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KONST, SLÖJD och HUSHÅLLNING,
. --- ----- ---== wnroer*-’— 

N:O 4.] Tryckt hos Geo. LöWEGREN, Gûtheborg. Jan. 28.
1824.

Antekningar i Sinnebildslåran.
Sinnebildslåran , Iconologien, år för Konstnären och 

Konstälskaren af så stor vigt och så litet hittills i vårt språk 
efhandlad, att en och annan framställning af äldre och nya
re Iconologérs ideer i den vågen såkert skall intéressera de 
vettgirige.

ÅRET, Man har afbildat det under bilden af ett ungt 
fruntimmer, som är till hälften naket och till hälften klådt, 
hvarmed åsyftas det gradvisa stigandet från köld till vårme. 
Kring hufvudet prydes det af ett band, hvarpå djurkretsens 
tolf tecken åro anbragte. Blomsterbuketten i dess högra 
hand, sädeskäriven under venstra armen, frugtkorgen och 
fyrfatet vid dess fötter äro de 4 årstidernas bekanta sinne- 
bilder. Når det föreställes sittande i sin char, drages den 
alltid af de 4 årstiderna.

De Gamle personnifierade Året, och gåfvo det en rask . 
gång, samt till symbol palmtrådet, emedan de trodde, att 
detta tråd utskôt en ny gren vid hvarje månadsskifte. En
ligt vissa stållen hos Poeterna, synes det, att Året i de 
allmånna ceremonierna föreställdes genom en mansperson, 
illande på en char, i full, men lyst, fart, för att uttryc- 

kn tidens omärkliga gång. Vid den triumsfest, som gafs 
4t Ptolemeus Philadelphus, föreställdes Året under bilden
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afen mansperson, gående mellan 2:ne Silener, klädd i mask, 
med ett gyllene ymnighetshorn i handen.

FôRTJENSTÉN afbildas genom en medelåldersman , som 
sitter på spetsen af en brant klippa, hvarmed skall beteknas 
de svårigheter, som med ernåendet åro förenade. I ena 
handen håller han en bok och i den andra ett spjut, hvil- 
ka, i förening med den vapenrustning,, hvaruti han år klådd, 
skola antyda, att förtjensten endast vinnes genom arbete 
och studier. Lagerkransen kring hans hjessa utmärker den 
sanna fårtjenstens antagna belöningssått. (Fortsattes)

Att färga Turkiskt R 8 dt på linne och ylletyg.
Ett halft skålpund Blysocker upplöses i 13 quarter sjö- el

ler regnvatten. Jfven upplöser enan 3 & alldeles jernfri Alan 
i 2 quarter sjudhett vatten. Båda dessa upplösningar samman
blandas i ett karl under flitigt omrörande, och blifva så stå
ende stilla ett dygn^ att denx hvita massan, som samlar sig of- 
vanpå, kan sjunka till bottnen, och det tunna bli klart Seder
mera tager man för hvart skålp. tyg 5 egghvizor, som så lån
ge hvispas med r quarter vatten, att de med det alldeles bli 
förenade. I denna sista solution blötes tyget val igenom, upp- 
vrides varsamt och upphånges att torka i luften , blötes igen och 
torkas tills all egghvitan bli vit af tyget insugen. — Efter den
na beredning lågges tyget i oftianbeskrefne betnings som vål in- 
knådas, för alt jå det Öfveralit lika genomblött, samt upphein- 
ges att torka. Detta förnyas så långe nägöt af betningen år 
qvar. EJ ter sista torkningen afsköljes tyget mycket val i rent, 
måttligt varmt vatten, utan tillhjclp af tvål eller såpa, och nå 
ar det färdigt till färgning.

Till fdrgningens förrättande fyller man en kopparkettel med 
vatten, slår deruti å E6 god Krapp och 4 lod raspad Bresilia
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Jâr hvart E tyg; lägger tyget i Ketteln , fércr det ofta omkring y och 
låter det långsamt uppkoka, men ej till högre väi megrad, än 
att map kan utan olägenhet hålla handen deri. Pä detta sätt 
fortfar man 2 till i hel limma 1 tills tyget får sin rätta färg. 
Derefter låter man massan uppkoka i iO minuter. Sedan upp
tages det färgade tyget, afsköljes i stt ömvatten, kokas deref
ter j timma i rent vatten, hvati man lagt litet kli; spolas åter 
och torkas sist till begagnande — Denna Tuikiska färg är både 
vacker och varagtig^

Ått transportera kopparstick på glas.

Kopparsticket éfvei strykes först med en i skedvatten dop
pad pensel, och ställes att torka. Sedan tager man renad Ve- 
nedisk terpentin och tcrpenlinolja, lika mycket af hvar dera, rö
ter det val tillhopa, och anstiyker tiermed glaset, som man för
ut värmt. Nu lägger nian framsidan af kopparsticket försigtigt 
dCrpå, så att inga veck eller skrynklor bli på det, och gnider 
'det på baksidan med fivgrame, som man tid efter annan litet 
doppar i vatten, så länge tills gravuren qvarkmnas på glaset..

Eller: Man smälter tillsamman a delar terpentin och i del 
kolofonium, doppar deri en mjuk pensel, och bestryker dermed 
helt tunnt, öfver koleld, en glasruta pä ena sidan, lägger der- 
pa det kopparstick, som man vill tiansportera, tilltrycker det 
jetnt med bomull, och låter, så tutan ligga några dagar i lin
drig väi me. Sedan allt blijvit t ått hårdt, juktar man koppar
sticket med Vatten, cch afrifter varsamt med fingrarna allt 
papperet,' så att blott det svarta eller graverade blir qvar på 
glaset Derefter aftoikas rutan, öfverstrykrs med klar oljefer- 
'ussa, och belägges med guld eller silfverblad. Man kan äf- 
" " 'duminera sådana af di agna kopparstycken med erforderli- 
B& jarger.
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Opodeldoc k,
Med denna benämning utmärkes en genomskinlig, mjuk, aromatisk 

tvålblendning, som sedan flera år tillverkats i England och blifvit i aflånga 
glaskärl afsind utrikes samt till temligt högt pris afyttrad, såsom ett e- 
mot gikt ganska verksamt medel. Efter nedanstående uppgift ktn hvem 
som vill tillreda det. Ingredientierne äio;

12 lod god, vanlig handtvål,
44 — spiritus vini rectificatissimus,

8 — distilleradt vatten,
i — Knmfert, 
i — upplöst Salmiakspiritus, 
% — Rosmarinolja,
I — Timiansolja.

För att kunna förena dessa materialier med hvarandra, skäres tvålen 
i små spånor med en knif ; desse läggas i en glaskolf, öfveigjutas med of- 
vansagde qvantum spiritus vini, hvarefter kolföppningen tilltäppes med en 
fuktad blåsa, på hvilken stickas flera hål med en knappnål, för att befor- 
dra luftens utsläppning. Därefter sattes kolfven så lange i varm sand tills 
tvålen blifvit fullkomligt upplöst. Nu tillägges kamferten, som man underti
den upplöst, salmiakspiritusen , samt rosmarin- och timiansoljorna, allt väl 
sammanskakadt , och inslås sedan i de dertill bestämda glasflaskorna, hvilka 
väl tillkorkas. När massan kallnat i flaskorna, antager den utseendet af ett 
starkt gelé, som blir genomskinligt, då det hålles emot dagen eller ljuset. 
De fyllda flaskorna måste förvaras på en kylig ort, hvarigenom detta nytti- 
ga läkemedel i flera år bibehåller sig, utan att fördertvas.

Att förvara pelsverk öfver sommaren.
Så snort man om våren upphör att bruka sitt pelsverk, låter man 

piska det väl med en rotting. Sedan insveper man det hvart för sig i en 
linneduk, som alldeles betäcker det, och lägger den i en kista af granträd, 
emedan mott alltid derifrån afhålla sig, Denna kista, väl tillsluten, sättes 
nu i en torr källare på bräder eller annan ställning, så att den ej står på 
blotta marken. Hvar 6-te vecka utförer man pelsverket i fria luften, och 
piskar åter hvart plagg, insveper det åter som färat, lägger in det i kistan 
och förvaror det igen.

Att hänga pelsverk i spiltorna i stall och fähus skall vara det kraf
tigaste medlet att förvara dem för mott och ohyra.

Prenumeration på denna Tidning erlägges på Boktryckeriet med Bko 
R:dr 2: 16. — och får Landsorten på Kongl, Postkontoret harJtide» med B.ko 
R:dr Oj 24 »k, för 50 numror.

G




