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TIDNING 
för 

KONST, SLÖJD och HUSHÅLLNING.
--- ------------------ FE br

N:O 6.} Tryckt hos Geo. LöWEGREN, Gôtheborg. 1 951

Strßdda Antekningar ôfver det Sköna i By@%- 
nadsko nsten.

Når vi se en byggnad, så fråga vi icke straxt efter 
dess mekaniska soliditet, icke efter beqvåmligheten af dess 
inredning: vårt öga är fastmer sysselsatt att undersöka, om 
den kan göra anspråk på skönhet, om dess delar åro vål 
ordnade, om dess storheter åro angifne efter goda propo
sitioner, och om prydnaderne åro hvarken chargerade eller 
oskickligt anbragte. Blott det yttre af en byggnad kan vid 
första anblicken åstadkomma ett intryck, och blott såsom verk 
af Konst kan en byggnad vid första anblicken interessers 
oss ; sinnena och inbillningskraften blifva fängslade genom 
det helas gestalt, genom dess karakter, genom densammas 
pittoreska behandling, genom de enkla delarnas former; 
men den fasthet, den beqvåmlighet förutsätta vi såsom vå- 

.sendtliga stycken, utan hvilka en byggnad ej kan tjena till 
nytta, ej eller göra anspråk på fullkomlighet, Architekten 
måste derföre bemöda sig, att göra sina byggnader till verk 
af konst, han måste åga kännedom af och smak för det skö- 
na, för att kunna gifva dem ett skönt, deras kar akter tillkom- 
mande anseende. Vål skola hans byggnader motsvara deras 
afsigt, om de äro solida, beqvåma och ändamålsenligt uppför- 
de; men de skola aldrig åstadkomma en angenäm verkan, 
om de sakna de skönhetsformer, som fågna ögat och sys- 
•ehdtta inbillningskraften.



Byggnadskonsten kan aldrig råknas till de Skona Kon- 
sterna: den hörer till dera, som det fysiska behofvet påkal- 
lat, och som man gifvit namn af mekaniska konster. — Det 
synes som hade Grekerna åfven så ansett den. Det är mårk- 
vårdigt, att sjelfva Aristoteles alldeles förbigått den i sin af. 
handling om de Konster, som vi kalla de sköna, oansedt.re- 
dan då Athen, Corinth och flera af Joniens ståder prunka
de med de stolstaste byggnader. Men det år mycket san- 
nolikt, att Grekerne ansågo Byggnadskensten för en gren 
af Bildthuggarekonsten,' emedan deras tempel och andra pub
lika praktbyggnader voro mycket besmyckade med bildthug- 
garearbete, statyer och basreliefs, och emedan pelare, gesim- 
ser och lister voro helt och hållet bildthuggeri. Också vo- 
ro Grekernas störste Bildthuggare Architektur tillika, Phi
dias, Polyklat, Skopas m, fl. hafva uppfört en del af Grek
lands skönaste byggnader. Det torde derföre ej vara för- 
mycket sagdt, om man tror, att Architekter och Skulptörer 
då, med ganska få undantag, förenades i en och samma 
person. Donna förmodan vinner styrka deraf, att Architek
tur och Skulptur alltid utbildat sig i lika förhållande, och 
likeom hand i hand framvandrat gemensamt med lika steg 
till fullkomlighet och fulländning. (Fortsättes.)

--------------------- /

Blyertspennor.

Desse år» olika både till storlek och godhet. De bdsla 
komma från England. De åkta Engelska bestå af Rissbly, 
en mineral af en mörk^ blylik fdrg och fingrynig halt; kännas 
flottiga under fingren och derjemte svärta ifrån sig. j Eng
land sönderskär man materien med fina sågar till tunna fyrkantiga 
stänger, som man infattar i trä eller rörpipor. -- Till en säm-
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re sort Blyertpennor tcges riskily, Icpsmålt ned tolojcr.ixim. 
Detta låter sig lått ore Jormas och handleras. — De Tysha Bly- 
ertspennorna géras i Berlin, Niirnbeig, Augsburg, Potsdam, Pas
sau och Regensburg. Materien smaltes, jöre beredningen, ihop 
med srajvel En xdmre sort går man aj Ealtenlly, en mineral 
af Blygråjdrg, med tillsats aj stajrel och ståtta hel. Denna 
dåliga vara igenkdimes aj dess slår het, grojta utseende och lätt
het att smulas och brytas. Hålles den i Ijuslågen 5 gijver den 
en blåagtig flamma och en svajvcllukt, som antyder dess upp- 
tlandningsåmne. Bedrägeriet har lart lillverkorne konsten att 
fylla dessa grafva blyertspennor med fin god materia i båda 
andarna. Goda Blyertspennor igenkändes der af att de låta sig 
lått formeras, utan att brytas eller smulas, brinna utan att 
gå isånder, når man håller dem vid eld, och att det, som man 
vid tillspetmngen bort skårer, icke år grynigt, utan bojer sig i 
små spånlika fasoner.

Råda Blyertspennor går as af Rådkrita, som dr en 1er ar
tad substans af mårkiåd fdrg, hvarpå i trakten kring Mürnberg 
dr stark tillgång. — De finare göt as med en viss omsorg, och 
begagnas till ritning med mycken får del. De gråfre brukås 
mest af Snickare och Timmermän till mått och längders utmär
kande , nummereringar o. s. v. Hvad som med dem skrifves 
varar i flera år, och uthärdar både luft- och vattenprof.

Oblater
gåras af hyetemjöl, som med vatten knådas till en tunn deg, Den- 

utplattas på messings- eller jernplåtar till tunna skifvor, ur 
hcilkå sedermera genom dertill inrättade håljern med skarp ågg 
^^oterNa uthuggas. Fid de rödfärgade lår anmärkas, att 

: ,cke år helsosamt att långe hålla dem i munnen till upp-
"Si ty den dyra cinnolcrn, sem skulle brukas, ersdttes 

""‘6‘h nied mönja, som år skadlig, i anseende till det stårre
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quantum bly den innehåller. t. Detsamma g Aller om de gröna t 
helst de merendels genom någon solution af Spansk grönt erhål
la denna fdrg> : —- ,

Tvål till Sidentvåttning.
Tag I Ä ren, fin tvål, % qvarter oxgalle, hvarigenom färgen får ett 

friskare utseende, 3 lod honung, 3 lod socker och f lod terpentin. Det
ta sammanblandadt, smälter man i en lerpanna vid lindrig eld, och när det 
hunnit väl blanda sig, hällar man massan i en annan panna genom en lin. 
neduk, som förut blifvit doppad i varmt och sedan i kallt vatten. Sedan 
massan stelnat eller fått stå till följande dagen, bar man en förträfflig tvål 
for tvättning af sidentyg, sidenband och alla slags blommiga bomullstyger.

Att bortjaga Finnar ur ansigtet.
Tag kamfert och svafvel, i uns af hvardera, samt siifverglitt och 

myrrha , uns af hvarje; stöt detta tillhopa, låt det blötas 7 till 8 dygn i 
1 & bränvin, doppa deruti en linneklut och tvätta dermed ansigtet.

Eller: Låt 2 göpnar Tuiengyllenojts koke i 4 stop vatten tills hälf
ten är qvar, och tvätta finnarne denned morgnar och aftnar,

Att göra Rökgubbar.
Benzoe 6 lod, Styrax calamita 2 lod, A'oetiäd 1 lod, Socker t qviu- 

tin, Ambra 2 gran, Moscus 2 gran och Kaskarillbark 4 qvintin, finstötte 
til! pulfver, sammanrifoas väl till en fast deg med erforderligt vatten, hvari 
så mycket Dragant blifvit upplöst, att det ser ut som ett tjockt s em Här- 
af formas de så kallade Rökgubbarna, som, efter torkning i luften, bi ett 
välluktande rökelseämne i rum. — Till bättre köp kunna de tillredas af 3 
iod Virak, 2 lod Benzoehartz, i lod Kaskarillbark och I & finstötta kol, 
som med erforderligt Dragantslim sammaurifves,

Salfva mot Fräknar.
Man blandar utpressad saft af icke alldeles mogna Vinbär, som ta

gas just då de börja att rodna, och rifver den med en thesked Svafvelblom- 
ma till en tunn välling. Härined bestrykas fräknerna om aftonen innag 
man går till sängs; om morgonen aftvättnr man sinörjelsen med ljum mjölk.

Prenumeration på denna Tidning erlägges på Boktryckeriet med B:ko 
R:dr 2: 16. — och for Landsorten på Kongl, Postkontoret hlritide» med B:ko 
idr s; 24 sk. för 50 numror.




