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TIDNING
för

KONST, SLÖJD och HUSHÅLLNING.
N:o 3.} Tryckt hos Geo. LöwEGREN, Götheborg. { 122

Skola.
(Fortsättning trån N;o 2 och slut.)

6) Tyska Skolan
grundades af Albrecht Dürer i Nürnberg 1470, och upphörde 
med Johan Holbein, som dog i England af pesten 1554 Bå- 
da dessa artister delade det svåra ödet att hafva ondsinta hus- 
ti ur- Den sistnämdes Dödsdans år kånd af alla. Lucas 
■Cranach, D:r Luthers slagtinge, år en af denna Skolas ut- 
måtktare elever. Man har mycket satt i fråga, huruvida 
den verkligen förtjent att serskilt nämnas bland de öfriga Ma- 
lar eskolornas antal. Hvarken studium eller serdeles smak 
har man velat tillerkänna densamma.

7) Flandriska Skolan.
Johan van Eyk, denna Skolas stiftare, anSes för Olje- 

måleriets egentlige uppfinnare, eller åtminstone för den, 
som gal det sin råtta riktning och anseende. Han föddes 
137°, och väckte på sin tid mycket uppseende. Både hans 
broder, Johan oeh hans syster Margareta vunno ryktbarhet i 
konsten. De åmnen , som förnämligast sysselsatte hans pen- 
sel, voro portråtter, landskaps- och historiemålningar. Hans 
for nâmsta tafla år en Johannes, som han målat för Hertigen 
af Bourgogne, Filip den Gode. Bland'hans efterträdare var 
den berömde Peter [‘aul Rubens, hvilken både såsom måla-
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re, vettenskaps- och statsman äger ett högt vårde , som al- 
drig i konsthåfden kan misskännas. Christi nedtagande af 
korset anses får hans mästerstycke. Emot hans Judith och 
Holofernes hafva Konstdomare mycket att påminna. Det 
rysligt naturliga härmade han ånda till en nåstan våmjelse 
väckande ytterlighet. Han hade rest mycket, haft flera Öden, 
ågde i hög grad konsten att tillvinna sig allas aktning och 
ynnest, samt blef begagnad i flera vigtiga vårf. Ilan dog 
1610 och efterlemnade en mängd egna arbeten i alla måla
rekonstens delar. ).

Holländska el 1 e r .Ne de r 1 ån ds k a Skolan
är utmärkt för dess sköna färg. Dess elever valde merendels 
ämnen för sin talang ur den lågre klassen, såsom vårdshus- 
uppträden, bondsamqvåm, o. s. v der menskliga passioner- 
ne i deras råa tillstånd yttra sig. Det stora och adla ef- 
terletar man förgäfves i dess arbeten. Som dess stiftare an- 
ser man Otto Koenius, och bland dess elever skola alltid Lu
cas af Leyden, Rembrandt, van Ostade, Gerard Dow, Trou
ver manns, Berghem och van Huysum åga ett afgjordt företräde 
hos hvarje konstens sanne vån och dyrkare.

Engelska Skolan
börjades med den i London 1769 stiftade Målareakademien. 
Reynolds var dess förste president. Han efterträddes af West^ 
Bland eleverna må nämnas Kopley, Gensborough och Brown. 
Föröfrigt har Akademien gjort sig mera kånd genom grund
liga afhandlingar i målarekonsten och praktfulla gravyrer, år 
genom måsterstyken i oljefärg.



En h v it La c k f A r n i s s a f ô r mâlningar,kopparstick 
o c h kartor.

Mun tager IO lod Sandrach ^ 4 lod Mastix och 3 lod Karn- 
/ert. Hartset finstdtes och slås med den redan krossade kam- 
jerten i ett glaskärl med lång hals. På detta gjutes sedan 3 
quarter Spiritus Fini reelijicatissimus Denna blandning omska
kas ofta och ställes i måttlig värme, samt af klar as slutligen, 
då den till bruk år färdig. De papperssaker i som man vill 
lukera dermed, måste först öfverstrykas med ett tunnt limvatten 
cf pergamentsrimsor eller husbloss. , Derefter sker öfverstryknin- 
gen ganska tunnt och flera gånger med en lakeringspensel. Den
na fernissa hvarken. bryter sig eller faller af.

hår oljefärgsmälningar har man en huit Fernissa af föl- 
jan.de komposition: 8 uns Sandrach, 2 uns Kenedisk Terpentin, 

Alkohol} eller 2} uns Sandrack, x uns Mastix, 3% uns 
“ pent inolja, 24 uns alkohol-, eller ock: 6 uns Sandrach, i “ns Mastix, I uns Pirach, 2 uns Fencdisk Terpentin, 2 & 

Alkohol, hvilke sammanblandas och ställas att klarna, hvaref- 
ter påatrykning sker med en ren pensel.

Munpomada för spruckna 1 å pp ar.
Oskalade Borsdorferäplen sönderskäras i små skifvor och rensos från 

ärnar; på samma sätt förfares mel en del stora Russin. Af hvardera
sila

‘ f "gas, derefter 4 lsd, b,vilka stekas i en degel med 4 Ez färskt oseltadt 
mor. eer öt grädde, och 4 lod eulr vox. under flitigt omrörande, så län- 

Be tilless en drop; e af massan, hild på giölande kol, icke mera spra- 
ior Pomadan pre sa nu genom en linneklut i ett kärl med rosenvatten, 
"an den kallnat, upptages den till behörigt bruk.

En berömd Hå r pc m a da.
och a Man Vgger i ljumt vatten‘1 |& fårtalg, i & svinister, båda renade, 
der " efter 4 uns hvitt, ganska fint kökssak; låter allt amman kollna un- 

"6 omröring, ott taltet må förina sig, och slår redan dertili 4 uns

jan.de
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persiljefrö, f uns dillfrö och I uns finkål (alla finstötta) och rif rei sl irli- 
gen blandningen i en uppvärmi mortare. För att göra dema pomada me- 
r» välluktinde, ki ins, under rifningen, Io till 12 droppar Lavendel- eller 
Citronolja efterhand tillhällas.

Arrak. Romm.
Arrak tilltedes dels af rit, dels af saften af Kokospalmen och dess 

notter. Den bäste kommer, mest äfver England, från Goa i Ostindien, och 
brukas företrädesvis till punsch.

Romm brännes af sockerrörssaften. Den bäste kommer från Jamai
ca; dernäst värderas den från Barba does. I Tyskland och i sednare tider 
äfven i Sverige her man försökt att tillverka romm af hvitbetoi och andra 
vegetabi ier; men med föga framgång och utan att kunna satta den i någon 
jemförelse med den verkliga.

Oin nyttan eher skadligheten af dessa 2:ne spirituösa dryckesslg , som 
ide seinare aren ovanligt starkt kommit i bruk hos oss, torde man en ann i 
gång bli i tillfälle att yttra sig.

Kännetecken på g o dt Bränvin.
Godt Bränvin är hvitt, klart, af ren, icke syrlig och oljig smak. 

Som prof på dess styrka anser mon antalet sf de perlor, som sätta sig på 
dess yta, nar des hälles i glas, och deras längre varagtighet. När man an
tänder ett go It bränvin, måste det ej qvarlemna öfver hälfen rensmakan le 
vatten, och när man gnuggar det i händerna, snart förfiyga, utan att luk- 
ta obehsgligt.

Att borttaga flottfläckar ur papper och böcker.
Man tager skafrad hvit Bolus och lägger den till en knifryggs tjock-. 

lek på fläcken, och derotver som ock på andra sidan några blad oplaneradt 
tryckpapper eller fint 1 öst sugpipper. Derefter sättes elltsamman emellan 2:ne 
bräden i en press, som hårdt tillskrufvas. Man låter det sråder ett dygn, 
och alborstar sedan Bolus - lem ningen med en borste.

Eller: Man försöker först att med ett varmt strykjern på sugpap- 
per, som blifvit lagdt öfver fläcken à ömse sidor af bladet, minska den så 
mycket som möjligt, och förnyar derföre operationen flera gånger. När 
fläcken försvunnit, öfverstrykes stället varsamt med en i spirrtus vini re- 
ctificatissimus doppad pensel, isynnerhet kring kanterna. Derigcnom återfår 
papperet sin hvithet, utan att det, som på stället är tryckt eller skrifvet, der- 
ef lider det ringaste.




