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KONST, SLÖJD ocw HUSHÅLLNING,
- t\ . _ . , , Jan. 20.
N:0 5-] Tryckt hos Geo. LÖWEGREN, GÖtheborg l 1824

S k 8 n h e t s 1 i n i e n.
Denna tillhör egentligen Målarekonsten ; men om dess 

bestämmande, form och gråns åro Konstdomare ej ense. 
Hogarth försökte bevisa, att den vågiga formen vore den 
råtta Han kunde likvål, såsom karrikaturist, ej göra sig 
rått förtrolig med skönheten. Andra hafva fåst sig vid den 
råta linien: denna förråder kanske fÖr mycken Göthisk styf- 
het. Om någon skönhetslinie verkligen gifves, hvilket ef 
många Konstdomare blifvit betvifladt, så är den likaså mång
faldig , som Målarens skicklighet, att så anbringa en mångd 
olika linier, att de alla tyckas stråfva efter rundning, och lik
väl aldrig runda sig.

Icon ologiska Antekningar.
ÖFVERFLÖDET. Detta har blifvit förestäldt genom en ung, skön 

och väbildad qvinna Hennes gröna guldstickade drägt skall antyda åkerfäl- 
tens ut seende, som är grönt i såningstiden , och guilgult när skördetiden är 
inne. 1 ena handen har man gtfvit henne ett med blomster och frukter fyldt 
ymnighetshorn , och i den andra en bundt ex och åtskilliga ska If veter, som 
till en del falla ned för hennes förter, hvarmed skall beteknas, att öfverflöd 
och hushållning icke allrid åtföljas En blomsterkrans < mlindar hennes hjes- 
sa. Hennes hy är liflig, och hennes klädsel rik och fladdrande

Lögnen, Denna last, som härrör s ett lågt tänkesätt, obetänk, 
sam tlträngdhet och falskt hjerta, föreställes genom en stygg, osnygg ock 
illa klidd mansperson Dess korta rock Sr beströdd med tungor och larf- 
var Under armen bär han en brinnande kalmkärfve, såsom et tecken, 
att hans tal icke länge äger bestånd. Lika syftning har äfven det träben, 
hvarmed man låter honom lukta fram sin slippriga bana.



E GEN K är L SK EN , eller kanhända rättare SJELFKÄRLEKEN, yttrar 
sig i den artighet och blindhet man visar sina egna fel. Som man trott 
sig mest finna det vackra köner böjdt för densamma, har man förestält den 
under bilden af én skön qvinna, Ofver ena axeln bär hon en fyld kapp, 
säck, och i handen , hvarmed hon omfattar denna, harman cck sart en stång 
med fladdrande vimpel, på hvilk en srår det Grekiska ordet ‘Philautia“. I 
den andra handen har hon en narciss. Hennes attribut är en påfogel, som 
står vid hennes fotter och yfver sig öfver sin praktfulla, utbredda stjerr. 
For den judkersbärskrans, hvarmed man omlindat hennes hufvud, har hon 
Theophrasts ord att tacka i 9 Bok. 27 Kapit af hans Karaktersmålningar.

Man har ock personifierat Sjelfkärleken genom Narci sus, som speg- 
lar sig i den klara källan.

Att pröfva om Indigo år förfalskad.
Detta färgämnets dyrhet förleder icke sällan dem1 som 

handla der med ^ att uppblanda det med åtskilliga fremm ande och 
skadliga ämnen. Desse äro vanligast pottaska, aska, finsigtad 
och slammad krita, svart skiffer eller lera, blå stärkelse, fin- 
stampade blåa ylle- och sidenlappar m. ni. Till utrönande af 
dinna förfalskningindustri tjena följande uppgifter :

1) Man lägger ett stycke indigo i ett glas med. kallt vat
ten och låter det deri val uppblötas. Om sand och jordpartik
lar cj sätta sig på bottnen, är färgen äkta.

2) Låter man indigo undergå eldprof, så förbrännes den 
oförfalskade helt och hållet, och qvarlentndr hvar ken aska, jord 
eller sand. Med den förfalskade blir förhållandet tvertom.

3) God indigo måste i brottet ej vara grynig, utan visa 
sig der lika och violett, med högre glans än ytan har5 äfven 
då den lägges i vatten, simma ofvanpå som en Svamp. Ju dju
pare indigo sjunker i vatten, desto mera bör den förmodas va
ra oäkta.

Indigo beredes af den 1 Ostindien hemstadda verten Anil, 
som sedermera af vinningslystnad blifvit flyttad till IVestindien. 
Beredningssättet är temlrgen mödosamt och äfven skadligt för
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wrbetone dervid. Den Qsfindsba Indiken hitVcmmer vanligen 
i skapnad aj haljcggjorntiga stycken, ech den Westindska t 
platta smà taßor.

Att slamma Krita.
Msn skafver krita rått fin, gjuter ljumt vatten på den, 

och låter den stå en timmas tid. Sedan man förnyat vatten- 
pågjutnin^en några gånger, låter man kritan torka och fnrtf- 
ver den på vanlig rifsten. Detta pidjver dr det tyenhgaste 
till fin politur.

Att t i 11 a ga Dreyfuss,
Penna dryck, som mycket brukats i Tyskland, tillvedes på följande 

sätt: Till en butelj rödt vin trges I Ez socker, kanel och andre kryddor 
efter behag. Detta slår min tillsamman i en kastrull, och låter det komma 
nära till kokning. Derefter redes det af med 5 eggulor > under jemn hvispning, 
så att der skummar sig allt hvad det kan; men det tår undertiden ej sjuda, 
utan endast hållas i jemn värme. Denna dryck, som i det närmaste mot
svarar vårt glödgade vin, smakar bäst, medan den Sr varm; men kan ock 
drickas kall.

En god, kylande Sommardryck,
Tag } Moselvin och 4 delar Seltzervatten; lägg dertill finstött socker, 

ungefär ett tesk dblad för hvart vinglas. Detta sjunker straxt till bottnen, 
men kommer snart opp igen, med en bullrande training som Champagner- 
vin. I detta ögonblick måste man lyda föreskriften i den bekanta visan: 
Drick! de förflyga, de susande perlorna, drick!

Att koka egg P à bordet under måltiden.
Man slår i en skål spiritus vini, antänder den och lägger eggen deri, 

så koka de snart. '

Ett lått sått att bevara brödfrån mögel.
I det vatten, hvarmed degen skall knådas , slår man ungefär 100 drop- 

Par lavendelvatten, Derigepam föiekommes mögel, uten minsta afsmak för 
brödet,
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Att pröfva om Franekt Vin blifvit förfalskad t.
Man lägger om aftonen ert hönsegg i ett glas; och slår derpå så 

mycket vin son behöfves, för att betäcka egget till hilften. År nu vinet 
svafladt, så svartnar egget inom påföljande morgonen; men behåller det sin 
färg oförändrad, så är det ett säkert tecken, att vinet är oförfalskadt.

Att borttaga Blåckflåckar ur linne, utan syra.
De vanliga medlen anses for skadliga, i anseende till den «yro, de 

innehålla. Sådant behöfver man e) befara af följande: Mon smälter ren talg 
i en sked, och doppar deri det flackade stället, låter det någon tid ligga, 
och aftvättar det sedan på vanligt sätt.

Att rensa en skorsten från sot, utan att låta 
sota den.

Man tager 3 delar saltpetter, 2 deler vinstenssalt och i del svafvel- 
blomma Detta hopblandar mau, tager deraf en god knifsudd, lägger det 
på en jernskyffel och håller det öfver lågelden under skorstenspipan. Snart 
ger detta knallpulfver ifrån sig en smäll af den verkan, att sotet lossnar 
och nedfaller. Försigtigke en fordrar, att man ej tager formycket af det
ta farliga medel, och ej står för nära elden, hvaröfver man håller skyffeln.

Halms förhållande till Hö, såsom fodringsämne
loo marker Kornha’m motsvara 60 marker Hö,
100 — Hafte d;o — 50 — —
100 — Hvete do — 20 — —-
100 — Råg do — 18 — —
JOO — Bohvete d:o — 55 — —
100 — Böne d;o -— 75 — —
100 — Vicke to —- 70 -- --
100 — Ert d;o — 65 — —

I u s k u r e r.
Föx T ANDVÄRK. Om den ej härrörer af inflammation, gifves intet 

verksammare medel, än att drypa på en bomulistapp ett par droppar Spansk- 
flugetinktur, och lägga den vid den värkande tanden. Innan kort uppkom- 
mer på tandköttet en liten blåsa, utan minsta smärta, och,värken försvinner.

Näsblod skall, enligt Gefve Tessins uppgift, stillas, om mi 
lägger ett stycke krita under tungan.
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