
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



för

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

N:02. Tryckt hos Geo. LöWEGREN, Götheborg. : an: 14
• • L 1824,

Skola.
v (Fortsättning trån N:o i.)

3) Venetianska Skolan
år alldeles en elev af naturen. Dess måstare sägo sig icke, 
såsom Roms Konstnärer, omgifne af den gamla konstens 
lemningar, och dern felades derfôre de undervisningar, 
som hade kunnat förskaffa dem en riktig idé om former
nas och uttryckets skönhet. De härmade naturformerna ut- 
an val; men voro derjemte innerligt rörde af da skönheter, 
som naturen visar i färgernas blandning och olikhet. De 
sökte att fängsla känslan genom en naturlig komposition, ock 
ögat genom en sann, intagande kolorit.

Denna Skola börjades med Gentil Bellin, som dog 1501, 
och upphörde 1576 med Historie-, Landskaps- och Portråtmå- 
låren 2 iziatio Vecellio, som, enligt en god författares yttran- 
de, torde böra anses för den störste kolorist, som någonsin 
varit till.

4) Lombardska Skolan.
Dennas stamfader och störste måstare år Antonius Alle- 

812, allmännast kånd under namnet Correggio. Om hans lef- 
radsöden år föga uppteknadt; man tviflar till och med om 
det antagna födelseäret 1490 är det råtta. Han bildade sig 
eter sin tids största målare, och öfvertråffade dem alla i lent 
behag och full harmoni. Han dog 1534.



De 3 bröderna Ludvig, Augustin och Hannibal Carraccio, 
rodde 1555, 1557 oah 1560, ökte anseendet af denna skola, 
hvilken med den sistnåmde, som dog i Rom 1606, upphörde.

Lombardska Skolan utmärker sig genom ett afgjordt be- 
hag » en täck och smakfull, fastån icke alltid korrekt, tek- 
ning, en mjuk och len pensel, samt en så skön kolorit, att 
Jårgerna tyckas liksom hopsmälta i hvarandra,

5) Franska Skolan.
Denna Skolas karakter kan svårligen bestämmas, emedan 

den sökt tillegna sig alla de öfrigas sått och manerer, Jean 
Cousin anses för dess förste stiftare. Den störste Målare, som 
Frankrike har att uppvisa, Nicolas Poussin, född i Norman- 
die 1594, och död i Rom 1665, bildades i densamma; men 
lefde mest i fremmande länder. Simon Fouet tillkommer a- 
ran att hafva åt den båttre smaken i sitt fådernesland upp. 
fört det tempel, som Le Brun fulländade och hvars sista 
prydnad var den berömde Eustache le Sueur , född 1617 och 
död 1655. (Fortsåttes.)

Bästa sått att prûfva Sållåders godhet-
Man skär ur en hud ett stycke sulläder. Detta slår mm 

duktigt eller drifver med en hamninrc, på skomakarevis. Om 
det nu, cjter en stunds slagning, alldeles kart inpassas i hålet, 
der det utskärs, så är det verkligen både godt och starkt ; ty 
genom slägning kan välberedt läder väl bli tunnare, men ej. vidare.

Eller*. Man väger noga i:ne sålrutor af olika hudar, och 
lägger dem sedan någon tid i vatten. Efter blölningen väger 
inan dem äter noga. Det. stycke, som då väger minst, emedan 
det har insupit den minsta del vatten, är Jäljaktligen det bästa.



Att skilja stål från jern.
1 knifsblad och fina slipade skårjern år detta af mycken 

vigt. Man gjuter på bladet eller det, som skall pröfvas, en 
droppe förtunnad salpettersyra Çskedvattenj, och låter det qvar- 
blifva der några minuter. Når man sedermera aftvåttar det 
med vatten^ blir cn svart flack på stallet. På jern lemnar sam
ma operation väl också en flack efter sig; men grå och mindre 
varaktig. Ju hastigare denna fack sålter sig, desto finare och 
båttre år stålet. Sådant intråfjar alltid med det berömda En- 
gelska gjutstålet.

William Baynhains komposition till beredande 
af ett vattentätt Låder.

Half annat skålpund linolja och 1‘ lod rnCnja eller bly- 
ghtt kokas tills massan, kallnad, kan dragas i trådar. Sedan 
man tagit den af elden och den kallnat, tillsätter man så myc
ken terpentinolja, fungefår 13 & erfordras), att den blir fly
tande som bontolja. Nu låter man blandningen stå några da
gar, att gründet må falla till botten; sedan af hällar man det 
klara och blandar deri 13 lod clfenbenssvdrta och i^ l°d ber- 
hnei blått, som förut blifvit finrijne med linolja. För att upp- 
di aga denna blandning på låder, kläde eller andra ämnen, rår 
man den om och påstryker den tunn med en pensel, tills den 
visar sig med likformig glans, uthånger det bestrukna en dag i 
jua lujten, gift er det derefter en ny anstrykning, och fortfar der
me d hlldcss det hela får det utseende, sofn åstundas cch sakes.

Att svårta Halmhattar,
Först tvättas hatten väl ren Sedan kolas Biasilieträ i vatten till eu 

"TESOPPA, hvarifiån det klora of hälle-, och i sumpen tillägges något jern- 
PtCkopparyatten) stötta ialnp)len och litet gummi arbicum. Då man 

" " allt detta åter ordentligt uppkoko, ägges batten uti, cch lemnas der
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några timmer qvar öfver liudrig eld. Skulle svärtan ej “hafva spridt sig 
jemnt, låter man hatten s3 länge ligga i färgen, so n alltid måste hållas jum, 
rilldess den blir lika öfverallt. Sist glänsas hatten med ett lagom varmt 
itiykjern.

Eller: Man blöter den rentvättade halmhatten en eller 2 ne dagars tid 
i vatten, hvaruti en del viktriol klifvit upplöst, och förfar sedan med den 
som ofvan , i en med Bratilieträd kokt färgsoppa, hvaruti man lagt litet gum- 
mi arabicum.

Att baka ettbåttre bröd ån vanligt.
Man låter några marker hvetekli koka ungefär 5 timme med 4 em- 

bar vatten, och silar det derefter genom en bårJkt. Med detta genomsilade 
vatten knådar man degen. Detta gifver ett mycket godt, välsmakande och 
födande bröd, och man insparar derigenom Z mjöl.

Att åter g if va åkta per lor hvithet och glans.
Det bästa sättet skall vara att koka dem omkring 5 mi uter i vatten, 

hvaruti man slår en fyrtiondedel emot vattenqvantitet en nyssbrända och fint 
pulveriserade lindkol, Samma ändamål skall vinnas, om man kokar perlor- 
na i mjöik.

Att bereda Honung till bruk i stå Ile för So eker.
Honungen renas på följande sätt. Sedan man smält, afskummat och 

behörigt klarat den, kastar man i den ea glödhet större spik ell r annat 
jern. D tta förnyar man 5 till 6 gånger. Undertiden tillgjutes för hva je 
halft skålpund lonung ett skedblad bränvin. Härigenom förlorar honunzen 
helt och hållet sin bismak, och de bärsorter, som defined insyltas, erhålla 
ett bättre utseende samt en lik aså god smak, som om de bhfvit insylta le 
med socker. Man förenar såle..es både nytta och hushållning på en gång 
genom detta lilla besvär.

Medel emot Nagelfläckar.
Med en blandning af lika delar smält, gult Burgundiskt Beck och 

Terpintin, hvartill ligues något renadt svafvel, öfverstryker mon naglarna in
nan man går till sängs, och rensköljer dem årer nästa morgon. Sedan fläc
karna försvunnit, skall en afgnining ske med Smiergel och Ginnober,

o
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