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KONST, SLÖJD och HUSHÅLLNING.
N:o 1.] Tryckt hos Gno. LöwzGnex, Götheberg* (‘en 7

Skola.
I de bildande Konsterna har man med ordet Skola 

utmärkt en viss klass Konstnärer, som antingen lårt sin 
konst af en och samma mästare, eller ock så studerat hans 
arbeten, att de i sina följt hans mandr. Sådana Skolor fö- 
rekomma och erkånnas i Målarekonsten, Bildthuggarekonsten, 
Byggnadskonsten , Musiken och i allmänhet i alla de konster, 
som man beteknar med benämningen af de bildande eller 
vackra; den förstnämda tyckes likväl företrädesvis hafva till- 
egnat sig ordet, och det år af den vi nu gå att meddela 
Konstnären och Konstälskaren några reminiscenser.

De fleste hafva antagit 9 Skolor i Målarekonsten: den 
Flarenti7iska t den Komerska, den Kenetianska, den Lombardi* 
^ka, den Franska, den Tyska, den Flandriska, och den Hol- 
idndska, hvartill i förra seklet kommit den Engelska, Gref- 
ve Tessin har hopdragit dem till 3, nemligen: den Italien* 
&^a, den Nederländska eller Tyska och den Franska Skolan, 
Vi blifva vid det första, och vilja i korthet beskrifva hvar 
för sig.

1) Florentinska Skolan."
Italien, Konsternas fordna hemvist och fristad, hade 

Senom de härjningar, som ohyfsade inkräktare der anställt, 
84 djupt sjunkit, att det inom sitt eget område, äfven i 13; de
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seklet, ingen Konstnår ägde, ekicklig stt fullborda de ar- 
beten, hvilka en åter ismåningom stigande smak började på- 
kalla. Rådet i Florens, nödgades år 1240 inkalla Målare 
från Grekeland, Dessa voro vål inga synnerliga måstare i 
ein konst; men de bildade, eller rättare framlockade ett snil- 
le, som, det förutan, kanske blifvit förloradt för konsten. 
Detta snille var Florentinaren Cimahue. Med honom börjas 
den Florentinska Skolan, som bland sina många elever upp
visar fiera stora måstare, bland hvilka må nåmnas en nåst 
före den liste, den utmärkte Leonard da ^inci t och den siste, 
kraftsnillet Michael Angelo Buonarottit som dog i Rom 1564.

Denna Skola utmärker sig hufvudsakligen genom något 
etolt, groteskt, icke sällan onaturligt, i figurernas ' rörelse ; 
genom en viss dyster strânghet, ett kanske allt graciöst ute- 
slutande uttryck af kraft, och genom en stor, i visst afseen- 
de nästan gigantisk, tekning. Florentinska Artisterna, med 
eit ord, tyckas aldrig hafva haft för afsigt att vilja behaga, 
och angenämt verka på synsinnet ; men vål att ernå en hög 
beundran.

Romerska Skolan.
Leonard da Finds läromästare, F&rocchio i Florens, 

var åfven Peter Peruginos, som bildade Romerska Skolan, 
och dog 1524.

Denna skola räknar flera stora mästare; men den, med 
hvilken bon upphörde, öfyeriräffar dem alla, och får kanske 
aldrig sin like. Det var den store Rajael Sanyo irån Ur- 
bino, Peruginos lärjunge, och som, till oersättlig förlust i5r 
konsten, dog, iöre sin måstare, är 1520, endast 37 år gammal.

Romerska Skolans elever bildade sig efter antiken, och 
hafva denna nit Uc a för den riktiga teckning, den vpphöi- 
da skönhet i fcimerna, den stora st il , del sanna peh råtte
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uttryck, som hos dem aldrig blir menligt får det ådla och 
sköna. Af antiken lärde de åfven draperingskonsten , och 
öfvert räffade deri sitt mönster. En skön komposition, i hvil- 
ken snille och majestät tydligen röjas, utmårker denna Sko
las arbeten. I koloriten gick den ej långt; den begagnades 
endast i den mån den ansågs nödvändig till utmärkandet 
af skillnaden emellan målarekonstens och bildthuggeriets al- 
eter. "Derôfver bår man ej undra •— såger Felibien Mensk- 
liga snillet är för inskränkt cch lifvet år kolt, för att in- 
trånga i alla konstens grenar, och att i lika hög grad kunna 
tillegna sig alla.” (Fortsattes)

Halmhattar.
Bruket af det slags B ruimershalmhattar, som man i 

cllmdnhet hallar Italienska, men som likväl till betydligare de- 
:en aro Tyska, har i sednare tider så ansenligt tilltagit, att 
årligen dryga sun mor utgå för desammas anskafjande» De dro 
veikhgen en dyr hufvudprydnad, om man så bär och kan kal
la a em i det yfviga, slokande skick de nu k of va., och n åste 
så vara och blifca, om man betraktar deras långa hitresa och 
den risk, som nitd deras inpraktisurande år förenad. De titt- 
scikas i Sachsen, is^nnerlisi i Dresden och kringliggande trak- 
trn, i Ileilincch på flera andra st rillen ; men de vackraste ech 
f naste Lomma ji ån Italien, isynnerhet fl ån orterna kring Flö

> enz och &nna, hiaicst nian> i anseende tiUdenofanlligQ mång- 
(ens som deiifiiirt di ligen aj andes till alla delar af Europa 3
dérföre Dikassei ar ch oliga suv.iwr. — Für alt få halmen ull
de fna, vidtages der följande metod; Man besår jeiltet med 
»ommarhvete, som alltid gifver det tunnaste, långsi a och finaste 
"det Né Qani ],,ainit i det iiåmaste till mognad, uppiyc- 
"E8 hela ståndet l arsamL med. roten , hvilLeu sedan ajskåres. N u



uttrSskas kornet mycket Jôrsigti^t, sà att halmen ej brytes elle t 
neàplattjM. Derefter soi teras den ejte.i\ längden och goUicten, 
l;indes i knippen s af åzra lods tyngd huardera, och Idgges i 
solen. Derigenom får den en högre grad af hvithet, som af- 
skölj ning i ry-nt vatten och sist en i flera dagar ilpprepad svaf- 
Hng fitllkomiar. Sedan halmen åter torkats i solen, arbetas den 
aj dertill indfvade. unga Flickor till flätor, hvaraf slutljgen for
mas hattar djver mtjdellhufvud af trä. De hattar, som skola 
fôrblifva huila, sva fias ånnu en gång.

I sednare tider har min i London börjat tillverka hat
tar af halm och bast, som i finhet, nätthet och varagtighet öf- 
verträfa till och ined de Italienska, och borde företrädesvis, 
för ,deras vackra form, skull, om ej för annat, begagnas af Da
merna. Halmen dertill klyfves af ett instrument i ^så fina trå
dar > att 4 8 och derutöfuer erhållas af ett enda strå, -

Kaffe.
Den, som vill koka et godt kaffe, måste

1) Icke låta bönorna brännas läingre än tilldess de.få en kanelbrun 
eller svagt kastaniebrun firg. Låter man dem bli svartbruna, så går för- 
mycket af kaffets flygtiga aromatiska ämne förloradt, och drycken får en o- 
behaglig bitter smak,

2) Icke låta brindt kaffe ligga förläng» innan det brukas, ty derige
nom förlorar det sin styrka Nybrandt kaffe smakar alltid bäs .

3) Låta det brända kaffet m ilas så fint sotn möjligt; derigenom in- 
sugas dess npplösliga delar desto bartre af det varma vattnet.

4) Låta vid tillredningen, så vida man vill helt och hållet bibehål- 
la kaffets aromatiska del, endast öfvergjuta det med kokande vatten, och 
filtrera det, sedan d t en kort stund stått i sådant skick. Isynnerhet skall 
kaffet bli ovanligt starkt, om mai begjuter det med vormt vatten, och se- 
den håller der varmt nära till kokpunkten i ett tilltäpt kärl en timmas tid 
eller mer, innan man njuter det,

5) Välja godt, rent och klart vatten, Detta bidrager mycket till 
kaffets godhet. Innehåller vattnet får många jordpartiklar, så förändras der. 
igenom den flygtiga syran, som utgör en af kaffets väsenddiga beståndsdelar.




