, gjælder det at skaffe en jevn
Flade; som Bjælkerne .kunne hvile paa, og da en saadan ikke
godt kan dannes af almindelige Mursten kan man indlægge større'
Sten (Kalksten. Beton) med en nlan Overflade. hvornH.a Rimlkerne 'lægges, ~g som 'ved at giv;s en passende 'Størr;;I~~ tilii~e
kunne tjene til at fordele Trykket paa Murværket.
'
N aar der i et Bjælkelag skal dannes en Aabning, for at en
'l'rappe, en Skorsten eller desI. kan føres op derigjennem, sker
det .. ved en Udveksling, SOIll. beataar i, at en ellerf)cere Bjælker skjæres over og tappes ind i en "Veksel", et Tværstykke,
som atter med Ellderne tappes ind i 'cle nærmeste gjennemløbende Bjælker. :B'ig. 88 viser en
Udveksling for en Skorsten; a, b
og c, d ere \Teksler, e, f den ud---.'
vekslede _Bjælke. Ilnellem Veks~
.'f
indlagt et Mellemstykke
af Halvtømmer til Befæstelse af
Gulvet. og Loftet; det tjener tillige
~-=:~;::~~at· støtte Skorstenen, som pall,
.
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som muligell kunne komme til at virkepaa en enkelt Bjælke,
og fOl; at formindske de Rystelser, som'"fljælkelaget kan være
udsat for, anbringer man undertiden paatværs iniil1lem Bjælkerne
Slllaa Kors af Bræder eller Lægter, som stemmes ind i Overog Underkanten af Bjælkerne
_

(Fig. 89). Hvor disse Kors ere
omhyggeligt indsatte, stive de
ikke lidet paa Bjælkelaget ; men
Fig. 89.
Bjælkerne maa være af nogenlunde tørt Træ, for at Spændingen ikke aldeles skal hæves ved Svindingen.
Foruden at Bjælkerne tjene til at bære den Last, som Brugen af den overliggende Etage medfører, tjene de tillige til at
give Bygningen Sammenhold ved at danne en Forbindelse huellela"1 dens Y del~.mure og Skillerunl. For ~Jt gjøre denne Forbindelse fast, anbringer man paaEnderne af Bjælkerne Bjælkeanker e
eller lVIurankere, som indmures i Ydermurene. De Bjælker,· som
paa denne Maade forankres i Murene, maa være gjennemgaaende
i hele Bygningens Brede, og jo flere saadann8 gjennemgaaende
og forankrede Bjælker, der findes i Bygningen, desto fuldstændigere bliver Forbindelsen. Kjøbenhavns Bygningslov bestemmer
i § 9, at ni\letmindste ! af Bjælkernes Antal maa'·,forsynes med
et forsvarligt Anker i begge Ender, saaledes' aki:1iss~;'Arikel'es
Afstan\le ikke overstige 4! Alen, hvilken' Afstai1d ogsai(maa
iagttages ved Endegavlens Tilslutning med Arikara til Bjælken. "
Ankerne fast.gjøres paa Siden af Bjælkern:e: Del;>AnkelY som
sællvariligvli3arivendes,erFlig a uk er et
(Pig.. 90); der' er fastgjort paa Siden
afBjælkeltovedetved:Hjælpaf en Krampe
~~~~5~~"];~' og nogleSøm,:ogh"is·':Ycletste:Ende er
h..,.'il!o/J,,-_:-,···li:rpaltet·ogbøiet-op·,.og'ned;.fOl'oat g l,ibe
ind i, Murværket. I tynde·JI,furegives
ofte Ankerets yderste. Del en, Bøjning
.Fig. 9Q.
til Siilen for.· bedre at fæstes i-det omliggende Mm'v:ærk. Forskucls(iiiike.re
ere stærkere, lllen ogsaa dyrere endFligankere.~'lJ~J.JS:j':4ii'l>te
Ende er her bøjet om til et øje, som griber oiil,.eii·"Stårig;'.Fot~
skuddet (Fig. 91 ). I Stedet for Befæst<l1sen'ined:'Krltmp'e'kan
den hageformige Ombøj.ning paaAnkerets indte:Endestemmes
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'lud i Træet. Murankerne maa helst
anbringes i Pillerne imiillem Viuduerne;
ilt anbringe dem OYer Vinduesaabningerne er ikke heldigt. De Bjælker,
som ligge langs Gavlene, forankres til
elisse ved lignende Ankere; kun bliver
J ernet vredet om, saaledes at Ankeret
.Fig. 91.
kan fl,stgjøres paa Oversiden af Bjælken. .Jernet i Ankerne har sædvanligvis en Brede af H til 2" og en 'l'ykkelse af P: I ældre Bygninger ser IlIan ofte Forskuc1sElnkere anbragte saaledes, at de
gaa helt igjenneIll Jl,furen, saa at Forskuddet sidder udenpaa
:Muren, Almindeligvis er dog hele Ankeret indmuret og bør
aldrig komme :Murens Yderflade nærmere end ! Sten for ikke
at ruste ved den uclefra indtrængende Pugtighed.
I Bygninger af sædvanlig Brede lacler man for det Meste
alle Bjælketne være gjennemgaaende, for saa vidt de ikke ere
udvekslede. Er en Bygning saa bred, at Bjælkernes J.Jængde
falder imellem 18 og nogle og tyve Alen, kan man i Reglen
kun faa elem i een Længde af pommersk Tømmer, og mall lader
aa undertiden kun de forankrede Bjælker være gjennemgaaende. Ved
endnu større Bl'eder kan man ikke faa gjennemgaaende Bjælker;
man maa da samle dem pal~ en solid lYIaade paa et Sted, hvor
ele, ereunderstøttede. Dette kan sIre ved et Hageblad, SOlll ellten kan. være skraat, hvor lllan ønsker, at de to forbundne Dele
af Bjælken skulle ligge i 1<'lugt med hinanclen, eller hvis dette
. ··ik~ebehøves, lige (Fig. 92), hvorved
BjiBlkerhe svækk~s mindre.
·,·:Naaren· Gavl danner skjæve Vinkml···,··"r"",· ,,.hængdeinurene, lægges som
langs Gavlen.
Fig. '§2.

elogund:ettiden" især
lf~ :ljf~~re~.~#J~\r'e:ki sa':t.Jlj'alld læggeae·n lVfurlægte,

. Afvige
Bjæl)l:erne gjennem-
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gaaende, og Skjævheden fordeles i Bjælkeafstandene nærmest
Gavlen.
lIvol" et Sidehus støder sammen
med et Forhus, hvile
Bjælkerne fra dette
paa det Skillerum,
som
danner AdskilFig. 93.
lelsen, og føres med
Brysttap ind i Sidehusets nærmeste
Bjælke.
Paa den
Maade skaffes god
r;=:ii
li
II
Understøttelse
for
II
II
Bjælkern,e og ved
lIjælp af Gulve, For,li
II
= = i== ~ skalling etc., en fast
,il
Jl
Forbindelse imellem
Jl:
de to nævnte Byg"
ningsdele. (Fig. 91).
Fig. 94.
D.erso.m.· .G~ylen
kun opføres i Højde
.med Bygn,ingens øvrige Ydermure, og
Taget derfor ogsaa
til denne Side. skal
have Fald, lægges i
det ... øveI:ste '.. BjælkeFig. \Jf>.
.... 1u.g.. "T!!-gbJm.lJ.lll!!-g~t"
ingen l3jælke langs
Gavlen, meJ). derimod en Række korte Stikbjælker, kæmmede.pau.
en lYIurlægte og bestemte til at optage de til denne Side høren{le
Tagspær (Fig. 95).
Hvor Bjælker, Veksler og Stikbjælker ere forpuw1ne l1),ed
hverandre, anvendes Spidsklammer fol' at styrke Forbltid~lseJi.
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2. Indskud.
I l3eboelsesbygninger indlægger man sædvanligvis imellem
Bjælkerne et Indskud, d. e. et Lag Bræder af l" Tykkelse, som
skydes ind i Noter i Bjælkernes
Sider (Fig. 96). Afstanden fra ~="\'\SS~§5~
Bjælkernes Overkant til OverU
~
siden af Indskuddet gjøres 2".
Jng. ~.
Ovenpaa Indskuddet lægges et
2" tykt Lerlag, som fugtes og
stampes. Hensigten hermed el' l) at. formindske Brandfaren,
2) at danne en fuldstændigere Adskillelse imellem Etagerne i
IIenseende til Varmeledningen og Lydens Forplanteise og 3) ved
Gulvvadsk eller Vandspild at hindre Vandet i at trænge ned
igjennem Loftet. Til Indskud benyttes almindeligen finske Vragbrædel'. Ved Bjælker af mindre Dimensioner (7" eller derunder)
anbringes Indskuddet ikke i Not, men paa -Lægter, som ere
naglede langs Bjælkernes Sider.

'L-

il.

Forskalling.

I Værelser, som man vil forsyne med pudsede Lofter, lillbringes en Loftfol'skallillg, hvorved forstaas Vragbræder af l"
Tykkelse, del' sØmmes med 3" Søm under Bjælkerne. Førend
' . '. BræderIle slaas paa, spaltes de med Øksen og Spalterne holdes aabne ved indstukne Splinter fol' at formindske Træets U d'vid.else eller Krumning, naar det ved Pndsningen indsuger Vand
af',:K:alken og forat forebygge de skadelige Følger heraf paa det
ndføres, maa 1'ømrt)ren underBjælkerne ligge i et vandret Plan og i fol'";'ji~:~~,~p,~,\),r!\lf,I;::;t91tll;pa,a;;;$1l,el,"::;:. hugge af. De Brædel', som sædvan~,!t;.},iJ;;;.)l!!,)I:iiJi:#L4Jgrt;',IBr.e...... 5 . tiL. 6 Alen lange; i større
Læilgder~:·,. saa'at::Bræderne

'TT; tt':'}:f~::::ttf~ti,l~~~~~~l~~:i~~im;~~~~

EndIltile. De,saaledes frem. '(aldepaaeeri Bjælke; thi
V.l!lle.:·.::'(]:llr' d l!11'." YIi!<1::·.fJl1 .. 1i'Yf!ltel.s!) Jra, den. overliggende
Loftspudsen. Stødene
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lægges derfor vekselvis paa fiere Bjælker, hvilket Tømrerne kalde
at fodøbe Stødene.
N aar der skal anbringes Loftgesims, bliver der først i
Vinklen imellem Væggen og Loftet anbragt en Gesimsforskallin g, som nærmer sig ~aa meget til Gesimsens Form,at denne
kan tilvejebringes ved et Pudslag af en rimelig Tykkelse. Til
mindre Gesimser anbringes blot et
skraat Brædt (Fig. 97) imellem Væggen og Loftet. Ved større Gesimser
nagles Gesimsforskallingen paa Knægte
af Bræder, som anbringes llled passende i'YIellemrum (Fig. 98).
Brædeforskalling anvendes ogsaa
Fig.9i.
paa Skillerum, hvorom senere.

4.

Gulve.

l!'orindel1 Gulvene lægges, m!ta
del' sørges for, at de kunne kOlllme
til at danne et vllndret Plan. Da
nu Bjælkerne vcd deres egen Vægt
Fig. \l8.
synke noget ne,l i JYIidten,og da (le
maaske ikke ligge nøjagtigt lige højt me(l Oversiden; maa.disse
r rcgelmæssighedel' udjevnes, hvilket sker yed Paaforing med
IJister.
De sædvanlige Gulve i Beboelseslejligheder udføres af høvlede Brreder, soni lægges paatværs over Bjælkerne. For at gjø re
Gulvet tæt og forøge dets Stivhed, .sammenføjes Bræc1erne yed
p l øj ni n g, 'som··· ssedyanligvis·tulføl·es,saaledes, ak,hverandet
Bl'ædt har to Noter og hyeralldet to 'rapper i Kanterne (Fig.
99).· ·'Tykkelsen af Brædm'ne .er
H" eller H". Under H""bør
den ikke være, da Pløjningen
ellers
let bliVe!' foi~:ty1i& og
Fig. 99.
øllelæggesved:Slid,'Sjældnere
anvendes Planker til· Gulve.

Til Gulve vælges helst Brædel' af samme Længde som V 00relsetj kan man ikke faa dem saa lange, men der kun mangler
indtil 1 Alen, hjælper man sig ofte ved paatyærs for den elle
eller for begge Ender at lægge en F r i s e af et eller flere Bræ'del'. Disse komme derved til at ligge paalangs af Bjælkerne,
hvorfor man maa anbringe smaa Tværstykker (Trempler) imellem
Bjælkerne for derpaa at kunne befæste Bræderne. Unclertidenbliye
Friserne for det bedre TIdseendes Skyld skraatafskaarne i Hjørnerne (Fig. 100). Ere Værelserne endnu større
eller er· det Hensyn til Besparelse, som gjøl' sig
gjælden~e, saa maa man anyende fiere Længder
eller støde Bræderne. Den simpleste Maalle,
hvorpaa dette kan udføres, er at alle Bt,ødene
ligge i l!'lugt over den samme Bjælke j men et
saadant Gulv ser ikke godt ud og bliver, 11aar
et af Bræderne kaster eller krulllmer sig, let
Fig. 100.
ujevnt i SWdet. Derfor lægger man i store
Lokaler undertiden en Frise for hver Brædelængde, saa at Hulyet inddeles i Felter; men sædyanlig foretrækkes dog at lægge
det med forløbne Stød, d. e. at lade Stødene falde vekselvis
paa forskjelligeBjælker. Dette fordrer imidlertid, at alle TIræder
gjøres nøjagtig af sanuno Brede, hvorved Arbejdet forøges og
noget Træ spildes.
I ældre Bygninger ser man undertiden Hulye, som be~taa
af lutter korte Bræder, der paa en simpel JUaa(le danne et lVI/Jnstel' i Gulvet.
I TIdlandet, navnlig i England, hvor man altid har Tæpper
paa Gulvene, lægger lIla~ dem ofte af meget simple TIræder; men
hos os, hvor; man i Reglen kun anyender Tæpper om Viuteren,
og.hyor man ikll:c er kommet saa vidt som f. Eks. i Frankrig,
< .. 11vor Illt\n selv i forøvrigt tal,velige Værelser allvcnderParketgulve,c maahertil anvendes nogenlunde gode Bræder. 'l'il gode
H,ulve;;førd;res derfor Bl'æder af haarclt Fyrretræ, for at Sliddet
;, ikkeakiiJi·:vcære·fQr'··stærkt;'og· 'Bræderne. maa' saa, vidt ·muligt
.værirArie\forKnitster;·' i alle ,THfælde uelen sorte· Knaster,' som
gaå'løsil6gJetfaHle'lld;:dili'næstbør de være. frie for. Marvfiiser;6g<bia~Spiiht}KilritJ.r'rt~; ,iL e. Alager Splint, som ved
V aslming st.ærkt dndsuger:Va.ndi'og.:derfol' længe holder sig vaad;
Bræderne bør endelig. være tørre, for at del' ikke ved Svin(lin-

I

76

77

gen skal fremkomme store Aabninger i Fugerne. Da Svindin-,
gen af hvert ,mkelt Brædt vokser med Breden, have smalle
Bræder ,Ldel'lne Henseende Fortrinet, og man bruger derfor pall.
nogle Stede·
æder af halv Brede (gjennemskaarne paalangs)j
men i RegI. '.,etrækker man her brede Bræder med faa Fuger. I gamljl.' ygninger træffer man endog Gulvbræder meden
Brede af 12-til 14 Tommer; nu derimod mali. man lade sig nøje
med smallere Bræder; de sædvanlige Breder ere 7, 8 og 9".
Pall. Lofter, i Pakhuse og lignende Steder lægger man ofte
ru Gulve, d. e. Gulve af uhøvlede (men dog pløjede) Bræder.
Saadanne Gulve ere imidlertid, pall. Grund af den ru Overflade,
vanskelige at holde rene, og simple høvlede Bræder ere derfor
som oftest at foretrække.
Bræderne i almindelige Gulve sømmes med 4" Søm, 2 i
hver Bjælke. Sømmene ere sædvanligvis Dykker, d. e. Søm
med smaa flade Hoveder, som ved Hjælp af en "Dyknagle" (et
lille kort cylindrisk Stykke Jern, som holdes ovenpaa Sømhovedet)
drives et Stykke ned i Træet for ikke at være meget synlige.
Vil man aldeles undgaa Sømhullerlle, sØmmes i Kanten af Brædeme paaskraa ned i Bjælken; men da dette forøger Arbejdet,
bruges denne Maade kun ved bedre Gulve.
Naar et Brædegulv skal anbringes i den nederste Etage
(Kjælder) , hvor man ikke har Bjælker til at, fastgjøre deLi,
lægges Underlag sædvanligvis af 6" Tømmer, der først lægges
ind i Bygningen til samme Tid som Gulvene og uden Murlægter ; ofte lægges de umiddelbart pall. Jorden; men naar denne ikke
er meget tør, bør det fOl~etrækklls at lad.eUnderlag~ne ligge
frit over Jortlen, idet Enderne hvilo paa et Fremspring eller i
Huller, som udhugges nogle Tommer dybt i Muren, medens der
under Midten anbringes en eller flere smaa murede Piller (l Sten
i Firkant), alt. efter Afstandens"Stør-relse.
Parketgulve ere Gulve af forskjellige rrræsorter, lagte i
Mønstre og anbragte som on Belægning eller Finering paa Tavler af Fyrretræ, der ere kvadratiske, af l Fods eller hyppigere
l Alens Sidelinie. Tavlerne lægges paa et Undergulvaf: ru
Bræder, i hvilke de gjøres fast. Parketgulve, selv L de'jj.ller,
simpleste Mønstre, ere naturligvis betydelig dyrereend:'Btæde. gulve og anvendes her i Landet kun i de.bedst.udstyr.ede.Lokalel\
De fOI:dre en meget omhyggelig Forarbejdelse, og ,navnlig mali.

,Træet være vel udtørret, for at det ikke efter Lægningen skal
svinde, og Fugerne derved aabne sig og gjøre en forstyrrende
Virkning paa Mønstret. Da saadanne Gulve ikke taale at vaskes paa almindelig Vis, hvilket vilde give Anledning til en
skadelig Kastning af Træet, blive de bonede (gjennemkukne med
Voks) og behøve da kun at aftørres med en fugtig Klud. Parketgulve udføres af Snedkere.

5.
a.

Vægge.

Bindingsværk.

]'orbindelscll i Bindingsværk er den samme, hvad enten det
anvendes til Ydervægge eller Skillevægge. Tømmeret, som benyttes er sædvanligvis Krydstpmmer eller Spærtømmer. Til udmuret Bindingsværk (! Sten) bruges Krydstømmer af 9" Tømmer, hvilket holder omtrent 4t".
StaarVæggenpaatværs af Bjælkelagene, lægges forneden
et Fodstykke, som i underste Etage hviler direkte pan det
murede Fund11ment, hvorimod det i de andre kæmmes pall. de
ulltle'rliggendeBjælker. I dette 1!'odstykke sættes de lodrette Sto lp er, som i begge Buder ore forsynede med rrap, med en indbyrdes. Afstand af li til 2 Alen; foroven ende de i et l{amstykke, hvorpaa det overliggende Bjælkelag kæmmes ned. Stanr
paalangs af Bjælkerne, f!1lder snavel FodRamstykket bort, og Stolperlle stilles direkte med
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Afstanden imellem Stolperne deles ved vandrette Stykker,
Løsholter, som med et Mellemrum af g til 2 Alen tapIJes
ind i alle Stolper, men .skæres stumpt imod, Skraabaandet, og herved inddeles hele Væggen i Firkanter, T a v 1. Umiddelbart over
Dør- eller Vinduesaabninger maa sættes et Løsholt; dette bør,
hvis Tavlet ovenom skal udmures, forbindes med Stolpen ved en
Tap med Forsætning (Fig. 102); thi
naar det ikke kan understøttes nedefra af Murværket, vil en almindelig Tap være for svag.
Skal et Skillerum opsættes paa
et Sted, hvor der i den underliggende Etage ikke fimles noget Skillerum, forsynes det med HængeFig. 102.
v ær k (ogslIa kaldet Sprængværk) og
benævnes da et s prængt Skillerum.
Et Hængeværk i sin simpleste Form
(Fig. 103) bestaar af en Hænges ø j l e, der bæres ved Hjælp af to
Sprængbaand, som fm de faste
Sidemure ffires op imod dens
Fig. 103.
øverste Ende, og som forneden forsynes med Hængejel'iJi .·der: ,bære
den underliggende Drager eller Bjælke.
For bedre at modstaa Trykket ere· Spl'ængbrtandell'e, saa. vel
forneden i Bjælken som foroven i Hængesøjlent forsynede med
Forsætning. I)aet Hængeværk:: alti'll,saltter.sig::,noget" og
Drageren derved synker i Midten" have,. Hængejernene forneden
Skruer: med Møttriker, ved hvis Hjælp den atter om fornødent
Iumhæves, llaar der er givet .~r:·Spil1ei'um" im:ellem .den og
Hæng'{)søjlen. AIlBeadet, .fol' ·llødvendigt.at,allbrillge,to,Hængesøjler, sættes det i Højde med Skl;aabaandenes Anfaldspunktel'
et vandret Stykke 'rømmer (Spændrigel) imellem dem.
Naaret Hll'lngeværk skalanbrillges' i et Skillerum af Bin"
dingsvæl'k, gj~\res en eller flere af Stolperne til Hængesøjler og
Skraabaandene til Sprængbaand. Skal en Dør anln·inges,i.Jæg,
gen, bliver en Stolpe paa hver Side benyttet somltæIig~søjle,
og·Løsholt.et ovenover tjener til Spændrigel(Fig.10Æ);Forat
op~aa større Styrke gjøl' man ofte Hængeværket af Halvtømmer.

Naar Tavlene i en Bindingsværks Væg skulle udmures, bliver
der i de Sider af Stolperne, som
vend,e imod Tavlene, udhugget en
Fordybning, hvori Kalken kan trykke
sig ind og derved holde Murværket fast, til Stolperne. Støder V æggen op til en Grundmur, anbringes
Fig. 104.
en Stolpe op ad denne; men støder
den op til en Skorsten, maa Tømmeret holdes i en passende Afstand.
Hvor Kakkelovne skulle anbringes,
sætter man sædvanligvis deri nærmeste Stolpe l Alen fra Skorstensrøret, og det mellemliggende Stykke
bliver da Grundmur (Fig. 105).
Naal' Bindingsværk anyendes
Fig. 105.
til y del'yægge, bør det paa den
udvendige Side høvles og tjæres eller males for bedre at ~nod
st.aa Fugtighedens Indvirkning. Fodstykket bør altid ligge noget over ,lorden paa en Fod nf Murværk eller Kampest<ln, som
enten ligger i Jflugt med Træets Yderfiade eller springer ndenfor; i sidste 'l'ilfælde maa den fremspringende Overside ,gives
en stærk Skraaning, for at Vandet hurtigt kan løbe af.
Bindingsværk bliver ikke altid udnmret, men undertitlen
forskallet, især nnar det er sprængte V ægge, hvis V ægt, man
indskrænke til det mindst Mulige. Ydervægge i Skure blive
undertiden pua den udvendige Side beklædte med Bræder, som
:anln'inges enten p a a K li nk, d. e. vandret og dækkende lloget
oY<li' hverandre (Pig. 106), eller s J,mpaa Ramstykker og

-_:__:..~~~.

~~~

'Fig. 106,
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væsenlig kun skal bære sin egen Vægt. Brædevægge udføres
sædvanlig dobbelte af to Lag ru Bræder, hvoraf det første stilles lodret og befæstes til Lister paa Gulvet og Loftet, medens
det andet sØmmes paaskraa som en Forskalling. Naar de
skraa Rræder anbringes fra lVIidten nedad til begge Sider, virke
de som en Årt Spræng, del' fører
Trykket ud til Sidel'lle (Fig. 107). I
høje Etager, hvor et saadant Skillerum ikke vilde være stift nok, bruger
man lodretstaaende Planker som Stolper og sØmmer paa begge Sider en
Forskalling af Bræder.
Fig. 107.
Skulle Brædevægge ikke pudses
men høvles paa begge Sider, gjøres de
af et enkelt Lag pløjede Bl'æder eller Planker, eftersom Etagens Højde ford l'er det.
I Loftsetager anvendes næsten altid Brædeskillerum enten
ru, med eller uden Kalkpuds, eller høvlede, eller som aabne
Tremmevægge.

6.

Dragerværker.

Naar et Bjælkelag skal anbringes over et Rum, de~' har
saa stor Brede, at 'rømmer af almindelig Dimension ikke kan
bære sig frit, anvendes. Dr agere,.sO:Iil:· efter: Omstændighederne
lægges over eller under Bjælkerne, og som med passende Mellemrum understøttes enten fra oven med Hængejern, eller franeden ved Stolper eller Piller. En Drager m~d tilhørende Stolper kaldes et Dragerværk. NaarDragereu'liggerunderBjælkerne, blive disse kæmmede Ilod i den; ligger den over Bjælkerno, bliver Forbindelsen tilvejebragt ved Hjælp af Bolte, saaledes at hver Bjælke ved en Bolt holdes op til Drageren.
Naar en Dn'ger understøttes af 'l'ræstolper, anbririger
man sædvanligvis V i n k e l b a a n d (Hjørnebaand,. Kophaan:d)i.5Qm
fra Stolpens Sider gaa i skraa Retning op under Drageren (Fig.
108). I Reglen sørger man tillige for, at detkommeitiTitt
ligge en Bjælke lige over Stolpen, og anbringer da lignende
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Vinkelbaand imellem Stolpen og Bjælken,
men saaledes, at man lader Dragerens og
Bjælkens Vinkelbaand støde til Stolpen i forskjellig Højde for ikke at svække den formeget ved Taphullerne. Hensigten med Vinkelbaandene er dels at understøtte Drageren,
Fig. 108;
dels at støtte Stolpen imod Sidebøjninger og
endelig at afstive Bygningen derved, at de rette Vinkler, som
Stolpen danner med Drageren og Bjælkerne, gjøres uforanderlige. I sidstnævnte Henseende gjøre Vinkelbaandene Nytte paa
lignende Maade som~ Skraabaandene i Bindingsværk, idet de
tjene til at styre paa Ydel'lllurene, navnlig ,Fasademurene, som
med de sædvanlige Murtyk1celser ikke kunne staa frit, saa meget
mere som de ere gjepnemhrudte af Vinduesaabninger, der dele dem
i lutter Piller. For at forhindre Stolpen fra H,t trykke sig op i
Drageren lægger man undertiden i Sammenstødet en støbt J ernplade, som indlades i Drageren. Vinkelbaandene indsættes med
en Forsætning i Stolpen og Drageren eller Bjælken. Naar der
igjenllem flere Etager staa Stolper over hverandre, bør dis~e
116lst være gjennemgaaende og ikke afbrydes af Dragerne, som i
saa Fald vilde sammentrykkes stærkt af det paatværs af l!'ibreno
virkende ~I:ryk, der derved kan give Ånledning tillJetydeligeSynkllillger. :NIan maa da enten gjøre Stolpen eller Drageren dobbelt.
I første Tilfælde sammensættes Stolpen af to sammenboltede
Stykker Tømmer, som
gribe omkring Drageren, idet der i hvert af
dem skjæres halvt ud
., for denne (Fig. 109). I
sidste '1~ilfælde lægges
~3111/:·:,·":·'::i:::':·/:""l'!:i:fDr1.igerpaa hver Side
. (omst. Fig.

·:·i . . . ' ,

•.• ... .

Fig. 109.

(Egetrlll),eller i~ht~lpe~t~h(~lll~t.Fig. 111), eller sættes i
'enSkoelliiiFifdpliideitfSføh<ijiJrH;DiJt er en Selvfølge, at
Fundamentet under Stol!len maR svåre til Trykket.
6
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Fig. 110.

}'ig. 111.
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I Stedet for Dragerstolper af'rræ anvendes ikke sjeldent .J e r ns ø j l e r , som tage mindre
Plads og give et lettere
Udseende, og som i deres egen Form eller ved
en Beklædning kunne
gives en bestemt arkitektonisk Karakter, hvor
det fordres. I større
offentlige Lokaler, i
Varehuse o. s. v. anvendes nu ofte .Jernsøjler
i flere Etager over hverandre; Konstruktionen
bør da udføres saaledes, at den ene Søjle
hviler direkte paa den
anden med afdrejede
Plader. Drageren gjøres som ved· gjeunemgaaende Stolper dobbelt
og hviler paa Knægte,
som springe ud fra Søjlen (Fig. 112), og som
man kan gi V6 en passende Form.
.H:v:orgjenncmgaaendc
Stolper eller Jernsøjler
anverlcles,····bii·Bjælke_
laget ikke afstives ved
Vinkelhaand; man anvender da Afstivninger
i Bjælkelagets Plan ved
Hjælp af Jernskinner,
som lægges k(jrsvis{Andreaskors) ned'l Over-

siden af Bjælkerne, til hvilke de

fastgj;~e:r ~~gko~!~~ an paa atind- ~
,skrænke Antallet af U nderstøttelsespunkter, forstærker man ofte DraFig. 114.
gerne ved Fortanding. En fortandet Drager eller Bjælke bestaar
af to Stykker Tømmer, som ere savformigt udskaarne, saaledes
at de passe ind i hinanden, og som samles med Bolte (Fig. 114).
Ved Tændernes Tilridsning og Udskjæring bøjer man Tømmeret
noget, saaledes at den færdige Drager faar en Krumning opad
(omtr. §" for hver 10 Alen), for at den ikke skal komme til
at hænge ned ved ~in egen V ægt og den Belastning, den skal
hære. For at forhindre Tænderne fra at trykke sig ind i hinanden lægger Dlan Zinkstrimler imellem dem, hvor de støde Saill~
men, eller man driver Kiler af haardt Træ ind fra Siden, efter
at Drageren er samlet (som antydet i den ene Side af Figm'en).
Længden 'af Tænderne er 20 til 24" og Dybden omtr. H".
Undertiden anvendes kun en delvis Fortanding, som lægges
underUnderstøttelsespunkter og kaldes en Fordobling (Fig.
115). I Fig. 116 er fremstillet en
delt Drager med Fordobling, an- ~. , , : , > '
bragt paa Siderne af en J ernsøjle og yderligere styrket ved et
Sprængvæl'k i Mellemrummet.
Saavel Dragerei som den enkelte Bjælke kan, Ilaar OmstændigFig. 115.
hederne tale derfor, forstærkes ved
en Armering, enten af .Jern som et omvendt Hængeværk, eller

Fig. 116.
6*
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ved et Spræng af 'l'ræ, som kan lægges paa Siden
ten af Bjælken, og som sammenholdes ved Bolte.

7.

Tagværker.

Den simpleste Tagform er Saddeltaget, som har to 'ragflader, der foroven danne en Tagryg midt over Huset (Fig.
117), medens Gavlmurene afslutte Taget
for Enderne. Er Taget ogsaa for Enderne
afsluttet af skraa 'l'agftader (Valme), kaldes
det et Valmtag (Fig:118). Ligger Valmenes Tagskjæg højere end de andre Tagflp..ders, kaldes de halve Valrl1e(Krybuelvalme (Fig. 119). Løbe Tagfladerne sammen
i en Spids, haves et pyramideformigt
'l'ag, og ere Fladerne paa et 'Tag brudte,
saaledes at den nederste Del Cl' stejlere end
den øverste, kalder man det et MansardFig 118.
tag. Et Tag, som kun har l!'ald til den
ene Side, kaldes et H a l v t a g; et, saadant
kan efter Omstænd ighederneenteit bestaa
af en enkelt Tagflade eller være afvalmet.
Valmtage med Vandfald til alle Sider
kunne i l-leglen kun benyttes pau fritliggende Bygninger. ,Støleret Hii$tii~d;Ghv;.
lrig. Il!!.
lene op til Nahog~Ullde, ind imod hvilke
man ikke kan have, Vandfa,14,.benyttes Saddeltaget; dog anvendes dette ogsaa meget hypl'iigtpaa fritliggende
Huse. Halvtage bruges i Reglen kun, naarHByguingenlued sin
ene lange Side støder op til en Nabogrund., Naar flere Bygninger eller Fløje støde sammen, fremkomme sammensatte Tagformer.
Til Understøttelse for TagbeklædIlingen med de~s tilfældige Last tjener en Tømmerforhindelse, Tagværket. ØversLun. der 'l'a~et ygge i Tagfiadernes Hældnillgsretning S p æ r en e; som
,', ,,', sædvanlIgvls gjøres af 5" eller 6" Tømmer, og'disse ,. dalliie i
Forbindelse llled deres Understøttelser Tagværket., Ovenl)aa

"

Spærene sømmes enten Lægter eller en Forskalling til Underlag fur Tagbeklædningen. De indbyrdes Afstande imellem Spærene fra Midte til Midte kan v!!ire 3 Fod for Tegltage, 3l' for
Skifer, 4' for Metal og indtil 5' for Straa, Tagspaan og Tagpap. løvrigt maa Afstandene rette sig efter Bjælkerne, naar
Spærene ere forbundne med disse. Naar to Tagflader danne
en Tagryg, støde Spærene sammen under denne og forbindes med hinanden. To sammenstødende Spær danne et Spærfag. Det Sted, hvor de støde sammen, kaldes Kippen. Sammenføjningen sker sædvanlig ved en Tap med en Trænagle igjennem. Den simpleste Art af Tagværker dannes alene af Spær,
som ere tappede ned i Bjælkerne; men man gaal' sædvanligvis
nd fra, at Spærene, Haar de ,ere 5" i Kvadrat, ikke bør ligge
længere frit end 5 Alen, maalt paa den vandrette Projektion,
og et sa.adal1t Tag kan altsaa kun lUl/ve en Brede af indtil
.lO Alen. Selv ved denne Brede vil man dog i Reglen for det
hedre Sammenholds Skyld i hvert Spærfltg anbringe 8n H a 11 ehj mIke, et vandret Stykke Tømmer af samme Dimension som
Spærene og tappet ind i disse (Fig.
120). Et Spærfag med tilhørende
Hanehjælke benævnes et Bind. raa
hver af Bjælkerne sættes et BInd,
og Gavlbilldet fastholdes til Gavlen
ved J ernankerc. H v.or Taget ikke
paa anden Maade har tilstrækkeFig. 120.
ligt Længclestyr', nagles paa Spærenes inderste Side Skraalægter fra Kippen i pamllele skraa
Retninger nedefter og saalcdes, at de under de 1ll0dstaaenc1e

!i ,\P;;",;:\:W,,};,i: 'ragfllJ,c1er

løhe i modsatte Retninger. Hanebjælken bør ikke hære
end 5 til 6 Alen; l.l.f denne Grund eller for at
Loftet, lægger lllan den ofte noget ovor
dog bør den ikke anhringes altfor højt"
for, at den underste Del af Spæret bøjer
,:'»t2S'\;,;{'.iii:i~~ia1'iit~it'~i';;:"1)fl Sjpærfa,get aabner sig i Kippen. Naar lIanemaa de understøttes, navnlig'naar der
~, ganske simple Tagvædrer bliver
op ved at der fra Midten og op
Sædvanligvis tilvejebringes U nd~rstøttelsetived en eller flere S t o l v æ g g e, bestaaende
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af en Række Stolper, en for hvert tredie eller fjerde Spærfag,
som bære et Ramstykke, hvorpaa Hanebjælkerne kæmmes ned oet
ere forsynede med Vinkelbaand op under dette (Fig. 121). 'E~

og den ikke kan passere imellem Binderne i en passende Afstand fra disse, maa der veksles ud for den bande i Hanebjælkerne og i Spærene. Disse U dvekslinger udføres ganske paa
samme J\iIaade som i Bjælkelag.
I Valmtage anbringes under hver af Tagfladern~s skraa
Skjæringslinier et Spær, kaldet Gradspæl', hvis Overside paa
Midten har en Ryg, dannet af to skraa Flader, d'er ere parallele med de to Tagflader. Forneden tappes Gradspærene i Stikbjælker, foroven støtte de sig imod det yderste hele Bind, som
maa være saaledes anbragt, at det yderste Punkt !tf Kippen falder sammen med det Punkt, hvori Gradspærenes Ryglinier skjære

Fig. 121.
Stolvæg bør kun anbringes over et Skillerum eller en anden
fast Understøttelse. Ved mintlre Tagværker, hvor der er Brædevægge i Loftsrummet, ville disse undertiden kunne erstatte Stolvæg~e. I Stedet for at sætte Stolvægge under Hanebjælken,
anbrmger man dem undertiden i en skraa Retning op imod
Spærene, og da disse derved støttes, kan Hanebjælken flyttes
højere .op (l!~ig 122); Ved
større Tagværker ser man
ofte to Hanebjælker over
hinanden; denne Konstruktion variældr6Wid~tal
mindelig; menil:uomstunI del' sammensættes større
Tagværker ,efter et andet
.p'riHe,~Pi·:f!onL:~.e.llere ." . skal
Fig. 122.
omtales,'
.EtHalvtag, saaledes
som ':.' det .\ædvanlig ud...,Jøl'es"..fordrer.ei.,]la g,v,æg,
hvorpaa Spærone kunne
hvile, og hvori Hane,bjælkerne kunne' befæstes
(Fig. 123).
Bagvæggen
forankres til den b l1gved
liggende GavL..
.
Fig. 123.
Naar en Skorsten skal
føres, ud. igjemieDiTaget,
H

hinanden (Fig. 124). Gradspærene
tjene til' Støtte for S k i ft e r n e,
d. e. Valmens Spær og de overskaarne Spær paa Siderne, og maa
derfor gjøres af noget sv ærer e
(navnlig højere) 'rømmer end de
øvrige Spær. De af Skifterne, som
naa ()p over Hanebjælkelaget, blive
forsynede med Hanebjælker; Valmskifternes Hanebjælker ere Stikhanebjælker, der tappes ind i
den
yderste
Hanebjælke.
J:'ignende
Stikhanebjælker
anbringes
undeT' Gradspærene
Retning !\f

Fig. 124.
disses

vandrette

Pro-

jektion.
Ved sammensatte Tagformer forekommer det ofte, at to 'l'agflader danne en indadgaaende Vinkel. Skjæringslinien understøttes ogsaa i dette Tilfælde med et Spær, SOIll da kaldes
S k o ts p æ r (KelJlspær); det tappes
ligesom et Gradspæl' i en skraa
Stikbjælke og tjener til Understøttelse .for Skifter, som li vile paa
det ... med deres ·neder.teEnds, medens' denøverstoligger i Kippen.
Undertiden ligge Skifterne an paa
Sideflådern~,jlv()i'
befæstes med
Søm; men bedre er...det.. at sætte denl
med en Klopaa Skotspæret (Fig. 125).
Fig. 12:\.

de
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Hanebjælkerne anbringes hel' paa lignende l\Iaade, som ved
"Valme.
Hvor et Spær tappes ned i en Bjælke, bør Afstandell fra
Tappens Forkant til Enden af Bjælken være 7 til 8 Tommer,
for at Taphullet ikke skal rives ud; det kommer da an paa at
faa Plads til den fremstaaende Bjælkeende, saaledes at den ikke
kommer i "Vejen for ~I.'agfiaden. Dette kan opnaas paa forskjellige lYIaader. Ofte anvendes O p s k a l k e, trekantede Stykker af
Bræder eller Planker, som befæstes udenpaa Spærenes ~lederste

Fig. 126.

Fig. 127.

Fig. 128.

Del EFig. 126); men der kommer
da et Brud i Tagfladen paa det
Sted, hvor Opskalkerne høre op,
hvilket ikke el' heldigt og især
bør undgaas, naar Taget skal tæk~
kes med Skifer. En anden Maade
er at straffe Tappen, d. e. sætte
den noget tilbage fra Spærets
J<'orkant og samtidig sænke Gesillisen (Fig. 127) eller danne den
ved en '{'ræbeklædning paa Bjælkeenderne , naar man lader disse
springe udenfor Muren.
Det
sidste el' imidlertidjkke. tilladt i
Kjøbenhavn, og· vell den første
Maade kommer. Gesimsen let fOl'
tæt ned paa Vinduerne, hvis der
overhovedet bliver·Ylads til den,
med mindreD.!~n {Sted.et for at
sænke Gesimsen kan hæve Bjælkelaget. . lYIen·· dette 'kan ikke altid
lad,esiggjørE),og,lla.a.r... man da
vil undgaa at sænke Gesimsen og
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boltes sammen med Bjælken, og i hvilken Spærene sættes. En
anden Maade, som ogsaa benyttes, el' over Bjælkeenderne at
kæmme et gjenllemgaaende Fodstykke, som boltes til Bjælkerne,
og paa hvilket Spærene igjell kæmmes eller sadles. Disse Maader
ere imidlertid kostbare paa Grund af det betydelig forøgede Arbejde og de mange Bolte, og det Stykke, som Taget derved hæves,
er ikke større, end at man i de fleste Tilfælde vil kUllIle lade
Bjælkelaget følge med og derved spare en betydelig Udgift. Derimod er del' ofte Spørgsmaal om at hæve Taget et større Stykke,
dels for at faa en anselig Højde fra "Vinduerne til Gesimsens
Overkant, og dels for - navnlig veel fladere Tage - at faa et
større Loftsrum. Spærene tappes da paa Stolper, der atter tappes ned i Bjælkerne, og imellem begge anbringes et Skraabaand
med Forsætninger. Spæret holdes til Stolpen med en S}Jidsklamme.
Denne Forbindelse egner sig ogsaa godt for fremspringende
~Page, hvor Spærenes Ender træde frit frem udenfor MUl;ell; men
unodertiden er Bjælkernes Fordeling temmelig uregelmæssig, og
fol' at Spærene da
ikke skulle træde
frem med meget
nligeAfstande,tapper man paa Stolperne et Ramstykke, pIIa hvilket SIlærelle blive
kæmmede
(Fig.
129); man kan dn
Fig. 12f1.
altid skjære nogle
af Spærene af, saa
at de ikke springe
frem, og i deres Sted indlægge
korte Stykker, som
·ligeledes kæmmes
pall. det· nævnte
Ranistykke oganbringes med· re,:o",.:c::;;.;·.:.gelmæssige MelFig. 130,
lemrulU.
Skulle
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et fremspringende Tags Spær befæstes direkte til Bjælkerne, sker
det bedst ved Hjælp af et svalehaleformigt Blad (foranst. Fig. 130),
i Forbindelse med nogle SØm eller en Bolt. Naar et fremspringende
Tag er et Saddeltag, har det sædvanligvis ogsaa et Fremspring
ud over Gavlene, som bæres af Knægte, der indmures i Gavlene
og forbindes med det indenfor liggende Tagværk. Disse Knægt,e
bære enten et Spærfag eller Bind over deres yderste Ender,
eller ogsaa understøtte de direkte en Forskalling, paahvilken
Tagbeklædningen anbringes; i sidste Tilfælde bliver der for Enderne af dem anbragt et saakaldet Vindbrædt (Vindskede).
De hidtil omhandlede Tagværker ere saadanne, som anvendes over almindelige Beboelseshuse o. Lign. Over bredere' Byg- ninger og navnlig hvor der ikke findes Længdeskillerum, men
Tagværket skal hvile alene pan Ydermurene, eller hvor man
vil udelade Tagbjælkelaget , anvendes sædvanlig de saak/l,ldt.e
A a s e t a g e, hvor Spærene hvile paa Aase, d. e. vandrette Stykker Tømmer, som med større Mellemrum understøttes af Hoved11 i n d. Spærenes indbyrdes Afstande blive herved aldeles uafhængige af Taghjælkelaget, hvor et saadant findes, hvilket navnlig ved fremspringende Tage er en Pordel. Ved at lægge Aasene tilstrækkelig nær ved hverandre kan man gjøre Spærene
meget lette, af 5" eller (3" Halvtømmer ; undertiden udelades
Spærene endog ganske, og en Tagfol'skalling anbringes umiddelbart paa Aasenc. For at sikkre disse mod at kæntre, støtter
man dem ofte ved Knægte eller Klamper, som anhringes paa
Hovedbindene ; dette er især fornøtlent, naal' Taget el' stejlt og
Aasene af Halvtømmer, med mindre man kan h!live Sidetrykket
ved at samle Spæl;ene paa Bn soli~ lVIaade i Kippen. Afstanden
fra Midte til, Midte af Hovedhindene er sædvanligvis 5 til' 6
Alen,' undertiden noget større. De bør ikke anbring~sover Vinduer, men over de mellemliggende PIller.,Naar,dealene skulle
bæres af Ydermurene, konstrueres' de som Hængeværker med en
ellcr flere Hængesøjler efter Omstændighederne. Afstivning paalangs tilvejebringes ved Vinkelbaand fra HærJgesøjlerne 'op under
Aasene; undertiden lægges ogsaa Andreaskors ind imellem'to af
Aasene paa hver Side. Fig. 131 viser et Tagy!ill'k:1Iie{! en
Hængesøjle , som er det almindelige og kan an;~nd,es; p~å indtil
20 Alens Spændvidde. Da Sprænghaandene b,livebeliist~defiied
Aasene og hvad derpaa hviler, understøttes de paa Midten af

."

Stivere, som
udgaa
fra
Hængesøjlens
nederste Ende. IFig.132
et· vist et Tagværk med 2
Hængesøjler,
ved hvilket
man kan gaa
til en Spændvidde af 27
til 28 Alen.
Ved
større

Fig. 131 .

Spændvidder
vil man iReglenkonstruel'e
Tagværket af
Jern, og det
er derfor sjeldnere, at man
]'ig, 132.
anvenderTagværker med 3 Hængesøjler (Fig. 133). Den midterste Hængesøjle gjøres her dobhelt, for at Spændriglen imellem de to yderste kan føres igjennem uden at svækkes.
Det vil ses, at man
her ~geIltljg har en Kombination af to Hængeværker. For at

Fig. 133.
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optage det store Tryk, som ved en saadan Konstruktion kommer
til at virke paa Enden af Bjælken, lægges der ofte over den et
Stykke Halvtømmer af haardt Træ, som fortandes ned i Bjælken.
Under Bjælkeenden anbringes to JYlurlægter. Tagbjælkelagets
Bjælker lægges i Reglen paatværs af Bygningen og i samme
Højde som den i" Hængeværket ; de understøttes af Dragere, der •
enten kunne lægges over eller under dem, og som bæres af
Hængeværket. ,Af økonomiS'ke Grunde eller for at danne en
Inddeling i Loftet vælger man da ogsaa undertiden at lægge
Bjælkerne paalangs i Bygningen; man betragter i saadant Tilfælde Bjælkerne i de faste Bind 'som Dragere og fordeler herover mindre Bjælker med Dimensioner, som staa i Forhold til
Afstanden imellem Bindene; naa1 denne Konstruktion anvendes
ved 'l'agværker med 1 Hængesøjle, ophænges Drageren ofte tillige i to Bolte ,eller Hænge~tængel' !lf Smedejern; SOlli gaa op til
Midtpunkterne af Spl'ængbaandene, hvor .disse understøttes af
Skraastivel'l1e. Hængejernene anbringes bedst saaledes, at de 'gaa
midt igjeunem det underste
Stykke Tømmel' , hvad enten
dette er en Dragel' eller en
Bjælke (Pig. 134).
Hvor man ønsker, at Tagrummet i Forbindelse med det
nedenfor liggende Rum skal
udgjøre eet frit Rum uden gjenFig. 134.
nemgaaende vandrette Stykker
Tømmer, a,nvender man undertiden Hovedbind, som ikke hvile ovenpaa Murene, men føre
Trykket direkte lled til Foden af Murene. Disse Hovedbilltl
kunne da dannes af 'rømmerstykker, som 01'0 samlede korsvis,
saaledes, at de danne, en stiv Forbindelse (l!'ig. 135), der sammenholdes ved Bolte og 'l'ænger, d. e. Stykker uf Halvtømmer, som
fra Siderne gdbe om de andre Stykker. Man hal' forskjellige
Konstruktionel' af denIlO Art; de have for det Meste Tilbøjelighed til at sætte sig, og det kommer an paa ved Konstruktionens
Hensigtsmæssighed og en omhyggelig Udførelse atu,nq.g~3cde
væsenlige Ulemper, som kunne blive en Følge af denJlsOirlstændighed. I Stedet for' saadanne Forbindelsel' anvendill'inan6gsaa
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undertiden
Buekonstruktio·
n el', llvor
Hovedbindene bestaa
aftoHoved-'
spær og ell
forBue,
bundne ved
Tænger
(Fig. 136).
Buen, som
gives Form
af en Halv . .
cirkel, eller
11vor
OmstændigheFig. 135,
<1ernetillade
det, hel~ere
en Spidsbue,
samles
af
flere
Lag
Brædereller
Planker,som
boltes samo.
mon (Kjøbenhavns
Banegaard).
Det vil ved
{tenne Konstruktion
kOlIune an
Fig. 136.
paaBuernes
.
Form og Udførelse, dersom Forskydning skal undgaas; For at
Kqn~truktioner det fornødne Længdestyr, i.'ldlæggel'
KO~'~af Jernbaand i Kanten af Aasene eller Spærene.
:.I:I:vor Tagbjælkeluget bortfalder,uden at det dog er nødhelt at undgaa 'rværfol'bindelser i Tagrummet, anvender

-,
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man ofte, isæi·
over
brede
Rum, Hovedbind,
som
danneHængeværker , hvis
Sprængbaand
ere af Træ,
medens de øv.
Fig. 137.
rige Dele helt
eller tildels
ere af Jern.
Fig. 137 viser
en
saadan
Konstruktion
med Hængesøjle og Stivere af Træ,
men hvor Sidetrykket opFig. 138.
tages af et
Trækbaand af
.Jern. I Fig. 138 daunes Taget af to armerede Spær,' som i
Kippen samles i en Jernsko og sammenholdes paa Midten ved
en Tværstang.

T r a I' p er.
For at en Trappe skal være bekvem at pitssere, maa der
være et passende Forhold imellem Højden og Breden af 'rrinene.
Hf.jden af Trinene kaldes Stigningen og Breden (den vandrette Projektion af Afstanden, imellem Forkanterne) G r u n d e n.
Med Hensyn til Inddelingen af Trapper følges den Regel, at 1
",Grund plus 2 Stigninger skal udgjøre 24". Om' en 'rrappEr er
.'.' •• :T:~gellg, afhænger af Brugen, man vil gjøreaf den~'" Ved Trapp~t i almindelige Boliger regnes en Stignini af1;i ogeil Grund
'li:t"10" for bekvem; i store offentlige Bygilinger, "hvor mange
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Mennesker paa samme Tid færdes paa Trappen, anse~ en StigIling af 6" og en Grund af 12" for at være passende; er det
,derimod i et Pakhus eller Varelager, hvor der bæres svære Byrder, regnes sædvanligvis 8" Stigning og 8" Grund, idet Drageren,
som skal hæve Byrden, ikke til samme Tid kan føre den langt frem.
De indvendige Trapper gjøres sædvanligvis kun af Træ og
kunne være af meget forskjellig Beskaffenhed, eftersom det er
Hovedtrapper, Kjøkkentrapper, Bitrapper , Loftstrapper eller
Kjældertrapper.
.
Et Antal Trin, som følge umiddelbart efter hverandre, danue
tilsammen et Løb; naar flere Løb følge efter hverandre, adskilles
de ved R e p o s e r eller Hvilepladser. Efter Formen inddeler
man Trapperne i Ligeløbstrapper, som kun have et enkelt
Løb for hver Etage, b r u d t e T r a p p e r med to eller flere Løb,
som gaa i forskjellig Retning og adskilles ved Reposer} Vin ae 1trapper (med eller udeu Reposer) og blandede Trapper,
sammensatte af lige I~øb med mellemliggende Vindeltrin. Ligeløbstrapper anvendes i Reglen kun til Loftstrapper, som ikke
benyttes meget og derfor kunne være temlltelig stejle. Til Hovedtrapper anvendes næsten altid brudte Trapper, som ere mindre
trættende at passere, og som gjøre det muligt at give T~'appe
rummet en for de fleste Tilfælde hensigtsmæssigere Form. Vindeltrapper ser man for det Meste kun der, hvor man vil skaffe
en Jj'orbindelse tilveje imellem to sammenhørende Etager, og
de gjøres som oftest af Jern. Blandetle Trapper ere en mindre
heldig KQnstruktion, som ikke tillader nogen ensformig Gang;
men de benyttes dog meget til Kjøklcentrapper og andre Bi·
trapper, hvor det gjældel' om at hjælpe sig med et indskrænket
Rum.
Et 'l'rappeløb best.aa!', foruden af '1'1'inel1e, af to V au ge l',
Planker paa Højkant, som bære rrrinene, nemlig en I n d erva Il g e,
som ligger opna Y æggen, og en Y d e r V a II g e, som ligger frit
(me'd millllre 'l'rappeløbet guar ,op imellem to Vægge). Det Rum,
som i brudte 'rrapper ligger imellem Ydervangerne, kaldes GjenIl e ll1 s i gt e n. Et Trappetrin bestaar af en T r i Il P la n k B (2 eller
3 " Planke) til at træde paa og et S t ø d b r æ d t, som danner Forsiden
under 'l~rinplanken; det udelades dog undertiden (vea IJoftstrapper
o.IJign.) Stfjdbrædtet gitai' op i en Not i Uildcrsiden af'l'ril1planken
og s,!mmes fast paa Bagkanten af den nedenfor liggende Trinplanke.
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For U dse~ndets Skyld lader man Trinplanken springe et Stykke
udenfor Stødbrædtet ; derved faar man tillige ved Opstigningen'
bedre Plads til Foden, hvilket dog nærmest har Betydning ved '"
stejle Trapper. En Trappe kaldes "indstemt" eller "opsadlet"
efter den :Maade, hvorpaa Trinene bæres af Vangerne.
.1 n ~ s t ~ m t e T r a p p e r ere de almindeligste. Trinene gaa
h~r md l Slden af Vangerne, hvor de hvile i indstemte Fordybmnger, svarende til Formen af Trinplankerne og Stødbræderne.
Fig. 139 fremstiller en indstemt
toløbet Trap~r og Fig. 140 et
Snit igjennem Trinene efter en
større :Maalestok.
Overgangen
imellem de to Løbs Ydervanger
dmmes ved en :Mægler, et
krumt vangestykke, hvori de
lige Yangestykket indtappes og
befæstes med Bolte. Mægleren
støtter sig til en Veksel, der
Fig 139.
ligger parallel med Trinene, og
i hvilken '. Reposebjælkerne indta.ppes. Undertiden, især paa
ældre Trapper, gaar :Mægleren helt op" til Rækværkets
Haandliste.
Det
nederste
Trin i Trappen eller den
yderste Ende af det gjøres
massivt og befæstes f01'svarligt til .Gulvet eller Bjæl:Fig. 140.
kerne. Til dette Trin støtter
Vangen sig med den nederste Ende, som sædvanligvis ender i
en spiralformig omdrejet Mægler, uden ()J)iliviIken et eller
to af de nederste Trin føres med en ligeledes spiralformig
Afslutning; de kaldes da Svingtrin. Naar r~øbene forbiIides
med opgaaende Mæglere, afsluttes den nederste Vange ogsaa
med en saadan.
Ved 'frapper, som have mere end to
]~øb for hver Omdrejning, eller i det Hele hvor·topaa.hinanden følgende Løb ikke have parallele Retninger i den vandrette Projektion, forekommer Hj Ørnerep oser, soili l den T Fig.
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141 fremstillede treløbede Trappe. Mægleren dann!')r her en Kvarleirkel i den
vandrette Projektion, og i den indtappes en
skraa Reposebjælke, i hyilken atter indtappes to andre Bjælker, som ligge parallelt
med Trinene. Disse Trapper ere ikke saa
stive som Trapper med gjennemgaaende
Fig. 141.
. Reposer, og hvor de findes i ældre Ruse,
vil man næsten altid se, at de have sat sig, saaledes at Trinene heIde udad. Vindeltrapper
og blandede· Trapper konstrueres saaledes,
at den Inddeling af Grundene, som man
gaar ud fra som passende, afsættes paa
en Linie, som løber parallelt med Y dervltngen i en Afstand af 12 til 15" fra
dens 'Inderside' (Fig. 142), og ved blandede
Trapper, som for det Meste llave en slI!.al
Gjennemsigt og altsaa en kort Omdrejning,
Fig. 142.
gjøres nogle af de imellem de lige Vanger liggende Trin skraa,
saaledes at de i Omdrejningen liggende Trin blive mindre stærkt
kiledallllCde. Ved alle disse Trapper kommer det an paa ved
Omdrejningerne at incldele og forme Trinene saaledes, at Mæglerne
kunne danne en jevn Overgang imellem Vangerne, hvorved. tillige undgaas pludselige
Knæk i Hækværket.
Løbene imellem Itaugerne sao. vel som Reposerne blive i Reglen
for skall ede og pudsecle
paa Undersiden.
Ved opsadlede'fra pp e r hvile Trinplallkerne
ovel1paa de trappeforuligt
udskaarne Vanger (Fig.
143), og Trinenes Frem.spring fortsættes omkring
den ydre Ende ndenfor
Vallgen. Kan man ikke
Fig.l4s.
faa Planker, der i For7
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hold til Løbenes Størrelse have tilstrækkelig Brede og Bæreevne, blive de trekantede Stykker, som bære Trinene, paalimede.
Stødbræderne samles med Ydervangen paa Gjæring, d. e. under 45°, eller ogsaa løbe Stødbræderne iUll i en Fals i Vangen, og Sammenfpjningen dækkes med en Liste, som løber om·
kt'ing op under Trinplanken. Ved Enderne af hver Vange anbringes eli Art Mæglere, som sædvanligvis ere ottekantede forneden
og runde foroven, hvor de gaa et Stykke op over Rækværket,
hvis Haandliste ta.ppes ind i dem, eller en enkelt l\lægler an~ringes
over Reposebjælken lige for lYIidten af GjeIlnemsi~t\ln, og R~kvær
kets' Haandlister lægges da en paa hver Side og gjøres fast
med en Bolt. Sædvanligvis blive Undersiderne af disse 'l'rapper ikke forskallede og pudsede, men beklædte med Panel, eller
Tneværket, saavel i Løvene som i Reposerne, høvles paa alle
synlige iS Idel'. Rækværket paa en Trætrappe gjøres sædvanligvis ogsaa af 'l'ræ; det bestaar da ,af en Række Sprosser, Rundstokke eller drejede Ballustre, som ved illdste~te Trapper tal)pes i Vangen og ved opsadlede 'Trapper i Trinene, og som foroven bære en Haandliste. Kun de aller simpleste Rækværker,
med S]Jl'osser og en simpel høvlet Haandliste, udføres af 'Tømrerne, hvorimod Rækværker med poleret Haandliste og drejede
Rtllustre henhøre under Snedkeral'bejdet.

I~~ E M T E

A F S N l T.

JERNFORBINDELSER.
l.

Jljælkclag.

Da lilan begyndte at indføre Hjælkelagafjern, ~~i;~l~t
Bjælker, som anvendtes; men paa Grund af deLte

~,tpbejerns
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Materiales Upaalidelighed, naar det benyttes til Bjælker, hvor
det tildels paavirkes af strækkende Kræfter og tIllige er udsat
for Rystelser, har man i den nyeste Tid atter næsten helt forladt det og foretrækker Smedejern, saaledes som det nu forekommer i Handelen i Form af valsede Bjælker, sædvanlig af den i
Fig. 144 viste Tværsnitsform. Herve'Ci opnaas desuden
den store Fordel, at hele Konstruktionen kan være
betydelig lettere, idet S!uedejerns Bjælker med en
hensigtsmæssig Tværsnitsform ikkun behøve at have
imellem Trediedeien og Halvdelen af den Vægt, som
Støbejet'nshjæ~ker med lige Bæreevne maatte have,
hvilket tillige er af økonomisk Betydning. Saadanne J)'ig-. 144.
Jernbjælker med flade Hvælvinger imellem anvendes,
hvor man tilsigter en vis Grad af Brandsikkerhed som ved almindelige BoI'iger, Bogsamlinger, Staldbygninger med :/!'oderlofter ovenover, og andre lignende Bygninger; men i Varehuse eller
l\hgasiner, hvor større Mængder af brændbare Sager ophobes, yde
de neppe større Sikkerhed end 'l'ræbjæJkelag; thi Jernbjælkerne
f1delægges hurtigere ved en nedenfra virkeilde stærk Ild, fordi
de blive blS1de og bfsje sIg, ligesom de ved deres stærke U dvidels e og Sammentrækning kunne virke ødelæggende paa lYIuri\ne.
Demæst anvendes Jernbjælker med Hvælvillger ogsaa paa Steder, hvor et forskallet og pudset lJOft eller et Tl'æbjælkelag uden
Forskalling hurtigt vilde ødelægges af l!'ugtighed, saasom over
forsk.iellige Fabrikslokaler, Vadskerier, Dampkjøkkeller, Stalde
o. s. v. Jernet staar sig her langt bedre, forudsat at det er
beskyttet ved et vel dækkende Lag Oliefarve (Mønje) .
.Jel'llhjælkerne lægges sædvanligvis i en indbyr!ies Midt(jafstand af 2lt til 3 Fod. Hvælvingerne gives en PiJhøjde af -I'"
til k af Spænc1villclen. Naar Hvælvingerne ere ens belastede, ville
Sidetrykkene ophæve hinanden; lIlen naar en enkelt Hvælving
hliver stærkere belastet eller J1a,wil'kes af et Stød, kan det tænat de tilstødende Hvælvinger kunne give efter; i hve.rt
Fald give de yderste Hvælvinger et Sidetryk paa Murene. Det
derfor imalIge 'J'ilfælde rigtigt at anbringe Bindestænger
passende Mellemrum paatværs. af Bjælkerne for at holde
Stilling og forhindre Murene fraat~~yq,esig ud.
,llt"Ulg~I," vilde være, omdisseSta,ngel;· anbtagt~;IIrøjde
af Hvælvingernes Anlægsflade; men det vilde give
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et stødende Udseende, om. de vare synlige nedenfor Hvælvingerne,
og man anbringer dem derfor saa højt,at de netop blive skjulte
i Hvælvingerne. Bindestængerne gaa igjen~em. udmejslede Hul·
ler i Jernbjælkerne og kunne fastgjøres til dIsse ved Kiler paa
den i Fig. 145 antydede <1~'Iaade.
,
Yderst
ved MUrene lægges i Reglen
-"- ...... ikke nogen Bjælke; men den yderste
Hvælving har sit Trykleje i Muren,
og den yde·rste Bindestang elider da
med et indmuret. Forskud. Bjælker.
nes Ender blive ligeledes forankrede
i Murene, bedst ved Murankere, som
ere nittede eller boltede til Siden af
l!'ig. 145.
Bjælkerne. Naar Hvælvingerne for·
oven ere udligede med Beton, eller naar deres Tykkelse er større
end Pilhøjden, ere Billdestængerne mindre nødvendige, undtagen
imellem de yderste Bjælker og Murene , hvis disse ikke kUlllle
taale Sidetl'Ykket.
I Stedet for murede Hvælvinger allbringer man undertiden
imellem Bjælkerne tynde buede Jernplader, ovenpaa hvilke læg,
geBet Lag Beton.
Naal' 'to Bjælker, som ligge i 1!'odængelse af hinanden,
skulle samles over en Understøttelse, lader.lllari, cie'in~tød~ shtinpt
sammen og forbinder dem ved Laske; (1.e~Phides.tYi{ker,
som lægges paa Siderue og boltes. el1e~' 'nittes:sanihleii med
B.jælkel'~e. U iidertid~~stødel' Bjælke
~ed . •• Enden ifuod·Slden'åfen andeu
Bjælke, som. vedUdv~kSlinger fol'
'['rapper j. de:t'orbi~des.da llled hin·
andeIl vet[' Vil~k~lla~'ke,' dannede
åfkorte .Stykkei'·· ·VirikeljCi'J'1 (li'ig.

±_. --"'--'--.

en

Jl'ig. 14H.

146).

2. Dragere.
Naar Jernbjælker skulle ligge frit· paa betydillige:Læiigder,
fordres dertil store Bjælkedimensioliel' og altsaa forøgede TI dgif.

.

ter, og maIl vælger derfor, hvor Omstændighedernll tillade det,
at understøtte dem med Dragere, som i mange Tilfælde kunne
bestaa af en enkelt valset Bjælke eller to eller flere saadanne,
lagte ved Siden af hverandre. NaYlllig naar Drageren skal understøttes af Jernsøjler, kan det være hensigtsmæssigt, at den
bestaar af to Bjælker, som da kunne hvile paa Knægte paa
samme Maade som ved Trædragere. Hvor saaledes to eller
flere Bjælker lægges jevnsides, og man ikke er sikker paa, at
Belastningen vil fordele sig ens paa dem, kan det være rigtigt
med passende Mellemrum at forbinde dem med hverandre ved
J ernbaand, der lægges uden om dem, eller ved Bolte, som gaa
igjennem dem, idet man tillige paa de Steder, hvor Bjælkerne
ere forbundne, udfylder Mellemrummene med indlagte Stykker af
Støbejern eller med Murværk. Naar valsede Bjælker ikke strække
til for at give Drageren den fornødne Styrke, anvendes P lItd e·
jernsdragere, som sædvanlig bestaa af en lodret Plade,
forbunden med en Hoved· og en Fodplade ved 4· paanittcide
Vinkeljern (Fig 147). Ved mindre Dragere
..
udelades Hoved· og Fodpladen, medens Vin·
keljernene bibeholdes. Pladetykkelsen el'
sædvanligvis t eller ~". Bjælkerne kunne
enten hvile ovenpaa Drageren eller paa
Vinkeljern, som ere nittede langs Siderne
af den (punkterede i Figuren). Undertiden
bruges saadanne Dragere ogsaa til UnderFig. 147.
st.øttelse for Træbjælkelag. Ligeledes an·
vendes ofte over stfjrre Muraabninger Jern·
d~'agere i Stedet for muredeStilr.Ryp· .~
lugt benytter man hertil Støbejern; sædvan·
ligvis i Form af en Plade med en eller to
Fig. 1.48.
opstaaende Rillber (Fig. 148); men af de
ovenfor anførte Grunde bør man ogsaa her langt foretrække
Smetlejern, enten· som flere valsede Bjælker, lagte jevnsides, eller
som en Pladejel'usdra,ger, <;ler j~ette Tilfælde, hvor Drageren
maa være forholdsyis bred, bedst kan were rørformig med to
Vægge med etlYIelleinrum.
livOl~det'er nødvendigt, lægger ilian Enderne af J erndr3,'
paa støbte Jernplader for at fordele Trykket paa Ivlt1JtVær·
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ket. Pladejernsdragerne maa i saa Fald have forsænkede Nitter,_
hvor de hvile paa Pladerne.
,.

3. Søjler.
Til Søjler anvendes næsten udelukkende Støbejel'11, og i de
aller fleste Tilfælde gjøres de hule. Kun under særegne Omstændigheder, hvor det gjælder om at indskrænke Søjlernes
Tykkelse til det mindst Mulige, anvendes massivt Smedejern, del' er
stærkere . end Støbejern, naar Længden el' stor i Forhold til
Diametren.
J el'llsøjler støbes ofte -med Hoved og Fod af forskjellige Former i men da det som tidligere nævnt ikke Cl' heldigt, at del' er
større Variationer i Jerntykkelsen, er det bedst, naar en Søjle
kan støbes ganske cylindrisk som et Rør i man kan da udenpaa
fastskrue de nødvendige Forsiringer. Knægte, som skulle bære
Dragere, der ligge paa Siderne af Søjlen, bf}r helst have den i
Fig. 149 angivne Form og ikke danne en
massiv Klump.
Naar en Jernsøjle skal anbringes paa
Murværk, stilles den plla en støbt.]'o dpia d e, som kan 'fordeleT);:Ykket·piia et
tilstrækkelig stort Flademaal afMitrva:rket
(Fig. 150), og som til Styring har eri opFig. 149.
staaende iCant enton indoni Søjlen eller udenom den. De Flader, hvormed Søjlen og Fodpladen berøre llinanden, maa værenøjagtigt
afdrejede, for at Trykket· kan 10l;4e1es jevnt
over hele Fladen. Naar fl.m:e Søjler skulle
. staa over hvei'itildre ·igjenIlcmflOreEtagcr,
stilles de enten umiddelbart ovenpaa hverandre med afdrejede :E'lader, eller et· støbt
Mellemstykke in<lsætteslmellem-dern. I
første Tilfælde ailbringes der_ til StYl;ing
enten en løs Tap indeni Søjletne,e1tr.tden
ene forsynes med en Kant eller-Krave, som
Fig. 150.
gaal' indeni eller udenollldeh'andeti (Fig.
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151). Naar der er et løst :Mellemstykke, gives det
en' saada,n Form, at Drageren enten kan gaa igjennem det eller, naar den er dobbelt, hvile paa Knægte
paa Siderne. Naar en Trædroger skal hvile ovenpaa en Jernsøjle, anbringes under Drageren 8n
støbt Plade, som med en fremstaaende Skive griber ned i Søjlens Hulhed, og som kan boltes til
Drageren.

Fig. H;l.

4. TlIgnerku.
Tagværker af Jern !\llvendes dels hvor lilan tilsigter Brandsikkerhed, dels og navnlig over brede Rum, hvor Taget alene
skal' hæres af Ydermurene, og hvor en Trækonstruktion vilde
blive for kompliceret eller uformelig svær.
St,1bejernet er ogsaa her blevet afløst af Smcclejern. Man
anvendte det tidligere i Form [tf Buer; senere har man hrugt
·det i Forbindelse mett Smedejern saaledes, at det kun benyttedes
til Stivere, der alene kunne bliv", udsatte for rI'ryk. Nu bruger
mim for det Meste mlelukkende Smedejern, idet de egenlige
Spærstællger gives B.jælkeprofil (til mindl'e 'ruge anvendes ogSltlt
rr_J ern), StiV8l'lle gjøres af T-Jern olier Vinkeljern og TJ'æk~;.
baandene af Rundjern eller Baandjern. Hvor Stængerne støde
sammen, samles de i Tasker, d. e. t,o Stykker Plade, som lægges et paa hver Side af Samlingsstedet og boltes eller nittes til
de forskjellige Stænger. Paa Trækstæl1gerll8 anbringes ofte Samlinger med Dobbeltmøttrikker, for at man kan stramme dem.
Den ene Ende nf Bindene forankres i Murværket, den anden
lægges løst paa ell Underlagsplade eller bedst paa Ruller, saaledes at J ernforbinclelsen kan udvide og sammentrække sig uden
. at tage ]\furene med. Aasene gjyil'eS, lIaar de ere af Jern, a.f
Bjælkejern eller Vinkeljern i de kunne enten lægges ned imellem
SPl'llrell,O ellel'oyenpaadem. Qfte er det nødvendigt at tilveje.bdnge det fornødne Længdestyr ved Stormkol's, som anhringes
imellem Aasenes· Skjæringspunktermed Spærene.
Jerntage kOllstruel'es . efter forskjellige .Principel'. Tagværmed armere.de Spær (olllst.J!'ig. 152 og 153) ere mest
i Fr~nkrig. Gitterformige Tagværker kunne enten
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Fig. 152.

Fig. 163.

Fig. 11\4.

Fig. 166.

Fig. 166.

have
retlinede
Spær (Fig. 154)
eller bueformige
(Fig. 155). Den
sidste KonsthIktion er især hensigtsmæssig ved
megetstoreSpændvidder. Naar Højden er stor i Forhold til Spændvidden, blive de
lodrette Stænger,
som paavirkes af
Tryk; saD. lange,
at de maa gjøres
meget svære fol'
ikke at bøje sig;
det kan da være
hensigtsmæssigt at
lade det forneden
liggende
Trækba:iindstige . mod
Midten, saa at
Forbitidelsesstængerne blive kortere, .' En 'anden
l\'Iaade . at uridgaa
de' lange Foi'bindMsesstienger paa
er ved den i Fig.
156 . fremstillede
Konstrnktion (allvelidt i det kongelige Theaters Tag).

5.

Trapper.

I Jerntrapper (Fig. 157)
dannes Understøttelsen for Løbene og de mellemliggende Reposer af valsede Jernbjælkerj
paa Kanten af disse fastgjøres
Trekanter af Støbejern, afpassede efter Højden og Breden
af Trinene, som hvile hel:paa
og som ofte ligesom Stødtrinene
ere af Støbejern, undertiden
af
valsede Jernplader,
Fig. 157.
begge 'rilfæJae sædvanlig fol'synArle med en riflet eller gjennemhullet Overflade for ikke
at blive glatte. Ved indvendige større 'rrapper danner
i mange Tilfælde J el'Ilet dog
kun et Underlag for Slidtrill
af Træ, der give en behageligere Gltng i Trappen og, naar
Omstændighederne forMe det,
kunne fornyes.
Fig. 158.
Rækværket til ell saadan
Trappe bestaar sædvanlig af' runde Jernstænger, som forneden cre fæstede til Rosetter i Midten af de Støbejerns Trekanter og foroven samles i en flad Jernskinne, hvorpaa Haandlisten skrues.
Ved mindre 'l'rapper udelades undertiden Vangerne, og Trinene
A'.';":>;;';/. "'·"';':.',;."."""saIllIllten,no],des'vedBolte, som tillige danne Rækværksstæ,nger (Fig.
bruges især ved de meget almindeligesmaaVIn-

:,;:,,;S,:t:;Z:~!:!~;$~~;:i~~f;:;"E~in:'1d1ad~t~iiil}:endei hule Cylindre1 somtiISammen

... :'
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anbringes paa murede Hvælvinger. Er Løbet saa bredt, at Y del'vangen ikke danner iiJstrækkelig Understøttelse, kan man anbringe en eller flere .Ternbjælker inde under Løbet. Hvor Hvælvinger anvendes, er det en Selvfølge, at
Ydervangen paa forsvarlig Maade maa
forankres til Trappemuren ved Bindestænger igjennem Hvælvingen. Dersom
Trinene i en Trappe dannes af tynde
Stenplader, kunne St.ødtrinene gjøres nf
Jern og gives en smtdan Form, at de
understøtte Stenpladerne saavel i ]<'01'Fig 159.
kanten som i Bagkanten (Fig. 159).

S JE T T E A F S N IT.
TÆKNING.
I. Teglstcnstage.
Et 'rag, som er tækket merl almindelige, Tags,~en'ibør have
ell Hældning (Forholdet imellem TagskraaningensHøjde og Grundlinie) IIf mindst~, ID,en helst ikkeu~der+'DeTagsten, Bom
",bruges hos os, h!tve en Længde~f~~trc~ti3"~g en' Brede af
omtrent 8". De hvile paa Lægter,'2i" brede og H" tykke,
som sjilnunes med en Afstanclaf omtrent 10" imellem Over-

kanter1:l~,.""S~~lle.l!(J,er,(J.s()n:t.1Jekjendt l'endefor,l\1ig,t}~~jEJ4e" og
have i den Enie Side en nedad bøjet Kant, somgl'iber om deu
opstaaende Kant paa Nabostenen. øverst, paa Bagsiden haye
\le en Kllast,' N a:\< Ir EJ n, som ligger l>n im.odLægte;ns,.Overk.ant
og, forhindrer S~en,en fra at glide ned.
"
,','
NaaJ.' Tagværket er rejst og lægtet, lægges Tagstenene fore, løbigt paa det Løse for nogenlunde at beskytteB~'gningenjnod
Regn, og de, blive liggende saaledes iudtil(Javlflt::,$J,:orstcu€',
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Tagvinduer og hvad Andet, som stlJ,ar i Foi'bindelse med Taget,
er udført. N anr Stenene derefter skulle lægges i deres endelige
Leje, maa de først tilpasses. Tænker man sig nemlig to paa
hinanden følgende Sten i en vandret Række lagte
den rette
Stilling (Fig. 160), og der i den følgenrte
Række skal 'anbringes en Sten, saa maa denne
ikke med Hjørnet komme ovenpaa dcn ombøjede Kant; thi den vilde da ikke komme til
at slutte til den underliggende Sten.
De
sammenstødende Hjørner maa derfor hugges
skraat af, for at de kunne passe sammen, og
dette Arbejde, som kaldes at indhugge Taget,
gjøres af Mureren og kan ikke ske paa TeglFig. 160.
værket, thi Mellemrummene imellem Lægterne kunne ikke altid
være de samme" fordi Afstanden imellem den øverste og
nederste Lægte i hvert enkelt Tilfælde er givet. 'ragrygllingen
og Graderne dækkes sædvanligvis med egne Sten uden Nakker,
som lægges i Kalk. Hvor Taget er meget udsat for Storm,
blive disse Sten sømmede fast eller indlagte med Hager, som
fastgjøres til Spærene eller Lægtel'lle, og den saUllne Forsigtighedsregel følges undertiden ogsaa paa Tagets Sider ved at a.nbringe
Hager med stfJrre eller mindre Mellemrum. Naar Taget er indhugget., u nd e r s try g e s det, d. e. alle Fugerne blive indvendig
fr~'i:l(lfyhlte med Kalk, blandet med skarpt Saild (Skjælsand).
Understrygningen bør helst udføres paa en fugtig Aarstid, saa
at Kalken kan tørre langsomt og derved komme til at binde
bedre. Den beclste Tid er ,Efteraaret.
:I!'oruden de røde 'l'agsten, som ere alniilldelio'e hos os har
/
b'
man ogsaa graa (r~jgecle) Il'agsten og glasserede, for det Meste
sorte. Andre Steder er,fl gule 'l'agstell almindelige (Skaane).,
De glasserede Sten have foruden det smukke Udseende det For"trin, at de ere uigjennemtræilgelige for Vand. De almindelige
Tagsten ero derimod altid noget porøse, og saa længe de ere
nye, trækker Fugtiglieden igjenncm dem; meu dette taber sig
megefl med Tiden, idet Porcl'llc efterhaanden tilstoppes af Støv,
som med Regnyandet trænger ind i :dem. "
I ældre .'l'idb~ugtes de, saakaldteMunketagsten, som
have en halvkonisk }1'orm og ligge ito Lag, hvoraf det underste
vender den hule Side opad,rrie(lt;risSt~liehel det øverste ligge
' L '
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Fig. 161.
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over Fugerne i det underste med Hulheden
nedad (Fig. 161). I vor Tid bruges Tage
af disse Sten ikke, fordi de ere meget
tunge.
r Tydskland bruges plane Tagsten
(Tunger, Bæverhaler), som mali. lægges i to
Lag, for at Fugerne kunne dække Qveralt.
Tage af almindelige Tagsten erepiHige,
men fordre stadig Vedligeholdelse; navnlig
er ved ældre Tage et aarligt Eftersyn nødvendigt.

2. Skifertage.
I den nyere 'rid ere Skifertage blevne meget almindelige.
De ere dyrere end Teglstenstage , men se bedre ud, og naar
Tækningen er godt udført, fordre de ingen stadige Reparationer
eller Eftersyn. Dertil kommer, at de kunne lægges med mindre
Hældning end Teglstenstage ; man kan gaa til et Hældningsforhold af t; men ved almindelige Tage bør det dog ikke være
under i, naal' man vil være sikker pl!-a a~ faa.'l'agø~,,'t~tude~
særlige ' Forh~ldsregler. 0ps,kalke kunrteikke godt' 'il:n'Vendes
under Skifertage. Stenene lægges paa samme'Uaåde ;~oni de
",," :pfanEITag~teri .' (Fig.
.•i 62),. og;hvet Sten
.""gj~~~~fa:~tJiied
Søm·,e1; i hYer Side,
umiddt.lbart
over
.~.
Oyerkl1nte~l ,af' . det
underliggende Skifte.'
Sædvanllgvis anbl'inFig. 162.
g~sclepaaLægter
paa H og2t", sjeldnere paa en Forskalling af tyildeog :~malIe
:Bræder. Tidligere var det almindeligt at befæste S~eneri.e lned
Kobbersøm; men de holde ikke godt. fast i Træet;""~a.;depaa
Grund af.Temperaturforandringerne efterhaanden.~kidesig op.
,1I1anbruger derfor nu almindelig fOl'sinkedeJernsøin,
ere

to

de'

sædvanligvis H" lange (hellere H~) og have tynde og flade
men store Hoveder, som kunne holde Stenen fast med en tilstækkelig stor Flade uden at fylde for meget i Fugen. Hullerne i Stenene blive enten sIa aede i under Tækningen ved et Slag
med en spids Hammer eller forinden Tækl~ingen meden Maskine.
Man Ilar Tagskifere af meget forskjellig Størrelse; men i
Almindelighed 8re de 14" brede og 24" lange' (eng.elsk ~faal).
Til Tage, som ere meget udsatte for Storm, kan det være rig.
tigt at bruge mindre Sten, f. Eks. 12 og 20" eller endnu mindre;
de to Søm have da en mindre Flade at holde. Afstanden imellem Læf,rterne maa rette sig efter Stenenes Længde; Overdækningen bør være 3 til 4", saa at naar Stenene f. Eks. ere 24"
lange, vil eu Afstand af 10" imellem Lægternes Overkanter være
passende, I det nederste Skifte lægges Stenene paalangs, saalAdeR at den ene lange Side danner Tagskjæget.
Hvor Taget
springer frem ud over Ydermurene, beklædes der 'med Bræder
imellem Lægterne, for at Stenene ikke skulle kunne rives Ol)
ved et nedeilfra virkende Vindtryk.
Rygninger og Grader dækkes paa forskjellig Maade. Tidligere brugtes Blypladel'; men de are dyre, og hvis de ikke have
tilstrækkelig Tykkelse, blæser Kanten op; man foretrækker derJor nu Zink, befæstot til to 5" brede Bræ.
,.,.~
der, som lægges over Rygrtingen (Fig. Hi3).
Man har ogsaa særegne Rygningsst,lJn af
.
.
Skifer (Fig. 164 og Hi5), som skrues fast i
IJægternc, Hvor Besparelseshensyn er det
J<'ig. 163.
ene Afgjf1rende, dækkes Rygningen med al·
mindelige Skifers ten , 80111 lægges paalangs
og saaledes, at den en~ Tagflade (mod Vejr .
siden) skyder omtrent l" ud over den auelen, og den derved fremkomne Vinkel sæt·
te~ ud med Cement; man denne Maade er
temmelig ufuldkommen og benyttes ikke ved
Fig. 164.
bedre Bygninger.
Naar et Skifertag støder imod en lodret Flade. f. Eks. en Kam,. entilgrærisende
Bygnings Gavl, en Skorsten eiler: en 'Kvistside, lader man det, hvis Fladen 'er af; Murværk, gaa ind i en Rille i Muren, og under
Fig. 165.

~.
,

\~
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hver Sten lægges et I n d s k u d af Zink, en Plade af halv saa stor
Længde som Stenene, meden opstaaende Kant inde i Rilien.
Herved forhindres Vandet fra at trænge ind i Muren eller ned
undel' Stenene til 1'agværket. Ovenover Taget udsættes Rillen
senere med Cement. Hvor et Tag springer ud over en Gavl og
der langs Kanten af Fremspringet er anbragt et opstaaende Vinduræclt, anbringes Indskuddene Bttaledes>, at de støde op imod
Vindbrædtet, og over Kanten af dette nagles en Liste, som dækkes med Zink, der gaar 1 til 2" ud over Skifertaget (Fig. 166).
Naar Taget er lagt, tættes Fugerne ved U nderstrygl1ing indvendig fra med en Blanding
af Kalk og Fæhaar, Cement eller Stenkit. Thi
uden denne vilde man paa Grund af Forskjellig:Fig. 166.
heder i 8tcnenes 'l'ykkelse, Ujevnheder i l!'laderne
og Vindskjævheder ikke opnaa fuldstændigere
'l'ilslutning, end at Sneen i stor lYIængde vilde kunne fyge ind
igjenIlem l!'ugerne, især saa længe Taget el' nyt; senere fyldes
]i'ugerne eftedlaanden af Støv.
1\tge, som ere stærkt udsatte for Vejret, blive undertiden
lagte i Stenkit. Naar en Række er lagt, stryger man langs
Stenenes Overkanter og ned ad Midten af hver. Sten, saa langt
som det paafø1gende SkiftIl vil iække, en Strimmel Kit, hvori
Stenene trykkes ned. I dette 'rilfælde bortflilder, Understrygningen. 1'il saadaune Tage er det nnødvendigt at hruge smaa
Sten, SOIll fordyre 'raget, da der gaaI' flereL!~gtel~,()g Søm og
IIIere Kit til,· foruden at TæliriiiJgeii·tågel~iiloi;e·Tid:
.

a.

]1 e t aHuge.
a. Zi uk.

Tækning med Zinkblik udføres paa forskjellige :fiIaader. En
Maade, som før har været almindelig og ofte ses endnu, er at
lægge Pladerne fladt ud paa en Porskallillg og lodde delh.'Ili1til"
})leu med Kanterne. Meu paa Grund af Zinkens st()I~" II4"idelser og Sammentrækninger ved , Tempel'aturfo~aildrh~g<lr~rdetto
ikke hensigtsmæssigt; inden lang Tids Forløb springe Lodnin-
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gerne, og er Taget, som det ofte er Tilfældet, tilmed kun lagt
~ed et ringe Fald, vil Vandet blive staaende i de Folder, som
dannes ved Udvidelsen, og virke ødelæggende paa Taget. Erfaringen har derfor ogsaa vist, at man aldrig i længere Tid kan
holde en saadau Tagflade tæt.
Nu anvender ilian mest andre Maader, hvorved man gaar
ud paa at give l\Ietallet frit Spillerum for sine Bevægelser. Almiudeligst er det saakaldte belgiske System eller Liste t æk n in g.
Taget forskalles nIed l'U Bræder af l til H" 'l'ykkelse, som enten
lllaa være ganske smalle og lægges med et lille Mellemrum, eller
sammenpløjede med enkelte borede Huller igjennem Midten af
Bræderne for at skaffe Luften fri Adgang. Paa Grund af Metallets store Varmeledningsevne vil nemlig den indvendige Fugtigh,ed ofte ved e~ Afkjøling fortætte sig plta Undersiden og trække
ind i Brættel'ne, som derved kaste sig og virke skadeligt paa
Metallet. Ovenpaa Forslmllingsbl'ædel'ue fastskrues eller sØmmes
'l'rælister i 1'agets li ældningsretlling og med saa stor indbyrdes
Afstand, Ilt en Plade IIIeu sin Brede klin række over Mellemrummet.
J.Jisterne ere bredere foroven end forneden (Fig. 167) j de gjøres
1!s" høje; H" bnide foroven og t" forneden.
Naar Listerue paanagles, a;bringes ind under dem Stropper (Haftel') af Zink, It"
brede og 5 "lange llled t Alens Mellemrum j
de bøjes op langs Sideme af Listerne
og derp,.a nedad med Enderne. Imell!'ig. 167.
lem Listeme lægges nu Pladerne, hvis
. Kantel' ligeiceles ere b~jjede op langs Siderne af Listel'lle. BredCll af Pladcme el' 1 Al. 8", og Afstanden imellem Listerne
bHver derved l Al. 5" j I.Jængden af Pladerne er 3 Al. 2".
Ved flade Tage lægges Pladernes vandrette Kantor 3" over hverog deres Bagkant holdes nede af to Stropper,. som sØmmes i l!'orskallillgen, og Porkanten af den overliggende Plade
loddes til den underliggende (Fig. 168) j
. ved stejlm'c 1'age samles Plad~rne lIIed
Pals, d. e, de gribe i hverandre lIIecl
Kanter, og i Falsen indlægges
omb~;;jecle Stropper, som gjøres fast i
l!'ig. 168.
(omst. J.i'ig.lti9). For at ]'a]ikke skulle klemme salllmen ved at
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bøjes i Siderne, indlægges paa dettE! Ste(],',.'
en Strimmel Læder, som· senere trækkes'
ud og giver Plads til at Pladerne kunne
skydes i hverandre. Oversiden af Listerne
dækkes med Skydere, d. e. Pladestrimler,'
som med ombøjede Kanter gribe ned unFig. 169.
der de nedadbøjede Ender af Stropperne; de ere en Alen lange. Den nederste Skyder løber forneden kiieformigt
ud og ender i en ombØjet Kant, som griber over Tagskjæget (Fig. 170); den anbringes ved at skydes fra neden opad; de
Fig. 1 7 0 .
.
d
f ra oven ne d a d ,
øVrige
Skydere skyes
saaledes at de komme til at dække 2" ud over hverandre, de
fæstes i Overkanten med t,o Søm, som altsaa komme ind ,under
Overdækningen. Det Stykke af Taget, som ligger .il11e11e1n to
Nabolister kaldes en, 'Bane. Rygningen dækkes med Skydere.
Zink~ladernes Tyll:ke\se angives ved Fabriksnumre, de laveste
Numre ere de tyndeste Plader.
Nummer 11 er det laveste, som bør anvendes til 'Fage, og
tykkere Plader end Nummer 14 benytter man meget. sjelc1ent.
Til 1 Kvadrat-Alen Tag, lagt paa dell beskrevne l}'laade, medgaar It Kvadrat-Alen Zinkplade. . '..... ,............. • '.' : ". '................. .
Listetage med False kunne' nøjes ineainl.~f5ldnitig ~f f til!;
men vil man give Taget en mindre Hål1dnmg" '. maa Fugerne
loddes. En saadau bør dog kun vælges1hvbf'Omstændigheclerne
nødvendig fordre ... et '. fladt'l'ag;jhi:!ia.!1~]j1llg~rl1e .,ere 19ddede,
gaar ThretalletsSamnlentrækniiJ.gpaåh~leBriJi.ens Længde og
.
giver derfor letAnl~dning'tillJ'tlIltheder.
Rudetæknillit el' ligeledes 'eil fra Belgien iriclført ny
l\iaade; Zinkpladerne (Ruderne), der anbring.es ....paa enJignende
BrædJforsk~lliJig SOln ved Listetage, are kvadratiske af omtrent
14" Sidelinie og lægges med den ene Diagonal i Hældningsretningen. Ruderne have paa alle fire Sider en ombøjetl{all~
af 1" Brede. saaledes at de to øverste, der ere sammeill?~dede l
Spidsen, er~ bøjede opad, og de to underste neda~(~i"~;,'}71).
:Ruderne sømJnes fast i Forskallhigen ved-Hjælpa!,:~~,Strop,
".......... "som er loddet øverst i Spidsen af Rudenpaa Undersideil; lig-
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nende Stropper anvendes i de to Øverste Sider, kun at de i Stedet for at loddes forsynes med en Hage, som griber ind i de ombøjede Kanter paa
Ruden.
Naar Taget lægges, skydes
de ombøjede Kanter paa de forskjellige Ruder ind i hverandre og danne
Fig. 171.
derved en tæt Tagflade. Baade foroven, forneden og paa Siderne afslnttes Tagfladen med halve
Ruder. For at danne en ren Taglinie forneden og lettere at
kunne anbringe Tagrenden sømmespaa Forskallingens yderste
Side en Strimmel Zink med en vinkelbøjet Kant og over den
anbringes en anden Strimmel af 4 til 5" Brede, som med
en Bøjning forneden griber over Vinkelkanten og foroven
har en Ombøjning, hvori Tagets nederste Rude skydes ind
(Fig. 172).
Ved Rygningen samved Hjælp af en
les Ruderne
Skyder.
Dersom Siderne af Taget ere begrændsede·· aL lodrette· Mure, forsynes
de tilstødende Ruder med en vinkelret opstaaende Kant, som holdes til
Fig. 172.
Forskallingen ved Stropper og dækkes
mod lVIurell ved en Zinkplade af 4 til 5" Brede, hvis ene Side
føres ind i en i Muren hugget Rille, hvor den holdes fast dels
ved 'l'rækiler og dels ved en stærk Fugning, og hvis anden Side
bøjes ned over Rudernos opstaaende Kant, hvorved Vandet forhindres fra at trænge ind mIller Tagfladen. En lignenCle FremgangslDaade benyttes, hvor Tagfladen afbrydes af Kviste, Skorstene eller andet Lignende.
Erfaringen har vist, at Rudet.ækning ikke bør anvendes med
mindre Højde end j af Hældningsvillklens Grundlinie, fordi Rudernes Overdækning kun er 1", hvorfor Vaildet, naar den loddeele Spids bliver utæt,drives hld under 'raget. Rudetækning
anvendes ogsaa ofte til Beklædning af lodrette Flader, saasom
Kvistsider, mindre Træbygllingcr, Væggeo. s. v.
Ved 1'ækning med bølgeformige Plader katiForskallillgen undvæees, fordi de ved deres l!'orm have tilstrækkelig Stivhed. Bølgerne, SOlD ere omtrent 3f" brede, løbepaalallgs af
8

~';".,
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Pladerne, der have den sædvanlige Længde af 3.0 21~, men efter"" ;",

at være bøjede kun en Brede af 10 4". Pladerile læ,gges saaledes, at Enderne dække hverandre i en Længde af 5 til 6", og
i Siderne lægges de to yderste Bølger over, hinanden. De anbringes paa lette Aase eller tykke Lægter, som maa have en
saadan Afstand fra hverandre, at der kommer to Understøttelser
for hver Pladelængde, altsaa omtrent 10 10" fra Midte til
Midte. Pladerne, paa hvis Bagside der er .loddet tre Øskener
med passende lVIellemrum, holdes til Aasene ved Hjælp afBaand- ....
jerns Hager 1" brede og t" tykke, som sØmmes fast og hvorover Øskenerne skydes ind (Fig. 173).
Ved Jerntagværker gjøres ofte
Aasene af Vinkeljern; i' sao. Tilfælde
bortfalde Øskenerne, og Hagerne, der
faa den i Figuren viste Form, loddes
til Pladerne.og gribe ned under Vinkeljernets eile Flig (Fig. 174). Rygninger og Grader dækkes af Skydere,
Fig. 173.
som føres ind over Kanterne af en
Plade, der i Midten er bøjet ned imellem Tagfladerne, hvor den er loddet
til Bø1gefol'mens Underkant (Fig. 175).
Da Pladei·n.es·· Bølgeform 'letter
Vanchfløbet·meget, ville saadanne
'l'age kunne lægges med et ringe Fald;
"Fig. 174.
men da Pladerne ved Overdækningen
ligge løse. ovenpaa, hverandre, og Sammenføjningen i Rygningen er vanskelig {tt faa tæt, bør Hældningen dog
ikke være minelieend -}.
Denne Slags Tækning egner sig
. :Fig. 175.
nærmest for Halvtage (over Perroner
o. desl.), hvor den øverste Kant af Taget kan gaa ind i en !Hur,
eller for bueformige Tage, saaledes som de i den sencre'.ridarF
vendes meget over Vareskure yed Havne og JernbanestatioD.or.
Ziuktage ere dyrere men lettere end de tidligEJI,'~,:(n;n&a}te
'l'age, og F ol'skjellen i Priseu kan muligen indviildes 'dels ved
A1lvenclelsen af flade Tage, som formindske 8tjjrtelsefii'og. dels
ved Benyttelsen af spinklel'e Tømmer i Tagværket. lUen Zinken

"'!Ii

er et meget skjørt Materiale, og hvor flade Tage anvendes under saadanne Forhold, at' store Snemasser kunne samles paa dem,
Cl' Zinken i alle Tilfælde ikke at anbefale, fordi der ved Bortskaffelsen af Sneen fordres Arbejde, som i høj Grad vil udsætte
Tagfladen for Ødelæggelse.
b. Jern.

Medens Zinkens Ilte, som dannes ved Luftens Indvirkning,
afgiver et beskyttende Overtræk for Metallet, ma~ Jernblik for
ikke at angribes af Rust, beskyttes ved et kunstigt Overtræk af
Oliefarve, eller ved en Fortinning og derpaa Overstrygning med
Oliefarve, eller endelig ved en galvanisk Forzinkning. Den
første af disse Maader egner sig neppe for vort Klima og har
aldrig her i Landet været meget anvendt. Fortinnede J ernplader "have dcriru.ou tidligoro været særdeles meget benyttede, og
kuune, naar Arbejdet udføres godt og jevnlig forsynes med Oliefarve, danne en solid og tæt Tagflade. Galvanisk forzinkede
,.Ternplader anses imidlertid for de bedste og holdbareste j men
.Tage af Jernblik blive i det Hele dyrere end Zinktage og bru<;g~~deHor'ikke meget. Bedst egner Jernet sig som bølgeformet,
. "rIJrdi detio l\-letals større Stivhed kan tillade, at Aasene lægges
meel længere Mellemrum.
'l'ækning med Jernblik udføres aldeles paa samme Maade
som med 'Kobber, der senere vil blive omtalt.
c. Bly.

Blyet udmærker sig fl"em for Zink ved sin Bøjelighed og
Seighed, som gjør, at det lettere kan sammenføjes og bedre taale
'l'empsl"IIturforandringer, saavel som Stød og Slid. De Plader,
som sællvanlig anvendes, ere imellem 1(16" og :[ o 12" hrede og
4 til 5 Alen bnge. Tykkelsen angives efter Vægten pr. Kvd.Alen; til stejlere Tage bruges 20 Pd.s Plader, til fladere, navnlig Iwar de skulle benyttes til at gav,es paa (Altaner o. s. v.),
30 Pd.s Plader.
Blyet lægges paa en ]~orskalling af H" tykke ru Bræder,
som ved flade Tage lægges llled Mellemrum paa 4-", ved stejlere
Tage med H til 2 Tommers Mellemrum. Paa Grund af sin
BIJjelighed kan Blyet sammenføjes med False, som for større
Tætheds Skyld gjøres dohbelte (med dohbelt Ombøjning). Pla8*
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derne lægges i Baner, som sædvanligvis forbindes med hverandre ved HU høje staaende,False
(Fig. 176). Paa stejlere Tage bliver Pladernes
Overkant bøjet ind imellem Forskallingsbræderne
Fig. 176.
og sømmet forsvarligt fast paa Bagsiden med i!I'
store bredhovede Søm; Underkanten dækker 6 til
8 Tommer ud over den underliggende Plade uden at forbindes
med denne. Ved flade Tage, hvor det ikke vil være tilstrækkelig tæt at lægge Pladerne glat over hverandre, dannes Tværforbindelsen ved' False, som gjøres fast til Forskallingen ved
Stropper, og som for at lette Vandafløbet bankes ned. Paa
meget flade Tage som Altaner bankes ligeledes Falsene imellem
Banerne ned, og alle Tværfalse bør helst undgaas, men ere ogsaa
i Reglen overflødige, da Blyplader kunne faas i en Længde af
indtil 15 Alen. Over Rygningen samles Pladerne lned. en staaend:e
Fals. Ved Tagskjæget løber den underste Plade ud i en Vandnæse og bøjes derpaa indefter og ned langs Forskallingens Forkant (Fig. 177). Hvor Taget støder imod en Mur,
~:
1ffi.- bøjes Pladen ·omtrent 3" op og dældws med en
4JJJilJY
Strimmel, som i den øverste Side er dobbelt bøjet
og gaar ind i en Fuge, hvor den holdes fast ved
Fig. 177. smaa Kiler af Bøgetræ.
Bly bør ikke anvendes paa lodrette eller 'meget stejle Flader (slanke Spir), da dets store Vægt i ]'orbindelse med dets
Blødhe(l kan bevirke, at det synker ned.

d. Kobber
er det varigst.e Materiale, som kan anvendes til Tækning, men
tillige det dyreste. Vægten af Pladerne kan variere imellem 2
og 8 Pd; pl'.Kvarlrat-Alen; i Almindelighed er den 5 til G Pd.
St)jnelsen er forskjellig. 'faget lægges paa en lignende Forskalling som ved Blytag, og Pladerne sammenføjes altid paa
begge Leder merl dol]belte False, S!lm imellem Banerne sædvanlig are staaende, medens 'l'værfalsene maa bankell ned. I Tvæl'falsene indlægges to Stropper, 8" lange og H" bredt), som" med
den øverste Ende gjyireS fast paa Bagsiden af Forskallfngen. -. I
}I~alsene imellem Banerne lægges ligeledes Strcipper:.c-.; med. 12

117
til 18 Tommers l\iellemrum - og som gjøres fast ovenpaa Forskallingen med to Søm.
Kobbertækning anvendes ikke paa Altaner eller flade Tage,
ford.i det buler stærkt.

<t. Pall- og Filttage.
Det saakaldte St e n -Tagpap er Pap, som er gjennemtrængt
med varm Stenkulstjære og bestrøet med Sand. Godt Tagpap
er uigjennemtrængeligt for Fugtighed og sejgt, saa at det kan
yde tilstrækkelig lVIodstand imod Paavirkningen af Træunderlagets Bevægelser. For at prøve Godheden bøjer man det frem
og tilbage, det maa da ikke let brække, og naar man skjærer
det igj,mnem, skal aer fremkomme en ensartet og glin~sende
Snitflade, saaledes at man neppe kan skjelne Pappets oprinde'lige bladede Beskaffenhed.
Tagpappet leveres sædvanligvis i Ruller af 1 0 8" eller l o 12"
':Bi'~nle ;og 12 Alens Længde. Det anbringes paa en Brædefor• ska;lling".eti~.enpløjet. eller sammendyvlet med aman. Jernspidser,
. og elet. kan enten lægges paalangs af Taget ellei' paatværs fra
TagskJæget .paa den ene Side over Rygningen til Tagskjæget
paa den anden Side. Naar den første Maade vælges, begynder
man fra neden, og Pappet lægges saaledes, at det springer nogle
'rommel' udenfor Forskallingen baade ved T!lgskjæget og ved
Gavlene; aen fremspringende Kant højes neel over Kanten af
1<'ol'skallillgen og nagles med bredhovede SØm eller Stifter af
omtrent H" Længde og i Afstande af 1P . Ved 'l'agflacler med
nogenlunde stor Hældning gaar hver følgende l'lade, 2k" ud
over den foregaaende og nagles i Forkanten med lignende Søm.
Vml Rygningen kan enten Pappet fra den ene Side bøjes over
l)[la den anden Side og fastnagles der, eller der lægges en løs
5 til 6 " bred Strimmel, som nagles ued til begge Sider. Ved
Tage med minclreFald har det været anbefalet at false Pladerne sammen og nagle dem i
Falsen saaledes, at Sømmene' dækkes (Fig. 178);
men denne Tækning er vanskelig at udføre med
en hel Rulles J~ængde uden at. skade·. Pappet
Fig. 178.
og kan derfor ikke tilraades anvendt. Naar
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Pladerne lægges tværs over Taget, udføres Tækningen paa den ~Iaade, at
de lange Kanter lægges op over og
sØmmes i en Liste (Fig. 179), som er
Fig. 179.
gjort fast til Forskallingen; naar Forskallingen er tynd, kan det være hensigtsmæssigt at anbringe Listerne over Spærene, hvis Afstande
da maa afpasses efter Pladernes Brede. Det er en Selvfølge, at
, Forskallingen maa have en jevn Overflade uden fremspringende
Kanter, som kunne gnave eller bryde Pappet, og man maa paase,
at der ikke bliver liggende Spaaner, Søm eller desl., som kommer ind under Pappet.
Sjeldnere anvendes .Tagpappet i
Tavler paa omtrent 2 Kvadrat-Alen,
som nagles over hverandre med Kan:1
II
terne (Fig. 180).
Forskallingsbræderne bør navnlig i dette Tilfælde·
i
.
være smalle og sammenpløjede.
l!'ig, 180.
Naar Taget er lagt, overstryges
det med en særlig dertil tilberedt
asfaltu.gtig Masse, som leveres fra Fabrikerne under Navn af "Asfalt-Tagkit" eller "Taglak" og bringes paa i varm .Tilstand.
Først overstryges alle Sammenføjninger og, S/,Jjilhovederogbestrøs straks med tørt og rent Saml; naar' Lakken er størknet, bortfojes det overflødige Sand, og derpaa overstryges hele
'l'agfladen og bestrøs paa samme Maltde med Sand. For at Lakken ikke skaLfaaTid til at stivne, forinden Sa~~et k<;tmmerpaa,
maa Arbejdet' udføres af to Mand, som naar Taget ikke er for
stejlt kunne behandle omtrent 1000 Kvadrat-Alen paa en Dag.
Arbejdet' maa udføres i ttlrt Vejr. Til Overstrygningen kan
ogsaa anvendeseno:Blancling .afStenkul&~jære.og. lYIelkalk, ,SQffi
ligeledes paastryges var~n og hestrøs med skarpt Sand. Forin(len Overstrygningen er fuldstæl1(lig tør og haard, maa man
vogte sig for at gaa paa 'l.'aget, hvoI'vedUtætheder let kunne
opstaa, og under Arbejelets Udførelse maa Arbejderneikke:henytte 'J:rætøfler, Støvler med SjJm eller lignende Fodtø~~O:vil'r
strygningen maa gjentages hvert 4de eller 5te Alir;'
T a g f il t er et lignende Materiale som Tagpip,·ineiLmindre
godt, da det. er af en mere løs og porøs Beskaffenhed., Det til-

beredes af Affald fra Hørspinderierne, som presses sammen og
gjennemtrækkes med Kultjære. Det leveres i Ruller paa 30 til
40 Alens Længde og omtrent 1 0 6" brede. Anbringelsen paa
Tagfiaden er den samme som ved Tagpap.
Pap- og Filttage kunne have en Hældning af i. De ere
overordentlig lette og tilstede derfor Anvendelsen af lette Tagværker; men naar de anvendes, hvor Tagfladerne have en stor
Udstrækning og overdække store Rum uden megen Understøttelse eller Sammenhold fra Bygningens Indre som ved større
Magasin", Fabriks- eller Avlsbygninger, maa man sørge for en
forsvarlig Forbindelse af Tagværkets enkelte Dele med Jern og
elf solid Forankring af det Hele til Bygningens Underdel, for
at ikke Stormen skal faa en skadelig 'Virkning paa den store
og lette Tagflade. Disse ~lage udmærke sig dernæst ved Tæt·
hed og overgaa lal'lgt -Straatage i Evne til at IlIodstaa Ilden,
idet de hindre den i at faa Luft, og dertil kommer, at de ere
billige; lllen det er en Uleml)e ved dem, at de maa holdes vedlige med Overstrygning og ved en. Forsømmelse heraf hurtigt
blive ødelagte; thi ved Luftens og SolVl1l'mens Indvirkning fordampe de flygtige Bestanddele i Tjæren, og naar denne Proces
ljar naaet et vist Punkt, flosser Pappet eller Filtet op og kan
da vanskelig repareres. '['il midlertidige Bygninger egne disse
Tage sig fortrinligt.

1.....1.. --1 .... ,1.
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5. Sina- og nørtage.
Straatage hør ikke have en mindre Hældning eml l. Spærene (og Bjælkerne) have i almindelige straatækte Bygninger en
indbyrdes Midteafstand af 2! Alen, som llenævnes et F a g. (r
tidligere Tid, da næsten alle Bygninger paa IJandet vare af Bindingsværk, havde Stolperne den sanllne Afstand, og man hører
derfor undertiden endnu paa Landet Længden af et Hus angivet
i Fag.) Til Lægtning af Taget bruges fmskeLægter (Straalægter) eller intlenlandske Granlægter, som lægges med en Afshmd
af 11" fra Overkant til Overkant.
Under Benævnelsen "Straatage" imlbefattes f'oi' det Meste
ogsaa Rørtage ; da dette M:ateriale imidlertid sjeldnere . haves ved
lIaanden i tilstrækkelig store Mængder, ere Straatage de al-
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mindeligste. Rughalm anses for bedst og dernæst Hvedehalm.
Et Tag af Rughalm angives at ·kunne vare i 12 Aar, naar Tagfladen vender imod Syd og i 18 Aar, naar den vender imod
Nord. Halmlagets Tykkelse gjøres indtil 12", sædvanligvis 8";
det synker efterhaanden noget sammen.
Arbejdet udføres paa den JHaade, at Tækkemanden lægger
en lang Stige op ad Tagskraaningen, saaledes at den med sin
nederste Ende staar paa J orden; paa samme l\faade anbringer
han 3 Fag derfra et Stykke Tømmer, og tværs over dette og
Stigen et andet vandret Stykke, som hænger i to Tove, fæstede
i Tagryggen. Paa dette Stykke Tømmer staar han, og efterhaanden som Tækningen skrider frem fra Tagskjæget opad, hæver
han det hr,jere op ved med TQvene at slaa Løkker om dets Ender. Halmen, som forinden den bruges bør renses vel for skjæve
og lll'ækkede Straa, spredes i et jevnt Lag med Rodenderne
nedad, hvorpaa Tækkekæppene, i a 1" tykke, lægges over og
bindes med Tækkegamet ind til Lægterne med 12 til 18" Afstand. Hvert Lag bindes paa denne Maade til to . Lægter, og
hvert følgende Lag overdækker de foregaaende Tækkekjæppe.
I Stedet for Tækkegarn anvendes i enkelte Egne Pilevidier eller
Siv. I andre Egne bruges ingen rrækkekjæppe, men Halmep
syes med Garnet til Lægterne ved Hjælp af en krum Naal med
øjet paa l\Iidten (Fig. 181);. Til den øverste
Lægte bindes eller syes Halnien ikke, inenRyg~
)
niJlgen dækkes med et Lag Halm eller ·Tang,
J
sum huldes nede ved Kragtræer, d. e. korslagte
Stykkel'.af Egetr~,somover Ryggen sammenholdes
ved Trænagler; de lægges med omtrent 18" MelFig. 181.
lemrum. N:ogle Steder dækkes Rygningen med
Græstørv, andre Steder (navnlig paaLandsteder} med. Bræder.
N aar RygJlingen er dækket,..·h1ive~·,Taget .. pudset . aL.ov:.enfm.ned"
efter, idet Straaene, hvor. ae række for langt frem, at.ødes tilbage med en lille Klapper ,eller Støder, og. alt det Flossede og
Løse slaas af Straaene med .en stor bred Kniv. NaarTaget·saaledes er pudset af, er det færdigt.
Vil man anbringe 'l'agrender under et Straatag,;d~nnes
rragskjæget af en Række 'I'agsten.
. . . : , '.
Straatage are billige og udmærker sigved:som:megetslette
Varmeledere. at hulde Kulden godt ude om YinteJ;ell cigYarmen

ude om Sommeren; men de ere brandfarlige og fordre stadig
Vedligeholdelse; thi foruden at et Straatag kun kan vare et indskrænket Antal Aar, forekommer der ofte delvise Istandsættelser,
naar. Vinden river Hul paa Tagene, hvilket navnlig ofte hæJlder
ved sammenbyggede Gaarde eller paa andre Steder, hvor Kasteeller Hvirvelvinde ere hyppige.

6. SIlaantage.

Tækningen med Tagspaan er overført hertil fra Sverrig og
anvendes i de senere Aar meget almindelig i Stedet for StraatækJling, især paa større Gaarde. S p a l t e d e S p a a n (svensk
"spiller") dannes af Gran- eller Fyrretræ med mindst 8" Diameter, som skjæres i Længder paa IT" uden Grene og kløves i
4 til 6 Dele efter Tykkelsen; den midterste Dd med lVIarven
bortkastes som ubrugelig. De saaledes udldøvede Stykker spaltes dernæst med en Baandkniv i Spaaner paa omtrent 2 Liniers
Tykkelse, hvis Brede bliver forskjellig, men Længden ens. Ved
Spaltningen fremkommer en riflet Overflade, Bom bibeholdes, da
den letterValIdafløbet. Høvle(le Spaan crc HøvlspaaJler, som
udhøvles af Grantræ i en Tykkelse af 1 Linie og en Længde af
17". Savskaal'nc Spaan bruges mest her i Landet; de udskæres af Grantræ i en Brede af 3& til 4", en IJængde af 17«
og en Tykkelse af i til ~" i den nederste og omtl'ent 2'" i den
øverste Ende. De spaltede Spaan ere stærkere og varigere end
de høvlede, fordi SlJaltefladerno følge Træets naturlige Aarer,
medens disse v:.ed Høvlingen dels brækkes dels overskjæres; det
Sidste er ogsaa Tilfældet ved de skaarue Spaan; men disse have
et Fortrin i deres større Tykkelse, som navnlig gjøl' dem meget
mere ildbestandige. Undertiden ser man skaarne Spaan, som i
den nedre Ende er tungeformigt afrundede, hvilket giver 'l'aget
et pynteligt lIdseende.
For at gjøres varigere og mindre brændbare blive Spaanene
sædvanligvis gjeJlnemtrukne med en Opløsning af J ern- eller
Kobhel;vitrlol; endJlu bedre er Kreosot.
Spa.;tnene læggcs.paa Taget paa samme. lVIaade som SkifersteJl, men med større Overdækning. Skaarne Spaan bør lægges
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saaledes, at der overalt er tre Lag, og Spaan med Knasthulle!;
eller Spalter maa j!:asseres. Spaltede og høvlede Spaan lægges
enten med 2 Tommers Afstande imellem Rækkernes Forkanter
(hel Tækning) eller - paa TI dhuae o. desl. - med 4 Tommers
Afstande (halv Tækning). Lægt-erne ere lt og 2",skaarne af
Bræder. Spaanene bør enten forinden Tækningen lægges i Vand,
saa at de ere vaade naar de oplægges, eller lægges med Mellemrum, saaledes at de have Plads til at udvide sig, .naar de blive
gjennemblø dte af Regnen. TInderkanterne holdes i Flugt ved
Hjælp af et Brædt af samme Brede som Afstanden imellem Rækkernes Forkanter. Hver Spaan nagles med 1 Søm paa Midten
af Længden, men noget til den ene Side, for at det ogsaa kan
gaa igjennem den underliggende Spaan, . og for at det ikke skal
komme under en Fuge i den næste Række. Sømmene ere sædvanligvis 2" Traadstifter. Rygningen dækkes med Zink eller
med særegne Rygningssten af 'l'egl, som slutte sig til Tagets
Form.
Spaantage kunne have en Hældning af t, men gives ofte
en Hældning af {', fordi de derved blive minclre brandfarlige.

jer.net og bøjes om Kanten af Renden
(Fig. 182). Afstamlen imellem Rendejernene er omtrent li Alen. Renderne gives et Fald af -llf til k" pr.
Alen og anbringes saaledes, at TagFig. 182.
skjæget gaar omtrent 2" ud over Inderkanten af Renden. Hvor. Taget
har saa stærkt Fald, at man kan vente, at større Snemasser
ville skride ned i Renden og bøje den, gjøl' man vel i at an.
bringe en Snebryder, især paa Skifertage. En saadan bestaar
af forzinkede Jernbaand, som omtrent 8' til 10" fra Tagets Underkant lægges med den ene Ende ind imellem Skiferswnene og
gjøres fast til en af Lægterne, medens den anden Ende, som er
noget tykkere, er bøjet opad og bærer en gjennem1øbende J ernstang, som enten kan være af Rundjern (~") Oll: stikkes illieunem
et øje paa Enden af de opstaaende- Jern, 'eU~' af Baandjern og
nittes fast.; den anbringes 1 til 2" over 'l'agfladen. Naar Renderne ere af forzinket Jern og Rendejernene tilstrækkelig stærke,
ere Snebrydere mindre nødvendige, da disse Render ere betydeligt stivere end Zinkrender.
Undertiden anvendes ogsaa I:J:ængerender af Støhejern, .1:"
tykke; do samles med Skruer, og Fugerne tættes med Rødkit.
Til disse Rendor anvendes stærke, smedede Rendejern, som gjøres fast op ad Spærene eller til Bjælkerne.
Hvor man l\fHensyn til det Ydre ikke vil anvende Hællgerellder, fordi deskjnle en Dol af Gesimsen og paa Grund af Faldet danne
iikraa Linier, anvender man Gesimsrender, som formes og anbringes saaledos, at de danIle Gesimsens øverste Led; . aet erdog ikke
den egelllige Rende, som danner den synlige 'Form, men en bøjet
Plade, som med Underkanten sØmmes langs Kanten af et paa
Spærene a.nhragt Brædt og holdes i sin Stilling ved forzinkede
Jernbaaml, Den egentlige Rende hviler ~aa andre J'ernbaand, aubragte med forskjellig ]'orm og Højde efterRendens Fald, og som
ere nittede. .med ... den ene .. Ende. . tiLc1e først omtalte .Jernhaalld,
medens den anden er sømmet til detpaa Spærene anbl'agteBl'ædt
(omst. Fig 183): Rendens Forkant loddes til Overkanten af -den
ydre Plac1e,ogdens 'Bagkant gaatop undel' de nederste Tagsten.
Saadanlle Gesimsrendervilledog:=ialt Fald med Tiden altid for øjet skille sig fra den øvrige ·Gesims og røbe det for-

'1. Tagrcll«ler.
De almindelige Tagrender, H æ n ger e n d e r, som hænge frit
unuer rl'agskjæget, gjøres af Metalplader, for det Meste Zink
eller forzinket Jernhlik. Zinkrenderntlsammensættes.ved. Lodning; de forzinkede Jernrender blllltaa af Stykker paa 1 Alens
Læ~gde, som forinden Opsætningen sammennittes til IJængder
l)aa 4 til 6 Alen og loddes udvendig. (De ·loddes ikke indvendig, fordi Zinkovel'brækk~tli.dervedLodningen). . Formen er
omtrent halvcylindrisk, l;en dog saaledes, at Højden el' noget
større end den halve Brede. Størrelsen er forskjellig ; de almindeligste Maal ere: ell Brede af 6", 5" eUer 4", og en Højde af
henholdsvis 4", 3?;" eller 2?;". Renderne hvile i Bøjler, Rendej e r n, hvis ene Ende fastgjøres til de to nederste IJægter;'rilederis
den anden, der bærer Renden, er bøjet efter dennes Fo'rJtii'de
ere omtrent 1" brede og t" tykke,sædvanligvhFforZiIikedeiog
Renden fastholdes ved to Baandjern, somnitws.til Rende-
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Fig. 18B.

Fig. 184.
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skjellige Materiale, selvom de. ere
nok saa omhyggeligt malede, og To,talvirkningen skades derved.
Ved monumentale Bygninger
foretrækker man derfor i Reglen
overliggende.Rende'r. Den nederste Del af Tagfladen, omtrent i
Brede med Gesimsens Udladning,
lægges noget lavere end den øvrige
Tagflade, gives svagt Fald og dækkes
med Metalplader. Ovenpaa denne
Flade og under Tagskjæget af den
øvre Tagflade, anbringes nu Renden,
som en Hængerende, fastgjort paa
~ædvanlig lHaade ved Rendejern;
den kan enten have den almindelige halvrunde Form (Fig. 184) eller
være firkantet og kaldes da F o dr e n de.
Fodrender ses især paa
ældre monumentale Bygninger, meIl
anbragte paa forskjellig Maade.
Mindre heldigt Ol' det.,. hvor Renden
ligger bag .en Stenbrystnirig· (Kri-

anden, anbringes Skotrender, skraa Render, som løbe fra Tagryggen ned til Tagrenden. De gjøres sædvanligvis af Zink
eller forzinkede Jernplader, sjeldnere, naar
man ser mere paa Varigheden end paa
Bekostning~n, af Kobber. De enkelte PI;der samles med False paa den tidligere
omt~lte Maade og befæstes til en Brædeforskalling, som anbringes imellem Spærene,
Fig. 186.
eller i en Udskjæring af disses Ender, saaledes at Forskallingens Oversider
ligge i Plan Illed Lægternes Undersider (Fig. 187). Siderne afRenderne
bøjes op over to Lægtel', som løbe
parallele Illed Renden og illdunder
Tagbeklædningen, hvor de ende med
en omlJøjet Kant, som forhindrer
Fig. 187.
Vandet fra at trænge ind, naar det
med Fart strømmer ned fra den modstaaellde Tagflade. Breden
af Skotrenderne indrettes efter 'fagets Størrelse j ved almindelige
Tage er Zinkrendens udfoldede Bredemaal 1 Alen.

"'~b",g,

Fm, Kkko m. fl., >'g.
185); thi det er vanskeligt at faa
Metallet, som danner RendeIl, godt

forLun<J.et med Stenen, og .naar Renden bliver utæt, opdages det vansIreligt, førend Fugtigheden er trængt
1<'ig. ]B5.
igjennem Murværket og viser sig
llt"a Ydersiden under Gesimsen, medens den samtidig ang~iLer Tagets og Bjælkelagets 'rræværk.
IJangt bedre er en anden Konstruktion, hvor Gesimsen eller i
det Mindste dens øverste Del bestaar af Sandsten, somdann:er
en skraa Flade, og Renden, som er stillet frit ovenl?~a:d~Ji:ne
Flade, er dannet af '1'1'00 og beklædt med Kobberpla~er(;øøfsen,
Frederiksborg Slot o.s. v. l<'ig. 186). Hvis Relideri.;herbiiVer
utæt, kan Vandet frit løbe af.
IIvor to Tagflader danne en imlatlgaaendeVinkel 'med hin-

'~:~:1ø~
:ø:~;ø.1
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8. Tagk viste og Tagl'iudller.
I tidligere 'rid, da Teglsten var det almindelige Tækllingsmateriale, og. man som Ji'ølge heraf brugte høje Tage, belyste
man næsten altid 'fagrnmmene ved Kviste, udførte af Krydstømmer med udmurede Tavl og hvilende med Siderne paa to Spær.
Men herved paaførte man Spærene en betydelig Belastning (desto
større, jo mindre stejlt 'faget var), og saadanne Kviste ere vunskelige at holde tætte paa det Sted, hvor Taget støder. mod Siderne, foruden at de Bindingsværks Sider i sig selv ikke . ere
meget tætte. Nu anve~des Kviste i Reglen kUIllivOl~--der er
beboede. Taglejligheder, og man forskaller daSidernem~d'Bræ
der og heklæder dem~~d lVIetaiplad~r (Zink). For detl'l'.(este
er ICvistensBrede ". større end ·l\iIellemvidden imellem Spærene;
man maa da udveksle et Spær. For ikke at faa for st,o1' Bryst-
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ningshøjde indvendig, lægges Underkanten af Kvistene ofte noget tilbage for Tagfladen, og den mellemliggende Flade .dækkes
af Zink med ringe Hældning ud over Tagskraaningen.
Saadanne Kviste ere ikke til Pryd for Bygningen og give
let Anledning til Utætheder; hvor det derfor ikke er nødvendigt at have dem, anbringer man nu Vinduer, som ligge i Tagets Plan. De almindelige Tagvinduer ere af Støbejern eller
forzinkede Jernplader med en fast Karm og en Ramme (med
Ruderne) til at lukke op. Karmen bestaar af en opstaaende
Kant paa 3 til 4 Tommen Højde, og udenom denne løber der
en 5" til 6" bred Krave i Tagets Plan. Ved Tagvinduer .til
Teglstenstage er Kraven dannet efter Tagstenenes Form, ellers
er den flad. Vinduet anbringes saaledes, at Kraven foroven
gaar ind under Taget og hviler paa Lægterne, medens den forneden ligger Qyenpaf1~ Taget. Rammen, som griher ned over den
opstaael1de Kant paa Karmen, er foroven befæstet til denne ved
Hængsler; forneden findes Lukket, sædvanligvis en Krog og en
flad Stang med Huller i, der. tjener til at holde Vinduet aabent.
I Rammen er ved større Vinduer indsat Sprosser; Tværsprosser
maa helst undgaas eller i alt Fald være uden Glasfals, for ikke
at stoppe Vandafløbet og derved give Anledning til Utætheder.
'l'agvinduer kunne i Reglen faas færdige i forskjellige Størrelser,
som benævnes efter det Antal Tagsten,. lmis Plads de optage i
Taget. Man har saaledes 1, 2, 4, 6, 9 og 12 Stens Vinduer;
den almindeligste Størrelse er 6 Stens.
Hvor man fra Taget skal skaffe rigeligt Lys ned i større
Lokaler, beliggende enten i selve ~ragrummetellerlængere nede
i Bygningen (Varelagere, Trappegange, Hestestalde o. s. v.), anbringer man store Tagvinduer,. som ikke el·.e til at aabne, idet
lIer paa anden Maade sørges for IJuftfornyelsen. ]\.fan bruger
hertil store Ruc1er af tykt Glas, som indlægges i el1Karm·af
Træ, men saaledes at de med Kanterne hvile paa rendeformige Sprosser
- af forzinket Jernblik (eller Kobber);
som føre det nedtrængende Vand ud
paa Taget (Fig. 188). Forn!ld()Rl.l~~~
der Glasset ud over Karmen .ogfa~t~
holdes af Hager, der gJ:ilJc·'om'UnderFig. 188.
kanten. NaarLokaletsBanyttelse med-

fører, at Dampe kuune fortætte sig paa Glassets Underside, maD.
man sørge for, at det saaledes dannede Vand kan ledes ud paa
Taget igjennem Aabninger imellem' Glassets Underside og det
nederste Karmstykke.

SYVENDE AFSNIT.
AFLEDNING AF OVEHFLADEVAND OG SPILDEVAND, SAMT BESKYTTELSE MOD
JORDFUGTIGHEDEN.

l.

Nellløbsrør.

Naar en Bygning el' forsynet med Tagrender anvendes NedløbsrØr for at føre Vandet fra disse ned til Jordoverfladen eller en
underjordisk Aflf'bsledning. De kunne lægges enten udenpaa Murene
eller indvendig' i Bygliingen; i første T·ilfælde lide de lettere Skade
ved Frosten; men i sidste Tilfælde ere indtrædende Utætheder
vanskeligere at opdage og mere til Skade fol' Bygningen. Hyppigst anvendes udvendigo Nedlilbsrør af
Zink,4 eller 3", sjeldnere 2" i Diameter.
De bør anbringes l til 2" fra Muren, fol'
ikke. at danne Kroge for Støv og Fugtighed eller om Vinteren direkte paavirkes af
Kulllen fra Murværket. Foroven forbindes
demedJi'agrenden-entenved-lige Stykker,
SOlli 'daune Vinkler med hverandre (Fig.
18~) ellal' ved bpje(leOvergange, S v an eh a; Is e eller D r TI e k næ 1 sammenloddede af
korte Stykker· Rør, ,Ved overliggende :Tagrellcler føres Røret ned igjenllem Gesimsen,
Fig. 189.
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i hvilken der da bør være indmuret et større Rør, hvorigjennem
Nedløbsrøret kan passere uden at berøre Murværket (se Fig.
184). løvrigt bør man saa meget som muligt' undgaa Bøjninger, og hvor Røret passerer et fremspringende Baand, gjøl' man
i Reglen et Indhak, som tilsteder Røret at gaa lige ned. Da
den nederste ,Del af Røret er udsat for at beskadiges ved Stød,
gjø res dette ofte i omtrent 2 Alens Højde af Støbejern eller man
omgiver det med en Kasse eller Kapsel af Jern eller Træ. Skal
Røret føre Vandet ud over J ordovel'fladen, ender det forneden
i en fremadstaaende skraa Tud. Rørene sammensættes af Stykker, der have Pladernes Længde (3° 2"); de skydes ind i hverandre uden at loddes.
Nedløbsrørene holdes fast til Muren ved Rendestifter,
hvis ene Ende er forsynet med en Spids, som drives. ind i Mureu, Diedeus den anden Ende er find og bøjet efter Rørets Form
(Fig. l!JO). Bedst er det, naar Rendestifterne
ere forsynede med et Hængsel saaledes, at man
ikke behøver at tage dem ud af Muren, naar man
ved forefaldende Reparationer vil have Nedløbs,I "
,røret ned. Man anbringer en Stift omtrent for
hver Samling af Rørene, og for at disse skulle
Fig. 190.
holdes i deres Stilling" paaloddes over hver Stift
en Zinknæse, som forhindrer Glidning nedefter,
og paa Rendens Bagside et Stykke Zinkrør, hvis Længde bestemmer Afstanden fra Muren.
Indvendig liggende Nedløbsrør anvendes mest, hvor man har
overliggende rragrender. De bør under alle Omstændigheder
lægges saaledes, at de ere lettilgængelige, og helst være af
glasserede Ijerrør sammenføjede med Cement, og først indsættes,
efter at Muren er orført i sin fulde Højde. Til Afløb for Spildevand fra Bygningens Indre benyttes enten Tagvandsrørene eller
særegne Neclløbsrør. Det Første medfører den Fordel, at Regnvandet hjælper til at udskylle Rørene, og i alle 'l:ilfælde er det
godt, at Rørene gaa op til Taget og ere aabne foroven, for at
de ildelugtemle og skadelige Luftarter kunne slippe bortudeJl
at trænge ind i Bygningen. Dersom Nedløbsrør fra.V!\ilsk,eIl
lægges indvendig i Bygningen, bør de være af glasseredeLer1'1'1', som anbringes paa et frostfrit Sted, og som helst føre (li-

rekte ned i en underjordisk Ledning, forsynet med Vandlaas (en
Bøjning af Røret, hvori Vandet bliver staaende) for at afspærre
for den daarlige Luft.

J

2. "elægning af Jord,overfladen.
For at danne en fast Overflade, navnlig i Gaardspladsen og
tillige for at forhindre Regnvandet fra at synke direkte i Jorden
nærmest om Bygningen, anven.des sædvanlig en Belægning af
J ol'dovedladen, som forsynes med Fald og de fOl'l1ødne Afløb
fol' at {øre Vandet bort.
Til denne Belægning anveD:des efter Omstændighederne Brolægning, Fliser, Beton eller Asfalt.
Til Brolægning anvendes' mere eller mindre vel tilhugne
Sten; det er udentvivl uen billigste og sulideste lVJaade at dække
Jordoverfladen, men naar mindre vel tilhugne Sten anvendes, seer
den ik](e godt ud og danner større eller mindre Ujevnheder, hvor
Vandet bliver staaende og trænger ned i Jorden. Under Nedløbsrørene bør altid lægges Tagvandskaale.
Af Fliser anvendes forskjellige Slags, sædvanligt svenske,
bornholmske eller skotske, de taale i Reglen ikke i en længere
Aarrække Frostens Paavirkning og kunne i alle Tilfælde med
de sædvanlige Tykkelser ikke benyttes, hvor der er Vognfærsel.
En Bel~gnillg af Beton ser meget godt ud, lUen fordrer en
særdeles omhyggelig U dfyJrelse for ikke at skades af :lh'osten,
navnlig lIlaa Overfladen lægges af god Cement og glittes meget
;tærkt fol' at kunne holde sig under aaben Himmel.
Af Asfalt benyttes dels den kunstige, dannet af Stenkulstjære, og dels den ægte Asfalt, enten fra Seyssel i ]'rankrig
eller LimIIler i Hanl10VOr ; den ægte Asfalt er betydelig dyrere,
men langt a.t foretrække; den lægges i forskjellige Tykkelsel',
efter som Brugen fordrer, fra t" indtil flere Tommer, hvor don
skal udholde Vognkjørsel; den forlanger et fast Underlag som
Beton ellel' deslige.
3. Kloakledninger.
I Stedet for at lede Tag- og Spildevandet bort i længere,
aabne Afløb, hvilket - især' hvor der er meget Spildevand
9
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kan være baade ubehageligt og usundt, leder man ofte Vandet
bort i underjordiske Ledninger, som gjøres af glasserede Lerrør,

5. Kjælder~s Beskyttelse mod Fugtighed.
I Reglen bør man ikke lægge en Kjælder dybere i Jorden,
end at Gulvet ligger mindst 1 Fod over Grundvandets højeste
Vandstand (Kjøbenhavns Bygningslov foreskriver, at Gulvet i
Beboelseskjældere skal ligge mindst 2 Alen over dagligt Vande).
Hvor Omst.ændighederne gjøre det nødvendigt at gaa dybere ned
med Kjælderen, maa Grundv;andets Vandstand sænkes ved Draining til et lavere liggende Sted eller til en Sump, hvorfra Vandet
kan oppumpes. Men selvom Grundvandet ikke kan stige op i
Kjældel'en, kan l1en dog blive fugtig ved Overfladevandet, som
trækker ned i Jorden udenom Bygningen og derfra igjennem
Murværket ind i Kjælderen; dette vil især kunne finde Sted,
hvor man ikke kan eller vil belægge Jordoverfladen, som hvor
en Have støder op til Bygningen, og Vandet t,r!p.nger dQ, netop
lettest ned nærmest inde ved Bygningen, hvor der har været
udgravet, og hvor der altsaa findes opfyldt J ord, som altid' el'
forholdsvis løs.
}<'or nu at beskytte Kjældermurene mod det fra Siden indtrængende Vand kan man belægge dem udvendig med et lmg
vel stampet Blaaler eller en Overstrygning af Asfalt, som gaar
op under Sokkelen, eler da med sin Underkant bør springe lidt
udenfor. Muren. livor man vil tilvejebringe en fuldstændigel'e
Beskyttelse af Kjælderllluren, opfører man udenfor og parallelt
med den i 4' til 8 Tommers Afstand en Mur af haardbrændte
Sten, 1 Sten tyk, som naar op til .Tordoverfladen, hvor Mellemrummet dækkes med Fliser. Denne Mul' bør opføres i Cement
og forsynes med enkelte Bindere ind i ICjældermuren.
I<}n saadan Isolering er især nødvondig, naar del' i Kjælderen findes Brædegulve eller andet ~I'ræværk, som ved 1!'ugt.ighede!l vilde være udsat fol' at ra.adne eller angribes af, Svamp.
Har først Ødelæggelsen funden Indgang, kan den let udbrede
sig højere op i Bygningen.
Naar en Bygning er funderet i et fast Lerlag, medens del'
ovenover det findes et løsere .T ol'dlag, hvorigjenI!om Overfladevandet kan trække ned, saa vil dette strfJmme ovenpaa Lerlaget,
følgende dets Hældningsretning, og paa denne l\iJaade komme
ind under Bygningen, og Fugtigheden, trænge op .i Kjældel'en.
Dette kan forebygges ved en Drainledning, som omgiver Byg-

mindst 6" Diameter.
Hvo~ saadanne Ledninger anvendes, føres Vandet fra de
aabne Rendestene og Nedløbsrørene ned i smaa Brønde, som
enten ere murede eller. af Støbejern, og som foroven ere forsynede
med en Rist og 5 til 6" over Bunden med et Afløb, del' sættes

i Forbindelse med Kloaken.
Ledningen bør have et }<'ald af ,io eller mindst Jo, og, hvor
Forholdene fordre det, forsynes med Vandiaas.
I mindre Gaarde giver man undertiden J ordoverftal!en Fald
til Midten, hvor der da anbringes en Brønd med Kloakledning.

4. Mures Isolering.
For at forlliudre, at enten Grundvandet eller Overfladevand
skal stige Oll i Murværket og del' gjøre sin skadelige Indflydelse
gjældende, anvendes i hele Murens rfykkelse et eller to Lag' ~f
et uigjennemtrængeligt Materiale, som kan danne en fuldstændig
Adskillelse imellem elen Del af Muren, som ligger ullller, og den
Del, som ligger over Laget.
Hvor eler er Kjælder, vil det være heldigt at anvende to
Lag, saaledes at et IJag lægges i Højde med Kjældergulvet, saa
vel i Ydermurene som Skillerummene, og et andet i Højde med
Sokkelstenens Overkant.
Hvor del' derimod ikke lægges Kjælder under Bygningen,
vil man i RegIon knn anvende eet IJltg, som bør anbringes saaledes, at det. saavidt muligt beskytter allc i Etagen værende
Trægulve.
Til Isolering benyttes forskjellige lY[aterialicrj de almindeligste ore 'l'agskifere, Asfalt og lVlastikspapir j sjeldnere benyttes
Glasplader eller Blyplader. Skifersten lægges i Cement i to Lag
med vekslende Fuger. Asfalt lægges i et Lag, som bør være t
til 1;" tykt. Mastikspapir eller Mastiks, som i varm 'j'ilstand er
indlagt 'imellem to Ark Karduspapir, maa anses fol' et' mindre
godt Isolel'ingsllliddel.
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ningen og optager det tilstrømmende Vand. Drainrørene nedlægges omtrent 1 Alen fra Bygningen i en Grøft, som udenom
Rørene fyldes med Skjærver. Selvfølgelig maa Ledningen have
Afløb til et lavere liggende Sted. Er det nødvendigt at lægge;
Kjældergulvet lavere end IJerets Overflade, udgraver man Jorden yderligere i en Alens Brede udenom hele Bygningen, og
i Bunden af denne Udgravning lægges da Draingrøften. Man
el' imidlertid herved udsat for, at Kjælderen fyldes' med Vand,
naar et Drainrør tilstoppes, og for at formindske Sandsynligheden heraf, bør man anvende store Rør med rigeligt Fald.
For til enhver Tid at kunne overbevise sig om, at Ledningen
el' i Orden og i Tilfælde af en Tilstopning lettere finde Stedet,
hvor denne er indtraadt, er det hensigtsmæssigt med passende
Mellemrum at anbringe smaa Brønde, som, hvis - det er ønske1111'4A lp.n l1nilp.l·
....... 0'" 1-111"11"10
...................... <:!1rill1A~
"" ...J-.......... vøil
. -A___ .Tornp.n
- -- -.-- R,t,
_.. (lmkkp.R.
-------- mAn
-- -- en
Flise.
Naar den faste Bund, hvorpaa Bygningen hviler, ligger dybt
og er dækket af et meget løst og fugtigt Jordlag, og Rørene
for Afløbets Skyld maa lægges op i dette Lag, er det nødvendigt at støtte dem ved et Underlag af Brædel' og dække dem
rigeligt 'med Skjærver; undertiden lægges Straa over Sammenstødene for at forhindre den løse fugtige J ord fra at trænge ind
i Rørene og tilstoppe dem.
For at lette Afløbet fra den over Ledningen liggende .Jord
anbringes undertiden lodrette Ledninger eller Piller af Skjærver,
som fra Overfladen føre ned til IJedningen.
IJedninger af Drainrør bør uldrig benyttes til Afledning af
Spildevand.

*
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OTTENDE AFSNIT.
SNEDKERARBEJDE.

lI1edens Tømrerne udføre det grovere Træarbejde, som danner mel' eller mindre væsenlige Led i' en Bygnings Konstruktion
og Inddeling, som Bjælkelag, Tagværker, Skillerum, Trapper og
hvad dermed nærmest staar i Forbindelse, forfærdige Snedkerne
de leUere Trædele, Bom tjene til Bygningens Fuldendelse, og
som udføres i Værksteder for .senere at indsættes i Bygningen,
som Vinduer, ,Døre, Paneler m. m.
Hos os gjøres næsten alt Snedkerarbejde af Fyrretræ; tættere
Træsorter som Egetræ og navnlig Mahognitræ have det Fortrin,
at de i mindre Grad lJaavirkes af Luftens Fugtighed, hvilket
især er af Betydning ved Døre; men da de ere meget dyrere
end 1<'yrretræ, auvendes de kun sjeldent. Af Fyrretræ anses
vestervigsk 'l'ræ for det bedste til SnedkerarbE\jde, fordi det er
en ren, slank og varig 'l'ræ~ort uden mange eJler store Knaster.
Nital' Snedkerarbejdet leveres, bør det synes forinden det males,
for at man kan bedømme Træet og Arbejdet i det Hele og
Sammenføjningerne i Særdeleshed, inden mulige Fejl dækkes ved
Kit og Farve; men derefter bør det hurtigst muligt males een
Gung' for at beskyttes mod Indvirkningen af Luftens Fugtighed.

1. Vinduer.
fl.

U dadgaaende Vinduer.

...De almindelige Vinduer bestaa af 8n Karm af Planketræ ,
llvon er indsat Rammer, som kunne aDJmes udad. K arm en
gjøres af 3" :planker af halv Brede, som i. færdig Tilstand give
en TykkelSe af omtrent 2~" og en Brede af omtrent4!"; det
underste Karmstykke lader man dog ofte staa noget udenfor de
andre og dække over den under Vinduet anbragte Dækplade,
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med en Art Vandnæse, og da man i saa
Fald ikke kan gjøre det af halv Plankebrede , beholder 'Planken her sin fulde
Brede, saa at den ogsaa gaar et Stykke
indenfor de andre Karmstykker (Fig. 191).
Karmstykkerne samles i Hjørnerne med
Sinker. I Yderkanten er en Fals, hvori
Rammerne lægges; den gjøres i" dyb og
Breden lig Rammernes Tykkelse; for at
Fig. 191.
Rammerne lettere kunne slippe Falsen, naar
de aabnes, gives den en svag Skraaning
udefter. Paa de indvendige Kanter af Karmen trækkes en
H ø v l, d. e. et Led, sædvanligvis en Stav eller Hulliste. Paa
Underkarmstykket bortfalder Høvlen dog for det Meste, idet
iuan i Reglen i Flugt med Karmstykkets Overside anhringer et
Brædt, som dækker over Brystningsllluren; men i Kjælderrum
og andre simplere Lokaler udelades dette Brædt, og Høylen
løber da helt rundt.
Naar Vinduet hal' to eller flere Rammer i BredeJl, adskilles
de ved en P o s t med False fol' Rammerne; den tappes i Overog Underkarmstykket og gjøres lidt smallere end Karmen, saaledes at den kommer indenfor den omløbende Høvl (Fig. 192 a).
Fol' at Posten ikke skal se fol' svær ud, gjøres den smallere
indefter og forsynes med en Høvl paa
Kanterne.
Er der ogsaa to Rammer i
Højden, adskilles de vod en T v æ r p o s t
(Fig. 192 b), som atter Ol' noget smallere
end Posten og forbindes med denne vell
Overskl'alllJling. Udvendig bør den forsynes
med en Vandnæse, som forhindrer Vandet
fra at trænge ind i den underliggende )<'als
og derfr.a løbe ned ad Vinduets indvendige Side.
Rammerne gjøres af H"Bræder og
blive derved It til H" tykke; Breden er
H til 2". I den udvendige Kant er
Glasfalseu, som til almind61igtVinduesglas gjøres omtrent 2"', i 'Glassets Plan og:
Fig. 192.
4'" paa den anden Led. Skal ,der være,

flere Rudel' i samme Ramme, indsættes Sprosser af FyrreelIer Egetræ, undertiden ogsaa af Jern; Jernsprosserne kunne
være tyndere end Træsprosser, men ere udsatte fol' at ruste.
Den almindelige Form af Vinduer er den rektangulære;
dog anvendes ogsaa ofte Vinduer med halvcirkelformigt eller
fladbuet Overkarmstykke j men naar Buen ikke el' meget flad,
koster saadanne Karmstykkel' mere Arbejde og blive derfor
dyrere, idet de maa limes sammen af flere Stykker.
Den firkantede Form er den bekvemmeste i Henseende til
Anbringelsen af Gardiner, Rullegardiner og Persienner, og for
at opnaa denne Bekvemmelighed paa saadanne Steder, hvor Vinduerne paa Bygningens Ydersida have en buet Form, gjøres
Vinduesaabningen indenfor Karmen ofte firkantet, saaledes at
den foroven afsluttes ved en vandret Flade i Højde med Karmens øverste Punkt.
Vinduerne i almindelige Boliger are gjerne H til 2 Alen
brede og 3 til 3l- Alen høje (Karmens Y dermaal).
NMr man ,paa Grund af Forholdene vil indsætte Karmene
samtidig mod J\Iurværkets Opf~}relse, hvilket, som nævnt under
Murarbojdet, ikke el' at anbefale, nagler man paa hver Side to
Klodser, som blive indesluttede af Murværket. Vil man derimod
for at skaalle I{armene først indsætte dem senere, indmures løse
Klodser eller Kridtstell, hvori ele kunne sømmes fast, og fol' a~
opnaa fornøden Tæthed hvol' Karmen slutter til Murværket, udfyldes Mellemrummet omhyggeligt med Kalk eller undertiden
mod Værk.
Beslaget bestaar af 4 Hjørnevinkler paa hvor l'tamme, af
hvilke de to staa i Forbindelse med Hængslerne, som hvile
}Jaa Stabler, der ere ind stemte og fastskruede i Karmen (Fig.
183). I tidligere 'I'id var det' almindeligt at indlægge Hjørnevinklerne i Træet; men herved svækkes Træet, og Fugtigheden trækker ind
i Fordybningen til Skade baade fol'
'J:ræet og Jernet. Det bør derfor foretrækkes at lægge Virilderne ndellpaa,
Rammerne og befæste dem med Skruer;
Kanterne blive da "afrejfelle" (skraat"""
affilede); Bagsiden af Vinkjerne bør
'
Fig. 193.
, ent
H ængsl et k an
mal es.
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eller nittes til Vinklerne; det Sidste bør foretrækkes som det
Stærkeste. Naar Vinduet er lukket, holdes Rammerne til Posten
(eller Karmen) ved Hasper af forskjellig Form j i den aabne
Stilling holdes de ved Stol'mhasper eller især ved store
Rammer - Stormkroge, som hænge i en Krampe paa Postens
Yderside.

ikke skee ved Hasper, da Posten mangler, men tilvejebringes
ved et Beslag, som holder Rammerne fast til Over- og TInderkarmstykket. Det simpleste Lukke er to almindelige S k u dr i g l e r, som anbringes foroven og forneden paa den indvendige
Slagliste, og for at bevirke, at Rammerne ved LukningeI;l. holdes
tæt til Karmen, affiles Enden af Skudriglen lidt skraat paa den
indvendige Side, saa· at den virker som en Kile, naar den skydes
ned i Sll.ltblikket. Den samme Lukning opnaas paa en smukkere og bekvemmere :Mo,acle ved at anvende Paskvillen, idet
de to Skudrigler her ere forenede paa :Midten af Vinduet,
hvor man ved at dreje paa et Raandgreb samtidig kan skyde
dem ud fra hinanden eller t·række dem ind imod hinanden,
og derved altsalt lukke eller aabne Vinduet.
Den herlil
fornødne Mekanisme er anbragt ved Haandgrebet og bestaar
sædvanlig enten i, at de to Rigler her ere formede som
Tandstænger , der hver paa sin Side gribe ind i, et til
Huandgrebet fastgjort lille Drev (Fig.
2.;:;
195, 1), eller i at to bevægelige 1'v.tellemstykker ere satte i Forbindelse saav.el
med Skudriglerne som med en Skive,
der sidder fast paa HaaIldgl'ebets Akse,
saaledes som det nærmere vil ses af
Fig. 195, 2, 3, hvoraf den første viser
lVIekanismens Stilling naar Vinduet er
lukket, den sidste naar (let er aahnet.
:Mekanismen Ol' indesluttet i en :MetalFig. 195.
kapsel, SOUl tillige tjener til at styre
R,iglel'lloj disse gjøros for det lettere Udseemies Skyld sædvanligvis enten runde eller. halvrU1lde. En tredie lVIaade at lukke
elenne Slags Vinduer paa, er ved Hjælp af JiJspagnoletteu,
som er en rund Jernstang, der anbringes paa Slagl,isten eller
veel 8;(19n af den, og som i hver Ende er forsynet med en i et
vandret Plan liggende Hage, der ved Stangens Omdrejning griber om. en paa Karmen anbragt Tap, hvorved Vinduet. trækkes
til. Stangens Omdrejning udføres ved Hjælp af en Vægtstang,
som er befæstet midt Ilaa Stangen med en Tap, hvorom den
kan (lrejes i et lodret Plan; naar Vinduet lukkes, trykkes Vægtstungen efter udført. Drejning ned i en pall. den anden. Ramme
anbragt Hage.

b. Indadgaaende ,:Vinduer.
Vinduer til at aabne indad, som ses næsten overalt ·i Udlandet, anvendes i de senere Aar undertiden ogsaa hos .OB. Fordelene ved dem ere: at de, naar de aabnes, ikke paavirkes af
Vinden, at der i Frostveir ikke saa let opstaar Vanskeligheder
ved Aabningen og Lukningen, at de ere lettere at polere, og at
Posten kan udelades, hvorved Illan igjennem det aabne Vindue
faar en friere og behageligere Udsigt, som heller ikke til Siderne begrænses saaiedes som hvor Rammerne gaae udad. lYIen
paa den [\Uaen Side fordre disse Vinduer sværere Rammer, en
mere sllmmensat Konstruktion og omhyggelig TI dførelse for at
være tætte for Vandet, hvortil kommer, at de ikke kunne aabnos
uden at Vinduet maa ryddes fOl' hvad deri maatte være henlagt
(Haalldarhejde o. s. v.). lndadgaa.ende Vinduer anvendes isæl',
hvor man har Ruder af Spejlglas, som i alle ~rilfældo fordre
solide Rammer, og som paa Grund af den ·størreVægt gjøre
Vinduerue vanskeligere at haandterc.
Karmen /:,rjr4res enton af 3" Planker ligesom ved udullgaaende Vinduer, eller. hyppigere af 2"
Planker, lagte paa Fladen imod en Ji'uls i
Muren (Fig. 194). Rammerne gribe pau Siderne ind i Karmen paa den i Figuren viste
:Maade, og det underste Ramstykke man forsynes med en stor y undl1æse, som ff,rer Vandet udover en opstMcnde Kant eller ,T erllskinne, anbragt paa Underkarmstykkets indvendige Ran(i.
RamptYkkerne i .Midten,
hvor de to Rammer støde sammen, grihe...ind
i hinanden og ere forsynede med Slagll.ster
(Fig. 194, a).
Beslaget.
Hængslerne ..... ste.wme.fi. ind
Fig. 194.
baade i Karmen og i Rammen;, Lilkket kan
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N aar der er to Rammer i Højden (eller to forneden og en
. ovenover i hele Vinduets Brede), anbringer man i .Reglen ikke
Paskviller eller Espagnoletter paa de øverste Rammer, men
forsyner dem enten med et simplere Lukke .eller skruer dem
fast i Karmen, saa at de ikke kunne aabnes, i hvilket sidste
Tilfælde det nederste Ramstykke ofte gjøres sall. svært, at det
kan tjene til Anslag fol' de nedre Rammer og Tværposten altsall. bortfalde.

Hjælp af Vridere og som dreje sig om srnaa hollandske Hængsler (se ved "Døre"). Undertiden udelades den løse Karm, og
Rammerne indsætt.es da i en Fals, som er anbragt paa den faste
Karms indvendige Side.
Foruden at Forsættevinduel'lle formindske Varmetabet, beskytte de navnlig imod Træk fra Vinduerne. Trækken opstaar
ikke blot ved, at den ydre Luft trænger ind igjennem Vinduets
Utætheder, men i de fleste Tilfælde maaske nok saa meget fra
den kolde Luftstrøm, som stryger langs ned ad Vinduerne, og
det hjælper da ikke, om de ere nok saa tætte; men ved Anbringelsen af Jj'orsættevinduer modvirkes dette derved, at Afkølingen
bliver betydeligt mindre. Undertiden ser man Forsættevinduer,
SOlU kun naa op til Tværposten ; lUen saadanne kunne ifølge det
Anførte kun gjøre forholdsvis mindre Gavn, da den stærke Afkøling vil finde Sted paa de Øvre Ruder og den kolde Luftstrøm altsaa indfinde sig.

c. Faste Vinduer.

I mange Tilfælde indretter man Vinduer, som ikke ere til
at aabne (navnlig Butiksvinduer). Man udelader da Rammerne
og sætter Glasset ind i en Fals i Karmen. Skal Vinduet have
mel'e end l Rude, indsættes Træ- eller Jernsprosser i Karmen.
Naar der skal kunne skaffes Luftfornyelse igjennem faste Vinduer,
anbringer man Trækruder, som indsættes i en lille Karm af
Vinkeljern, del' slaar an i Glasfalsen i Karmen eller Sprosserne
(Pig. 196).
Større Butiksvinduers Karme gjøres af hel
Plankebrede og Glasfalsen gjøres saa dyb, at
Glasset kommer temmelig nær ud til Karmens
Forkant (Fig. 197). Naar det samme Vindue
skal give Lys baade til Stueeta.gen og Kjailderen, anbringes i Højde med Stueetagens Gulv en
Fig. 196.
Tværpost, hvori Gulvbræderne tappes ind; Bjælkeenderne bæres af en Veksel, som lægges noget
tilbage for Vinduet, og hvorfra Kjælderens l,oft5forskalling føres skraat op imod Tværposten,
eller ogsaa lægg-er man denne i Højde med
Forskallingen og trækker Gulvbræderrie skraat
Fig. 197.
nedad.
d. I<'orsættevinduer.
Hyppigt anbringer man i Værelser for Lunheds Skyld løse
Vinduer, som om -Vinteren opsættes indenfor de ydre Vinduer
og om Sommeren kunne tages af. De hestaa sædval11igviå af
en let Karm af Brædel' paa Pladen med Rammer,:8oin .ligeledes
gjøres af let Træ, ere til at aabne indad, til at lUlcll:B' ved

e. Skodd~r.
Vinduesskodder kunne anbringes enten udvendig eller indveudig.
I n d ven d i g e Skodder anbringes sædvanligvis paa Indersiden af KllrInen og ere som oftest Klapskodder, der, naa~ de are
aab11 e, ligge i Vinduets IJysning (Vinduesaabningens Sideflader),
og for ikke at rage ind i Værelset for det Meste lUaa bestaa
af to eller flere saJlllUenhæ11gs1ede Dele, som kunno klappes
sammen. De dannes !tf sammenstemte Rammer med Pylclinger
(herom nærmere ved "Døre"), sædvanligvis llled et Tvæl'ramstykke
i Højde med Tværposten. Undertiden anvendes ogsaa Skycleskodder; have disse en lJler end almindelig Vægt, enten paa
Grund af deres St~)l'reIRe eller fordi de for Sikkerheds Skyl,l ere
heklædte med .Ternplader, bevæges de frem og tilbage paa Jernskinner, løbeude llaa Ruller af haal'dt 'l'ræ, 4 til 5" i Diameter,
der ere anhragte enten foroven eller forneden })aa Skoddet,
medens den moclsatteEudestyres af Jerntapper,som gaa i en
Not. 8kydeskodder for Vinduer af a.lmindelig Størrelse gjøl'es
ofte uden Ruller, lllen ere da i Underkanten forsynede med en
Not, som glider pall. en Liste af haardt rrræ. Naar de ere
aabne, ligge de pall. Murens Inclerflade ved Siden af Vinduet.
Undertiden lader man Skodderne gaa bagved en Panelbeklæclningj
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men man bør da sørge for, at man kan komme til at efterse
Mekanismen uden at tage Panelet ned, hvilket kan opnaas ved
foran Skinnen at anbringe et Brædt, som kan skrues af; iøvrigt
er man ved hele denne Anordning udsat for Træk fra Rummet
bag Panelet, hvor lVIuren afkøler Luften.
Udvendige Skodder, som klappes op paa Muren, anvendes
mest paa Landet eller i Kjøbstæder; de have den Ulempe, at
Lukningen indvendig fra er noget besværlig. Ved Butiksvinduer
anvendes almindeligen løse Skodder, som ere i eet Stykke og
sættes for ved at løftes op i Hager og laases fast til Karmen.
I den nyeste Tid anvendes ogsaa meget ofte R u Il e s ko d der af
Staalblik, som ere bølgeformigt riflet paatværs for at have tilstrækkelig Stivhed. De rulles op omkring e110ver Vinduet anbragt Valse, som bevæges ved en Tandhjulsforbindelse, der fra
et bekvemt Sted sættes i Bevægelse ved et Haandsving ; Hl
Lettelse fol' Bevægelsen anbringes Kontravægte.

lettere Døre og Lemme, bestaar af to ulige lange med et bevægeligt Led forbundne Blade; det længste af disse gjøres fast
paa Døren med Søm eller Skruer og bidrager til at holde Bræderne sammen, det korte fæstes i den tilstødende Karm eller
Stolpe. Den anden Slags, Stabelhængslerne, bruges til større
Døre eller Porte, som skulle hænge i Stolper eller Murværk.
De bestaa af et Blad og en Stabel, som har et omløbende Bryst;
Bladet fæstes paa Døren og er forsynet med et øje til at gribe
omkring Stabelen; skal denne anbringes paa en Stolpe, gjøres
den fast til en· Bolt, som bores ;igjennem Stolpen og fæstes med
en Møttrik, og skal Stablen anbringes i Murværk, forsynes den
med et Anker med to Flige, som indmures forsvarligt. Lukket
er ved saadanne Døre ofte en Klinke. Naar Laas anbringes,
er det hyppigt en K a s s e 1a a s, som lægges udenpaa Døren paa
den Side, som vender ind imod Karmen.
Simple glatte Døre udføres ofte af Tømrere.
b. Sammenstemte Døre.

2. Døre og Porte.
a. G l a t t e D

ø r fl.

En gbt Dør eller "Revledør" bestaaraf lodret stillecle
Bræder, som ere sammenpløjede (eller sammennotede med løse
]Jere) og som holdes sammen ved to Bræder paatværs, de saakaldte Revler, imellem hvilke atter indsættes et Skraahaand til
Afstivning. Bræderne kunne efter Omstændighe!lerne enten være
ru eller høvlede. Da det ikke kan undgaas at de svinde og'
derved aabne sig i Pløiningcn, anbringer man, hvor det kommer
an paa Udseendet, en Høvl paa Kanten af Brædel'nc, hvorved
Svindingen bliver mindre iøjnef~ldende. Undertiden beklæder
man den eno Side af Døren, sædvanlig den ydre, llled et andet
Lag Bræder, som el' naglet paaskraa, dels for at styrke Dø1'8n
og dels fol' at give den et bedre Udseende.
Glatte Døre anvendes i Plankeværker imellem to Stolper,
i Kjælderlokaler og Udhuse, enten i en Karm af Træ eller
direkte i den murede Døraabning, hvor der da uJidertidini er
dannet en Fals. 'l'il glatte Døre benyttes enten Bladh,ll'lllgs)er
. eller Stabelhængsler. Den.første Slags, som kun bruges til

Sammenstemte Døre bestaa af en Ramme med Fyldinger.
Rammen er sammenstemt, det vil sige: det ene .Ramstykke gaar
llled en T!lp ind i et indstemt Hul i det !Indet. 'rappen indsættes med Lim og forkiles. De lodrette Ramstykker paa Siderne gaa altid helt igjenIlem, og Tværramstykkerne tappes ind i
dem. Fyldingerne ere noget tilspidsede imod Kanterne, hvor de
gaa ind i en Not i Kanten af Ramstykkerne, og klemmes fast,
naar Rammen samles uden om dem. Nt,ar Ramstykkerne ere
retvinklet afhøvlede ind imod 1<'yldingerne, kaldes Døren stumpt
s a m m e n s t e 111 t; saadaun8 Døre bruges kun, hvor man lægger
mindre Vægt paa Udseendet; ellers anvendes Døre med en Høvl
paa Ramstykkerne, d. e. Ru.mstykkerne have P(\!I hegge Sider
ind imod Fyldingerne en Høvl (Fig. 198),
som i Hjørnerne s!tmles p a a G j æ r i n g, d. e.
støder stumpt sammen i et skraltt Plan, som
halverer Sammenstødsvil1klen. Der er herved
den Ulempe, .at nltar Træet t~,r'rer ind, aabner
Gjæringerne sig, og det desto mere jo længere de ere, idet Fugen bliver kileformig,
bredest imod .Fyldingen. Døren bliver herved
utæt, Sltl\, at man kan se igjenllem den; men
Fig. 198.
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dette kan dog undgaas derved, at man i Gjæringen indsætter en
lille Fjer af Jernblik.
Naar man vil have Leddene paa Kanten af Ramstykkerne
fyldige uden at bruge svære Trætykkelser, anbringer man ofte
Høvlen paa løse IJister, som lægges paa Siderne af Fyldingerne og stiftes fast til Rammen, der i saa Fald gjøres stumpt
sammen stemt ; Listerne gribe med en Fals om Kanten af Ramstykkerne, for at der ikke ved Træets Svinding skal fremkomme
en aaben Fuge. Undertiden anbringer man ogsaa Leddene paa
Lister, som ere gjennem:gaaende. efter Tykkelsen, gribe om Rammer, og hvori Fyldingen indtappes (Fig. 199).
Dobbelte Døre have paa Midten,
hvor de to Fløje støde sammen, en
Slagliste paa hver Side. Kanten af
Ramstykkerne gjøres her noget skraa
Fig. 199,
(Fig. 200), dels for at Fløjene lettere
kunne slippe hinanden og dels for at
Slaglisterne kunne befæstes med noget
over Halvdelen af deres Brede. Ved
smalle dobbelte Døre gjøl' man undertiden den ene Fløj nogle Tommer breFig. 200.
dere end den anden og sætter da fol'
Rynunetriens Skyld en hlind Slagliste paa hver Side .af den
bredere Fløj. Undertiden erstattes Slaglisterne ved en Overfalsning paa Ramstykkerne.
Almindelige enkelte Døre llave en Brede af imellem 10 6"
og 10 12", hyppigst 10 8" til 10 9"; paa enkelte Steder, hvor
Pladsen el' indskrænket, kan man nøjes med 1 ° 3", naar der ikke
skal kunne bringes større Møbler eller desl. igjennem Døren;
dobbelte Døre ere sædvanligvis 2° til 2° 6" brede. Den tilsvarende Højde er for enkelte Døl'e 3° 6"til3° 12~ og for
dobhelte 3° 12" til 4° 6"; iøvrigt maa den naturligvis rette sig
baade efter Dørens Brede og I~okalets Højde. Ved billige Døre
gjøres Højden ikke over go 8", for at man kan fane to lange
Ramstykker af et Brædts Længde. Ramtræet, aer sædvanligvis
har en Brede af 44-" til 5", gjøres af It" Bræder (H tilla: i
færdig Tilstand), Fyldingerne af tyndere Træ (1" Bræder); >Større
Døre, især dohhelte, og udvenaige Df.re (Gadedøre}gjøresaf 2,"
Planker (H" i færdig r.rilstand); ved Yderdøre gjøl' roan ogsaa

gjern e Fyldingerne noget sværere for Styrkens Skyld. Antallet af Fyldingerne er forskjelligtj jo flere Fyldinger man sætter
i en Dør, desto dyrere bliver den. Træet i en Fylding anbringes i Retning med dens største Udstrækning; for Svindets
Skyld bør man, naar man ikke kan skaffe meget tørt Træ undgaa brede Fyldinger, hvorfor man i enkelte Døre som oftest
indsætter et Ramstykke paalangs i Midten.
Sammenstemte Døre anbringes altid i en Karm, som i den
ene Side har en i" dyh Fals, hvori Døren slaar an. Naar Karmen anbringes i en Bindingsværksvæg eller Brædevæg, gjøres
den af H" Bræder og kaldes da en Brædekarm; den opnaar
den fornødne Stivhed ved at nagles fast til Skillevæggens Træværk og behøver derfor ikke nogen støn'e Tykkelse. I Grundmur maa man derimod anvende en B lok k a r m af 3" Plankel'
(2~" i færdig Tilstand; sjeldnere henyttes 2l" Planker), som fastgjøres til indmurede Klodser eller Kridt~ten eller til Træpropper,
som inddrives i horede Huller i Muren. Karmens Brede er lig
Murens Tykkelse, naar denne ikke overstiger 1 Sten; el' Muren
tykkere, gjøres Karmen af en hel eller halv Plankebrede, og i
Resten af Murtykkelsen tilsæUes et Brædt i Karmens Forlængelse
(Fig. 201); dette sker dog ikke ved Yderdøre,
hvor Karmen, som her altid gjf/ll'es af hel Planke- -,F;'" ,
"//( i/'
brede, sættes i Inderkanten af Muren.
l)aa 1/ I/~
hegge Sider af Karmen (ved Yderdøre kuu 11!ta
~/~
den indvendige Side) anbringes en l n d fa t n i n g
~
(Gerikt, Ohamhranle), Bom tjener til at dække
ø//':"
T,'
•
Il em K armen og V æggen og tl'1 at / ~~~
.., ugen llne
:/:-%8 _
danne en Ramme omkring DrJren. Indfatnin- ;%;0m~
~
gem e gjf/lres i :Reglen af ganske tymle Bræder
l!'ig. 201.
(l" eller gjennemska,arne H" Bræder), og naa!'
man vil gjøre dem fyldigere, !laa.limes en Lisl,e i Y(lerkanten.
De anhringes undertiden umid(lelbart pall den raa Mur eller
Brædevæg, saaledes at Pudsen støder imod Ka.nten af dem; men
. da der, naal' Træet svinder ind, derved fremkommer en aaben
Fuge, bør man foretrække at lægge dem uden paa Pudsen; Karmen maa i· saa 'rilfælde være. sao, meget bredere, som de to
Pudslags sammenlagte Tykkelse udgjør. Indfatningm'ne samles
paa Gjæl'ing med en indlagt. .I!'jer i Gjæringen. Ovenover Indfatningen anbringes undertiden i høje J~okaler en Tl'ægesims.
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Almindeligvis sættes Dørkarmen saaledes, at Underkanten af
Falsen er !" over Gulvet, og Underkarmstykket danner altsaa
et Dørtrin imellem Lokalerne. Hvor Døren forbinder to Værelser, som stadig benyttes i Forening, er dette Dørtrin imidlertid
kun til Ulempe, og det er derfor i den nyere Tid ikke sjeldent,
at man udelader Underkarmstykket og lader Gulvet gaa igjennem Døraabningen, eller lægger Underkarmstykket ned i Flade
med Gulvet; men der maa dog være et Spillerum pall. .p imellem
Dørens Underkant og Gitlvet, og for da at undgaa Træk, hvis
man om Vinteren vil opvarme det ene Værelse men ikke det
andet, kan man have et løst Dørtrin (af Egetræ), som man skruer
fast pall. Gulvet. Naar man ved Yderdøre vil udelade Underkarmstykket, befæster man til hvert af Sidestykkerne en Jerntap,
som støbes ned i en Sten.
Ofte a.nbringer man over Døre (især Yderdøre) et Vindue,
som indsættes i DJirkarJnen og i Reglen er fast. Imellem Døren
og Vinduet indsætter man da en Tværpost.
Beslaget til en almindelig Dør bestaar af et eller to
Par Hængsler, eftersom det er en enkelt eller dobbelt Dør, samt
en Lukkeindretning. Hængslerne, som anvendes, ere h o Il a n d s k e
Hængsler, som tilstede, at Døren kan løftes af. Hver af
Hængslets to. Dele har en Lap, som stemmes ind henholdsvis i
Karmen og i Døren og befæstes med Skruer og Stifter; Pall.
meget høje og svære Døre anbringes 3 Hængsler over hverandre.
Lukket er i Reglen en indstukken Laas, som sættes ind i
Ramstykket i et fra Kanten indstemt Hul og' befæstes med
Skruer. ]'01' det Meste har Laasen baade"en F a 11 e og en
R i g e l til at holde Døren fast, naal' don er lukket. Fallen,
som bevæges med Haandgrebet, er skraa imod den Side, hvortil
Døren lukkes, og drives frem ved en }l~jer; Rigelen bevæges
med Nøglen. Fanen og Rigelen passe ind i Huller i et S l u tblik, som fa8tskru05 i Karmens Fals eller, hvis det er en
dobbelt 'Dør, pall. Kantefi, af den nlodstaaande Dørfløj, der holdes
lukket veel Kantrigler, d. e. Skudrigler, som are indlagte i
Kanten af Døren og skydes ind i Slutblik i Over- og Underkarmstykkets False. Laasen til en dobbelt Dør maa have .en
saadan Form, at den passer til den skraa Kant. Dørgrebene,
som gjøres af forskjellig }l'orm og Materiale,· ere' befæstede
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til en Stang, der føres igjennem en i Laasen anbragt Bøsning.
Da imidlertid Haandgrebet, naar Stangen kun styres ved den
nævnte Bøsning, ved Brugen hurtig faar'en løs og hængende
Stilling, benytter man nu en forbedret Konstruktion, hvorved
Stangen faar en solidere Understøttelse, saa at Bevægelsen bliver
sikkrere og derfor tillige mindre ødelæggende for Laasen. Enqelig hører der til et Dørbeslag et Par Nøgleskilter, som
Nøglehullet gaar igjennem; de kunne enten være Smaa Skilte, Bom
knn omgive Nøglehullet, eller lange Skilte, som gaa op omkring
Dørgrebets Befæstelsessted. Paa det Sted, hvor Laasen stikkes
ind i Ramstykket, bør der ikke støde noget Tværramstykke til,
da Laasehullet vilde svække Tappen for meget; dette maa man
tage Hensyn til, naar man bestemmer Dørens Fyldingsinddeling.
Pall. Døre af sædvanlig Højde anbringes Laasen paa Midten af
Højden.
Laasen til en enkelt Dør bliver forskjellig, eftersom Døren
slaa!" op enten til den ene eller den anden Side. Døren kaldes
højre- eller vensiregaaende, eftersom Hængslerne sidde til Højre eller
Venstre, ,set .fra den Side af Døren, imod hvilken den aabner sig.
Sel.v:lu-kkende Døre.anvendes ofte i Forstu-er, i offentlige
Lokaler o. s.. v. Disse Døre ere meget ofte dobbeJtgaaende,
d. e. de kunne a!lbnes til begge Sider; da der altsaa ikke kan
være nogen Fals; hvori de slaa an, kan Karmen udelades; man
beklæder da Døraabningen ·med Bræder og anbringer Døren
midt i Skillevægstykkelsen, hvor der til den Side, hvor den
hænger, nagles en Liste, som slutter til Kanten af Døren (lJ'ig.
202). Bevægelsen af saadanne Døre sker ved
I
en D.ørtvinger, som, hvor man ikke vil have
den synlig, ilteglen bestaar af en stærk Fjer,
,
der ligger i en Kasse af Metalplader, Bom er
"nedlagt i Gulvet; Døren har ingen Hængsler
Fig. ~02.
. men: en.Tapihver Ende, af hvilke den øverste
gaar'op iet·Sliiiblikog kun .tjener~FatBtj"Te, hvorimod den
riediirsfepaaensolidlVIaade.erfæsteftil ea Sko,' som omfatter
Døi:ensHjørne.og>gaar ned.Jden 0rntal~e'Kasse, hvor den sættes
i Forbinclelse. med,Fjeren..... .............. .""'. .
I Stedet for Døre med )Iæ~gsler a~\tendes ogsaa l)aa sine
St.eder Sky ded øre;:iiomf6i' det .r.;!iliteiøbe påa Ruller foroven;
i saa Tilfælde" befæster man 2 til· 3" over Døraabningen og i

'.
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en Længde af dennes dobbelte Brede en stærk Træliste, med
en Jernskinne; paa Dørens øverste Ende skrues .to Jernbøjler,
og i hver af disse anbringes .en Rulle af haardt,Træ, 4 til 5"
i Diameter og forsynet med en Bøsning af MetaL .. Naar Døren
bringes til at hænge med Rullerne paa den nævnte, J erDskinne,
k~n den altsaa føres frem og tilbage; den styres forneden ved
Hjælp af to Jerntapper, som bevæge sig i en Rille i Gulvet.
Vil man have, at Døren skal være
skjult, naar den el' aabnet, skyder
man den ind i en Dobbeltvæg af
Bræder ; men hvor dette ikke behøves, dækkes kun Beslaget og
Skydelisten med en 1'rægesims.
Rullerne kunne ogsaa anbringes
forneden, hvol'ved man, naar Døren
er tung, lettere opnaar en solid BeFig. \lOll.
fæstelse af Skinnen, hvorpaa ele
løbe. Rullerne . .indsættes dai Udsnit i Døren, som paa begge Sidel'
ere dækkede af Plader, hvori Tappen befæ~tes (Fig. 204). lReglen
opnaar man den jevneste og letteste
Bevægelse,naar Rullåfiieartbriuges
l<'ig. 204.
i den Ende·aLDørøn,som er nærmest ved deLSwd, hvor' man træk·
kel' eller skyder. Skal Døren afgive .etsikkert Lukke for et
Rum, maa man sørge for, 'at' llen'ikke;·kan'løftes· op' af Skydelisten. Hvis der skal være ,Laas ',paa Døren, lader man den
gribe ind i Slutblikket .med. euhagefol'mig Falle.
Skydedøre anvendes· kun; hvor Døre pa,. Hængsler vilde
være tilUlempepaåGfuiiæaf indskrænket Plads. I offentlige
Lokaler ere de ikke heldige, fordi Folk ofte gjøre forgjæves
Forsøg paa at aabne' en.;;taadan Dør, naar de jkke vide, at det
er en Skydedør.

lndersiden af lYluren'; men undertiden indsættes de i en Karm
af Planker, som da ere uden Understykke.
Porte kunne ligesom dobbelte Døre enten have Slaglister
eller være overfalsede.
Til Ophængning af Porte kan man enten benytte Stabelhængsler eller Taphængsler, som anses for bedre. I sidste Tilfælde ender det nederste Hængsel i en Skaal, som griber over
og hviler paa en Tap, der støbes fast i en Bten, og det øverste
Hængsel ender. ligeledes i en Tap, som tjener ,til at styre Portens
Bevægelse og derfor. gaar op i en Øsken af Jern, der gjøres
fast paa et Stykke. Tømmer over Porten eller er indmuret Jlled
Ankerflige, i· Siden. .ved sammenstemte Porte ere .Rrengslerne
satte.+.Forbihdelse', med Vinkelbeslaget, som med Skruebolte .befæstes· ·tilPorlensInd·erflade;De modstaaende'Rjørner af Porten
styrkes·ligelecle!v ved., Vinkelbeslag,· men mindre Hvære og he-

. c. Porte.
.;\1'

Porte kunne være saavel glatte med Revler som'Sammenstemte. Ved sammenstemte Porte gjøres Ramstykkerhe af Planker. For det Meste anbringes Porte i en Murfals eller paa
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.;3,.;J·.au: ele r.
. Panelereller.Træbeklædninger'kun~e være enten glatte (af
en eller l1ereTræbreder),sammenp1øjede med Høvl pa!.\. Kanterne eller: s a mm ti n s·t e Iii t e. ,I, ældre Tider beklætlte man ofte
alle de indvendige Vægfiadel' i en Bolig med Paneler, ja undertiden tillige Lofterne, lrl'or det anbragtes enten under Bjælkerne
eJ\er imellem Bjælkerne, saaledes at disse vare synlige. Senere
illdshænkedes Vægpanelerne til alle Ydermurenes Vægflader for
at modvirke Luftens Afkøling paa disse, medens man paa de
øvrige V ægge anbragte lavere Paneler (Brystpanel, se nedenfor)
og derover Tapetfriser, 'l'ræl'Ummer, hvori udspælldtes Lærred, som derefter beklædtes tHed rrapetpapir eller glat Papil' til
Oliemaling. Nu anvender man sjeldent Panel i saa stor Udstrækning, fordi !let er kostbart; men i alle Tilfælde anbringer man
. . pai! den ncc1erste Del af Væggene, som er mest udsat for. Beskadigelse, et omløbende Panel, som slutter sig til Gulvet,
OggjØl'BS Il,! større eller mindre Højde, efter Lokalets .Beskaffenhed. Naar det gaar op omtrent i Højde med Vinduernes Under(1°6" til l° 12"), kaldes det Brystpanel og gjøres
da sæ{lvanlig sammelIsternt, paa samme l'iIaade som en Dør, men
10*
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i Reglen af tyndere Træ og med ru Bagside og foroven forsynet med en D ækli ste og forneden med enFodliste. El' det
lavere, indtil l Alen højt, kaldes det Fod panel og kan da
enten være sammenstemt paa samme lYIaade eller glat og bestaa
,af et Brædt med en Dæk- og en Fodliste eller i enkelt Tilfælde
kun med en af Delene. I ta,rveligere Lokal!lr, anbringes kun et
Fodbrædt med !ln Høvl i Overkanten og i ganske simple Lokaler (Kjøkkener, Gange o. s. v.) kun en Fodliste af et halvt
Brædts Brede (omtr. 4"). I Reglen plejer man, selv om. der
ikke er omløbende Brystpanel i Værelserne, dog at beklæde
Brystningerne under Vinduerne med et Stykke B r y s t n i n g sellerBlændingspanel, som gjøres fast op i Vinduesbrædtet.
Ligeledes beklæder man Lysningen i Vinduerne (Muraabningens
Over- og Sideflader indenfor Karmen) med Panel, Lysningsp a n e l i SOUl gjøres glat; naat' IJysningen er smal; men sammen·
stemt, naar den er bredere, og skydes ind i en Not, der er anbragt i - Bagkanten af Vindueskarmen (Fig.
205). Hvor der ikke er Pillepanel, anbringes tillige en V ind u e s i n d fa tn ing paa
den indre l'IIurflade omkring Vinduesfordybningen; den udføres ganske som en DørindfatniJlg og støder til LysJlingspanelet .paa
Fig. 205.
samme Maade som Døi"indfatningel'ue til Dørkarmen. I simplcre Lokaler, som Kjælderrum, Kjøkkener o. s. v.
anbringes intet Panel ved Vinduerne, men Murfladerne pudses
ind imod Karmen. I Værelser dei"imod, hvor man skal opholde
sig i Nærheden af Vinduerne;.bliver<l'll.!,dsenved disRe lunere,
nital' der er Panel, og det danner tillige en mere holdbar Beklædning omkring Murkanterne end Puds, som er meget udsat
for at s!;ødes af; endelig tjener Panelet til Befæstelse af Gardiiler, RuHegardinei.· og Persienner.
Paneler befæstes til Bindingsværk eller Brædevægge ved at
sØmmes fast i 'l'ræværket; hvor der er Grundmur, nagles det i
Kiler eller Propper, som indrives i Mnrfngerne.
'1' a g p a n e l !tnhringes under Tagskraaninger, Bom vende lutl
imod Værelset. Ved Teglstenstage og ved Skifertage, som ikke
cre lagte i Kit, maa det være indrettet til attage< <af, naar
~raget skal undersøges eller repareres.
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4. Andre Snedkerarbej4ler.
Naar en Væg skal beklædes med Papir, men man ikke
ønsker at sætte dette direkte paa Murfladen, udspændes Tapetlærred omtrent l" fra l'vluren. Lærredet gjøres fast til B l i n dlister, som skjæres af ~ til l" tykke Bræder, gjøres 3 til 4"
br.ede og ere afrundede paa de forreste Kanter for ikke at blive
kjendelige i den færdige Vægflade.
Blindlisterne anbringes forneden langs det omløbende Panel
og foroven langs IJoftsgesimsen, dernæst omkring alle Dør- og
Vinduesindfatninger og i Hjørnerne, og endelig anbringes om
fornødent enkelte lodrette Lister for at understøtte Lærredet i
de større. <V æggefll'}er.
Hvor Væggene ere af Bindingsværk, fæstes Listerne med
Si<Hll;<.men<;til Vægge af Grundmur fastgjør~s de med smaa Mul'hageij'soIiJ(indlades i. Træet.
··'TilSriedkerarbejdet henhører ogsalt Kj økk en- ogS p i s e;~a~liløriIldl'etriingert· bestaaende af Kjøkkenborde med eller uden
. ;;~k~1i~jH~!iiriit:ay:lderog'.Tallerkellrækker. Kjøkkenborde <have en
'Bre(le;;lIt{;l~ . tik 1 ~\(l«,'; :Bladetgjøres af 2 ". eller; 3.'" Planker.
Vadskeri,;gJø~es';IIUt:ihilags'altid'. af· Støbejern; den er; gjorne aflang
firkåntetuled'EmBrede .af15 til 24"og< en Længde af 18 til
30"i Bunden···i:iar l!\iJd tif'ett Rlst, 'bvorigje11llem Vandet løher
ned i Bly tuden og ovenover Va5lsken lægges et Laag, i Reglen
uden Hængsler. Under Bordets Forkant anbringes en Ramme,
som hærer Bordpladen og en elIor to Hylder under Bordet;
undertiden indsættes Skabsdøre i Rammen. <
<Endelig udføres 'rrapperækværker, llaal' de ikke ere
<ganske simple, af Snedkere.
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NIENDE AFSNIT.
MALERARBEJDE.

Maling anvendes dels som Beskyttelsesmiddel, dels for at
give Overfladerne et bedre Udseende. De Stoffer, som anvendes
til Maling, ere saadanne, som efter at være paastrøgne i flydende
Tilstand, senere ved Indtørring eller delvis Fordampning komme
til at danne et fast og sammenhængende Overtræk. For det
~,ie5te bestaa de af et pulverformigt FarvAstof (Pigment), SOlll
udrøre s i et flydende Bindemiddel, der ved Indtørringen binder
Farvestoffet til Fladen.
Farvestofferne tjene nærmest til at skjule Legemernes naturlige Overflade, men gjøl'e ogsaa i enkelte Tilfælde Nytte ved at
give Overtrækket større ]'asthed og Varighed. Som almindelig
Regel bør man vælge Farver, del' staa sig imod Lysets og
Luftens Paavirkning, og det er derfor mest mineralske Stoffer,
som anvendes, da disse som oftest besidde :denne"Egertskabi
højere Grad end organiske Stoffer. Dernæst bør man umlgaa
giftige Farvestofler, især naar de ere flygtige. Følgende Farvestoffer ere de almindeligste:
Hvidt.
Kalk (Jordfarve), som overalt hvor den benyttes til Hvidtning
eller Blanding med andre Farver, b~ir tilberedes af slaaet
Kalk.
SlemmefKridt.
Blyhvidt bliver, hvor Luften er mindre ren eller indelukket,
mørkere i ]'arven, og da den tillige er giftig, foretrækker lilan
Zinkhvidt, som giver en smuk hvid Farve og holder sig bedre.
Sort.
Kønrøg og
Bensort (af Benkul).
Gult.
Okker (Jordfarve) findes lysere og mørkere 'foner, fra en me-

get lys gul til en kraftig gulbrun Farve., I Fonu af brændt
Okker giver den en gulbrun Farve.
Kromgult (Mineralfarve).
Neapelgult, en lys og livlig Farve.
Rødt.
Engelskrødt (Jordfarve) brunl'ød Farve.
Dodenkop (Jordfarve) mørk, brunrød Farve.
Mønnie (lVIineralfal've) lys, høirød Farve.
Zinober(Mineralfarve) kraftighøirød Farve. Kinesisk Zillober
anses for den smukkeste.
Saavell\[ønnie,som'Zillobel' ere temmelig giftige ·Farver og bør
derfor.af Arbejderne behandles med Forsigtighed.
'. ':'.,B-lå a·k;'(·':"·'
Kobolt og' C(··
Ultrlim~rhiblåa.tere sroukke,.himmelblaa Farver.

Indigo;,,'
Påriserblåiit"
....,."
. Åf,blåa.Kobberfarverkan nævnes

·B~em.~rbliil~.·;f'\;:i,,·

.",; ....;':H'l':Ø~d);:<' "....,"

Kr'd11lgtØrit'{l\-Iiherålfarve)' smuk og kraftig Farve.
Schweinfurtergl'jilnter.,;ensIDuk men .meget giftig Farve, som
'·.ikh:høti:ånvendes'indvendig'ien.··,Bygning.
ForskjeUige' grønne Farver' tilberedes ved en Blanding af Gult
og BlaJi,t., .

brune.Far.ver .ved, Blanding.
••. ,'::,' ;;,;;Bij;;uilejnii'dl.:e:t'er'l< Oliefarve L i n o li e f e r n i s , d. e. Lin·
··sædvanligvis Sølvffi"
:;~,~t·itk~W1;',"llit·;miien "tøn,er hurtigere. , Til
fu,"n.'ii"cl>·,:t;11æ~alkfå'rv" 'Ka lkva 'Ild; Disse

·~~;~~~~i'~~~~~~'~i.;;!~~f~=a~~'
"
.... ikke,sjeldent' bruges
6Biijdeniidler,~oinundei'tiden be'nyl)teilii!kill;j]æ'~iiils<Mtelk; iBiotl.:V:å.ild;:ÆggeMønimer; •• Iøvrigt an-
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vcndes Jorskjellige .mer eller mindre sammensatte Bindemidler
("Kompositionsfarver.")
Oliemaling. Forinden Farven paastryg.es paa Træværk,
maa alle Knaster og fede (harpixholdige) Aarer omhygggeligt
overstryges med en Oplsøning af Schellak i Viinaand, for at
del' derved kan dannes en Grund, hvorpaa Farven kan binde og
tørre. Farvestofferne udrives i Olie, og den saaledes tilberedte
Farve fortyndes med Fernis, naar den skal bruges. I Reglen
stryges 3 Gange med Oliefarve; den første Overstrygning kaldes
Grunding eller Grundmaling; hertil anvendes et· Pigment
uden bestemt Farvetone, som oftest sammenblandet af Rester af
forskjellige Farver. I Grundfarven indblandes Kridt, for at
Farven kan udfylde Porerne i Træet, saa omhyggeligt som nlUligt. Naar Grundfarven er tør,kittes alle endnu synlige Ridser,
Søm huller og andre Ujevnheder forinden den følgende Overstrygning. Vil nu,n i Malingen efterligne Egetræ eller andre
Træsorter ("Aaring"), stryges f~1rst som sædvanlig 3 Gange, og
den derved fremkomne ensformige Farvetone afpasses saaledes, at
den danner Grnndtonen i den Træsort, man vil efterligne; derpaa
udføres Aaringen ved en fjerde delvis Paastrygning (eller Overstrygning og delvis Afskrabning af Farven), hvortil foruden
Pensler benyttes forskjellige Appar9>ter som Kamme, Peunefjere,
Hanclskeskind o. s. v. Naar Aarillgen udfø,es,.ued,Dygtighed,
kan den i Udseende komme de naturlige Træsorter temmelig
nær. En lignenue ll'remgangsmaade anvendes vedJHarmorering.
Naar man vil give Træet en jevnere og smukkere Overflade
eller opn<1a ell mere fuldendt Udførelse af Malerarbejdet, dækker
lllan Træet,. efter at [:h'lmdfarven el' paastrøgen, med. ell S p a t e Ir arve, der sædvanligvis tilberedes af en eller flere .Jordfarver,
som Okker, !Cl'iilt, o. desl.; denne Farve bruges meget tyk og
jevn og overfør.espaa rrræetmeden.spatel; .for at. ,befordre.. ,den
hurtige Tørring tilsætter JUan sædvanligvis foruden, Sølverglød
tillige Terpentin. N aar Spatelfarven er tør, afslibes den i Vand
meu Pimpsten eller Sandsten, og derefter stryges paa sædvanlig
ZlIaade llled Oliefarve. Denne Behandling af '.Præet, hvorved:. aUe
A.arer, Høvlstrøg og an~lre Ujevnheder - som ellers; letkjendes
igjennem Oliefal'ven - forsvinde, anvendes dog i Reglen: kun
paa Døre og saadanne Partier af Snedkerarbejdet, somerestærH
belyste fra Siden.
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Udvendig Oliemaling af Træværk lider meget af Solen og
Luftens Paavirkning og bør. derfor i Reglen males op hvert 4de
eller 5te Aar. Derimod kan en vel udført Oliemaling af indvendigt Træværk holde sig i 12 til· 15 Aar under almindelige
Forhold.
J ern grundes i Reglen med 1I1ønnie, som forbinder sig
godt med Jernet. Jerndele, som ikke hlive synlige, bør ligeledes
stryges med JYlønnie, og hvor .Jernet er udsat for Fugtighed,
bør denne. Overstrygning skee flere Gange.
Naar pudsede Vægge skulle oliemales,kan Farven enten
stryg~s" direkte, paa Kalkpuds eller paa Papir, som er klistret
paa Væggen; i sidste Tilfælde overstryges 'Papiret først med
Limvand, ."og" naardetteer" tørret, paastryges Farven. Papir
stydiieiYPnd;~ehi ':saa . '.' at';d'611 'mindre ·let.·· beskadiges ved Stød,
ligBsoDl dei;ved at dække Pudsens"komede Ovel'flade danner en
>g~tteie,,;Vtfigflide;,. Naar man vil give Væggen en meget jevn
•.. . •. ·'9v:ei;fladeiaiIvendesSpatling.eller.to· Lag Papir; til det underst,e

.!;r;=~7E'i!~;æE::::~::::;~,::~:::::

•.. :aerpiå""pa:iklistresdet.<andet:. I~ag' Papir/siJm>er noget tykkere
og fastere~ Dette Lags Sammenføjninger maa ogsaa. afslibes, fol'
v:t, alle fremstmie:irde.'.Ratideimnne:fjel'llCS. Naar man maler direkte paa Pudsen, anbringer Ilian ofte for Styrkens SkyldStrimler af Papir eller tyndt Lærred paa fremspringende Kanter.
Vægge kunne først oliemales, naar de ere fuldstændig tørre,
i Reglen ikke el' Tilfældet ffJrend et Par Aar efter at
Bygningen er opført; naar der er Fugtighed {Muren, vil ll'arnemlig ikke tørre, men holde sig klæhrig, blive skjoldet og
af. Man gjøl' derfor ret.t.est i, na1tr mall er nødt til at
....;!IIk·.:· ... ·.;,.:"'.·.,::·:':,·:··,.,.,~g.,,...::enBygniDg i Brug inden den er slIa tør, at Væggene
. Nytte kunne males med Oliefarve, foreløbig lit hjælpe sig
:,n;led'iJl~alllda,rv'3, Limfarve eller silnpelt Tapetpapir.
.af ud velldigeM urfiader medfører den·Ulem pc,
:·:.:·.···".::·."~t;(:~'~gI!Va'n9Let, som ellers tildels indsuges af ~1uren, skyller Iled
.""'. :. "''''''.!5~.''."'''' ]'Iade, modtagende det Støv, som har samlet sig
ned over Vinduerne, som derved blive vanskerene. Udvendig Oliemalingpaa.]Hure staar sig
S Aar og lllaa da fornyes; den glatte Overflade,
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som den giver Murene, er i Reglen ikke til Fordel ·for Udseendet.
Ikke sjeldent anvendes Fernissering uden Pigment, især
paa Træ, som derved, ligesom ved Maling, beskyttes mod Fugtighed og Snavs, men beholder sin naturlige Karakter, idet dets
Aarer og Knaster ere synlige igjennem den gjennemsigtige Fernis. Hyppigst anvendes Fernissering (3 Gange). 'paaGulve,
hvorved man opnaaer den Bekvemmelighed,. at Gulvene meget
hurtigt blive tørre, naar de vadskes, fordi Vandet ikke trækker
ind i Træet. Fernisserede Gulve faa dog med Tiden et. noget
mørkt og skummelt Udseend e, hvorfor man ofte foretrækker
Oliemaling (eller Boning).
Oliemalede eller fernisserede Overflader maa helst afvaskes
med rent koldt Vand uden Brug afSæbe, da den i Sæben indeholdte Soda opløser Fernissen.
La ke r i n g bestaar i en Overstrygning med Lakfernis, det er
en Opløsning af forskjellige Gummier eller Hapixarter (Mastix,
Dammar, Kopal, Schellak) i 'rerpentinolie eller Vinaand med
eller uden Tilsætning af Linoliefernis. 'ril IJakering paa Hvidt
eller lyse Farver bruges "hvid Lak" uden Oliefernis, da denne
gjøl' J!'arven noget mørkere j til udvendigt Brug kan hvid Lak
ikke anvendes.
B o n i n g bestaar i et Overtræk af Voks, som.-smeltes og
udr~jres med varmt Vand med Tilsætning af Soda ,eller Potaske
som Opløsningsmiddel; det paastryges som ien.tYlld,§alve, og
efter nogle Timors Forløb, naar Vandet er bortdampet, pudses
Ovel'.fiadenglat med ~tiveBørster. '
Limfarve anvendes i l'l,eglen kun paa Vægge, som da
først overstrygos med Sæbevand. Dog kan Limfarve ogsaa stryges paa 'rræ, naa,rdet først, er grundmalet med Oliefarve. Med
IJimfarve stryges kun l··Gangjnaar den anbringes paa ,yægge;
som ikke ore fuldstændig udtørrede, forhindrer J!'ugtigheden Limen fra at tørre, hvorfor Farven bliver skjoldot og smitter af;
dog stryger man ofte Limfarve paa fugtige Yæggei . nye Bygninger, men kun som et foroløbigt Middel til at give Væggene
et mindl'e raat U dseellde, indtil den en:delige Paastrygning:eller
Beklædning kan anbringes. Da Limf!trven opløses af Vand, kan
den ikke anvendes udvendigt.
Kalkfarve bestaar af en ren, slagen Kallr, udrørt i Vand

og med ·Tilsætning af saadanne Farvestoffer, som ikke angribes
af Kalken. Undertiden tilsættes andre Bindemidler som lYIælk,
Blod, Bærme eller Olie. Kalkfarve anvendes dels udvendig paa
Murflader, dels invendig til Vægmaling paa Gange, i Loftsrum,
Kjøkkener, Rjælderrum o. s. Y. j den smitter af ogsaa i tør
Tilstand.
Vandglasfarve (eller ogsaa Vandglas uden Pigment) anveildes mest til udvendig Overstrygning paa Sten, Murpuds eller
Metaller j det danner et tæt Overtræk, mindre glindsende end
Oliefarve, og kan ved Tilsætning af visse Zinkforbilldelser gjøres
mere bindende. og varigere.

..
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TIENDE AFSNIT.
TAPETSERING.
Det 'rapetsererarbejde, som forekommer i almindelige Bygbestaar for det Meste kun i V æggenes Beklædning lUed
som enten klistres direkt.e paa Væggene, der i saa
eller paa Lærred, som er udspændt paa Blindlister.
Tapetpapir paa en høvlet Brædevæg er ikke heJ. ..
naal' Træet svinder ind. Naar lllan i
i~:""'0:;;fiNc;;:~!';\hlidl"EiLp'k<lileI·.:-(v-iL:ta,pejDfler··1~,.". paapuillle!le. Vægge, anbringer man
,Avispapir eller andet simpelt og
,:p:ij'/:\ii~ii('l[æSter,·'sl.f! b.edretil Væggen end det tykkel'e
rt1i~4fi'ij::-C!:'-uQloolns,:cUjiev:nhl3d€lr -fra·. ,at.' Mive synhvor,Mureneere fug;foJ~elj~bi.g. . .' .'. . .. "åfsimpeltTapetØdlø.ll~gige!i~ff":Filgtilg1JledJl·:il''...
, men' kan da senere,
naar
";]\![.li1"<emr<etj~ctj~IT.!~i':1ij\)iljtlli)m-,. Gt1itl(lpa:pit,Joi~',-d'6n"endieli/5e Tapet-

· ..- ~
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Ved Betræk paa Blindlister er der den Ulempe, at der let
stødes Hul paa Tapetet, og hvor det anvendes, b.ør der derfor
helst være omløbende Brystpanel, som beskytter . deri '. nederste Del
af Væggen, der er mest udsat for at ødelægges. Hvis Tapete~
gaar længere ned, anbringer man en bred. Liste i Højde med
Stolerygges Overkant, eller en Liste paa Gulvet, som forhindrer
Stolene fra at skydes helt ind til V æggen.. Lærredet, hvorpaa
Papiret klistres, er simpelt tyndt Hampelærred, enten engelsk
(Hessians), som er 2° 10" bredt eller pommersk af 10 4" Brede.
Det afpasses og syes sammen forinden Opsætningen, strammes
meget omhyggeligt og fæstes med ol" eller l" lange Søm i 'en
Fordybning eller Fals i Blilldlisterne, hvori Sømhovederne kunne
gaa ned. Ogsaa paa Lærredet anbringes i bedre Lokaler først
et Lag Grundpapir for at dække og binde til Lænedets Ujevnheder og for at give hele rrapetet sti1rre Styrke.
Fladen, hvol'part Papiret skal klistres, hvad enten det er
lUurpuds eller Lærred -,overstryges altid først med tynd,
kogende Lim. Naar MU:rene ikke ere fuldstændig tørre, bør
man vælge rrapetpapir med saadanne Farver, som ikke angribes
stærkt af ]'ugtigheden eller Kalken.

først ind i Falsen med Kit; derpaa anbringes udenfor Ruden
smaa Stifter af Stall.ltraad, og endelig stryges Kit udvendig i
Falsen, hvorved Stifterne og Kanten af Ruden dækkes. I J ernvinduer eller Vinduer med Jernsprosser anbringes Stifterne
igjennem borede Huller i Sprosserne.
Dobbelt. Glas (fransk eller brabandsk) er dobbelt saa
tykt som almindeligt Glas, men hltr iøvrigt samme Beskaffenhed
og indsættes .paa samme Thiaade. Det. anvendes til større Vinduesruder eller Dørruder, hvor, almindeligt GIas ikke vilde være
S,pejlg las, ha,r"en'rykkelse, som varierer
\hund, aLd~ts .ru Overflade kan man
'det kommer an paa en
qg;Jl~r.<tt:\,~lltp. 'JlP~o""r,:"-!;y",'i)nen. ikke GjennemsigtigOJ,;I" ..:.",....~" 'I'agJi,iIldi]:er,:
IndlIJUring uden Karm

':til

have meget
paa, at Glasset har
, smukke,e,U daeende.
~;:;.:::;~U~~!,set .. lægges i Kit og
fast til Ram-

·:·OI11t~Ll.t~~:;,r,a.!l; ~IteJlgl!Ls' -

ELLEVTE AFSNIT.

undertiden

\U~~:?J:i·:~d: AI111~ll~~le,: ~IJl~r:o;!:(~~.~Y"'e,:(j~l;ti~r:lber... paa en eller

med

GL.A.RMESnJRARBEJDE.
De Glassorter, som almindeligst anvendes til Ruder, ere
følgende:
Almindeligt hvidt Gla~ kan have forskjellig.Tykkelse
og Godhed j i Reglen har det en Tykkelse af om:ttent.l~" j .. godt
Glas skal være nogenlunde plant, uden Farve og. rent;:d;'e;udeh
Skjolder, Blærer og Fliser. Naar en Rude indsættes,trykkes den

;l~~til{:l!i:,:~(:I)~f :a.lly~~ls;

Siiiiigjøres større

:tir;ajli~el:)l.es,'StØi'telse

(Fig. 206); a

,'0>"".,~,~~~",:.~ ,:.:A••llq;\.Il'~ll:}i..'.::.(}g ... a!~nlJle bør ikke være

springer af og
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Fig. 206.
Il

Fig. 207.

Fig. 208.

Til Hovedstøtte for disse Vinduer indmures i Pillerne og det dertil stødende
Murværk vandret liggende Jernst$nger af
tilstrækkelig Tykkelse; i den senere Tid
benyttes ofte T-Jern til dette Brug. Jernstængerne ordnes saaledes, at de tillige
danne Hovedinddelingen i Vinduet, og det
Antal Ruder, som ere fornødne for at
dække en af disse Inddelinger, samles forinden i Værkstedet. For at give de enkelte Flader den tilstrækkelige Stivhed, forsynes de med et eller flere Vindjern (Fig.
207), som sædvanlig bestaa af Rundjern, f"
i Diameter, der holdes fast til Vinduesnaden ved SUlaa Blystrimler, loddede" til
Blyfalsene og bøiede om Jernet. For at
skaffe Vindjernene den nødvendige Understøttelse føres Enderne ind i det tilstødende Murværk, eller de fæstes til Tværstænger.
Glasfladon lægges paa den udvendige
Side af Tværstængerne og' holdes' til disse
ved en udenfor Glasset anbragt flåd Jernskinne, som klemmes til den iIidvendige
Stang ved Hjælp af smaa Bolte eller Kiier
(Fig. 208).
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TOLVTE AFSNIT.
G,A.S- OG VANDINDLÆG.
Naar det ved en Bygnings Opførelse er bestemt, at der
skal indlægges Gas- og Vandledninger, bør man forinden Byggearbejdet paabegyndes, være paa det Rene med,hvorHovedledningerne;skulle føres ind igjennemFundamentet eller Kjældermutenej,og.paa, disse Steder afsætte. Aabninger' aftilstrække lig
StØrrelse;<thi skulle disse Aabningerbrydes bag efter, koster
det';;betY~eligt,inere'Ar}jejde.ogbliversøinen Følge 'deraf dyrere.
Aiilinili'g'erlm"'lrpir"være,'Rlta "t;ore;' at ,Ledningerne ved en Sætning
af'lVlurvålrketv,:ikke';ere udsatte ,for noget. Tryk, som kan give
Auledning;til "Utætheder.
'
. :Hvor;G'aliiledning,er indlægges, bør Gasmaaleren 'anbringes paa. :etfrostfrit"Sted" som ligger lavere end Forgreningerne j
bedst;er"'det;'oIIL,det tillige er paa et lyst og let tilgængeligt
Sted., Ledningerne'i"Jordenkunnei' naar de have tilstrækkeligt
Fald, ikke tage Skade af ]'rosten og lægges derfor som oftest
kun 1 Alen under Overfladen. Foruden den Hane~som:anbrin
ges paa Hovedrøret tæt ved Maaleren, maa derogsaa være en
Hoveclhane udenfor Bygningen, hvorved hele dennes ]'orsyning
kan afspærres; denno Hovedhane anbringes helst tæt ved Huset,
bedst i en muret Brønd.
Alle Ledningsrørene i Etagerne maa have et ringe Fald
hen imod det opgaaende Forsyningsrør, for at det Vand, som ved
Fortætning afVallddampe samler sig i Rørene, kan ledes tilbage til Maaleren. Denne Fortætning af Vallddampe foregaar
stærkest., hvor en .Ledning fra et opvarmet Rum føres ud pal'
en "kold Gang, og paa saadanue Steder bør Ledningen ,derfor
fors.Ynes'med Aftapningshane. Ledningerne bør endvidere lægges'saal<ides" at de ikke' ere udsatte for noget Tryk af Gulve,
Bjælker"Panelero. s.v,,- der kUlldegive Anledning til IItætheder, og de bør være nogenlunde let tiIgjængelige, saa at lilan
ved fonifaldende Reparationer ikke behøver at f~retage stølTe
Opbrydninger. Gasledninger bør saaledes ikke henlægges imel-
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lem et fast Gulv og Indskuddet, men enten under et Brædt i
Gulvet, som er fæstet med Skruer og nemt kan tages op, eller
over Gulvet bagved et Fodbrædt eller en Fodliste. At lægge
Ledningerne frit under Loftet eller paa V æggen er naturligvis
det sikkreste og billigste, men da det ikke ser godt ud, anvendes denne Maade kun ved Gasindlæg i ældre Bygninger eller
hvor man paa Grund af Bygningens Bestemmelse ikke bryder
.sig om Udseendet. Den øverste Etages Ledninger -kunne i
mange Tilfælde lægges ovenpaa Gulvet i Tagrnmmet, dækkede med
en Liste, som beskytter dem mod Stød; Rørene kunne da føres
den korteste Vej, medens de, naar de dækkes af Gulvbræder
eller Paneler, maa følge disse og derved ofte komme til at gjøre
store Omveje.
Ledningerne indlægges efter at Lofter og Vægge ere pud-

gerne anbringe Stophaner, hvor Ledningen afsætter Forgreninger til Badeværelser, Yadskeborde m. v., for at man ved indtrædende Utætheder i en saadan Sideledning kan aflukke denne
uden at afspærre Husets øvrige Vandforsyning.
Hvad der i Gasledninger er sagt om, at Ledningerne bør
være let tilgængelige,gælder i endnu højere Grad om Vandledninger; thi medens eu Utæthed 'paa et Gasrør snart vil røbe
sig ved Lugten, vil en Utæthed paa et skjult Vandrør' først
vise sig,naar Fugtighed:entræder frem.og allerede har gjort
Skadepaa Bygningen. 14et Hele-gjøresForgreningerne -i Etagame saa korte som muligt, og man bør derfor ved- Udarbejdel.
sen af. Planen . søge" .at ·bring.e, de.' Lokaler, der" skulle .forsynes
med YanIl, . tH at 'ligge: i 'Nærheden •. aLhinal1den og saavidt muligii',hJ'di:~t··.oV'el"hinanden·i,;de,f<irskJelligeEtager.,,' Større For-

.sede,

n1611

forinden Gulvene lægges og Paneler opsættes. . Led-

ninger til Vægblus føres, naar Omstændighederne tillade det.,
helst fra Gulvet opad og dækkes sædvanligvis af Pudsen, fordi
et saadant opgaaende l~ør .i Reglen ikke er længere, end at. det
kan være i· en Længde uden Samlinger og derfor ikke udsat
for at blive ntæt. Har imidlertid en Bygning flere Etager' hver
med sin Ledning og tilhørende Maaler, maa Ledningen altid lægges
over Etagen, hvortil den hører, og V ægled.mngerne altsaa føres
fra oven nedad.
Dersom en Ledning er vidt forgrenet eller man af andre
Grunde ønsker at kunne aflukke Gassen fra enkelte Dele af eu
Bygning uden at afspærre den hele, anbringer man Stophaner
paa pa5sende Steder.
Fol' ved forefaldende Reparationer let at. kunne nn de Rørene, gjøl' man vel i enten at mærke .deres. Beliggenhed paa
Gulve, Paneler o. s. v. eller aflægge dem paa Plantegninger,
som Husets Ejer eller Bestyrer opbevarer~
Van d l e dn i n g e r maa beskyttes mod. Frost; thi de.rsom
Vandet fryser, har det ikke blot til l!'ølge, at Tilløbet stoppes;
men Rørene ere tillige udsatte for at sprænges. U denfor.Bygningen anbringes en Hovedhane, som aflukker for hele Forsyningen, og inde i Bygningen, paa et frostfrit Sted,enStQph(l,iie.og
en Aftapningshane, igjennem hvilken Vandet kan tappes .ud af
IJedllingen ved forefaldende Reparationer eller miarlll~~ frygter
for, at Vandet i Rørene skal fryse. Ligeledes bør man i Eta-

..... :,:

'Byh\i...TJg~r~~;·:.·:iSoni·'·f~· ·:Eks;·Ytil<'·Badehn.nerj· llør. lægg€s·:·i murede For-

. ·~lybniingei<i:);idm·.dækkesmed- Træklapper,derkunne aabnes.
;,Silai+~'lti1-Gas"<somtilVaridledn:inger anvendes almindeli~i&iiinde'·Æ:]3ygnil1gen ;·trukne ',Smedejernsrørafindtil· 2" ind·
.·:.':ve~digt::Diame~ei,\r(}g;jJ6tdledD.ingenStøbejernsrør af ikke under
·;ll·""'-Di~.ineteh'.i '. "F-i:; ',"';]']'.".':"
.
Tiiiffentlige:;:Bj-gnil'ig'er.·;,iildlægger;man·.·. . ofte. Vandledninger
, dels. tiLDrikkev'aIld,~~n.i,il!~rtil,::Brllirid41),11er;. som helst h9;1'
.. anbring~'iNll'ifhedehå;feiiftap:pe·fø'rat· '\Tære, let tilgængelige i Tilfælde'af llds'vaa'de.,DaForbr,lget af Drikkevand i
Byg:ningikklFaltidsth.rt,"atVandet-.kan holnos frit for Rust fra
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TRETTENDE AFSNIT.
INDHEGNING.
Naar man vil indhegne en Grund, retter Indhegningens Beskaffenhed sig dels efter dens Hensigt og dels efter den Bekostning, man kan anvende paa den.
Stakit er en simpel og billig Indhegning. Med et Mellemrum af 3 til 3l- Alen anbringes Stolpel' 5 a 6" tykke, der
sættes omtrent li Alen i Jorden, hvor de forsynes med Stivere.
Imel1.~m Stolperne anbringes to eller flere Løsh91ter; som for
Vandafløbets .Skyld have skraa Oversider og ere tappede inel i
Stolperne· eller·. ved simplere ..stakitter ladede ind i .Siderne.
P.aa Løsholterne sØmmes de lodrette Lægter, der sædvanlig
ere H" tykke og 2t" brede, med et Mellemrum af omtrent 2".
Stolperne skæres foroven skraat af eller dækkes med en
Plade, for at Vandet ikke skal trænge ind i Træet. Høiden af
et Stakit varierer inlellem 2· og .3 Alen..
Da Stolperne i et Stakit el'll meget .udsatte:fofat raadne
af Jordfugtighed, hør hertil vælges sundt og sLærktTræ, medens
den øvrige Del af Stakittet kan udføres. af ~i,mplereog lettere
...
..
Træsorter.
I Stedet for Lægtel' anvender~~nllnd~ttiden l~undstokke,
som gaa. igjennem borede Huller i;i;;psholte!ne.
Pla.nkeværker dannes af Bræder og S~olper, del' ligesom
Stakitstolper graves ned i Jorden og forsynes med Stivere. Bræderne, som i Reglen· pløjes, kUijnean biiliges lodret og sØmmes
til Løsholter, .eller vandret, enten sømmede uden paa Stolperne eller· indskudte i Noter i Siden af Stolperne.
Hvor Bræderne ere pløjede, bør den med Tap forsynede
Side vende opad, fol' at Vandet kan finde Afløb. Den øyerste
Ende af Stolperne dækkes altid l~ed en lille Plade elle1t: med
engjennemgaaende Dækplanke, som giver Plankeværket mere
Stivhed.
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Da Plankeværkerne altid raadne hurtigst nærmest ved Jorden, har den vandrette Beklædning det Fortrin, at de 'nederste
Bræder kunne fornyes, naar Omstændighederne fordre det, medens
ved den. lodr!ltte Beklædning alle Bræder angribes, . og en Fornyelse iltaa om~atte hele Beklædllingen.
Afstanden imellem Stolperne er ved lodret. Beklæining .3
til 4 Alen. Ved vandret Beklædning kan man tilnød hjælpe
sig med en Stolpe paa hver 5 til 6 Alen, alt efter Brædern;s
Længde, naar man imellem hver to Stolper nagler et lodret
Brædt paa Beklædningen. Højden af Plankeværker .falder sædvanligvis imellem 3t og 5 Alim.
Jerntraadshegn bestaa i deres simpleste Skikkelse af
Jerntraade, som ere udspændte vandret imellem Træstolper.
Traadene maa helst være galvanisk forzinkede for ikke at an·
gribes af Rust. Rjørnestolperne forsynes i .Jorden med Fodstykker og Stivere for at .kunne modstaa Trækket; de mellemstaaende Stolper blive enten nedgravede eller nedrammede som
Pæle. Traadene befæstes til Stolperne med Kramper eller Søm.
Denlle Maade at hegne paa skriver sig fra England, hvor den
oprindelig har været benyttet til Markhegn; her anvendes den
ofte til lettere Indhegning omkring Raver m. v. Vil man have
et tættere Hegn, anvendes N et af J erntraad,.· som enten ligeledes
befæstes til Træs~olper eller til Jernstænger. Saadanne Hegn, som
af Jern, kunne være fortløbende, men bestaa ofte, af
omtrent 3 Alens Længde, Bom samles med smaaBolte;
Bom danne Sidestykkerne i Fagene, ere da forneden
.t '., \~
';:'~'''.;'~'·':·'.fcfrs~rnElde med Hager, som graves ned i J orden. D.enne Art af
har den Fordel, at de let kunne flyttes, og de arlvendes
f, Eks. i offentlige Raver til midlertidig AfsPlllrring af
hvor Grlllsset er .blevet nedtraadt eller gjelJ'nem~·~'C1;;";h"· og':0i1\.~Irede8 for atter at vokse frem. Hvor
skal kUIlll;;flyttes, sættes Sidestykkerne ned i ned·
Wr,{,rlrI,·',.· ·'·hvori de støbes fast, inedens 'de for-

.

'Ft~~~l:2!~tfl~~I~~~~t~~'~~~~·Ud.f~l,'espåa
en" RPiipllIStøbejern~
mangE{ forskj~Jlige Maader,

X:

.iBht~#%jJ,tlSmi~dej.ej).iQ.. '•.. eU·~....StØhejei·il<. Sriledejel'I,\sgittreere de
i' Reglen ,~edstud; men i de fleste Tilfælde 'I1n.
.. ·fiifdfdeefå'bmigereog navnlig tilstørre Frihed i Valgeta~ FOrfuenuden væsenlig Forøgelse
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]64
af Bekostningen. De enkelte Partier eller -Fag samles sædvan·
lig med Nitter til ,opstandere eller Piller .af·· Støbejern, som gaa
li- til 2 Alen i Jorden, hvor de forsynes med Stivere af ,Tern
eller befæstes til en Fod af Egetræ ..• Ikke" sjeldent ~er man
Jerngittre anbragte imellem Piller af Mursten eller hugne Sten
i Stedet for Jernstolperne, ligesom man ogsaa hyppigt sætter
dem paa en Sokkel af Sten.
Mure ere den dyreste Indhegning. og bruges derfor ikke
meget undtagen hvor det er nødvendigt at have en.· sikker .Ind·
hegl1ing, som tillige giver Læ. For at. en saadan Mur.· kan· ha\'e
den fornødne Stivhed, maa den have et bredt og forsvarligt
Fundament. Tykkelsen maa staa i Forhold til Højden og bør
i alle Tilfælde ikke være under It til 2 Sten,da Vejrliget·og
Frosten virker paa begge Sider. Foroven. bør l\'Iuren dækkes
forsvarligt med ·Tagst.en Skifer hugne Sten eller Støbejerlls",
plader. Naar Skifer anvendes, nagles :Lægterne paa. 'rværstykker, som holdes fast ved indmurede Bolte; alene.B,t indmure
Lægterne er ikke tilstrækkeligt, fordi de med 'j'iden svinde ind
og blive løse. Dækplader af hugne Sten maa, -naar Undersiden
ex' vandret, forsynes med en Vandnæse j. hvor de støde sammen,
falses de over hinanden med Stenkit i Fugen, eller man giver
dem opstaaende Rande langs Fugen og fylder den)1e meget .omhyggeligt ud med Cement. Dækplader af Stø4ejerii'gjøres sæd~
vanligvis med en riflet Overflade, hvorved ValldaflØhet lettes j
Pladerne falses over hinanden, kittes i Fugerne . ni.~d M~llIniekit
og samles med Skruestifter, hvis Hoveder affi~es_
j

j

FJORTENDE AFSNIT.
STILLADSER.
De almindelige Murstilladser, som benyttes af Murerne ved
Opførelsen af en Bygnings Murværk, udføres paa . følgende
Maade.Med indbyrdes Afstande af 3! til 4 Alen oprejses
Stilladshomme med en Tykkelse af 5 til 7". i ROllendenj de
graves 1 til li Alen .ned i Jorden uden Stivere, men afstives
inc1 til Bygningen ved Bræc1er .og Lægter, som føres igjennem
Muren eller Muraabningerne og befæstes til Bjælkerne eller paa
anden lVlaade. Paa Ydersiden af Stilladsbommene befæstes vandrette Rideplanker, H til 2" tykke Bræder eller Planker j de
nagles med 2 til 3 smedede 4" SØm til hver af Bommene ,og
støttes. desuden paa hvert af disse Steder ved eu Klampe, der
ligele.des. nagles med 4" Søm. (Paa mange Steder .i ..Udlandet
blive Stilladserne bundne sammen i Stedet for at sammenholdes
ved Søm j men hos os bruges denne Maade ikke). Ovenpaa
Rideplallkerne lægges S tik b omm e, korte Stykker SpærtømUlel',
som med den ene Ende hvile paa Rideplankerneog mod den anden
Bnde gaa ind i Boinhuller, som afsættes iMurværketi!Stens
Dybde og Brede. Over Stikbommene lægges endelig Stilladsbræder.lle, som maa væ.re· a" tykke og i (let Hele stærke' Bræder uden for mange Knaster. De lægges saaledes, at de slutte
tæt sammen, og uden at der fremkommer ViBper. Naar Murværket er opført saa høit som :Murerne kunne række over .' Stil·
l~d.!let"d . . e.Qllltrent
Alen,h vilketkaldes en.S t illa.dsh øj de,
bliver der i Hyljde liled. J.\.Iurværkets Overkant sømmet. e.n .ny
. Række: Rideplanke:r,hvorpaf!, Stikbommene og Stil1aclsbræderne
·······lægges:.r op::··Saaledes.:·f6rtsætte'vefterhaanden.;
.
....
.
.som.:M:~ene
. . . . .... vokse,
,og.;';nil.'ltr:,dw;skulle .•..opføres llØjere .t;JndStilladehø1n.lllene i række,

2*

.,.;"

"

:i::m:i~~1:i,!;~::~tt:·e~;:kZ:td.:jr;::1~1~!!~:~~st~rl:~~:~:
'..••"BømicS'oliliga;at'<it,atykke:lledpaa,;Æ~ideIl.,af;den. føtste .. og befæSctes:tiLden niedSpidsklallimer. ,Naar:Murene ere·; opførte og
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senere skulle fuges eller pudses, gaar man den omvendte Vej,
flytter efterhaanden Stilladset ned og til murer Bomhullerne.
Paa et eller flere Steder - efter Bygningens Størrelse anbringes Stiger eller Løbebroer, ad hvilke M'aterialierne bæres
op paa Stilladserne.
Naar Tømmerværket skal optages i Bygningen, opstille
Tømrerne enRejsebom, en svær og høj Bom, som behørigt afstives til Mm·stilladset eller Bygningen, og som i den øverste
Ende bærer en Skive, omkring hvilken det Tov gaar, hvori Tømmeret
hejses op. Forneden gaar Tovet over en anden Skive, som er
anbragt paa Siden af Rejsebommen, og derfra hen til et Spil,
eller, naar Ophejsningen skal ske ved Hestekraft, til Forstillingen
af en Vogn. Naar Tømmeret er ophejset, transporteres det paa
Brædestilladser hen til det Sted, hvor det skal indlægges.
Til Opstilling af svært Støbegods eller Opførelsen af· Bygningsdele af særegen Konstruktion, som Kvadermure, høje Kirkespir m. m., anvendes undertiden afbundne Stilladser, som
ere tilhugne og samlede af Tømreren efter de almindelige Regler for Tømmerforbindelser. Saadanne .Stilladser ere selvfølgelig
langt stivere og sikkrere end de almindelige Murstilladser, men
ogsaa dyrere.
Saaledes som den almindelige Arbejdsmaade er hos os, lide
Stilladserne en Del ved Transporten af Mursten. Stelidtågeren
bærer paa Ryggen og Skuldrene omtrent 40 Mursten ad Gangen op paa Stilladset, og paa det Sted, hvor . Stemine skulle
bruges, kastes hele denne Byrde ned paa engang.. Da den derved fremkomne Rystelse jevnliggjei).tag~ll,"i'ialLlrel,1ge;Arbejdet varer, svækker den Stilladset i høj Grad; og dette giver derfor
ofte Anledning til større eller mindre Brud. Denne Fremgangsmaade medfører desuden, nMr Arbejdet skal udføres smukt og
godt, et ikkB· ringe Tab . for . Bygherren,idet:mange ··afStenene
gaa i Stykker, og de færreste beholde hele Kanter.
I England og flere Steder bæres alle Mursten op i smalt,
dertil indrettede Bærekasser, der ere forsynede med en Stok,
som Stenbæreren ved at bøje sig kan støtte imod Stilladset,
medens han lempeligt aflæsser Stenene en for en. En saadan
Kasse rummer neppe mere end Halvdelen af den Dragt; som en
Stenbærer· ellers gaar op med, og Transporlenbliver: : altsaa' paa
denne Maade noget dyrere, men rigtignok ogsaa bedre besørget.
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Til Udførelsen af de indvendige Arbejder, som Forskalling,
Pudsning paa Lofter og Vægge, Maling o. s. v., anvendes i almindelige Bygninger B u k k e 8 t i 11 a d s e r , som bestaa af løse
Bukke, sammenslaaede af Bræder og Bomme, hvorpaa Stilladsbræderne hvile.
Til udvendige Reparationer benyttes her almindeligvis
Hængestilladser, som ophænges i Bomme, der stikkes ud af
Taget, og i den senere Tid tillige en egen Slags mindre Stilladser, som kan skydes op og ned ad en lang, lodret staaende
Bom, der i den nederste Ende er forsynet med en J erntap, som staar i Fortoget, medens dens øverste Ende støtter .sig
til Huset og styres af et Tov til hver Side, som gjøres fast i
de nærmeste Vindueskarme. I Belgien og flere Steder ophænges paa udlagte Bomme Stiger, paa hvis Trin Stilladsbræderne
lægges. I England bruges meget lange Stiger, som stilles paa
Jorden.
Stilladserne udføres i Almindelighed af dem, der bruge
dem; saaledes udføre Murerne de udvendige Stilladser til Murværkets Opførelse og de indvendige til Pudsearbejdet, Tømrerne
derimod de nødvendige Stilladser til 'l'ømmerets Optagelse og
. til Forskalling i Værelserne. I Almindelighed betinger man
sig, at den, som overtager et Arbejde, besørger de til dets Udførelse fornødne Stilladser, ligesom han ogsaa bør tillægge alle
Redskaber.

AFSNIT.

HereEtager. N aar
det.: almindeligt- i det
Etage. rummer. en eller flere Lejlig-
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heder, og at altsaa hver Lejlighed har alle sine Lokaler i samme
Etage. Skal derimod et Hus indrettes for en enkelt )j'amilie,
kan der være Spørgsmaal om at vælge imellem '
1) at lægge hele Lejligheden i en Etage,
2) at lægge Kjøkkenet i Kjæ1deren, men alle Værelserne i
Stueetagen,
3) at lægge nogle af Værelserne og Kjøkkenet
Stueetagen
og Resten af Værelserne i en øvre Etage,
4) at lægge Kjøkkenet i Kjælderenog Værelserne i to, ,(eller
flere) Etager.
Vil man lade Bekvemmeligheden alene være bestemmende
for Valget, er den første Maade at foretrække, da det aabenbart
el' bekvemmest at have hele Lejligheden i samme Gulvhøjde,
saa at man ikke behøver Trapper til den indre Forbindelse;
men denne Maade er den dY~'este, baade fordi Fundamenterne
og ':l'aget faae en stor lJdstrækning, og fordi Bygningen tager
større Plads op paa Grunden, hvilket dog kun har Betydning
paa Steder, hvor Grundene ere dyre eller hvor man kun har en
bestemt indskrænket Plads at raade over. Naar Kjøkkenet anbringes i Kjælderen, maa denne være høj og lys j den øvrige
Del nI' Kjælderen benyttes da til Brændsel, Forraadskamre"
Vadskerum, l!'olkestuer o. 8. v. Ligger Kjøkkenot i Stueetagen,
kan Kjælderen, hvis en saadan haves, være:, laVel~ej"men;iman
faar let Plads tilovers i den - især naar alle V ære1serrie,ligge
i 1 Etage - hvorfor man undertiden helt udelader den og indretter Brænderum o. s. v. i et Udhus. Imidlertid har Kjælderen vistnok Betydning for Sundhed en som ogsaa i Henseende
til Bygningens Vedligeholdelse, idet dimbidrager til at holde
Fugtigheden borte fra Stueetagen. Der kan dog være Omstændigheder, der tale imod Anbringelsen af en Kjælder:, f. Eks. naar
Grundvandet har en høj VUlldstJl,l1d og ikke kan afledes, !lUer
Jordbunden lige under JimIoverfladen bestaar af haardt Ler,
hvori man ikke kan gl;ave en Kjælder uden at Vandet samler
sig i den. Skal man i. saadanne, Tilfælde: . alligevel have en
Kjældel', som, altsall. kun kan komme i Jorden i en ringe Dybde,
vil den, selvom den gjøres lav, rage 58,a højt op over Jorden,
at Stueetagen faar en meget høj og derved mindre .bekve& Beliggenhed. Hvis man da foretrækker at lade Kjælder,en.bort,
falde, bør man i alt }'ald hæve Stueetagens Gulv. et Stykke
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(mindst 12") over Jordoverfladen, og det maa tillige anbefales
at skaffe Lufttræk under Gulvet ved paabegge Sider af Bygningen at anbringe Riste i Sokkelen, i hvilket Tilfælde man
lægger et Indskud ·med Lel'lagimellem Gulvunderlagene, for at
der ikke skal blive for fodkoldt. - Den billigste lVIaade at
bygge pall. til 1 Familie el' at lægge Kjøkkenet i Kjælderen og
Værelserne i to Etager, især naa!' den øverste er en Kvistetage,
saaledes som det hyppigst el' 'filfældet ved mindre Boliger.
Huse til flere l!'amilier, saaledes som de ere almindelige
hos os og de fleste andre Steder, have hyppigst en eller to
Lejligheder i hver l'Jtage, ofte dog flere. De bestaa undertiden
af et Forhus alene, hvor Dagværelserne ligge til Gaden, de Øvrige Værelser og Kjøkkenet, til Gaarden j men mere almindeligt
er det, at Forhuset staar i POl'bindelse med et eller te Sidehuse, og til disse slutter sig undertiden igjen et Baghus. Sidehusene ere sæclvanligvis smalle Halvtagshuse, som støde umiduelbal't op til Nnbogrundene. Hvor der kun er et Sidehns, bestemmes dets Beliggenhed eft,cr SolretIlingen, Naboforholdelle o. s. v.
I England bygger man ikke paa den Maade, idet det er
en Regel, at enhver PamiIie skal have sit eget Hus eller Stykke
af et Hus igjennem alle Etager, og sin egen Indgang. fra Gaden.
Hygger en Maud derfol' et større Hus med den Hensigt at leje
det ud til flere ]'amilier, saa lægger han ikke Lejlighederne
etagevi5, men deler Huset, ved grundmurede Skillevægge eller
Gavle, del' gna fra Grunden op over ':l'aget, i Afd'elinger paa
8, 10, 12 eller 16 Alens Brede, alt eftersom J.Jejlighedern€ skulle
bestaa af mindre eller større Værelser. Indretningen.. af disse
Boliger Cl' i Grundtrækkene altid den samme, hvad enten det
er Arbejderholiger eller velhavende Familiers Boliger. Mod
Gaden har Huset (eller Afdelingen) en Dm', sædvanlig i den
.. venstre Side, og et eller to Fag Vinduer. Indenfor Døren el'
en )j'orstue, som staar i Forbindelse med en Trappe, der ligger
,bagved" imod. Husets· Bagside." Resten af Stueetagen optages af
toVæreisel'; . et "til 'Gallen~l)get;til:BaggicleIl;, Den·, næste'Etage
hul' et .større' V ære]se fortil L hele Husets Brede ,og d mindre
bagtil ved Siden af Ti.'appen. ,:pe,øv,rigeEtager.,el'e,i Reglen
inddelte paa samme lYIaade, dog. saaledes,at .de, hvor, det ,behøere·afdelte i mindre Rum ved Brædeskillevægge. Eta,gerA11tal afhænger af, hvor mange VæreIsel' der skal være.
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Benyttelsen af en saadan Lejlighed kan være forskjellig efter
Beboernes Levemaade og Forretninger; men ofte benyttes det
mod Gaden beliggende Værelse i Stueetagen af Husherren, det
andet Værelse til Spisestue, Iste Sal til Dagligværelser og de
øvrige Etager til Soveværelser. Undertiden benyttes ogsaa de
to Værelser i Stueetagen til Daglig- og Spisestue og forbindes
da ofte ved en stor flrfløiet Dør, som, naar den aabnes helt,
samler disse to Værelser til eet stort Rum. Trappen, der gaar
op i Huset, fører tillige ned i Kjælderen, hvor der findes et
rummeligt og lyst Kjøkken tilligemed Spisekammer, Forraadskamre m. m. Pigekammeret anbringes enten ,i Kjælderen eller
paa Kvisten. Skorstensrørene til Kjøkkenet, og Kaminerne i de
forskjellige Etager lægges altid ved Siden af hinanden i Gavlene. (I de 'bedre Huse finder man ogsaa Kaminer paa Trapperne). I Kjøkkenet findes i Reglen ikke noget saadant Kjøkken bord som hos 08, men et rundt Bord i Midten, der af Pigen
benyttes som Arbejdsbord eller Sybord og hvorfra hun med
Lethed kan føre Tilsyn med Maden. Saavel Bordet som Gulvet
ere ofte belagte med Tæpper eller V oxdug. Imellem Bygningen
og Gaden findes en aaben Fordybning, undertiden kun et Par
Alen bred, men ofte 5 til 6 Alen og sao. dyb, at Gulvet i
Kjælderen ligger nogle Tommer over dens Bund, del' er belagt
med Sten. Mod Gaden er denne Fordybning omgiven: ,. af. et
Jerngitter, i hvilket er anbragt en Laage, hvorfra en lille
Trappe fører ned til Bunden og ad denne. Vej giver Adgang
til K.iøkkenet fra Gaden; denne Trappe træder saaledes i Stedet
for Kjøkkentrappen i vore Huse, Døren til Huset forhiudes
med Gaden ved en Bro over Fordybningen, i Reglen anbragt
paa en Murbue. Hnder Fortoget findes et eller flere smaa bvælvede Rum med Døre ud t.il Fordybningen; de benyt.tes til
Brændselsoplag,Vadskerum. o. s.' 'v. ..Brændselet·bringes ned mlvcndig fra igjennem en lille rund Aabning, som er anbragt i
Fortoget og dækkes med en Jernplade. Paa denne J\!Iaade gjøl'
Fordybningen Nytte i flere Henseender; idet den baadeskaffer
Lys til Kjøkkenet, bolder Muren fri for Fugtighed og tillige
tjener som en Art Kjøkkengaard, der imidlertid altid holdes
meget ren og ordentlig, da den er synlig baade fra Gaden og.
fra Husets Vinduer. Bunden i Fordybningen er belagt med
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flade Sten og forsynet med en Rist, hvorigjennem Vandet føres
til Kloaken. .Grunden .bag Huset benyttes ofte til Have.
Den her omhandlede Indretning af Husene findes f. EkS.
i en stor Del af London; ikke i City, hvor de smalle Gader i
hele Breden maa benyttes til Færdselen, og hvor de mange
Udsalgssteder og Forretningslokaler fordre en direkte Forbindelse med. Gaden, men derimod i den øvrige .Del af Byen, hvor
Husene benyttes til Beboelse. Ogsaa i Forstæderne eller paa
Landet, hvor fritliggende Huse indeholde to ,Lejligheder, ere de
indrettede efter det samme Princip.
Hvorledes man end vil indrette et B.eboelseshus, maa
som overhovedet ved alle Arter af Bygninger _
man altid .stræhe hen til at gjøre det bekvemt, solidt og smukt, og
at det færdige Hus opfylder disse 3 Betingelser, er en Fordring,
som enhver Bygherre vil stille, naturligvis indenfor saadanne
Grænser, som hestemmes ved de Midler, der kunne anvendes;
det er derfor Bygmesterens Pligt at sørge for, at denne Fordring paa bedst mulige Maade tilfredsstilles.
Ved Bekvemmelighed maa ikke alene forstaas, at Pladsen er fordelt paa en hensigtsvarende Maade, saaledes at ethvert
enkelt Rum fuldstændig svarer til sin Bestemmelse, men ogsaa
at alle Enkeltheder som Døre, Vinduer, Ildsteder, Trapper o. s. v.
ere anbragte paa rette Sted og paa en bekvem ]}IIaade svare
til den daglige Benyttelse, sao. at f. Eks. Vinduer og Døre ere
lette at aabne og lukke, at der er en let og god Gang i Trapperne o. s. v.
Med Hensyn til S o lid it e t e n kommer det all paaat give
Bygningen en hensigtsvarende Konstruktion, hvorved den uden
Ødslen med Midlerne kan gives den fornødne Styrke og Varighed, naar blot Materialieme ere gode og Arbejdet udføres godt.
Skjønheden heataar deri, at der er tilvejebragt Harmoni og
Ligevægt imellem Bygningens enkelte Dele og derved tillige i
hele Bygningl!massen. Et passende Forhold imellem Højde og
Brede,Dør"'ogYinduesaabningernes rette Størrelse,. Form og
Fordeling'i Murfladerne, Anvendelse af BaandogGesimsertil
paa passende .: Maade.· . at. bryde' eUer '.• iuddele. Murfladerne, ere
saaledes nogle' af Bet,ingelserne Jor Skjønheden, der yderligere
kan forhøjes ved Dekoration med passende Ol'ruimenter, Maleri,
eller anden1Jdsmykning, som staar i Samklang med Bygnin~ns
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hele Karakter; men ligesom Billedhuggeren, naar han skal
danne en Statue med Draperi eller Klæder, først. modellerer
den nøgne ]'igur for at være sikker paa, at der er de rette
Forhold mellem de enkelte Dele, og at. Bevægelsen er udtrykt
paa rette lYIaade, og først derefter lægger Draperiet paa, saaledes maa ogsaa Bygmesteren først ordne Forholdene i en Bygning og give dens Hovedtræk det rette Præg,. førend han gaar
over til at anbringe en Dekoration. En Bygning med gode
Forhold er smuk uden Pynt; men den kan faaeet fyldigere og
rigel'e Udseende, llaar Dekorationen anvendes paa .l'ettelYIaade.
En Bygning med slette Forhold el' derimod altid uheldig; og
søger man at dække Manglerne ved at overfylde den med Dekorationer, bliver den smagløs.
Ogsaa i det Indre af Bygningen bør Skjønheden gjøre sig
gjældende ikke alene ved en smuk }i'orm af de enkelte Rum i
Forbindelse med passende Farver, eller ved en omhyggelig
G.iennemførelse af alle Enkeltheder som Vinduer, Døre, Paneler
o. s. v" lIlen derved, at man ogsaa ved Anlæget af selve Planen
sørger for en regelmæssig Inddeling og en smuk naturlig ForhillClelse imellem de enkelte Rum, saaledes at det falder let. at
finde sig tilrette i Huset, samt saa vidt muligt undgaar lange
Gange, mørke Kroge o. desI. I{esultatet maa være, at maIl
fnar et Indtryk af Harmoni, som har en velgjørende, Virkning
pna Sindet; l:lcn at give udtømmende Reglei: fOi',hv'or:1edes dette
skal opnaas, lader sig vanskeligt gjørej.det. bliver i hvert enkelt 'rilfælde en Følelsessag. Vi skulle derfor nærmest hnve
Hensigt.smæssighedel1for.0je, naar.;,vi,jl-:u':,petJ:agte, de ellkelte
Rum m, m., hvoraf. en Bolig bastaltr, ,og· de· ·Betingelser, som de
hør ollfylde, løvrigt maa det. bemærkes, at..de Regler, som gives
i det Ff1lgende, for største Dfllen ,ikke ,kullnebetragtes Bom ufravigelige, men .kun som 'passende for ·de . . ,.flesteJj)ilfældejofte nfjdes mnn til at oflre enkelte Belwemmeligheder eller: Fordele for
at opuna andre, som der efter Omstændighederne mua lægg:s
mere Vægt paa, og det kommer da .. an paa nøje·at overveje,
hvad der el' det·Væsenlige, oghvacl der er det U1ilidre .. Væs.en~
lige, hvilket iøvrigt i mange Tilfælde maa henstilles; til ;-edkommende Bygherres egen Afgjørelse, .efter at Sagen er, stIllet
klart frem for ham.
H o ved i n d g an g e n til Huset bør være anbragtpaa. en let
d!~
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synlig og fremtrædende l\Iaade, saa at den ikke. forveksles med
Indgange til Kjøkkentrapper. eller. andre Sideindgange.Klokker,
Skrabejern o.Lign. bør anbringes paa iøjnefaldende og let til·
gængelige 'Steder. Høje udvendige Trapper bør om· Diuligt
undgaas, fordi de i vort Klima blive glatte om Vinteren og
are vanskelige at holde rene; heldigst er det, om man kan nøjes
med to eHer tre Trin udenfor Døren og lægge Resten indenfor.
Enhver udvendig Trappe bør øverst have en Repose,og højere
Trapper bør forsynes med Rækværker. Hoveddøren eHer. Gadedøren bør altid gaa ind i Huset.
Forstuen eller Entreen bfir være rummelig, og staa i et passende Forhold til den øvrige Lejlighed. I Kjøbenhavns ældre Huse
eksisterede der som oftest slet ikke nogen Forstue; man kom fra
'l'raPl)en .lige ind i Værelserne. Da man saa i en nyere ,Tid
begyndte at fordre, at en Lejlighed skuld.e have 6n . Forstue,
skaffede man en saadan tilveje i de ældre Bygninger ved at
tage et Stykke fi:a 'l'rappen, og paa denne Maade ere mange af
de smaa og mørke Forstuer, som man saa hyppigt ser, fremkomne. En Entre hør være nogenlunde lys, helst direkte belyst, og del' bør være passende Plads til Spejl og Knagerækker.
Der bør helst ikke være direkte Adgang til den fra det Frie,
mell en Mellemdør anbringes, hvor Forstuen ligger umiddelbart
ved Indgangen til Huset. Derimod hi1r der være direkte Adgang fra ]<'Ol'stuen til de daglige Værelser, Husherrens Værelse
og den indre Trappe, SOlll forbinder Værelserne, naar de ligge
i flere end 1 Etage. Endelig bør Forstuen være saaledes heliggende, at Husets 'l'yende kan komme til den uden at passere
Dagværelserne ; ofte sker Passagen igjennem Spisestuen. '.
Dagværelserne.
I enhver hedre IJejlighed findes en
Dagligstue, som tjener til Ophold for }i'amilien om Dagen. I
større JJejligheder stanr den i Porhindelse med et eller flere
'Rahinetter, Havestue eller Selskahssale. Dagligværelserne bør
have rigeligt Lys ; i ethvert Værelse af middelmaadig Størrelse
giver et enkelt stort Villlltte detslllukkeste og hehageligste Lys i
men af Hensyn til Bekvemmeligheden foretrækkes ofte to Vinduer, som helst bør sidde'paasamrneVæg_' EnDa'glig'stuebøl'
have Sol; den bedste Beliggenhed er mod Syd; thi man faar da
mest Gavn af Solen om Vinteren, og om Sommeren, naar Solen
ved Middagstid staar højt paa Himmelen, skinner den ikke saa
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langt ind i Værelset som naar Vinduerne vende mod øst eller
Vest, og er derfor mindre til Pl!lge. For at være livlig bør.
Dagligstuen derhos helst have Vinduer i ,Facaden med UdsIgt
til Gaden. Hvor flere Dagværelser haves, maa de helst vende
til forskjellige Sider, saaledes at man om Sommeren altid kan
være fri for Solen i et af V ærelserne. Døre og Vinduer maa
anbringes saaledes, at der i Værelsetbliver gode Pladser for
Møbler og Kakkelovne, og navnlig maa man undgaa at have
for mange Døre i den egentlige Dagligstue. Kun i større V ærelser kan det anbefales at have Døre paa Midten af Sidevæggene; i mindre Værelser sætter man dem nærmere ved Ydervæggene, eller maaske hellere nærmere ved Bagvæggene. Dobbelte Døre bør kun anvendes hvor der er rigelig Plads; i mindre
Lejligheder er det bedst at have enkelte Døre overalt. Døren
fra Forstuen til Dagligstuen bør gas. op ind. i Stuen, saa at den
Indtrædende altid faar et frit Blik over .Stuen.
S p i s e s t u e n bør helst staa i umiddelbar Forbindelse med
Dagværelserne og i nær Forbindelse med Kjøkkenet uden dog
at støde direkte op til det, saa at Madlugt og Damp kan trænge
ind, eller Kjøkkenet overses fra Spisestuen, naarDøren aabnes.
Hvor Kjøkkenet ligger i samme Etage som Spisestuen, er det
derfor heldigt, naar der imellem dem enten er .en Gang eller . et
mindI;e Værelse, som kan benyttes til Anretning.' og tillige til
Skygning og anden Husgjerning. Hvor Kjøkkenetligger i
Kjælderen, er det hensigtsmæssigt at have et Hejiieapparat, hvorved Maden kan bringes op i Spisestuen eller Anretningsværelset ;
herved spares megen Løben op og ned>adiJ.'tåpjien og de derved foraarsagede hyppige Uheld... Ved Anbringelsen af et Tale1'111' forøges Bekvemmeligheden..
I Nærheden af Døren, som
fører til Kjøkkenet, maa der være Plads til en Buffet, hvis der
ikke el' Anretningsværelse, hvoi' den kan faa Pladii;Kan man
uden at skade Værelsets J!'ol'm eller indskrænke Pladsen for.
meget anbringe fasto Skabe i en eller flere af Væggene, anses
det for en stor Bekvemmelighed. Spisestuen ligger bedst imod
Nord og bør i alle Tilfælde ikke vende imod Vest, da det er
meget til Plage at have Solen i Spisetiden.
S o v e v æ r e Is e r n e bør ffJrst og fremmest have en sund Beliggenhed og bør derfor være tørre, lune og lyse; de
bør have Sol, helst Middagssolen. De bør om muligt staa.
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i umiddelbar Forbindelse med de øvrige Værelser, hvilket navnlig har sin Betydning i Sygdomstilfælde. Hvor der er flere end
et Soveværelse, bør i det Mindste to af dem ligge samlede, saaledes at naar det ene af dem benyttes til Børneværelse, Børnene kunne, være i Nærheden af Forældrene. Soveværelserne
bør dernæst ligge saaledes, at Tyendet kan komme til dem uden
at gaa igjennem de andre Værelser, og saaledes, at man kan
komme til hvert af dem uden at gaa igjennem et andet Soveværelse. Dørene maa helst sidde paa Bagvæggen, og hvor det
er nødvendigt at have Døre i Sidevæggene, anbringes de i Reglen bedst nær ved Vinduesvæggen, saa at Sengene kunne stilles
opad Sidevæggene uden at komme for nær ved Vinduerne. I
Nærheden af Soveværelserne bør i enhver tidssvarende Lejlighed
være et Kloset, enten et Vandkloset, eller, hvis Omstændighederne
ikke tillade Brugen øJ dette; et Luftklosst, hvis Rør :mas. staa
i Forbindelse med en Skorsten, helst Kjøkkenskorstenen, fordi
denne altid er varm og derfor ogsaa altid trækker; i Huse med
mange Etager er det hensigtsmæssigt at lade Luftrørene fra
Klosetterne munde ud i et særegent snevert Skorstensrør, som
holdes varmt ved at lægges op til Kjøkkenskorstenen. Naar der
til Lejligheden skal høre et Badeværelse, bør dette ligeledes
ligge i Næl'hedell af Soveværelserne. Ogsaa i disse Værelser
anses faste Vægskabe for en stor Bekvemmelighed.
H u s h e r l' e n s V æ r e 1s e (Kontor, Arbejdsværelse) bør enten
direkte eller igjennem et Porværelse eller Venteværelse have
Adgang fra Forstuen eller iJ.'rappegangen og staa i Forbindelse
med Dagligværelserne.
Kjøkkenet bør være lyst og rummeligt og helst ligge
mod N ord; den uheldigste Beliggenhed er mod Vest, fordi den
ved Madlavningen udviklede Varme naar sit Højdepunkt om
Eftermiddagen, og naar da Solen tillige staar paa, bliver Opholdet i Kjøkkenet ubehageligt. Hvor Pladsen tillader det, er det
bedst ikke at anbringe Kjøkkcnvadsken i selve Kjøkkenet, men
i et tilstødende Opvadskerum,hvorfra de~ kau væ~e Udgang
til GaaJ:den. Kogeind['etningel1 bør have. godt Lys og helst
.. '. være. tilgængelig fl'ailere Sider; . 1 umiddelbar ·J!'orbindelse med
Kjøkkenet maa være et eller flere Spisekamre, som ikke maa
Sol men Lys og Luft, dog saaiedes, at de .om Vinteren
. ikke ere altfor meget udsatte af Kulden. Ligeledes bør Pige-
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kaluret helst være i Nærheden af Kjøkkenet, og Størrelsen staa
i et passende Forhold til det Antal Personer, der skal benytte det.
Forraadskamre til Levnetsmidler , Øl, Vin og Brændsel,
samt Vadskerum og Rullestue lægges bedst i Kjælderen, hvor
del' er forholdsvis lnnt om Vinteren og kjøligt om Sommeren.
Trapperne. Hovedtrappen bør, naar den ftirer til.flere
Lejligheder, ligge nær ved Husets Hovedindgang og saaledes, at
enhver Fremmed straks kan finde den. Trapperummet bør være
lyst til Lettelse for Passagen og for Rsnligheds Skyld; nedfaldende Lys fra et Tagvindue er i Reglen ikke heldigt, fordi det
kun oplyser enkelte Døle af Trappen. J!'oruden Hovedtrappen
haves i Almindelighed en Kjøkkentrappe, som fra Gaarden fører
op til alle Kjøkkenerne og til Loftsrummet, hvor den altsaa
giver Adgang til de. der anbragte Pulterkamrc, Tørrelofter. o. s. Y.
og tillige kan benyttes ved alle forefaldende Reparationer. Naar
der kun er een Lejlighed i et Hus, behøves der i Reglen kun
een Trappe, som lægges indenfor Forstuen med let Adgang fra
denne saa vel som fra Kjøkkenet og Spisestuen.
Hvad angaarVærelsernes Udstyrelse, da har der fundet en Tilbagegang Sted i Brugen af Træ; af Sparsommelighed
benytter man nu sjeldent, Panelbeklædning paa Ydervæggene,
og Hl'ystpancler opsættes kUlI u.ndtagelsesvis i :i'igere: udstyrede
Lejligheder. Almindeligvis anvendes kun Vinduespaneler og et
Fodbrædt eller en Fodliste langs V æggene." lågeledes er Brugen af Blinc1lister og 'l'apetlærre,d, som tidligere var almindelig,
næsten ophørt; nu pudser man'Væggerte"og'klistrerPapi.ret
direkte paa Pudsen, hvilket, iøvrigt i, flere Henseender kan anses
for en Fordel, navnlig fordi.. ,man derved ,,{aaren glattere og
fastere Vægflade, cl er bedre end Lærredet kan modstaa tilfældige
Stød, hertil kommer, at det hule Ruin bag ved,Lærredetoftii
bliver et Opholdsstetl for Mus o. s. Y.
I Rum, som man vil give et anstændigt Udseende uden at
anvende meget paa deres Udstyrelse, som Pulterkamre, Anretnillgsværelser, Gjæsteværelser o. s. v., eller hvor Væggene ve'd
Bmgen ere meggt udsatte for Beskadigelse, Bom LBørneværelser, Gange o. s. v:, er Tapetpapir at foretrække for :Maling; thi
det er billigt, bIl udføres i kortere Tid og medfører ikke den
ilde Lugt, som følger af nymalede V ægge. Men overalt hvor

Tapetpapir anvendes, bpI' man vælge simple og ikke for store
:rvfønstre samt rolige og holdbare Farver; store brogede Mønstre
gjøre V æggene urolige og berøve Værelset Hyggeligheden, og
meget markerede Mønstre, som f. Eks. stribede med stærke skrigende Farver, som for nogle Aar tilbage vare meget almindelige
virke ligefrem skadeligt paa øjne, Hoved og Nerver. Til d~
bedre udstyrede Værelser: Dagligværelser, Spisestue o. s. v. ere
ensfarvede Vægge at foretrække, fordi de give d~n roligste og
smukkeste Baggrund saa\'el for, l\tføbler, Malerier og Kobberstik
Bom for de Personer, der opholde sig i Værelset; men man maa
selvfølgelig ved Valget af Vægfarven tage Hensyn til Lysets
Virkning i Værelset, til dettes Bestemmelse, Farven paa Paneler
og Døre og til :rvløbler, Gardiner og Gulvtæppe, hvis man vil
opnaa at samle Indtrykket af Værelset til et smukt Hele; Helheden opnaas imidlertid ikke ved en g:jennemgaaende Ensartethed i alle disse Enkeltheder, men ved-- passende og harmoniske
Modsætninger.

SEXTENDE AFSNIT.
HES'l'ESTALDE.

lIfedeu, det vilde føre os fol' vidt her at gaa ind paa at
afhandle de mange forskjellige særegne Arter af Bygninger,
som kunne forekomme og som det mila overlades til Bygmesteren at gjøre til Gjenstancl for særlige Studier, alt efter
de Opgaver, Som efterhaailden stilles ham, skulle vi alene dvæle
ved Hestestalde, fordi disse saa hyppigt forekomme i ]'orbindeIse
lIled Boliger ogderfQr paa en Maade maa betragtes so.m hørende
med til disse.
,
Man skjelnerci Reglen' imellem Arbejdsstalde og Herskabsstalde, idet de første ere Stalde for Heste, der benyttes i
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en eller anden Bedrift, de sidste derimod Stalde for He~te, som.
holdes til Ejerens personlige Brug. I alle Tilfælde maader
naturligvis tages alt fornødent Hensyn til Bekvemmeligheden og
Dyrenes Sundhed; men medens Arbejdsstalde i Reglen gjøres
aldeles tarvelige, giver man ofte Herskabsstalde en rigere Udstyrelse.
En Hestestald maa være nogenlunde lun om Vinteren og
kølig om Sommeren. Den bedste Beliggenhed er med Vinduer
imod Nord og Syd; i alle Tilfælde maa man sørge for at anbringe Vinduerne saaledes, at Solen ikke kan skinne paa Hestenes
Hoveder. Endvidere bør man sørge for, at en passende Luftfornyelse kan finde Sted. Endelig er det af Vigtighed, især ved
større Arbejdsstalde, at Fodringen og Mugningen (Gjødningens
Bortskaffelse) kan ske paa en saa let. og bekvem lYIaade som
n1l11 i øt. uden Suild af Arbeidskraft. Mugningen foregaar igjennem
G~-eb'ningen> (Staldgang"en bagved Hestene)'; Fodringen ka,n
enten ske fra Grebningen eller fra en Fodergang foran Hestene;
det, sidste er naturligvis det Bekvemmeste ; men en saadan Fodergang tager ogsaa nogen Plads op.
Hestene kUllne 0l)stilles enten i Rækker paalangs eller
paatværs af Staldbygningen. Hvor Rækkerne løbe paalangs, har
man sjeldent flere end to.' Vil man ikke have Fodergang, er
det bekvemlllest at have en fælles Grebning i Midten og altsaa
stille Hestene med Hove<lerne imod Ydermurene ; hvor man derimod vil have Fodergang, lægger man dengjerne i Midten, saa
at den er fælles for begge Rækker, der altsaakomme til at vencle
Hovederne imod hinanden, ogm.l~I\.fa!l.I:,.da to Grebninger langs
y dervæggelle. Ved den sidste J\,faade opllaas ikke blot, at
Fodringen lettes og kan ske hurtigere Og nøjagtigere; men den
medfører ogsaa andre };'ordele: Hestene konmie til at staa bedre
for Lyset; idet de ikke faa<let i øjnene; dendsætte& ikke··for
Uddunstninger fra lHurene, der altid blive fugtige af Aanden;
endelig faar man paa Væggene bag ved Hestene en god Plads
til Seletøjet. Paa den anden Side fordrer denne lVlaade en' Del
stfjI're Brede af Stalden end den første, Mugningen bliverlloget
besværligere, og Hestene blive undertiden noget mindri) ~m
gængelige. Man kunde ogsaa tænke sig en fælles Grebll~ng
i Midten og Fodcrgange ved Siderne; men hertilfordres lige'
saa megen Plads, medens nogle af Fordelene gaa tabt; ..'.
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det Eneste, der vindes, er et friere Overblik over, Stalden. Naar
Rækkerne stilles paatværs, lader man .dem vende Hovederne
vekselvis den ene og den anden Vej, saa at baade Fodergange
og Grebninger blive fælles for to Rækker, undtagen yderst ved
Enderne af Stalden; herved spares altsaa nogen Plads, som dog
gaar tabt igjen, hvis man vil skalIe en indre Forbindelse tilveje
imellem de forskjellige Grebninger og Fodergange ved en Gang
langs den ene Sidevæg. Til den Side, hvor Møddingen' ligger,
maa der være en Dør for Enden af hver Grebning; hvor Forbindeisesgang haves, lægges den derfor i den modsatte Side,
hvor der da kan være færre Døre, maaske kun en enkelt.
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Fig. 209.

S P i It o g e n e (Baasene hvori Hestene sættes) indrettes paa
forskjellig lVlaade. Fig, 209 viser en Konstruktion, som er almindelig i Arbejdsstalde. SpiJt.ogene adskilles ved eu S p i l b o lll,
et Stykke Tømmer, som bagtil el' tappet ind i en' Stolpe, der
gaaI' op i et Ramstykke og understøtter Bjælkerne. PaaMidten
tappes Spilbommen paa en eller to Trempler, der saa vel som
Stolpen ..staa ned i et]'odstykko, som for at ligge fastgaiJ.r omtreIlt 1" ned i Brolægci~ge~~ . Ovenover Spilbommene lægges
en gjennemgaaende Krybbe af Planker, som paa Kimten'besIsas
"'medJern eller,paa Overkanten forsynes med'engjelliieingaaende
.... rund J ernstallg, for at Hestene ikke skulle' gnave i den. Ofte
man fra Underkanten afKrybbe~s ForHade en Bræde.-.uG'-""'''UJ~UJg ned til Spiltogsgulvets inderste Begrænsning, for at
12*
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Hesten ikke skal støde Hovedet imod Krybben, naar den rejser
sig. Undertiden anbringes bag ved denne Beklædning Skabe
til Strøelse; men de blive let Reder for Rotter og Mus. Ofte,
beklædes ogsaa Siderne af Spiltoget lI\ed Bræder, . som ligge
vandret og nagles til Tremplerne og i en Fals i Kanten af
Stolpen, saaledes at det Hele danner en glat Flad", hvor del'
ikke findes Noget, som Hesten kan støde imod med Hoven, naar
, den skraber eller sparker op ad Sidevæggen; Over Krybben anbringes H ø h æ k k e n, en Trærist, som enten stilles paaskraa' ind
over Krybben, saaledes som i Figuren vist, eller gives' en l,odret
Stilling i Væggen ind til Fodergangen, ind over hvilken der da
anbriuges eu skraat opstaaeude Klal) , s.om kan drejes om
Hængsler i Uuderkauteu og lægges op imod Risten; ved den
sidste Ordniug faae Hestene ikke sall let Støv og Smuld i øjnene
fra Høet.'
Fig, 210 fremstiller et Spiltog af en andenKon~truktion,
~om hyppigt anvendes i Herskabsstalde.
For det friere Udseendes Skyld gaa Stolperne, som gjøres runde, enten af Træeller Støbejern, ikke op
under Loftet (eller i alt
Fald kun hver anden ellel'
I
~
I
tredie), meu staa med en
I
.;
Fod ned i JOideh. Bag
~ ~. I
paa Stolpen er an bragt
'!'
"
I<> '.J,
en Seletøjsknægt og pall
."
~
Siderne Ringe til at binde
'. I
: I
Hestene'ii ;'-Hvor Stolperne' gjøresaf Støbejern,
.. hænges disse -Ringe under@c:,=====:::::;t;,r.==-=r==ltideni·Linier,somover
,
'fridee}: føres'iiidi Sø}
lernes Hulheder og .del;
o·
forsynes med Lodderjsom
It',
altid følge HestensBe"
vægeise med Hovedet,. og
holde Linerne- -st.ramme.
Siclevæggene bestaaaflod- .
ret stillede siiriimenpløjede"
Planker, som gaa ned i
Fig. 210.

et Fodstykke og op i en krum Spilbom, begge IIf Støbejern.
Krybben og Høhækken, der ere anbragte ved Siden af hinanden,
ere ligeledes af Jern; da de sidde lavere end v.ed den foreg!laende Konstruktion, kommer Hesten til at indtage en naturligere Stilling, naar den ædel'.
Gulvet i Spiltogene, dermaa have Fald udefter til en
Rendesten,. er i Reglen brolagt, saa vel som Grebningerne. I
bedre udstyrede Herskabsstalde lægger man undertiden saa vel i
Spiltogene som i Grebningerne enten Asfalt, Beton eller Klinker
i Cement, samt dækker Rendestenen, som man til Lettelse for
Urinafløbet lader forgrene sig midtvejs ind i Spiltogene, .med en
J·ernrist.
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De almindelige Dimensioner paa Spiltoge finde~ indskreyne
i Figurerne. En Fodergang gjøres 2 til 2i Alen' bred; en. dobhelt Grebning bør lllindst 'lære 5 .til 6 Alen bred oet en Ank ..1+.
Grebning 3i til 4, Alen .• Loftet over en Stald børikke-p~d~~~:
alt ;Fald. ikke uden at man lInyender lHetaltraad eller. forzinket
Jerntraad til Røringen. I Almindelighed anvendes enten høvlede og fernisserede Brædelofter, naglede ovenpaa Bjælkerne som
Gulv i Loftsrummet, eller, hvad der er det .Bedste, murede
livælvillger med eller uden Jernbjælker til Understøttelse. V æ 0'_
gene blive rappede eller pudsede og hvidtede. Hyor Krybberl~e
sidde paa Væggene, pudser man.et. Stykke .over dem med Celllent eller anbringer en Beklædning af Porcellainsplader eller
.'I'1'æ; det Sidste er dog ikke meget vIIrigt, da det gnaves af Hestene,
En Stald bør kunne forsyne~ med frisk Luft uden for
megen Gjennomtræk, som vilde skade Hestene. Man anbringer. '",
derfor tæt under Loftet en Række smaa Aabninger i MUl'one
paa begge Sider af Stalden, sædvanligvis ved indlllUl'edeDrltin,
rØr;' disse Aabninger maa ved Skydelemme eller paa anden
Maade kunne lukkes, uaa)' det behøves. Tillige anbringes' ()fte
midt 0'101' StaldruJllmet Luftrør op' igjeunem Taget; .. degjøres
sædvanligvis af Bræder, som høvles ()g fernisseres paa Indersiden,
,
og de bør ligeledes kuiineltikkes l1elt eller delvis (ved ellKlap
-.: eller et Spjeld). Dørene, s()m maa . aabne sig udad og kunne
··Jægges helt om paa lYIm'ensYderside og.hages fast. der, deles
Midten af Højden, saa at mån kan lade den øverste Halvstaa aabenog deryed skaffe stærkere Luftskifte i den varTid. Dørene bør have en Brede af 2± til 2k Alen og en
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Højde af 4 til 4~ Alen, for at en Rytter uhindret kan passere
dem. Naar Taget er tækket med Straa, bør man for Ildebrandstilfældes Skyld enten anbringe Dørene i Gavlene ellerogsaa
sikkre sig mod Tagets Nedskriden over Dørene ved over disse
at binde det· med Messingtraad eller ved at anbringe sltakaldte
Ildgittre ved Tagskjæget. Vinduerne bør helst være af Jern,
da Træ hurtigt raadner; men de maa have Rammer til at aabne
eller Trækruder. Naar der over Stalden el' et Foderloft, bør
Lugerne ind til dette ikke anbringes over Dørene ellersaa nær
ved dem, at de spærres ved Fodertransporten.
I Forbindelse med en Hestestald har man i Reglen følgende Lokaler:
En ]j' o d e r l o, hvor Foderet tilberedes og afmaales. N aar
der er Foderloft over Stalden, bringes Foderet derfra ned i
Foderloen igiennem et Trærør. Hvor ·der er Fodergange, benyttes de undertiden tillige som Foderlo, men maa da ikkE! være
for smalle.
Et K a rl e k a m m e r, hvor Staldkarlen kan sove i umiddelbar Nærhed af Hestene for at være ved Haanden, hvis nogen
af dem bliver urolig om Natten.
Et Selekammer, som ikke bør ligge i umiddelbar Nærhed. af Stalden, fol' at ikke den fugtige Staldluft skal trænge
ind og gjøre Seletøjet muggent. Det bør desuden· for'førheds
Skyld helst have Sol og kunne opvarmes, samt være forsynet
med 'l'ræbeklædning paa Væggene, hvor Seletøjet hænger. I
Forbindelse med Selekamret haves undertiden et Pudsekammer,
/i: ,hvor Seletøjet .. afvadskes. og .. pudsBsefter at. v.ære. brugt; inden
.. ' det hænges ind iSelekammeret. Pudsekammeret maa helst være
, forsynet med en Vandhane og ~fløb fra Gulvet.
I mange Stalde anbringes Bo x e r, d. e; brædebeklædte Rum
paa 5 til 6 Alen il!'irkant;ihvilkeenkelte ... Heste ·som··,Følhopper, syge Heste o. s. v. kunne gaa løse.
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SYTTENDE AFSNIT.
BYGGEPLADSENS BENYTTELSE UNDER
ARBEJDET.
N aarBygningens Beliggenhed er bestemt og Tegningerne
saa vidt udførte, at Arbejdet kan paabegyndes, bør man, 'forinden
dette sker, nærmere bestemme, hvorledes Pladsen omkring Bygningen - hvad enten det er en bestemt indhegnet Plads eller
den er uden bestemt Begrænsning - hensigtsmæssigst kan benyttes under Arbejdet, saaledes at Alt faat· den PIgds, som er
den bekvemmeste fol' Arbejdets Udførelse og for Tilførselen. Den
simpleste lYIaade Itt ordne dette paa er at udføre en Grundtegning
af Pladsen og derpaa aflægge de Skure, som skulle opføres til
Ophold for Arbejderne, til Opbevaring af Materialier eller til
Udførelsen af enkelte Arbejder, samt de Steder, hvor man. vil
anbringe Murstensstabler, Sandbunker, Kalkkuler,' Kalkbænke,
Tømmer og Bræder o, s. v. Ved en fornuftig Inddeling af
Byggepladsen sparer man Omflytninger, som give Anledning til
Udgifter samt letter Oversigten og Ordenens Vedligeholdelse.
M ur st e n lIlaa opstilles saaledes, at Tilkjørselen og Aflæsningen el' bekvem, at man med Lethed kan komme til de forskjellige Slags og at Transporten til Bygningen bliver saa kort,.
som mulig.' Selvfølgelig maa man sørge for, at Bunkerne, ikke
komme i Vejen fol' Stilladserne; men uaar først di~se ere opstillede og Murene førte et Stykke op, falder det ofte bekvemt
at opstablede Mursten, som efterllaanden tilføres, under Stillad. serne, mell sua langt fru Bygningen, at Illan kali gaa bug om
Bunkerne.
ALiltor Vigtighed er det at sørge fOl' en bekvem Plads fol'
Kalktilberedningen, fol' Kalkkuler og Plads til Sand i
deres umiddelbare. N:ærlledi·:daVil'lrsoniheden herved fortsætt,es
saa .længe som BygningeJ:l er under Arbejde. Ved enhver ikke
........ altfor . lille Bygnhi,g og'. hvoFPlads~ll' .iøVrigt tiIladerdet, hal'
man mindst to Kalkkuler, saa. at Il!an kan bruge Kalken fra
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den ene, medens den anden fyldes og derefter bl~ver urørt i
nogen Tid. Ved meget store Bygninger fordeler man Kulerne
to og to paa flere Steder olJi.kring Bygningen, til Lettelse ved
Transporten af den tillavede Kalk. I Nærheden af Kalkkulerne
bør der om muligt ogsaa være en Vandopstander eller en Brønd.
I Fig.211 er der givet et Eksempel paa,
hvorledes det Hele bekvemt kan ordnes; a a
ere to Kalkkuler, b Kalkbællke, c Sandbnnke
og d en Vandopstallder.
Bræder bør helst opstilles paa et tørt
og luftigt Sted, men ikke være for meget udsatte for Solen, som frembringer Ridser; de
opstables saaledes, at der, er Mellemrum imelFig. 211.
lem de enkelte Bræder, for at Luften kan
L rn_ _
_L!L_
.... J.
trælrJ,e 19Jenuelll, og over ."aUlerne lægge~ eL ,u'g, v.w utHH'" ,
af nogle af Bræderne.
Hvis 'l'ømmeret skal (,fbindes paa Byggepladsen, maa man
sørge for hertil at have en passende Plads af tilstrækkelig Størrelse og nogenlunde jevn og tør; men den behøver ikke at ligge
i Bygningens umiddelbare Nærhed.
Ofte afbindes' Tømmeret
hos Tømmermesteren, paa Tømmerhandlerens Plads eller et amlet
Sted, hvor der kan skaffes Plads.
•

Cl,
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,

_____

_
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kan begynde paa en videregaaende Udførelse af Tegningerne,
idet man derved maa tage Hensyn til Grundens Form dens
Beliggenhed i Forhold til den Vej, som fører til den, Sol~'etnin
gen, Vandafløbet , Jordbundens Beskaffenhed, Naboforholdene.
kort sagt alle stedlige Særegenheder.
.
For at kunne bygge et bekvemt og vel indrettet Hus er det
nødyendigt :at vide nøjagtig Besked med, hvilke Rum det skal
indeholde og hvert enkelt Rums Bestemmelse. Fuldstændige
Oplysninger herom kunne kun gives af Bygherren, og hvis han
forsømmer at stille det klart for sig selv, hvad han behøver og at
afpasse sine Fordringer derefter, maa han selv bære Skylden, hvis
Resultatet ikke bliver efter Ønske. Men Bygmesteren maa i
denne Henseende komme Bygherren ·til Hjælp ved at udspørge
ham, antyde forskjellige Muligheder, som der kan vælges imellelll, forelægge 113:rn Udkast. og i det Hele 1)8.3. alle l\:faauer. søge
at lette det Arbejde, som fordres af ham, for at Opgaven kan
komme til at foreligge klar og tydelig. Mange Bygherrer have
vanskeligt ved at forstaa en 'l'egning eller ve(l fra Tegningen at
slutte sig til, hvorledes den udførte Bygning vil blive, idet de
enten ikke ere vante til at se Rumstørrelserne geometrisk fremstillede, eller mangle Evnen til ved Hjælp af 'regningen at forestille sig dem i 'l'anken; Bygmesteren, maa da . ved tydelige .. For,
klarin~er, ved Sammenligninger med andre Bygninger o. s. v.
efterhaandell søge at gjøre sig forstaaet, saa at der ikke bliver
uogen lUisforstaaelse fra nogen af Siderne. Paa Papiret lader
enhver 1<'oralldring sig let foretage; lIlen naar først Byggearbejdet er lntahegyndt, medffJre selv mindre Jj'oralldringer ofte strJl'l'ec
Ulemper og i alt Fald Udgifter.
Naar lIlan igjennem forskjellige Udkast omsider 'er kommen
til en hastemt Overbevisning om, hvorledes Bygningen hø1' indrettes, gaar man over til Udarbejdelsen af større og fuldstændigere Tegninger, saa vel Planer (Grundtegnil1ger) som Opstalter
(Facader) og Snit efter lodrette Planer, i hvilke man bestemmer
Hovedtrækkene i Konstruktionerne og i de forskjellige Enkeltheder. Endelig udføres derefter de egentlige Arbejdstegninger,
som udleveres til de fotskjellige' Håandværkere og Fabrikanter
til derefter at udføre deres Del af Arbejdet, og disse Tegninger
hør være sa,a . fuldstændige og tydelige som muligt; med paaskrevne l\-Iaal, og hvor det behøves, med Enkeltheder i fuld Støro

ATTENDE ,l~..FSNIT.
UDF0ItELSEN AF 'rEGNINGER OG OVERSLAG.
I. Tcgnhlgu.
Uagtet man allerede ved Valget af en Byggepladsmaa have
en Forestilling om Stylrrelsen af den Bygning, sonf'.ii\aii\'il6p~
føre derpaa, er det dog først efter at Pladsen er bestemt; at man
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relse, saaledes at det ikke overlades til den, der skal arbejde
efter en saadan Tegning, at bestemme Noget efter eget Skjøn,
og saaledes, at der er gjort Alt for at undgaa Misforstaaelser;
da Erfaringen viser, at saadaI1ne ofte finde Sted, hvor man ikke
har anset det for muligt.
Tegningerne til en Bygning dele sig saaledes i tre Afdelinger, nemlig l) Udkast eller Skitser, hvor man nærmest beskjæftiger sig med Rummets Fordeling og kun angiver Bygningens Ydre og Indre i sine store Hovedtræk, 2) IIovedtegningerne, hvori der nærmere gjøres Rede for Konstruktion og Form,
og 3) Arbejdstegningerne, som omfatte alle Enkeltheder i Udførelsen.
l';Iaalene angives sædvanligvis i Alenmaal, og l';Iaalestokken
for en Tegning vælges gjerne saaledes, at en af Tommestokkens
Inddelinger eller et vist Antal Inddelinger svare til en Alen,
som f. Eks. l, 2, 3, 4 Linier, 4, l, 2, 3 Tommer o. s. v., fordi
Maalene derved lettere lade sig overføre i den fulde Størrelse,
og fordi man da kan benytte Tommestokken som· Maalestok.
U dkastelle udføres altid i en meget lille Maalestok, dels fordi
den mindre Tegning med støne Lethed lader sig omarbejde,
Noget som ofte gjentager sig mangfoldige Gange forimlen et
heldigt Resultat opnaas, dels fordi den med større Lethed lader
sig overse og samle .til et Hele, og dels .endelig fordi man
bedre kan koncentrere 'ranken paa Hovedformerne, naar de
mindre Enkeltheder paa Grund af deres Lidenhed· enten kunne
udelades eller kun behøve at autydes. En :M:aalestok af l ", pr.
Alen benyttes meget almiutleligtilUdkast,lllen .. meget .store
Bygninger tegnes .undertiden endnu mindre. .Hovedtegningen
udføres efter Omstændighederne i forskjellig Størrelse, mensjeldent minch·e. end 3'" pr. Alen; mindre Bygninger er det bekvemmere at tegne noget større.

2. Øv e r s la g,.
Det ligger i Sagens Natur, at en Beregning over <hvad en
Bygning vil koste at opføre, kUn kan gjøres tiln,ærinehiesvls,
da Bevægelser i Priserne og mange andre tilstødende Omstæn.
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digheder kunne faa Indflydelse pa.a Udgiftens samlede Størrelse. Dog kan man med nogenlunde Sikkerhed beregne de
medgaaende Kvantiteter af JHaterialier og Arbejde, naar l) Overslaget uclføres efter udførligt udarbejdede Hovedtegninger, .2) Tegningerne ikke senere væsenlig forandres og 3) der er taget Bestemmelse om U dførelsesmaaden og Udstyrelsen for saa vidt som den ikke
fremgaar af Tegningerne som f. Eks. hvor Cement skal anvendes, hvilket Træmateriale der skal benyttes til de forskjellige
Tømmer- og Snedkerarbejder, hvorledes Værelserne skulle udstyres med Maling o. s. v. For saa vidt alt dette ikke nævnes i
Overslaget, optages det i en Beskrivelse, som maa være saa
fuldstændig, at den i I!'orbindelse med Tegninge~ne og Overslaget kan lægges til Grund ved Afslutningen af Akkorder om
Arbejdets Udførelse.
For paa et tidligeJ:e St.oJdium at fan. et omtrentligt Overblik over Bekostningen udfører man ofte et foreløbigt Overslag
efter et Udkast; men det kan kun gjøres summarisk. Den sædvanlige lIiaade er at sætte en Pris llr. Kvadrat-Alen, støttet til
Erfaringer fi·a andre lignende Bygninger; denne Pris kan være
16, 20, 24 Kr. pr. Kvadrat-Alen"iaf hver Etage, idet Kjælder
og Tagrum tilsammen regnes som l Etage eller lidt højere.
Prisen bliver forskjellig efter Etagernes Højde og Udstyrelse og
noget større ved mindre, fritliggende Huse end ved større Huse,
der ere byggede ind imellem andre. Undertiden .gjøres rigtignok ogsaa det udførlige Overslag efter et Udkast, fordi der. ikke
levnes Bygmesteren 'l'id til først at udarbejde HovedtegningerIle j
men Overslagsberegningen bliver da heller ikke meget· paalidelig, og naar senere ]'ordringerne til Bygningen bestemtere fastslaas, giver det ofte Anledning til Overskridelser. Saada,nne
frelnkomme ogsaa hyppigt derved, at Bygherren først efterhaanden som Arbejdet skrider frem gjøl' sig Rede for, hvilke Betingelser Bygningen i sille Enkeltheder maa opfylde, og som Følge
deraf for langer Arbejder udførte, som ved Overslagets .Affattelse
ikke have været paatænkte;. eller endog forlanger. Forandringer
i de allerede udførte Arbejder. De Udgifter; BOm. saadanne
Tilføjelser og Forandringer meclføre, .løbe . ofte. op til . en.betYLlelig Sum, og den ·derved muligen fremkomne Overskridelse kan·
ikke lægges; .'Bygmesteren til Last, naar han har. gjort Sit til at
skaffe alle Fordringer og. Ønsker frem ·i· Tide. Ofte .er man til-
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bøjelig til alligevel at give Bygmesteren Skylden, og han gjøl'
derfor vel i at sørge for at faa konstateret, hvad der har givet
Anledning til de forskjellige upaaregnede Udgifter samt føre sit
Regnskab saaltldes, at alle Udgifter udenfor .Overslaget posteres
for sig. De Tegninger og Beskrivelser, hvorefter Overslaget el'
affattet, bør være daterede og underskrevne og opbevares som
Aktstykker, paa hvilke der ikke maa rettes eller forandres.
En anden meget hyppig Aarsag til Ov.erskridelserer, at
Bygherren, efter at et Overslag el' udført, finder det for højt og
forlanger; at der skal foretages Indskrænkninger, som kunne
bringe det ned, men s.enere under Arbejdets Udførelse efterhaanden finder det nødvendigt at gaa tilbage til de oprindelige Fordringer
eller opstiller nye, saa at det tilsidst viser sig, at Udgiften bliver
den samme, som den efter den første Beregning va·r angiven til.
II dførelsen af et Overslaa deler sig i to Operationer, nemlig l) U dmaaling eller Opt;;lling paa Tegningerne af Mængderne og 2) Tilføjelse af Priserne og U dreg1l.ing og Sammentælling af Summerne. Ved den første Operation kommer det
fOl'nemlig an paa .at gaa frem i en vis Orden for at faa Alting
med og ikke løbe vnd i Bereg'ilillgerne. Man gjøl' derfor rigtigst
i at opstille alle Maalene og de deraf' udregnede Mængder i
'l'abeller hvorved man tillige opnaar den Fordel, at man ikke
behøver at tage de salllme Alaal Olll igjen, naar man 'skal bruge
dom Here Gange. Overslagets enkelte Poster samles i HovedIlOster for de forskjellige Arbeider, sædvanligvis omtrent i den
Orden, hvori de i det Prllgende ere nævnte.
GI' Hil da r b e i cl et. Foruden Jordarbejdet.optagesundertiden paa denne Hovedpost Grundlægningen med Kampesten
eller _ Beton, . Pælel'amning eller andre Punderingsarbejder ; men
ofte posteres disse Arbojder under Mur- eller Tømmerarbejdet
efter deres BBskaffenhBd, og undertiden optagesogsaaJordarhej'
det under Murarbejdet, saa at hele den her omhandlede Hovedpost bortfalder.
J ordarbeidet deler sig i Udgravningen og:. J ordensBott~
skaifelse eller Tilfyldning omkring l'vIUl'værket samt Grundens
',Planering eller Regulering. Udgravningen udregnes LK]lbik~
favne, Bortkjørselen enten ligeledes i Kubikfavne eller.,j,'Loos,
hvorved maa erindres, at den udgravede .Jords. Riiiiifitri'!(
omtrent 'Il.. større end U clgravningens Rumfang. .
..•. ,.

Grundsten udregnes ligeledes i Kubikfavne og saaledes, at
man lægger ,25 })Ct. til det Rumfang, som den færdige Grund
vil indtage, idet der gaaI' en Del til Spilde ved ,Stenenes ,udkløvning og de ved at pakkes ned i Grunden med de mindst
lliulige Mellemrum komme til at indtage et mindre Rumfang
end nanr de ere opstablede i en Bunke. Arbejdslønnen for
Grundens 'Lægning beregnes pr. løbende Alen.
Beton udregnes i KubikfQ.d, og sædvanligvis sættes Prisen
for lIaterialier og Arbejdsløn under Et.
lHurarbejdet. I Almindelighed opføres først Materialierne
for' sig og del'efter Arbejdslønnen fol' sig. Udmaalingerne af
Murværket foretages sikkl'est etagevis, eller ogsaa maales først
Ydermurene og derefter Skillerummene; senere samler man de
forskjellige Murtykkelser, og· de fundne Arealer baadeaf Mure,
SOUl skulle opføres og af Flader, 8uu). skulle pudses o~ s. v., benyttes saavel ved IIJatel'ialberegningen, efter Fradrag af alle
IIJuraahllillger, SOlli ved Udregningen af Arbejdslønnen, hvor intet
Fradrag sker fol' Aabnillger eller Blændinger. . H.jørner maales
udvendig; fritstaaende Piller maales rundt paa alle firs Sider
og lVIurtykkelsen angives efter det mindste Tværmaal.
Naar man har opmaalt de Arealer, som haves af hver Murtykkelse, beregnes Antallet. af Mursten saaledes, at man for almindelige 2" tyltke Mursten regner 54 pr. Kvadrat- Alen for
hver Stens Tykkelse, for tynde Sten 60; til det hele samlede
Antal lægges 4 til 5 pCt. til Spild, og Tallet afrundes gjerne
til et helt Antal Tusinde. 'ril Baand og andre Udladninger
tager Illan i Reglen intet Hensyn, men trækker paa den anden
Ride ikke Noget fra fol' den Plads, som optages af Bjælkehoveder, Mur'lægter, Sokkel sten o. s. v. Derimod maa man naturligvis beregne, hvad der gat\r med til l\Iul'stensgulve, Hvælvinger, Skorstene m. m. H ,vor mall lIruger en bedre Sort Sten til
l<'acaden, maa man regne:-;Anial\et heraf - som naturligvis gaar
fra i det samlede Stenantal - meget rigeligt for at kunne udskyde mallgelflll,,}le eller beskadigede Sten og anvende dem i det
Indvendige af Murværket; sædvanligvis regner man 50 Sten pr.
Kvadrat-Alen Facadellden l<'radrag for Vinduesaabningerne,
nal1r disse ikke optage en meget stor Del af Facaden. Formsten mlia ligeledes 'b eregnes meget rigeligt.
Af Kalk regnes 1 'N. Stenkalk til Formul'ing af 1000
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Mursten, 2 Tdr. til en Kubikfavn Kampesten til Grund eller
Kampestensmur og 1 Td. til 100 Kvadrat-Alen glat Puds. For
hver Tønde Kalk bruges til Muring 7 Tdr.· Sand· og .til Puds- ,
ning 6 Tdr. Sand. Undertiden regner man for Nemheds Skyld
It Td, Kalk for hvert Tusinde Ivlurstenog 7 Tdr. Sand for
hver Td. Kalk;· deri er da indbefattet, hvad der medgaar til
Pudsning og Fugning. Kalklædskningen kan enten beregnes
særskilt eller være indbefattet i ,Prisen for Stenkalken; . i 'Sidste
Tilfælde maa det bemærkes i Overslaget. Til Røring paa;Forskalling regnes 1 Ring Rørtraad, 8 Pakker Rørsøm og 2 Traver
Rør for hver 100 Kvadrat-Alen, paa Bindingsværk t Ring Rørb'aad, 2 Pakker Rørsøm og 4- Trave Rør pr. 100 Kvadrat-Alen.
Til Cementpuds bruges 2 Tdr. Cement og 3 Tdr. Sand for hver
60 Kvadrat-Alen.
Af Tagsten regnes n pr, Kvadrat-Alen Tag, og til 1000
'ragstell bruges It Td. Kalk og, 10 Tdr. Skjælsalld.
Arbejdslønnen beregnes enten saaledes, at man først anfører
Svendelønllen for de forskjellige Arbejder og derefter heregner
Haandlallgerløn og Mestersalær i Forhold til den samlede Svendeløn, eller ogsaa lader man Haandlangerlønnen og Mestersalæret
være indbefattet i de enkelte Priser. :ved det egentlige Murearbejde kan Haalldhtngerlønnen beregnes til eirea laLSvendelønnen, ved de lettere Arbejder som Pudsning,. Fugning,.l!nderstrygnin g m. v. til eirea ~ . Ved meget høje Bygniiig~r er
Haandlangerlønnen dog noget større paa Grund af dilt:store
Arhejde, som det koster at bringe Materialierne op i betydelige
Højder.
Mestersalæreter en Femtedel af den sammenlagte
Murtykkelserne . beregnes pr.
Svendeløn og Haandlangerløn.
Kvadrat-Alen undtagen ved meget t yl,ke, Mure eller,uregelmæssige Jformer af Murværl<, hvor man regner pr. Kubikfod; SkorstcllsrØr, Gesimser, Opsætning af SOf~elsten og Heruægning af
'rrappesten angives pr. løbende AlcnWj'og Skorstenspiber, Skorstel1skapper, Indmuring af VindneBplader og Opsætning af Kakkelovne og Komfurer pr. Stk.
JJer til at lægge paa Indskud beregnes i Læs; et Læs
giver 60 Kvadrat-Alen Lerlag. Arbejdslønnen for Lægningen
beregnes pr. Kvadrat-Alen uden lhadrag af Bjælkerne.
lYlurstilladserne opføres i Reglen under Murarbejdet.·
Harth ugg er- og B r olæg geral'bej de. Undertiden lader

man denne Post gaa ind under Murarbejdet, og undertiden posteres Brolæggerarbejdet, derunder indbefattet Flisebelægninger,
lHacadamisering og andet Vejarbejde, sidst i Overslaget, sammen
med Indhegning, Brøndsætning og andre Arbejder i Terrainet.
Ved Harthuggerarbejde forstaas Tilhugning af Kampesten, og
ved de fleste Bygninger er det saaledes kun Sokkel- og Trappesten, som henhøre herunder. Disse udmaales i løbende Alen og
saaledes, at man maaler helt ud til Hjørnerne paa begge de tilstødende Sideftader; for hvert Hjørne beregnes endvidere et
Tillæg.
Sterihuggerarbejde, d. e. Arbejder i Sandsten, Kalksten,
Marmor eller andre blødere Stensorter, kan, hvor det forekommer, ente!;!. danne en særskilt Hovedpost, især naar der er store
:Mængdel' deraf, eller gaa ind nnder l\'turarbejdet eller sammen
med Harthuggerarbejdet.
Slenhuggerne levere de tilhnggede
Sten, sammenpasse dem pall. Stedet og kit.te Fugerne, hvilket kaldes "l<'orsætning", hvorimod Murerne maa gji'ire det gro.
vere Arhejde ved Stenenes Ophejsning og Anbringelse paa
deres Sted.
'l'ømmerar.bejdet.
Ligesom ved Murarbejdet OpflJreS
ogsaa her i R.eglen l1ateriaJier og Arbejdsløn hver for sig. Af
l\faterialiel'n€ gaar altid en Del til Spilde, fordi man i Rerrlell
il{ke kan fart dem nøjagtig i de Længder, som man skal hrug; og
fordi Enderne af Tømmer, Bræder o. s. v. maa rellskjæres; man
I~aa derfor. lægge noget til de Maal, som Udmaalillgen paa 'l'egnmgerne give. Ved Tømmer regner man saaledes alle St.ykkerne
en Alen længere end de skulle være eller regner f. FÆS. yed
B~ælker med Bygningens ydre Brede istedetfor den virkelige
BJælkelængde. :Ved Bræder lægges en Fod til hvert Brædts
Længde, foruden at man maa tage Hensyn tH, at Breden svinder ind, naaI' de pI$1jes .. ellel' kanthYJvles. Man kan saaledes
reglle, at en Tylt 7 Aleit~, Gulvbræder givet' :3 Kvadrat-Alen
Gulv for hY8r ;rommeBr~(lerJw ..ere.. brede. En Tylt :Vl'agbl'æder (144 Fod) giver 11 Kvadrat-Alen J!'orsbllingog 14 Kvadrat-Alelllndskud(Bjælkernemedregnede). Lægter lMa regnes
meget rigeligt, fordi. ma,nge ·af deriiknække over; især hvor del'
er Knaster. En anden Beregningsmande, som ogsaa bruges, er
at lægge 6 pCt. til samtlige lVlaterialier for Spildet.
Under 'l'ømmermaterialierne optages ofte Søm, Spiger, Spids-
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klammer, UUl'ankere, Bolte, Hængejern og andet Beslag, som
anbringes paa Tømmerarbejdet, med mindre man foretrækker at
postere det under Smedearbejdet. Af Søm bruges til Gulve 10
Stk. 4" Søm pr. Kvadrat-Alen, til Forskalling 12 Stk. 3" SØm
pr. Kvadrat-Alen, til dobbelt Bræddeskillerum 20 Stk. 2l" Søm
pr. Kvadrat-Alen og til Taglægtning l Stk. 4" Søm pr. løbende
Alen.
Naar man .ved JYlurarbejdet anfører Svendelønnen for sig,
gjøl' man det ogsaa ved Tømmeral'bejdet og tilføjer bagefter
}Iestersalæret, som er ! af Svendelønnen (Haandlangerebruges
ikke af Tømrerne). Alt Tømmerværk regnes i løbende Alen;
hvor Tapper forekomme, tages de med i Maalet. Ved Bjælkelag og Tagværker sætter man i. Reglen en Pris for hele det
samlede Maal og beregner derefter et 'l'illæg for Veksler og
Stikbjælker. Gulv. Indskud og Forskalling beregnes pr. Kvadrat-AJen. Ved Gulve maale; man Dybden ud til Vindueshlændingerne, hvor saadaune findes. Ved Indskud regnes Bjælkerne med i Flademaalet,. og ved Skillerum regnes Dpl'aabuingerne med. Trappen beregnes pr. Trin.
Ved Udregningen af Arbejdsløn nen skulde man indføre
lIfaalene paa det færdige Arbejde uden Tillæg, da Betalingen
sker derefter; men da der næsten altid forefalder adskillige tilfældige 'l'ømmerarbejder, SOIll altsaa ikke kunne angives nærmere
forud, beregner man ofte Arbejdslønnen efter de samme Maal
som Materialierne i man kan naturligvis ogsaa i Stedet derfor
anføre en Sum til "forskjellige Arbejder."
S n ed kel' ar b ejd e t opføres. altid. IDod. Priser. for Materialier og Arbejdsløn i Forening. Det Samme gjælder alle de
følgende Arbejder. l Priserne for Snedkerarbejdet er endvhlere
indbefattet Ops<etning , Beslaauing (PaaB<etning af Hængsler,
TÆase og andet Beslag), samt Tillæg af Hmu, :Propper o. s. v.
I Beslaaningen el' ikke indbefatt.et I'aasætning af Dørgreb, som
udføres af Smeclen eller af den, der leverer Greb.ene.
S III e d e ar h e id e t.
Vindues- og Dørbeslag beregnes pr.
Vindue eller pr. DfJr. For større Ankere o. Lign, anføres ofte
ell Pris pr. Pund.
.Jernbjælker kunne angivesentenpr.l;',Wl'l.~l
eller pr. løbende Alen (efter at man har udregnet V <egten, pr.
Alen). Iøvrigt posterer man ofte J ernbj<elker ogalidre"større>
Smedejernskonstruktioner sammen med Jernstøberarbejdet,da de"
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som oftest leveres fra Jernstøbere og lYIaskinfabrikanter. Ligesom ved Tømmerarbejdet er det rigtigt her at beregne en Sum
til forskjellige tilfældige Arbejder.
Jernstøberarbejdet. Kakkelovne, Komfurer, Rensedøre
o. Lign. regnes stykkevis, hvorimod større Støbegods som Søjler,
Dragere o. s. v. enten kan opgives pr. Pd. eller pr. Stk. efter
en forudgaaende V ægtberegnrng. ,
Tækning og Blikkenslagerarbejde. AltTækkearbejde
beregnes pr. Kvadrat-Alen, hvorimod Tagrender, Nedløbsrør o. s. v.
beregnes pr. løbende Alen, heri ikke indbefattet Rendejern og
Rendestifter, som angives pr.· Stk.
Malerarbejde og Tapetsering.
Ved l\Ialil1g eller
Tapetsering af V <egge regnes .kun de virkelige Flademaal, saaledes at altsaa Døre, Paneler og Gesimser fraregnes. Alle ikke
pln.nB "Flader 11laa beregnes udfoldede.
(Saaledes bliver f. Eks.
Betalingen for Maling af en D}Jr beregnet l!8fter dens udfoldede
Ji'ladei', som ved Opmaalingen af det udførte Arbejde findes tilnærmelsesvis ved Multip]ikation af det udfoldede Højclemaal med
det udloldede Bredemaal, hvilket tages med et Baandmaal).
G l a l' lU e s t e ri\! b e j d e t angives enten pr. Rude, pr. Vindue
eller i Kvadratmaal. Der bør beregnes en Sum til Ruder, som
slaas i Stykker inden Bygningen er færdig og til midlertidige
Ruder, hvor saadanno kUDl~e tænkes ni ville finde Anvendelse.
Gas- og Vandindl'æg. Ledningerne beregnes i Reglen
pr. løbende Ji'od med alle Samlest,ykker indbefattede i Prisen,
hvorimod alle Haner })ereglles særskilt. H vor midlertidige Ledninger bruges ved Byggearbejdets U c1førelse, maa man ikke forsømme at tage dpm Illeil i Overslaget. See yderligere Pagg. 228
og 229.
F o l' H kj e Il i gto Under denne eller en lignende Overskrift
samler man ofte saadanne enkelte Poster, som ikke kunne hen(øres under ile andre Hovedposter, elle]< som angaa Arbejder
udenfor deu egentlige Bygning, SltaSOln Mures Isolering (naar
den ikke optages under lVI1:trer~~bejdet), Brolægning og andet Veja.xbejcle, Indhegning, Brønclgraviiing, lCloaker, Latriner, Reg'ulering af 1'erl'ainet i en større Omkredso. s. fr. Haveanlæg med,1tiages sjeldent i Bygningsoverslaget. Endelig plejer man til Slutningen at anføre en Sum til Administratior;sutlgi.fter oguforudsete U dgif1:er, hvilken sættes til 5 til 10 Proceril af de øvrige
13
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U dgifter, alt efter Bygningens Beskaffenhed .og efters.om de øvrige
P.oster e1'e beregnede mere eller mindre rigeligt. Især ved større
Bygninger med særegne K.onstrukti.oner ell€r:~ed en U~styrel~e,
s.om gaar ud .over det mere dagligdags, bør Dte-rslaget Ikke &løres f.or knapt, f.ordi det. altid bliver mere usikkerl;end ved ganske
almindelige Bygninger, hv.or man har sikkrere Data at gaa efter.
N aar man skal gjøre et samlet Overslag .over flere Bygninger (eller skarpt adskilte Partier af en eukelt Bygning), s.om
skulle .opføres i F.orening, bør man f.orOversigtens Skyld. h.olde
hver Bygning f.or sig. Man kan da til Slutningen meddele en
Oversigt, hv.oraf det ses, hvad Murerarbejdet, Tømme1>arbejdet
.o. s. v. hvert f .ol' sig k.oster ved alle Bygningerne tilsammen.

Kr.

Grundsten . . . . . . . .
Bet.on af Kampest€msskjærver,
dit.o af
.
dito
dit.o af l\!Iurstensskjærver,
dit.o af
dito

AFSNIT.

SAMLING AI<' MA'1'ERIAL- OG ARBJlJIDSPRISER,
nærmest beregnede f.or almindelige Husbygningsarbejder.

(Som bekjendt hltve,PrisernepaalYIl>teriale . .og ,Arbe.idei
de sidste Aar været underkl>stede mange ]'omndringer .og de
have endnu langtfra fæstnet sig. Det er derf.or umuligt ~t bestemme dem llf1jagtigt, .og Benyttelsen af denne Prisliste maa derfor ske med .. fornøden Kritik).

(,run dllrb e.j d c.
Grulldudgnwlling, f.or første Kast (indtil en Dybde
3 A l e n " . pr. KllhikfllYll
d.o.
for andet Kast
Bortkjørsel af J 6rd pr. Læs
Vejlængdell. .

3:
4:
3:
4:

øre.

44 ~
1
90

. pr. Kubikfavn
6 pr. Kubikfod
8
6
8

90

80

lIartbnggerarbejde, Brolægning og Vejarbejde.
Kl',

Kampestenssokkel, 12" høj
dit.o
18" høj
Tillæg f.or Hjørner
Trappesten af Granit, 14" brede

ditu

NITTEKDE

..
1:
1:
l:
l:

pl'. løb. Al.

50
50
5 50
5 20
5
8
1

pr. Stk.
pr. lllb. Al.

12"

dit.o
10"
Br.olægning, lI'faterialier .og Arbejdsløn,
med 1ste Sort Br.osten.
pr. O Favn 25
2den ~
23
3die -20
F.ortogssten
23
Arbejdsløn ved Brolægning, med Tillæg af Sand,
lIled Firemandsstempel .
pr. O Favn
5
Haalldstompel
4
Br.osten at tildanne af gamle Brosten
3
dit.o
af Rullesten, 3die Sort
dito
4
dito
dito
dito
4de Sort
3
Kinnekulle RendestenslJUnd, 1" dyli . . pr. løh. Al.
l
Overkjørselskister af Gmnit med Stænger .og Planker 13
BOl'dursten af Granit, 12" brede.
4
,. dito
af Kinnekullesten . .
1
En 'J'agvandsskaal . . . . . . .
3
Sk.otske . Fliser .og y ()rk~hirefliser
. pl'. [J Al.
6
Vej med Bundlag, Kampestensskjærver .og Gruslag
tilsammen 8" tykt. . . . .'. . . pr. O Favn
9
Arhejdsløn f.or Kløvning af Bundsten 1)r. Kubikfavn 12
dito
f.orSkjærveslagning...
22
dit.o
f.or Udgravning, Vejlægning .og Tromljl,/'g

,

pr.

O Fath
13*

øre.

5

l

66
66

50
66
33

50

197

196
:Makadamisering med Murstensskjærver og Grusning
pr. O Fav,n
Arbejdsløn fol' dito dito . . . . . .

Kr.

Øre

4

8
66

Mllrmaterialier.
Flammede Mursten
. pr. Tusinde 25
30
Alm. gule
dito
32
rtlde
dito
40
Pressede gule dito
42
røde dito
64
graa dito
100'
Formsten.
150
Glasserede Sten .
40
Klinker .
24
Gule Flensborgel' Sten .
20
Flammede dito
40
Brøndsten . .
2
lVIUl'stensfJiser .
pl'. O Alen 1 Kr. 17 ø. til
6
Gulvfliser af Marmor
. . . . . . .
Ildfaste Sten fra Høganas 9" x 41" x 2!" pr. Tusinde 110
dito
fra .den kgl. PorcelJænsfabrik,

8!" x 41;" x
8" x 4" x

21"

1~"

90
80
7
. pr; Foust.
6
pl'. Tusinde 80
90
'160
pr. Hundrecle 24
pr. Td.
4
8
12
14
14,

Ildfast Ler, brændt
dito
mat
Røde 'l'agsten
Graa dito
Glasserede do.
Kridtsten
Stenkalk .
Graa Cement (Frandsen & Meyer) .
Portland Cement . . .
dito
, bedste Stettiner
Gibs
Murs,md.
Skjælsand
pr. Td. 66a
Hvidsand
pr. Ring a 4! Pd.
Rørtraa,d

2

Rørsøm .
pr. Pakke a 1000 Stk.
Gibsrør .
pr. Trave af 18" Omkreds
Ler
pr. Læs
Isoleringslag af Skifersten
pr. O Al.
Stillads til 1 Etage pr. løbende Alen af Bygningens
Omkreds.
dito til hver følgende Etage . . . . . pr. løb. Al.

Kr. - øre.

80
7

4

50
3

50

MlIrerarbeJdsl øn.
(Svendeløn).
Murarbejde.
Kampestensgrund, ! Alen høj, at lægge, stampe, udgyde med :Kalk og udlige
til et Anlæg af 1 Stens Mur
pr. løb. Al.

30
37

q
2

45

2!

53
60

3
4

75
90

5
G-runden 9" bredere elld Alllæget.
Kløvet Kampestensmur . .
:l- Stens l\:Iur, Bindingsværk.
.J
Grundmur. .
~.
af dertil form6!ile Sten .
~
af almindelige Sten
4
1

pr.

O Al.

r
11
14
17

21
21

H

28

2

32
36

2:l3

3:lTykkere :Mure.
. .
.
pr. Kubikfod
For Murværk; som skalfuges, tillægges.
pr. O .Al.
For Muring i Cement tillægges.
Hule Mure betales s.om massive,

40

44
5
3
4

...

.~--
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For runde :Mure betales et Tillæg af 33~ pCt. og
naar Stenene skulle hugges, et Tillæg af 50 pCt.
F Ol' udvendige Mure med' flere end l Hjørne for
hver 12 Alens Længde betales for hvert Hjørne
flere i Tillæg
. . . . . . . pr. D Al.
For Formuring af gamle eller halve Sten betales i
'l'illæg. . . .
.......
pl'. DAL
1 Stens Hvælving paa :Forskalling. .
l
elito
dito
i Cement
"i
i
Tøndehvælving med lIStens Gjordbuer
~
Korshvælvning til Pudsning
~
elito
til Fugning
~
Skorstenskappe
Sokkelsten at sætte og formure
pl'. løb. Al.
]"'or hvert sanl mA l.1hugget eller frelllspringende Hjørne
tillægges . . . . .
. . . . . . . .
Trappesten at lægge og form ure , med Fundament
pr. løb. Al.
Glat Hoveelgesims indtil 12" hflj'at mure
dito
18"
elito
dito
24"
elit o
]'01' Sparrehoveder tillægges
Frise, 3 til 4 Skifter lløj at Illure .
For glatte Gesimser 80m skulle fuges, tillægges 12
pCt. og fol' Gesimser med Sparrehoveder ,25 pCt.
Almindelig Gaardgesims med 3 Vinkellister, indtil Hi"
høj, at mure og skure eller fuge.;pr:iøb, Al.
.l\Iu1'tykkelsen hag Gesimser regnes m~el i Murens
l<'ladeindhold.
Vinduesplader af Skifer eller Jern, 8" hrede, at indlægge . . .
. . . pr. Stk.
af Ccmcntpuds med 1" Fremspring
dito
pr. Stk.
dito
af Mursten paa Kant.
dito
af dito
paa Fladen
Dampskorstlm, firkantet, 3i Sten tyk nederst, indtil
35 Alen høj, at mure og fuge'. . . pr. løb. Al.'
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4
4,

25
33
32

l
1

25

84
34
25

1
34
67
25
25

Dampskorsten, firkantet, 3t Sten tyk nederst, indtil
50 Alen høj, at mure og fuge. . . pl'. løb. Al.
dita dito indtil 60 Alen htij . . .
For runde ellerattekantede Dampskorstene tillægges
pl'. løb. Al.
18/18" Skarstensrøl' at. mure og indvendig rappe og
afkoste
pr. løb. Al.
13~/13:\-" <lito dito
9/9" elito dito . .
4~/S." Eml'f)r dito .
En 18/18" Skol'stenspibe, indtil 2 Alen over Taget
at mure og f{lge
En 13t/13 ~" dito elita dito .
En 9/9;' elit o dito dita . . .
For hver Alen, Piben el' højere, tillægges 50 pCt.
Hvor flere Piber mures samlede, betales hver udadvendende Side llled .} og hver indadvendende
Side llled A af fomnførte Priser.
.
Flunkerne i en rragkvist at mure, udvendig fuge og
ilHlvenc1ig rappe
. . . . . . . . . . . .
HavJkamme at ,lække og udvendig fuge eller pudse
pl'. hlh. Al.
l!'lisegulv at lægge i Kalk
. . . pr. D Al.
JHurstensgulv a,t lægge
Kalk, udgyde og afskul'e,
paa Fladen
pl'. CJ Al.
paa Kant.
dito
i MI)nster
elito
med Underlag af Sten paa
Ima Fladen . . . . .
Ulldcrlagspiller indtil 1 Alen høje .
pr, St.k.
En Kloakbrønc1 H/18", indtil 2{ Alen dyb, med 2
Skifter som EUlid . . .
.......'.

lU.

10
12
2

68
56

/

42
34
5
5

70

4

4

36
25

,

50

øre.

]13

20

40
29
17

2

Fugning og Pudsning'.
Fugning med glatte og beskaarnc Puget·.~ pl".
dito elito elito paa rød 1\1ur . . . . ..
med flade Fuger, skaarne efter en

D Al.

15
18
22

..

".".::,:-

200

201
Kr.

..

Fugning med flade J!'uger, skaarne efter en Liste
paa rød lUur . . . .
. . pr. D Al.
dito med Jern. . . . .
For Fugning af Facader med Forsiringer
og U dmuringer tillægges
6m
Udvendig glat Kalkpuds
dito
dito Cementpuds
Trnkne Baand, Indfatninger o. desl., indtil 10"
Brede. . . . . . . . . . . . . pr. løb. Al.
For hver Tomme, Breden er større, tillægges
Eu Facade med 5 Etager at pudse glat eller fuge,
med trukne Baand og Indfatninger, og underste
Etage glat pudset og kvadret . . . pr. D Al.
En lignende Facade med ru HjøI'uekvadere
og underste Etage ru pudset og
kvadret . . . . . . .
Sparrehoveder at opsætte.
. . pl'. Stk. 20 til
Puds paa Betongulv . . .
. . pr·DAl.
Indvendige Gesimser med indtil 10" Tværmaal at
trække . . .
. . . pr. løb. Al.
For hver 'romme Tværmaalet er større,
tillægges . . . . . . . . .
Hullister at trække, Radius indtil 4"
For hver 'romme Radius el' større, tillægges . . . . . . . . . . . . .
Naar der i et Værelse er flere end 4 Hjørner, betales hvert Hjørne udover 4 som ·1 Alen Gesims.
Glat Kalkpuds paa indvendige Murflader pr. D Al.
dito Cemcntpuds paa
dito
Puds p!~a Bindingsværk. . . . . . . .
dito " Brædevæg eller Loftsforskallillg
dito " Forskalling under 'l'raI1per med
lige Løb . . . . . • . . . .
dito paa Forskalling under Trapper med
skjæve Trin . . . . . . . . .
Rapning og Afkostning paa V ægge.
3 til
Lofter at hvidte. . . .'
Vægge dito
og farve .

ør•.

24
20

10
14
18
66
5

Andre Arbej'der.
9'egltag at indhugge og understryge pl'. 1000 Tagsten
dito med Valme, Skotrender eller
Kviste dito dito
. Kakkelovne at opsætte og udmure pr. Stk. 1 Kr. til
Komfurer med Ovn
dito
dHo
pr. Stk.
Komfurer uden dito
dito
dito
En Vadskekjedel at indmure

.Kr.

øre .

18
20
1
4
3
8

A rbejder, som udføres af Arbejdsfolk.
Lerlægning paa Indskud
pr. O Al.
Kalklædskning . . .
pr. Td.

50

4

25

67
Brøndsætning.

35
12

En Brønd, 8 Alen dyb, 2 Alen i Diameter, gravet
og muret med Brøndsten, lIled Postetræ og Beslag, koster i Alt circa . . . . . . . . . .' . 300

50

Tø IR IR erm a te ri al i e r .
Pommersk Pyrretømmer.

4

25
3

Under 20 Alens Længde:

6/6" .
7/7" .
7/8" .
8/8" .

10

9/H" .

12

10/10"

11
15

11/11 "
12/12"

13/13"

17

14/14"

pr. løh. Al.

82
11

27
1 45

l

83

2 43
3 2!)
4

20

4 93
5 72

'I større Længder:

6/6" .
7/7" .

7/8" .
8/8" .

1
l

36

1 56
l 78

202

203

Pommersk Fyrretømmer.

Calmar Fyrretømmer.

l større Længder:

Kr.

pr. løb. Al.

9i 9 " .

10/10"
11(11"

12/12"
13/13':
14/14"

ø:re.

Kr.

6/6" (svensk Maal).

2 25
3 12
4 20
5 50
6 46
7 49

pr. løb. Al.

S/S"
9/9"
10/10"

84
l

52

;7IQ~'

'IV

1

8/8"
9/9"

l

62
82
2
16
1 48

6/6" (engelsk Maal)
7/i"
7 l,/8':

8/8"
~I/!:l"

25

Svenske og finske Spær.
Bondespær, 10 Alens .
pr. Stk.
dito
12
dito
15
dito
18
Sastmolaspær, 18 Alens.

50

pr. løb. Al.

1

2
3
8

25
50
33

68
80
8S
28

heregnes efter Priserne for Heltømmer meel Tillæg af fSkjærelønnen, som regnes till! Øre pl'. løbende Al. for hver Tomme
af Snittets Højde. Priserne for Halvtømmer og Krydstømmer
blive altsaa henholdsvis Halvdelen og Jj'jereledelell af Priserne
for det Tømmer, hvoraf de ere skaarne, lIled Tillæg af ~ Øre
for hver 'l'omme af de skaarno Fladers Brede.

Em 14 ti.l 18 Alens JÆngde:

Plan kei',

62

6/6" (engelsk Maal)
7/7"
7/8"
8/8"
9/9':

1

Halvtømmer og Kryelstømmcr

Under 14 Alen:

7iS"
8/8':
9/9"

46
57
68

7/7" .
8/8': .
9j9" .

l\Lt! mØ 'l' rJ 1lI Ul e r (]l'yr og Gran).

6/6" (engelsk MaaI)
7/7"

19
32
40

6/7"' .

74
94
8
40

Fra 16 til 18 Alens IJængde:

pr. løb. Al.

5/5;' .
5}6" .
6/6" .

Under 16 Alens Længde:
l)r. løb. Al.

30

Nordlandsk Tømmel'.

Halmstads Fyrretømm er.

7/7"

36
53

7/7"

4/4" .

6/6" (engelsk Maal)

øre.

l
l
1

Kr.

3" Vestervigske Planker (vankalltede),lO" brede pr. TyIt 64
3"

3"
2"

dito,
dito
dito

11"

76

12"

84
45

10"

øre.

204

205
Kr.

2" VestervigskePIanker (vankantede), 11" brede pl'. Tylt 50
56
dito
12~
2"
2/10" Danziger Planker i korte Længder pr. løb. Al.
Svenske 7 Alens Planker, 2/8" .
• pl'. Tylt 28
33
dito
dito
2/9" .
38
dito
dito
3/8" .
44
dito
dito
3/9" .
34
Finske 7 Alens 3/9" Planker.
13
dito Bondeplanker
lVIaterialierne til en almindelig Hovedtrappe uden
Rækværk, eller en Kjøkkentrappe meel. Rækværk
4
kunne omtrent beregnes med .
pr. Trin

øre.

Lægter.
45
50

Bræeler.
l !/S" vestervigske Bræder (firskaarne) . pr. 168 Fod 32
Norske Bræder (l!" tykke), lste Sort. pr. 100 Fod 11 20
10
dito
2den
8
dito
3die 6 25
elito
4de
(lste Sort Bræder have en Brede af ()!L. 7", 2c1en,
adie og 4de Sort 5 til 7 ")
Hi.Jvlede og pløjede norske Gulvbl'ædel' (6" brede),
lste Sort pr. 100 }'od 10 50
9 50
dito
dito
2den Sort
<lito
PalleIbræder med ·.:ij:øvl plta
4
Kanten ~" . . .
3
Norske F~rskallingsbræder V))"
Perna~er Bræder, 7 Alens(14' svensk), 1V6" pr. 'l'ylt 15
18
<lito
.dito.
14)7"
22
dito
dito
l!lS"
24
dito
dito
lH9"
28
dito
dito
It/IO"
3
Finske Forskallingsbræder , 5 a 6 Alen lange
:Piteå Bræder, 1/7" 7 Alens, 3die Sort (firskaaI'ne, til Tagforskalling) . . . . . .
LUbske 6 Alens Vragbræder (til ru Brædeskillerum) . . . . . . . , . . . . .

Kr.

Øre'

Skaarue Lægter afnorlandsk Tømmer, 1V2!" pr.løb.Al.
dHo
dito
1M3"
dito
afBræder (4de Sort norske)
1M2 t"
12 Alens finske Lægter (Straalægter) .
pr. Snes

12

Søm.
4" smedede Søm
5,'
dito
elito
6"
l" klippede Søm eller Dykker
Il"
dito
2"
.~
dito
21-'~
dito
3"
<lit.o
dito
3t"
4"
elito
l" Tl'aadsøm eller Stifter.
(lito
l'"
2"
2"
elito
dito
21 "
3"
dito
dito
3 1"'
4"
dito

1 10
1 50
2 35
55
95
1 55
2 75
3 60
4 40
5 85
45
75
l 25
1 65
2 15
2 90
4 25

llr. Hundrede

pr. Tusinde

"

9
104'7 13

T ø I\l rera rb ej dsb n.
(Svendeløn).
Hugning og Afretning af Tømmer.
Hugning af en Sille 5" høj.
pl'. løb. Al.
6"
dito
dito
<lito
dito
7"
dito
dito
8"
dito
dito
9."
dito
dito 10"
dito
dito 11"
dito
dito 12"

2l4
2.14

2t
3''E
·1

41
5
v 2l
~

i!

206

207
Kr.

Hugning, Afretning og Høvling af en Side, 5~ høj,
pr. løb. Al.
dito
dito
dito
6" høj
dito
dito
dito
7"
dito
dito
dito
8"
dito
dito
dito
9"
dito
dito
dito
10"
dito
dito
dito
11"
dito
dito
dito
12"

øre.

6!r

7*
7t
83~

912
10

Kr.

For hver Tomme større eller mindre Bjælketykkelse tillægges eller fradrages
pr. Stk.
Indtapninger og Blade i 4/8" Ha1vtømmer .
For hver Tomme større eller mindre Højde
tillægges eller fradrages . '
Skraa Tapper, hvis Brede er 1 ir Gange Tømmereta Tykkelse, betales dobbelt.

4
17
2

11

lIt

Dragerværker,
Tømmeret hugget paa 4 Sider.

Bjælkelag.
Bjælker ai hugge paa to Sider, note, paakæmme 1)aa
Murlægter af Kl'yd~tømmer og oplægge:
5/5" Tømmer
pr. løb. Al.
6/6"
6/7"
7/7"
7/8"
8/8"
8/9"
9/9'(
10/10"
_
ilvor løse Klodser anvendes i Stedet fol'
Mnrlægter, tillægges for hver Tomme
af Tømmerets Tykkelse .
pr. løb. Al.
Hvor del' ikke notes,· fradrages·
3/6" Halvtømmer uden Noter
3J/7"
dito
dit o
(Ufo
dito
4/8"
dito
dito
4i/ 9"
dito
dito
5/10"
dito
dito
5Yll"
Hvor løse Klodser anvendes i Stedet for
Murlægter, tillægges fol' hver Tomme
af Halvtømmerets Højde. . . . . pr. løb. Al.
:Mllrlægter og Halvtømmer . . . . . .
Indtapninger og Blade i 8/8" Bjælkelag . . pr. Stk.

l8~

2°ir
22

23

24i
26

27+
29
33

.,

-

7/7" Dragere og Stolper

00

8/8"

45

pr. løb. Al.
dito
9/9"
dito
10/10"
dit"
11/11"
dito
12/12"
dito
6/12"
dito
64/13"
dito
6/6" Vinkelbaand, indtil 24 Alen lange
pl'. Stk.
7/7"
dit o
dito
8/8"
dito
dito
Fordoblinger uden Vinkelbaand, ca. H Alen
lauge, af 3V7" Halvt.ømmer .
dito dito -- 4/8"
dito
dito dito - 4V9"
dito
dito
dito dito - 5/10"
dito dito - 5Vll"
dito
Fol' Fordohlinger af Egetræ betales 1 Gang mere.

55
"-e
Ul!

75
90
40
55
1 ,25
1 .33
1 50

83
1
1 10
1 21
1 33

Bindingsværk.

q··10;

25

Hu :Bindingsværk af Krydst.0lUmer hugget paa een
Side uden Løsholter
. . . . Fl'. l.øb. Al.
dito dito med Løsholter. . . . . . .
Hvor-der kun er Dørløsholter, tillægges .,. pr. Stk.
For Halvtmnmer hetales -j Gang mere; ...
For Spærtømmer tillægges Betalingen for Hugning.
Løsholter, skaame af Bræder
pr. Btk.
5/5" høvlet Bindingsværk . . . . . . pr. løb. Al.

10
11
17

6

25

208

209
Kr.

6/6" høvlet Bindingsværk . . ,.' . . . pr. løb. Al.
7/7"
dito
. . . . ..
Affasning og Udstikning ikke indbefattet,

ør.
30
36

Tagværker.
Spær og Hanebjælker at hugge, paakæmme paa Ramstykker og Aase og rejse:
3/6"
pr. løb. Al.
5/5" og 3MP
6/6"
7/7"
Hvor der er flere end l Hanebjælke, tillægges for hele 'ragværket . . . .
Naar Spærene tappes op i Hanebjælkerne,
uden Sammenkipning, tillægges .
Grad- og Skotspær . . . . . . . . .
Tillæg for Skifter, 5/5" .
pr. Stk.
dito dito
6/6"........
dito dito
7/7"........
Indtapninger og Blade ved Udvekslinger:
5/5" og 3/6"

,31/7"

6/6". . ..
7/7". . . .
Opklodsninger med Bolte paa Bjælkeenderne
Fodstykke, kæmmet paa Bjælkerne, hvorover
Spærene sadles 5/5"
pr. løb. Al.
dit06/6"
dito
dit o
dito
7/7"
Stole, Bagvægge, Trempelvægge med Fod og Kamstykke, 5/5".
dito
dito
6/6" .
7/7" .
dito
dito
Rkraa Indtapninger heri 5/5"
pr. Stk.
dito
6/6" .
7/7" .
dito
Aasekonstruktioner kunne regnes som Drag,ervæl'ker.
Opskalker øJ Planker . . . . .
. pr. løb. Al.

94
10~

12}
15
2
2

33
40

50
60
13
15
17
21

66
25

29
33
21

23

Ru sammenhugget Indskud
dito
dito
Høvlet og pløjet Indskud i
dil;o
dito
Lægter

Indskud.
i Not . .
pl'.
paallægtel'
Not . . .
paa høvlede

Forskallin g.
Ru Loftsforskalling . . . . . . . .
dito af firskaarne t" Bræder (norske).
dito imellem Bjælkerne . . . . . . .
Høvlet og pløjet Loftsforskalling . . .

19

2;\

q

17
15

11
61.4

3
17

33
17
25

21

33

50
21

37!

O Al.

31

25

29

øre.

Kr.

0lJskalker af Spær .
pr; løb. Al.
Lægtning til Skifer .
do.
til Tagsten
Rygningsbrædt (til begge Sider)
Tagforskalling, pløjet . . . . .
pr. O Al.
do.
kantstrøget . . .
do.
af firskaarne Bræder
Hvor Bræderne maa kallthugges, tillægges
Skotrelldefol'skalling. . . . . . . . . pr. løb. Al.
do.
, forsænket. . . . .
Ru Gesimsbrædt paa Enden af Bjælkerne
eller Spærene
Høvlet dito dito . . . .
Ru Gesimsforskalling, bestaltende af et
Brædt paa Undersiden og et for
Enderne af Bjælkerne
Høvlet dito dito . . . .
Spærender at udsveife . .
pr. Stk.
Ru Vindskede med Dækliste
. . pr. løb. Al.
Høvlet dito dito, med udsvejfede Ender.
Et rfagvinduo til 2 Rammer, af 5" Tømmer, med Gesims af Planke .og,Fronte_
spice, samt ind- og udvendig }j'orskalling . . . .
12
Et dito til 3 Rammer, dito dito . . .
14

pr.

O Al.

14

210

211
Kl'.

For Forskalling i Rum paa over 5 Alens
pr. O Al.
Højde tillægges. . . . . . . .
pr. løb. Al.
Enkelt Gesimsliste eller Gesimsbrædt .
Hvor del' er flere Lister, betales.
pl'. O Al.
Forskalling at nedbryde .

øre.

1
6 14

4*3

Gul ve.
Høvlet og pløjet Gulv 9J 5 til 6" Brædel'
dit.o
af 7 til 8" dito
dito
dito
af l!" Danziger
dito
Planker .
. ....
Gulv af maskinpløjede Bræder, 8" brede
foruden Tappen. . . . . . . . .
For hver halve, 'romme sidstnævnte Bræder ere smallere, tillægges
For forløbne Stød tillægges. . . . . .
For hver Frise tillægges : . . . . . .
For enkelte Gulve i gamle Bygninger
t.illægges. . . . . . .
Ru pløjet Gulv, B ræ derne l'kk e over Il"
:r
Paafodring indtil 1" paa Midten. . . .
Høvlet og strøget Gulv af 3" J<JgelJlanke1'
dito dito paa Egetræs Underlag . . . .
Høvlet og sammenfjeret Gulv af 3" }l'yrreplanker . . . . . . . . .
HfJvlet og pløjet elle!' fjeret Gulv af 2 ~
Planker . . . .
B1'ædegulv at opbryde . . .
Plankegulv do. . . . . . .
'rrempler"imellem Bjælkel'lle.
7/7" Ulltledag .
6/6"
dito
5/5"
dito
3!f7"
dito

pl'.

O Al.

9
l

'!

5

2!
4
12~

pl'. løb. Al.

pl'.

O

Al.

2*

84
96

55
44
3
4
ll1'. Stk.
pr. løb. Al.

Skillevægge og Døre.
Dobbelt ru Brædeskillevæg
Ru pløjet
dito

27*
23

pr.

O

Al. ""

13

Brædeskillevæg høvle}. "og pløjet paa
begge Sider
Ru Lægteskillerum med Liste foroven og
forneden.
dito med Fodstykke paa Pæle.
Høvlede og pløjede glatte Døre med indskudte eller paaskruede Revler
Indpasning og Beslaaning af samme.
Ru pløjede Revledøre
Høvlede Lægtedøre
Ru
dito

Kr.

pr.

O Al.

øre.

50

6i
17
66
pr. Stk.

1

33

1 66
1 16
1 17

Trapper.
En almindelig lige toløbet indstemt Trappe uden
Rækværk, l Al. 9" til l Al. 12" imellem V angerne, llled Repose og Forskalling under Løbene,
Trinene af 2" Planker. . . . . . . pr. Trin
2 67
Naar Trinene ere af 3" Planker, tillægges.
3il
N aar indtil k af Trinene i en Etage ere
1
skjæve, tillægges for disse. . . . . .
N aar indtil 5 af Trinene ere skjæve, tillægges
84
Naar alle Trinene ere skjæve, tillægges. .
66
:l!'or hver Tomme Trappen' er bredere end
10 12" eller smallere end l o 9", tillægges eller fradrages . . . . . . .
4
En Kjøkkentrappe med lutter skjæve 'l'rin,
10 3" imellem VangeI'lle, med opgaaende
:Mæglere og Fyrretræs Rækværk med
runde Sprosser eller Ballustre .
3 60
Fyrretræs Rækværk som det anførte
pl'. løb. Al.
33
"En o})sadlet Trappe, helt høvlet..
pr. Trin 6 til 10
Pakhustmpper o. Lign. af 2" Planker, omtrent
11 Alen brede, med l\~ægle1'eogIJægte_
rækvæ~k, uden Stødbræder og Forskalling, men høvlede paa Undersiden
2
Hvor intet Rækværk er, fradrages";'".
33
Fol' skjæve Trin tillægges . . . . .
33
Loftstrapper indtil l! Alen brede, af l:l"
Bræder, llled Forskalling, som er høvlet
14*

213

212
Kr.

og pløjet paa begge Sider, eller med
Stødbræder og ru Forskalling. . . . pr. Trin
Samme Trapper uden Stødbræder og Forskalling . . . . . .
For skjæve Trin tillægges

1

33

1

33

Plankev ærker.
Beklædning, høvlet paa en Side og pløjet, betales
efter Priserne for Gulvlægning.
Naar Bl'æderne stryges lige brede, tillægges pr. O Al.
Naar Beklædningen høvles paa begge Siger,
tillægges. . . . . . . . . . . .
Ru Beklædning, et paa to, med Affasning
og kant.strøget . . . . . . . . .
dito dito, ikke ·.kantstrøget . . . . '. .
dito dito, uden Affasning og Kantstrygning
Beklædning, et paa to, høvlet paa begge
Sider og med afrettet Dækbrædt . .
Ru Beklædning paa Klink, kantstrøget,
affaset og med lodret l!'agbrædt . .
elito elito uden Affasning . . . . . . .
dito dito dito og Kantstrygning
Naar Beklædninger ere over 4 Alen høje
og Stillads maa anvendes, tillægges,.
Ru Plankeværksstolper, med 2 Stivere i .Jorden og.
Dæl,brædt, 6/6" og 7/7"... ,.,..pr,·Stk.
(lito fiito, 8/8" . . . . . . . . . "~O
Ru. Portstolper med Kryclsfod.. og,Stjovere.
'Falsning af Stolper. . . . . . pr. løb. Al. Stolpe
Huggede og hØvlede StolIlel'. beregnes efter Ovenstaaende med Tillæg af de for Hugning og Afretning anførte Priser.
Udnotning . . . . . . . . . "
pr. løb. Al.
For liJgetræes Stolper tillægges for det
Stykke, som er over Jorden. .
Høvlet Hammer af Halvtømmer, med
Vandnæse, Afskraaning og Not for
Bræelerne . . . . . . . .

4t
14i
12&
8!
6 41
37!
12!
1.0~
8~

3
75

84
3

Kr.

Øre.

33
12,}

øre.

Dækplanke paa Stolperne. . . . . . . pr. løb. Al.
27
Naar Hammeren eller Dækplanken ikke
notes, fradrages . . . . .
8
En ru pløjet Revleport . . . . . . . . pr. O Al.
42
En pløjet Revleport, høvlet paa 1 Side . 5 5
En dito
dito
- begge Sider
66
Beslaaning' og Indpasning regnes særskilt.
Stakiter.
Ru Stakitstolper, skraat afskaarne og med 2 Sth'ere
i J orden . . . . . . . . . . . . . pr. Stk.
dito elito, huggede paa l Side og med Dækbrædt . . . . . . .
. ....
OverskraU11nedc I;,Øsholtsl' og tilspidsede J.Jægter
pr. løb. Al. Stakit
Høvlede Stakitstolper, afrundede eller afskraaede, med
2 Stivere i J orden. . . . . . . . . pr. Stk. l
For Stolper af Egetræ tillægges • . . . .
Stakit med overskrammede Løsholter og tilspidsede
eller afrundede Lægter, samt Fodbrædt pr. løb. Al.
dito dito me.cl indstemte og afskraaede
Løsholter. . . . . . . • . . • .
Tillæg for dobbelte ru Stakitporte med Beslaaning
pr. Btk. 3
dito for høvlede elito dito . . . . . . .
4
Tillæg for ru Stakitlaager med Beslaaning
l
dito for høvlede dito dito . . . . .
2
Rundstokkestakit, indtil 2 Alen højt, med 2 Løsholter og afkantede Stolper . . . . . pr. løb. AL
2.
Et tredie Løsholt' . . . . . . . . .
For hver 6" Stakitet er højere, ·betales TIU mere.

42

50
29

50
92
9

50

33

...... Andre ,Arbejder.
En Portdrager til 3 ellei'2:l-Stens Mul"pl'. løb; Al.
En dito til2'ellel'lfStens 'Mu}.
En ditotil.1 Stens lVIur .
Vindues- og Dørplanker til 3. Stens' Mul' •
pr; Stk.

84
66
33

60

214

215
Kr.

Vindues- og Dø~planker til 21 og 2 Stens Mur pl'. Stk.
dito dito til 11- Stens :Mur . . . . . . . .
dito dito til 1 Stens ~Iur . . . . . . . .
Høvlet Hestekrybbe med Afdelingsstykker pr. løb. Al.
Ru dito dito . .
Høvlet Høhække . . . . . . . . . .
Ru dito • . . . . . . . • . . . . .
Et høvlet Spiltog med rund fritstaaende 7 til 8~
Stolpe med Krydsfod og 3 Stivere, notet Fodstykke og Spilbom, samt Plankebeklædning eller
dobbelt Brædebeklædning. . . . . . . . . .
Et høvlet Spiltog med opgaaende Stolper og 2 Trempler, uden Beklædning . . . . . . . . . . .
Et dito dito med høvlet Beklædning . . . . . . .
Et Halvspiltog ved Muren betales med ~ af ovenanførte Priser.
En høvlet Brandstige. . . . . . . . . . pr. Trin
En almindelig Stige . . . . . . . .
Buer med 1 Centrum, af dobbelte ru Bræder eller
med paanaglede Revler. . . pr. Alen Periferi
En almindelig brædebeklædt- Retirade uden Døre,
JIled Gesims eller udsvejfede Spærender med .. 1
Sæde . . .
En dito dito med 2 Sædm'
En dito dito med 3
En dito dito med 4
p~:Sæde
En dito dito ·med 5 eller flere Sæder.

øre.

40
20
25

66
66
50

Kr.

øre.

2-1 Alen bred, af It" Bræder, med. Høvl paa
En
En
En
En

20

Bu
En
En
En

10

En

Ramstykkerne, Slaglister, Blokkarm og Indfatninger
dito dito med Brædekarm
dito dito, stumpt sammenstemt, med Blokkarin
dito dito med Brædekarm
enkelt Firfyldingsdør, 3° 9" høj, 1°9" bred, med
3" Blokkarm og Indfatninger
dito dito med Brædekarm
dito dito, stumpt sammenstemt, med Blokkarm
dito dito med Brædekal'm
glat Revledør, 3° høj, 1° 6" lJred, med Blokkarm
og glatte Indfatninger
dito dito med Brædekarm

32

25

.:.' ..:

~9

22
22
16

13 17
Vinduer.
50

33
25

22
40
54
G4

14

Sue/lkerarbejde.
Døre.
En dobbelt udvendig Dør, ca. 4 Alen høj,2~ 1,\Jen
bred, af 2" Planker, med Skraafyldinger, Blokkarm og indvendig Indfatning. . . . . . • . 120
Samme Dør med et 20" højt Vindue i .Karmen over
Døren • • . • . • . . . . . . . . • • . • . .
En dobbelt indvendig Firfyldingsdør, ca. 3i Alen høj,

Et Vindue llled 6 udadgaaende Rammer og lige Overstyl[ke,
2° 18" højt, 2° 21" bredt
30
30
Et Forsættevindue hertil
24 til
Et Vindue med 4. udadgaacmle Rammer og lige
Overstykke,
2° 18" højt, 1 18" bredt.
30
20

°

Et Forsættevindue hertil
.16 til
Et Vindue med 3 udadgaaellde Rammer og lige
Overstykke, 2° 14" bredt, 18" højt
Et Vindue med 2 udadgaaende Rammer og lige
Overstykke,
18" højt, 1 o 18" bredt
2° 1° 18"
2°6" 2°
Et Vindue mec11 udadgaacnde Ramme og lige Overstykke
18" højt, 21« bredt
1° 18"
1°12" 18"
F()l' fiadbuet Overstykke i de anførte Vinduer tillægges t, for halvcirkelformigt ~.

27
29

25

18
19 50
17.

12 50

9
13
1<150
ti

6
7

216

21.7
Kr.

For flad buet Overstykke i Forsættevinduer tillægges.
For halvcirkelformigt dito dito . . . . . . . . .
Et Vindue med 2 indadgaaende Rammer og en fast
Ramme foroven, samt lige Overstykke, Rammerne
til Spejlglas, 3° højt, 2° bredt.
For flad buet Overstykke tillægges
For
.. ::-, halvrundt dito dito
Såmmenstemte Vinduesskodder af 1" Bræder, med
Høvl paa Ramstykkerne , uden Beslaaning
pr. O Al.
dito dito, stumpt sammenstemte .
Omløbende Bryst- og Pillepanel med Høvl
paa Ramstykkerne . . . . .
dHo dito, stumpt sammenstemt . .
Lysnings- og Blændingspanel med Høvl paa Ramstykkerne og tilhørende Vinduesindfatl1inger til
et 3° højt og 2° bredt Vindue, J.Jysningen 14" dyb
dito dito, Lysningen 10" dyb
dito dito, .Lysningen 6" dyb.
Tagpanel med løse Flager
pr. O Al.
l!'odpanol, 12" højt, med Fod- og Dækliste pr. løh. Al.
Ji'odbrædt, 9" højt. .
dito
7 a 8" højt .
Fodliste, 4" høj. . . .
Glat Indfatning, 4" bred
Blindiister pa!t Mur .
....
dito paa Bindingsværk eller BrlBdev~g

øre.

Kr.

Trapperækværk med Mahogni Haandliste og drejed<.>
Ballustre . . . . . . . . . . . pr. løb. Al.
dito med Fyrretræs J;Iaandliste og drejede
Ballustre . . . . .
Rund Mahogni Haandliste
Knagerækker .
Parketgulv af l O Alen store Egetræs Tavler fra
pr. 'O Al.
Boning af Parketgulve. •

4

6

36
6
12

3
2 50

9

6
5
1

33

6

17

8 Ilte dellrb ejd e.
Portheslag.

2

70

Til en tofløjet Port med Fyldinger.
- dito
<1lto med Laage
Plankeværksport .
- Laage i et Plankeværk.

2

25

1

25
82
60

~'il

28

øre.

60 til 100
.100 til 140
24 til 28
6 til
8

24
20

4'0

38
17
14

Andre Arbejde.r.
pr. O Al.
Kjøkkenhordhlad af 3" Bøgeplanker
6
4 50
dito af 3" Fyrreplanker . . . . .
dito af 2"
dito
.....
366.
En Kjøkken- og Spisekammerindretning til en Lejlig150
hed paa 5 til 6 Værelser . . . . . . .
100<'
l<Jn dito til en L<.>jlighed paa 3 til 4 Værelser
5Z'
En dito til en Lejlighed paa 2 Værelser . .

D øl' bes lag.
en dobbelt Dør:
2 Par hollandske Hængsler.
2 Kantrigler . . . . . . .
En indstukken I,aas. . . .
Et Pal' lYlessinggreb med Skilter
Tilpasning. . . . . . . . .

Til on enkelt Dør:
Et Par hollandske Hængsler . .
En indstukken Laas. . . . . .
Et Par JVlessinggreh med Skilter
'rilpasning. . . . . . . . .

3 Kr.32Ø.
4
50
4
2

"

50
50

l Kr. 66

65

ø.

4 2 - 50 - 50 8

Til en enkelt glat Dør:
Et Par Opsatshoongsler med Stabler,Kassela~s
med Jerngreh, Skilter og Slutkramper . . .•.
Df1rgreb afMessirig;'rræ; Rorn eller Glas, med tUe
hørende Nøgleskilter . . . . . . • . . 2 til

7

6

66

218

219

Vinduesbeslag.
Almindeligt Beslag til firkantede Vinduer med udad·
gaaende Rammer
. . . . . pr. Ramme
dito til Vinduer med flad buet eller halv·
rundt Overstykke . . . . . . . .
Naar Beslaget paasættes med Skruer, til·
lægges . . . . . . . . . . . . .
Beslag med Espagnolet til 2 udadgaaende Rammer
uden Post. . . . • . . . • .
Beslag med Paskvil eller Espagnolet til 2 indad·
gaaende Rammer uden Post. . . . . . . . .
Almindeligt Beslag til Forsættevinduer med lige ellel'
fiadbuet Overstykke . . . . . . . pr. Ramme
dito til dito med halvrundt Overstykke.
Stormstænger, l Al. o" lange .
. pr. Stk.
Trækruder . . . . .
pr. løb. To~me

Kr.

Kr.

øre.

l

35

1

52

33

25

Andet Smedearbejde.

12
12
l
1

9
60
7

En Skorstenskappe , .
. , . . . , . 16 til
Kakkelovnsrør (Spjæld og Rensedøre medregnede)
pr. Pd.
(En løb. Al. af Plade Nr. 16, 4!" i Diameter, vejer
6 Pd.).
pr. Pd,
Kakkelovnsplader (paa Gulvet) af Jern
pl'. Stk.
dito af Zink
En Dørklokke Illed ca. 25 Alen Klokkestreng
3
til 4 Træk

12
14

1
10

21

21

46
21

20
40

l

3
14

Jern s tø be nrbej de.

15

'ril 'rømmer· o·g ::.\furforbindelser.
l\Iurankere med Krampe~' og Søm. . . , . pr. Pd.
(Et almindeligt 15" langt lYluranker vejer 6,4 Pd.,
et 18" langt I<'orskudsanker 9,6 Pd).
Spidsklammer . , , . . . . . . . ,
. pr. Pd.
(En 8" lang Spidsklamme vejer 1,4 Pd., en 10" lang
1,8 Pd. og en 16" lang 2,6 Pd.).
'frappebolte, 5" lange. . . .
pr. Stk.
Murhager, 6~" lange . , . . . . . .
pr. Pd.
Bolte, ~" tykke, med Møttrik .
(En 12" lang Bolt med l\føttrik vejer 2,75 Pd., en·
18" lang 3,5 Pd).

øre.

35

.Tern bjælk er.
Valsede Jernbjælker indtil 251 Fod lange, med smalle
:B'lige "
.....
pr. Pd.
dito dito, med brede Flige. . . . .
13 til
dit o dito, svære Profiler. . . . . .
For Længder over 25! Fod tillægges
'l'illæg for Transport, Retning, Forandringer,
Underlagsplader: Mønniemaling l Gang
6 til

Hængejern med Bolte. . . . . . . . . . pr. Pd.
(Et 24" langt dobbelt Hængejern med 2 Bolte vejer
23, 5 Pd.).
Skorstensankere . . . . . . . . . , . . pr. Pd.
Et Skol'stensanker af M2" Jern, 3 Alen langt, vejer
57,5 Pd., et dito 4 Alen langt, 66,5 Pd.

Kakkelovne.
En almindelig rund Kakkelovn,
3° 21" høj, 17" iudv, Diameter foroven
ao 7"
16"
ao
14"
2 o 20"
13~'
2U 14"
12"
2°
- 8!"
En l\JagasinoVIl,
3° 8" høj, 18" iudv. Diameter foroven
30
15"
14"
2° 20"
2° 15"
13"
2° 12"
11"

170
115
85
67
55
30
140
115
,9.0

2° 4;<

11"

80
62
58

l° 23"

9"

45

54
33

220

221
Kr. øre.

Kakkelovnsrør af Støbejern:
4~" Diameter, 12" Længde.
18"
24"
30"

pr. Stk.

36"
5"

6"

12"
18"
24"
30"
36"
12"
18"
24"

1
2
2
3
4
1
2
3
4

33
66

66
66
66
41

l()
5 33
l 83

')f\U

VV

36"
Skrueringe til 4~" og 5" Rør.
dito
- 6"
Knærør, 8" til hver Side, 4!" Diameter
5"
dito
dito
dito
dito
6"
En Rensedør fordyrer et Rør med 25 pCt.
Et Spjæld
- ....
Bøsninger med Stoppere til Kakkelovnsrør pr:. Stk.

2
3
4
6

1
1
l

nn

O;)

33
41
16
33
50
41
83

Vadskekjed.ler til Indmuring.
En almindelig Vadskekjedel
20" i Diameter, til 66 Potter
22"
90
24"
112
26"
148
28"
192
31"
250
33"
300
.. -.'
35"
- 350
En emaillel'et Vadskekjedelmed, Flige, og flad Bund
20" Diameter, tiL66Pti~ter
22"
!lO
24"
112
26"
148
28"
192
..
31"
250
33"'
.... ..
300
"
35"
350
.~:.

Komfurer.
Et Komfur med For-, Side- ogOvllrplade, 'samt
Vandkjedel,
29!" langt, 19" bredt.
34"
21."
24"
34"
38"
24"
44"24"
Et :S;:oinfur med For-, Side- og Overflade, samt Vandkjedel og Stege ovn,
29!" langt, 20" bredt.
34"",22"
36"
28"

66
33

Kr.

28
35
40
45
50

Øre

Et Komfur med For-, Side-?g Overplade samt Vandkjedel og Stegeovll,
40" langt, 30" bredt . . . . . . .
70
. . . . . . .
105
60"
30"
Et fritstaaende Komfur med 2 Kogehuller og Vandkjedel; 28" langt, 18" bredt
. . • . . 38
Et dito dito med 3 Kogehuller, Stegeovn, Vandkjedel
og lVIessingstang
30" langt, 22" bredt
85
36"
28"
100
55"
28'"
145

Rensedøre, Ventiler, ,Riste.
En 18/1 8" Rensedør .
."
dito
9/18"
dito
9/15"
12/12"
dito
dito
9/12"

;,

. ;:.}

10
15
19
25
30
40
50
62
16
24
28
36
46
60
80
96

8
6
5
4
4

I.

50
50
50
50
25

11

i

222
En 9/9" Rensedør .
6/9"
dito
6/6"
dito
En 12" Stjerneventil, til at aabne helt
10"
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
En 41/4!" Luftrist
dito
4}/9"
dito
9/9"
9/9" J alousiris~ uden Karm .
dito
med Karm og Rude
Kj øk ke n va cl sk e.
En 13" bred, 18" lang V adsk
16"
22"
dito
18"
24"
dito
28"
30"
dito
Yandlaas fordyrer Vadeken med
Pumper.
En 'l'rykpumpe med Bundventil, til Oppumpning af
Drikkevand eller Sumpvand, 3" i Diameter
En dito, dito, 4" i Diameter
Vinduer.
Et Kjældervindue med Karm,
36" bredt, 18" højt.
30"
14"
24"
18"
24"
12"
Et . Kjældervindue uden Karm,
45" bredt, ~8" højt .
,,36"
14"
32"
12" ~
16"
18" E.n Trækrude til et Kjældervindue.

223
Kr.

øre.

3

25

2 50
2
9
6

25

2

32~

18~"-

.40"

20J."

~

~ir:firkantet Stald~ndue

4 75
3

Et halvrundt Staldvindne med Karm,
~25f" bredt, 13" højt

75
75
40

65

48"
18"48"
27"Tagvinduer til, Tegl- eller Skifertage:
l Stens

65

pr. Stk.

65

12
10

65

9
7

40
50

8

75

6 90
'4 4()
44()

1

5

25
20
25

11
16

65'
85
15

3
4

65

6

65

8
11
18

50
50

Søjler, Drl.\gere, Altaner, Trapper.
,Terusøjler med Fodplader o. s. v.
Jerndragere . . . . .
Altaner med Konsoler.
Vindeltrapper

pr. Pd. 12 til
10 til
pr. '!'rin

20 til

Shl d indret ning.
En Spiltogsøjle med Over- og l}irderbom
Seleknegte
,.-;/
pr. Stk.
Høhækker
7 til
Krybber.
10 til

95

6
8
16

19

12

l

øre.

med Karm,

36" bredt 18" højt

2
4
6
9

5 65
6 90
10
15

Kr.

F'orskjelligt.
Støb.t Jerngitter 2 til 3" h,1jt.
pr. løb. Al. 20 ti!
Trapperækværk .
pl'. løb. Al.
Portafvisero, enkelte
pr. Stk.
dito
dobbelte.
Bogstaver og Tal, 4" høje
. dito
8"

dito12~"
Greb til Portklokkor .
En Fodski:~berist 10/30

15
13
21
30

80
3
8
15

40
16
7

10

75
2
4
4
6

50.

i:t-

224

225
En Fodskraberist 12/36 . . .
dito
17/36
Portrende, aaben, 51" bred, 31" dyb.
dito
dito 6~"
4"
dito
lukket 5~"
3i"
dito
dito 6,\-"
4"

10
11
4

pr. løb. Al.

50

5
5 50
7 50

Lynafleder af Kobbel' (foruden Spids og J ol'dplade
med Brønd)
Vinduesplader

øre.

Kr.

......

3

. . . . . • . . . . pr. Pd. 12 til

15

T æ k II illg og,.1 likk ell s lagerarb ej de.
Tage.
Tegltag af røde Sten. . .
pr. O Al.
dito - graa dito. . .
dito - glasserede dito
Kobbertllg (afstørrePlader), 8Pd. pr. O Al.
Blytag af 20 Pd.s Plader. . .
Jerntag, galvaniseret. . . . .
Zinktag paa Lister, Plade Nl'. 12
dito fladt
dito
dito bøIgofol'migt
dito
dito rudeformigt
dito
Tilstødning til Kviste i Zinktage .
. pr. Stk.
Skifertag af bedste bIaa Sten, 14/24"
p~. DAt
dito dito, lagt i Kit
dito dito, 10/20"
dito dito, lagt i Kit
Zinkilldskud til 14/24" Sten.
dito
til 10/20" dito.
TInderstl'ygning med ,Kit . .
-10tH
dito
nle,i Cement
dito
med Kalk .
Rygningssten af Skifer. . .
. llr. lØb. Al.
Ziukrygning, 14" bred, af Plade Nr. 11
Straatag. .
pr. O .Al.
Rørtag .•..
Paptag .
Spaantag
- 50,til

Kr.

Tagvinduer af galvaniserede Jernplader, til Skiferog Spaant,age;
11j17"
pr. Stk.
14/22" . .
18/23" . .
dito med støbt Karm til 'l'egltage;
2 Stens.
4
6
9
12

82
88
l

68
33
8 67
3 33
2 33

10

1 84
2 67

l

50

1
1
1

33
50
65

l
1

60
75
13
11

15
7

3

2 66

92

89

7 33
8 67
10 67

4
6
8
10
12

67
67
67
67

Render.

, -'". al,.
:Fuste -dobbelte Render (Gesiulsrender), Ullvenulg
galvaniseret Jern og indvendig af Zinkplade
pl'. løb. Al.
Nr. 12 . . . . . . . . . . .
HæJlgerellde af Zink, Plade NI'. 11, 6"
bred, 4" dyb . . . . . . . . . .
dito af galvaniserede Jernplader Nr. 22
Nedløbsrøl', 4", af ZillklJlade Nl'. 11
dito ,3 ",
dito
dit.o
,4k, Støbejern
dito ,3",
dito
pr. Stk. 50 til
Galva.niserede Rendejern
17 til
Mut'stifter til Nedløbs!'),r
clito, galvaniserede. . .
dito, llito, med Hængsler .
En Svanehals. . . . . .
En dito med Dl'1leknæ . .
'cSk6tfciidcl' afZiukplader Nr. 12 .
pl'. [] Al.
dith af galvaniserede Jernplader N"r. 22.
. Vrtisketud,\ af f1ill!r

..

. afEly... .

"

. .

3

1 17
1 67
1
84
1 30
1

60
2]

25
84

"

il

5 33
1 84
3 30
3

8

-'D~kipiader:', .

50
67
50

øre.

!"

tykke~

6"

brede.

r:(ii"

'.

. pr. løb. Al.

1
l 16
1 33

8"
15

227

226
Kr.

Skiferplader, :\-" tykke, 9" brede.
10"
dito
l"

pr. løb. Al.
pr.

D Al.

Tapets ererarb ej de.
Tapetpapir haves til meget forskjellige Priser. Et
Stykke Tapetpapir, 13 Al. langt, 18" bredt, giver
8 til 9 D Alen Væg.
Tapetlærred med Paasæt.ning . • pl'. D Al. 40 til
Tykt Grundpapir med Paasætning
dito dito med dito og Slibning .
Tyndt dito med dito. . . . . .
To IJag dito (et. tyndt og et tykt)
med Paasætning og Slibning
Paasætning af Tapetpnpir. . . .
. pl'. :::>tk. 50 til
I Paasætningen er Limning af Muren iberegnet.
Forgyldte Tapetlister (efter Breden) pr. løb. Al. 12 til
Malerarbejde.
Oliemaling 3 Gange, udvendigt Arbejde, pr. D Al.
elito
elito
indvendigt Arbejde,
Facader at male 4 Gange med Oliefarve,
dito
dito
med Kalkfarve,
8 til
For Stillads kan tillægges . . . .
Hil
Spatling og Slibning paa 'rl'æværk. . .
~.13til
<lito
dito
paa l\furpuds. . .
Maling.som Træsorter (Aal'ing)og Lakering
IJimfarve 1 {hng . . . . . . . . .
dito
med stærkere Farver
Marmorering i Limfarve .
- 13 til
Gulv at.fernisere.3Gange . . . . .
tlito at fernisere 2 Gange og lakere .
Et Vindue (Karm og Eammer) at male ud. ven dig og indvendig kan beregnes efter
MUl'aabningens Kvadratmaal til . .
Døre og Paneler beregnes efter det udfoldede Fladeindhold.
En enkelt DØ1' af almindelig Størrelse i :\- Stens Mur
udmaaler omtrent 16 D Alen (begge Sider), en
dobbelt Dør omtrent 24 D Alen.

øre.

1 50
1 66
6

50
16
20

14

Kr.

øre.
15
12
9

pr. løb. Al.
Fodpanel, 12" højt, med Dæksliste .
Fodbrædt, 9"
Fodliste, 4-5"
Trapper udmaales saaledes, at de to Vangesider, ~om
vende ind imod Løbet, regnes lig med en YdersIde.
Rækværk med Ballustre ogHaandliste at male pr. løb. Al.
dito naar kun Ballustrene males
.Jerntagvinduer at male 2 Gange. . . : pr. O Al.
Rensedøre
elito
dito
Stakiter beregnes efter det udfoldede ~Iaal.
Stolper og Baand i Bindingsværk at male
med Oliefarve paa l Side

42
33
33

17

11

35
70

GI a r Dl e s le fa r b ej d e.

25
17
20

25
10
5

17
25
41
8
11
17
15
20

Almindeligt hvidt Glas. Naar Rudens Højde og Brede
sammenlagt udgjiJr
indtil 40", koster Glasset indsat. • pr. D"
41 til 50"
51
60"

61
71

70"
80"
Dobbelt Glas koster Noget over det Dobbelte ai' allnindeligt Glas, tredobbelt Glas Noget over det
Tredobbelte.
. pr. Stk.
Glastagsten
pi:. O Fod
Mat mønstret Glas
Riflet Glas
..
Karreret Glas
Raat Spejlglas, 21" tykt
Spejlglas, indti120 D]j'o~,

42

75
l
1
1
l

50

85
4 35
{til 5 35
l 33

Ruder med Blyindfatning, lige ~
skraa
dito
dito
"
Indbefattede
ikke
ere
Jernelele
og
andre
Vindjern
de to sidstePrisel'.
>

15*

l

50

"

,

228

229
V a II d ro r s y Il i

Gasilldlæg.
Ledn,inger.

dito
Hængelampe
dito

-

dito
dito
dito

50
70

'so<,
:95
...•/.>
110
l

til vJ cli'llje
fast.
til at dreje

2
3
6

'1

lVI aa l el·e.

(. 15

35

1:70

15
30
1 50
1 85

l

1

2
2
7"
8"
'frukne Smedejernsrør at levere, indlægge og samle,
llle(l ~;illæg af Forbindelsesstykker :
l;:
'2" •
. pl'. løb. Fod

~)

(- 30 - )
(- fiO --- )
- 20
- 30
(- ~JO .•- )
. .
Anm., Stikledninger:l'l:a HovedrørettilByghihgenudf~res
frit af Gasværket, med mindre RøretskaI fØres
over j:.iiY;;,\; I}tli;~l ' roi; atlliiåt.ilBygi11ngen, i
hvilket Tilfælde Gasværket udfører det for Husejerens R e g n i n g . ; , · ,
Maalerne leveres af Gasværket··ogkllnnc·cnten
kjøbcs (af on hvilkensomhelst Stø:rrelse) eller lejes
for en Betaling af 3 Kr. aarlig, llaar·dø·have en
af de ovenfor angivne Størrelser.: For:Q}1Sætningen betales Intet.
. . . . . ..'.. .
(Se f<)D'esten Lov af 4de Marts 1857 og Regulativ fiJI' G-asindlæg fra Kjøbenhavns Gasvær~ af
ilte August 1858.)

25

65
50

3

70
85

:r .

'1"

,

,~. Lt,·
1~" .
2" .
Trukue Blyr~lJ' at levere, lægge og samle:
l

t

~,

l

20

1
l

40
85
(j5

.

32

1
l

40

-10

Haner.

90

20
50 "

4

":ji<

En 2-IJysmaaler (til ti Blus)
- 3
( - fl .. , )

- 5

Støbejemsrør at levere, nedlægge og samle:
l ~".
"
.pr. løb. Fod
2".

6(j

-."

am per.

En almindelig Lltlllpeanu af Smedejern, fast
dito
dito
dito

øre.

g.

Ledn~nger.

Indlægning af Gasrør i Bygninger, med Tillæg af Rør,
Forbindelsesstykker og Rosetter m. V., men Reparation af V ægge og Lofter ikke indbefattet:
tI< Rør (til 1 Blus).
pr. løb. Fod
2
).
~"
( 5
~"
( .I.
).
( - 10
- ).
( .
20
( - 40
).
( . 70
).
2"
( - 100
).
]~

Kr.
Il

Af Haner haves en Mængde fOl'skjellige Konstruktioner efter det forskjellige Brug, Tryk o. s. v.
'l'il Afspærringshaner i Jorden ere de saakahlte
Skyuerhaner at foretrække, forui ue sjeldent
komme i Uorden og ikke blive trange selv ved
i lællgelw''l'hlat''ladi:iifurørte~saiiirfordi' de' ved
. at aabiiestiHade Vandet. uhindret Gjennemgang.
Paa ~hHlre .'. Le4nillger . bruges dog . almi~delige,
solide'roilehaner. Saadanne kunne ogsaa med
FOl'del artVendes;"hvor- Vandtrykketikke'el' stærkt.
Deriniodbør, ·tnan,hvor der. er stærkt Tryk, anvende Skruehaner , for at ikke Rørene skulle

40

230

231
Kr.

sprænges ved Vandets Stød, naar det pludselig
afspærres.
Skyderhaner at levere og anbringe i .Jorden i en
Dybde af 4 Fod, med Spindel, Dæksel og Nøgle:
q.K.
. pr. Stk. 65
2"
75
a"
100
4"
130
5"
165
~

2M

7"

250
300
100

8"
Almindelige Brandhaner.
Metalhaner at levere og anbringe i Jorden
4 Fods Dybde, med Spindel, Dækselo. s. v.:
gl" •

Kr.

8 Fod lang, 7 Fod bred, 6 Fod høj.
7
8
4
6
6
6
6
6
4
6
5
4
4
4
4
Et Kar af It" Bræder med Splitjernbaand,
l Al. 18" i Diam., 1 Al. 7" højt, til 4 Tdr.
2 Al.
l Al. 12" 6 Tdr.
Et Kar af 2" Planker med Splitjernbaand,
2 Al. 22"
Diam., 2 Al. 4" højt, til 20 Tdr.
3 Al. 11"
2 Al. 4"
30 '!.'dr.
4 Al.
2 Al. 4"
40 Tdr.
/'fI.:I_
- !':A
4 Al. 11"
2 Al. 4"
VV .I.UJ..
4 Al. 21"
2A1.4"
60 Tdr.

-

15
18
22

'I~" •

1" .
Metal-Stophaner pall. Husledninger, med Nøgle
og Paasætning:

Afløbsl e d n i nge r

Øre,

475
420
400
350
300
225

35
45
100
120
160
"A"
"VV

225

J orden.

Glasserede Lerl'ør, 2 Fod lange,

,,4'(.

5
7

l". . . .
1" . . . .
En i" Aftapningshane med Nøgle og Paasætning
En ;l-" Kjøkkenhane (Fjerhane) med Pall-sætning .

{i

3
4

Opstandere.
En Opstander

øre.

medKass·e,'.Tlld,FJ·ii~-iilleiTrå\khåne{
'12·0
. ... . . . .
.'
a5
~

dito ·······åf 'Riirld~ttæ;med BeslilgogVentil!tn·
lavt Tryk • " • . • . . . . . . . . . '..
60
En frostfri Opstander med ,Jernhylster, til højt Tryk
90
En almindelig Træpumpe af pommerskTræ'meifRedskab og Beslag at levere og sætte' i' en 10 Alen
dyb Brønd. . . • . . . . . . ..... . . . 130
En

Reho ldere at opstille iJ3ygninger.
En Beholder af sammennittede Smedejernsplader, k" tykke,
med en Kant af Vinkeljern og Stivere indvendig,

4"

.pr. Stk.
6"
9"
12"
15"
18"
Bøjede Rør, Forbindelsesstykker og Spidsrør koste
50 til 85 pCt. mere end lige Rør, Vandiaase
100 til' 170 pCt. mere.
Nedlægning! 3 Fods Dybde . . pr. lfjb. Al.
i 5-6
2 til
dito
Rensebrønde, 12" i Kvadrat, c. 2 AL dybe, murede
i Cement og med støbt Rist • . pr. Stk. 30 til
Drainrør, 1 Fod lange,
2"
. IH'. 100 Stk.
3"
4" 'c",!, • •, ..
Drainledninger med Tillæg af Rør og Murbrokker
koste i Reglen

'"

"

1
l
2
5
S

45
25
60
60
25

l

50

3

3
40

4
9

15

232

233

ø,s.

Kl'.

2 Fods Dybde
- B til 5

pr. løb. Al. 50 til
l til

75
2

Kr.

Firk. Pilleovne, 3~Al.høje, 28" brede, 20" dybe i Foden 80
4J ",- - 3~"
24"
'
95
4i - - 36"
24':
110

øre.

Asfalt.
Naturlig (Seyssel-) A~falt paa Gader, 2" tykt, pr. O Fod
dito paa murede Hvælvinger, 1" tykt, i
2 Lag paa ~" . . . . . . . . . . .
dito paa Fortoge og Gulve, !" tykt . . .
dito paa flade Tage, ~" tykt, med Lærreds
Underlag . . . . . . . . . . . . .
dito til Isolering, ~"tykt . . . . . . .
Kunst,ig Asfalt til Port- og Staldgulv, 1~" tykt
dito til Gulve, l" tykt. .
dito ti! elito, ~" tykt
dito til Isolering, ~" tykt
Flydende Asfalt til Vægbeklædning paa
jevnt Murværk, l til 2'" t,ykt . .
dito dito paa ujevnt Murværk, 1 til 4'" tykt
dito til Isolering af Bjælkehoveder, 1'" tykt
Beton af Frandsen og JVIeyers graa Gement,
Grus og lYlurskjærver, til Underlag for
Asfalt, Blandingsforholdet 1: 4 : 8,
4" tykt
()"

CHasserede, lilla eller blaalige.

2

75

82
50
5,0
25
21
9
17

9

25

38
p o r c ellai liS - Ka k k e l o tll,e,

færdig opsatte i Kjøbenhavn, med J~l:ndør~ og Tillæg af
ildfaste Sten.
'

Uglasserede:

34

Al. høje, 28" brede, 20" dybe i Foden 80
32"
20"
95
4
36" -- 24"
100
RundeOvne,3i
24" i Diameter i Foden.
70
3:\
27"
85
414
,100
29"
Etage-Ovne,

Bi

"

31

4t

100

115
130
115
140

160

33

-

Fra J. B. Lorenzen i Kjøbenhavn.

(Kakkel ogsaa paa Bagsiden):
Al. høje, 24"
Diameter
Foden
3~
27"
29"
Firk.Pilleovne,3~
28" brede, 20" dybe 41
B2':
24"
4i
36" -- 24" Runde Ovne

1

ø

et"tas s ore de hvid e.

, (Ka,kkel ogsaa paa Bagsiden):
Runde Ovne, 31 Al. høje. 24" Diameter Fotlell 120
3~
27"
135
4~
29'(
160
Firk. PilleovnH, 3N
28" brede 20" clybe
1454{
32" - 2,1" 180
4{
36,( -- 24': -190
Kaminovne med Kakkelovnsrør paa Siden f r a . 300
Fliser til Væggebeklædningel> . . . . . pr. O Al.
3 50
Faa Ovnene lJaade J'erndøre og lVIessingtl,'re, da blive
de 10 til 15 Kr. dyrere.
Fra H. Kæhler i Næstved.
Ghsseretle hvide firkantede Ovne.
.250 til
dito dito !:Ijørueovne .
.275 til
Ikke hvide firkantede
.180 til
dito Hjøl'lleovue. . .
.1 H5 til
Usædvanlig store eller extra udstyrede Ovne ere dyrere.
Ovne med Reguleringsdør og Indfyldningsdør koste
40. Kr. mere.

SGO
3HO
280

2{i5

Ovne med matte Ornamenter ere 4 iiI 5 Kl'. billigere.
Ovne med .Jern-Underkasse .
fra 160.
Kaminovne . . . . . . . .
fra 500
Komfurer med Fajancefliser .
fra 320

235

234
Kr.

øre.

Fra Stettin.
Glasserede hvide Ovne af sædvanlig Størrelse ciFka 260
A nm. De firkantede Ovne staa sig bedre end de runde.

T ABELLE.R

fægt af en

Kubiken~ed

af forskjeHige laterialier.

OG FORMLER.

Lællgdemaal.
1 norsk Fod = l dansk Fod.
l svensk Fod = 0,9461 danske Fod (= ll;~ Tommer).
1 Meter = 3,1862 danske Fod (= 3 Fod 2;J Tommer) = 10
Decimeter = 100 Centimeter = 1000 Millimeter. 1 Deka·
meter = 10 Meter; 1. Hektometer = 100 Meter; ·.1 Kilo"
meter = 1000 Meter; l Myriameter = 10,000 Meter. (Bel:
gien bar samme Maal).
1 engelsk Fod = 0,9711 danske Fod (= 1l§ Tommer). 1 Yard
=
3 Fod.
1 preussisk Fod = l dansk Fod. 1 Alen = 25~ Tommer =
2,125 Fod. (Nu bruges Metermaal.)
1 dansk Fod = 1,0570 svenske Fod = 0,3139 Meter
engelske Fod = 139,13 Pariserlinier.

1,0297

fægt.
1 norsk Pund = 0,9986 danskePund.
l svensk Pund = 0,8506 danske Pund.
1 Kilogram = 2 .danske Pund = 10 Hektogram = 100 Dekagram = 1000 Gram; 1 Gram = 10 DecigrarIl = 100 Centi·
gram =" 1000 Milligmm. (Belgien har samme.Vægt.)
1 engelsk Pund = 0,9072 danske Pund. l Ton = 20 Centner
a 4 Quariers a 28 Pund; altsaa l Ton = 2240 Pund =
2032 danske Pund.

6,8
7,0
4,1l "- 5,9
6,8 ~ 9,7
9,9
10,3
~

l dansk Pund = 1,0014 norske Pund = 1,1755 svenske Pund
=
t Kilogram = 1,1023 engelske Pund."
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l~

2

2;}

2t
2~

3
3t
3~

3'.-

4
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6

r 11 Il Il

s S t m II g Il r

Fladt,
""
~8 :
::: Ll _________________
li,
'14
3/S
I,______________
' ___,__ __

Randt

0,209
0,836
1,880

1

It

Il

'<l-

Kvadratisk

~~

Il

r

~

"Il

~s

~8

Il

0~657

1,477
2,63
4,10
5,91
8,04
10,51
12,99
lf:i,42
1~'S.6

5,28
7,52
10,24
13,38
16,9B
20,90
25,29
30,10
35,32
40,97
47,03
53,51
H0,41
67,72
75,45
83,61
92,18
101,16
110,57
120,B9

,.~

~~

p.,j:j

8ro p

>-'3<1

I

0,313 !
0,418 I
0,522 I
0,627!
li
0,732'
2
0,836
2:10,941
2~
1,045
2t
1,150
3
1,21;4
3t . 1,359
1,463
3k
3t
1,568
4
1,672
4t - 1,777
4kl,881
4t 1,986
-2,090
5
5}
. 2,195
o?;-_ 2,299
5t
2,404
6
2,508
;'l
1
It
1,k

20,64
27.74
32~18

S6,H4
.42,03
47,44
53,19
59,26
65,66
72,39
79,45
86,84
94,56
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"'§
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1,568
2,090
2,613
8,135
3,658
4,180
4,70B
5,225
5,748
6,270
6,793
7,3Hi
7,838
8,861
8,883
(J,40o
9,928
10,45
10,97
11,50
12,02
12,54

1,880
2,508
3,135
3,762.
4,389
5,016
5,644
6,270
6,898
7,525
8,152
8,779
9,406
10,OH
10,66
1l,2!l
11,91
12,54
13,17
1B,80
14,42

2,191) i
2,92G· 1
3,658
4,389
0,121
5,852
6,585
7,316
R,047
R,77H

10,24
10,97
11,70
12,44
13,17
13,90
14,6B
15,3H

2,508
8,B44
.:1,180
0,016
5,852
6,H89
7,525
8,361
9,197
10,03
lO,87
U,70
12,54
13,38
14,22
15,05
15,88
16,72
17,56

16,09

18,40

16,83
17,06

19,2B
20,07
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15,o.~
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il

'l'ykkel,.
i trommer:

tI>{~ ~

Il.

af følgende Tykkelse i Tommer:

1,2M
1,672
2,090
2,508
2,926
3,844
3,762
4,180
4,598
5,016
5,434
5,852
6,270
H,li88
7,106
7,525
7,943
8,B61
8,779
9,197
9,615
10,03

0,627 , 0,940
0,836 I 1,254
1,045 ! 1,568
1,2M
1,881
1,463
2,195
1,632
2,508
1,881
2,822
2,090
3,135
2,299
3,449
2,508
3,762
2,717
4,076
2,926
4,389
3,135
4,703
3,344
5,016
3,553
5,330
3,762
5,643
3,971
5,957
4,180
6,270
4,389
6,584
4,598
6,897
4,807
7,211
0,016
7,525

.::ol-

l):;l 1--10 1-..1..

s I. m II g cl

II

--;0;418--T- 0,52S-j r'O:627---ru~0,'73~="r~'O,836"=
!l---r-g:~grr-g:~~~-I;--g:~~f-' 0,836
1,045
],254
1,463 I
1,672

0.164

3,34

P r. II Cl

I

.:rto

i

"'t:O

=
=
='=
:"

...l=I'i""
'=-"
........
'"

..
~
1:1
:>:"

di>
~

I>:>

co
-:1

,',

239

238

~

Sikker Belastning

Pund af Stænger, som ndsættes for et Træk
efter Længden.

Smedejern

Smedejern
Kva-

Kv","

dralisk

Rundt

Rundt

31
123
278
491
770
1100
1500
1960
3070

12700
15600

4420

6010
7850

Fod

.... o

Kva-

1==+=1
5!
51

7t
8

Bt
9
9i
10

IO.;\;

Il!
12 I

49000
56200
64000
72200
81000
90200
100000
110200

I

~ ~

IUdell

1;> o

~::

!I Ude: d:.liii-::~~:'
I
I
jæ

Kjæder

mi

,
I.

meel

~::

Stivore i I;.Stivere i
J.Jeddene! IJeddoue

~

~

~--=::~-~-:=::;;:...;:i·;:;;:;;~==

l\-i

t

I

{-

I

\." I

'i'tr I
~-

l\r
;}

I

,i

43!
55
172
219
386
492
687! 875
1074
1367
1547 ' 1969
2105
2680

I
I

2750

3500

=l;;o-o-r"~~7lI-~~~

I

-I

I

N-

I,

,j{i!-

I

H

!

*I
l

I

4297 I 0469,
5199 i 6617 I
6187 1 7875!
7261
9242 I
8422 I 10719 I~
9668 12305 I'
11000 14000

i
I

il

utj~~edO tj:r:~e

O·'

-.-I

Ic~1~-rl~1-r-84
2!
3!
4
5 1
6
7'
8

I

445
1004
1782
2785
4010
5559
7130

I

334
753
1337
2139
3007
4169_
5347

30

l 150 i ~iO I 410

58

I

4.:

C)~ Il ..

.::;u

14 I

22

87

I

73
l!O

":I:~

ua

180

310

I

I

140

76

I

32 1 67 125
29; 60 1 112

20 I

11

18

26

221

9

15

22

12

18

26

I

30

1

900

I 900

520

700

i

480

670

I

I

1090

1300

1090

1300

890

1090

1300

870

1080

1290

I 111

22
20

551 101
46 I 83

I

470
420

I
I

380
34_0

II

239
213

I
i

950

1210

690

890

1170

620

830

1110

560
510

770
710

1050
980

191

I 310

460

650

910

172

280

420

600

840

143

I! 228 !i

350

192 i 290

430

l

250

360

10

16

:: I

:~

5

9

HI

28

51

88

5

~I

12

24

45

771

II

I 750

270

6

I

520

310

120

7

I

720

::~ I ::~ I :~~ ~~~~ ~::~

13
12

l

I

340

280

I

24

I 730

550

12

206

151

24

I

5iO

I 11

0'>0
~(.JfJ

I

15

!

36

~__9J_10

I1"'19.9 l,

17!

28

/

Stivere i Stivero i
i Leddene Leddone

106

7

I 36 54 I
180
158
:: I! :: ::'::
I
::
l!

Sikker Belastning i l'und af lijæller og Tove.

il

I

36

11')!
~D!

18
19

---------r-----

=4=,h1=4i=~1=5=1 6

1~ I :: II ~: Il ~~:II :~~ I ::~

25000
30200

I
7:t I ~:g

II

i

Tommer

Tykkelse

~I ~7

=d=ra=!ls=k=

9940
12300

20700
24100
27600
31400
39800
49100
59400
70700

Højdel
i

i

ti ~ II

I

;~:~~ i~~g I

26400
30600
35200
40000
50600
62500
75600
90000

Træ

l' il

dratiSk=±===1

39
156
351
625
975
1410
1910
2500
3910
5620
7660
10000

i

~ Ii
~ m

I

Sikker Belastning i Centner af Fyrretræs Stolper _med kvadratisk
Tværsnit og plane Endetlader.

I

163

1(),~

I

141: 215
1231 187

510 i 710

I 600
I

520

450

310 1
390
270

!

Anm. Tallene j denne TIthel g'jælue kUll, naal' begge EndeHallerne slutte nøjagtig til faste Planer eller der paa anden Maade
er givet Stolpen en Afstivning imod Sidebevægelse, som kan regnes
lige hermed. I modsat Fald hør Belastningen kun være imellem
~

og

i

Hang sall. stor.
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Sikker Belastning

Centner af masshe',StøIJejerns, Søjler med
>:\~IaneEndenader.

Højde i

i

Fod
-_....:........

Diamet,ef i

[

TOHlmer

! 4
5
6
7
8
!l
-!'-c;;-=-----~------~==---;::::-~--,. _··_·_-':'::":'-'-::''..':;:-=-'::'::::::'-=--::-·i---===~·'=-'''''''-'-:::'-,;'-2:

3

8 ' 5 4 : 228'
9
44
186
10
37 i 156
11
'31 I 133;
12
27
114 ~
13
24 i 100
14
21 ',88,
15
19
78
1(;
17
70
17
15
63 i
18
14 i 57'!

,I

i
l

I

630!
520 i
430
370
320
280
244
217
194
175
15\)

1400 : 2700, 4400 ' 6400 l
1140 i 2180' 3700 5700
950 1820 3100 i 5000
810 i 1550 2700 i, 4300
700 1340 2310! 3706 '[
610 1170 2020 i 3200 ,
540 i 1030, 1780 2~00 '
480' 920 1580;2500
430
820 1420! 2280 ;
a90
740 1280 j 2050 I
350
670 1160 11860

I

l

i

8600 11200

I 7900 119500
i

7200! 9800
9000
5600 8100
4900! 7201)
4300 i 6300
3900: 5600
3500! 5000
3100 l 4500 ~
2800 i 4100

I 6400!

i
i

i

II

~,~ ::;if' ~~~ ~~~I: ~!~ l~;~ I

~~

10

l

I
~.~~~ I ;;~~ I ~~:~~

A n 111. 1.. llær",evllen af It Il l e S øj l e l' findes ved Subtraktion.
Anm. Z.' 'l'allene i denne Tabel gjælde kun, naar begge Endefladerne slutte nøjagtigt til faste Planer,,·I modsat ]!'ald benyttes den
følgende 'l'aheJ.

Sikker Ilelastning

Centner af masshe SlIlbtljerns Søjler lIIed
afrllllc1ed(~ Ell!lt~r.

Højde,
i
Fo<1

i

Diarneter i
2

'3

4

l

5

l

6

Let

"S

I, 183

i

B900!
3300 i
I
46
6')01 UOO 1820; 2800
13 ;
4Jj'
m
270
II
960
1590! 2500
14 I
35
lOa 'I 239
470
850 1400 2180
15 i
30
92
213
420
750 1240 1940
115 ,
82/ 19]
3RO,' 680 1110 l 1730
17
74' 172
340 i 610 1010 ]560'
IR
(17
156 i alO i 550
910
1420 i
19
(Il
142
280 i ,,00
S30 1290 i
56
130; 260
460
760 i 1190
20
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