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TIDNING
Mr

KONST, SLÖJD OCH HUSHÅLLNING.
  --o-av======v=-—  , 

------------------------------------------------------------------ ) Febr. 10
N:O 7-] Tryckt hos Gso. LÖWEGnEN;Götheborg- l 1824

Strödda Antekningar öfver det Sköna i Byg&- 
n adsk onsten,

(Forts, fr. N: 6.)

ORDNING år det första våsendtliga vilkoret. Den vill, 
att alla delar af en byggnad skola vara ordnade efter vissa 
reglor, jemte hvarandra och öfver hvarandra. Minsta fel 
häremot, t. ex. om ena våningens fönsterlufter ej sitta jemt 
öfver eller jemt under den andras, åstadkommer oordning, 
och der oordning år, der råder förvirring och smaklöshet. 
Det år ordningen, som man i Byggnadskonstens språk all
tid menar med proportion eller godt förhållande. 
Afvikelser från en gång stadgade reglor åro alltid vådliga, 
till och med för en Konstnår af den mest utbildade smak, 
känsla och skicklighet,

EUArTHMIIN, eller skickligheten att gifva en bygg- 
nad den karakter, som tillkommer dess bestämmelse, år ej 
mindre angelägen för Architekten Ilvarje byggnad, med 
anspråk på verk af konst, måste vid första anblicken förrå
da sin beståmmelse. Ett palats får icke likna en praktbygg- 
nad, en privatmans boningshus icke ett palats, och en kyr- 
ka icke hafva samma utseende som ett spektakelhus. Ett 
tempel måste se högtidligt ut; ett palats, isynnerhet um 
det ar ett residens tillika, måste göra ett. intryck af vär- 

18 net och storhet; en praktbyggnad måste antyda prakt och
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rikedom; ett tukthus måste våcka rysning, och ett bonings
hus, ett landtställe hafva ett behagligt och angenämt utse
ende.

Tillfölje håraf indelas byggnadskarakteren i den h 8 g- 
tidliga, den allvarsamma, den präktiga, den rysli
ga, dén behagliga och den romantiska. (Fortsattes),

Antekningar i Sinnebildslåran.

SMäDELYSTNADEN. De Gamle föreställde denna last 
genom Momus, som var satirens och tadlets gud. De af- 
bildade honom som en gubbe i talande ställning, under det 
han med sin staf stötte på marken. Hans mantel beströdde 
de med ögon, öron och tungor.

VåLGöRANDET afbildades genom en skön, af en strå- 
lande gloria nästan helt och hållet omgifven yngling, med 
vänligt, gladt leende ansigte. Hans stjernbeströdda himmels- 
blåa fladdrande slöja, som vårdslöst blifvit kastad ölver hans 
ena skuldra, beteknar himmelens välgörande och muntran
de ut eende. På hans ena upphöjda hand stå de 3 ne Gra- i 
Cerna, och i den andra nedfällda håller han en gyllende ked
ja; emedan ingenting fjättrar mera den éna menniskan till 
den andra ån emottagna vålgerningar. Vid hans fötier hvi- 
lar en örn, som håller mellan sina klor ett rof till tjenst 
för flera i glorian mot honom nedflygande småfogar. Den- 
na hieroglyf härrör från Egyptierna.

VåLVILJAN föreställes genom en qvinna, af godt och 
lugnt utseende Ur båda brösten utpressar hon mjölk, som 
af ett lejon och ett. lamm vid hennes fötter uppsuges Det- 
ta skall beteckna, att den svage så väl som den starke äger 
rält till hennes välgörenhet. Hennes stjernbeströdda him- 
melsblåa klädnad har samma syftning, som V å 1 g o r a n de ts.
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På ett altare bakom henne brinner en klar offerlåga, såsom 
ett tecken att religionen ingifver henne de kånslor, hvar- 
med hon omfattar och ulöfvar sina pligter. Man har åf- 
ven afbildat denna dygd genom en flicka hvars hjassa om- 
gifves afen gyllende krona och kringstrålas afen gloria. Hen- 
nes klådning är guldfärgad och af purpur. Båda hennes 
armar äro utsträckte. I ena handen håller hon en tallqvist, 
emedan skuggan af detta tråd tro» icke skada de buskar, som 
vexa i dess omkrets. Vid fötterna står en elefant, emedan 
delta djur icke gör de villsefarande resande skada, utan åter- 
för dem på råtta vågen.

Att göra Vaxduk.
Man tager oblekt finare eller gröfre linnvdf, spSnner dtn 

i en båge trådratt efter längden, och Ofverpenslar den med ett 
i lut kokadt klister eller mjölvällin^, och låter den torka Imel- 
lertid kokar man af 6 & linolja och r EK silfver glitt en fernissa y 
i hvilken man blandar en del finrifven kimrök. Dermed bestry- 
ker man nu väfven, hvilken man sedan marmorer ar genom på* 
ströende af blyhvitt, samt, då allt torkat, glånsar med mastix- 
fernissa. — Fill man göra grön vaxduk, så tage» spanskgrönt ' i 
stället för kimrök. Då vaxduken skall brukas till skyddsmedel 
pu bord och möbler, bär den vara g>'än, emedan den gråna fär
gen är askadligare fär ögonen samt angenämare och varagtigare 
dn den svarta.

Att stöpa goda Vaxljus.
O släckt kal< finiilVes, och tages deraf t lod till hyarje mark talg. 

" detta kokas, sjunker kalten till bottren, och talgen bhr ofvanpå qvar- 
seende A dennn talg blandar man nu 1 E till à fö vax, oc. stöper der' 
Oc ""$ På \ai liga viset. Om man gått rätt till yäyn bl de ganska vackra, 
“ slola brinna klart, samt ej förråda minsta tecken till talgblandning.
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Ait utfôüi em Vaxljus åro talgblandade.
Min dryper en iappe af det tända ljuset på klide, nch gjuter dir. 

på, sedan den Hefläeir 8 h kalinat, lires spivkrus vin), Nir inan gougaar kli- 
der, så miste VBNe sildeles Aff)ilia sig, ufsn StE qvaplemna flek, $ edan den 
af Spivtusen förorsakade fuktigheten torkat. == Et sNkeye medel r if n att 
efbryra Huset för it$ utröns, 9i det inre mer är af samma beskaffenhet 

som det yttre.

annat vildt 4 —■ 8
Hare 3 — 6
Kalf 3 — 4
Lamm och Får 3 — 4
Oxkött 3 — 6
Fläsk 3 — 6

T 
hålla sig.

abell, som visar huru länge följande köttslag kunna ungefär

Åkerhöns
Om sommaren. Om vintern.

2 dygn. 6 till 8 dygn.
One 6 — 14
Gås 4 — 8
Fasan 4 — 10 ——
Höns 3 - 6 ....
Kycklingar 3 — 4 —
Kalkon 4 — 8 -- we
Kapun 3 ~ 6
Dufvor 2 — 4
Hjort, rådjur och

Vid dessa uppgifter, som icke göra anspråk på ofelbarhet , utan blott 
böra tjena en omtänksam Hushållerska till ledning, anmärkes, att ungdjurs- 
kött snarare tager skada än de äldres och fullvextas, och att mer eller min
dre värmegrad i förvaringsrummet äfven bör komma med i beräkningen. 
Kött bör hängas i fria luften, utan ett vidröra vägg, plank eller bräder. 
Derigenom blir det tillika skyddadt för möss, råttor och kattkreatur.

G o d t Lin.
Det lin anses för bäst, som är vackert, långt och fint i tågorna, icke 

Straft eller styft, utan kännes mjukt och blött under fingrarna; har en gul- 
agtig, bvit eller silfverfärg, icke Svsrt eller grönagtig Vill man hafva ett 
vackert och varagtigt gern, får man vara noggran i valet af lin, och icke of- 
se någon liten förhöjning i priset,




