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KONST, SLÖJD och HUSHÅLLNING.
- -----=-=%==== —

N:o 8*} Tryckt hos Geo. Löwegrbn. Gotheborg. Febr. 18
1824.

Strödda Antekningar öfver det Sköna i By66- 
n ad sk o n s t e n.
(Forts fr. N: 7.)

Den högtidliga karakteren kan blott genom stora mas- 
sor frambringas. En sådan bygnad måste stå på en hög plats. 
Ingången måste tillkånnagifvas genom en stor fritrappa. Fa- 
saden bör vara ganska enkel. Ingångsdörren stor, åfvensom fön
stren, och afståndet emellan dem mera bredt än kort. Jumindre 
prydnader och inklådningar, desto bättre, En portik för huf- 
vudingången år i det fallet tillräcklig.

Den allvarsamma karakteren har mycken likhet med. 
den högtidliga. Den fordrar äfven stora massor. Isynnerhet 
utmårker den sig genom en yttre simplicitet, Fönstern böra 
sitta närmare hvarandra ån i den förra; men ej för tätt. Deras 
så vål som dörrarnes infattningar måste vara enkla och något 
framspringande. Föröfrigt alldeles inga ornamenter. Fasaden 
kan vara mindre lång, och så afpassad, att deu ej obehag- 
ligt kontrasterar emot bygnadens höjd.

Den präktiga karakteren yttrar sig i storhet och rik- 
dom. Byggnaden måste hafva en ansenlig bredd och deremot 
svarande höjd , samt lysa genom mångfald och rikedom Pryd- 
pader tillåtas, men de få icke urarta till prål. Fönstern 

ra vara höga och stora, med smala poster. Ingången må-
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ste utmärka sig genom sirlighet och prakt. Byggmästarens 
smak och skicklighet såttas knapt på svårare prof ån vid 
uppförandet af praktbyggnader. (Fortsåltes)

Antekningar i Sinnebildsläran.
GODHETEN afbildas genom en skön qvinna af ädelt, 

men allvarsamt utseende. Hennes blick, full af ömhet och 
välvilja, är riktad mot höjden. Hennes drägt år af linne 
och den yttre mantelen år med guld invåfd. Iskötet håller hon 
en pelikan, som låter sina ungar suga sig. En hund och 
ett lamm hvila vid hennes fötter. Ett ungt tråd frodas vid bäc
ken, der hon tagit sin plats — allt sinnebilder af hennes för
träffliga egenskaper. Marcus Aurelius upphöjde Godheten 
bland gudarnas antal, och låt på Capitolium bygga åt den 
etriempel.

Vreden. En qvinna i furielik ställning med utslaget 
hår och förbundna ögon, en dragen värja i den ena och en 
häftigt brinnande fackla iden andra handen, afbildar denna 
last. En björnhud utgör en del af hennes koeffyr. Vid 
hennes sida löpa ett rytande lejon och en tiger med vidöppet 
gap. Hennes klådnad är eldfärgad.

Fosforiskt Elddon
tillrede» på följande sått. Man tager ett litet styke fosfor 
af ungefär en erts storlek, af torkar det val med sugpapper ,men 
aktar sig att icke fosforen fattar eld getiom gnidningen och lag- 
ger den sedan i en liten glasflaska med tåttillslutande glaspropp. 
Nu tildger man lika mdngd svafvelblomma r och håller flaskan i 
vaJmt vatten, tills fosfor en smälter och llandar sig med svaflet. Se
dan delta försiggått, slår man på blandningen så mycket neglike-
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olja^ som behôfves, J6r att gira fosforen jl) t ande då den kal- 
nat. Som all fosfor icke dr af lika godhet, sä kan qvantiteten af 
hvardet a ingrcdienlien icke precist bestämmas, utan måste 6fver- 
lemnas åt tilb edarens urskillning. -— Vill mai\ nu upptdnda ljus, 
så doppar man bloit en torr träpinne eller en hopvriden papers- 
timsa i flaskan, och drager den hastigt ut igen, så brinner den, 
Skulle det misslyckas, så gnider man pinnen jörst litet pà en 
kork eller något annat idmne — Vid bruket af dessa elddon må
ste en viss fårsigtighet iackttagas.

En Nattlampa för ganska godtpris.
Man skaf var en rak bokpinne med en glasbit tills den 

får en ljusvekes tjocklek , kringlindar den så tunnt som möjligt med 
kardad bomull, och doppar den derefter i smält, silad talg. En 
tums längd af detta ljuset brinner åfver en timma, och då a- 
skan aj trävekerr bortfaller af sig sjelf, bchåfves alldeles ingen 
putsning eller snytning.

Mjödbrygd på Ryskt och Polskt lått.
Till 50 kannor tager man, utom den erfordeliga vatten- 

qvantiteteten, 16 & gul god honung, {eller mera, allt som man 
^Ihafvamjödet starkt) 14 lodlngfära, i^lod kardemummor, lolod 
humble och ett par citroner. — Honungen upplöser man i det 
sjudande vattnet en half timmas tid, och af skummar den. Nu 
till ägger man humblcn, och låter det koka ännu en timma, hvar- 
efler man slår allt genom en sil, »ch låter det af kylas anda till 
14 grader Reaumur. Sedan tilläggas 5 till 6 lod god åljäst Efter slutad 
Jusntng, af tappar man mj ödet fårsigtigt på ett fat eller tunua, lå- 
K, det, der fullkomligt ut jäsa samt ligga tillsprundadt ^till 6 vec- 

"* När det hunnit bli alldeles kiait, ajtappas det på ett an- 
TvTl fot. eller på buteljer. Ett så lillagadt mjöd håller sig i 

^lltäpta kärl och i en sval källare flera år, och. blir bätl>e i 
«mina mån som det blir äldre.



Rodt Lack.
Den finaste sorttn gäres på följande satt. jRtt EK finaste 

Schellack ^ 8 lodL Eene disk terpentin, io lod. finaste cinnober, 5 gran 
kar min och 2 gran moskus utgöra ingredientiema. Sedan man 
smält schellacket och terpentinen, tillägges cirinobern, derefter mo
skusen och sist karminen, under flitigt omrörande. När det blif- 
vit väl hopbiandadt, gjuterxman det i formar till stänger. Rifver 
man cinnobern får st ihop med litet spiritus vini pà en färgsten, 
erhåller den en skönare råd färg och lacket flyter bättre vid 
förseglingen.

Plåster emot Vårtor och Liktornar,
Eit uns Galbangummi upplöses i ättika, och sedan den a evaporerat 

till behörig kons stans, tillägges } uns barkbeck eller tjära. 2 drachmer 
Diachylplåster (k m pl. diachyl simplex), en skrupel finstört Spen.sk grönt 
och like så mycket pulveriserad salmniak; sait gör deaf ett plåster. Vår 
torne eller. Lik tornarne måste först uppblötas och duktigt ingnidas med såpa 
eller tvål i ljumt vatten, och väl attorkas, innan plåstret pålägges. Det öm- 
sas livar 1 2:te tim 1 a Inom 4:de dygnet kan man med fingernaglarna bort- 
kratsa vårtan eller liktornen ända till roten.

Ett förtråffligt Läkplåster.
Detta tillagas af I 8 Bomolja, X d:o Mönjs, i lod hel Mastix, 3 

lol Kamfert, 6 lod tjock Terpen in, 2 lod Kamfe rt, t lod gult Vax, Till- 
redningen är följande: Bomoljan slås i en kopparpanna eller i en vanlig de
gel, som sättes öfver en lindrig koleld, När kokning borjar, tillslås Mön- 
jon. och omröres, under förfarande kokning, med en trästicka, tills massan 
börjat bli brunagtig Då tillägges Mastixen, sedin Vaxet, så Kamferten och 
si t Terpentinen Vid hvarderas inslående i pannan måste omröringen ske 
■tills saminanb andning försiggått, innan någon ny ingrediens tillägges När 
ellt är hopblandadt, hälles massan i små derrill gjorda papperslådor, och för- 
veras tillbruk, sedan den kallnat. Detta plåster, som utstrykes på tunnt lin
ne, och pålägges 2 gånger dagligen, uppmjukar hårdnader och smullnader 
i huden, uppdrager och helar dem igen. Erfarenheten är dess bästa före
språkare. Om vintertiden, då kölden gör det hårdt till utstiykni g, bör 
det uppmjukas på kakelugnen, men icke hållas öfver ljuset, ty derigenom 
går Kamfertens kraft förlorad.

Spen.sk



