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Stormäktigste Allernådigste Konung!

(renom nådigt beslut af den 28 December 1872 har Eders Kongl. 
Maj:t täckts uppdraga åt den för afgifvande af förslag angående åtskil
liga läroverks förening med Teknologiska Institutet och bildandet af

i
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en Teknisk Högskola nedsatta Komité att jemväl beträffande dels de 
Tekniska Elementarskolorna samt de med dem förenade Söndags- och 
aftonskolor, äfvensom Tekniska Söndags- och aftonskolan i Eskilstuna, 
dels Chalmersska slöjdskolan i Göteborg, dels Slöjdskolan i Stockholm, 
dels ock det eller de för bergshandteringen afsedda lägre läroverk, 
som må erfordras för fyllandet af de behof, hvilka de nu varande Bergs
skolorna i Filipstad och Falun hafva till uppgift, att tillgodose, äfven
som de för bergsarbetare afsedda undervisningsanstalter, som med sist 
nämnda skolor äro förenade, verkställa utredning och afgifva förslag.

Sedan Komitén i November sistlidet år afgifvit underdånigt Betän
kande och Förslag angående frågan om en Teknisk Högskola, har Ko
mitén, efter att hafva från vederbörande infordrat behöfliga upplysnin
gar, den 22 i samma månad börjat sina arbeten för att söka utföra det 
omfattande uppdrag, som genom ofvan anförda nådiga beslut blifvit 
den anförtrodt. Sedan Komiténs Sekreterare aflagt berättelse om de 
iakttagelser, som af honom gjorts under den resa, han med Eders 
Maj:ts nådiga tillstånd under sistlidet års sommar företagit i ändamål 
att lära känna lägre tekniska skolor i åtskilliga främmande länder, och 
sedan angående de i vårt land redan befintliga läroverken af detta slag- 
nödiga uppgifter i afseende på deras nuvarande tillstånd och verksam
het inkommit, hafva dessa arbeten sedermera fortgått, endast med några 
få af brott, hufvudsakligen under riksdagens sammanvaro, får nu Komitén 
angående ofvan nämnda läroverk i underdånighet afgifva förslag med 
underdånig anmälan att i densamma inträdt, till följe af Eders Kongl. 
Maj:ts meddelade nådiga förordnande, dels vid behandling af frågan om 
de läroverk, som böra vara afsedda för den lägre bergsundervisningen, 
Föreståndaren för bergsskole-afdelningen vid Teknologiska Institutet, 
Professoren m. m. V. Eggertz, dels äfven vid utredningen och förslagen 
beträffande så väl Slöjdskolan i Stockholm som Afton- och söndags
skolorna i orterna, Arkitekten E. A. Jacobsson.

Utlåtandet upptager här nedan de särskilda läroanstalterna i samma 
ordning som de i det nådiga brefvet af den 28 December 1872 finnas 
nämnda.
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Redan i det underdåniga utlåtande, som förut blifvit afgifvet, har 
Komitén haft tillfälle fästa uppmärksamheten på det stora inflytande, 
som den tekniska undervisningen utöfvar på den högre industriens ut
veckling. Men den befrämjande inverkan tekniken röner af vetenskap 
och konst, är icke inskränkt till de stora industrigrenarne; den sträcker 
sig till alla delar af näringslifvets omätliga område. Det är icke en
dast ingeniören, konstruktören, styresmannen för stora industriella före
tag, som för sin verksamhet måste söka ljus och vägledning i veten
skapens anvisningar; de, som på alla olika grader skola handla såsom 
ledare af dessa företag, äro deraf i behof: ja, äfven de djupaste leden 
af de talrika industri-idkande klasserna kunna för sina arbeten hemta 
gagn af vetenskapens och konstens tillämpningar.

Det är bekant, att vår tids industri sträfvar att i alla riktningar ersätta 
handarbetet genom maskinarbete. Fabriksindustrien inträder småningom 
allt mer i handtverkeriernas ställe. Uppenbart är, att denna omstän
dighet måste utöfva ett väsendtligt inflytande såväl på en mängd sociala 
förhållanden som ock på sjelfva sättet för utöfvande af tekniska yrken. 
Under det att förut handlaget och den genom långvarig öfning förvärf- 
vade skickligheten spelade den vigtigaste rolen inom de små industri
grenarne, har nu mera äfven inom dessa den teoretiska kunskapen er
hållit en vida större betydelse. Insigten i de vid olika yrken använda 
maskiners sammansättning och vård samt i lagarne för deras verksam
het är påtagligen af stor nytta, ja, snart sagdt oumbärlig för hvar och 
en, som med sådana maskiner skall taga befattning, och detta så myc
ket mer, som en oupphörligt fortgående utveckling egei- rum i afseendö 
på maskiners sammansättning och användande, hvilken endast af den, 
som eger en sådan insigt, kan fullt tillgodogöras. Men en insigt i dessa 
lagar betingar nästan allt igenom som ett oundgängligt vilkor någon 
kunskap i Geometri, Mekanik, Fysik och Ritkonst.

Vidare gifves det ett icke ringa antal af industrigrenar, — exem
pelvis må nämnas färgeriet, garfveriet, bryggeriet, tvåltillverkningen — 
för hvilka den kemiska vetenskapen är af synnerligt stor vigt. För
bättrade arbetsmetoders införande och beredandet af nya förvärfskällor 
inom dessa delar af tekniken underlättas väsendtligt, om idkarne af



4

sådana yrken ega någon kunskap om de naturlagar, på hvilka de tal
rika tekniska uppfinningar, som ligga inom den kemiska teknologiens 
område, äro grundade, äfvensom om den förrådskammare, ur hvilken 
råämnena för en mängd fabrikstillverkningar hemtas. Derpå grundar 
sig åter behofvet af kunskaper i kemi och mineralogi.

Slutligen gifves det ett stort antal tekniska yrken, för livilkas rätta 
utöfning en utbildad smak och färdighet i teckning äro i hög grad af 
behofvet påkallade. Möbelsnickeriet, handtverksmålningen, juvelerare- 
yrket, litografien, träsnideriet, gjutkonsten m. fl. tillhöra dessa. Det är 
ett anmärkningsvärdt drag i vår tids industriela utveckling, att på 
samma gång man genom naturvetenskapernas och den praktiska meka
nikens biträde söker underlätta arbetet, föröka produktionen och bereda 
nya förvärfskällor, man tillika oaflåtligen sträfvar att gifva skönhet åt 
formen och att vid sammansättningen af arbetsprodukternas olika delai' 
motsvara de estetiska lagarnes fordringar. Huru vigtig vid sådant för
hållande en väl ordnad Ritundervisning måste vara för de konstindu- 
striela yrkena är lätt att finna.

Den allmänna undervisningens utveckling kan visserligen ej annat 
än vara af stor betydelse äfven för industrien. Men den kan svårligen 
vara eller ens blifva ensam tillfyllestgörande för hennes mångfaldiga 
behof. Folkskolans, äfvensom det allmänna elementarläroverkets ända
mål måste alltid i första rummet vara att bibringa den för alla stånd 
och yrken nödvändiga och gemensamma, allmänt medborgerliga bild
ningen. Speciel yrkesbildning såsom sådan kan icke blifva deras upp
gift att meddela. Det är derföre nödvändigt att i särskilda anstalter 
meddela den elementära tekniska undervisning, som nu mera är ett 
oundgängligt vilkor för industriens ändamålsenliga verksamhet.

Sådana anstalter kunna antingen vara tekniska elementarskolor för 
dagundervisning, afton- och söndagsskolor för yrkesarbetare, eller spe
cialskolor för särskilda yrken.

Man har visserligen icke sällan hört den åsigt uttalas, att staten 
skulle tillräckligen hafva sörjt för den tekniska undervisningen, om han 
underhåller tekniska högskolor för utbildandet af högre ledare inom de 
industriela företagen samt befrämjar undervisningsanstalter för spri
dandet af kunskaper och konstbildning bland yrkesarbetarne. Några
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särskilda tekniska läroverk, stälda emellan dessa båda slag af under
visningsanstalter, skulle således icke vara erforderliga, utan dylika mel- 
lanskolors uppgift skulle kunna fyllas af de allmänna realskolorna, 
sedan dessa hunnit en viss grad af utveckling.

Komitén kan icke dela denna åsigt.
I allmänhet bör den tekniska undervisningen inom ett land vara 

etf uttryck af landets industriela utveckling och uppbäras af det rå
dande föreställningssättet hos dess industriidkare. Så länge industrien 
står på en låg ståndpunkt, så länge dess idkare antingen rent af ring
akta de teoretiska kunskaperna eller anse dem hafva vigt och betydelse 
blott för ett fåtal af yrkesgrenar, och så länge i följd deraf de tekniska 
läroverken besökas endast af ett ringa antal lärjungar, vanligast sådana 
som förvärfvat sig endast en svag underbyggnad och ofta sådana som 
i följd af underlägsna anlag eller bristande arbetsförmåga mer eller 
mindre misslyckats vid de allmänna läroverken, — så länge förhållan
det är sådant, synes det vara dermed öfverensstämmande, om staten 
företrädesvis underhåller sådana tekniska undervisningsanstalter, som 
äro afsedda förnämligast för bildandet af tjenstemän inom statens tek
niska corpser. Lägre s. k. tekniska skolor blifva, vid sådana förhållan
den, af brist på skickliga och för bokliga studier hugade lärjungar lätt 
en tillflyktsort for elementarläroverkens i intellektuélt hänseende sämst 
lottade lärjungar, hvilkas rätta plats vore verkstaden och aftonskolan.

Men förhållandet är icke längre sådant, särskildt icke inom vårt land. 
Industrien har under senare tider nått en utveckling, som i flera rikt
ningar är långt större än man kunnat vänta, och den ökade kapital
tillgången skall otvifvelaktigt föranleda en ytterligare stegrad industriel 
verksamhet. De större industriidkarne erkänna nu mera allmänt vigten 
och behofvet af en på teoretiska studier grundad teknisk bildning. För 
vinnande af inträde vid de tekniska läroverken, så väl högre som lägre, 
trängas ynglingar ur alla samhällsklasser, hvarigenom det blir möjligt 
att höja inträdesfordringarna, så, att i dessa skolor icke komma att emot- 
tagas andra än sådana, som kunna draga verklig fördel af undervisningen.

Vid sådana förhållanden måste behofvet oafvisligen påkalla en ytter
ligare utveckling af den tekniska undervisningen och särskildt af den 
elementära, eller den som tillhör de s. k. tekniska elementarskolorna.
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Dessa skolor hafva ock en vigtig, för dem egendomlig uppgift att lösa.
Tekniken är så mångsidig och omfattar så många olika verksam

hetsområden, att vid en någorlunda fullständig utbildning af de anstal
ter, som skola förbereda för inträde i dess tjenst, dessa äfven måste 
varä af flera slag. De förnämste ledarne af den industriela verksam
heten, såsom ingeniörer, konstruktörer m. fl., behöfva en djup och om
fattande teknisk bildning, sådan den i allmänhet endast vid en högskola 
kan meddelas, och som måste förutsätta grundläggande realkunskaper 
af icke ringa omfång. Men högskolan måste i följd häraf blifva otill
gänglig för ett stort antal ynglingar, som hvarken kunna för under
visningens ändamål offra så lång tid eller besitta de för högre studier 
erforderliga egenskaper; ehuru dessa lärjungar, om de ega håg och 
fallenhet för praktisk verksamhet, kunna med ett ringare och hastigare 
förvärfvadt mått af kunskaper komma att verka gagnande inom många 
industriela områden. Inom de stora industrigrenarne äfvensom inom bygg- 
nadsyrkena förekomma en mängd befattningar, för hvilkas rätta skötande 
en sådan elementär teknisk bildning^ förenad med praktisk duglighet 
och erfarenhet, är både behöflig och tillfyllestgörande. Detta är äfven 
fallet med det stora antal fabriker, som tillhöra den mindre industrien. 
Man kan i sjelfva verket icke vänta, att ynglingar, som egna sig åt de 
grenar af fabriksindustrien, hvilka stå nära de egentliga handtverken, 
skola offra så många års förberedande studier och så betydliga kost
nader på förvärfvandet af teoretiska kunskaper, som den tekniska hög
skolans genomgående förutsätter, äfven om denna skola för dem egde 
utrymme.

Om det obestridliga för handen varande stora behofvet af teknisk 
elementarbildning å ena sidan icke kan fyllas af den tekniska högskolan, 
så kan å andra sidan de tekniska elementarskolornas uppgift, enligt 
komiterades åsigt, icke heller lösas af de allmänna realläroverken. I de 
senare är en väsendtlig del af undervisningstiden egnad åt studium af 
språk, historia, geografi och åtskilliga andra ämnen, som för den tek
niska undervisningen äro af jemförelsevis underordnad vigt och hvari- 
genom undervisningstiden för de ynglingar, som här skulle erhålla sin 
tekniska bildning, komme att ändamålslöst utsträckas. Den tekniska 
elementarskolan måste ock söka meddela en inom sitt område fullt af-
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slutad bildning, under det att anordningarne inom realskolan, åtmin
stone i regeln, afse studiernas fortsättning vid ett högre läroverk, hvar- 
af åter följer att undervisningen vid den förra måste ledas på ett annat 
sätt än i den senare. Slutligen måste åt undervisningen i den tekniska 
elementarskolan gifvas en långt mera omedelbart praktisk riktning än 
i den allmänna realskolan, och sjelfva behandlingssättet af de läro
ämnen, hvilka äro gemensamma för realskolan och den tekniska elemen
tarskolan, måste till följe häraf i flera fall blifva olika.

Skulle i den allmänna realskolan införas de ämnen, som nu der ej 
finnas, men som för de tekniska studierna äro oundgängliga, så blefve 
följden, att realskolan skulle taga skada, och det icke allenast derigenom 
att de förut enligt nu gällande ordning i den samma meddelade ämnen 
då endast ofullständigt kunde förekomma, enär de måste trängas med 
de nyinförda. Sjelfva behandlingssättet af de särskilda läroämnena måste 
då undergå förändring och realskolan sålunda komma att ryckas från 
sitt egentliga syfte, utan att likväl de tekniska studierna skulle synner
ligen befordras. Lika litet skall en teknisk elementarskola, som sträfvar 
att antaga realskolans karakter, kunna på ett tillfredsställande sätt fylla 
sin uppgift.

Med tillämpning af åsigter, öfverensstämmande med dem, Komitén 
sålunda uttalat, har ock den elementära tekniska undervisningen inom 
de i detta afseende mest framstående länder blifvit ordnad, och det 
torde icke vara för ämnets belysning främmande, om några exempel i 
detta hänseende anföras till bestyrkande af den framstälda, allmänna 
grundsatsen.

Tyskland har här, likasom i de flesta andfa delar af undervisnings
väsendet, gått i spetsen och vidtagit en systematisk anordning af den 
tekniska elementarundervisningen.

Preussen utvidgade och förbättrade sina under de första årtiondena 
af detta århundrade upprättade tekniska elementarskolor år 1850. Efter 
en förordning af år 1870 kommer denna gren af undervisningsväsendet 
att fullständigt reorganiseras, ehuru detta ännu endast delvis hunnit 
verkställas. Genom den nya planen skärpas inträdesfordringarne, hvar- 
jemte kursen förlänges från tvåårig till treårig, och en fackindelning 
inträder under det sista årets undervisning. I nästan alla mera bety-
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dande städer i Preussen äro sådana läroanstalter (Gewerbeschulen) upp
rättade. De underhållas till hälften af kommunen och till hälften af 
staten, hvarjemte staten gifver anslag till samlingarnes förökande. De 
till förberedelse för inträdet i dessa skolor afsedda anstalter underhållas 
deremot ensamt af kommunerna. Likaså äro de mångenstädes i sam
band med de tekniska elementarskolorna stälda äfton- och söndags
skolor (Fortbildungsschulen) öfverlemnade till kommunernas omsorg. 
Deremot har staten kraftigt befrämjat byggnadsyrkena genom upprät
tande af flera för dessas idkare afsedda specialskolor.

Af särdeles intresse äro de i Bäjern upprättade tekniska elementar
skolorna (här kallade Industri-skolor), hvilka torde vara, i det hela taget, 
de förnämsta i sitt slag. Deras nu varande organisation är genomförd 
år 1869. Det gifves fyra sådana läroverk i landet. Kursen är endast 
två-årig, men det förutsättes, att lärjungarne förut genomgått någon af 
de 37 slöjdskolor (här kallade Gewerbeschulen), som finnas i Bäjern och 
hvilkas treåriga kurs utgör en öfvergång från folkskolan till den tek
niska elementarskolan. Dessa slöjdskolor äro visserligen i hufvudsaken 
ett slags lägre realläroverk, men likväl med en så utpräglad riktning 
åt det tekniska hållet, att de äfven kunna anses tillhöra de tekniska 
skolornas klass. Ehuru München, enligt hvad Komitén anfört i sitt 
förut afgifna betänkande, eger en storartad polyteknisk skola med icke 
mindre än 1,200 elever, har man funnit sig föranlåten att i samma stad 
upprätta så väl en industriskola som en slöjdskola, hvilka båda äro i 
ett blomstrande skick. Dessa skolor underhållas till större delen af 
staten. I samband med slöjdskolorna stå afton- och söndagsskolor 
(Gewerbliche Fortbildungsschulen) för yrkesarbetares undervisning.

Äfven Sachsen har kraftigt befrämjat den tekniska elementar-under-, 
visningen. I anseende till landets ringa utsträckning har man här upp
rättat endast en teknisk elementarskola, nemligen i den betydande 
fabriksstaden Chemnitz (Höhere Gewerbeschule). Men denna skola är 
äfven den mest storartade af dylika läroanstalter. I förening dermed 
äro upprättade en skola för byggnadshandtverken och en lägre verk
mästareskola. Dessa anstalter bekostas uteslutande af statsverket. Dess
utom gifves det i Sachsen flera specialskolor för byggnadsyrkenas be
främjande.
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I Wurtemberg finnas icke några allmänna tekniska elementarskolor, 
men deremot har man särskildt för byggnadsyrkena upprättat ett mycket 
stort läroverk (Baugewerk-schule i Stuttgart) med en så vidsträckt och 
mångsidig undervisning, att det i väsendtlig mån ersätter dylika skolor. 
Dessutom äro omfattande åtgärder vidtagna för understödjande af afton- 
och söndagsskolor i landet, för hvilka Komitén får tillfälle att i det 
följande närmare redogöra.

De i Schweiz befintliga s. k. Industriskolorna, som vanligen äro 
stälda i samband med ett gymnasium, äro egentligen att betrakta som 
högre realskolor med en i viss mån teknisk riktning.

Att den tekniska undervisningen i Frankrike ännu icke kan anses 
organiserad på ett landets behof motsvarande sätt, har Komitén redan 
i sitt förut afgifna utlåtande antydt. Men det gifves likväl äfven i 
Frankrike åtskilliga läroverk af det slag, hvarom här är fråga, hvilka 
äro af stort intresse och som verkat i hög grad gagnande för den fran
ska industriens utveckling. I främsta rummet torde i detta afseende 
böra nämnas den bekanta: »Conservatoire des arts et métiers» i Paris. 
I denna betydande anstalt hållas ett stort antal populära föreläsningar 
i tekniskt vetenskapliga ämnen, hvarjemte rika samlingar af modeller 
och apparater åskådliggöra de tekniska processerna och vetenskapens 
tillämpningar inom industrien. Vigtiga äro äfven de ursprungligen från 
en anordning af Napoleon den förste utgångna tekniska skolorna (i 
Chalons, Angers och Aix), hvilkas syfte är att utbilda skickliga verk
mästare och arbetare för de mekaniska yrkena, särdeles maskinfabri
kerna. Skolan »La Martinicre» i Lyon verkar äfven med framgång i 
samma riktning. Flera mer eller mindre betydande, offentliga och enskilda 
läroanstalter i olika delar af Frankrike tjena äfven till spridande af veten
skapliga och konstnärliga insigter bland de industriela yrkenas idkare.

I Belgien har man funnit skäl att vidtaga ganska omfattande åtgär
der för industriens förkofran genom elementär undervisning. De härför 
afsedda skolorna äro dock i flera hänseenden olikartade med andra län
ders för samma ändamål afsedda anstalter. I femton af Belgiens städer 
gifves det industriskolor, hvilka äro grundade dels af kommunala myn
digheter, dels af enskilda personer. Staten har sedermera öfvertagit 
vården och öfveruppsigten öfver dessa anstalter och understöder dem
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ganska frikostigt. Dc äro hufvudsakligen aftonskolor, men med en 
undervisning, i flera hänseenden liknande den, som eljest förekommer vid 
Tekniska Elementarskolor. Äfven gifves det i Belgien ganska många af 
staten understödda yrkesskolor eller läroverkstäder (ateliers d’appren
tissage), genom hvilka praktisk kunskap i vissa industrigrenar utbredes 
bland den fattigare befolkningen.

Huru man i England funnit sig föranlåten att kraftigt befordra den 
elementära tekniska undervisningen har komitén redan i sitt förut af- 
gifna betänkande framhållit, och får i det följande anledning att till 
detta ämne återkomma.

Ännu flera exempel skulle kunna anföras för att visa, huru man i 
olika industriidkande länder funnit nödvändigt att genom en elementär 
undervisning bland de industriidkande klasserna sprida insigter i veten
skap och konst, men det anförda torde vara tillräckligt för att visa den 
öfverallt högt uppskattade betydelsen af denna samhällsangelägenhet och 
fästa uppmärksamhet på de olika vägar, man kan följa för att vinna det 
afsedda ändamålet.

Komitérade öfvergå nu till en redogörelse för de i Sverige befint
liga läroanstalter af detta slag, för att derefter angifva de medel, som, 
enligt deras åsigt, skulle bäst egna sig att bland massan af de indu- 
striela näringsgrenarnes idkare i vårt land sprida de för deras yrkens 
rätta utöfning erforderliga kunskaper.

Innan Komitén framställer grunderna för det förslag, beträffande de 
svenska tekniska elementarskolornas reorganisation, som det, till följd 
af Eders Kongl. Maj:ts nådiga uppdrag, åligger komitén att uppgöra, 
torde en redogörelse för dessa läroanstalters nu varande tillstånd böra 
föregå. Komitén har härvid haft ganska rikhaltiga materialier till sitt 
förfogande, nemligen dels den berättelse, som undertecknad Fock i Sep
tember år 1872 afgifvit till Kongl. Kommerskollegiuni, öfver en af 
honom, enligt Eders Maj:ts nådiga uppdrag, verkstäld inspektion af de 
tekniska elementarskolorna i Norrköping, Orebro, Malmö och Borås, 
dels de af respektive Direktioner för dessa läroverk till nämda Kolle
gium afgifna berättelser öfver skolornas tillstånd och verksamhet under 
de sist förflutna åren och slutligen särskilda uppgifter, som föreståndarne 
för samma skolor, efter framstälda frågor, till Komitén öfverlemnat.
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De svenska Tekniska Elementarskolornas uppkomst kan räknas från 
ett officiel! utlåtande, som då varande föreståndaren för Teknologiska 
Institutet L. I. Wallmark till Kongl. Kommers-Kollegium afgaf den 9 
Oktober 1850 »om tekniska elementarskolors inrättande i Sverige.» 
Den plan, ,som i detta utlåtande framlades, har hufvudsakligen legat 
till grund för dessa skolors första organisation, och är i det hela taget 
ännu gällande, ehuruväl åtskilliga modifikationer blifvit i olika riktnin
gar vidtagna vid de särskilda läroanstalterna. Enligt ofvan nämda 
plan skulle ändamålet med de tekniska elementarskolorna vara att bi
bringa de kunskaper, hvilka i allmänhet oundgängligen fordras af dem, 
som egna sig åt det. industriela lifvet. En sådan skola skulle således 
vara ett helt för sig, i det den lägre industri-idkaren här kunde få en 
mindre omfattande, men dock inom sin krets fullständig allmän teore
tisk och praktisk bildning. Utgångna elever borde dock äfven kunna 
direkte afgå till Teknologiska Institutet. Läroämnena skulle vara: Mate
matik, nemligen aritmetik, geometri, två grader algebra jemte läran om 
logaritmer och serier samt möjligtvis plana trigonometrien ; vidare linear- 
ritning, frihandsteckning och modellering; mekanik jemte mekanisk tek
nologi; maskinarbete å mekanisk verkstad; fysik; kemi med mineralogi och 
geognosi; botanik och zoologi; språk, nemligen modersmålet, tyska, 
franska och engelska språken; historia och geografi; bokföring och han- 
delsvetenskap samt slutligen sång. Kursen skulle vara tvåårig, eller 
helst treårig. Lokalerna och deras inredning skulle bekostas af kom
munerna. men staten åtaga sig kostnaderna för undervisningen, h vilken 
beräknades till 6,600 Rdr B:ko för hvart läroverk.

Tekniska Elementar-skolan i Norrköping.

Denna skolas verksamhet började i November 1857. Hennes stad
gar äro faststälda af Kongl. Maj:t den 12 Mars 1856. Enligt dessa 
är skolans ändamål att vara en undervisningsanstalt, der sådana elemen- 
tarkunskaper bibringas, som äro nödvändiga för dem, hvilka egna sig 
åt de industriela yrkena.



   

12
Eör att kunna som elev i skolan intagas, fordras att hafva fyllt 

14 år, ega god frejd, hafva god handstil, känna religionens grundsan
ningar, elementerna af svenska och tyska gramatiken, samt af hi
storien och geografien, särdeles fäderneslandets, att kunna ledigt be
handla de fyra räknesätten, äfven med vanliga och decimalbråk, samt 
att i geometrien känna de första grunderna, derom betyg från veder
börande läroinrättning eller enskild lärare bor företes; och måste elev 
underkasta sig inträdesexamen, om anledning dertill förefinnes. Dessa 
kunskapsfordringar eger dock Skol-Direktionen att närmare bestämma 
och lämpa efter det kunskapsmått, som vid förut nämda ålder vid ele
mentarläroverken i allmänhet hunnit inhemtas.

Vid intagning i skolan erlägger hvarje elev en afgift af 4 kronor 
50 öre, hvilken afgift, i händelse eleven under terminen varit utan god- 
kändt förfall fem gånger frånvarande, skall förnyas, vid påföljd att han 
annars varder från skolan skild.

Lärokursen omfattar en tid af tre år. Under första året är under
visningen gemensam, men vid andra årets början fördelas lärjungarne 
på två linier, nemligen en mekaniskt-teknisk och en kemisk-teknisk. 
Följande tabell lemnar en öfversigt af det antal undervisningstimmar, 
som en lärjunge efter fullständigt genomgången lärokurs i allmänhet 
egnat åt de olika ämnen, som ingå i skolans undervisningsplan:

Mekaniskt- Kenriskt- 
tekniska linien. tekniska linien.

Matematik  590 590
Mekanik  220 220
Fysik  340 340
Mekanisk Teknologi  65 65
Frihandsteckning  330 330
Svenska språket  100 100
Botanik och Zoologi  65 65
Bokföring och Handelsvetenskap  85 85
Maskinritning och Beskrifvande Geometri  570 475
Mekaniskt Verkstadsarbete  780 385
Kemi och Kemisk Teknologi  265 725

Summa 3,410 3,380
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Dessutom meddelas undervisning i modellering åt de elever, som 
utmärkt sig genom anlag för och skicklighet i teckning. Ett visst antal 
af de ofvan uppgifna timmarne användas nu mera för de i Maj och 
September månader pågående militär-öfningar.

Undervisningen i de egentliga teoretiska ämnena består förnäm
ligast i förhör jemte förklaringar och problemöfningar, såsom i allmän
het är fallet vid de tekniska elemtarskolorna.

För att lemna en fullständigare öfversigt af den omfattning under
visningen eger, meddelas här i sammandrag uppgift öfver de lärostycken, 
som i skolan blifvit genomgångna under läsåret 1872—1873.

Aritmetik.

Hela den elementära siffer-räkneläran. Främmande länders system 
för mynt, mått och vigt, företrädesvis det franska systemet, jemte 
exempelräkning. (Cronhjelms och Zweigbergks läroböcker.)

Geometri.

Hela Planimetrien jemte proportionsläran, motsvarande Euklidis 6 
första böcker samt tillämpningar deraf för konstruktioner på papperet 
och mätningar på fältet. (Cronhjelms lärobok med tillägg.)

Analytisk lösning af geometriska problemer jemte praktiska tillämp
ningar. Ofningar i afvägning.

Stereometri efter Sylvans och Alreiks läroböcker. Plan trigono- 
metri efter Törnstens lärobok. Tillämpning häraf på problemer. Of
ningar i afvägning. Geometrisk konstruktion af algebraiska expres- 
sioner.

Algebra.

De fyra räknesätten med hela och brutna tal. Läran om första 
gradens eqvationer med en och flera obekanta. Tillämpning häraf på 
problemer (Bergii lärobok).

Läran om digniteter och rötter, irrationella och imaginära qvanti- 
teter. Eqvationer af andra graden med en och flera obekanta. Läran
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om logaritmer och serier. Tillämpning häraf på problemer. (Bergii 
lärobok.)

Repetition af läran om serier och logaritmer med tillämpningar.

Kemi och Kemisk Teknologi.

Oorganisk Kemi: Inledning. Metalloidernas och metallernas kemi. 
(Keysers och Berlins läroböcker.)

Organisk Kemi: Indifferenta kolhydrater. Ågghviteartade ämnen. 
Alkoholarter.

Växtkemi. Djurkemi. (Keysers lärobok.)
Laborationer: Qvalitativa reaktionsprof på åtskilliga metaller m. fl. 

kroppar, med ledning af Keysers lärobok i laborationsöfningar.
Qvantitativa prof å legeringar, malmer, salter, artificiela gödnings

ämnen samt tekniska produkter.
Kemisk Teknologi: Gaslysning och lysgasfabrikation; fabrikation af 

svafvelsyra, salpetersyra och saltsyra, pottaska, salpeter, krut, soda, 
koksalt, ammoniak, salmiak, konstgjord sten, glas, alun, porslin, kruk- 
makaregods, tegel, stärkelse, socker, öl, läder- och linfabrikation, bet- 
ningsmedel, tygtryckning.

Mekanik.

Inledning. Hållfasthet. Tyngd. Stabilitet. Krafters sammansätt
ning och upplösning.

Stötlagarne. Friktion. Vattnets och luftens motstånd vid rörelse. 
Maskiner för rörelsens fortledning, förändring och reglering. Hydro
dynamik och aerodynamik.

Repetitioner.
(Focks och Jochnicks läroböcker jemte tillägg.)

Mekanisk Teknologi.

Verktygslära. Trävirkes bearbetning och arbetsstyckens hopfogning.
Träarbetens fulländning och prydande. (Karmarsch' lärobok.)
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Dragning af rör. Valsning, Pressning. Verktygslära. Metallarbetens 
hopfogning, afputsning och fulländning. (Kjellstedts lärobok.)

Linear- och Konstruktionsritning.

Konstruktionsöfningar efter Bergs lärokurs i linearritning.
Praktiska öfningar i uppmätning, afteckning och afritning af möbler, 

modeller, maskiner och verktyg. Ritningars och kartors kopiering, 
kalkering, transportering, lavering och färgläggning. ,

Fysik.

Läran om magnetismen, elektriciteten, hydrostatiken, aërostatiken, 
värmet och hygrometrien. (Floderii lärobok.)

Läran om värmet, ljuset och ljudet. (Focks större lärobok.)

Botanik och Zoologi.

Det vigtigaste af läran om växternas yttre och inre organer. Det 
allra allmännaste af systematiken och fysiologien. Lifsfunktionerna. 
Dét vigtigaste af djurrikets klasser och ordningar.

Svenska språket.

Rättstafningsöfningar. Det vigtigaste af formläran och satsdelarne.
Rättskrifningsöfningar. Öfningar i satslära. Formläran i samman

drag.
Smärre uppsatser öfver blandade ämnen. Bref.

Bokföring och Handelsvetenskap.

Bokföring, grundad på dubbla bokföringssystemet. Handelskorres- 
pondens. Vexellära.

Frihandsteckning och Modellering.

Ornaments-, landskaps- och figurteckning. Klotsritning. Skuggning.
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Färgläggning och lavering. Teckning på »svarta taflan» efter större 
ornamentsplancher.

Mekaniskt Verkstadsarbete.

På mekaniska verkstaden utföras företrädesvis metallarbeten, så
som verktyg, enkla maskindelar, mekaniska rörelsemodeller och full
ständiga maskiner. Dessutom öfvas lärjungarne turvis, två under hvarje 
vecka, med tjenstgöring som eldare och maskinister vid skolans ång
maskin. Denna maskin har till största delen blifvit å skolans verkstad 
förfärdigad.

Följande schema visar i hvilken ordning arbetet ledes på skolans 
verkstad :

Första terminen. Groffilning af en jernkub. Förändring af rundjern 
till fyrkantjern. Förändring af fyrkantjern till rundjern medelst sänk- 
hammare. Förändring af fyrkantjern till åttkantjern. Förändring af 
rundjern till sexkantjern. Förfärdigande af en fästskruf med sexkantig 
mutter och underläggsskifva.

Andra terminen. Utförande af en ångpannenitning. Förfärdigande 
af en tvåarmad gängkloppa.

Tredje terminen. Förfärdigande af en axeltapp med tillhörande 
stålager.

Fjerde terminen. Förfärdigande af ett vefstakshufvud med tillhö
rande sidotapp.

Femte och sjette terminerna. Under denna tid skola de elever, hvilka 
icke deltaga i kemiska laborationer, hufvudsakligast arbeta på sådana 
apparater, rörelsemodeller och maskiner, som äro behöfliga för skolans 
samlingar och mekaniska verkstad.

Undervisningen har meddelats af 9 lärare, nemligen:
Föreståndaren, som tillika är lärare i matematik;
en lärare i kemi och kemisk teknologi;
en lärare i fysik;
en lärare i linearritning, mekanik och mekanisk teknologi;
en lärare i svenska språket;
en lärare i frihandsteckning och modellering;
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En lärare i botanik och zoologi;
En lärare i bokföring och handelsvetenskap;
En verkmästare.
Den tekniska elementarskolan i Norrköping är inrymd i en den 

samma tillhörande prydlig byggnad, till hvars uppförande den s. k. 
Ebersteinska fonden bidragit med 60,000 kronor, hvarjemte staden der- 
till anslagit 15,000 kronor. Undervisningsmaterielen befinner sig i ett 
i förhållande till tillgångarne godt skick. Skolans kemiska laboratorium 
med dertill hörande redskap och apparater är särdeles ändamålsenligt 
ordnadt. För öfrigt har skolan följande samlingar, nemligen:

en mekanisk samling, bestående hufvudsakligen af enkla mekaniska 
modeller, utförda af lärjungarne sjelfva,

en fysisk samling, innehållande de vanligaste fysiska apparater, 
en gipssamling af olika arkitektoniska och ornamentala föremål, samt 
bibliotek af omkring 1500 volymer.
Antalet lärjungar, som begagnat undervisningen i Norrköpings 

tekniska elementarskola under de senaste läsåren, är följande:
Antalet elever

1867—1868............

1 Afd.

...........  24

2 Afd. 3 Afd. Summa.

59

som aflagt fullständig 
afgångsexamen.

516 19
1868—-1869............ ............ 29 14 23 66 6
1869—-1870............ ............ 31 20 19 70 5
1870--1871............ ............ 35 22 17 74 —
1871--1872 ............ ............ 25 23 20 68 4
1872—-1873............ ...........  27 19 16 62 9
1873--1874............ ............ 37 17 14 68 9

Do flesta lärjungarne voro från Östergötland, i synnerhet Norrkö
ping, men åtskilliga äfven från andra provinser. Af de sjuttio lär
jungar, som vid vårterminens början år 1874 voro inskrifna i skolan, 
hade 47 ännu icke bestämt sig för något visst lefnadsyrke, hvaremot 
af de öfriga 13 redan hade beslutit sig för maskinbyggnadsfacket, 
3 för antingen detta yrke eller jernvägsbyggnad, 3 för spinneri eller 
väfveri, 1 för bryggerihandtering, 1 för bruksyrke, 1 för landtbruk, samt 
1 för inträde vid Teknologiska Institutet.
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Skolans årliga utgiftsstat har under längre tid uppgått till 12,000 
kronor fördelade på följande sätt:
Föreståndaren, tillika lärare i matematik samt sekreterare och

tekarie (förutom fri bostad)........................................... 3,010
En lärare i kemi och kemisk teknologi ............................ 2,500

» fysik .......................................  750
» linear-ritning, mekanik och mekanisk teknologi 1,100
» svenska språket.............................................  200
» frihandsteckning och modellering ................. 500
» botanik och zoologi ......................................... 150
» bokföring och handelsvetenskap ................... 250

För undervisning i verkstadsarbete .................................... 1,200
För mekaniska verkstaden, kemiska laboratoriet samt för

experimenter i kemi och fysik .................................... 1,100
uppvärmning och belysning ................................................. 850
betjening...............................................................   300
skrifmaterialier, postporto m. m........................................... 90

biblio-
kronor

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

Summa 12,000 kronor
Sedan 1873 års riksdag på Eders Kgl. Maj:ts nådiga förslag beviljat en

förhöjning i statsanslaget med 4,500 kronor, är från och med år 1874
utgiftsstaten bestämd på följande sätt:
Lön till föreståndaren, oberäknadt boställsrum och ved .. 1,800 kronor
Lön till en hufvudlärare i matematik, planmätning och

nivellering.......................................................................... 1,500 »
Lön till en biträdande lärare i matematik......................... 500 »

» lärare i linear- och maskinritning .................. 900 »
» lärare i frihandsteckning och modellering.... G00 »
» lärare i fysik ...................................................... 2,000 »
» lärare i teoretisk och praktisk mekanik ....... 600 »

» » lärare i mekanisk teknologi ............................ 150 »
» lärare i kemi och kemisk teknologi .............. 2,850 »
» lärare i svenska språket .... ,............................ 300 » •
» lärare i handelsvetenskap och bokföring....... 250 »

Transport 11,450 kronor
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Transport 11,450 kronor
Lön till en lärare i botanik och zoologi............................ 200 »

» verkmästare och lärare i mekaniskt verkstads-
arbete.................................................................... 1,500 »

» släggare eller verkstadsdräng.......................... 300 »
» bibliotekarie......................................................... 250 »
)) protokollsförande vid direktionens samman-

träden.................................................................... 100 »
» vaktmästare, oberäknadt boställsrum och ved 350 »

Till utgifter för kemiska laboratoriet och fysiska experi-
menter .............................................................................. 600 »

» materialier för mekaniska verkstaden, brännmaterialier
för smedjan och ångmaskinen, verktyg m. m............ 600 »

» ved .................................................................................... 600 »
» gaslysning......................................................................... 400 »
» skrifmaterialier, postporto, rummens rengöring m. m. 100 »
» böcker och journaler ....................................................... 350 »
» vidmakthållande af skolans apparater och samlingar 200 »

Summa 17,000 kronor
Såsom tillgång för bestridande af dessa utgifter äro afsedda:

Ordinarie statsanslag  12,000 kronor
Statsanslag på extra stat  4,500 »
Terminsafgifter af lärjungar vid skolan  500 »

Summa 17,000 kronor
Genom denna tillökning i statsanslaget liar det blifvit möjligt att 

skilja skolans nedersta afdelning i två parallela klasser, der lärjungarne 
åtnjuta enahanda undervisning, men fördelade i skilda rum och med 
samtidig undervisning af två lärare, hvarjemte för fysik och mekanik en 
lärare kunnat anställas, som uteslutande egnar sig åt skolans tjenst. •

Den närmare tillsynen å och ledningen af skolans verksamhet, äf- 
vensom förvaltningen af de till den samma anslagna medel, besörjes af 
en Direktion, bestående af en ordförande, som af Kongl. Maj:t i nåder 
förordnas, och samtliga ledamöterne af Styrelsen för Ebersteinska sko
lan i Norrköping.
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Tekniska Elementarskolan i Örebro.

Sedan Kongl. Maj:t den 12 Mars 1856 fastställt stadgar for denna 
skola, började dess verksamhet på hösten år 1857. Likasom vid den 
tekniska skolan i Norrköping är kursen här nu mera treårig och 
lärjungarne fördelade i tre afdelningar, men någon skilnad i undervis
ning för olika fackriktningar förefinnes icke här. Den tid, som användes 
för olika läroämnen, utvisas af följande tabell, hvilken angifver huru 
många timmar en lärjunge, som fullständigt genomgått skolan, tillsam
mans begagnat undervisningen i särskilda ämnen:

matematik .... 530 timmar
mekanik.................................................................. 300 »
fysik ....................................................................... 250 »
kemi och kemisk teknologi ............................... 500 ))
mineralogi och geognosi.................................... 80 »
mekanisk teknologi ............................................ 130 »
linear-ritning.......................................................... 540 »
r „ ,1 ,1 lobestämd tid, enär arbetena till storfnhandsteckmng j del utföra9 , hemmet ...........................

modellering........................................................... 70 »
verkstadsarbete ....................................................  450 »
språk (svenska, tyska, engelska)....................... 300 »
bokföring............................................................... 70 »
sång ....................................................................... 30 »

Omfattningen af undervisningen i de matematiska läroämnena har 
i det hela taget varit temligen lika med den som förekommit för Norr
köpings skola. Sålunda har i matematiken blifvit genomgånget: arit
metik, algebra, två grader jemte serier och logaritmer efter Björlings 
lärobok, planimetri och stereometri, plan trigonometri samt den analy
tiska geometriens första grunder. I mekanik har något mera omfattande 
och i kemi något mindre omfattande kurser blifvit genomgångna än vid 
sist nämnda läroverk. Någon särskild undervisning i kemisk teknologi



har icke meddelats, men vid den öfversta afdelningens repetitioner i ke
min hafva tillägg blifvit gjorda från den tekniska kemiens område. 
Deremot har här en särskild kurs i mineralogi och geognosi föredragits. 
Skolans verkstad har icke någon ångmaskin, hvarföre verkstadsarbetet 
icke kunnat erhålla synnerlig utsträckning. Deremot har undervisnin
gen i frihandsteckning och modellering vunnit en för ett läroverk af 
detta slag ganska betydlig omfattning, så att till och med öfning i 
komposition af modelleringsarbeten kunnat förekomma.

Undervisningen bestrides nu mera af tio lärare, nemligen:
Föreståndaren, som undervisar i matematik, mekanik och språk;
en lärare i fysik, kemi och mineralogi;
en lärare i mekanisk teknologi, frihandsteckning, linearritning och 

språk :
en lärare i bokföring och sång;
en lärare i modellering;
en lärare i verkstadsarbete;
en lärare i gymnastik och vapenöfningar ;
tre lärare i språk.
Den tekniska skolan är inrymd i stadshuset i Örebro.
Läroverket är försedt med åtskilliga samlingar, af hvilka företrädesvis 

den mekaniskt-tekniska är rikhaltig. Denna innehåller, förutom en mängd 
råämnen och fabrikater, flera fullständiga tillverkningsserier, såsom af 
jern och andra metaller, porslin, glas, väfnader m. m. Äfven den på 
landstingets bekostnad anskaffade, ordnade och underhållna samlingen 
af länets bergarter och mineralier är af värde. Fysiska och mekaniska 
modellsamlingarne äro deremot ganska ofullständiga.

Inträdesfordringarne äro i hufvudsaken de samma som vid den 
tekniska skolan i Norrköping, nemligen: att hafva fyllt 14 år, ega god 
frejd, kunna skrifva läslig handstil, hafva försvarlig kristendomskunskap 
samt hjelplig insigt i svenska språkläran, äfvensom i elementerna af 
något utländskt språks grammatik, försvarliga insigter i historien och 
geografien,’framför allt fäderneslandets; vidare att kunna ledigt behandla 
de fyra räknesätten, äfven med vanliga och decimalbråk, samt att i 
geometrien känna de första grunderna.
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Antalet lärjungar under de senaste åren har varit

1867--1868.....................

1 Afd.

... 18

2 Afd.

18

3 Afd. Summa.

11 47

Antalet elever 
som aflagt fullständig 

afgångsexamen.
8

1868--1869.................... ...  10 15 15 40 14
1869--1870..................... ...  22 7 13 42 12
1870--1871 .................... ...  16 20 6 42 6
1871--1872..................... ...  29 16 13 58 12
1872 -1873..................... ...  38 24 11 73 11
1873--1874..................... ...  32 33 15 80 —

I anseende till det växande antalet lärjungar i nedersta afdelnin- 
gen har undervisningen i åtskilliga af de här förekommande läroämnena 
måst meddelas åt skilda grupper af lärjungar, hvarförc biträdande lä
rare blifvit anställda.

Till Örebro tekniska skola hafva kommit lärjungar från åtskilliga 
af Sveriges provinser. Äfven från Norge hafva Here lärjungar infunnit 
sig. Eleverna erlägga inskrifningsafgift af 7 kronor 50 öre under ena
handa vilkor som vid Norrköpings tekniska skola.

Följande tabell visar, åt hvilka sysselsättningar de under åren 1870 
—1873 från skolan utgångne elever egnat sig:

Studier vid högre tekniska läroverk ....................................... 2
Mekaniskt verkstadsarbete, ritning .......................................... 15
J ernvägsarbete.............................................................................. 6
Telegrafverket............................................................................... 1
Brukshan dtering............................................................................ 6
Kemiska fabriker..................... .»................................................... 5
Bryggeri och garfveri .............................................................. 2

• Repslageri....................................................................................... 1
Apotekareyrket .............................   1
Landtbruk eller sjömansyrke .......  6
Handel ............................................................................................ 6
Fortsatta studier vid högre elementarläroverk....................... 1
Uppgift saknas för........................................................  6

Summa 58
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Enligt för skolan faststäld stat utgår till lärares aflöning 7,475 kronor
Föreståndare, bibliotekarie, sekreterare, vaktmästare ...... 1,750 »
Gymnastik................................................................................. 150 »
Ved, ljus, laboratorium, bibliotek och öfrige samlingar .. 2,625 »

Summa 12,000 kronor
På grund af denna stat hafva utgått följande aflöningar:
Föreståndaren, som tillika är lärare i matematik och språk, samt

sekreterare och bibliotekarie, (utom fri bostad)  3,625 kronor
en lärare i fysik, kemi och mineralogi....................... 2,350 »
en lärare i mekanisk teknologi, frihandsteckning,

linearritning och språk .............................................. 1,725 »
en lärare i bokföring och sång .................................... 275 »
en lärare i modellering ................................................ 300 »
en lärare i verkstadsarbete.......................................... 500 »
en lärare i gymnastik ................................................... 100 »
Med anledningen af svårigheten att med skolans knappa tillgångar 

upprätthålla undervisningen, har hon erhållit ett ytterligare anslag af 2,250 
kronor för år 1873 och af 4,500 kronor för hvartdera afåren 1874 och 1875.

Den närmare uppsigten öfver skolan och ledningen af hennes verk
samhet, äfvensom förvaltningen af de till henne anslagna medel, be- 
sörjes af en Direktion, bestående af en ordförande, som af Kongl. 
Maj:t i nåder förordnas, samt af fyra i orten boende sakkunnige män, 
hvilka inför magistraten i Orebro af stadens fullmägtige utses.

Tekniska Elementarskolan i Malmö.
Denna läroanstalt är den äldsta af de tekniska elementarskolorna 

i Sverige. Dess stadgar äro fastställda af Kongl. Maj:t den 29 April 
1853. Enligt dem skall denna skola vara en undervisningsanstalt, der 
sådana kunskaper bibringas, som äro nödvändiga för dem, hvilka egna 
sig åt de industriela yrkena, hvarjemte hon tillika bör vara en förbe
redelseanstalt för dem, hvilka ärna ingå som elever vid Teknologiska 
Institutet. Skolan skulle vara ett helt för sig, i det att industriidkaren 
i den samma skulle få en, så vidt möjligt, fullständig allmän teoretisk 
och praktisk elementarbildning, och undervisningen skulle meddelas
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till den utsträckning, att en från tekniska elementarskolan utgången 
elev borde, om han så åstundade, kunna direkte ingå i Teknologiska 
Institutet.

Den fullständiga lärokursen upptager en tid af tre år och är fördelad 
i två afdelningar, hvardera omfattande en tid af ett och ett halft år, så 
att intagning af nya elever icke, såsom vid de öfriga tekniska elemen
tarskolorna, eger rum hvarje höst, utan blott hvar adertonde månad, den ena 
gången i Augusti och den andra gången i Januari. Denna anordning 
är egendomlig för Malmö tekniska skola.

Inträdesfordringarne äro de samma som vid tekniska skolan i Norr
köping. Afgiften vid inträdet är 7 kronor 50 öre.

Följande tabell visar det sammanlagda antal timmar under hvilka en 
lärjunge, efter fullständigt genomgången kurs, åtnjutit undervisning inom 
olika ämnen:

matematik och mekanik  870 timmar
kemi med laborationer ....................................... 660 »
fysik ....................................................................... 210 »
linearritning .......................................................... 740 »
frihandsteckning och modellering.................... 540 »
botanik och zoologi ............................................ 90 »
historia och geografi .........................................  120 »
svenska språket.................................................... 180 »
tyska och engelska språken.............................. 210 »
bokföring ............................................................... 60 »
verkstadsarbete .................................................... 360 »

Undervisningen i de matematiska läroämnena har ungefärligen samma 
utsträckning som i Norrköpings tekniska elementarskola, men i kemien 
meddelar Malmö skola icke en så vidsträckt kurs som skolan i 
Norrköping. Här finens nemligen ej någon särskild undervisning i 
organisk kemi, ej heller i kemisk teknologi. Någon särskild under
visning i mekanisk teknologi meddelas icke. Deremot intaga de all
mänt bildande läroämnena ett ganska vidsträckt rum i denna skola. 
Denna närmar sig derföre mera till en vanlig realskola. Verkstaden 
är likväl icke utan betydenhet. En ångmaskin finnes, med hvilkens 
skötsel lärjungarne turvis öfvas.
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Undervisningen bestrides af sex lärare, nemligen:
Föreståndaren, som undervisar i matematik och mekanik;
en lärare i fysik, kemi samt botanik och zoologi;
en lärare i linearritning, verkstadsarbete och bokföring;
en lärare i frihandsteckning och mödellering;
en lärare i historia, geografi och svenska språket;
en lärare i främmande språk.
Skolan i Malmö har en egen byggnad, hvilken är uppförd och 

underhålles af kommunen.
Samlingarne och undervisningsmaterielen äro icke rikhaltiga, men 

någorlunda tillräckliga för behofvet med undantag må hända för den 
till den kemiska undervisningen hörande materielen.

Följande tabell utvisar antalet lärjungar, som under de senaste åren 
begagnat undervisning vid skolan:

Eleverna äro till det vida öfvervägande antalet från Malmö stad 
och andra delar af Skåne; endast ett fåtal från andra svenska provinser.

De sysselsättningar, åt hvilka de åren 1870—1873 från skolan af-

Antalet elever
1 Afd. 2 Afd. Summa. som aflagt fullständig

afgångsexamen.
18G7—1868 ............... ................. 38 26 64 13
1868—186!)................ ................. 33 23 56 21
1869—1870 ............... ................. 30 21 51 —
1870—1871 ............... ................. 43 20 63 14
1871 — 1872 ................ ................. 40 19 59 14
1872—1873 ................ ................. 43 26 69 —
1873—1874 ................ ................. 40 33 73 18

gångna lärjungar egnat sig, äro:
Mekaniskt verkstadsarbete  14 lärjungar
Ritare på mekanisk verkstad eller hos byggmästare .. 12 »
Byggnadsyrket............................................................... 6 »
Pappersmassefabrikation.............................................. 3 »
Tändsticksfabrikation ........................................................ 1 »
Sockerfabrikation .......................  2 »
Sågverksrörelse ................................................................. 1 »
Smedsyrket ............................................................................. 2 »

i
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Snickeriyrket  2 lärjungar 
Målareyrket.........................................   2 »
Skrädderiyrket  1 »
Apotekareyrket  2 »
Landtbruk .........  12 »
Sjöfart ..................................   2 »
Handel .................................. 10 »
Högre tekniska studier  1 »
Diverse ej industriela yrken 2 »
Obekanta ....................................................................  10 »
Enligt för skolan faststäld stat utgår till

Lärarnes aflöning  8,100 kronor
Föreståndaren, bibliotekarien och vaktmästaren  1,850 »
Laboratorium och kemiska apparater  600 »
Bibliotek och öfriga samlingar ............................................  1,300 »
Belysning m. fl. utgifter  150 »

Summa 12,000 kronor
Lönerna äro fördelade på följande sätt:

Föreståndaren, som tillika är lärare i matematik ... 3,300 kronor
Läraren i fysik, kemi, botanik och zoologi ....................... 2,200 »
Läraren i linear-ritning, verkstadsarbete och bokföring,

tillika bibliotekarie  1,950 »
Lärare i frihandsteckning och modellering  850 »
Lärare i histora, geografi samt svenska språket  500 »
Läraren i främmande språk ............................................... 800 »

Föreståndaren och verkmästaren åtnjuta dessutom hyresersättning 
af kommunen.

Direktionen är sammansatt efter samma grunder som styrelsen för 
tekniska elementarskolan i Örebro.

Tekniska Elementar-skolan i Borås.

Denna läroanstalt började sin verksamhet hösten 1856. Dess stad
gar, af Kongl. Maj:t faststälda den 12 Mars 1856, äro i alla hufvudsak- 
liga delar lika med stadgarne för den tekniska elementarskolan i Örebro.
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Följande tabell visar huru många timmar en lärjunge, som fullstän
digt genomgått den treåriga lärokursen, åtnjutit undervisning i olika 
ämnen :

matematik............................................................... 646 timmar
fysik ...............................  136 »
kemi jemte laborationer .................................... 612 »
kemisk teknologi ................................................. 68 »
mineralogi och geologi....................................... 68 »
mekanik.................................................................. 306 »
mekanisk teknologi ............................................ 68 »
linearritning och beskrifvande geometri.........  238 »
maskin- och konstruktionsritning .................... 204 »
frihandsteckning obh modellering .................... 408 ))
bokföring..............................................................  68 »
botanik och zoologi ............................................ 170 »
svenska språket...................................................  102 »
tyska språket .........     136 »
engelska språket .................................................  204 »
franska språket ...................................................  136 »
historia och geografi .......................................... 238 »
verkstadsarbete ....................................................  408 »
handelsvetenskap..................'............................... 68 »

Häraf synes, att skolan i Borås har försökt att förena den mer 
tekniska riktning, som finnes hos skolorna i Norrköping och Örebro, 
med den riktning åt allmän realbildning, som gifver sig tillkänna i un- 
dervisningsplanen för Malmö tekniska elementarskola. Men det har 
visat sig, att en sådan förening medför olägenheter, hvarföre Kongl. 
Maj:t genom nådigt bref af den 9 Augusti 1872, enligt Direktionens 
förslag, från undervisningsplanen uteslutit fem läroämnen, nemligen 
botanik, zoologi, historia, geografi samt franska språket, hvaremot en 
behöflig utvidgning af lärokurserna i andra ämnen, synnerligast me
kanik, kemi, och ritning, kunnat åstadkommas.

Den matematiska undervisningen omfattar aritmetik, algebra, två 
grader jemte läran om serier, logaritmer och kedjebråk, efter Wiemers 
lärobok, planimetri och stereometri (efter Alreiks lärobok), plan trigono-
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metri (efter Ekman). Som praktisk tillämpning erhålla eleverna under
visning i afvägning och profilkartors upprättande samt ägomätning. I 
fysik genomgås Müllers lärobok (efter Wiemers bearbetning), någon 
gång äfven en del af Focks lärokurs i tillämpad Värmelära. Den ke
miska kursen omfattar så väl den organiska som den oorganiska kemien 
(efter Berlins och Wöhlers läroböcker) jemte öfningar på laboratorium 
i apparaters användande samt qvalitativ och något qvantitativ analys. 
I kemisk teknologi genomgås det vigtigaste af Wagners lärobok. Mine
ralogien och geologien föredragas efter Sjögrens och Bergstrands läro
böcker. I teoretisk mekanik genomgås en del af Weisbachs lärobok 
(Nycanders bearbetning) samt i praktisk mekanik utdrag af Morin-Bagges 
handbok och Jonzons ångmaskinlära. Den mekaniska teknologien med
delas efter Kjellstedts lärobok. Vid linearritningen följes Bergs lärobok, 
efter hvars genomgående lärjungarne få kopiera några ritningar, för att 
sedan öfvas i modellers och maskiners afteckning, dels direkte och dels 
genom upptecknade mått (croquisritning). Afven beräkning och kon
struktion af enkla maskindelar samt af vattenhjul och turbiner, m. m. 
förekommer. Modellering har öfvats blott af några få elever.

Under verkstadsarbetet förfärdiga eleverna första året några verktyg, 
hvarefter de under lärokursens andra och tredje år arbeta på mekaniska 
modeller, hvilka utföras i ganska stor skala, hvarvid eleverna turvis få 
sysselsätta sig med hyfvelmaskinen och svarfvarne samt biträda vid 
smidning, formning och gjutning äfvensom att sköta skolans ångmaskin.

Denna ganska omfattande undervisning har meddelats af endast 
fem lärare, nemligen

Föreståndaren, som tillika är lärare i matematik och fysik;
én lärare i kemi, kemisk teknologi och naturalhistoria;
en lärare i frihandsteckning, linearritning, modellering samt bok

föring;
en lärare i mekanik, mekanisk teknologi, maskinritning och verk

stadsarbete ;
en lärare i svenska och främmande språk samt historia och geografi.
Den tekniska elementarskolan i Borås har en egen rymlig bygg

nad, som är bekostad af kommunen. Samlingarne äro icke tillräckliga 
för behofvet.
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är dock flertalet från åtskilliga andra svenska provinser. Deras ålder 
vid inträdet i skolan har vexlat mellan 14 och 30 år. 146 afgångna elever 
hafva egnat sig åt

Antalet lärjungar, som under senaste förflutna år begagnat skolans
undervisning, är

1 Afd. 2 Afd. ;3 Afd. Summa.
Antalet elever 

som aflagt fullständig 
afgångsexamen.

1867-1868................... .... 24 14 10 48 9
1868—1869................... .. 16 17 11 44 10
1869—1870 .................. .... 22 15 13 50 7
1870—1871 .................. ... 17 19 14 50 11
1871—1872 .................. .... 28 14 15 57 11
1872—1873................... .... 39 18 10 67 9
1873—1874 .................. .... 26 31 14 71 12
Ehuru ganska många af lärjungarne hafva sitt hem i Borås stad,

Mekaniskt-tekniska yrken .......................................................... 27
Kemiskt-tekniska yrken.... 1........   5
Olika indnstriela yrken............................................................... 17
( -ivilingeniörs- och byggmästarebefattningar.......................... 15
Landtbruk...................................................................................... 21
Bergshandtering............................................................................ 12
Handel ........................................................................................ 27
Befattningar vid jernvägstraliken ............................................ 4
Landtmäteri .................................................................................. 3
Telegrafi.......................................................................................... 1
Olika, ej indnstriela, yrken ........................................    14
Utgiftsstaten, sådan den är af Kongl. Maj:t faststäld för år 1873, 

upptager
För undervisningen i matematik ..................................... .. . 1,200 kronor

» * » fysik................................................ 400 »
» » kemi och kemisk teknologi ....... ... 1,600 »
» » mineralogi och geologi .,........... 300 »
» » mekanik och maskinritning...... ... 1,000 »

Transport 4,500 kronor



Transport 4,500 kronor
För undervisningen i mekanisk teknologi och ledning af

verkstadsarbetet...........................800 »
» » frihandsteckning och linear-ritning 1,000 »
» » tyska och engelska språken .......... 600 »
» » svenska språket ............................... 200 »
» » aritmetik och bokföring.................. 300 »
» » allmän handelsvetenskap ............... 200 »
» » landtmäteri- och afvägningsöfningar 200 »

Till handtverksbiträden ..........................................................200 »
» föreståndaren .................................................................
» bibliotekarien
» kassaförvaltaren .

1,200 »
150 »
150 »

För protokollsföring hos Direktionen, expedition, skrif- 
materialier och vård af arkivet ........... 150 »
Till vaktmästaren  250 »

» kemiska laboratoriet 
» mekaniska verkstaden ............................................

400 »
300 »

»
»
»

biblioteket......................................................................... 300 »
öfriga samlingar  400 »
ved, ljus och diverse utgifter  700 » 

Summa 12,000 kronor
Afven för tekniska skolan i Borås har ett extra statsanslag för år

1875 af 4,500 kronor blifvit af riksdagen beviljadt.
Direktionen är sammansatt efter samma grunder som vid de tek

niska elementarskolorna i Örebro och Malmö.

De teknisk«! elementarskolornas iindaniåL »
Då Komitén nu går att framställa sitt underdåniga förslag till 

organisation och undervisningsplan för de tekniska elementarskolorna i 
riket, synes det i främsta rummet böra angifvas hvilket ändamål dessa 
läroanstalter hafva att uppfylla och i hvilken riktning de böra arbeta. 
Redan de väsendtligt från hvarandra afvikande anordningar, som vid 
olika skolor af detta slag förekomma, gifva vid handen att i hit hö-
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rande frågor ganska olika uppfattningar förekomma. Hela gången af 
skolornas verksamhet måste emellertid bestämmas af det mål, till hvilket 
de syfta, och det är derföre af vigt att, med blicken på detta mål, 
bestämdt utstaka den verkningskrets, som bör tillkomma i fråga varande 
skolor, och således angifva den ställning, de böra intaga så väl i för
hållande till den industriela verksamheten, som till den högre tekniska 
och till den allmänt medborgerliga undervisningen.

Redan i inledningen till detta betänkande hafva Komiterade an- 
tydt den uppgift, som efter deras uppfattning egentligen tillhör en 
teknisk elementarskola. Att bereda en god och ändamålsenlig utbild
ning af verkmästare för fabrikerna, idkare af de små industrigrenarne 
och underordnade ledare för byggnadsarbeten är det syfte, hvartill en 
sådan skola bör sträfva. Området för dess verksamhet, ehuru nästan 
lika omfattande och mångsidigt som den tekniska högskolans, samman
faller icke med detta.

Den sträfvan, som vid ett och annat läroverk af detta slag gifvit 
sig tillkänna, att tillegna sig den tekniska högskolans läroplan och 
undervisningsmetoder är således icke enlig med skolans bestämmelse. 
Den har sin grund i en missuppfattning af de i sjelfva verket skilda 
uppgifter, som tillhöra dessa olika läroanstalter. Högskolans ändamål är 
att meddela de kunskaper, som ärd erforderliga för ingéniören och kon
struktören, samt i allmänhet att befrämja den högre tekniska bildningen, 
hvilken måste vara bygd på en strängt vetenskaplig grundval. Hennes 
förfarande måste således vara vetenskapligt. Elementarskolan åter bör, 
enligt sakens natur, använda mera elementära undervisningsmetoder; hon 
måste hos sina lärjungar förutsätta en lägre grad af förberedande kunskap, 
men skall icke desto mindre bibringa dem en allvarlig och i sitt slag 
fullständig teknisk bildning. Hehnes förfaringssätt måste i följd häraf 
blifva mera omedelbart riktadt på det praktiska. Ehuru således till 
namnet lika läroämnen ingå i läroplanen vid högskolan och vid tekniska 
elementarskolan, och ehuru enahanda fackindelning kan finnas vid båda, 
måste likväl en betydande skilnad ega rum i läroämnenas utsträckning, 
i metoder och i undervisningens hela anordning. Det är ock denna af 
teknikens natur, ej mindre än af lärjungarnes olika fallenhet och för
beredelse betingade skilnad, som gifver åt den tekniska elementarskolan
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ett värde och en betydelse, som hon icke skulle ega, om hon sträfvade 
att vara en teknisk högskola i mindre skala. Man skulle då med skäl 
kunna ifrågasätta, om hennes tillvaro vore berättigad.

Lika strängt bör man, enligt Komiténs åsigt, skilja mellan den 
tekniska elementarskolans verksamhetsfält å ena sidan, och realskolans 
å den andra. Visserligen har man icke sällan, vid de tekniska elemen
tarskolorna i olika länder, sökt förena dessa båda i flera hänseenden 
så väsendtligt olika uppgifter, men enligt Komiténs uppfattning, till 
skada för dem begge.

Dessa båda slag af läroanstalter äro, såsom redan i det föregående 
blifvit antydt, visserligen med hvarandra beslägtade, men de hafva dock 
alldeles olika syften. De behandla till en del samma läroämnen, men, 
just till följe af det olika syftet, blifva för dem så väl måttet, hvartill 
de skola bibringas, som äfven behandlingssättet olika.

Realskolans uppgift är att bibringa en allmän realbildning; hennes 
lärjungar inhemta kunskaper, grundläggande för hvilken olika riktning 
af det praktiska lifvet, de än må komma att fullfölja; omfattningen af 
hennes undervisningsplan blir i följd deraf större, och den följdriktiga 
utvecklingen af den samma fordrar en längre tid.

Den tekniska elementarskolan åter arbetar för ett visst, bestämdt 
område af näringslifvet. Hon meddelar hufvudsakligen de kunskaper, 
som på detta område hafva en omedelbar praktisk användning. Hennes 
undervisningsplan måste derföre blifva mindre omfattande: läroämnena 
skola behandlas med afseende å de omedelbara tillämpningarna. Lär- 
jungarnc inträda i denna läroanstalt vid en mera framskriden ålder.

Skall det tekniska elementarläroverket uppfylla sitt hufvudändamål, 
så måste undervisningen i de tekniska kunskapsgrenarné upptaga så 
mycken tid, att föga deraf återstår för andra läroämnen. Skolan måste 
derföre hos sina lärjungar förutsätta en viss grad af allmän bildning, 
men hon kan icke bibringa den. Realskolans lägre klasser blifva i 
följd häraf förberedande för den tekniska elementarskolan, likasom hen
nes högre klasser förbereda till inträde i den tekniska högskolan.

Härmed är icke sagdt, att icke den tekniska elementarskolan både 
kan och bör befrämja lärjungarnes allmänna bildning; det finnes ingen 
läroanstalt, som icke utöfvar en sådan inverkan; men detta är för henne
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icke den närmaste och hufvudsakliga uppgiften. Att vid den tekniska 
elementarskolan lägga tyngdpunkten åt den allmänna bildningens sida 
vore att tillgodose denna på bekostnad af den tekniska bildningen och 
sålunda förfela hennes väsendtliga syfte. Den tekniska skolan, så kraf
tigt befrämjande detta syfte, då hon är rätt organiserad, skulle derige- 
nom förvandlas till en ofullkomlig realskola af tvifvelaktigt värde.

Men, torde man säga, den tekniska elementarskolan, om hon äfven 
är af en annan natur än realskolan, och om hon icke blott till omfång 
utan äfven till förfaringssätt skiljer sig från den tekniska högskolan, 
måste dock med den sist nämnda stå i ett nära sammanhang, så att 
den tekniska högskolan fortsätter hvad elementarskolan börjat.

I enlighet med denna uppfattning har man vid åtskilliga tekniska 
elementarskolor både i Sverige och i andra länder uppställt ett annat 
mål än det nyss omförmälda; skolan har äfven fått till uppgift att för
bereda unge män för inträde i en högre teknisk läroanstalt. Det skulle 
vid första anblicken kunna synas som en dylik verksamhet borde till
höra de tekniska elementarskolorna. Men betraktar man närmare de 
uppgifter, dessa olika anstalter hafva att fylla, och granskar deras deraf 
betingade organisation, så finner man, att äfven denna åsigt icke är 
grundad i en riktig uppfattning af den tekniska elementarskolans natur. 
Den uppgiften, att förbereda för den tekniska högskolan, måste rätte
ligen tillkomma realskolan. I sjelfva verket bör den tekniska högskolan 
grunda sitt arbete på en allmän bildning, med real riktning, under det 
att de tekniska elementarskolorna, enligt hvad nyss blifvit anfördt, böra 
bibringa en teknisk bildning till den utsträckning, som de elementära 
hjelpmedlen medgifva. Detta hindrar icke, att äfven lärjungar vid en 
teknisk elementarskola, om de ega framstående anlag för högre veten- 
skapligt-tekniska studier, kunna vid den tekniska högskolan fortsätta 
sin utbildning, vare sig som ordinarie eller specialelever. Men det 
synes Komitén, att de tekniska elementarskolornas organisation bör, 
utan särskildt afseende å detta fåtal af lärjungar, ordnas endast med 
afseende på dessa läroanstalters egentliga bestämmejse.

På grund af hvad sålunda blifvit anfördt, anser Komitén, att som 
hufvudsakligt ändamål för nu i fråga varande skolor bör uppställas, att 
de skola för inträde i teknikens tjenst bereda unge män, som vilja egna

c
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sig åt yrken eller befattningar, för hvilka elementära tekniska kunska
per äro af behofvet påkallade.

Inträdesfordringar.

Att beskaffenheten af det mål, som föresättes de tekniska elemen
tarskolorna, måste bestämmande inverka så väl på valet af de läroäm
nen, som der böra förekomma, som på den gång undervisningen bör 
taga genom läroverket, är lätt att finna. Men denna inverkan måste 
äfven göra sig gällande vid utstakandet af fordringarne för inträde i 
nämnda skolor.

Vid dessa inträde sfordringars bestämmande förete sig för öfrigt 
egendomliga, icke ringa svårigheter. Man måste bland annat i viss mån 
göra afseende på de olika läroanstalters beskaffenhet, från hvilka den tekni
ska elementarskolan har att hemta sina lärjungar, ehuru önskvärdt det 
än är att de inkommande lärjungarne ega en likartad förberedande bildning.

Egentligen vore det mest följdriktiga, att ställa den tekniska ele
mentarskolan i ett bestämdt samband med det allmänna elementar-läro- 
verket, så att lärjungar, hvilka vid det sist nämnda hunnit förvärfva 
ett visst mått af allmän bildning, skulle kunna utan vidare förberedelse 
öfvergå till det förra. Men till följe af dessa skolors egendomliga art 
är det tillika nödvändigt att göra deras undervisning tillgänglig åtmin
stone för de mera begåfvade af folkskolans lärjungar. Erfarenhet har 
i sjelfva verket visat, att flere bland dem, som på denna väg vunnit 
inträde vid landets tekniska elementarskolor, tillhört deras bästa elever 
och utbildat sig till ganska dugliga verkmästareämnen.

Man kan likväl icke heller, utan att allt för mycket nedtrycka under
visningen vid de tekniska elementarskolorna, eller ock allt för mycket 
förlänga kursen vid dem och derigenom förorsaka onödigt stora kost
nader, ställa dessa läroanstalter i omedelbart samband med de vanliga 
folkskolorna. Komitén har så mycket mindre ansett sig böra föreslå 
något sådant, som man dels bör kunna med skäl hoppas, att högre 
folkskolor, hvilka äro af behofvet påkallade icke endast såsom förberedelse 
till den tekniska undervisningen utan för ännu vidsträcktare syften, 
inom en icke allt för aflägsen framtid blifva mera allmänt upprättade
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i olika delar i landet, och dels de tekniska afton- och söndagsskolorna, 
hvilka redan finnas i de städer, der tekniska eleipentar-skolor äro upp
rättade, och hvilka anstalters vidsträcktare spridning, på sätt längre 
fram skall närmare utvecklas, måste anses som en vigtig statens upp
gift, bilda, jemte det de verka för sin närmaste och egentliga bestäm
melse, en annan brygga från folkskolan till det tekniska elementar
läroverket. Synnerligen böra deras lärjungar som extra- eller special
elever deltaga uti dessa skolors undervisning. Denna sist nämnda 
föreningslänk mellan de båda slagen af undervisningsanstalter är af så 
mycket större betydelse som derigenom möjliggöres för en från folk
skolan utgången, väl begåfvad yngling att, under det han, arbetande i 
ett yrke, förtjenar sitt uppehälle och förvärfvar en för hans framtida 
studier i hög grad nyttig praktisk erfarenhet, förbereda sig till inträde 
i den tekniska elementarskolan.

Vid närmare bestämmande af inträdesfordringarne för i fråga va
rande läroanstalter, äro för öfrigt följande omständigheter att taga i 
betraktande. *

Emedan den tekniska elementarskolan bör hufvudsakligen inskränka 
sig till att meddela en egentligen teknisk bildning och derföre endast i 
ringa mån kan befatta sig med läroämnen, som falla inom den allmänna 
bildningens område, måste såsom redan är antydt de ynglingar, som 
söka inträde i en sådan skola, förut hafva förvärfvat en viss grad af 
allmän bildning. Utan tvifvel skulle det vara gagneligt, om i denna bild
ning inginge åtminstone ett af de mest spridda bland de lefvande språ
ken, men detta skulle väsendtligt försvåra inträdet från en högre folkskola 
till den tekniska elementarskolan. Det lämpligaste torde derföre vara 
att åtminstone för närvarande från inträdesfordringarne utesluta främ
mande språk. Ej heller synes det ändamålsenligt att utbreda fordrin- 
garne till många ämnen med ringa utsträckning för hvarje, utan man 
bör i stället inskränka dem till ett fåtal, och inom dessas område fordra 
en så grundlig insigt som skäligen kan påräknas vid den ålder af fjor
ton år, hvilken torde vara den lägsta ålder, som för de inträdande lär- 
jungarne bör bestämmas.

De ämnen, Komitén anser böra ingå bland inträdesfordringarne, äro: 
svenska språket, matematik, samt historia och geografi.
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Med tillämpning af dessa grundsatser, får Komitén i underdånighet 
föreslå nedan nämnda inträdesfordringar för de tekniska elementar
skolorna:

I svenska språket: förmåga att felfritt skrifva efter diktamen;
I matematik: de fyra räknesätten i hela tal och bråk (äfven deci

malbråk) samt régula de tri; de fyra räknesätten i algebra; planimetri 
till omfånget motsvarande de fyra första böckerna af Euclides;

I historia och geografi: Fäderneslandets historia efter en kortfattad 
lärobok, Europas geografi, med särskildt afseende på fäderneslandets, 
samt grunddragen af de öfriga verldsdelarnes geografi.

Derjemte skall den inträdessökande kunna skrifva en redig handstil 
samt förete betyg öfver uppnådd fjorton års ålder, god frejd och god reli
gionskunskap. I allmänhet bör profiling anställas i ofvan angifna ämnen. 
Dock må från sådan profiling vara befriad yngling, som i allmänt elc- 
mentar-läroverk genomgått fem klasser.

Utom de ordinarie eleverna, hvilka deltaga i hela den för deras fack 
afsedda undervisning, torde det vara med i fråga varande skolors be
stämmelse och verksamhet väl förenligt att medgifva andra, synnerligen 
dem, som uppnått en mera mogen ålder och förvärfvat praktisk känne
dom af något yrke, att som specialelever deltaga uti undervisningen i 
ett eller flera särskilda läroämnen. En sådan anordning bör blifva af 
verkligt gagn för dem, hvilka, redan anstälda i industriens tjenst, önska 
att, så vidt möjligt inhemta de för deras yrkens rätta bedrifvande er
forderliga kunskaper, utan att kunna råda öfver så mycken tid, som 
fordras för genomgående af en fullständig kurs.

Att för dem, som hafva ett sådant syfte, uppställa samma fordrin
gar som för de ordinarie eleverna, skulle vara att för den försvåra och 
må hända i de flesta fall omöjliggöra undervisningens begagnande. Det 
synes vara, tillräckligt, om de ådagalägga sådana förkunskaper, som 
äro nödvändiga för att de med nytta skola kunna deltaga uti under
visningen i det eller de ämnen, för hvilka de anmält sig.

På dessa skäl anser sig Komitén böra föreslå att styrelserna för 
de tekniska elementar-skolorna må erhålla rättighet att, i den mån ut
rymme och lärarekrafter medgifva, tillåta dem som dertill anmäla sig, 
att i egenskap af specialelever deltaga i undervisningen i ett eller flera
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läroämnen, så framt de visa sig innehafva sådana förkunskaper som 
erfordras för att draga nytta af denna undervisning.

Fackafdelniiigar och studiekursens längd.

Närmast efter inträdesfordringarne synes den frågan böra behandlas, 
huru vida undervisningen i de tekniska elementarskolorna bör från 
början till slut vara gemensam för alla elever, eller om, antingen under 
hela kursen eller under en del af den samma, lärjungarne böra, med 
afseende å de olika industriela riktningar, i hvilka de komma att arbeta, 
erhålla olika undervisning.

Vid de tekniska elementar-skolorna i Sverige har hittils i allmän
het icke någon olikhet i kurser egt rum för lärjungar, som egna sig 
åt olika fack. Norrköpings tekniska skola gör visserligen i detta hän
seende ett undantag, i det att vid denna skola någon skilnad göres 
mellan elever, egnande sig åt mekaniska, och dem som egna sig åt 
kemiska industrigrenar; denna skilnad sträcker sig likväl blott till öf- 
ningarne i kemiska laborationer och verkstadsarbete. Deremot finner 
man vid de tekniska elementar-skolorna i Preussen och Bäjern en af- 
gjord fackdelning, motsvarande de mekaniska, kemiska och byggnads- 
yrkena, hvarjemte vid de preussiska skolorna en särskild afdelning 
blifvit upprättad för de lärjungar, hvilka förbereda sig till inträde vid 
ett högre tekniskt läroverk. Båda dessa anordningar ega fördelar och 
olägenheter.

Redan i det af Komitén afgifna underdåniga betänkande angående 
den tekniska högskolans organisation, har Komitén haft tillfälle antyda, 
i hvilket nära förhållande de olika industrigrenarne stå till hvarandra, 
i följd hvaraf teknikens mekaniska och kemiska hjelpmedel i flera fall 
måste inom vår tids industri samverka. Detta gäller icke endast för 
de stora, utan äfven för de små industrigrenarne, och inom de senare, 
der arbetets fördelning vanligtvis icke kan så strängt genomföras, på
kallas icke sällan mångsidiga insigter hos arbetets närmaste ledare. Det 
inträffar ock ofta, att én yngling icke på förhand kan bestämma, åt 
hvilket tekniskt yrke han kommer att egna sig, dels emedan han icke
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tillräckligt känner hvarken sina egna anlag eller de olika yrkenas om
råden, och dels emedan han vid sitt val måste göra väsendtligt afse- 
ende på hvilka befattningar inom industriens tjenst som, när han slutat 
sin studiekurs, kunna blifva för honOm tillgängliga. Det kunde häraf 
synas, som det ändamålsenligaste vore att för alla lärjungar anordna 
samma kurs.

Men å andra sidan är det en afgjord sanning, att en grundligare 
insigt i ett fåtal af kunskapsgrenar är i de flesta fall att vida föredraga 
framför en mångsidigare, men mindre djupgående bildning och att en 
läroplan i allmänhet bör anses olämplig, om han splittrar lärjungarnes 
arbetskraft i många olika riktningar. Vidare gifves det lärjungar, som 
antingen genom afgjorda anlag eller genom sin samhällsställning kunna 
tidigt nog bestämma den hufvudriktning, åt hvilken de vilja egna sin 
framtida verksamhet. Slutligen kan en allvarligare och för olika in- 
dividuela anlag och studiesyften bättre afpassad undervisning anordnas, 
om man särskiljer de olika facken, än om man hoptvingar alla inom 
samma läroområde.

På grund af dessa förhållanden anser Komitén sig böra tillstyrka, 
att en fackdelning sker vid de tekniska elementarskolorna, men att 
delningen i de olika facken vidtager så sent som möjligt, och att skil- 
naden mellan de särskilda fackkurserna icke göres större än hvad be- 
hofvet af en allvarlig elementär fackbildning påkallar.

I detta afseende torde det i första rummet vara behöfligt att skilja 
mellan de lärjungar, som egna sig åt mekaniskt-tekniska och åt kemiskt- 
tokniska läroämnen. Det kan härvid anmärkas, att endast ganska få 
af den tekniska elementar-skolans elever egna sig åt rent kemiska delar 
af tekniken, men det gifves flera mycket betydande industrigrenar, t. ex. 
klädesfabrikationen, kattuns- och tapet-tryckerierna, porslinsfabrikationen, 
oljeberedningen, hvilka, ehuru förnämligast användande mekaniska ar
betsprocesser, likväl i väsendtlig mån påkalla äfven de kemiska hjelp- 
medlens biträde. Det synes derföre behöfligt att bereda tillfälle för 
dem af den tekniska elementarskolans lärjungar, som sådant önska, att 
inhemta något djupare insigter i kemien, än som för flertalet af dem 
oundgängligen behöfvas.

Men det gifves ännu en fackriktning, som är af den betydenhet, att
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Komitén anser henne böra representeras vid de tekniska elementar
skolorna. 1 det af Komitén afgifna betänkandet om den tekniska hög
skolan har Komitén tillåtit sig fästa uppmärksamheten vid den ofull
ständiga utveckling, som den högre byggnadsundervisningen i vårt land 
ännu kunnat uppnå. Äfven den lägre byggnadsundervisningen lemnar 
mycket öfrigt att önska. Akademien för de Fria Konsterna kan, såsom 
en högre anstalt, hvars syfte är de bildande konsternas befrämjande, 
och som inom byggnadsfacket särskildt måste, enligt sakens natur, före
trädesvis egna sin verksamhet åt den högre arkitekturen, icke lämpligen 
befatta sig med att bilda hvad man kan kalla underbefäl vid större 
byggnadsföretag, ehuru hon äfven i detta fall verkat gagnande. Chal- 
merska skolan i Göteborg, äfvensom Slöjdskolan i Stockholm meddela 
visserligen äfven byggnadsundervisning och bidraga således i sin mån 
att afhjelpa i fråga varande behof. Men ett så stort antal biträdande 
tekniker erfordras så väl vid husbyggnader, som vid jernvägs- och 
vattenbyggnader och vid de många jernvägsanläggningarne i landet, 
att icke få af de tekniska elementarskolornas lärjungar erhållit sådana 
befattningar, ehuru de icke haft tillfälle förut inhemta någon kunskap i 
byggnadskonsten. Detta förhållande synes hänvisa på ett för handen 
varande behof, att tillfälle till en mera ingående undervisning i detta 
fack beredes inom sagda läroverk. Då dertill kommer, att, af skäl, som 
längre fram skola anföras, samtliga ordinarie elever vid dessa skolor 
efter Komiténs uppfattning böra genomgå en kurs i de första grunderna 
af allmän byggnadslära och husbyggnadskonst, och således, om Komiténs 
förslag vinner nådigt afseende, en lärare i dessa ämnen i allt fall skulle 
vid dem anställas, synes det särdeles lämpligt att en något fullständi
gare undervisning, meddelas i praktisk byggnadskonst åt de elever, som 
sådant önska, och att sålunda en särskild afdelning äfven för byggnads- 
yrkena upprättas. De kostnader, som härigenom skulle uppkomma, äro 
i förhållande till det åsyftade ändamålet så ringa, att de icke torde vara 
afsevärda.

Det kan emellertid icke vara behöfligt att omedelbart anordna en 
särskild afdelning för byggnadskonst vid samtliga elementarskolorna. 
Komitén anser det vara lämpligast att till en början upprätta särskilda 
byggnadsafdelningar vid de tekniska elementarskolor, som äro förlagda
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i Norrköping och Malmö, de båda mest betydande af de städer, der 
sådana skolor finnas. Visar erfarenheten, såsom troligt är, framdeles 
behofvet af sådana afdelningar äfven vid de andra skolorna, skola de 
kunna utan synnerliga svårigheter upprättas.

Vid skolan i Örebro synes det vara lämpligt att upprätta en sär
skild afdelning för bergsvetenskap. Komitén får tillfälle att återkomma till 
detta ämne i sammanhang med frågan om organisationen af den lägre 
bergsundervisningen i riket.

Flere af de lärjungar, hvilka genomgått de tekniska elementar
skolorna, hafva sedermera egnat sig åt landtbruks- och handelsyrkena. 
Det skulle på grund häraf kunna ifrågasättas, huru vida icke vid dessa 
skolor fackafdelningar borde ordnas för nämnda yrken. Emellertid 
synes det mera bero på tillfälliga förhållanden, att de tekniska skolor
nas lärjungar egnat sig åt dessa yrken, än på en i sakens natur grun
dad ordning. I alla hänseenden torde det vara fördelaktigare för yng
lingar, som ämna utbilda sig för landtbruk eller handel, att i de för 
dessa yrken särskildt afsedda specialskolor inhemta erforderliga förbe
redande kunskaper. Utom det, att den för de tekniska elementarsko
lornas egentliga behof afsedda undervisning omfattar ett likartadt, inom 
sig slutet helt, komma dessa skolor, efter all sannolikhet, när deras 
organisation blifvit fullständigt genomförd, att tagas så starkt i anspråk 
för de i egentlig mening tekniska yrkenas behof, att de svårligen med- 
gifva tillägg af några flera fackafdelningar för andra yrkesgrenar.

Studiekursens längd är för närvarande vid samtliga de tekniska 
elementarskolorna treårig. Komitén har icke funnit anledning att före
slå någon förändring i denna anordning. I allmänhet äro lärjungarne 
fördelade i tre årsafdelningar, men vid skolan i Malmö äro endast två 
afdelningar, hvardera på l*/2 år. Otvifvelaktigt är det lämpligare att 
anordna undervisningen för tre ett-åriga afdelningar, och Komitén har 
derföre i sitt förslag till undervisningsplan förutsatt en sådan anordning 
vid samtliga i fråga varande läroverk.
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Läroämnen.

Med tillämpning af de grundsatser, som i det föregående blifvit 
uppstälda i afseende på de tekniska skolornas bestämmelse och organi
sation, få Komiterade nu angifva så väl de läroämnen, hvilka de anse böra 
i undervisningsplanen ingå, som äfven den utsträckning, i hvilken dessa 
särskilda ämnen skulle förekomma, äfvensom måttet af den undervis
ningstid, som för hvart och ett af dem bör vid denna plans uppgö
rande afses.

Do läroämnen hvilka, enligt Komiténs åsigt, böra upptagas i den 
tekniska elementarskolans undervisningsplan, äro följande:

I. Matematik.

1. Aritmetik, planimetri, stereometri, tvä grader algebra jemte läran 
o)n serier och logaritmer, plan trigonometri samt den analytiska, geometriens 
första grunder.

För denna undervisning användas 11 timmar i veckan 
under första årets båda terminer; 8 timmar i veckan under 
andra årets höst-termin och 2 timmar i veckan under dess vår
termin; samt 2 timmar i veckan under tredje årets båda ter
miner.

Den matematiska undervisningen är gemensam för de olika 
fackafdelningarne.

2. Beskrifvande geometri, utgörande en kort framställning af de all
männa geometriska grunderna för föremåls afbildning, jemte linear- 
ritning.

För samtliga elever: 8 timmar i veckan under första året 
samt 4 timmar i veckan under andra året.

3. Praktisk geometri (geodesi).
Första grunderna af läran om fältmätning och nivellering med der- 

till hörande ritning samt öfningar på fältet.
2 timmar i veckan under en termin för samtliga lärjungarne

0
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i tredje årsafdelningcn. Dessutom öfningar på fältet mot vår
terminens slut.

II. Mekanik.

1. Allmän mekanik, utgörande en på elementar-matematiken och på 
experimenter grundad framställning af de allmänna lagarne för kroppars 
jemvigt och rörelse.

4 timmar i veckan under andra årskursens höst-termin och 
7 timmar under dess vårtermin, för samtliga lärjungar.

2. Maskinlära, utgörande en elementär framställning af de vigti- 
gaste allmänna lagarne lör maskiners verkningssätt, jemte redogörelse 
för de förnämsta inom industrien använda enkla maskindelar, mellan- 
maskiner, regulatorer, kraftmaskiner och arbetsmaskiner.

Föredrag: 3 timmar i veckan för samtliga lärjungar i tredje 
årets kurs.

Ritning: 4 timmar i veckan för blifvande mekaniker under 
andra årets vårtermin; 11 à 12 timmar i veckan för samma 
elever under tredje årets båda terminer; ett mindre timantal 
för elever, tillhörande kemiskt-tekniska och byggnadsafdelnin- 
garne.

3. Mekanisk Teknologi, innefattande en kort framställning af läran 
om träets och metallernas mekaniska egenskaper jemte de för dessa 
materialiers bearbetning företrädesvis användbara redskap och maskiner, 
äfvensom redogörelse för de mekaniskt-tekniska industrigrenar, som för 
orten äro af särskildt intresse.

3 timmar i veckan för samtliga lärjungar i tredje årets 
kurs.

I11. Fysik.

Experimental-fysik med särskildt afseende å denna vetenskaps för
nämsta tillämpningar inom industrien.

5 à G timmar i veckan för samtliga lärjungar under andra 
läsåret.
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IV. Kemi.

1. Allmän kemi, oorganisk och organisk.
3 timmar i veckan under första läsårets båda terminer 

samt andra läsårets första termin för samtliga lärjungar. Dess
utom öfningar i kemiska laborationer, 8 timmai’ i veckan under 
andra läsårets sista termin för lärjungar, som vilja egna sig åt 
kemiskt-tekniska yrken.

2. Kemisk teknologi med särskildt afseende å de kemiskt-tekniska 
industrigrenar, som äro för orten af största vigt, med tillhörande öfnin
gar å laboratorium.

15 à 16 timmar i veckan (inberäknadt öfningarne) under 
tredje året för sist nämde lärjungar.

V. Mineralogi och geognosi.

De första grunderna af dessa vetenskaper med hufvudsakligt afse
ende å de för tekniska yrken vigtigaste mineralier och bergarter.

3 timmar i veckan för samtliga lärjungar under andra årets 
sista termin.

VI. Språk.

1. Svenska språket.
Öfning i skriftliga uppsatser med afseende å yrkesidkares behof.

2 timmar i veckan för samtliga lärjungar, under första året 
och första terminen af andra årets kurs.

2. Främmande lefvande språk, tyska, engelska eller franska.
Undervisningen häri meddelas de lärjungar, som sådant 

önska.

VII. Bokföring och handelslära.

Bokföring, handelskorrespondens, vexellära (efter styrelsernas om- 
pröfning).

2 à 4 timmar i veckan för samtliga lärjungar under andra 
årets kurs.
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VIII. Byggnadskonst.
1. Första, grunderna af allmän byggnadslära och husbyggnadskonst, 

jemte dertill hörande ritöfningar.
5 timmar i veckan under tredje årets första termin för 

samtliga lärjungar.
2. Byggnadskonst jemte byggnadsritning, utgörande en förtsättning 

och utveckling af hvad som i nyss nämnda kurs föredragits samt en kort 
framställning af väg-, vatten- och brobyggnadskonsten.

9 à 11 timmar i veckan under tredje årets kurs för de 
lärjungar, som egna sig åt byggnadsfacket.

Anmärkning. Kursen 2) i byggnadskonst anordnas tills vidare en
dast vid skolorna i Norrköping och Malmö.

IX. Frihandsteckning och modellering.
1. Croquisritning. Teckning på fri hand efter modeller.

4 timmar i veckan under första året för samtliga lär
jungar.

2. Frihandsteckning, högre kurs, äfvensom modellering anordnas 
gemensamt för afton- och söndagsskolans lärjungar och de elever, till
hörande den tekniska elementarskolan, som önska deruti deltaga.

X. Verkstadsarbete.
Ofning i bearbetning af metaller och trä samt i modellers och ma

skiners förfärdigande. Dessutom leranas de äldre eleverna tillfälle att 
öfva sig i maskiners behandling.

4 à 6 timmar i veckan under de båda första läsåren för 
samtliga lärjungar. 8 timmar i veckan under tredje läsåret 
för eleverna i mekaniska fackafdelningen.

För att visa huru dessa ämnen kunna medhinnas under en treårig 
kurs samt för att lemna en åskådlig öfversigt af de tekniska elementar
skolornas undervisningsplan, sådan denna, enligt Komiténs förslag,' skulle 
blifva, meddelas följande tabeller:
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Första årets kurs.
(Gemensam for alla ordinarie elever).

L ä r o ii m n c n.
Antal timmar i veckan.

Höst-term. Vår-term.

Ren matematik ............................................................ 11 11
Allmän kemi ................................................................. 3 3
Beskrifvande geometri, Jernte linear-ritning............ 8 8
Svenska språket............................................................ 2 2
Frihandsteckning (croquisritning)..,............................. 4 4
Verkstadsarbete ............................................................ 6 6

Summa 34 34

A. (För mekaniska och byggnadsafdelningarnc).

Andra årets kurs.

Läroämnen.
Antal timmar i veckan.

Höst-term. Vår-term.

Ren matematik...............................................................
Allmän mekanik............................................................
Fysik.............................. ................................

8
4
5
3
4

4
2

4

2
7
6

4
4
2

3
4

Allmän kemi...................... ................................
Beskrifvande geometri, jemte linear-ritning............
Maskinritning....................... ..............................
Bokföring, jemte handelslära......................................
Svenska språket............................................................
Mineralogi och geognosi ............................................
Verkstadsarbete ....

Summa 34 32
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Andra årets kurs.
B. (För kemiska afdelningen).

1
Jiaroani n c n.

 

Antal timmar i veckan.

Höst-term. Vår-term.

Ren matematik.............................................................. 8 2
Allmän mekanik ........................................................... 4 7
F ysik .............................................................................. 5 6
Allmän kemi (föredrag)............................................... 3
Laborationer ................................................................. — 8
Beskrifvande geometri, jemte linear-ritning............ 4 4
Bokföring, jemte handelslära ....... ............................. 4 2
Svenska språket ........................................................... 2 ——

Mineralogi och geognosi ............................................ 3
Verkstadsarbete ............................................................ 4 —

Summa 34 32

Tredje årets kurs.
A. (För mekaniska afdelningen).

L äro äm n e n.
Antal timmar i veckan.

Höst-term. Vår-term.

Ren matematik
Maskinlära (föredrag)  

(ritning)
Mekanisk teknologi
Byggnadskonst, jemte ritning
Praktisk geometri
Verkstadsarbete 

2 2
9 9................ O O

........... 11 12

........... 3 3
 5

2
.................. ; 8 8
Summa 32 30
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Tredje årets kurs.

B. (För byggnadsafdelningen).

Läroämnen.
Antal timmar i veckan.

Höst-term. V år-term.

Ren matematik............................................................... 2 2
Maskinlära (föredrag) .................................................. 3 3

(ritning)............................ .........................6 6 1
Mekanisk teknologi....................................................... 3 3
Praktisk geometri......................................................... — ?
Byggnadskonst, jemte ritning....................... ............. 16 14

Summa 30 30

C. (För kemiska afdelningen).

L ä r o ä m n c n.
Antal timmar i veckan.

Höst-term. Vår-term.

Ren matematik.............................................................. 2 2
Maskinlära (föredrag-) ............................................... . 3 3

(ritning).......................................................4 4
Mekanisk teknologi....................................................... 3 3
Kemisk teknologi, jemte laborationer......... ............. 15 16
Byggnadskonst, jemte ritning............................ ........ 5 —
Praktisk geometri.......................................................... — 2

Summa 32 30
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Fakultativa ämnen, gemensamma för de tre årskurserna:
Främmande, lefvande språk;
F rihandsteckning ;
Modellering;

I de båda sist nämnda ämnena är undervisningen gemensam med 
den som är anordnad för lärjungarne i afton- och söndagsskolan.

I fråga om de motiver, som legat till grund för uppställande af den 
i det föregående upptagna undervisningsplan för de tekniska elementar
skolorna, får Komitén i underdånighet anföra följande, dervid särskildt 
de punkter äro afsedda, som antingen äro af framstående vigt eller vä- 
sendtligt afvika från den hittills vid dessa läroverk vidtagna ordning.

Vid bestämmande af de kunskapsgrenar, som böra ingå i planen 
för en teknisk elementarskola, måste, på sätt i det föregående är antydt, 
iakttagas, att ett sådant läroverks egentliga uppgift är bibringandet af 
en elementär teknisk bildning. Den undervisning, som tillhör de all
männa läroverken, kan här endast i andra rummet tillgodoses. Enligt 
Komiténs åsigt bör, om på sätt ofvan föreslagits, lärjungarne före inträ
det i den tekniska skolan inhemtat det mest nödvändiga af de till den 
allmänna bildningen hörande kunskaper, i undervisningsplanen upp
tagas endast sådana läroämnen, som äro af omedelbart gagn för lärjun- 
garnes blifvande yrken. Invändningar kunna visserligen göras mot att 
de unga eleverna vid ifrågavarande skolor lemnas sålunda utan vidare un
dervisning i historia, geografi och litteratur, men i valet mellan en sådan 
anordning och ett mångläseri, lika skadligt för lärjungarnes tekniska 
studier som för deras själsförmögenheters utveckling, har Komitén icke 
tvekat att föredraga den först nämnda. Af samma skäl har Komitén 
ansett sig böra från undervisningsplanen utesluta botanik och zoologi. 
Utan tvifvel skulle undervisning i dessa ämnen vara gagnelig äfven föl
en och annan af den tekniska elementarskolans lärjungar, synnerligen 
för de blifvande kemiska teknologerna, men detta gagn synes ingalunda 
så väsendtligt, att det icke måste underordnas vigtigare fordringar.

Bland de matematiska kunskapsarter, som Komitén föreslagit att
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i undervisnihgsplanen upptagas, äro, enligt sakens natur, aritmetik, 
planimetri, stereometri, algebra och plan trigonometri att anse som sjelf- 
skrifna, och all särskild motivering för deras upptagande lärer vara 
obehöflig. Hvad planimetrien och aritmetiken angår, torde likväl böra 
nämnas, att ehuru lärjungarne vid inträdet i skolan böra ega kun
skap i dessa ämnen, det likväl är nödvändigt att genom fortsatta öf- 
ningar utveckla och befästa insigten i nämnda ytterst vigtiga kunskaps- 
grenar, så att en säker grund må vara lagd för vidare matematiska 
studier. På dessa skäl hafva de ansetts 
ingå.

Den analytiska geometriens upptagande bland läroämnena torde be- 
höfva något närmare motiveras. Denna kunskapsgren, som samman
binder algebran och geometrien, är allt för omfattande, för att kunna 
annorlunda än i dess allra första grunder ifrågakomma vid ett läroverk 
af elementär natur. Men äfven dessa första grunder äro af så stor 
praktisk vigt, så intresseväckande, och tillika så enkla och lämpliga att 
bibringa en klarare uppfattning af algebrans formler, att Komitén ansett 
sig bora inrymma dem en plats i den tekniska elementarskolans undervis- 
ningsplan. Det måste lemnas åt lärarnes omdöme att sörja för att 
detta till den högre matematiska undervisningen sig närmande läro
ämne icke erhåller större omfattning, än som är passande för de ele
mentära studierna.

Komitén har föreslagit, att den matematiska undervisningen skall 
fördelas på alla tre läsåren. Utan tvifvel vore det i visst hänseende 
bättre, om den rent matematiska undervisningen kunde så koncentreras, 
att den vore helt och hållet fulländad under det första året, för att se
dan kunna tjena till underlag för den egentligen tekniska undervisningen. 
Men en sådan koncentration skulle, då omfattningen af hvad som skall 
meddelas, är så betydlig, icke kunna vidtagas utan att blifva allt för 
tröttande för lärjungarne och icke lemna dem erforderlig tid att smälta 
hvad som inhemtats. Det synes likväl lämpligt att, så långt det utan 
stora olägenheter kan ske, den matematiska undervisningen mestadels 
förlägges till första året och att lärjungarne således under detta år genom
gå de delar af ämnet, Som äro af största vigt och betydelse för studi
erna under de följande. Undervisningen i matematik under de två sista läs-

7

böra i undervisningsplanen
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åren tjenar då förnämligast, till att stadga och utveckla de kunskaper, 
som under första året inhemtats. Särskildt under tredje året synes den 
rent matematiska undervisningen böra bestå endast i öfningår.

I fråga om den beskrifvande geometrien och den i förbindelse der- 
med stälda linearritningen, synes det Komitén, att af det först nämnda 
ämnet endast så mycket bör utgöra föremål för undervisningen som 
kan vara behöfligt för att tjena till en säker grund för undervisningen 
i det sist nämnda. En vidsträcktare kurs i beskrifvande geometri till
hör icke den elementära, utan den högre tekniska undervisningen. Af 
sämma skäl anser Komiten, att undervisningen i praktisk geometri 
(geodesi) bör inskränkas till de allmänna grunderna för fältmätning 
och nivellering jemte dertill hörande ritöfningar och öfningår på fältet.

Vid de tekniska elementarskolorna har hittils visserligen meddelats 
undervisning i elementar-mekanik, men icke i tillämpad mekanik eller 
maskinlära. Det synes Komitén särdeles vigtigt att vid reorganisationen 
af dessa skolor maskinläran upptages i undervisningsplanen. Vigten af 
detta läroämne vid en skola, som afser att bereda lärjungarne till en 
framtida verksamhet i industriela yrken, är nu mera så allmänt erkänd, 
att ingen vidlyftigare motivering i afseende derpå synes vara behöflig. 
I fråga om så väl den elementära som den tillämpade mekaniken är det 
af stor vigt att undervisningen, så vidt möjligt, göres åskådlig genom 
experimenters anställande samt förevisande af modeller och verkliga 
maskiner. Komitén afser härmed ingalunda att undervisningen skall 
utsträckas så långt, att don omfattar konstruktionen af sammansatta ma
skiner eller den teoretiska maskinläran, hvilken vid den tekniska högsko
lan intager en så vigtig plats. Men kursen bör här omfatta en elemen
tär framställning af läran om de enkla maskindelarne och om mellan- 
maskinerna, äfvensom en beskrifning öfver de förnämsta kraft- och ar
betsmaskinerna, med redogörelse för dessas verkningssätt, så att lärjun
gen erhåller en, så långt hans förkunskaper medgifva, klar uppfattning 
af de vigtigaste lagarne för maskiners verkan.

I sammanhang med undervisningen i maskinlära ordnas undervis
ningen i maskinritning. Sedan lärjungen inhemtat erforderliga förkunska
per i beskrifvande geometri och linearritning, bör han öfvas dels att kopi
era ritningar, dels att med ledning af förut uppgjorda croquisritningar och
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efter tagna mått noggrannt afrita modeller, maskiner och redskap. Der- 
efter öfvas han med konstruktion af enkla maskindelar samt afbildning 
af sammansatta maskiner.

Undervisningen i den mekaniska teknologien bör i främsta rummet 
omfatta läran om bearbetningen af metaller och trä, emedan denna är 
af stor vigt för snart sagd t hvilket yrke som lärjungen helst må välja; 
men äfven en eller annan af de öfriga delarne af detta mångsidiga 
ämne bör, så framt den är af mera framstående betydelse för ortens 
industri, i skolan meddelas. Derigenom erhålla de lärjungar, som se
dermera egna sig åt dessa industrigrenar, en nyttig förberedelse, jemte 
det att tillfälle beredes för skolans lärjungar i allmänhet att se det i 
föredragen behandlade ämnet illustreradt genom exempel ur verklig
heten.

Beträffande undervisningen i fysik är uppenbart, att den företrä
desvis bör vara experimentel och för öfrigt meddelas med ständig 
hänsyn till dess många tillämpningar inom teknikens olika områden. 
Komitén anser icke, att vid dessa läroanstalter en särskild kurs i till- 
lämpad fysik är behöflig, utan att man här kan föredraga de delar af 
detta ämne, som tillhöra en elementär kurs, i förening med kursen i 
allmän fysik.

Deremot synes det lämpligt att skilja undervisningen i allmän kemi 
från den i tillämpad kemi eller kemisk teknologi. Den allmänna ke
mien är ett läroämne, som måste anses oundgängligt för alla lärjun- 
garnes undervisning, hvaremot den kemiska teknologien icke synes 
böra vara obligatorisk för andra än dem, som egna sig särskildt åt det 
kemiska facket. Komiterade hafva derföre i undervisningsplanen upp
tagit en särskild kurs i kemisk teknologi, afsedd för sist nämnda elever. 
I samband med föredragen i kemi ställas kemiska laborationer. Det 
vore visserligen önskligt, att samtliga lärjungarne komme i tillfälle att 
i dessa deltaga, men en sådan anordning skulle vara förenad med så 
stora praktiska svårigheter, att Komitén icke funnit sig kunna föreslå 
obligatoriska laborationer för andra lärjungar än dem, som egna sig 
särskildt åt den kemiska fackriktningen.

Kännedomen om mineralogiens och geognosiens första grunder är af 
så stort gagn för flertalet idkare af tekniska yrken, att Komitén funnit
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sig föranlåten upptaga dessa läroämnen som obligatoriska för samtliga 
lärjungar. Det är nemligen icke minst af de ur jordens innandöme upp
tagna föremål, som teknikern hemtar sina råämnen, så väl för de meka
niska och kemiska industrigrenarnes som ock för byggnadskonstens 
behof. Det för denna undervisning erforderliga timantal är jemförelse- 
vis så ringa, att någon svårighet i sådant hänseende icke uppstår, och 
de nämnda kunskapsgrenarne stå i ett så nära sammanhang med kemien, 
att någon skadlig splittring af undervisningen genom deras upptagande 
icke kan befaras.

I afseende på språkundervisningen vid de tekniska elementarsko
lorna har det synts Komitén oundgängligt att lärjungarne öfvas i upp
sättande af skriftliga uppsatser, särskildt afsedda för yrkesidkarcs behof. 
Vigten och nödvändigheten af en sådan undervisning är så påtaglig, 
att derom icke torde behöfva mycket ordas. Lärjungarne inträda vid 
läroverket i unga år och med en temligen inskränkt allmän bildning. 
Om de icke erhöhe tillfälle att uppöfva och utbilda den färdighet de 
förut kunna ega att i skrift uttrycka sig på sitt modersmål, så skulle 
de snart gå tillbaka i denna för dem alla maktpåliggande kunskaps- 
gren.

Hvad åter angår undervisningen i främmande språk, kan man väl 
säga, att den vid ett tekniskt läroverk i vårt land vore särdeles vigtig, 
emedan den tekniska litteraturen hos oss icke är och väl svårligen, i 
anseende till landets ringa folkmängd, inom en nära liggande framtid 
kan blifva tillfyllestgörande för de tekniker, som noggrant vilja följa 
utvecklingen af särskilda industrigrenar. Men å andra sidan måste det 
tagas i betraktande, att då, af förut anförda skäl, det icke synes lämp
ligt att bland inträdesfordringarne upptaga kännedom i något främmande 
språk och enär, då en sådan fordran icke göres, det med skäl kan an
tagas, att lärjungarne i detta hänseende komma att stå på väsendtligt 
olika ståndpunkt med hvarandra, och då för öfrigt icke alla elever, må
hända icke ens flertalet bland dem framdeles verkligen komma i behof 
af denna kunskap, det vore mindre lämpligt att undervisningen i nämnda 
läroämnen ingår i den obligatoriska undervisningsplanen. Lämpligast sy
nes, att Styrelsen för den tekniska elementarskolan må med lämplig- 
person träffa aftal om meddelande af undervisning i åtminstone ett af
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de lefvande språken för de elever, som önska deruti deltaga, och under 
tider, då icke någon annan undervisning vid skolan meddelas.

Insigt i bokföring och i de för industri-idkaren vigtigaste delarne af 
handelsläran är af så stor nytta för hvar och en, som egnar sig åt tek
niska yrken, att Komitén anser oundgängligt, det dessa ämnen upptagas 
i undervisningsplanen. Om förhållandena medgifva att vid denna un
dervisning tillika meddelas de enklaste begreppen af nationalekonomien, 
skulle sådant utan tvifvel vara gagnande. Komitén har likväl icke 
ansett sig kunna i sitt förslag upptaga nationalekonomien som ett sär- 
skildt läroämne, emedan det, åtminstone för den närmaste framtiden, 
torde möta stora svårigheter att för det samma erhålla fullt passande 
lärare. Det synes derföre rättast att lemna åt de respektive styrelsernas 
bepröfvande, att, om så finnes tjenligt, upptaga i programmet national
ekonomiens allmänna grunder.

Vid de tekniska elementarskolorna har hittills icke meddelats någon 
undervisning i byggnadskonst. Komitén anser det likväl vara oefter- 
gifligen nödvändigt, att alla lärjungar vid dessa skolor erhålla under
visning i allmän byggnadslära och husbyggnadskonst. Kännedomen om 
byggnaders sammansättning och byggnadsarbetens utförande är nemligen 
af så väsendtlig praktisk vigt för en tekniker, han må egna sig åt snart 
sagdt hvilket industrielt yrke som helst, att undervisning i byggnads
konst icke bör saknas vid en teknisk skola. Enligt hvad i det före
gående blifvit anfördt, är det jemväl Komiténs åsigt, att utöfver denna, 
för alla nödvändiga kurs, åtminstone vid två af i fråga varande läroan
stalter bör meddelas en fullständigare byggnadsundervisning. I sam
manhang med föredragen i byggnadskonst bör anordnas ritundervisning, 
hvarvid lärjungarne öfvas med så väl kopiering som konstruktion af 
byggnadsdetaljer och enklare byggnader.

Undervisningen i frihandsteckning och modellering synes lämpligast 
kunna sättas i samband med den undervisning i dessa ämnen, som 
meddelas vid de tekniska elementarskolorna förenade afton- och sön
dagskolor. Härigenom möjliggöres en för behofvet afpassad indelning 
i klasser och grupper, så att de särskilda lärjungarnes olika anlag och 
förut förvärfvade skicklighet bättre kan tillgodoses än hvad som låter
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sig göra mod det fåtal elever, som åtnjuta undervisning i elementar
skolan. Man vinner härigenom tillika den fördel, att lärarekrafterna och 
lokalen kunna bättre tillgodogöras än som eljest är möjligt.

Det synes likväl ändamålsenligt, att en del af undervisningen i 
teckning, eller croquisritningen, anordnas särskildt för elementarskolans 
lärjungar. Denna undervisning, vid hvilken lärjungarne öfvas att på fri 
hand afteckna modeller och andra föremål, är af stor vigt för alla tek
nikens idkare, i följd hvaraf alla lärjungar, som tillhöra den första års
kursen, böra i den samma deltaga. För eleverna i andra och tredje 
årskurserna torde undervisningen i den mera konstnärliga frihands- 
teckningen äfvensom i modellering böra vara frivillig, endast med den 
inskränkning, som här nedan angifves. Komitén misskänner ingalunda 
dessa läroämnens stora gagn för tekniken, men anser det likväl vara min
dre behöfligt att göra dem obligatoriska för skolans alla lärjungar. Dessa 
ämnen äro nemligen af så stort intresse för en yngling, som för dem 
eger anlag, att tvång icke behöfver användas, för att förmå honom att 
föl ja undervisningen deri. Å andra sidan är denna undervisning af föga 
nytta för de elever, som för den samma icke ega böjelse eller fallenhet. 
Men i alla händelser torde det vara behöfligt stadga, att de lärjungar, som 
önska deltaga i byggnadsafdelningens undervisning, ådagalägga, innan 
de vinna inträde i tredje årskursen, att de förvärfvat tillräcklig skick
lighet i frihandsteckning och modellering, emedan de eljest icke skulle 
kunna med önskligt gagn följa denna undervisning.

Verkstadsarbetet har hittills vid de tekniska elementarskolorna varit 
ett ganska väsendtligt undervisningsämne, och Komitén anser att detta 
förhållande bör fortfara. Vid organisationen af den tekniska undervis
ningen i andra länder har en olika uppfattning i afseende å det gagn 
verkstaden medför gjort sig gällande. Så t. ex. har man vid de tek
niska elementarskolorna i Preussen i allmänhet icke upptagit verk
stadsarbetet, hvaremot vid de bajerska skolorna af detta slag verksta
den spelar en särdeles vigtig rol. Det torde icke vara olämpligt att 
något närmare redogöra för de åsigter, som ligga till grund för Komi- 
téns förslag i detta hänseende.

Otvifvelaktigt är, att föreningen af det praktiska arbetet i verk
staden med studierna i föreläsnings- och ritsalarne är för lärjungarne
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af stor nytta, så framt arbetet kan så ordnas, att det förtydligar och 
förfullständigar den teoretiska undervisningen. Man finner derför en 
direkt praktisk undervisning nästan öfverallt anordnad vid tekniska 
specialskolor, t. ex. maskinbyggnads-, skeppsbyggnads-, väfskolor, m. fl.

Vid dessa läroanstalter är den praktiska undervisningen en hufvud- 
saklig del af anstaltens verksamhet och någon synnerlig svårighet för 
dess anordning är icke för handen. Annorlunda gestaltar sig förhål
landet vid de allmänna, tekniska läroverken, som äro afsedda för bi
bringandet af teoretiska förkunskaper hos blifvande idkare af en mängd 
olikartade industriela yrken. Det skulle kunna synas som om här någon 
direkt praktisk undervisning icke borde ifrågakomma, emedan för dess 
meddelande ett så stort antal olika verkstäder för olika industrigrenar 
skulle erfordras, att den samma skulle förbjuda sig sjelf. Också synes 
det omöjligt att åstadkomma en så vidsträckt praktisk undervisning, att 
den förmår omfatta ens de förnämsta bland de industrigrenar, till hvilka 
den tekniska skolan förbereder. Men det gifves en af dessa, som både i 
och för sig sjelf är af framstående betydelse, särskildt hos oss, och 
dessutom utgör grundvalen för en mängd andra vigtiga delar af tek
niken: det mekaniska verkstadsarbetet. Undervisningen häri är af vigt icke 
endast för de lärjungar, som egna sig uteslutande åt det mekaniska 
facket, utan äfven för dem, hvilka efter skolstudiernas afslutande öfvergå 
till andra tekniska yrken. Afven vid de kemiska fabrikerna användas 
maskiner af flera olika slag; vid byggnadsarbeten söker man allt mera 
försäkra sig om maskinernas biträde; det skulle vara svårt att finna 
någon vigtigare gren af tekniken som, rätt bedrifven, icke nu mera 
tager maskiners hjelp mer eller mindre i anspråk. Vid sådant förhållande 
inser man lätt huru nyttigt det måste vara för en ung man som, efter det 
han utgått från den tekniska skolan, erhåller anställning vid ett spinneri, 
ett väfveri, ett pappersbruk, en jernvägsanläggning o. s. v., om han eger 
vana vid bearbetningen af trä och metaller, och är något förtrogen 
med maskiners behandling. I viss mening taget kan man till och 
med säga, att arbetet i verkstaden är för honom ännu vigtigare, än 
för de lärjungar, som sedermera egna sig särskildt åt maskinbyggnads- 
yrket, emedan de senare framdeles få i fabriken genomgå en grundlig 
kurs i verkstadsarbetet, hvilket deremot ej i allmänhet är fallet med
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de förra. Men man inser lätt, att äfven för den blifvande mekanikern 
en förberedande kurs i skolans verkstad bör vara af stort gagn, så 
framt arbetet bedrifves efter ett riktigt uppgjordt och stadigt vidhållet 
system.

Erfarenheten har också visat, att vid de läroanstalter af ifrågava
rande slag, der verkstadsarbetet varit väl ordnadt, det samma medfört 
stor nytta, både för lärjungarne och för industrien.

Men äfven ur andra synpunkter är verkstaden vid de tekniska 
elementarskolorna af nytta. De lärjungar, som från do allmänna läro
verken inkomma i nämnda skolor, ega i de allra flesta fall icke insigt 
i något praktiskt yrke, ännu mindre någon färdighet i behandlingen af 
verktyg och maskiner. Det är tydligt, att under sådana förhållanden 
undervisningen i mekanik, fysik, maskinlära, mekanisk teknologi m. fl. 
läroämnen skulle blifva ganska svår både att meddela och fatta, om 
icke lärjungarne, jemte de teoretiska studierna, finge tillfälle att in- 
hemta någon praktisk erfarenhet. Härtill lemnar verkstaden ett ganska 
godt tillfälle. På samma gång som den förbereder lärjungarne för öfver- 
gången till det praktiska lifvet, befrämjar den en klarare uppfattning 
af flera bland de teoretiska läroämnena och gifver tillfälle till förvärf- 
vande af ett handlag, som vid flera tillfällen är ganska behöfligt.

Slutligen är verkstaden gagnelig, äfven med afseende å förfärdigandet 
och underhållet af modeller och annan undervisningsmateriel för skolans 
behof. Detta är af så mycket större betydelse som de tekniska ele
mentarskolorna äro förlagda i sådana städer, der det eljest skulle vara 
förenadt med icke obetydliga svårigheter att få dylika arbeten verkstälda.

Efter öfvervägande af nu anförda skäl har Komitén kommit till 
den slutsats, att verkstadsarbetet bör vid de tekniska elementarskolorna 
intaga ett framstående rum, samt att lärjungarne der böra öfvas så väl 
i bearbetning af metaller och trä som af maskiners vård och underhåll.

Slutligen bör nämnas, att ehuru den nu framstälda undervisnings- 
planen enligt Komiténs uppfattning bör i allmänhet läggas till grund 
för undervisningen vid de tekniska elementarskolorna, detta likväl 
icke hindrar att modifikationer i en eller annan del af den samma 
kunna vid särskilda läroverk vara påkallade och bifogade. Det an
tal timmar, som erfdrdras för ett läroämnes fullständiga föredragning,
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är i icke ringa grad beroende af den undervisningsmetod läraren an
vänder. Ett läroämne kan ock vid olika skolor med afseende på ortens 
industriela förhållanden vara af olika vigt.

På grund häraf torde lokalstyrelserna böra tillerkännas rätt att vid
taga de mindre förändringar i den normala undervisningsplanen, som 
af omständigheterna kunna påkallas.

I fråga om organisationen af lärarepersonalen vid ett läroverk har 
man att välja mellan två olika sätt att gå till väga. Antingen kan 
för undervisningen i hvarje särskildt läroämne anslås ett visst arvode, 
och dessa arvoden allt efter omständigheterna tilldelas så många lärare 
som man för hvarje gång finner lämpligt, eller ock kan en gång för 
alla bestämmas, att sins emellan beslägtade läroämnen sammanföras och 
anförtros åt vissa hufvudlärare, hvilka äro i denna egenskap fästade vid 
läroverket. Det först nämnda förfaringssättet är det, som för närva
rande tillämpas vid de tekniska elementarskolorna, och det skulle i 
följd deraf visserligen vara lättast att äfven för framtiden bibehålla, 
men det måste tillika, på grund af sakens natur, anses för det minst 
tillfredsställande af de båda. Läroämnen, hvilka till följe af sin inre 
beskaffenhet höra till samman, komma derigenom ofta att föredragas 
af olika lärare, under det att de mest olikartade ämnen i andra fall
sammanföras under samma lärares behandling. Det synes vida lämp
ligare att, såsom ock i allmänhet vid våra läroverk är brukligt, jemväl 
vid nu i fråga varande skolor vissa lärare anställas och för en hvar af 
dem bestämmes hvilka läroämnen böra i samma hand förenas. Otvifvel- 
aktigt är det för läroverket fördelaktigare, att vid det samma tjenstgör 
ett mindre antal lärare med större undervisningsskyldighet och deremot 
svarande aflöning, än ett större antal svagt aflönade lärare, hvilka tillika 
hafva sin verksamhet riktad åt ett eller flera andra håll, och hvilka 
derföre icke kunna egna sin hela håg och sina bästa krafter åt den läro
anstalt, vid hvilken de undervisa.

Komitén anser derföre, att de förnämsta läroämnena böra, under 
normala förhållanden, fördelas emellan några vissa hufvudlärare med

8



58

fast aflöning, och att endast sådana ämnen, hvilka äro af jemförelsevis 
mindre vigt för den egentligen tekniska undervisningen, må anförtros 
åt tillfälligtvis anställda, biträdande lärare. Hufvudlärarne torde böra, 
i likhet med hufvudlärarne vid de allmänna elementarläroverken, be
nämnas lektorer. Vid de tekniska skolorna i Norrköping och Malmö, 
der särskilda byggnadsafdelningar skulle, om Komiténs förslag vinner 
afseende, komma att blifva upprättade, erfordras fem sådana lektorer 
och vid de öfriga fyra.

Undervisningsämnena synas lämpligen kunna fördelas på följande 
sätt:

En lektor undervisar i ren matematik och i fysik ;
En lektor undervisar i allmän kemi och kemisk teknologi, jemte 

laborationer;
En lektor undervisar i allmän mekanik, maskinlära med ritning, 

jemte mekanisk teknologi;
En lektor undervisar i byggnadskonst med dertill hörande ritning;
En lektor .undervisar i beskrifvande och praktisk geometri jemte 

linear- och croquisritning.
För bestridande af undervisningen i do öfriga ämnena, nemligen: 

mineralogi jemte geognosi, bokföring jemte handelslära, modersmålet 
och främmande språk, äfvensom verkstadsarbete anslås särskilda arvoden.

Vid de skolor, der en särskild afdelning i byggnadskonst icke 
-’upprättas, är icke heller något lektorat i byggnadskonst behöfligt; det 
är vid dessa skolor tillräckligt, om ett arvode anslås åt en extra lärare, 
som meddelar undervisning i byggnadskonstens elementer.

Utom nu nämnda lärare blifver det behöfligt, att en eller flera assi
stenter anställas till biträde för de lärare, hvilkas undervisningskyldig
het är företrädesvis tung. Särskildt torde ett sådant biträde vara af 
behofvet påkalladt för läroverkets föreståndare, hvilken enligt Komiténs 
förslag skulle tillika vara hufvudlärare.

Vidare synes det Komitén oundgängligt, att hufvudlärarne erhålla 
en mera betryggad ställning än de för närvarande ega. De ekonomiska 
fördelar, som staten erbjuder framstående praktiska förmågor, äro så 
ringa i jemförelse med dem, de af den enskilda industrien kunna erhålla, 
att det väl erfordras att i stället genom en större trygghet göra dessa
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lärarebefattningar mera lockande, än de eljest skulle vara. I samman
hang härmed synes det vara både af klokhet och billighet påkalladt 
att dessa lärare erhålla pensionsrätt. De bestämmelser, som för lärarne 
vid de allmänna elementarläroverken i detta hänseende äro gällande, 
torde äfven vara tillämpliga för nu i fråga varande lärare.

Pröfningar.

I det utlåtande, som innehåller förslag till den i fråga satta tekni
ska högskolans organisation, har Komitén i underdånighet uttalat sin 
öfvertygelse, att ett utsträckt obligatoriskt examensväsende icke är väl 
förenligt med den i en sådan läroanstalt förekommande undervisnings 
natur. Samma skäl, som ligga till grund för denna öfvertygelse, gälla 
äfven i fråga om den elementära tekniska undervisningen. De flesta 
läroämnenas beskaffenhet och de olikartade praktiska öfningar, som 
stå i samband med det muntliga föredraget, göra det här både mindre 
behöfligt och mindre lämpligt att anordra pröfningar, liknande dem 
hvilka anställas vid de allmänna elementarläroverken. Det synes vara 
tillräckligt, om vid slutet af hvarje vårtermin en kort offentlig pröf- 
ning hålles med eleverna, på det att allmänheten må få tillfälle att 
lära känna huru undervisningen i dessa skolor meddelas, samt vänja 
sig att vid dem fästa ett lifligare intresse. Deremot synes lärjungarnes 
uppflyttning till högre klass, äfvensom deras rätt att efter fulländad kurs 
erhålla afgångsbetyg icke böra göras beroende af en särskildt anstäld 
profiling. På grund af lärjungarnes under läsåret vid repetitioner och 
praktiska öfningar visade insigter och flit bör lärarekollegiet vid vår
terminens slut kunna med säkerhet bedöma, huruvida de förtjena upp
flyttning från en årsklass till en följande och likaledes, huru vida de 
äro förtjente af att erhålla afgångsbetyg från läroverket.

Af skäl, som jemväl blifvit i fråga om den tekniska högskolan 
anförda, synes det likväl böra stå en elev fritt, att om han, till följe 
af sjukdom eller annat laga förfall, icke kunnat vid vårterminens slut 
vinna uppflyttning eller afgångsbetyg, vid början af derpå följande 
hösttermin aflägga examen i det ellei- de läroämnen, hvari han icke 
kunnat förklaras mogen. Billigt synes äfven, att en elev, som icke
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kunnat uppflyttas eller erhålla afgångsbetyg, ännu under ett års tid 
får deltaga uti undervisningen inom sin afdelning.

I sammanhang med den offentliga pröfningen vid vårterminens slut 
kan lämpligen anordnas en utställning af de under läsåret utförda rit
ningar, modeller m. m. Dessutom anser Komitén det vara ganska 
ändamålsenligt om, såsom undertecknad Fock i sin ofvan nämnda in- 
spektionsberättelse beträffande de tekniska elementarskolorna föreslagit, 
en gemensam utställning af elevarbeten från samtliga dessa skolor efter 
vissa tider anordnas i hufvudstaden. Det blefve härigenom lättare att 
jemföra de olika undervisningsmetoder, som användas vid de särskilda 
läroverken, åstadkomma möjligen erforderliga förbättringar i dessa me
toder samt uppmuntra lärare och lärjungar till ökade ansträngningar. 
En sådan utställning synes Komitén likväl icke böra oftare återkomma 
än hvart tredje år eller efter en mellantid, motsvarande den normala 
tiden för lärokursens genomgående vid en teknisk elementarskola. 
Komitén torde få längre fram till detta ämne återkomma, emedan den 
här i fråga satta utställningen synes böra vara gemensam för de tek
niska elementarskolorne och de afton- och söndagsskolor, som redan äro 
eller framdeles komma att blifva upprättade i landet.

Styrelse och Förvaltning.

Den närmaste tillsynen öfver och ledningen af en teknisk elemen
tarskola måste, enligt sakens natur, tillhöra föreståndaren. Den ställ
ning, föreståndaren för en sådan skola intager, är af den maktpålig- 
gande natur, och vigten deraf att han känner sig äfven för framtiden 
fäst vid läroanstalten och ansvarig för dess utveckling så framstående, 
att Komitén är af den bestämda öfvertygelse, det denna föreståndare
plats bör betraktas som en särskild befattning, icke såsom ett tillfälligt 
eller på viss tid meddeladt uppdrag. Honom bör likväl tillika åligga 
undervisningsskyldighet i likhet med en lektor, ehuru med ett mindre 
antal lärotimmar, der så anses behöfligt. På grund häraf torde det 
böra föreskrifvas, att Styrelsen bör, vid inträffande ledighet, med anmä
lan derom ingå till Kong], Maj:t och hemställa, huruvida tjensten bör 
kungöras till ansökan ledig, ö o
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Vid hvar och en af de tekniska elementarskolorna finnes för när
varande en Direktion, hvilken uppsigten öfver skolans verksamhet till
kommer och som besörjer förvaltningen af de för den samma anslagna 
penningemedel. Denna Direktion utgöres af en utaf Kongl. Maj:t utsedd 
ordförande och fyra andra i orten boende, af kommunen utsedda män. 
Men hvarken föreståndaren eller lärarepersonalen i öfrigt eger någon 
lagstadgad del i skolans förvaltning.

Onekligen måste det vara med ganska stora svårigheter förenadt 
att, i synnerhet i mindre städer, finna ett tillräckligt antal personer, 
som ega den speciela kännedom såväl om undervisningsväsendet i all
mänhet, som särskildt om de tekniska vetenskapernas och industriens 
ställning, att de som direktionsmedlemmar kunna med full tillförlitlighet 
bedöma en teknisk läroanstalts ståndpunkt och behof. Att för detta 
ändamål ett biträde af skolans lärare och i synnerhet af hennes före
ståndare tages i anspråk, måste i allmänhet anses grundadt i sakens 
natur. Men å andra sidan erfordras en kontroll på skolans verksamhet, 
hvarjemte det utan tvifvel är både klokt och rättvist att åt kommuner
na, hvilka verksamt bidragit till de tekniska elementarskolornas väl 
genom deras förseende med tjenliga lokaler, en andel inrymmes i deras 
förvaltning, ehuru staten, som anslår medel till lärares aflöning och till 
undervisningsmateriel, bör i detta afseende stå främst. Efter öfvervä- 
gande af dessa förhållanden får Komitén i underdånighet föreslå föl
jande bestämmelser i afseende å styrelsen och förvaltningen af i fråga 
varande 1 äroanstalter.

Öfver hvarje teknisk elementarskola utöfvas den närmare tillsynen 
af en Styrelse, sammansatt af en utaf Kongl. Maj:t utsedd ordförande 
och fyra ledamöter, nemligen en, jemväl af Kongl. Maj:t för en tid af 
tre år utsedd, vidare föreståndaren för läroverket, samt två ledamöter, 
valde för tre år af stadsfullmäktige i den stad, der läroverket finnes. 
Styrelsen tillkommer att tillse undervisningens jemna gång, att förvalta 
penningemedlen samt att i allmänhet vaka öfver läroverkets bästa och 
besörja dess angelägenheter.

Dessutom bilda hufvudlärarné vid hvarje sådant läroverk ett lärare
kollegium under föreståndarens ordförandeskap. Ständiga ledamöter äro 
de tjenstgörande lektorerna, jemte verkstadsforeståndaren. Ofrige lärare 
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kunna, då lärarekollegium så anser lämpligt, inkallas till deltagande i 
dess öfverläggningar och beslut. Lärarekollegiet tillkommer att inom 
de af stadgarne utstakade gränser upprätta förslag till timtabell och 
undervisningsplan, samt att yttra sig och afgifva förslag i alla under
visningen vid skolan rörande frågor.

Enligt nu gällande stadgar tillhör öfverinseendet å de tekniska 
elementarskolorna Kongl. Kommers-kollegium. Det torde kunna med 
skäl ifrågasättas, huru vida i allmänhet ett förvaltande embetsverk är 
lämpligt att tjena till öfverstyrelse för en läroanstalt. Komitén anser 
för sin del, att naturen af ett sådant uppdrag är för en förvaltnings
myndighet allt för främmande. Det är ock utan tvifvel på grund af en 
sådan åsigt, som inom andra områden, der dylika förhållanden egt 
rum, de samma på senare tider undergått förändring. Så har t. ex. 
Sundhetskollegiets befattning såsom öfverstyrelse för Carolinska Institutet 
genom Eders Kongl. Maj:ts år 1862 fattade beslut upphört.

Om den lägre tekniska undervisningen i vårt land skall erhålla 
den utveckling som industriens ställning gör nödvändig, är det utan 
tvifvel erforderligt att en med särskildt afseende härpå utsedd öfver
styrelse utöfvar den högre ledningen af dessa anstalter samt tid efter 
annan inspekterar dem. Då emellertid, enligt hvad Komitén längre 
fram i detta betänkande skall söka visa, en sådan öfverstyrelse är 
ännu mera af behofvet påkallad för den högre ledningen af afton- och 
söndagsskolorna i riket, får Komitén tillfälle att återkomma till denna 
för den tekniska undervisningen i vårt land ganska vigtiga fråga.

Beräkning af kostnaderna,

Bland de kostnader, som för i fråga varande läroanstalter blifva 
nödiga, intaga anslagen till lärarnes löner främsta rummet.

För en så vigtig befattning som föreståndarebefattningen vid en 
sådan läroanstalt kunna löneförmånerna icke skäligen bestämmas lägre 
än för rektorerne vid femklassiga elementarläroverk eller till 3,500 kro
nor, med samma rätt till löneförhöjning efter vissa år, som är dessa 
rektorer tillagd.



Af de fem lektorer, hvilka enligt Komiténs förslag skulle vara 
hufvudlärare vid en teknisk elementarskola med fullständig afdelning 
för byggnadskonst, äro de tre i ofvan framstälda öfversigt först upp
tagna, nemligen lektorn i matematik och fysik, lektorn i kemi och ke
misk teknologi samt lektorn i mekanik, maskinlära och mekanisk tek
nologi de, hvilkas tid af undervisningen starkast tages i anspråk och 
deras aflöning torde i följd deraf böra bestämmas högre än för de 
öfriga. Beräknad efter nu varande vilkor för statens tjenstemän, anser 
Komitén denna aflöning icke böra bestämmas lägre än till 3,000 kronor 
årligen, med förhöjning af 500 kronor efter fem års och ytterligare 500 
kronor efter tio års väl vitsordad tjenstgöring. Det kunde må hända 
vid första anblicken synas mest lämpligt att dessa aflöningsvilkor stäl- 
des i full öfverensstämmelse med dem, som tillkomma lärare vid de 
högre allmänna elementarläroverken. Men tillser man de olika förhål
landen, som i båda fallen ega rum, så visar det sig af öfvervägande skäl 
påkalladt, att de vid dessa senare läroanstalter tjenstgörande lektorer 
vid sin första anställning erhålla en något högre aflöning, än den som 
tillkommer en lektor i lägsta lönegraden vid de allmänna läroverken. 
Vid en teknisk skola kan nemligen en person i de flesta fall först vid 
en mera mogen ålder erhålla anställning som lektor, och för en kunnig 
och duglig man erbjuder sig vid denna ålder vanligen ganska betydliga 
ekonomiska fördelar i industriens tjenst.

De båda andra hufvudlärarne, nemligen lektorn i byggnadskonst 
och lektorn i beskrifvande och praktisk geometri hafva betydligt mindre 
antal undervisningstimmar än de tre nu nämnde lektorerne, och en årlig 
aflöning af 1,500 kronor torde derföre vara tillfyllestgörande, dock med 
lika förhöjning efter fem och tio års väl vitsordad tjenst.

Öfriga utgiftsposter anser Komitén, med iakttagande af nödig spar
samhet, kunna och böra upptagas till följande belopp:
Arvode för undervisning i mineralogi och geognosi  200 kronor

» » » » bokföring och handelslära........ 300 »
» » » » svenska språket ........................ 400 »

Statens bidrag till bestridande af kostnaden för undervis
ning i främmande språk ............................................ 400 »

Anslag till repetitörer............................................................... 800 »
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Anslag till verkstaden, för undervisning och materiel  3,000 kronor 
» » kemiska och fysiska laborationer  800 »

» » bibliotek och öfriga samlingar  1,000 »
För bestridande af bibliotekarie- och sekreteraregöromålen 300 »
Anslag till betjeningen (utom fri bostad)  500 » 
För upplysning, uppvärmning m. m  900 »

Vid de tekniska skolor, der icke någon särskild afdelning för bygg
nadskonst är upprättad, minskas denna utgiftsstat med en lektorslön, 
1,500 kronor, hvaremot tillkommer ett anslag till arvode för bestridande 
af den undervisning i byggnadskonst, hvilken meddelas samtliga lärjun- 
garne, hvilket arvode icke kan sättas lägre än till 500 kronor. Den sam
manlagda utgiftssumman blir således vid dessa skolor 1,000 kronor mindre.

Enligt dessa beräkningsgrunder skulle vid de tekniska elementar
skolorna i Norrköping och Malmö utgiftsstaten blifva:
Föreståndarens lön  3,500 kronor 
Lektorernas löner*).................................................................. 9,000 »
Arvode för extra-lärare och repetitörer  2,100 »
Anslag till verkstaden ■...................... 3,000 ))

» )) laborationer och samlingar  1,800 )>
Diverse utgifter ....................................................................... 1,700 » 

Summa 21,100 kronor 
hvartill skulle komma den, efter vissa års tjenstgöring, för lärarne be
räknade löneförhöjning.

Vid de tekniska skolorna i Örebro och Borås skulle deremot utgifts
staten blifva:
Föreståndarens lön  3,500 kronor 
Lektorernas löner*)..................................................... 7,500 »
Arvode till extra-lärare och repetitörer  2,600 »
Anslag till verkstaden  3,000 »

» » laborationer och samlingar  1,800 »
Diverse utgifter .......................................................................  1,700 »

Summa 20,100 kronor 

*) Under antagande att föreståndaren bestrider ett af de tre, här ofvan först 
nämnda lektoraten.
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samt dessutom, der en oller flere lärare tjenat så lång tid som derföre 
erfordras, den för honom eller dem bestämda löneförhöjning.

Om, på sätt Komitén längre fram i detta betänkande, i fråga om 
den lägre bergsundervisningens ordnande, skall framställa, en särskild 
afdelning for bergsvetenskap kommer att upprättas i Örebro, torde ut- 
giftsstaten för denna skola böra ytterligare höjas med 3,000 kronor.

De inkomster, som möjligen inflyta genom afgifter från extra-elever, 
synas böra användas för anställande af repetitörer och samlingarnes 
förökande.

Genom den nu af Komitén föreslagna reorganisationen skulle såle
des statens kostnad för fyra tekniska elementarskolor höjas från sam- 
manlagdt 61,500 kronor till 82,400 kronor, eller med ungefär 5,000 
kronor för hvarje.

Behofvet af flera tekniska elementarskolor.

En fråga, som står i nära sammanhang med den om reorganisationen 
af de tekniska elementarskolorna i Sverige, är den, huruvida de nu 
varande anstalterna af detta slag äro tillfyllestgörande för landets behof, 
eller om icke upprättandet af flera sådana är påkalladt. Genom den 
kraftiga utveckling, industrien under de senare åren erhållit, har utan 
tvifvel behofvet af personer med teknisk bildning äfven betydligt ökats, 
och man har grundad anledning antaga, att snart nog de tekniska sko
lorna i Norrköping, Malmö, Örebro och Borås skola, äfven om den 
af Komitén föreslagna reorganisationen blifvit genomförd, icke vara till
räckliga att fylla detta behof. Visserligen skulle deras verksamhets
område kunna i någon mån vidgas, genom upprättandet af parallcl- 
klasser, men det torde i flera hänseenden vara bättre och ändamåls- 
enligare, om flera likartade skolor upprättas i skilda delar af lan
det. Utom det, att inrättandet af parallelklasser inom ett större läro
verk i allmänhet icke erbjuder lika stora garantier för en god under
visning som flera skilda läroanstalter, täflande med hvarandra, så före
kommer härvid, att de tekniska elementarskolorna ega en ganska ut- 
preglad lokal karakter, och både kunna och böra till en viss grad rätta
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sin verksamhet efter behofvet inom de för orten vigtigaste industri
grenar.

I fråga om de orter, der sådana nya skolor företrädesvis borde 
inrättas, synes det i främsta rummet böra tagas i öfvervägande, huru
vida icke äfven en teknisk elementarskola borde bildas i Stockholm. 
Hufvudstaden är tillika landets vigtigaste fabriksstad, och der före
finnes ett ganska stort behof af biträden för denna industriela verk
samhet. Sannolikt kommer i följd deraf behofvet af en lägre teknisk 
skola att allt starkare framträda. Men innan en reorganisation af de i 
hufvudstaden redan varande tekniska läroanstalterna blifvit genomförd, 
torde det icke vara skäl att i detta hänseende åtgärder vidtagas.

Ibland de delar af landet der upprättandet af dylika skolor för 
öfrigt skulle vara behöfligt, synes det Komitén, som Norrland, med 
den starka industriela utveckling, det nu mera erhållit och till följd af 
de stora afstånd, som der förefinnas, företrädesvis borde komma i åtanke. 
Inom Norrland åter torde knappt någon punkt vara för en teknisk läro
anstalt mera lämplig än Sundsvall.

Likaledes skulle Jönköping, såsom medelpunkten för en betydande 
industriel verksamhet, väl egna sig till lokal för en ny teknisk elemen
tarskola.

Det skulle kunna med skäl i fråga sättas, huru vida icke nu mera 
vid upprättandet af nya läroverk af detta slag kommunen eller land
skapet borde tillskjuta någon del af de derför erforderliga kostnader, 
hvarigenom man ock finge en säker ledning i afseende på de orter, 
der behofvet af sådana bildningsanstalter vore mest känbart. Men det 
torde icke tillhöra Komitén att ingå i en vidlyftigare utredning af denna 
fråga, enär den, ehuru visserligen i någon mån sammanhängande mod 
Komiténs uppgift, likväl egentligen står på sidan om denna.

I det Komitén nådigst anförtrodda uppdrag ingår äfven att afgifva 
förslag till stadgar för de tekniska elementarskolorna. Då emellertid de 
förändringar, som i detta hänseende blifvit föreslagna, äro af den ingri
pande natur, att de nya stadgarne skulle komma att hvila på helt an
dra grunder än de nu gällande, och dessas innehåll således väsendt- 
ligen är beroende derpå, huruvida och i hvad mån de af Komitén fram- 
stälda förslag vinna afseende, får Komitén i underdånighet hemställa,
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att med utarbetandet af dessa stadgar måtte,få anstå till dess Eders 
Kong], Maj:ts och Riksdagens beslut angående de i Komiténs betän
kande afgifna reorganisationsförslag blifvit fattade.

För att lemna tillfälle till jemförelse mellan de af Komitén i det 
föregående föreslagna anordningar vid de tekniska elementarskolorna 
i Sverige och organisationen af utlandets bästa anstalter af detta 
slag, bifogas en kort redogörelse för några af dessa läroverk i olika 
länder.

De tekniska elementarskolorna i Preussen.

Redan år 1817 upprättades i detta land lägre tekniska undervis
ningsanstalter, hvilka år 1850 blefvo reorganiserade. Genom en för
ordning af den 21 Mars 1870 stadgades, att dessa läroverk (Gewer
beschulen) skulle erhålla en i flera hänseenden ny anordning. Det dröjer 
dock ännu några år innan denna nya organisation kan hinna att fullt 
genomföras. Dess allmänna grunder äro följande:

I fråga varande skolor äro statsanstalter, hvilka stå under rege
ringens tillsyn. Lärarne anställas af staten. Kommunerna böra lemna 
för undervisningen passande lokaler, hvaremot staten och kommunerna 
gemensamt bekosta öfriga utgifter för den samma. De yttre angelä
genheterna vid ett sådant läroverk ledas af en styrelse, bestående af 
fem utaf provinsstyrelsen tillsatta medlemmar. Skolans föreståndare är 
en af dessa.

Skolan innehåller tre klasser, hvardera med ettårig kurs. De båda 
lägre klasserna äro företrädesvis bestämda för den teoretiska undervis
ningen: öfversta klassen förbereder lärjungarne för praktisk verksamhpt, 
eller för inträde vid någon högre teknisk läroanstalt. Sist nämnda klass, 
fackklassen, är indelad i fyra afdeli lingar, nemligen:

1) En afdelning för lärjungar, som förbereda sig till inträde i en 
högre teknisk läroanstalt;
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2) En afdelniiig för byggnadshandtverkare;
3) En afdelniiig för mekaniskt-tekniska yrken;
4) En afdelning för kemiskt-tekniska yrken;
At kommunerna öfverlemnas, att, i händelse af behof, inrätta för

beredande klasser, hvilka städse böra sta under föreståndarens ledning.
För att vinna inträde i den lägsta klassen erfordras en ålder af 

minst 14 år och kunskaper motsvarande mogenhet för näst högsta klas
sen af ett gymnasium eller en realskola af första ordningen. Ynglin
gar, som endast önska deltaga i undervisningen i särskilda ämnen, 
kunna som »hospitanter», utan kunskapspröfning, af föreståndaren erhålla 
tillåtelse dertill.

Undervisningen är i allmänhet icke kostnadsfri, men årliga afgiften 
får icke sättas högre än 24 Thaler (64 Kronor).

Ofvergång från en lägre klass till en högre eger rum pä grund 
af en pröfning, som sträcker sig till alla ämnen, hvilka utgjort föremål 
för undervisningen.

Läroämnena äro följande:
Tyska, språket. Förklaring af valda verk utaf tyska klassiker, äm- 

nesskrifning; nationallitteraturens historia; poetik och metrik; öfningar 
i fritt föredrag; skriftliga uppsatser.

Franska språket. Syntax, läsning af valda franska klassiker; konversa- 
tions-öfningar; franska uppsatser och extemporalier öfver tekniska ämnen.

Engelska språket. Syntax; läsning af valda engelska klassiker; kon- 
versationsöfningar; engelska uppsatser öfver tekniska ämnen.

Geografi. Matematisk, fysisk, politisk och handelsgeografi.
Historia. Allmän- och handelshistoria; i fack-klassen nyare historia, 

särskildt Preu'ssens.
Frihandsteckning efter planscher och gipsmodeller.
Ren matematik, nemligen
a. Aritmetik. Teorien för decimalbråk; bokstafsräkning jemte grun

derna för de vigtigaste aritmetiska operationerna; algebra, till och med 
två grader; första grunderna af läran om determinanterne; läran om 
logaritmer, progressioner och kombinationer; binomial-teoremet; beräk
ning af logaritmer och trigonometriska funktioner medelst oändliga se
rier; vanliga kedjebråk jemte deras tillämpning.
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b. Geometri. Planimetri och plan trigonometri ; stereometri och 
sferisk trigonometri; grunderna för den beskrifvande geometrien och 
syntetisk härledning af de koniska sektionernas hufvudegenskaper.

c. Den analytiska geometriens första grunder. Läran om koordinater 
tillämpad på räta linien, cirkeln, planet och sferen; de koniska sektio
nernas enklaste eqvationer. ■

Fysik. Allmän inledning. Jemvigten hos fasta och flytande krop
pars partiklar. Molekylärverkningar mellan fasta och flytande kroppar, 
äfvensom mellan vätskors partiklar sins eméllan; gasers jemnvigt och 
det atmosferiska trycket; experiments behandling af läran om magne
tismen, elektriciteten, värmet, ljudet och ljuset. Vid repetitioner i fack- 
klassen behandlas specielt vissa, vigtigare kapitel.

Kemi. Företrädesvis oorganisk kemi. Efter den allmänna inlednin
gen afhandlas experimentell de vigtigaste metalloiderna och metallerna, 
hvarefter de kapitel ur den organiska kemien, som äro oumbärliga för 
uppfattningen af vigtigare kemiskt-tekniska processer, böra behandlas.

Repetitionerna i fackklassen omfatta företrädesvis de kemiska pro
cesser, som ega tillämpning i tekniken.

De praktiska arbetena i laboratoriet afse öfning i begagnandet 
af kemiska apparater och af biåsröret, samt i förfärdigandet af kemiska 
preparater och i inlärandet af den qualitativa och qvantitativa analysen.

Kemisk teknologi, såsom fortsättning af kursen i kemi. Omfattande 
redogörelse för de vigtigaste kemiskt-tekniska processer, t. ex. ölbryg
geri, såpsjuderi, garfveri, pappers-, soda-, svafvelsyre-fabrikation, glas- 
och lervaru-fabrikation, lysgasberedning, fabrikation af blek-kalk, sal
peter och krut; beskrifning å jernets och stålets framställning samt 
andra vigtiga metallurgiska processer.

Mineralogi. Läran om mineraliernas kännetecken med särskildt 
afseende å kristallografien. Speciel redogörelse för de i tekniken vig
tigare mineralier och bergarter.

Linear-ritning. Ritning och lavering af maskindelar, enkla maskiner 
och byggnader; den beskrifvande geometriens tillämpning vid konstruk
tionen af skuggor och af perspektiv.
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Teoretisk, mekanik. Redogörelse för begreppen: rörelse, hastighet, 
acceleration, kraft och massa; öfningar i reduktion af olika mätt-, vigt- 
och kraft-enheter; lagarne för det fria fallet; sammansättning och upp
lösning af rörelser; grundlagarne för den relativa rörelsen med enkla 
tillämpningar.

Statikens grundlagar med särskildt afseende å kraftparens teori; 
tillämpning på de enkla maskinerna, med och utan afseende på mot
stånden; elementär bestämning af tyngdpunkten; elementär hållfast- 
hetslära; kroppars rörelse; elementär bestämning af tröghetsmomenten; 
centrifugalkraftens verkningar; mekaniskt arbete och lefvande kraft; 
stötlagarne; de första grunderna af flytande kroppars statik och dy
namik.

Fältmätning och nivellering. Mätinstrumentens teori och använ
dande; egodelningslära; markscheideri. Om sommaren praktiska öfnin
gar på fältet.

Modellering af ornament i lera och gips.
Handelsvetenskap. Mynt-, mått- och vigt-systemen; bokföring och 

kontorsarbeten ; handelskorrespondens ; handelsaritmetik.
Maskinlära. De enkla maskindelarne; kraftmaskiner, sådana som 

väderqvarnar, hydrauliska motorer, ångmaskiner; maskiner för lyftning 
och förflyttning; qvarnar.

Mekanisk teknologi. Valda kapitel, synnerligen om verktyg och 
verktygsmaskiner.

Konstruktionsöfningar jemte beräkning af enkla maskindelar och 
maskiner.

Byggnadskonstruktionslära. De enkla mur- och träförbanden; de 
olika slagen af hvalf; den beskrifvande geometriens tillämpning vid 
stensnitt; sammansatta byggnadskonstruktioner i trä och jern.

Det vigtigaste af formläran och konsthistorien.
Elementerna af väg-, vatten-, bro- och jernvägsbyggnadskonsten.
Kostnadsförslags uppgörande: deras form och beskaffenhet; grund

satser för beräkning af materialåtgång; prisbestämning; kännedom om 
byggnadsmaterialier.
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Byggnadskonstruktionsöfningar. För undervisningens fördelning i de 
tre klasserna är en normalplan uppgjord, från hvilken undantag får 
göras endast med afseende på lokala förhållanden och efter erhållet till
stånd af ministeriet för handeln, näringar och allmänna arbeten. Denna 
plan är följande:

Första och andra klasserna.
(Lika för alla lärjungar).

Summa! 36 38

Läroämne n.

Antal timmar i veckan.

Första året. 
(II klassen).

Andra året. 
(I klassen).

Tyska språket ............................................................... 2 2

Franska språket.................................................... ........ ’ 2 2

Engelska språket .......................................................... 2 2

Geografi och historia ................................................. 4 4

Frihandsteckninse . ................................. 5 6O

Matematik....................................................................... !0 8
t •

Fysik............................................................................... 3 2

Kemi ....................................... ........................................ 3 2

Linear-ritning ............................................................... 5 8

Mekanik ........................................................... .............. — 2



  

Fack-klassen.
 

Läroämnen.

2

2
2
2
2
4

cr 
o , , CD 

(I> O: O
Pu

2
2
2
3

2
2 
o
2

Tyska språket  
Franska språket  
Engelska språket  
Historia och Geografi  
Frihandsteckning  
Matematik  
Repetitioner i fysik och kemi  
Kemisk teknologi ..............................................
Mineralogi............................................................
Praktiska arbeten i laboratoriet, jemte föredrag 
Linear-ritning ....................................................
Mekanik  
Fältmätning och nivellering............................
Modellering..........................................................
Handelsvetenskap...............................................
Maskinlära och mekanisk teknologi ...............
Ritning och beräkning af maskindelar och 

maskiner 
Allmän byggnadskonstruktionslära  
Speciel byggnadskonstruktionslära, formlära, 

konsthistoria, läran om stensnitt etc.......
Kostnadsförslags uppgörande och läran om 

byggnadsmaterialier  
By gg n a d s k onst r u kti on s r i tni n g........... ............ ..

Summa 36
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I allmänhet, bör denna undervisning meddelas af sju lärare jemte 
en assistent, nemligen:

en lärare för matematik och mekanik;
en lärare för fysik, kemi, mineralogi, kemisk teknologi och laborationer ;
en lärare för maskinlära, mekanisk teknologi, maskinkonstruktion 

och linearritning;
en lärare i de olika till byggnadsfacket hörande läroämnena jemte 

fältmätning, nivellering och linearritning;
en lärare i frihandsteckning och modellering;
två lärare i språkkunskap, historia, geografi, praktisk räkning och 

handelsvetenskap ;
en assistent för biträde till den ordinarie läraren i de naturveten

skapliga läroämnena.
En af de fyra förstnämnde af dessa lärare är tillika skolans före

ståndare.
Sökande till lärarebefattning vid en teknisk elementarskola bör der- 

till förvärfva sig behörighet genom en profiling inför en särskild kommis
sion. Anställningen sker på Styrelsens förslag genom handelsministeri et.

Antalet undervisningstimmar i veckan får ej öfverstiga 25 för en 
lärare. Dennes lön får ej understiga 600 thaler, och föreståndarens lön 
ej 1,200 thaler. I allmänhet äro lönerna likväl betydligt högre.

Ehuru den nu anförda undervisningsplanen skall vara i allmänhet 
gällande, förekomma betydliga afvikelser derifrån vid de särskilda läro
verken. I den mån reorganisationen hinner att genomföras, kommer 
dock den nya planen att noggrannare följas. Dess genomförande är 
förenadt med betydande uppoffringar från kommunernas sida, hvarföre 
det endast småningom kan verkställas. Så t. ex. kommer skolan i Pots
dam, hvars utgiftsstat hittills uppgått till blott 3,281 thaler, att efter 
reorganisationen erhålla en utgiftsstat på omkring 8,000 thaler. Vid 
skolan i Barmen, der en förberedande afdelning finnes, och der under
visningen för öfrigt är temligen öfverensstämmande med normalplanen, 
betalar staden årligen 7,380 thaler till skolan och har dessutom uppfört 
en storartad bygnad för denna; skolans hela stat uppgår till omkring’ 
15,780 thaler. Tillsammans har Preussen omkring 25 dylika läro
anstalter, af hvilka vid pass halfva antalet äro reorganiserade.

10
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De tekniska elementarskolorna i Bajern.

Enligt, livad Komitén redan i början af detta betänkande anfört, 
gifve.s det i Bäjern 37 slöjdskolor (Kreis-Gewerbeschulen) och 4 i egentlig 
mening tekniska elementarskolor (Industrieschulen), nemligen i München, 
Nürnberg, Augsburg och Kaiserslautern. De först nämnda skolorna äro 
afsedda att i en treårig kurs förbereda ynglingar, hvilka önska inhemta 
kunskaper i de första grunderna af matematiken och naturvetenskaperna, 
samt färdighet i ritning och modellering, antingen för att omedelbart 
egna sig åt praktiska yrken eller för att ingå i industriskolan. Den sist 
nämnda utgör en fortsättning af slöjdskolan och i hennes tvååriga kurs 
meddelas en ganska omfattande teknisk elementarbildning.

Slöjdskolornas undervisningsplan är i hufvudsaken lika för de sär
skilda skolorna.

Följande tabell angifver exempelvis planen för skolan i Nürnberg:

Läroämnen.
Antal timmar i veckan.

Första året. Andra året. Tredje året.

Religion .......................................................... 2 2 2
Matematik (aritmetik, algebra, planimetri,

stereometri, trigonometri) ....................... 4 8 7
Naturalhistoria............................................... 3 — —
Frihandsteckning och linearritning............ 6 à 7 7 8
Geografi.......................................................... 2 2 —

Historia .......................................................... 2 2 2
Tyska språket :.............................................. 5 4 3
Franska språket............................................ 4 4 3
Fysik............................................................... 4 3
Kemi och mineralogi.................................... — — 5
Beskrifvande geometri.................................. — — 3

Summa 28 à 29 33 3G
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Lärjungarne i en slöjdskola inträda i henne vanligen omedelbart 
från folkskolan. En inträdespröfning anställes med dem för att utröna 
huru vida de ega erforderliga förkunskaper för att kunna deltaga i slöjd
skolans undervisning.

Industriskolan omfattar tre särskilda fackriktningar, nemligen för 
mekaniskt-tekniska, kemiskt-tekniska och byggnads-tekniska facken.

Undervisningsplanen är i allmänhet lika för de särskilda industri
skolorna. Programmet för läsåret 1872—1873 vid skolan i Nürnberg 
var följande:

Första året.

Ren

à 86

3

7 om sommaren

2

2

8

Antal timmar 
i veckan.

6
5

2

1
1
1

matematik (obligatoriskt för alla):
a) Algebra och elementär analys............................................
b) Trigonometri...............................................................................
c) Planimetri.................................................................
d) Stereometri..................................................................................

Beskrifvande geometri (obligatoriskt för mekaniska och bygg-
nadsafdelningarne); i samband härmed den analytiska 
geometriens första grunder............................................................

Allmän fysik och elementar-mekanik (obligatoriskt för alla) 
Allmän och speciel kemi (obligatoriskt for kemiskt-tekniska 

afdelningen) ......................................................................................
Teknisk kemi och kemisk teknologi (obligatoriskt för kemiskt- 

tekniska afdelningen) .......................................................
Kemiska laborationer (obligatoriskt för kemiskt-tekniska af

delningen) ..........................................................................................
Mineralogi och geognosi (obligatoriskt för kemiskt-tekniska 

afdelningen) .......................................................................................
Maskinlära, nemligen rörelsemekanismerna; maskiner för 

lyftning af laster; pumpar m. m. (obligatoriskt för meka- 
niskt-tekniska afdelningen) .......................................................

Maskinritning (obligatoriskt för mekaniskt-tekniska afdel
ningen) .......................................................
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Första året.

Verkstadsarbete (obligatoriskt för mekaniskt-tekniska afdel- 
ningen) ...........................................................................

I Frihandsteckning (obligatoriskt för byggnadsafdelningen) ... 
Linearritning (obligatoriskt för byggnadsafdelningen):

a) Byggnadskonstruktionsritning.................................
b) Arkitektonisk ritning 

Modellering (obligatoriskt för byggnadsafdelningen)  
Tyska språket, historia och geografi (obligatoriskt för alla)... 
Franska språket (fakultativt)................................................

i Bokföring, jemte praktisk räknekonst (fakultativt) ................

Antal timmar 
i veckan.

10

6
2
4
3
2
2

Andra året.

j Ren matematik (obligatoriskt för mekaniska och byggnads- 
afdelningarne), algebraisk analys, differential- och inte
gralräkningens första grunder .................................... 3

Geodesi (obligatoriskt för byggnadsafdelningen) ................. 2 om sommaren
Beskrifvande geometri (obligatoriskt för byggnadsafdelningen) 3
Speciel fysik med afseende å de tekniska tillämpningarne 

(obligatoriskt för alla)  5
Teknisk kemi och kemisk teknologi (obligatoriskt för kemiskt- 

tekniska afdelningen) . 8
Speciel kemi (obligatoriskt för kemiskt-tekniska afdelningen) 2
Kemiska laborationer (obligatoriskt för kemiskt-tekniska af

delningen)  10
Teknisk och industriel mekanik (obligatoriskt för mekaniska 

och byggnadsafdelningarne)  2
Maskinlära (obligatoriskt för mekaniskt-tekniska afdel-j 

ningen) ................................................ ! 2
Maskinritning (obligatoriskt för mekaniskt-tekniska afdel

ningen)  8
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Andra året.
Antal timmar 

i veckan.

Mekanisk teknologi (obligatoriskt för mekaniskt-tekniska af- 
delningen) .............................................. '............................ 2

Verkstadsarbete (obligatoriskt för mekaniskt-tekniska afdel- 
ningen) ! 10

Byggnadsmaterial-lära (obligatoriskt för byggnadsafdel-| 
ningen) 

Byggnadskonstruktionsritning (obligatoriskt för byggnadsaf- 
delningen) ...................................................................... 7 à 9

Husbyggnadskonst (obligatoriskt för byggnadsafdelningen)...]2 om sommaren 
Arkitektonisk ritning (obligatoriskt för byggnadsafdelningen)] 5 
Situationsritning (obligatoriskt för byggnadsafdelningen) \ 2 om vintern 
Frihandsteckning (obligatoriskt för byggnadsafdelningen) ... 2
Tyska språket, historia och geografi (obligatoriskt för alla) ... 2
Engelska språket (fakultativt) ........................................................ .. 3
Vexellära och bokföring, jemte nationalekonomiens första grun

der (fakultativt)  2

Undervisningen göres åskådlig genom begagnande af de rikhaltiga 
samlingarne, och genom praktiska öfningar. I synnerhet är åt arbetet 
i de med skolorna förenade mekaniska verkstäderna mycken omsorg 
egnad. De mekaniska arbetena (filning, borrning, svarfning o. s. v.) 
inläras först elementärt och inöfvas sedan vid förfärdigandet af enkla 
föremål, hvarvid lärjungarne tillhållas att noggrant arbeta efter ritningar 
och bestämda mått. I synnerhet förfärdigas å dessa verkstäder de för 
skolornas samlingar bestämda modeller, men äfven större maskiner till
verkas och repareras här. Vid maskinernas montering lägges stor vigt. 
Verkstaden är öppen nästan hela dagen, äfven under ferierna, för lär- 
jungarnes frivilliga arbeten.

Lärarepersonalen vid industriskolorna är ganska talrik. Sålunda 
utgöres den vid skolan i Nürnberg af:

två professorer i matematik;
en professor i fysik och elementar-mekanik;



en professor i maskinlära, maskinritning och mekanisk teknologi;
en professor i praktisk mekanik, tillika fackföreståndare för meka- 

niskt-tekniska afdelningen och den mekaniska verkstaden;
en professor i kemi, tillika fackföreståndare för den kemiskt-tekniska 

afdelningen;
en professor i byggnadskonst, geodesi, situations- och byggnads

ritning, tillika fackföreståndare för byggnadsafdelningen ;
en lärare i handels vetenskapliga läroämnen; en i frihandsteckning 

och modellering; en i kemisk teknologi och mineralogi; en assistent i 
kemi; en assistent i fysik och mekanik; en assistent i byggnadskonst; 
en verkmästare.

För inträde i industriskolan såsom ordinarie elev fordras en ålder 
af minst 15 år, intyg öfver godt sedligt förhållande samt afgångsbetyg 
från en slöjdskola eller motsvarande genom inträdesexamen ådagalagda 
förkunskaper.

Extra elever och hospitanter få deltaga i undervisningen i särskilda 
läroämnen.

Årliga skolafgiften är 20 gulden (omkring 30 kronor).
Antalet lärjungar vid industriskolan i München utgjorde år 1872 

tillsammans 113, hvaraf 64 ordinarie, 32 extra ordinarie elever och 17 
hospitanter. Af dessa tillhörde 52 den mekaniskt-tekniska, 13 den ke
miskt-tekniska och 48 byggnadsafdelningen. Samma år hade skolan i 
Nürnberg 62 lärjungar, af hvilka 24 tillhörde den mekaniskt-tekniska, 
8 den kemiskt-tekniska och 30 byggnadsafdelningen.

Utgiftsstaten för industriskolan i München stiger till omkring 32,700 
gulden (omkring 50,000 kronor), och för skolan i Nürnberg omkring 
25,000 gulden (omkring 38,000 kronor). Blott en mindre del häraf be
kostas af kommunerna; staten underhåller till största delen dessa läro
anstalter. Minimilönen för hufvudlärarne är 1,600 gulden (2,400 kronor) 
och denna lön ökas efter 5 års tjenstgöring med 200 gulden, efter 
ytterligare 5 år åter med 200 gulden och sedermera för hvart 5:te år 
med ännu 100 gulden. Rektorns arvode stiger, oberäknadt hans lön 
som hufvudlärare, till 400 gulden. För samlingarnes underhåll äro 
ganska frikostiga anslag anvisade.
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Industriskolorna och slöjdskolorna i Bajern stå under ledning af 
ett skolråd, hvilket tillika utgör öfverstyrelsen för de allmänna elemen
tarläroverken i landet. I detta skolråd, som utgöres af åtta medlem
mar, representeras den tekniska undervisningen af föreståndaren för den 
polytekniska skolan i München, en professor vid samma skola, samt af 
rektorn vid industriskolan i samma stad. De läroverk, som stå under 
denna styrelse, inspekteras tid efter annan genom styrelsens försorg.

Högre slöjdskolan i Chemnitz.

Denna mycket betydande läroanstalt (höhere Gewerbschule) står på 
gränsen mellan de tekniska elementarskolorna och de polytekniska 
skolorna. Då emellertid konungariket Sachsen eger en ganska stor poly- 
teknisk skola i Dresden, som besörjer den högre tekniska undervisningen 
i landet, har skolan i Chemnitz sökt att genom mera elementära under
visningsmetoder närma sig de tekniska elementarskolorna, till hvilkas 
antal den ock lämpligast kan räknas.

Undervisningen delar sig i två hufvudgrenar, nemligen för de me- 
kaniskt-tekniska och kemiskt-tekniska fackriktningarne. Men dessutom 
finnes i samband med slöjdskolan en skola för byggnadsfacket (Bauge- 
werkschule), hvarförutan en verkmästareskola, som är en lägre teknisk 
läroanstalt, är dermed förenad.

Den högre slöjdskolan omfattar tre kurser, af hvilka den första har 
1 ’/2 års och de båda senare hvardera 1 års undervisningstid. Den full
ständiga kursens genomgående erfordrar således en tid af 3 V2 år.

Läroämnena äro följande:



Första kursen.

Ä
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(1 72-årig-)

A. Obligatoriska läroämnen.

Antal timmar i veckan.

l:sta half
året.

2:dra half
året.

3:dje half
året.

a) Gemensamma för alla lärjungar:
Tyska språket ............................................... 3

A.

3 3
Frihandsteckning .......................................... 4 4 —
Beskrifvande geometri.................................. 4 4 —

Matematik (aritmetik, algebra, planimetri, 
plan trigonometri, stereometri, jemte för
sta grunderna af sannolikhetsräkningen 
och planets analytiska geometri) ...... 8 6 G

Fysik.......................................................... ..... 4 4 4
Allmän kemi .................................................. 4 4 2
Byggnadskonst och byggnadsritning ....... G G

b) För mekaniskt-tekniska afdelningen 
särskildt:

Öfningar i lavering............................ .......... __ — 4
Beskrifvande geometri....................... .......... — — 4
Praktisk geometri ......................................... —’ — >/2 dag

c) För kemiskt-tekniska afdelningen sär
skildt:

Allmän kemi .................................................. _ a 4
Kemiska laborationer.................................... — — 8

B. Fakultativa läroämnen :
Geografi.......................................................... 3 3 ...
Historia .......................................................... — — 3
Handelsaritmetik.............................-.............. 2 — —

Franska språket............................................ 3 3 3
Engelska språket ........................................... 3 3 3
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Andra kursen.
(ett-ârig).

—....................................................................... ................................—■

Antal timinrit i veckan.

l:sta half- 2:dra half-
A. Obligatoriska läroämnen. året. året.

a) Gemensamma för alla lärjungarne:
Tyska språket och litteraturhistorien....................... 2 2
Fysik................................................... ........................... 2 2
Kemisk teknologi.......................................................... 9 2

b) För mekaniskt-tekniska afdelningen särskildt:
Beskrifvande geometri.................................................. 4 —

Matematik (algebraisk analys, högre algebra, diffe-
rential- och integralräkning, analytisk geometri) 8 8

Mekanik ........................................................ ................. 4 5
Maskinlära...................................................................... — 4
Maskinritning ................................................................ 6 6
Praktisk geometri......................................................... 2

c) För kemiskt-tekniska afdelningen särskildt: •

Teknisk kemi ............................................................... 2 2
Analytisk kemi.............................................................. 2
Praktiskt-kemiska arbeten .......................................... 12 12
Mineralogi....................................................................... 4 —

Mekanik ............................... ............................. 2 4
Maskinritning.................................................................. 2 4

B. Fakultativa läroämnen:
Historia ......................................................................... 3 3
Bokföring och handelskorrespondens ....................... 2 4
Franska språket............................................................. 3 3
Engelska språket ......................................................... 3 3

11
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Tredje kursen, 
(ett-årig).

A. Obligatoriska läroämnen:

a) Gemensamma för alla lärjungarne:
Tyska språket och litteraturhistorien ......................
Mekanisk teknologi......................................................
Nationalekonomi....................., ........................
Metallurgi.....................................................

b) För mekaniskt-tekniska afdelningen särskildt:
Matematik (högre algebra, differential- och integral

räkning, den minsta qvadratmetoden, sferisk tri- 
gonometri, analytisk geometri)...........................

Mekanik ..........................................................................
Maskinlära......................................................................
Maskinkonstruktioner....................................................

c) För kemiskt-tekniska afdelningen särskildt:
Fysik .................................................................
Teknisk kemi..................................................................
Praktiskt-kemiska arbeten...........................................
Maskinritning..................................................................
Maskinlära......................................................................

B. Fakultativa läroämnen:

Franska språket............................................................
Entrelska snråket ..........................................................

Antal timmar i veckan.

l:sta half- 
året.

2:clra half
året.

2 2
4 4
2 4
2 —

4 4
2 —

8 8
12 12

2 —
9 4

16 16
2 4
4 2

2 2
2 9
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Dessutom ega den tredje kursens lärjungar att, om de så. önska, 
deltaga i några af de till verkmästareskolan hörande läroämnen, nem- 
ligen: Qvarnbyggnadskonst, spinneri, väfveri, läran om rörläggning 
och byggnad af brunnar, läran om verktygsmaskiner, bryggerimekanik, 
appreturmekanik.

För inträdes vinnande vid den högre slöjdskolan erfordras att an
tingen hafva genomgått näst högsta klassen vid en realskola och der- 
ifrån medföra goda vitsord i tyska språket, matematik och ritning, eller 
ock att genomgå en inträdespröfning, omfattande

i tyska språket: rättskrifning och grammatikens elementer, lättare 
skrifvelsers uppsättande;

i matematik: aritmetik och algebra, till och med första gradens 
eqvationer, planimetri och plan trigonometri;

i linearritning : konstruktioner i planet;
i geografi: det vigtigaste af den matematiska och politiska geografien;
i franska spåket: kännedom om grammatiken.
Vidare fordras en ålder af minst 15 år, hvarjemte de lärjungar, 

som skola deltaga endast i vissa läroämnen, böra intyga, att de under 
den tid, de icke begagna undervisningen, äro på annat sätt nöjaktigt 
sysselsatta.

Lärarepersonalen är följande:
En professor i maskinlära och mekanisk teknologi, en i matematik; 

en i nationalekonomi, tyska språket och litteraturen; en i teknisk och 
analytisk kemi samt i kemiska laborationer; en i mineralogi, allmän 
kemi samt i kemiska laborationer; två professorer i mekanik och ma
skinritning; en professor i fysik; en lärare i beskrifvande geometri; en 
lärare i frihandsteckning m. m.; en lärare i geografi och historia; en 
lärare i engelska språket; en lärare i franska språket; en lärare i bok
föring och handelsaritmetik; en lärare i byggnadskonst; två åssistenter 
i kemi och en i fysik.

Antalet lärjungar läsåret 1872—1873 utgjorde inalles 109. Utgifts- 
s.taten steg till 15,572 Thaler (omkring 40,000 kronor). För biblioteket 
utgjorde anslaget 1,000 Thaler, för de öfriga samlingarne 800 Thaler, 
för laboratoriet 750 Thaler.
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Den i samband med den högre slöjdskolan i Chemnitz stälda verk
mästareskolan har äfven tre kurser, men hvardera beräknad endast på 
ett halft år, så att hela undervisningstiden tager blott ett och ett halft 
år i anspråk. Härigenom kunna unge män, som redan varit i praktisk 
verksamhet eller som önska att på kortaste tid förvärfva de mest ound
gängliga tekniska kunskaper, hastigare vinna sitt mål, än genom studier 
vid den högre slöjdskolan. Undervisningen är derföre vid verkmästare- 
skolan mera omedelbart praktisk än vid den sist nämnda läroanstalten. 
Äfven vid verkmästareskolan gifves det två afdelningar, nemligen en 
för mekaniker (maskinbyggare, qvarn- och brunnsbyggare, spinnare, väf- 
vare m. fl.) och en för kemister (drogister, färgare, blekare, bryggare, 
såpsjudare, garfvare ra. fl.). I allmänhet meddelas undervisningen sär- 
skildt åt dessa båda afddlningar; endast i ett fåtal läroämnen är den 
gemensam för båda.

Följande tabell visar undervisningens fördelning under de tre kurserna. 

Första kursen.
j Antal timmar 

i veckan.

A. Mekaniska afdelningen.
Aritmetik och algebra (till och med eqvationer af andra

graden med en obekant)........................................
Planimetri och stereometri.......................................................
Fysik jemte de första grunderna af kemien med särskildt

afseende å förbränningsprocessen.......................................
Geometrisk ritning och projektionslära
Frihandsteckning 
Tyska språket

4
8

B. Kemiska afdelningen.
Allmän kemi (oorganisk och organisk).................................
Fysik............................................................................................
Aritmetik ....................................................................................
Geometri.......................................................................................
Tyska språket 
Frihandsteckning ......
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i Antal timmar 
i veckan.

Andra kursen. 

A. Mekaniska afdelningen.
Matematik och mekanik (potensräkning, logaritmer, dej 

första grunderna af den plana trigonometrien och af lä
ran om kurvor, statik, hållfasthetslära)  8

Fysik  2
j Maskinlära  2
Mekanisk teknologi \ 4
Maskinritning ' 8
Arkitektonisk ritning ' 4
Tyska språket  4
Fältmätning och vattenmätning ......................................... | 4

B. Kemiska af delningen.
Teknisk kemi  6

! Kemiska laborationer  12
Fysik ............................ i 2

[Mineralogi och geognosi ................................................. \ 4
[Tyska språket .................................... \ 4
Frihandsteckning j 2

Tredje kursen.

A. Mekaniska afdelningen.
: Mekanik.......................................................................................
Maskinlära ..................................................................................
Maskinritning ..... .. ................................... ............ ..  
Frihandsteckning .......................................................................
Bokföring ....................................................................................

B. Kemiska afdelningen.
Teknisk kemi ............................................................................

I Kemiska laborationer ...............................................................

4
6
8
4
2

6
20



  

Antal timmai’ 
i veckan.

Mekanisk teknologi ........................................................ 4
Bokföring  2
Arkitektonisk ritning .................................................. 4
Frihandsteckning  2

Fakultativ undervisning tor lärjungar i andra och tredje
kursen.

Qvarnbyggnadskonst  4 om vintern
Spinneri ......................................... -............ 4 om vintern
Väfveri .................................................................................. 4 om sommaren

 Läran om rörläggning och byggnad af brunnar..................
Läran om verktygsmaskiner....................................................
Bryggerimekanik  
Appreturmekanik .......... ............

4 om sommaren
2

2 om sommaren
2 om vintern

För inträde i verkmästareskolan erfordras en ålder af 16 år samt 
färdighet i läsning, skrifning och räkning med de fyra räknesätten.

Antalet lärare är 13; hvaraf flera tillika äro lärare vid den högre 
slöjdskolan eller byggnadsskolan. Lärjungarnes antal läsåret 1872— 
1873 var 157. Utgiftsstaten steg till 7,100 Thaler.

Slöjdskolorna (Ecoles des arts et métiers) i Frankrike.

Redan år 1803 upprättades genom då varande första konsulns per
sonliga initiativ en skola i Compiegne, hvars ändamål skulle vara att 
utbilda skicklige arbetare och verkmästare för fabrikerna. Lärjungarne 
i denna anstalt emottogos ganska unga. De som voro under 12 år in
delades i tre klasser, i hvilka de undervisades i läsning, skrifning och 
de första grunderna af den franska grammatiken samt vidare i elemen- 
terna af aritmetiken, geometrien och ritkonsten. Efter denna förbere
delse fördelades de i olika verkstäder, nemligen för smide, fllning, 
svarfning och gjutning af metaller, bearbetning af trä för byggnader,
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möbler och maskiner, träsvarfning och hjulmakeri. I dessa verkstäder 
arbetade lärjungarne åtta timmar om dagen; endast två timmar af dagen 
användes för teoretiska studier, förnämligast geometri, beskrifvande ge
ometri och maskinritning. De mera begåfvade och flitiga lärjungarne 
erhöllo en fullständigare undervisning och dem meddelades kunskap 
om mekanikens tillämpning inom de industriela yrkena. Hela antalet 
lärjungar uppgick till 500.

År 1806 flyttades skolan från Compiègne till Châlons-sur-Marne. 
Några år senare upprättades en likartad skola i Angers och 1841 en 
tredje dylik i Aix i Provence. Dessa skolor hafva undergått flera för
ändringar. Den anordning, som der egt rum under de senare åren, 
är följande:

Lärjungar emottagas endast en gång om året, nemligen den 1 Oc
tober. Kursen är beräknad for tre år. Dagligen egnas 5’A timmar 
till teoretiska studier och 7 timmar till arbete i verkstäderna. Lärjun- 
o-arne äro således sysselsatta i skolan icke mindre än 12’A timmar 
på dygnet.

Den teoretiska undervisningen meddelas om morgonen under 4’A 
timmar och om aftonen l’A timme. Morgonen användes för matema
tiska föreläsningar och förhör samt för ritning.

Denna undervisning omfattar: matematik, nemligen aritmetik, 
algebra, till och med andra gradens eqvationer, geometri, äfven den 
geometriska framställningen af andra gradens kurvor och plan trigono- 
metri; vidare beskrifvande geometri, mekanik, äfven cinematik, hy- 
draulik och läran om ångmaskiner, fysik och kemiens enklaste grunder, 
ritning, skrifning och franska språkets grammatik. Det eftersträfvas 
att göra undervisningen så enkel och praktisk som möjligt. Hvad sär- 
skildt ritningen beträffar, meddelas under första året undervisning i 
frihandsteckning och i de första grunderna af linearritningen; under an
dra året sysselsättas lärjungarne med enklare maskinritning samt cro- 
quisritning och slutligen under tredje året med afbildning af fullstän
diga maskiner samt beräkning af dessas förnämsta delar. Ritläraren 
undervisar äfven i det vigtigaste af den praktiska geometrien. Dessa 
lärare utföra äfven de ritningar, eftei’ hvilka maskiner tillverkas i verk
städerna.



Den praktiska undervisningen är ordnad med mycken omsorg. 
En tredjedel af lärjungeantalet fördelas i de förberedande verkstäderna, 
nemligen modellverkstaden, gjuteriet ocli smedjan; de återstående två 
tredjedelarne arbeta i filverkstaden. I modellverkstaden utföras olika 
slag af trähopfogningar samt derefter modeller af trä för gjutning. 
Äfven utföras här åtskilliga andra träarbeten, såsom möbler, byggnad s- 
inredningar m. m. — I smedjan öfvas lärjungarne med hopvällning af 
jernstycken och smidning af verktyg samt maskindelar; under tredje 
året få de använda ånghammaren. — I gjuteriet börjas arbetet med 
enklare föremål, såsom medaljonger, enkla maskindelar o. s. v., och fort
går derefter med tillverkning af små byster och svårare maskindelar 
o. s. v.; till och med större statyer af brons utföras någon gång. 
I filverkstaden öfvas lärjungarne till en början med filning af jernstyc
ken i reguliera figurer, derefter mod tillverkning af verktyg och slut
ligen med maskiners tillverkning och hopsättande. Ofta utföras dessa 
arbeten efter beställning från enskilda fabrikanter.

Inträdesfordringarne äro: minst 15 års ålder, nöjaktig kunskap i 
läsning, skrifning, rättstafning, de fyra räknesätten äfven med deci
maler, samt planimetri.

Täflan eger rum mellan de inträdessökande. Då endast omkring 
300 lärjungar årligen kunnat mottagas vid de tre skolorna tillhopa och 
omkring 1,500 inträdessökande anmäla sig, kan endast en ringa del af 
de sökande vinna inträde.

Lärjungarne bo i skolan, såsom i Frankrike i allmänhet är vanligt. 
Härigenom uppkommer en ganska invecklad förvaltning. Under det att 
lärarepersonalen uppgår till ett antal af 21 personer vid en sådan skola, 
erfordras icke mindre än 17 personer för dennas administration.

De från slöjdskolorna utgångna lärjungarne äro särdeles eftersökta 
af industriidkarne. Sålunda visade det sig, att af 465 lärjungar, som 
lemnade skolorna åren 1861 och 1862, voro inom ett år derefter icke 
mindre än 188 antingen i spetsen för stora industriela anstalter eller 
verkmästare, 165 voro ritare eller mönstertecknare, 47 voro maskinister 
vid flottan. Endast 2 saknade sysselsättning. Framstående industri- 
idkare i Frankrike hafva också erkänt det väsendtliga gagn, som dessa 
läroverk gjort den franska industrien, i synnerhet maskinfabrikationen.
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De tekniska afton- och söndagsskolorna,

Redan i inledningen till detta betänkande har Komitén antydt de 
stora fördelar, som för industrien lika som för yrkesarbetarne upp
komma, om dessa i för dem passande läroanstalter sättas i tillfälle att 
inhemta en deras ståndpunkt motsvarande teknisk bildning. Komitén 
öfvergår nu till en närmare utredning af hit hörande förhållanden, hvil- 
kas ändamålsenliga ordnande är af stor och ingripande inflytelse, icke 
blott på det industriela lifvet, utan äfven på samhället i dess helhet.

Frågan om arbetarens ställning är af så erkänd vigt för det mo
derna samhället och berör så många af dess förhållanden, att den stora 
betydelsen af allt, som syftar att höja hans bildning, endast behöfver i sin 
största allmänhet här antydas. I den mån staten sträfvar att förbättra 
denna ställning och i den mån åt de arbetande klasserna inrymmes 
större deltagande i allmänna angelägenheter, i samma mån blifver det 
för samhället ett väsentligt åliggande att sörja för deras stigande upp
lysning. Den betydelse, som ur det allmännas synpunkt måste till
erkännas alla folkbildningsanstalter, bör icke minst tilläggas de tekniska.

'fager man i betraktande teknikens olika ändamål och särskildt 
den genomgripande förändring, maskinernas användande inom den sam
ma åstadkommit, så finner man att den i flera riktningar påkallar upp
rättandet af nu i fråga varande skolor. Sjelfva maskinerna fordra för 
sitt användande insigt hos arbetaren: ju mera invecklade de blifva, 
desto mera stegras denna fordran. Genom den ökade välmågan inom 
landet och den i sammanhang dermed stigande utvecklingen i indu
striell hänseende har vidare industriens behof af arbetskrafter betydligt 
ökats, och arbetslönerna i samma mån stegrats. Fabriks- och handt- 
verksidkarne, likasom landtbrukarne, nödgas derföre mer och mer att 
genom införande af förbättrade arbetsmetoder söka uppehålla sin pro
duktion med användande af en mindre arbetskraft. Denna småningom 
försiggående förändring åstadkommer ett väsendtligt inflytande på ar
betarens behof af kunskaper i så måtto, att i det hela taget härigenom

12
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för åstadkommande af samma arbete ett mindre antal, men mera kunskaps
rika arbetare tagas i anspråk. Intelligensen måste ersätta den råa fysiska 
kraften. Å en annan sida är det för handtverkerierna, i deras täflan med 
den växande maskinindustrien, allt mer oundgängligt att genom en stigan
de upplysning och utbredning af kunskaper öka sina idkares skicklighet.

Undersöker man förhållandet med de konstindustrien tillhörande 
yrkesgrenarne, så visar sig detta behof måhända ännu starkare. Här 
äro i sjelfva verket en utbildad smak och färdighet i teckning önskvärda 
icke blott hos arbetets ledare, utan äfven hos dem som skola utföra det. 
Användandet af de vackraste och noggrannast utförda ritningar eller prof 
och af de ändamålsenligaste materialier är icke tillfyllestgörande, äfven un
der den skickligaste mästares ledning, så framt icke den konstindustriela 
arbetaren sjelf eger förmåga att uppfatta det sköna och är lifvad af 
den kärlek till sitt yrke, som plägar åtfölja skickligheten i dess ut- 
öfning. Man beklagar ofta, att denna yrkesskicklighet i följd af nä
ringsfrihetens införande aftagit. Utan att närmare ingå på denna svår
lösta frågas utredning, torde man dock med skäl kunna säga, att om 
verkligen näringsfriheten menligt verkat på yrkesskickligheten, det kraf
tigaste medlet för att åter höja denna otvifvelaktigt är att sprida kunska
per och bildning bland yrkesidkarne. Den teoretiska insigten måste 
understödja det praktiska handlaget och göra möjligt för detta att hasti
gare Uppnå det mål, som fordom kunde vinnas endast genom långvarig 
öfning.

Vidare böra arbetarne, så för sitt eget väl som för det allmännas, icke 
vara förhindrade att från det trappsteg i samhället, hvarpå de befinna 
sig, stiga högre. Ur deras led finner man också skickliga verkmästare 
ofta utgå, och den nya rörelse inom de industriela yrkena, som allt 
mera gör sig gällande genom sträfvan att åstadkomma arbetare-associa
tioner, blir allt starkare. Båda dessa omständigheter göra den tekniska 
undervisningens utsträckning till de arbetande klasserna ytterligare 
önskvärd. Derigenom att de arbetande klassernas kunskapsnivå höj es, 
underlättas öfvergången från den tjenande arbetarens till den sjelfstän- 
digt verksamme yrkesidkarens ställning.

Slutligen bör man icke förbise att den tekniska bildningen, såsom 
all undervisning, måste ega äfven en uppfostrande kraft och i följd
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deraf utöfvar ett vigtigt inflytande på de arbetande klassernas hållning. 
Inom industrien såsom öfverallt spela de moraliska krafterna en hufvud- 
rol. Pligtkänsla och vana vid ordning måste lika mycket för de lägst 
som de högst stående bland yrkesidkarne vara nödvändiga vilkor för 
en säker och varaktig framgång. Ty värr kan man icke säga, att den 
väsendtliga förbättring, som i ekonomiskt hänseende under de senare 
åren egt rum för de arbetande klasserna, varit åtföljd af en motsva
rande höjning i moraliskt hänseende. Endast allt för ofta får man 
bevis på att flerestädes förhållandet är det motsatta. Det synes då nöd
vändigt att allvarligt och från alla sidor bekämpa den råa njutnings
lystnaden, som hotar att undergräfva sjelfva grundvalen för de arbe
tande klassernas förkofran. Ehuru den tekniska undervisningen, enligt 
sakens natur, icke omedelbart kan afse en moralisk utveckling, verkar 
hon dock, genom kunskapers bibringande, medelbart äfven för detta 
mål. Afton- och söndagsskolan sysselsätter den unge arbetaren under 
hans lediga timmar och rycker honom undan mången frestande, låg 
förströelse. Hågen för vetande väckes och sinnet för det vackra ut
vecklas. Mångfaldiga exempel visa ock det inflytande, som i fråga va
rande skolor utöfvat i sedligt afseende.

Det ligger i sakens natur^ att den tekniska undervisning, som afses 
för den egentliga kroppsarbetaren, i allmänhet måste meddelas om aft- 
narne och på en del af söndagen. Man har visserligen en och annan 
gång för detta ändamål upprättat läroanstalter med dagundervisning, 
men det är endast undantagsvis sådant kan komma i fråga. Vanligen 
måste arbetaren redan i unga år börja att sjelf förtjena sitt uppehälle, 
och hans yrko tager sedermera i anspråk större delen af hans tid och 
hans krafter. Det är endast på några korta fristunder som han kan 
egna sig åt förvärfvandet af kunskaper. Denna omständighet, jemte 
lärjungarnes jemförelsevis mogna ålder och små förkunskaper, gifver åt 
i fråga varande skolor en egendomlig karakter, som väsendtligen skiljer 
dem från andra undervisningsanstalter och som betingar särskilda an
ordningar.

Denna gren af undervisningen har hittils jemförelsevis vunnit föga 
utveckling i vårt land. Sverige eger visserligen åtskilliga för yrkes- 
arbetarne inrättade läroanstalter, af hvilka en och annan vunnit en an-



senlig utveckling. Men ett systematiskt ordnadt tekniskt undervisnings
väsende för de arbetande klasserna, omfattande landet i dess helhet, 
gifves icke. Det torde derföre icke vara olämpligt, om före framställ
ningen af de förhållanden, som i detta hänseende hos oss cga rum, 
några uppgifter först meddelas, huru man gått till väga i andra länder, 
der staten efter en bestämd plan ordnat denna gren af den tekniska 
undervisningen. Hvarje land har visserligen sina egendomligheter, 
som betinga särskilda åtgärder, men den erfarenhet man annorstädes 
redan inhemtat, gifver dock i flera fall ledning för bedömande af olika 
anordningars värde.

Belgien var ett af de länder, der man tidigast sökte befrämja ar- 
betarnes tekniska utbildning. Dels den rikt utbildade industri, på livil- 
ken landet var hänvisadt såsom hufvudsaklig näringsgren, dels landets 
läge bidrogo härtill. Det var likväl först sedan genom konkurrensen 
med andra länder, landets industri, särdeles linneväfveriet, hotades med 
undergång, som rätt allvarliga åtgärder vidtogos i detta hänseende. 
Föreningar bildades i olika städer, hvarjemte statens och kommunernas 
styrelser samverkade för genomförande af ett omfattande system för 
teknisk undervisning. Denna kom i synnerhet de egentligen arbetande 
klasserna till godo. Bland de hit hörande läroanstalterna äro de s. k. 
industriskolorna (Ecoles industrielles) af särskildt intresse för den fråga, 
som nu föreligger, och det torde vara skäl att något närmare redogöra 
för deras organisation.

De belgiska industriskolorna äro att anse som ett supplement till 
folkskolorna. Redan vid tio till tolf års ålder måste arbetarnes barn i 
allmänhet lemna folkskolan för att genom arbete i fabrikerna bidraga 
till sin och föräldrarnes utkomst. De små kunskaper de kunnat för- 
värfva glömmas då snart. Industriskolornas ändamål är dels att under
hålla och utveckla hvad lärjungarne i folkskolorna inhemtat, dels att 
meddela arbetarne de tekniska kunskaper, som äro behöfligä just för 
en insigtsfull utöfning af de yrken de drifva. Genom flitigt begagnande 
af undervisningen i dessa skolor kunna lärjungar med goda anlag in- 
hemta kunskaper, som sätta dem i stånd att blifva skickliga verkmästare 
och någon gång till och med föreståndare • vid fabrikerna. Det gifves



nu mera i femton af Belgiens städer dylika industriskolor. De äro 
grundade på olika tider, dels af enskilda personer, dels af kommunal
myndigheter, men staten har sedermera öfvertagit deras högre ledning 
och understöder dem. Sedan skolornas inkomster icke mera voro till
räckliga för deras underhåll, vände styrelserna sig för att erhålla hjelp till 
statsmyndigheterna, hvilka äfven hafva verksamt bisprungit dem, jemte 
det de uppställt vissa vilkor i afseende å deras organisation. De all
männa grundsatser, enligt hvilka dessa skolor nu mera finnas inrättade, 
äro följande:

I allmänhet omfattar undervisningen de matematiska kunskaps
arterna i deras tillämpning på industrien, allmän och tillämpad fysik, 
allmän och tillämpad kemi, maskinlära, linearritning, frihandsteckning, 
tillämpad på industrien, och helsovårdslära. Undervisning meddelas 
dock äfven i andra kunskapsgrenar allt efter den lokala industriens 
behof, såsom uti grunderna för mineralogien, metallurgien, byggnads
konsten, ornamentsritning, modellering, teorien för stensnitt, grufbrytning, 
väfkonstens teori och praktik. Vid flera industriskolor äro anordnade 
särskilda kurser för eldare vid ångmaskiner. I vissa af dessa skolor 
undervisas äfven i franska språket, landets historia och geografi, samt 
bokföring. På några ställen finnes en förberedande afdelning, der un
dervisning meddelas i läsning, skrifning, rättstafning, räknekonstens 
första grunder, samt i det metriska systemet.

Vanligen är undervisningen afgiftsfri. Genomgåendet af en full
ständig kurs erfordrar två, tre eller fya år, olika vid de olika läroan
stalterna. I allmänhet meddelas undervisningen endast om aftnarne.

Vid hvarje industriskola finnes en styrelse (commission admini
strative), som vanligen utgöres af sex till nio medlemmar, af hvilka en 
tredjedel väljas af kommunalrådet, en tredjedel af landskapsrådets per
manenta utskott (la deputation permanente du conseil provincial) och 
en tredjedel af inrikes ministern. Men vid några skolor väljas halfva 
antalet medlemmar af kommunalrådet och den andra hälften af inrikes 
ministern eller af provincialrådets utskott, i hvilket sist nämnda fall valen 
äro underkastade inrikesministerns godkännande. Styrelsen utser inom 
sig sin ordförande. Provinsens styresman och borgmästaren ega rättig-



lief, att bevista styrelsens sammanträden. Styrelsens medlemmar äro 
utsedde för en tid af två eller tre år.

Det tillkommer styrelsen att afgifva förslag till besättande af lärare- 
befattningarne vid skolan ocli till undervisningens ordnande, samt för 
öfrigt att vaka öfver dennas gång. Inrikes ministern ocli provincialrådet 
kunna låta inspektera skolan, när de anse sådant erforderligt. Det 
större eller mindre inflytande, som tillhör de olika myndigheterna, beror 
i allmänhet på storleken af de uppoffringar, hvilka från olika sidor 
gjorts för läroanstaltens upprättande och underhåll.

Inträdesfordringarne vid industriskolorna äro i allmänhet följande: 
Förmåga att obehindradt läsa och skrifva, samt kunskap i de ämnen, 
hvari för öfrigt undervisning meddelas i folkskolorna eller i den med 
industriskolan förenade förberedande skolan. På några ställen göres 
undantag från denna regel till förmån för äldre inträdessökande, och vid 
andra fordras att ega kunskap i teckning, motsvarande den som för- 
värfvas i ritskolorna efter tvåårig kurs derstädes.

Inträdesåldern är dels tolf dels fjorton år. Åfven andra än de in- 
skrifne eleverne kunna af styrelsen erhålla tillstånd att deltaga i under
visningen i ett eller flera läroämnen.

Staten lemnar bidrag till de särskilda skolorna. Beloppet är olika, 
men i medeltal anses det vara ungefärligen lika stort som kommunernas 
och provinsernas sammanlagda bidrag. Kommunerna bidraga i allmän
het med större belopp än provinserna.

För att gifva en åskådlig föreställning om de belgiska industri
skolornas verksamhet meddelas nedan undervisningsplaner för de i två 
af Belgiens vigtigasto industriela städer, nemligen Liège och Verviers, 
upprättade anstalter af detta slag, Som bekant, är i Liège metallarbetet 
en hufvudnäring, i Verviers företrädesvis de textila industrigrenarne.

Industriskolan i Liège grundlädes år 1825 genom enskilda sällskaps 
försorg, blef år 1832 kommunalanstalt och reorganiserades år 1860 under 
regeringens medverkan. Hon har nu mera vid pass 500 lärjungar, bland 
hvilka omkring en tredjedel äro maskinarbetare och snickare, de öfriga 
äro arbetare inom andra yrken eller tjenstemän vid fabrikerna. Skolans 
syfte är hufvudsakligen att bilda verkmästare. Undervisningsplanen är 
afsedd för en tid af tre år och i densamma ingå följande läroämnen:
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Första året.
Antal timmar 

i veckan.

Frihand steckning. Teckning efter tafla af räta och krokiga 
linier, ornamenter och figurer. Afteckning af olika före
mål, så vidt möjligt med afseende å lärjungarnes yrken. 
Teckning ur minnet  

Aritmetik och Algebra. De fyra räknesätten i hela tal samt 
vanliga bråk och decimalbråk. Det metriska systemet. 
Problemer lösta genom den under namn af reduktion 
till enheten bekanta metod. Tolkning af algebraiska 
formler; deras numeriska bestämning och enklaste kom
binationer. Första gradens eqvationer  

Geometri. Planimetri och stereometri, hufvudsakligen be
stämmandet af yt- och kubikinnehåll. Redogörelse för 
några af de vanligaste krokliniema, såsom ellipsen, pa
rabeln och skruflinien 

6

3

Andra året.

Maskinritning. Uppritning af skrufvar, kugghjul och ex- ! 
centriska hjul. Konstruktion af modeller i trä för af- 
formning vid gjutning  !

Linearritning. Projektionsritning. Uppritning af de för 
maskinläran vigtigaste kroklinier. Ritning af trä- och 
jernsammansättningar, golf, fönster, dörrar m. m., samt 
af murar, hvalf o. s. v. ......................  ।

Beskrifvande geometri. Den beskrifvande geometriens än
damål. Projektionsmetoder

Allmän fysik. Kropparnes allmänna egenskaper. Läran 
om tyngdkraften och spänstigheten. Hydrostatiken» för
sta grunder. Specifik vigt. Gasers egenskaper. Pumpar.
Värmelära och redogörelse för de olika slagen af upp
värmning. Om induktionsströmmar och deras tillämp
ning. Det enklaste af akustiken och optiken

G

6

1

o
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Allmän mekanik. Inledning. Rätlinig rörelse. Cirkelfor
mig rörelse. Jemnvigt mellan krafter. Friktionen. De 
enkla maskinerna. Mekaniskt arbete. Kroppars stöt

Tredje året.
Maskinritning. Croquisritning af maskiner. Uppritning af 

olika slider till ångmaskiner 
Fackritning för jernarbetare och murare. Ritning af tak

stolar af jern, jerntrappor m. m. Byggnadsritning. Rit
ning af föremål tillhörande de lokala industrigrenarne ..

Fackritning för snickare, och timmermän. Ritning af träsamman
sättningar: takstolar, golf, trappor, dörrar, fönster m. m.

Byggnadskonst -................................
Allmän kemi med tillämpning pä de industriela yrkena. In

ledning. Kemiska föreningar. Syre, väte, qväfve. Vatt
net. Den atmosferiska luften. Kolet. Kloren och dess 
användande. Fosfor. Arsenik. De förnämsta inom indu
strien använda syrorna. De förnämsta metallerna och 
deras salter. Det enklaste af den organiska kemien. 
Redogörelse för beredningen af socker, papper, alkohol, 
öl, ättika, tvål  

Tillämpad mekanik jemte läran om ångmaskiners skötsel. In
ledning. Lefvande motorer. Vindhjul. Vattenkraftma
skiner. Pumpar. Ångmaskiner och ångpannor jemte 
speciel redogörelse för deras detaljer. Ångpannors och 
ångmaskiners skötsel och underhåll  

Helsovärdslära. Inledning. Sinnesorganernas vård. För 
olika yrken egendomliga sjukdomar, och medlen att 
förekomma dessa m. m  

Nationalekonomi. Dess ändamål. Varors värde. Utbytet. Ka
pitalet. Arbetet och dess fördelning. Maskinerna. Dags- 
verkslönerna. Cooperativa sällskap. Sparbanker ,o. s. v.
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Denna undervisning meddelas om aftnarne; vintertiden från 7* 1 * * */« 
till 9 lA, andra årstider från 7 Va till 9Va e. m. Under sommaren ferier.

Första året.

Fysik. Inledning. Tyngdkraften. Vätskors jemnvigt. Ga- |
sernas egenskaper. Värmet. Elektriciteten ......

Kemi. Kropparnes kemiska beskaffenhet, deras inbördes 
verkningar. Fysiska krafters inverkan på sammansatta 
kroppar. Vätet, qväfvet, syret. Vattnet och luften. 
Kolet  ................................................ ....

Aritmetik. Förhållanden och analogier. Upphöjning till 
potenser samt utdragning af qvadrat- och kubikroten ...

■ Linearritning och frihandsteckning. Ritning af rätliniga och 
krokliniga figurer. Projektionslärans enklaste grunder.
Pelarordningarne. Perspektivlärans enklaste grunder I

Industri skolan i Verriers (Ecole professionelle). År 1837 upprätta
des i Verviers en handtverksskola och år 1857 en teknisk ritskola jemte 
väfskola genom handelskammarens i denna stad försorg. År 1862 re
organiserades dessa läroanstalter under statens medverkan och förenades 
till ett läroverk, som numera har omkring 300 lärjungar. Skolans än
damål är i synnerhet att bilda skickliga arbetare, hvilka kunna blifva 
dugliga ämnen till verkmästare vid fabrikerna. Det finnes en förbere
dande afdelning med treårig studiekurs, och en högre afdelning, äfven 
med treårig kurs. I den förberedande afdelningen undervisas i läsning, 
skrifning, frihandsteckning, aritmetik jemte det metriska systemet och 
bokföring. I den högre afdelningen är undervisningen specielt inrättad 
för tre särskilda industrigrenar, nemligen färgeriet, maskinbyggeriet och 
väfveriet. De elever, som med framgång genomgått de fullständiga 
kurserna för något af dessa olika fack, erhålla ett diplom.

För att närmare visa undervisningens beskaffenhet och dess för
delning under de tre åren, bifogas följande specie]a uppgifter om läro
ämnena i den högre afdelningen:

....................... ■■ 1

Antal timmar 
i veckan.

1

1

1

4
13
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Antal timmar 
i veckan.

Algebra. De fyra räknesätten. Första och andra gradens 
eqvationer. Serier

Geometri. Planimetrien jemte dess tillämpning för landt- 
mäteri. Stereometri 

Väfkonst. Beskrifning å väfstolar och väfnader
Franska språket. Uppsatsskrifning

Andra året.

Kemi. Syrorna. Alkalierna och de alkaliska jordarterna. 
De vigtigaste metallerna. Det allmännaste af den orga
niska kemien ...

Mekanik. Det enklaste af de mekaniska lagarne. Meka
nismer för en rörelses öfverflyttande. Friktionen. Hydrau- 
likens grunder. Vattenkraftsmaskiner. Pumpar. Ång
maskiner. Maskinritning ..............................................

Fysik och kemi, tillämpade på ylleindustrien. Vattnet, an- 
vändt för industrielt ändamål. Brännmaterialier, eld
städer och skorstenar. Ångpannors konstruktion och 
skötsel. Uppvärmning af byggnader och för industriela 
ändamål

Väfkonst. Väfstolens konstruktion. Förberedande arbeten 
till väfning. Väfstolens begagnande. Undersökning af 
väfnader. Appretering m. m. Öfningar i väfning 

Linear- och frihandsteckning

Tredje året.

Fysik och kemi, tillämpade på ylleindustrien. Ullen och dess 
tvättning. Feta ämnen och oljor. Torkning af ull och 
väfnader

1

6

3

4
4



    

99

Antal timmar 
i veckan.

Färgkonst. De industriel» färgämnena. Färgernas klassi- 
fikation. Apparater och metoder vid färgning. Öfningar : 
i färgning ............................................... -

Väfkonst. Uppsättning i väfstolen. Imitation af tyger. 
Sammansättning af tyger. Façonnerade tyger. Mönster
teckning. Färgläran, tillämpad till väfkonsten 

Maskinritning ..........................................................................
Linear- och frihandsteckning  
Byggnadskonst  '

2

7
5
4
1

Undervisningen i den förberedande afdelningen meddelas af fem 
och i den högre afdelningen af sex lärare. Ett laboratorium finnes för 
utförande af de kemiska arbetena och för undervisningen i färgkonst. 
Likaså finnas särskilda lokaler för undervisningen i väfning.

De elever, som fått de högsta betygen vid afgången från skolan, 
erhålla understöd för att genom resor utvidga sina kunskaper.

I sammanhang med hvad nu blifvit anfördt angående den tekniska 
undervisningen för arbetare i Belgien, bör nämnas, att för befrämjande 
af vissa industrigrenar flere s. k. läroverkstäder i detta länd blifvit upp
rättade, vid hvilka undervisning i vanliga folkskoleämnen är förenad 
med speciel yrkesundervisning. Det är i synnerhet i Flandern, der 
linneväfnadsindustrien utgör en vigtig förvärfskälla, som man funnit sig 
föranlåten att komma den till hjelp genom undervisning, för att genom 
förbättrade arbetsmetoder underlätta täflan med utlandet. Dessa läro
verkstäder hafva lemnat förträffliga resultat. Genom dem har ställnin
gen för en talrik arbetarebefolkning i hög grad förbättrats och landets 
industri gjort ganska betydande framsteg. Då emellertid dessa läroverk
städer tillhöra en helt annan klass af undervisningsanstalter än dem, 
som utgöra föremål för Komiténs uppdrag, saknar Komitén anledning 
att närmare redogöra för dem.

Wurtemberg. Bland Tysklands olika länder är konungariket Wur
temberg det, som vidtagit de kraftigaste och mest omfattande åtgärder,
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för att befordra industrien och befrämja de arbetande klassernas ställ
ning. Då dessa åtgärder visat sig särdeles verksamma och väckt för- 
tjent uppmärksamhet inom andra länder, torde det vara lämpligt att här 
ingå i en något närmare redogörelse för dem.

För behandling af ärenden, tillhörande industriens och handelns 
områden, är här upprättadt ett under inrikesministeriet lydande kolle
gium (Die Centralstelle für Gewerbe und Handel), hvilket utgöres af en 
chef, åtskilliga administrativa och tekniska embetsmän, professorer vid 
polytekniska skolan i Stuttgart samt tolf köpmän, fabrikanter och handt- 
verkare. De tolf sist nämnde ledamöterne utses af landets industri- och 
han delskamrar, de först nämnda åter af regeringen. De af regeringen 
utsedde medlemmarne bilda ett förvaltningsutskott, hvilket har att hand
lägga vissa ärenden, såsom rörande patenter, koncessioner m. m. Kol
legiets uppgift är för öfrigt: att söka utforska de industri- och handel- 
idkande klassernas behof genom att taga kännedom om alla de dem 
berörande förhållanden, att befrämja kunskapers utbredning bland dessa 
klasser, så väl genom undervisningsanstalter som genom spridande af 
skrifter tillhörande den tekniska litteraturen, genom bekantgörande af 
nya arbetsmetoder, äfvensom genom utställningar och prisfördelningar, 
samt i allmänhet att underkasta alla de frågor, som hafva afseende å 
landets industriela och handelsförhållanden och hvilka erfordra lagstift
ningens medverkan, en närmare profiling. En särskild, kollegiet till
hörande korrespondensbyrå står i förbindelse med en mängd affärsmän 
och tekniker i olika länder, i ändamål att inhemta tillförlitliga och snara 
underrättelser om de förändringar, som kunna utöfva inflytande på lan
dets industriela och handelsförhållanden. Ett tekniskt »mönsterlager» 
med en ganska rikhaltig samling af råämnen för industrien och dennas 
produkter samt verktyg och redskap jemte föremål, tjenande att för
tydliga olika arbetsmetoder, står under kollegiets öfverinseende. Hit 
hörande artiklar, hvilka äro lämpliga att tjena som modeller för yrkes- 
idkare, utlånas. De sändas äfven till de olika slöjdföreningarne i lands
orten för att der blifva kända och bedömas. Åldre föremål försäljas 
och nya anskaffas i stället. Ett kemiskt laboratorium står i förbindelse 
med mönsterlagret, och en med industrien förtrogen kemist anställer der 
de tekniskt-kemiska undersökningar, som så ofta påkallas för frågor rö-
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rande näringarne. Vidare finnes i förening med mönsterlagret ett be
tydande tekniskt-vetenskapligt och konstnärligt bibliotek. Här lemnas 
tillfälle för industriidkare och yrkesarbetare att taga kännedom om den 
deras fack tillhörande tekniska litteratur, samt att begagna de dyrbara 
planschverk, som visa de sköna konsternas tillämpning på industrien. 
Biblioteket tillhöriga verk äro icke endast tillgängliga för hufvudsta- 
dens befolkning, utan de kunna äfven utlånas till personer i landsorten. 
Särskildt är detta af vigt för lärarne i frihandsteckning vid de afton- 
och söndagsskolor i olika delar af landet, vid hvilka inan icke kunnat 
anskaffa en mera rikhaltig undervisningsmateriel. En teknisk tidskrift 
»Gewerbeblatt aus Württemberg», utgifves under kollegiets öfverinseende; 
i denna tidskrift intagas äfven de uppgifter angående teknikens framsteg 
m. m., som anses af den största betydelsen för landets industri och 
tekniska undervisningsväsende. Slutligen gifves det vid mönsterlagret 
en verkstad för tillverkning af de gipsmodeller m. m., som användas 
för undervisningen i frihandsteckning och modellering vid de många 
tekniska skolorna i landet. Härigenom har det blifvit möjligt att er
hålla en efter behofvet afpassad uppsättning af undervisningsmateriel 
för dessa vigtiga läroämnen.

Redan år 1818 inrättades i Würtemberg söndagsskolor. Dessa ut
gjorde då en fortsättning af folkskolan och skulle utbilda lärjungarne i 
de kunskaper, som företrädesvis äro af nytta för det borgerliga lifvet. 
Sedermera meddelades i dessa skolor äfven aftonundervisning. År 1853 
inrättades en i nära samband med den nyss omtalade styrelsen för 
handel och slöjd stäld kommission för organisationen och den högre 
ledningen af ifrågavarande anstalter (K. Commission für die gewerbl. 
Fortbildungs-Schulen). Det är från denna tid man kan räkna den kraf
tiga uppblomstringen af den tekniska undervisningen i landet.

De allmänna grundsatser, från hvilka man här utgått, i fråga om 
statens medverkan för upprättandet och underhållet af afton- och söndags
skolor, äro följande:

Initiativet till dessa skolors upprättande är öfverlemnadt åt kom
munerna. Staten inskränker sig till att råda dem dertill och lemna det 
sakkunniga biträde, som den första organisationen kräfver, att efter 
upprättandet lemna hjelp i penningemedel och undervisningsmateriel,
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samt att inspektera skolorna. Lärjungarne i dessa skolor böra erlägga 
en lindrig afgift såsom bidrag till undervisningskostnadernas bestri
dande. Staten ersätter halfva den uppkommande bristen, och det åter
stående bekostas dels af vederbörande kommun, dels af större kretsar. 
Läsåret 1871—1872 utgjorde sammanlagda statsbidraget för detta ända
målet 38,046 gulden (nära 60,000 kronor). Antalet skolor var 155 med 
586 lärare och 9,763 lärjungar.

En vigtig regel vid anordningen af de Wfirtembergska söndags- 
och aftonskolorna är, att icke något skoltvång finnes. Frihet är lemnad 
åt hvar och en, om han vill begagna undervisningen eller icke. Man 
eftersträfvar deremot att göra undervisningen begärlig för yrkesarbetarné, 
genom att gifva henne en praktisk, för lärjungarne lättfattlig och för 
deras yrken omedelbart nyttig riktning. De lärjungar, som icke göra 
någorlunda märkbara framsteg, söker man att aflägsna, emedan de en
dast hindra de öfriges undervisning.

Undervisningsämnena äro olika vid olika skolor. I nästan alla 
undervisas i ritning, bokföring, räkning och skrifning af yrkesuppsatser. 
Härtill komma i de större skolorna: kemi, fysik, mekanik, maskinlära, 
tillämpad matematik, fackritning för olika yrken, modellering, språk, m. m. 
I Stuttgart finnes den största skolan af detta slag. Den har omkring 
1,400 lärjungar och 70 à 80 lärare samt en utgiftsstat af nära 18,000 
gulden. Den har tre hufvudafdelningar: en aftonskola, i hvilken kl. 
8—10 e. m. manliga lärjungar af de yrkesidkande klasserna undervisas 
i en mängd tekniska läroämnen; vidare en serie af söndagskurser, som 
dels tjena till att förbereda lärjungar med små förkunskaper till afton
skolans undervisning, dels till vidare öfning i teckning m. m. för dem, 
som besöka eller hafva besökt sist nämnda skola, dels ock att åt dem, 
som icke hafva tillfälle att begagna undervisningen i denna, meddela 
en, om ock inskränktare, utbildning; slutligen är den tredje afdelningen 
den till dagtimmarne förlagda skolan för qvinliga lärjungar, i hvilken 
undervisas i handelskorrespondens, bokföring, vexellära, artistisk och 
teknisk ritning m. m.

Den närmare ledningen af afton- och söndagsskolorna tillhör lokala 
styrelser, i hvilka ordföranden och vice ordföranden vfiljas af den ofvan 
nämnda central-kommissionen. Föreståndare vid skolorna utses af lokal-
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styrelserna. För öfrigt inspekteras dessa skolor tid efter annan af sak
kunniga ombud från kommissionen.

Af stor vigt för de Würtembergska afton- och söndagsskolornas 
utveckling är den tid efter annan återkommande utställningen i Stuttgart 
af elevarbeten från skolorna i olika delar af landet. Så t. ex. egde från 
den 10 Augusti till den 29 September år 1872 en sådan utställning rum, 
i hvilken lärjungar från 108 kommuner med framgång täflade om de ut- 
fästa belöningarne för frihandstecknings-, linearritnings- och modellerings- 
arbeten. Sakkunniga personer bedöma vid dessa utställningar de ut- 
stälda arbetena och fästa uppmärksamheten på de förbättringar i under
visningen, som anses önskvärda.

Vid afton- och söndagsskolorna i Wurtemberg lägges synnerlig vigt 
vid undervisningen i teckning. Dervid afses företrädesvis det praktiskt 
användbara och nyttiga. Sålunda uppmanas lärarne i frihandsteckning 
att icke lägga öfverdrifven vigt vid skuggning af teckningar efter gipser, 
utan att fästa åtminstone lika mycket afseende vid konturteckningen 
samt vid genomskärningar och profiler. Dessutom påyrkas att lärarne 
icke skola förelägga lärjungarne för svåra arbeten, men att de böra 
öfva mera försigkomna lärjungar med utförande af ritningar, hörande 
till deras fack, efter meddelade skriftliga programmer, hvarvid lärjungen 
likväl alltid bör hafva förut erhållit en allmän förberedelse genom kon- 
struktionsritning. Vid denna åter inskränkes den mekaniska kopieringen 
till det allra nödvändigaste och i dess ställe föreskrifves afritning i för
ändrad skala eller, ännu bättre, efter modeller. Dessutom anbefalles att 
öfva nybörjare med ritning af detaljer i stor skala, och de mera försig
komna med afbildning af industriela föremål samt med förfärdigande af 
ritningar i verklig storlek, sådana de äro behöfliga för verkstaden. Som 
hufvuduppgift för undervisningen i teknisk linearritning uppställes, att 
lärjungen genom henne bör sättas i stånd att så afbilda hvilket som 
helst till hans yrke hörande föremål, att detta må kunna i alla sina de
taljer utföras efter ritningen.

Utom de nu nämnda afton- och söndagsskolorna i Wfirtemberg, 
gifves det för de arbetande klassernas tekniska utbildning i detta land 
två mycket betydande läroanstalter, nemligen väfskolan i Reutlingen 
och byggnadsskolan i Stuttgart, af hvilka den sist nämnda, hvars ut-
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giftsstat stiger till nära 50,000 gulden och hvars elevantal uppgår till 
omkring 700, utöfvar ett vigtigt inflytande icke endast på byggnads- 
yrkena, utan på flera grenar af landets fabriksindustri.

Bajern. Den nu varande organisationen af de tekniska afton- och 
söndagsskolorna (Gewerbliche Fortbildungsschulen) i Bajern är grundad 
på förordningarne af den 14 Maj 1864 och den 1 Oktober 1870. En
ligt dem hafva dessa skolor till bestämmelse, dels att meddela bildning 
åt de arbetare, som icke äro i tillfälle att besöka någon af de lägre 
tekniska elementarskolorna eller slöjdskolorna (Gewerbeschulen), dels 
ock att sätta de från en sådan skola till yrkena öfvergångna lärjungar 
i stånd att underhålla och öka sina kunskaper. De äro antingen bi
anstalter till slöjdskolorna eller fristående läroverk på folkskolans 
grundval.

Hvarje af de i fråga varande skolorna utgöres af en lägre afdel- 
ning och flera fackafdelningar. Den först nämnda är afsedd att befästa 
och utvidga de i folkskolan inhemtade kunskaperna och bibringa fär
dighet i teckning; i fackafdelningarne tillämpas dessa på särskilda yrken 
med afseende på de lokala industrigrenarnes behof. De lärlingar, som 
besöka den lägre afdelningen, äro skyldiga att deltaga i alla der före
kommande läroämnen; deremot är i hvarje fackafdelning valet af äm
nen fritt.

I den lägre afdelningen undervisas uti: religionslära, tyska språket 
jemte stilöfningar och ^rkesuppsatser, aritmetik, ritning.

I fackafdelningarne undervisas uti: ritning, modellering, aritmetik 
med dess tillämpning på näringslifvet, geometri, naturlära, kemi, varu
kännedom med afseende på de inom yrkena använde materialier, indu
striel bokföring, praktiska öfningar för enskilda yrken.

Likväl råder temligen mycken olikhet i undervisningsplanerna för 
olika skolor.

Det gifves i Bäjern ett ganska stort antal skolor af detta slag. 
Redan år 1870 voro de omkring 130, af hvilka det vida öfvervägande 
antalet voro sjelfständiga anstalter.

De afton- och söndagsskolor, som stå i förening med slöjdskolorna 
(Gewerbeschulen), äro lagda under dessas rektorat; de fristående åter 
äro, allt efter det sätt, på hvilket de bildats och underhållas, ställda
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under särskilda styrelser. De underhållas dels af landtkretsarne, dels 
af kommunerna och dels af enskilda föreningar.

Som exempel må anföras undervisningsplanen för den i förening 
med slöjdskolan varande fackafdelningen utaf afton- och söndagsskolan 
i Nürnberg, en af de förnämsta i Bäjern.

1) Elementar-ritskolan.
I denna anstalt undervisas de gossar, som besöka folkskolan och 

hvilka vilja sedermera egna sig åt något yrke och samtidigt ingå i fack
afdelningen. Undervisningen meddelas i två kurser.

Första kursen. 8 timmar i veckan i två afdelningar.
Elementarundervisning i frihandsteckning: räta linier och vinklar, 

symmetriska kroppar och båglinier; ritning af enkla ornamenter m. m.
Andra kursen. 6 timmar i veckan.
Teckning af sammansatta ornamenter, antika vaser, kärl och möbler, 

förnämligast i konturer.
2) Fackafdelningen.
Ritundervisningen har tre kurser.
Första kursen, i tre parallelklasser, af hvilka hvar och en är åter 

fördelad i tre underafdelningar med 2 timmars undervisning för hvar- 
dera. Förberedande undervisning i teckning.

Andra kursen, i tre afdelningar med 2 timmars undervisning för 
hvardera. Frihandsteckning: ritning af ornamenter, vaser m. m. i kon
turer och med afseende på särskilda yrken; figurteckning. Konstruktion 
af geometriska figurer för öfning i cirkelns och linealens användande. 
Tuschning och färgläggning. Ritning efter basreliefs.

Tredje kursen, i tre afdelningar, med 4 timmars undervisning.
Esta afdelningen. I denna undervisas förnämligast arbetare i olika 

byggnadsyrken, mekaniker och låssmeder. Undervisningen omfattar 
linearritning: konstruktion af geometriska figurer, uppritning af skalor 
och deras användande, det vigtigaste ur projektionsläran; arkitektonisk 
ritning: konstruktion af arkitektoniska delar och deras sammansättning, 
pelarordningarne, träsammansättningar, bjelklag, takstolar m. 11. detaljer, 
façader, planer och genomskärningar af byggnader i olika skalor; nia-

14
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skinritning: ritning af enkla maskindelar samt mindre arbetsmaskiner 
och lås.

2: dra afdelningen. Undervisningen i denna meddelas för lärjungar, 
tillhörande snickareyrket.

3: dje afdelningen är uteslutande afsedd för lärjungar, tillhörande 
svarfvareyrket.

För öfrigt meddelas undervisning i:
Modellering 4 timmar i veckan.
Modellering af ornamenter och figurer; anvisning att afgjuta mo

dellerade föremål och utföra dem i olika materialier.
Aritmetik, i tre afdelningar, 2 timmar i veckan.
Förklaring och inöfning af de i aritmetiken förekommande tecken 

och formler; de fyra räknesätten med benämnda och obenämnda tal; 
läran om vanliga och decimalbråk; förhållanden och analogier jemte 
deras användande; reduktion af längdmått; utdragning af qvadrat- och 
kubikroten.

Geometri. 2 timmar i veckan.
Om räta linier och vinklar; de förnämsta satserna om trianglar, 

parallelogrammer och månghörningar; beräkning af ytinnehållet hos rät- 
liniga plana figurer samt af cirkeln; beräkning af ytinnehållet och voly
men af enklare solida figurer; utförlig beskrifning och förklaring af det 
metriska mått- och vigtsystemet.

Fysik. 2 timmar i veckan.
Fasta kroppars rörelse; bestämning af mekaniskt arbete med afse- 

ende å friktionen; jemnvigt vid enkla maskiner; det vigtigaste al värme
läran; ångmaskiner.

Kemi 2 timmar i veckan.
De kemiskt enkla kropparne och deras föreningar, så vidt de äro 

af betydelse för yrkena, särskildt med afseende å Nürnbergs industri.
Undervisningen i fackafdelningen meddelas endast om söndagarne.
Under arbetsåret 1871—1872 var denna skola besökt af 1,222 lär

jungar.

England. Det gifves måhända icke något land, der man vidtagit 
så kraftiga åtgärder för spridande af tekniska insigter bland de arbe-
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tande klasserna som i England, sedan man derstädes lärt inse nödvän
digheten af sådana åtgärder, för att åt landet bibehålla den öfverläg- 
senhet uti industriell hänseende, som det genom gynnsamma yttre för
hållanden uppnått. Det var den första verldsutställningen i London år 
1851 som gaf anstöten härtill. Man lärde då känna huru högt den 
franska konstindustriens produkter i artistiskt hänseende stodo öfver 
den engelskas, och man sökte att genom ritundervisningens befrämjande 
och på annat sätt förbättra smaken icke blott hos yrkesarbetarne, utan 
äfven bland allmänheten. Äfven studiet af de vetenskaper, som äro af 
teknisk vigt, uppmuntrades af staten. En särskild afdelning utaf un- 
dervisningsstyrelsen upprättades för att träda i spetsen för de tekniska 
läroverken och i allmänhet alla anstalter, afsedda att verka för tek
niska kunskapers spridande. Denna öfverstyrelse (Science and art de
partment of the committee of council on education) har verkat särdeles 
gagnande, och att dess bemödanden vunnit framgång är allmänt er- 
kändt. Hon är delad i två sektioner, den ena för konsten, den andra 
för vetenskapen. De åtgärder, som man vidtagit för teknikens befräm
jande i konstnärligt och vetenskapligt hänseende, äro derföre i viss 
mån oberoende af hvarandra och böra tagas i betraktande hvar för sig.

För den konstnärligt tekniska undervisningen äro de största an- 
strängningarne gjorda. De vigtigaste, för detta ändamål vidtagna åt
gärder äro följande:

1) Staten har upprättat ett storartadt, hufvudsakligen konstindu- 
strielt läroverk i South Kensington i London. Här bildas skickliga 
lärare och lärarinnor för konstindustriskolorna i provinserna, äfvensom 
mönsterritare, skulptörer och andra konstindustriela yrkesidkare. Men 
dessutom lemnas undervisning äfven åt skolungdom och andra personer 
af båda könen. Skolan är öppen flera gånger i veckan, både om dagen 
och om aftonen under hela året med undantag för ett par månader 
under sommaren. Särskilda kurser äro anordnade för manliga och för 
<|vinliga lärjungar. Läroämnena äro: frihandsteckning, arkitektonisk och 
mekanisk ritning, praktisk geometri och perspektivlära, målning i olja, 
tempera och vattenfärg, etsning samt modellering.

Ändamålsenliga lokaler, rikhaltiga samlingar af planschverk samt 
afgjutningar af arkitektoniska detaljer, modeller af byggnader i olika
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stilar, målningar, ornamentala föremål af olika slag och i olika konst
stilar, en omsorgsfullt vald undervisningsmateriel, växthus i ändamål 
att alltid hafva lefvande blommor till afteckning m. m., underlätta stu
dierna i denna storartade konstindustriela undervisningsanstalt.

Antalet elever arbetsåret 1871-—1872 var 765, hvaraf 417 manliga 
och 348 qvinliga.

2) Staten sörjer för att blifvande lärare i frihandsteckning få till
fälle att genom examen ådagalägga sin behörighet. Efter föregående 
sträng pröfning kunna de som deraf gjort sig förtjenta, erhålla diplom 
i två olika grader; det lägre berättigar dem till att meddela undervis
ning i aftonskolor och allmänna folkskolor, det högre till att gifva un
dervisning i konstskolor. För det lägre diplomets erhållande examine
ras i frihandsteckning, geometrisk och perspektiv ritning samt ritning 
efter modeller. Dessutom pröfvas deras förmåga att efter minnet af- 
teckna föremål på den svarta taflan. För det högre diplomets erhål
lande examineras i sex grupper af ämnen, nemligen:

1: sta gruppen: Elementarteckning och kolorering;
2: dra gruppen: Målning jemte läran om konststilarne och de ele

mentära principerna för ornamentering;
3: dje gruppen: Figurritning och målning, jemte de historiska orna- 

mentsstilarne ;
4: de gruppen: Modellering af ornamenter, jemte läran om konst

stilarne och de elementära principerna för ornamentering;
5: te gruppen: Modellering af figurer, jemte läran om de historiska 

ornamentsstilarne ;
6: te gruppen: Arkitektonisk ritning, jemte särskild tillämpning af 

ornamenter till plastisk och ytdekoration för olika industriela och arki
tektoniska ändamål.

En sökande kan anmäla sig för en eller flera af dessa grupper, 
hvarvid dock, för att kunna examineras i 2:dra, 4:de, 5:te eller 6:te 
grupperna, erfordras att hafva bestått examen i den l:sta, och för att 
examineras i den 3:dje gruppen att hafva bestått examen i l:sta och 
2:dra grupperna.

Arbetsåret 1871—1872 erhöllo 42 personer sådana diplomer.
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3) Staten lemnar anslag till befrämjande af ritundervisningen i all
männa elementarskolor, afsedda för barn tillhörande de yrkesidkande 
klasserna, vidare för ritundervisning i aftonskolor för handtverkare samt 
för understöd af konstskolor. Det fordras dock härför, att i dessa sko
lor examinerade lärare undervisa, hvarjemte de äro underkastade in
spektion och böra stå under inseende af en lokalkomité af åtmin
stone fem personer. För de allmänna folkskolorna består under
stödet dels i bidrag till skolans styresman för underhållet af rit- 
klassen i skolan och för inköp af passande materiel och dels i belönin
gar till de lärjungar, hvilkas ritningar äro särdeles framstående. Det 
bidrag styresmannen erhåller, afpassas efter antalet lärjungar och den 
grad af skicklighet dessa efter profiling visa sig hafva uppnått. Hvad 
åter beträffar aftonskolorna, understödjer staten dem på det sätt, att 
lokalkomitén för skolan erhåller en viss ersättning för hvarje af lär- 
jungarne väl utförd ritning, hvarjemte lärarne äfven kunna erhålla be
löningar; dessutom lemnas bidrag till inköp af passande undervisnings
materiel.

Konstskolorna understödjas efter samma grunder för så vidt de 
undervisa arbetare tillhörande de yrkesidkande klasserna eller lärare. 
Dessutom erhålla de understöd för uppförande af lämpliga byggnader, 
hvarjemte de kunna från statens muséer låna konstindustriela föremål 
för att utställa dem.

År 1872 funnos i England 122 konstskolor med 22,854 elever samt 
538 aftonskolor, der undervisning i ritning meddelades 17,256 elever i 
i dessa ämnen. Dessutom funnos 1,770 allmänna elementarskolor (fattig
skolor) hvilka meddelade undervisning i ritning åt 194,549 barn. Dessa 
uppgifter hafva endast afseende på de af staten understödda läroan
stalter. År 1872 lemnade staten till understöd åt konstskolorna omkring 
14,140, till aftonskolornas ritundervisning 5,020 och för de allmänna 
folkskolornas ritundervisning 11,517 Pund Sterling. Hela det för rit
undervisningen afsedda anslag uppgick sist nämda år till omkring 31,717 
Pund Sterling, motsvarande vid pass 570,000 kronor.

För den veteuskapligt-tekniska undervisningen har man icke ut
rättat så mycket som för den konstindustriela, ehuru äfven här om-
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fattande åtgärder blifvit vidtagna. Man har för denna gren icke något 
normalläroverk, utan staten inskränker sig till att lemna understöd åt 
enskilda eller kommunala undervisningsanstalter. De regler, som i detta 
afseende gälla, äro förnämligast följande:

1) Staten lemnar understöd åt anstalter, afsedda för spridande af 
vetenskaplig bildning bland de industriidkande klasserna, under förut
sättning att dessa anstalter hufvudsakligen underhållas genom lärjun- 
garnes egna afgifter. Endast undantagsvis kan detta vilkor förfalla. 
Hvarje sådan anstalt måste stå under inseende af en lokalkomité af åt
minstone fem personer samt hafva examinerade lärare och är för öf- 
rigt underkastad öfverstyrelsens inspektion.

2) De kunskapsgrenar, som kunna utgöra föremål för undervisnin
gen i de läroanstalter som understödas af staten, äro:

Planimetri och stereometri; maskinkonstruktionsritning ; byggnads- 
konstruktionslära; skeppsbyggeri och skeppsritning; ren matematik; 
teoretisk mekanik; tillämpad mekanik; akustik, optik och värmelära; 
magnetism och elektricitet; organisk och oorganisk kemi; mineralogi 
och geologi; djurfysiologi; elementar-botanik; biologi, jemväl omfattande 
djur och växtmorfologi och fysiologi; grufvetenskap; metallurgi; naviga
tion; nautisk astronomi; läran om ångan; fysisk geografi.

3) Årligen anställas genom lokalkomitéernas försorg examina i 
ofvan nämnda ämnen. Desss examina äro af två slag: antingen afsedda 
för de studerande i allmänhet eller speciela examina med högre for
dringar. Betyg och prisbelöningar, bestående af böcker och instrumen
ter samt medaljer utdelas åt de elever, som med framgång bestått 
examina. Dessutom erhåller antingen lokalkomitén eller läraren betal
ning för hvarje sådan elev, tillhörande de yrkesidkande klasserna. År 
1872 utbetalade staten, på grund af de vid examina erhållna resultaten, 
omkring 25,201 Pund Sterling, motsvarande omkring 450,000 kronor.

4) För att bland de vetenskapliga och tekniska lärarne sprida 
bättre insigter i de lämpligaste undervisningsmetoderna i olika läroäm
nen, hafva på Öfverstyrelsens föranstaltande framstående fackmän hållit 
föreläsningar och utgifvit broschyrer, rörande sättet att undervisa i de 
särskilda vetenskaperna.

5) Staten lemnar bidrag till lokala föreningar, för inrättande af
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stipendier till understöd för personer, egnande sig åt vetenskapligt 
tekniska studier. Dessutom lemnar staten byggnadshjelp och anslag 
för inredning och anskaffande af passande undervisningsmateriel till 
skolor af ifrågavarande slag.

6) Ett visst antal lärare i vetenskapligt-tekniska kunskapsgrenar 
från provinserna erhålla årligen understöd för att besöka London och 
der bese de för deras läroämnen vigtiga institutioner.

Dessa äro i hufvudsaken de medel, som man i England användt 
för att från statens sida befrämja kunskapers spridande bland de indu- 
striidkande klasserna. Man har här icke så noga afgränsat den högre 
och den lägre tekniska undervisningen som industriens natur otvifvel- 
aktigt påkallar. De ofvan nämnda åtgärderna komma dock till en icke 
ringa del de arbetande klasserna till godo. Redan det stora antalet af 
vetenskapligt-tekniska skolor, som åtnjuta understöd af staten, visar att 
så är förhållandet.

År 1872 funnos icke mindre än 948 sådana skolor med 2,803 klasser 
och med 36,783 lärjungar, af hvilka 19,568 examinerades. Ganska 
många af dessa skolor tillhöra de s. k. Mechanics Institutes, af hvilka 
det i England gifves flera hundrade. Dessa Mechanics Institutes äro 
arbetareföreningar, som omfatta kärnan af den i fabrikerna arbetande be
folkningen, hvilken genom dem sättes i tillfälle bland annat att genom 
biblioteker och skolor inhemta kunskaper.

De tekniska arbetareskolorna i Sverige.

Åfven i Sverige har behofvet af en för de arbetande klassernas 
behof afpassad teknisk undervisning gifvit sig tillkänna och föranledt 
upprättandet af flera större och mindre läroanstalter. Innan Komiterade 
angifva de åtgärder, som efter deras åsigt erfordras, för att åt denna 
vigtiga afdelning utaf vårt lands undervisningsväsende gifva den be- 
höfliga utsträckningen och en systematisk anordning, är det nödvän
digt att redogöra för beskaffenheten af de anstalter med detta syfte, 
som redan finnas. Till grund för denna redogörelse har Komitén för
nämligast lagt de från Kongl. Civil-Departementet till Komitén öfver-
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lemnade uppgifter, som samtliga Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, 
efter anmodan, till Departementet afgifvit hösten år 1872. Visserligen 
kunna dessa uppgifter, enligt sakens natur, icke vara alldeles fullstän
diga, och i ett och annat fall har möjligen en förändring skett sedan 
nämda år, men i det hela gifva de utan tvifvel en trogen bild af de i 
vårt land för arbetare afsedda tekniska läroanstalter, sådana de för det 
närvarande äro. i

Stockholms stad och län.

I Stockholms stad är Slöjdskolan den enda undervisningsanstalt af här 
i fråga varande slag. Då emellertid Komitén kommer att afgifva särskildt 
yttrande om denna vigtiga och mångsidigt verkande skola, anser Ko
mitén sig icke böra på detta ställe närmare för den samma redogöra.

I Stockholms län finnes ingen teknisk undervisningsanstalt. Dock bör 
såsom en läroanstalt, hvilken skulle kunna utbildas till en så beskaffad 
skola, nämnas »Wincklerska Slöjdskolan» i Thuringe socken, grundad på 
en af framl. Expeditionssekreteraren I. M. Winckler upprättad testamenta- 
risk disposition, enligt hvilken 25,000 Rdr banko donerats till inrättande 
af en slöjdskola. Skolan började sin verksamhet år 1844 och har seder
mera fortgått med ett antal af i allmänhet 10 lärjungar, 5 af hvartdera 
könet. Hvart annat år afgå 2 manliga och 2 qvinliga lärjungar ur sko
lan. Undervisningen meddelas af en lärare och en lärarinna i den rikt
ning, som stiftaren i testamentet antydt, nemligen att lärjungarne af 
mankön undervisas i byggnadsarbeten, förfärdigandet af åkdon, husge- 
råd och redskap m. m. hörande till bergs- och jordbruket, samt de 
qvinliga lärjungarne i att spinna, sy och väfva m. m., som tillhör hus
hållningen på landet. Lärjungarne intagas vanligen vid en ålder af 16 
à 17 år. Under lärotiden hafva de allting fritt, såväl undervisning som 
föda, kläder och bostad. Läraren och lärarinnan erhålla betalning för 
elevernas föda och kläder samt ega derjemte att göra sig till godo 
hvad eleverna i arbetsväg förmå åstadkomma. Skolan eger en tvåvå
nings stenhusbyggnad jemte smedja; dess årliga inkomst är räntan å 
grundkapitalet, hvilket nu något öfverstiger 40,000 kronor.

Det bör anmärkas att utom de lärjungar, som af skolan erhålla
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närgränsande församlingar äro berättigade att i den samma åtnjuta fri 
undervisning. Denna förmån har dock hittills endast i ringa mån blifvit 
begagnad.

Den Wincklerska slöjdskolan tillhör visserligen icke i dess nuva
rande ställning det slag af läroanstalter som här egentligen afses, men 
skulle utan tvifvel genom någon förändring, utan att frångå testators 
bestämmelser, kunna verka gagnande i en sådan rigtning.

Upsala län.

Aftonskolan i Upsala. Denna läroanstalt inrättades år 1865 på grund 
af förslag väckt inom stadens skolråd. Undervisningen fortgår från 
medlet af September till medlet af April, med en månads uppehåll vid 
Jul, hvarje söckendag kl. 7—9 e. m. Den omfattar skönskrifning, rätt- 
skrifning, aritmetik, bokhålleri, frihandsteckning, linearteckning och sång. 
Dessutom hafva föredrag hållits i fäderneslandets historia, kommunal
författningar och populär naturkunnighet. Särskilda lärare hafva varit 
anstälda för hvarje ämne, och deras antal har således vexlat allt efter 
som undervisningen omfattat flera eller färre ämnen. Antalet lärjungar 
uppgår till omkring 250. Af Upsala stad har aftonskolan haft i anslag 
för hvartdera af åren 1867 och 1868 Rdr 1,300, för år 1869 Rdr 1,900 
och för hvartdera af åren 1870 och 1871 Rdr 2,200.

Södermanlands län.

Om Tekniska söndags- och aftonskolan i Eskilstuna är Komitén an- 
befald att särskildt afgifva utredning och förslag, och torde Komitén 
derföre få längre fram i ett sammanhang yttra sig om denna skola.

Östergötlands län.

Ebersteinska söndags- och aftonskolan i Norrköping. Genom testamen- 
tarisk disposition af den 23 Sept. 1815 hade grosshandlaren C. Eber- 
stein anslagit afkomsten af flera landt- och stadsegendomar, äfvensom 
ett visst kontant belopp för inrättandet af en söndagsskola, i hvilken
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Norrköpings stads lärgossar och sjöfolk skulle åtnjuta undervisning. 
Men sedan testamentet blifvit klandradt och rättegång i anledning deraf 
förd, faststäldes genom Kongl. resolution den 21 Dec. 1821 ett förlik- 
ningsanbud, i följd hvaraf, mot aflemnande af 300 tunnor spanmål år
ligen och aflåtandet af en stenhusegendom i staden, hela testamentet för 
öfrigt upphäfdes.

Ar 1825 började den nya läroanstalten sin verksamhet, men stäldes 
då i samband med en vexelundervisningsskola för gossar. Efter åt
skilliga förändringar införlifvades slutligen år 1861 sist nämnda skola 
med statens folkskolor, och samma år erhöll den Ebersteinska söndags- 
och aftonskolan genom Kongl. Mapts nådiga beslut sin nu varande or
ganisation och stäldes med den tekniska elementarskolan i Norrköping 
under samma styrelse och föreståndare.

Under läsåret 1872—1873 följdes nedan meddelade undervisningsplan:
Kristendom, bibelläsning, katekes och psalmläsning.

83 lärjungar hafva begagnat sig af denna undervisning.
Aritmetik. Hela den vanliga sifferräkneläran, från och med de fyra 

räknesätten i hela tal.
220 lärjungar, fördelade i 7 afdelningar med 6 lärare.

Algebra. De fyra räknesätten med hela tal och bråk samt första 
gradens eqvationer.

5 lärjungar hafva deltagit i denna undervisning.
Geometri. Planimetri jemte allmänna satser ur Stereometrien. Be

räkning af figurers ytinnehåll och volym.
Antalet lärjungar 27.

Mekanik. Rörelselagarne för likformig och föränderlig rörelse i all
mänhet. Fall- och kaströrelsen. Friktion. Vattnets och luftens mot
stånd. Vattnets utströmning och dess användande som drifkraft.

Lärjungarnes antal 4.
Linear- och konstruktionsritning. Konstruktionsöfningar efter Bergs 

ritkurs. Öfningar i ritningars kopiering, kalkering, transportering och 
färgläggning. Uppmätning, afteckning och uppritning af möbler, mo
deller och enklare maskiner.

Antalet lärjungar 28.
Frihandsteckning och modellering. Teckning efter förläggsplansch,
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dels i krita, dels i blyerts,samt efter klotsar och gipser. Modellering 
verkställes äfven efter ritning.

106 lärjungar i frihandsteckning och 3 i modellering.
Rättskrifning. Skriföfningar efter diktamen, dels i skrifbok, dels å 

svarta taflan, jemte muntlig undervisning.
Antalet lärjungar 25.

Historia och geografi. Fäderneslandets historia. Det allmännaste 
af jordens fysiska geografi samt Europas politiska geografi.

Lärjungeantalet 8.
Naturlära. Dels populära föreläsningar öfver växtfysiologien, för

brännings-, förkolnings- och förmaltningsprocesserna m. m., dels under
visning genom frågor och svar i teknisk kemi med afseende å de in
dustrigrenar, åt hvilka flertalet af lärjungarne egna sig.

I teknisk kemi hafva 12 lärjungar begagnat undervisningen.
Bokföring. Undervisningen, i anseende till elevernas olika förkun

skaper fördelad på tre afdelningar, har meddelats åt 18 lärjungar.
Välskrifning efter förskrift.

Antalet lärjungar 209, fördelade i 6 afdelningar.
Undervisningen meddelas dels söndagarne från kl. V28 till ’A 10 

f. m. och från kl. 3 till 7 e. m. och dels söckendagarne från kl. 1/i7 
e. m. Den tid, som blifvit anslagen åt de olika läroämnena, är föl
jande:

Antal timmar 
i veckan.

Kristendom ............................................................................................... 2
Aritmetik, algebra och välskrifning (tillsammans) ............................ 12
Geometri..................... ......v....................................................  2
Mekanik .................................................................................................... 2
Linear- och konstruktionsritning ......................................................... 4
Frihandsteckning ...............................................  4
Modellering ..................................................................  2
Rättskrifning ........................................  2
Historia och geografi............................................................................... 2
Naturlära.................................................................................................... 2
Bokföring ................................................................................................. 2
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Undervisningen fortgår från den 1 September till den 1 Juni, med 
en kort tids uppehåll vid Jultiden.

Lärjungarne ega valfrihet i afseende å läroämnena. I allmänhet 
är undervisningen ordnad så, att lärjungarne kunna oberoende af hvar
andra hinna så långt de önska eller förmå, inom de gränser som af 
anstaltens elementära natur utstakas.

Skolans inkomster äro 1,890 kub. fot spanmål, omkring 500 kronor 
i hyra och räntor samt afgifterna af skolans lärjungar. Dessa erlägga, 
så vida de icke äro medellösa, 1 krona i terminen.

Vid skolan undervisa 15 lärare. Lärjungarnes antal under läsåret 
1872—1873 var 265. De flesta voro mellan 12 och 20 år gamla.

Ljungstedtska skolan i Linköping. Denna skola är stiftad af framlidne 
Generalkonsuln A. Ljungstedt, som år 1818 för ändamålet skänkte 
80,000 kronor. År 1824 öppnades skolan. Donationen ökades genom 
ett testamentariskt förordnande, på grund hvaraf skolan åren 1838— 
1841 bekom hälften af qvarlåtenskapen efter Generalkonsuln Ljung
stedts aflidna hustru. Detta tillskott utgjorde tillsammans omkring 
55,500 kronor.

För närvarande är denna läroanstalt visserligen icke att anse som 
en slöjdskola, men enligt Kongl. Maj:ts nådiga reglemente af den 21 
Juli 1826 bör den samma, i den mån tillgångarne växa, utvidgas me
delst verkstäders inrättande för slöjdundervisning, hvilket dock hittills 
icke kunnat på ändamålsenligt sätt tillvägabringas.

Läroämnen äro: svenska språket, kristendom, räknekonst, geografi, 
fäderneslandets historia, naturlära, geometri, ritning, sång, gymnastik 
och trädgårdsskötsel. Under de sist förflutna åren har lärjungarnes 
antal varit i medeltal 265.

Vid den Ljungstedtska skolan finnes äfvcn en söndags- och afton
skola, förnämligast för handtverkslärlingar, der på söndagarne 4 tim
mar och två söckendagsaftnar 4 timmar undervisning meddelas i

Kristendom....................................................... 2 timmar i veckan
Ritning.............................................................  2 » » »
Skrifning och räkning......................................  2 » » »
Geometri .................   2 » » »
I söndags- och aftonskolan undervisa inrättningens föreståndare
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samt 4 andra lärare. Under de sista åren har hon i medeltal besökts 
af 72 lärjungar.

Vid bokslutet 1872 utgjorde skolans tillgångar: 
Utestående fordringar i kapital och upplupna 

räntor  151,297 kronor-
2 mantal Broby i Östergötlands län  22,000 »
Skolbyggnader m. m   85,924 » 62 öre

Summa 259,221 kronor 62 öre.
Af inkomsterna, hvilka under nämnda räkenskapsår uppgingo till 

9,332 kronor 2 öre, skall enligt reglementet minst en tiondedel årligen 
besparas till förstärkande af kapitalfonden, för att derigenom vinna till
gångar till inrättningens utvidgande.

Kalmar län.

Ritskolan i Kalmar. Denna skola inrättades år 1842 af ritläraren 
vid Högre Elementarläroverket i nämnda stad, S. G. Lindblom med 
ändamål att meddela kostnadsfri undervisning i ritkonst åt handtverks- 
gesäller och lärlingar. År 1859 beviljade allmänna rådstugan ett årligt 
understöd af 150 kronor åt läraren som ersättning för hans möda, 
hvilket anslag sedermera höjts till 200 kronor med vilkor att läraren 
skall sjelf aflöna nödigt biträde, hvarjemte 50 kronor blifvit anvisade 
att utgå som premier åt de lärjungar, som framför andra visat flit och 
framsteg.

Undervisningen meddelas söndagsmorgnar 2 à 3 timmar. Lärjun- 
garne sysselsättas med frihandsteckning, enligt de för Högre Elementar
läroverken anbefalda kurser, hvarförutan äfven undervisning lemnats 
i teckning af landskap samt mennisko- och djurfigurer.

Under de sist förflutna åren har lärjungarnes antal varit i medeltal 
omkring 100, och uppgick år 1872 till 120.

Blekinge län.

Slöjdskolan i Carlskrona. Förmedelst testamente, uppi*ättadt år 1813, 
hade handlanden i Carlskrona I. Danielsson förordnat, att ett visst be-



IIS

lopp af hans efterlemnade förmögenhet skulle ställas under Konungens 
Befallningshafvandes och Borgerskapets Äldstes förvaltning, och den 
deraf inflytande räntan i främsta rummet användas till lön åt lärare i 
yrkesskolor.

Är 1855 öfverenskommo, på ett för ändamålet hållet sammanträde, 
Landshöfdingen i länet och Borgerskapets Äldste, dels att af räntemedlen 
årligen afsätta 750 kronor till en slöjdskola och dels att de af samma 
medel då inbesparade 900 kronor skulle för samma ändamål användas. 
Men i anseende till de inskränkta tillgångarne dröjde det ända till år 
1860 innan skolans verksamhet tog sin början. De besparade ränte
medlen hade då stigit till 4,400 kronor. Detta belopp, tillika med 
1,500 kronor, som det i staden bildade spirituosa-försäljningsbolaget 
skänkt såsom stående fond till skolan, förräntades. De årliga tillgångar,
som skolan egde vid början af sin verksamhet, voro:

Räntemedel af Danielsonska fonden  550 kronor
Ränta å dels af nämnda fond besparade och dels af spiri

tuosa-försäljningsbolaget skänkta medel........................ 295 »
Hushyresmedel af staden......................................................... 300 »

Summa 1,145 kronor
Härtill komma de af eleverna erlagda terminsafgifter, hvilka de 

senare åren i medeltal uppgått till 86 kronor. Vidare har staden Carls- 
krona sedan år 1862 till skolan anslagit halfva hundskatten och slut
ligen har skolan haft tillfälliga bidrag dels af Blekinge Läns landsting 
och dels af bränvins-minuterings- och utskänkningsbolaget i Carlskrona.

Det bör äfven nämnas, att enligt kontrakt, upprättadt år 1866, 
sedermera aflidne 1. d. handlanden Sven Sjögren till staden Carlskrona 
och dess drätselkammares förvaltning aflemnat en summa af 18,000 
kronor, hvaraf 5 procents ränta efter hans och hans hustrus frånfälle 
skulle tillfalla skolan, äfvensom vidare genom ett år 1868 upprättadt 
testamente donerat till samma ändamål och på enahanda vilkor ytter
ligare omkring 28,000 kronor. Enligt bestämmelserna i kontraktet och 
testamentet kommer likväl detta belopp skolan till del endast i det fall, 
att hon kan upprätthållas till båda gifvarnes död.

I skolan meddelas undervisning från den 2 Januari till den 1 Maj
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och från den 1 September till den 1 December, 2 à 3 timmar hvarje 
söckendags afton samt 2 timmar söndags förmiddagen. Den omfattar 
följande läroämnen:

Aritmetik och geometri. Geometriska konstruktioner och beräkningar.
Mekanik. Jemnvigts- och rörelselagarne samt läran om de enkla 

maskinerna.
Kemi. Undervisningen i detta ämne meddelas till en början under 

form af föredrag med experimenter, men nu mera begagnas en mindre 
lärobok, hvars innehåll läraren tydliggör genom förklaringar och försök.

Linearritning, hufvudsakligen byggnadsritning.
Frihandsteckning omfattar egentligen ornamentsteckning och ritning 

efter gipser. Samtidigt härmed och under samma lärares ledning un
dervisas i modellering, träskärning och svarfning.

Svenska språket. Sedan rättstafning öfvats, få lärjungarne öfvergå 
till svenska formläran och det allmännaste af satsläran.

De lärjungar som önska, erhålla äfven undervisning i tyska språket. 
Bokföring.
Tre aftnar i veckan äro anslagna åt de teoretiska och fyra aftnar 

åt de praktiska läroämnena. Frihandsteckning jemte modellering, trä
skärning och svarfning upptaga 8—11 timmar i veckan, linearritning 
4—5 timmar, aritmetik 6—9 timmar, mekanik, bokföring och språk 2 
timmar, samt öfriga ämnen ett vexlande antal timmar, allt efter som 
elevernas olika förkunskaper föranleda indelning i flera eller färre af- 
delningar.

För att vinna inträde i skolan fordras fylda 12 års ålder samt för
måga att kunna skrifva läsligt och räkna de fyra räknesätten i hela tal.

Lärjungarnes antal har varit:
år 1867 ...................................... 106
» 1868 ..................................... 116
» 1869 ...................................... 118
» 1870 ...................................... 112
» 1871...................................... 110
» 1872 ...................................... 133.

Ritskolan i Carlshamn. År 1861 stiftade handtverksföreningen i 
nämnda stad en ritskola, i hvilken en lärare mot årligt arvode af 100
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Rdr meddelar undervisning i ritning åt omkring 30 lärjungar. Dessa 
äro dels handtverkslärlingar, dels folkskolebarn. Undervisningen med
delas två timmar i veckan under 7 à 8 månader af året. Den omfattar 
frihandsteckning i enlighet med den för elementarläroverken faststälda 
första kurs och undantagsvis linearritning.

Det bör anmärkas, att nu mera aflidne grosshandlaren A. Heller
ström genom testamente af år 1858 donerat en fond af 30,000 rdr till 
en teknisk elementarskola i Carlshamn, deraf dock endast årliga räntan 
får till det afsedda ändamålet användas. Kapitalet skall utlånas och 
räntan läggas till kapitalet till dess med räntan kunna bestridas nödiga 
utgifter för skolans jemna gång. Lyckas det att af staten eller staden 
eller på annat sätt erhålla ytterligare bidrag till en sådan skola, får 
räntan af det donerade kapitalet till samma ändamål användas. Skulle 
af en eller annan anledning befinnas nyttigt att testators föreskrift an
gående förvaltningen undergår någon förändring, är sådant medgifvet, 
derest Carlshamns magistrat och borgerskapets äldste dertill samtycka, 
allt under bestämdt vilkor att donationskapitalet bibehålies oförminskadt.

År 1872 den 21 augusti hade frågavarande kapital vuxit till 53,730 
Kr. 10 öre.

Malmöhus län.

Tekniska söndags- och aftonskolan i Malmö. Denna i förening med 
den tekniska elementarskolan stälda skola är af ganska betydlig om
fattning. Båda skolorna stå under samma styrelse.

Under läsåret 1872—1873 har undervisningen omfattat följande läro
ämnen:

Algebra. Samtidigt med undervisningen i aritmetik hafva de mera 
försigkomna eleverna fått genomgå läran om första gradens eqvationer.

Geometri. Utom i geometriska konstruktioner, hvari undervisning 
meddelats på samma gång som i linearritning, hafva åtskilliga elever 
öfvats i beräkning af plana och solida figurer.

Bokföring. Undervisning har meddelats efter så väl den enkla som 
den dubbla bokföringsmetoden.

Frihandsteckning och modellering. Undervisningen har meddelats 
efter samma plan som tillämpats för tekniska elementarskolans elever.
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Linearritning. Eleverna genomgå först en kurs i geometriska kon
struktioner, afrita sedermera modeller och uppgöra slutligen arbetsrit- 
ningar öfver föremål inom deras yrken.

Svenska, språket. Flertalet af lärjungarne hafva undervisats i rätt- 
stafning, hvarvid de dels fått inhemta ortografiens reglor, dels syssel
sätta sig med skriföfningar. Mera försigkomna lärjungar hafva författat 
skriftliga uppsatser efter dem meddelade och för dem förklarade ämnen. 
En och annan .elev har äfven författat dylika uppsatser öfver sjelfvaldt 
ämne. Vid rättandet af elevernas skriföfningar hafva regler ur grammatik 
och satslära blifvit dem muntligen meddelade.

Naturlära. Föredrag, afhandlande de allmänna naturlagarne, ha 
hållits en afton i veckan.

Undervisningen meddelas för manliga lärjungar söckendags aftnar 
samt söndags morgnar, under samma tid på året som den tekniska 
elementarskolan är i gång. För qvinliga lärjungar meddelas den i all
mänhet under söckendags eftermiddagar. Endast föredragen i naturlära 
äro gemensamma för båda afdelningarne. Följande tabell utvisar det 
antal timmar som egnas åt de olika läroämnena:

For manliqa elever: Antal timmari veckan.
Skönskrifning....................................................................................... 12
Aritmetik och algebra....................................................................... 14
Geometri.............................................................................................. 2
Bokföring ............................................................................................ 4
Frihandsteckning och modellering.................................................. 14
Linearritning...........................................................  12
Svenska språket.................................................................................. 10
Naturlära ............................................................................................ 1

För qvinliga elever:
Skönskrifning...................................................................................... 4
Aritmetik ................  6
Frihandsteckning ............................................................................... 2
Bokföring ............................................................................................. ‘4
Svenska språket.................................................................................. 4
Naturlära ............................................................................................ 1

16
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Antalet lärjungar uppgick under läsåret 1872—1873 höstterminen 
till 514, hvaraf 443 manliga och 71 qvinliga, samt under vårterminen 
till 512, hvaraf 414 manliga och 98 qvinliga.

Staden Malmö bekostar lokalerna, jemte dessas belysning och upp
värmning, samt har utom ett belopp af 5,675 kronor, hvilka utgå såsom 
arfvoden till lärarne, frikostigt beviljat anslag för tillfälliga utgifter.

Eleverna erlägga en lindrig afgift, hvars sammanlagda belopp be
räknas till 600 kronor.

Slöjdskolan i Ystad. Denna skola inrättades |r 1852 af artisten N. 
M. Mandelgren för att meddela åt yrkesarbetare undervisning i ritning 
m. m. Hon underhölls i början genom bidrag af enskilda personer, men 
sedermera genom anslag af Ystads sparbank och af stadskassan. Under
visningen fortgår från den 8 september till kort före jul och från medlet 
af januari till dagarne före midsommar, två eftermiddagar i veckan, 2 
timmar hvarje gång. Efter den uppgjorda planen bör undervisningen 
omfatta frihandsteckning, linear-, konstruktions- och perspektiv-ritning, 
fackritning för handtverkerier, teckning efter gipser och modellering.

Skolans årliga inkomster äro:
Anslag af Ystads sparbank  300 kronor 

» » stadskassan.................................................................. 500 »
Summa 800 kronor.

Häraf aflönas läraren med 650 och vaktmästaren med 50 kronor; 
det återstående användes till inköp af modeller m. m. samt till premier 
åt eleverna.

Skolan eger en god samling af förläggsritningar, planschverk, gipser 
och klotsar.

Antalet lärjungar utgjorde under:
arbetsåret 1870—1871............................... 35

)> 1871—1872................................ 37
» 1872—1873................................ 36.

Elfsborgs län.
Tekniska, aftonskolan i Boras. I förbindelse med den tekniska ele

mentarskolan finnes en under hennes direktion stäld aftonskola. Nu mera 
undervisas endast på två veckodagar, tillsammans 4 timmar i veckan.



Undervisningen omfattar följande läroämnen: frihandsteckning, linear- 
ritning och bokföring.

Antalet lärjungar i denna skola har under arbetsåret 1871—1872 
varit 54.

Kostnaden har förut blifvit bestridd af statsanslaget till den tek
niska elementarskolan, men betäckes nu mera af räntor från Sommeliska 
donationsfonden, hvilken är gifven till förmån för en slöjdskola i Borås 
och utgör 11,000 kronor.

Handtverksskolan i Wenersborg. Denna skola, egentligen afsedd för 
handtverkslärlingar, grundades ursprungligen af handtverksföreningen, 
men har sedermera öfvertagits af staden. Hon har af stadens sparbank 
erhållit understöd, dels 4,000 kronor för en gång och dels årliga anslag, 
samt vidare af allmänna medel 500 kronor; hvarjemte enskilda donationer 
kommit henne till godo, så att en egen rymlig byggnad kunnat för henne 
uppföras och årliga inkomsterna uppgå till 825 kronor. Skolans nu va
rande organisation daterar sig från den 1 oktober 1868. Hon står under 
stadsfullmäktiges tillsyn.

Undervisning meddelas 3 timmar hvarje söndag, med undantag för 
några veckor under sommaren och vintern.

Läroämnena äro : svenska språket, historia och geografi, naturveten
skapens elementer, skrifning, aritmetik, bokhålleri, samt ritning efter 
planscher och klotsar. Skolan är delad i tre klasser, hvarjemte finnes 
en särskild afdelning för meddelande af undervisning i skrifning och 
räkning åt äldre personer. Ritundervisningen meddelas i två afdel- 
ningar, en högre och en lägre, och deltaga i den samma så väl manliga 
som qvinliga elever.

Fyra lärare och två lärarinnor äro anstälda vid skolan.
Slutligen bör det anmärkas, att landstinget i detta län vidtagit flera 

åtgärder i ändamål att genom undervisning befrämja arbetarnes tekniska 
bildning. Sålunda har landstinget för åstadkommande af en förbättrad 
ritundervisning i folkskolorna anordnat två årliga ritkurser, en om 
vintern samt en under högsommaren, den sist nämnda för folkskole- 
lärarne, hvilka understödjas genom stipendier under den tid de begagna 
undervisningen. Denna meddelas af en utaf landstinget aflönad lärare, 
som tillika anordnar och öfvervakar ritundervisningen i folkskolorna.



Till följd häraf gifves nu mera undervisning i linearritning och fri- 
handsteckning i ett icke obetydligt antal af länets folkskolor. De fattigare 
barnen förses på landstingets bekostnad med ritbräden, hvarjemte vid 
de inom länet föranstaltade industriutställningar de barn, som visat prof 
på färdighet i ritning, hugnats med belöningar. Slutligen har lands
tinget från och med 1871 årligen anslagit 200 kronor att utgå till en 
hvar af de kommuner, som med lika stort belopp bidrager till ändamåls
enliga anstalter för utbildande af slöjdskicklighet hos allmogen. Med an
ledning häraf hafva slöjdskolor blifvit upprättade på flera ställen inom 
Elfsborgs län, såsom i Hössna, Liareds, Asklanda, Bolstads m. fl. socknar.

Göteborgs och Bohus län.

Slöjdföreningens skola i Göteborg. Denna skola grundlädes år 1848 
af slöjdföreningen i Göteborg och underhölls dels genom årsafgifter af 
dess medlemmar, dels genom bidrag från hallkassan och genom sär
skilda sammanskott af några samhällets medlemmar. Skolan har dessutom 
från 1852 till 1865 erhållit dels anslag af staden, dels donationer upp
gående till ett sammanlagdt belopp af 25,300 kronor, af hvilken summa 
räntan användes till bekostande af skolans utgifter.

Undervisningen har de senare åren omfattat följande läroämnen:

Antal timmar 
i veckan.

i

Matematik: aritmetik (2 afdelningar) .................................... 4
algebra.................................................................... 4

Geometrisk konstruktionsritning (såsom förberedelse till
linearritning)............................................................................  | 4

Planimetri och stereometri....................................................... 2
Konstruktionsritning för maskin- och husbyggnad samt

andra speciela yrken ............................................................ 4
Perspektivritning .........  2
Frihandsteckning, efter klots, plansch och gips (4 afdel

ningar, hvardera 6 timmar)............................................. 24
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i i
I Antal timmar J 

i veckan. i

Ornamentsmai ni ng .................................................................... 10
Modeliering.................................................................................. . 6
Bokhålleri (2 afdelningar).......................................................... 4
Valskrifning.......... .......»............................................................. i 2
Rättskrifningslära............................ .......................................... 2
Föreläsningar i industriela läroämnen .... .............................  ; 2

Undervisningen meddelas söckendagsaftnarne samt söndags morgon 
och eftermiddag. Läroämnena äro fördelade mellan 9 à 10 lärare.

Ledningen af läroverkets angelägenheter är uppdragen åt slöjdför
eningens direktion samt den närmaste ledningen och tillsynen åt en 
särskildt tillförordnad föreståndare. Arbetare inom de yrkesidkande klas
serna erhålla här kostnadsfri undervisning, men derjemte kunna, så 
långt utrymmet medgifver, ynglingar eller äldre personer af andra 
klasser få deltaga i undervisningen mot erläggande af en ringa afgift.

De inkomster, skolan egt under de senare åren, hafva förnämligast 
varit:
Bidrag från slöjdföreningen, lärjungarnes afgifter, räntor 

å utlånta medel ... .................... 3,000 kronor
Anslag från stadskassan ...................................................... 6,000 »

Summa 9,000 kronor.
Slöjdföreningens skola har hittills varit inrymd i en af Göteborgs 

museum upplåten lokal, men genom anslag från Renströmska fonden är 
nu mera en ny byggnad för henne uppförd nära Chalmersska slöjdskolans 
lokaler. Efter skolans inflyttning i den ifya byggnaden kommer under
visningen att ytterligare utvidgas genom anslag från nämnda fond.

Lärjungarnes antal under de senaste åren har varit:
Arbetsåret 1868—1869............................ 370

» 1869—1870............................ 354
» 1870—1871............................ 423
» 1871—1872   426.
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Örebro län.

Söndags- och aftonskolan i Örebro. Denna skola inrättades år 1865, 
är stäld i förbindelse med tekniska elementarskolan och lyder under 
samma direktion och föreståndare som denna. Hon är nu mera öppen 
för elever af båda könen.

Läroämnena äro: matematik (aritmetik och geometri, undantagsvis 
äfven algebra), linearritning, frihandsteckning, modelleri ng och bok
föring. *

Den arbetsordning, som de senare åren varit gällande, är följande:
Söndagar kl. 5—'A 7 e. m. matematik (för båda könen).
Måndagar och torsdagar kl. 6—8 e. m. ritning (för qvinliga elever).
Tisdagar och fredagar kl. 7—9 e. m. linear- och frihandsritning 

(för manliga lärjungar) samt modellering (för båda könen).
Onsdagar kl. 7—9 e. m. bokföring (för båda könen).
Under de två första åren af skolans verksamhet har äfven medde

lats undervisning i naturlära, men i anseende till det växande antalet 
lärjungar i andra ämnen och de knappa tillgångarne har denna under
visning upphört.

En lärare undervisar i matematik, en i bokföring, två i ritning och 
en i modellering alla, med undantag af en, tillika tillhörande den tek
niska elementarskolan.

Antalet lärjungar har under de senaste åren uppgått till något 
öfver 120, ungefär lika många af hvardera könet. Dock tillhöra icke 
alla uteslutande yrkena, utan äfven andra elever hafva mottagits i den 
mon utrymmet medgifvit.

Lärjungarne betala en tferminsafgift af 1 krona, hvarjemte kom
munen för bestridande af skolans utgifter har anslagit 700 kronor årligen.

Gefleborgs län.

Tekniska söndags- och aftonskolan i Gefle. Denna år 1864 öppnade 
skola leder sitt ursprung från en framställning af handtverksföreningen 
i Gefle till stadsfullmäktige, med tillkännagifvande, att en från äldre
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tider af föreningen inrättad söndagsskola af brist på medel icke kunde 
fortsättas, derest icke fullmäktige ville lemna bidrag till henne.

Skolåret har fördelats i två terminer, af hvilka höstterminen börjat 
i medlet af Oktober och slutat några dagar före Jul, samt vårterminen 
börjat i medlet af Januari och fortgått till inemot slutet af Maj. Under
visningen har meddelats om aftnarne och söndagarne uti följande läro
ämnen:

Under höstterminen: Aritmetik och linearritning 4 timmar i veckan; 
frihandsteckning 2 timmar i veckan.

Under vårterminen: Geometri, aritmetik och linearritning 4 timmar 
i veckan, särskildt beskrifvande geometri och linearritning 4 timmar i 
veckan, frihandsteckning 2 timmar i veckan samt bokhålleri 3 timmar 
i veckan.

Dessutom har om söndagarne särskild undervisning meddelats 3 
timmar i aritmetik, stilskrifning samt rättstafning.

Lärare hafva varit: en i linearritning och beskrifvande geometri, 
en i frihandsteckning. en i geometri och aritmetik, samt en i bokhålleri.

Dessutom hafva 3 lärare undervisat om söndagarne i ofvan angifna 
ämnen.

Antalet lärjungar har under de senaste fem åren utgjort i medel
tal 100.

Skolans tillgångar hafva varit årligen 2,500 kronor, hvaraf 1,500 
kronor utgått af förra bränneri fonden och 1,000 kronor efter bevillning 
uttaxerats på kommunens medlemmar.

Vester-Norrlands län.

Slöjdskolan i Hernösand. År 1869 beslöto stadsfullmäktige, att en 
skola för stadens uppväxande ungdom skulle inrättas, som, jemte det 
hon lemnade tillfälle till ett fortsatt och grundligare inhemtande af folk
skolans kurs i räkning och skrifning, tillika särskildt undervisade i de 
ämnen och färdigheter, som omedelbart grundlägga slöjd- och yrkes
skicklighet. Vid början af följande året öppnades skolan för undervis
ning i följande läroämnen:
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Konstruktionsritning ...........................................
Målning i aquarell, limfärg och olja efter planscher, gips 

och naturföremål, äfvensom byggnadsritning  
Linearfrihands-, ornaments- och figurteckning samt nio- 

dellering  
Skrifning  
Räkning ....................................
Bokhålleri  
Träsnideri  
Korgflätning 

Antal timmar 
i veckan.

2’A

2

2
2
1
4
4

Denna undervisning har meddelats dels på söndagarne, dels söcken- 
dags eftermiddagar och aftnar; Va timme hvarje söndag har egnats åt 
bibelförklaring och sång.

Undervisningen har fortgått från medlet af Januari till något in i 
Maj samt från början af Oktober till inemot Jul.

Antalet lärare har varit: i räkning och skrifning 2 à 3, allt efter 
antalet lärjungar, i frihandsteckning, målning och modellering 3, af 
hvilka den ene varit hufvudlärare och ansvarig för alla afdelningarnes 
öfningar; i hvartdera af läroämnena konstruktionsritning, bokhålleri, trä
snideri och korgflätning har en lärare undervisat.

Antalet lärjungar har vexlat mellan 60 och 90.
Under år 1872, det tredje af skolans verksamhet, hafva utgifterna varit:

Föi* lärarnes aflöning  1,080 kronor
» materiel och inventarier  867 »
» städning m. m...................................................................  185 »

Summa 2,132 kronor.
Tillgångarne för bestridande af dessa utgifter hafva varit:

Årliga räntan från f. d. söndagsskolefonden, som 
utgör 1,963 kronor 63 öre  98 kronor 18 öre

Årligt anslag från hallrättskassan  75 » —
Årliga räntan af en utaf kapten I. Nyberg donerad 

fond af 15,000 kronor...........................................  750 » —
Summa 923 kronor 18 öre.
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Bristen fyllas af staden. Dessutom tillhandahåller staden för skolan 
fri lokal, bestående af sex rum.

Uppsigten öfver skolan och förvaltningen af hennes ekonomi be- 
sörjes af en styrelse, vald utaf stadsfullmäktige.

Enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uppgifter gifves det i 
Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Kristianstads, Hallands, Mariestads, 
Vestmanlands, Stora Kopparbergs, Jemtlands, Vesterbottens och Norr
bottens län icke någon lägre teknisk undervisningsanstalt.

Allmän plan för statens medverkan till befrämjande af den 
tekniska afton- ocli söndagsundervisningen.

Af den framställning, som i det föregående blifvit gifven, beträf
fande den för arbetare afsedda tekniska undervisningen i Sverige 
visar sig:

att i elfva af Sveriges län och i flertalet af de svenska städerna 
alldeles saknas läroanstalter, afsedda för de i yrken arbetande personers 
tekniska undervisning;

att bland de län och de städer, som äro i saknad af dylika läro
anstalter, flera äro af icke ringa industriel betydenhet;

att åtskilliga läroanstalter af denna beskaffenhet påkalla en reorga
nisation, för att rätt uppfylla sitt ändamål;

att enligt livad af så väl åtskilliga städers frikostiga understöd, som 
ock af flera olika donationers upprättande för ifrågavarande ändamål 
ådagalägges, den uppfattning allt mera gör sig gällande, att sådana 
läroanstalter äro behöfliga och gagnande;

samt att en sådan åsigt äfven vunnit insteg bland yrkesidkare och 
arbetare sjelfva, hvilket synes deraf, att de tekniska afton- och söndags
skolorna i allmänhet äro talrikt besökta.

Under sådana förhållanden och då dertill kommer att en industriel 
utveckling just nu pågår, som är starkare än någonsin, och som högt

17
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påkallar en utbildad yrkesskicklighet hos arbetarne, synes det Konnten 
vara af framstående vigt, att! åtgärder vidtagas för att ordna och ut
vidga dessa vigtiga läroverk, så att de må kunna erhålla en tidsenlig 
organisation och sträcka sin verksamhet öfver hela landet. Uppenbart 
är, att om den tekniska afton- och söndagsundervisningen i Sverige 
skall kunna vinna en önskvärd utsträckning och blifva tillgänglig för 
flertalet arbetare, inom de industriel^ yrkena, måste ett stort antal skolor 
af detta slag upprättas. Landets vidsträckta område förbjuder en sådan 
koncentration af undervisningen på några hufvudpunkter, som t. ex. i 
Belgien, och äfven om sådant läte sig verkställa, torde det i det hela 
taget vara fördelaktigare att följa det system, som med så mycken fram
gång blifvit tillämpadt i Wurtemberg och söka att i alla, äfven de 
minsta orter anordna dylika läroanstalter.

Förhållandet är i detta hänseende alldeles motsatt vid den högsta 
tekniska och den lägsta tekniska undervisningen. Vid den förra både 
kan och bör så mycket som möjligt koncentreras, för att derigenom på 
bästa sätt må tillgodogöras de dyrbara lärarekrafterna och den betydande 
undervisningsmaterielen för de jemförelsevis fåtaliga lärjungarne. Der- 
emot måste den tekniska afton- och söndagsundervisningen öfverallt 
uppsöka arbetarne på nära håll bland fabriker och verkstäder, så framt 
den skall kunna blifva dem till åsyftad nytta.

Belgiens, Wtirtembergs och Englands exempel visa, huru rikligt 
de uppoffringar återgäldas, som staten gör för befrämjande af yrkes- 
idkarnes tekniska bildning.

Den frågan uppstår då, hvilka de åtgärder äro, som lämpligast må 
vidtagas för att vinna det afsedda ändamålet. Till besvarande af denna 
fråga får Komitén i underdånighet anföra följande:

I afseende på planen i det hela finnas två vägar att gå. Man kan 
nemligen sätta i fråga, antingen att staten skall helt och hållet öfvertaga 
afton- och söndagsskolorna eller ock inskränka sig till att uppmuntra 
kommunerna till sådana skolors inrättande, understödja de redan bildade 
skolorna samt medverka dertill att de erhålla en fullt lämplig organi
sation.

Af dessa båda alternativ anser Komitén, att det sist nämnda utan 
tvekan bör föredragas. Skulle staten ensam öfvertaga denna gren af
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det tekniska undervisningsväsendet, likasom lian gjort med de öfriga, 
skulle så betydande uppoffringar från statsverkets sida erfordras, att 
man väl kan förutse, det de skulle väcka stora betänkligheter. För 
öfrigt får man ej förbise, att en ganska väsendtlig skilnad eger rum 
mellan de nu i fråga varande läroanstalterna och de flesta öfriga tekniska 
undervisningsverk, i följd hvaraf de äfven intaga en olika ställning till 
staten. Det Teknologiska Institutet, Chalmersska Slöjdskolans öfre af- 
delning samt de tekniska elementarskolorna äro besökta af lärjungar 
från alla delar af landet och verka derigenom för större kretsar än fallet 
är med afton- och söndagsskolorna, om man undantager Slöjdskolan 
i Stockholm, som är besökt af lärjungar från olika orter. De tekniska 
afton- och söndagsskolorna måste i allmänhet, enligt sakens natur, ega 
en utpreglad lokal karakter. Om de också äro för landet i dess hel
het af stort, gagn, så äro de det dock företrädesvis för de särskilda 
kommuner, inom hvilka de hafva sin tillvaro, och allt synes tala för 
att dessa i första rummet bidraga till deras underhåll.

Det understöd staten bör lemna dessa skolor kan, efter Komiténs 
uppfattning, lämpligast meddelas på det sätt, att en viss summa anvisas 
att för detta ändamål årligen utgå, af hvilken summa de af kommunen 
upprättade tekniska afton- och söndagsskolor erhålla hvardera ett så 
stort bidrag som efter profiling af skolans beskaffenhet och omfång 
finnes skäligt, dock högst till lika stort belopp som det kommunen sjelf 
tillskjuter.

Ehuru en sådan åtgärd utan tvifvel skulle kraftigt befrämja upp
komsten och utvecklingen af dessa för de arbetande klasserna afsedda 
skolor, anser Komitén den samma likväl ingalunda tillräcklig för att 
gifva visshet derom att en fullt ändamålsenlig verksamhet af dem ut
vecklas. Organisationen af sådana anstalter fordrar en samverkan af 
insigter från olika håll, så väl allmänna pedagogiska kunskaper som 
vetenskaplig och konstnärlig bildning samt kännedom om industriens 
natur och behof, som icke alltid kunna påräknas i hvar och en af de 
många särskilda orter, der dylika skolor äro behöfliga. Tager man 
tillika i betraktande, att en sådan organisation enligt sin natur aldrig 
kan vara fullt afslutad, utan måste oaflåtligen utveckla sig och fortgå, 
att skolorna måste underkastas inspektion, på det att de resultat de
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uppnå måtte blifva allmänt kända, äfvensom för att åt lärarne meddela 
erforderliga upplysningar, samt att anskaffandet af lämplig undervis
ningsmateriel, i synnerhet för den konstindustriela undervisningen, inne
bär en lika svår som maktpåliggande uppgift, så inses lätt behofvet af 
att staten, jemte det han gifver ett materiell stöd åt de tekniska afton- 
och söndagsskolorna, tillika förbehåller sig öfverstyrelsen och inspek
tionen öfver dessa läroanstalter. Endast derigenom kan man förvissa 
sig, att de uppoffringar det allmänna gör för arbetarnes tekniska ut
bildning, till fullo åstadkomma den åsyftade verkan.

Sedan Komiterade sålunda angifvit de åtgärder, som efter deras 
åsigt härvid i första rummet ifrågakomma, torde de få närmare redo
göra för de allmänna grunder, som efter deras uppfattning böra tjena 
till ledning vid organisationen af de tekniska afton- och söndagsskolor, 
hvilka vilja komma i åtnjutande af statsunderstöd. Det är dervid inga
lunda meningen, att alla dessa skolor skola vara hvarandra lika eller 
stöpta i samma form — tvärtom är en väsendtlig inbördes olikhet mel
lan dem i afseende å undervisningens både anordning och omfattning 
fullt berättigad — men det gifves likväl i fråga om dessa skolors orga
nisation vissa allmänna grundsatser, från hvilka man icke utan känbar 
olägenhet kan afvika. Komitén får derföre, efter inhemtad kännedom 
om den erfarenhet, som vunnits vid svenska och utländska anstalter af 
detta slag, i underdånighet framställa de åsigter i afseende på de tek
niska afton- och söndagsskolornas organisationsgrunder, undervisnings- 
plan och styrelse, som den anser vara de rätta.

De tekniska afton- och söndagsskolornas ändamål och 
allmänna beskaffenhet.

Såsom Komitén redan i det föregående antydt, hafva dessa läro
anstalter till hufvudsaklig bestämmelse att åt personer, hvilka redan 
inträdt i yrkena, meddela de kunskaper, som för dessa yrkens rätta 
utöfning äro behöfliga. Lärjungarne i en sådan skola äro således ar
betare, hvilka om dagen förtjena sitt uppehälle i fabrikerna och handt- 
verkerierna och i allmänhet endast om aftnarne och på söndagarne kunna 
egna någon tid åt inhemtande af kunskaper.



Egendomliga svårigheter uppkomma af denna bestämmelse. Bar
net och den mognade mannen sitta här bredvid hvarandra på bänken 
för att åtnjuta samtidig undervisning. Den största olikhet i förkunska
per, erfarenhet och uppfattningsförmåga förefinnes hos de olika lär- 
jungarne. Många af dessa kunna, i anseende till deras yrkesverksamhet, 
infinna sig endast under en del af undervisningstiden. Man står i följd 
af denna lärjungarnes olikhet i afseende på ålder, förkunskaper och 
syftemål här framför ett lika svårlöst och vigtigt som intresseväckande 
pedagogiskt problem.

Att på detta fält omedelbart tillämpa de anordningar, som erfaren
heten gifvit vid handen såsom passande för vanliga skolor, vare sig 
allmänna eller tekniska, skulle följaktligen vara i hög grad origtigt. 
Här måste alldeles egendomliga undervisningsmetoder användas. Åskåd
ningsundervisningens tillämpning i dess fulla utsträckning är här af 
en i ögonen fallande vigt. All den frihet, som låter sig förena med 
allvar och god ordning, måste här vara rådande. De särskilda lärjun
garnes framsteg måste, så vigt möjligt är, göras oberoende af hvarandra.

Hos lärarne erfordras särskilda anlag, och förmåga att sätta sig in 
i de olika åskådningssätten hos lärjungar, som befinna sig på så ytterst 
olika ståndpunkter. Betänker man derjemte, att dessa skolor böra med
dela en mycket mångsidig, ehuru tillika ytterst elementär undervisning, 
med iakttagande af de särskilda yrkenas behof af vetenskapens och 
konstens biträde, så finner man det lätt förklarligt, så väl att åsigterna 
om sådana skolors lämpligaste organisation varit mycket delade, som 
att misstag dervid lätt kunnat begås.

Å en annan sida hafva dessa undervisningsanstalter att framvisa 
dem utmärkande fördelar. Deras lärjungar hafva oftast en så brinnande 
håg att inhemta kunskap, att man snarare måste återhålla än egga dem. 
De ega ock, såsom i allmänhet äldre och mera utvecklade, vanligen en 
stor förmåga att på kort tid göra betydliga framsteg.

Dessa förhållanden måste utöfva ett väsendtligt inflytande på valet 
af läroämnen och i allmänhet vid dessa läroanstalter påkalla en orga
nisation, som skiljer dem från alla andra, så väl allmänna som tekniska 
läroverk.

I allmänhet måste de vara aftonskolor, men de kunna likväl i sär-
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skilda fall och i fråga om vissa yrken med fördel använda äfven dag
undervisning. Sådana yrken äro företrädesvis de, hvilkas utöfning under 
vissa delar af året hvilar. Så t. ex. är flertalet af de arbetare, som 
sysselsättas med byggnaders uppförande och inredning, under vinter
månaderna, då byggnadsarbeten i allmänhet stå stilla, i tillfälle att del
taga i en dagundervisning. Härigenom kan naturligtvis en anordning af 
mera fullständiga kurser blifva möjlig.

Vid organisationen af nu i fråga varande läroanstalter bör slutligen 
tillses huruvida dessa skolor böra vara tillgängliga äfven för qvinliga 
lärjungar. Denna fråga synes Komiterade böra jakande besvaras. Utan 
tvifvel bör det medföra betydande fördelar, om qvinnor sättas i tillfälle 
att inhemta kunskaper i de för industrien vigtigaste läroämnen. Der- 
igenom underlättas för dem förvärfvandet af en oberoende ställning, och 
de kunna sålunda jemväl blifva nyttiga biträden för sina anförvandter i 
deras yrkens utöfning. Äfven medför spridandet af tekniska kunska
per och konstnärliga insigter bland blifvande makar och mödrar det 
gagn, att böjelse för vetande och en förädlad smak derigenom utbredas 
i hemmen, ett förhållande, hvars återverkan på industrien icke bör 
skattas ringa.

Vid de tekniska afton- och söndagsskolorna synes således, ehuru 
i allmänhet på särskilda tider, undervisningskurser för fruntimmer böra 
ordnas.

Blifver fråga om det förhållande, i hvilket afton- och söndags
skolorna, sådana de nu beskrifvits, stå till de tekniska elementarsko
lorna, så finner man att dessa skolor kunna på visst sätt anses supplera 
de tekniska elementarskolorna genom att införa undervisningen på ett 
område, dit dessa icke nå.

Undervisningsplan vid de tekniska afton- och söndagsskolorna.

Af hvad i det föregående blifvit angående de tekniska afton- och 
söndagsskolorna anfördt, torde vara tydligt, att vid dem ej kan blifva 
fråga om en sådan undervisningsplan, som vore ens något så när likartad 
för de inånga olika läroanstalterna af detta slag. Denna plan bör vara in-
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skränkt eller omfattande, allt efter tillgångarnc på penhingemedel och 
lärarekrafter, och den bör i betydlig mån rätta sig efter do lokala in- 
dustrigrenarnes behof. En mängd olika sammanställningar af läroämnen 
kunna derföre förekomma vid olika skolor oeh undervisningens omfatt
ning i samma läroämne likaledes blifva väsendtligt olika.

Otvifvelaktigt kan likväl ett minimum af läroämnen bestämmas, som 
bör förekomma i hvar och en skola af detta slag, hvilken vill komma 
i åtnjutande af statsbidrag, och man kan och bör vidare utstaka den 
krets af läroämnen, inom hvilken, allt efter de vexlande förhållandernas 
kraf, olika kombinationer, såsom ofvan blifvit antydt, böra företagas.

Det gifves några ämnen, som äro af den allmänt vigtiga beskaffen
het, att de icke böra saknas i någon skolas undervisningsplan. Dessa äro: 

Frihandsteckning ;
Linearritning jemte geometriska konstruktioner och beräkningar;
Aritmetik, och
Skriftliga uppsatser för yrkesidkare.
Detta är den enklaste krets af läroämnen, hvilken ovilkorligén bör 

vid hvarje skola finnas, så vida den skall kunna i fråga komma till 
erhållande af understöd från statens sida.

Till denna enkla grundstomme kunna, i den mån tillgångarne och 
öfriga förhållanden medgifva och påkalla, äfven följande ämnen, antingen 
samtliga eller några af dem, upptagas i undervisningsplanen:

Fackritning;
Modellering;
Geometri ;
Mekanik;
Fysikens och kemiens första grunder;
Varukännedom;
Verktygslära, och
Bokföring.
För att närmare angifva, till hvilken omfattning dessa läroämnen, 

enligt Komiténs åsigt, lämpligen kunna ingå i undervisningsplanen vid 
en läroanstalt af nu i fråga varande beskaffenhet, må anföras följande 
utveckling af programmet för undervisningen vid en fullständigare tek
nisk afton- och söndagsskola.
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Ritning. Undervisningen i teckning kan med skäl anses som det, 
vigtigaste läroämnet för en sådan skola. I anseende dels till det för
hållande, att detta vigtiga läroämne hos oss ännu är jemförelsevis mindre 
allmänt, dels i följd af sjelfva sin beskaffenhet lemnar utrymme för så 
många, sins emellan afvikande och i ändamålsenlighet mycket olika 
förfaringssätt, hafva Komiterade här ansett sig böra med något större 
utförlighet redogöra för den gång och det behandlingssätt, läroämnet efter 
deras uppfattning i dessa undervisningsanstalter bör taga.

Ritundervisningen bör omfatta så väl frihandsteckning som linear- 
ritning, med öfvervigt åt den ena eller andra riktningen allt efter be
skaffenheten af ortens förnämsta industrigrenar. Dess slutsten utgör 
fackritningen, hvilken fördelar sig efter flera olika riktningar.

Hvad först beträffar frihandsteckning en, bör undervisningen afse att 
bibringa eleven färdighet i ritning af ornamenter samt mennisko- och 
djurfigurer eftei- planscher, fotografier, samt gipser och andra fristående 
föremål. Vid ornamentsritningen kan följande ordning lämpligen iakt
tagas :

Första kursen. Teckning af raka streck, parallela eller stälda i vin
kel, samt af enkla rätliniga figurer; vidare af enklare ornamentala figu
rer såsom perlband, ovlister, palmetter, rosetter och blad för listverk 
samt ritning i konturer efter gips.

Andra kursen. Teckning af blad och slingor för friser, bekröningar, 
konsoler eller andra bärande byggnadsdelar, kapiteler och ornerade 
kolonnbaser.

Tredje kursen. Teckning af sådana föremål, som i allmänhet egna 
sig för dekorativ behandling, såsom vaser och andra kärl, kandelabrar, 
möbler, träinläggningar, vapen och väfnader. Vid vaser och kandelabrar 
följas antika mönster och egnas en särskild uppmärksamhet åt vackra 
och jemnt flytande konturer.

Parallelt med ormamentsritningen öfvas lärjungen med figurteck
ning; dock bör första kursen af den först nämnda vara genomgången, 
innan teckning af figurer tager sin början. Vid en skola af nu i fråga 
varande slag är figurteckningen af jemförelsevis underordnad betydelse 
och bör behandlas med hufvudsakligt afseende å dess tillämpning inom 
Ornamentiken. Först tecknas enskilda delar af menniskofiguren och
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derefter hela figuren med enkla konturer. För öfrigt kan i denna gren 
af frihandsteckningen större frihet i kursernas anordning lemnas, emedan 
den icke är beroende af stilindelning såsom Ornamentiken. I den mån 
eleven gör framsteg i den sist nämnda bör han teckna figurer och djur, 
som lämpa sig för sammanställning med ornamenter.

Dels parallelt med, dels som fortsättning af ornaments- och figur
teckningen meddelas undervisning i ritning efter klotsar, gipser och 
andra fristående föremål. När eleven vunnit någon färdighet i klots
ritning, bör han afteckna några fristående hvitmålade föremål, såsom 
enkla vaser, listverksdelar, konsoler, gafvelkröningar o. s. v. Ritning 
efter fotografier som återgifva skulpturer kan äfven betraktas som en 
lämplig öfvergång till gipsritning. Till denna sist nämnda väljas företrä
desvis afgjutningar i grekisk, romersk och renaissance-stiT, som ega skarpa 
och rena kanter. Ritningen bör ske både perspektiviskt och geometriskt.

Teckningen efter konstindustriela föremål öfvas som en fortsättning 
efter gipsritningen. Den verkställes efter antika eller moderna arbeten, 
hvaraf hvarje skola bör anskaffa en samling, så stor dess tillgångar med- 
gifva. Dertill egna sig afbildningar af vaser, porslinspjeser, afgjutningar 
i gips efter guld-, silfver- och bronssmycken, möbler, elfensbensarbeten, 
väfnader o. s. v. Vid deras anskaffande bör man välja sådana föremål, 
som äro karakteristiska för materialet. Särskildt bör elevens uppmärk
samhet rigtas på materialets egenheter och den rätta behandlingen af 
det samma. Afven bör han erhålla upplysning om färgernas rigtiga 
sammansättningar.

I afseende på handledningen i frihandsteckningen vid en teknisk 
afton- och söndagsskola är för öfrigt att iakttaga:

Undervisningen bör ordnas så, att eleven på möjligast korta tid 
må öfva hand och öga, utbilda sin smak och inhemta kännedom om 
konstruktioner, sammansättningar eller orneringsmetoder inom det yrke 
han valt. Planscher och gipser, som användas för undervisningen, 
böra utgöra fullständiga serier, så att t. ex. vid ett ornament visas först 
de enkla ledande linierna och derefter olika slag af omklädnad med 
bladverk och slingor, vid vasen dess vigtigaste former med olika slag 
af handtag, fot, buk och hals o. s. v. Förläggsplanscherna böra vara 
utarbetade med mycken noggrannhet och så att de med största enkel

is
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het angifva formen. För den första undervisningen kan man med 
fördel använda väggplanscher. Läraren bör tillse, att eleven riktigt 
uppfattar hufvudformen; vid hvarje föremål som aftecknas, böra hufvud- 
linierna först uppdragas och sedan dessa blifvit granskade och god
kända, utarbetas detaljerna. Vid skuggningen iakttages den största 
enkelhet. Det är vid en teknisk afton- och söndagsskola ytterst vigtigt 
att icke för mycken tid nedlägges på skuggningens utförande. Ritnin
gen skall här endast vara ett medel att för sig sjelf och andra tydlig
göra formen.

Vid linearritningen, öfvas eleverna först att begagna ritinstrument 
och ritmaterialier, hvarjemte honom bibringas kännedom om de enklaste 
geometriska satserna genom utförande af vanligare geometriska kon
struktioner. Derefter bör han öfvas med uppritning af skalor i olika 
storlek. Vidare meddelas undervisning i de enklaste grunderna för den 
beskrifvande geometrien, så långt dessa erfordras för en riktig uppfatt
ning af metoderna för föremåls geometriska afbildning. Solida figurer 
afbildas i de särskilda projektionsplanen. Slutligen öfvas eleven med 
kopiering af ritningar, af modeller till maskin- och byggnadsdelar samt 
uppritning efter förut utförda croquisteckningar. En särskild undervis
ning i perspektivritning bör anordnas för de elever, som önska deri 
deltaga.

Fackritningen hvarmed här förstås dels afteckning, dels komposition 
af ritningar och målningar inom området för de särskilda yrken, åt 
hvilket lärjungarne egnat sig, är ett lika vigtigt som svårt läroämne och 
det är endast vid fullständigare tekniska afton- och söndagsskolor som 
en omfattande undervisning deri kan komma i fråga. Den erfordrar 
åtminstone två lärare, af hvilka den ene representerar den mekaniskt- 
tekniska och den andre den konstindustriela riktningen. Bättre är dock, 
om tillgångarne medgifva anställandet af flera lärare i detta ämne. I 
sådant fall kan en undervisa i den del af ämnet, som hufvudsakligen 
har afseende å mekanisk konstruktion, en annan i byggnadsritning och 
dermed sammanhängande fackstudier, en tredje i sådan fackritning, der 
oynamentiken spelar en vigtig rol, och slutligen en fjerde i fackmålning.

Fackritningen för de mekaniska yrkena bör omfatta så väl kopiering 
af ritningar och afteckning efter modeller inom området af det speciela
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yrke lärjungen valt, som ock konstruktionei’ af enkla maskindelar och 
maskiner, så vidt lärjungens matematiska kunskaper göra för honom 
möjligt att med säkerhet använda de tekniska handböckerna och utföra 
de beräkningar, sådana konstruktioner erfordra. Man bör eftersträfva 
att vid denna ritning göra lärjungen bekant med de nyare förbättrade 
redskap och maskiner, som tillhöra hans fack, så att undervisningen i 
ritning tillika utvidgar hans insigter i det praktiska af yrket.

Vid den för byggnadsyrket afsedda fackritningen tecknas listverks- 
profiler, pelareordningarne, sammansatta listverk, särskilda byggnads
delar, såsom fönster, portar, trappor m. m., indelning af de oftast före
kommande byggnadsplanerna, hela façader och genomskärningar till 
byggnader. De skickligaste lärjungarne kunna öfvas med uppgörande 
af ritningar till enklare byggnader.

De lärjungar, som egna sig åt snickareyrket, böra öfvas med anord
ning af fyllningar för paneler, dörrar och plafonder, med ritning af 
olika slag af möbler och af andra till yrket hörande föremål. Efter att 
hafva kopierat goda originaler böra de under lärarens ledning uppgöra 
ritningar till ornerade möbler m. m. Vid kopiering så väl som vid 
komposition bör noga redogöras för alla sammansättningar, på det att 
icke något må ritas, som icke i verkligheten kan utföras på ett med 
träets natur öfverensstämmande sätt. Inom snickeriet förekomma stän
digt arkitektoniska prydnader, listverk, konsoler och indelningar, hvar- 
före eleverna af detta yrke lämpligen kunna genomgå en del af den 
arkitektoniska fackritningen.

Den särskildt för målareyrket afsedda fackritningen bör omfatta 
uppritning af väggorneringar och plafonder, olika slags marmor- och 
träefterbildningar m. m. Lärjungen bör måla olika mönster efter större 
planscher och slutligen försöka sig i komposition.

Det är uppenbart, att en elev icke bör få deltaga uti fackritningen, 
innan han hunnit förvärfva den skicklighet uti frihands- eller linear- 
teckning eller i båda dessa läroämnen, som erfordras för att med verk
ligt gagn kunna begagna den för speciela yrken afsedda ritning. Sedan 
elevens hand är tillräckligt öfvad för att kunna teckna med frihet, sedan 
hans smak och skönhetssinne blifvit bildade genom studier efter goda 
förebilder, bör han i fackritningen lära sig tillämpa den förvärfvade
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skickligheten på konstindustriela arbeten. Om han bör fullständigt eller 
blott till en del genomgå de olika kurserna i frihandsteckning, må bero 
på hans yrkes beskaffenhet. Så t. ex. är för målaren både Ornamentik 
och figurteckning erforderliga, hvarföre han bör fullständigt genomgå 
kursen i frihandsteckning. En lärjunge, som tillhör något mekaniskt 
yrke, bör först hafva genomgått kursen i linearritning, innan honom tillätes 
att deltaga i den mekaniska fackritningen.

Det är särdeles ändamålsenligt, att lärjungen i de mekaniskt-tok- 
niska och byggnadsfacken lemnas tillfälle att i modell utföra de teck
nade föremålen. En liten verkstad för träbearbetning bör derföre, så 
vidt möjligt, sättas i samband med ritsalen, och erforderlig anvisning 
lemnas lärjungarne att efter ritningen utföra modeller till olika trä
sammansättningar, takstolar, maskindelar jemte andra enklare föremål, 
som derföre äro lämpliga.

I de delar af landet, der befolkningen hufvudsakligen sysselsätter 
sig med väfnad, meddelas undervisning i uppritning af mönster. För 
de lärjungar, som egna sig deråt, är Ornamentiken af särdeles stor vigt 
och bör detta redan under frihandsteckningen iakttagas. Vid fackritning 
i detta ämne studeras äldre och nyare stilfulla mönster å väfnader, 
hvarvid läraren gör eleven uppmärksam på väfnadssättet och dess egen- 
dornligheter, emedan dessa väsendtligt inverka på mönstret. Derjemte 
kopieras blommor och blad, dels pressade, dels lefvande, och väljas 
dervid sådana växter, som genom sin form lämpa sig för dekorativ 
behandling. Eleven bör lära sig att på ett smakfullt sätt sammanställa 
färger och att välja dessa med fäst afseende på beskaffenheten af den 
väfnad som skall orneras.

Modeliering. Detta läroämne är af ganska stor vigt för flera yrkes
arbetare, såsom gjutare, arbetare vid porslinsfabriker, gipsarbetare, orna- 
mentsbildhuggare, guldsmeder m. fl. Innan lärjungen deri deltager, 
bör han hafva inhemtat någon färdighet i frihandsteckning. Modelle
ringen sker till en början i samma storlek med föremålen, men så snart 
lärjungen hunnit förvärfva någon skicklighet, bör han sysselsättas med 
modellering i olika storlek med förebilderna och efter planscher. Med 
afseende å förebildernas beskaffenhet, gäller hvad ofvan blifvit anfördt
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i fråga om ornamentsritning och teckning efter gips. Eleven bör dock 
mera specielt studera de till lians yrke hörande föremål, så t. ex. orna- 
mentsbildhuggaren olika stilars former, porslinsarbetaren vaser samt 
andra antika och moderna kärl, stenhuggaren de vid grafvårdar, monu
mentala portar o. s. v. förekommande prydnader, guldsmeden af- 
gjutningar af smycken. Vid en högre grad af skicklighet i ritning 
och modellering bör lärjungen utföra modelleringsarbeten efter egna 
kompositioner.

Aritmetik. Man kan icke hos de vid en afton- och söndagsskola 
inträdande lärjungar i allmänhet påräkna högre kunskap i räknekonsten 
än blott kännedom af de allra första grunderna. Derföre måste man med
dela undervisningen i detta ämne snart sagdt allt ifrån dess första början. 
Det behöfver knappast antydas, att här de enklaste metoder böra tilläm
pas och att problemen böra så mycket som möjligt hafva afseende på 
det dagliga lifvets förhållanden och på lärjungarnes yrken.

Kännedom om landets mått, mål och vigt, samt om det metriska 
systemet bör bibringas lärjungarne.

Vid dé något fullständigare skolorna bör tillika tillfälle lemnas de 
mera försigkomna lärjungarne att inhemta kunskap i algebrans enklaste 
grunder, så att de må kunna förstå vanligare algebraiska formler. Häri
genom sättes handtverkaren i stånd att begagna de tekniska hand
böckerna, hvilka eljest skulle vara för honom obrukbara. Tillika under
lättas härigenom förberedelsen till inträde i de tekniska elementar
skolorna för dem bland arbetarne, hvilka eftersträfva att förvärfva en 
högre teknisk kunskap, än hvad afton- och söndagsskolan kan erbjuda.

Geometri. I detta ämne kunna i allmänhet icke ens de enklaste 
begreppen förutsättas vara lärjungarne förut bekanta. Undervisningen 
bör omfatta en redogörelse för de vanligare plana och solida figurernas 
egenskaper samt beräkningen af deras yt- och rymdinnehåll. Några 
vetenskapliga bevis för de uppstälda satserna kunna här icke i allmän
het förekomma, annat än vid de öfre afdelningarne af fullständigare 
skolor, men deremot böra satserna, så vidt möjligt praktiskt åskådlig
göras. Det är derföre lämpligt att förena den första undervisningen i
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geometri med undervisningen i geometrisk konstruktionslära. De många 
och vigtiga tillämpningar, som geometrien eger inom yrkena, gifva för 
öfrigt rikliga tillfällen till att förtydliga de geometriska sanningarne och 
tillika göra dem mera intresseväckande för lärjungarne.

Mekanik. Undervisningen i detta ämne bör helst meddelas genom 
populära föredrag, förtydligade genom experimenter och förevisande af 
modeller, jemte i samband dermed stående förhör på särskilda timmar. 
Den bör omfatta en framställning af de enklaste lagarne för jemnvigt 
och rörelse samt för hållfastheten, äfvensom beskrifning öfver de enkla 
maskindelarne och mellanmaskinerna, jemte de kraftmaskiner, som äro 
af största betydelse för ortens industri. Naturligtvis få beräkningar 
här endast sparsamt förekomma och i allt fall endast med användande 
af de enklaste hjelpmedel. Undervisningen i maskinritning bör ställas 
i förbindelse med dessa föredrag.

Fysikens och kemiens första grunder. För att bibringa lärjungarne 
kännedom om de naturlagar, hvilka äro af framstående betydelse för 
tekniken, äfvensom om deras vigtigaste tillämpningar, anordnas lämp
ligast en följd af föredrag, förtydligade genom experimenter, i fysikens 
och kemiens första grunder. Dessutom böra på särskilda timmar förhör 
anställas med lärjungarne för att läraren må öfvertyga sig om att åhörarne 
rätt uppfattat föredragen. Denna undervisning måste inskränka sig till 
de lättfattligaste delarne af ämnet och ständig hänsyn dervid tagas till de 
företeelser, som äro af största betydelsen inom det dagliga lifvet eller 
för lärjungarnes yrken. Stor vigt bör läggas på värmeläran och läran 
om kroppars förbränning, så att vilkoren för bränslets fördelaktigaste 
tillgodogörande blifva för lärjungarne bekanta. Vid skolor, som befinna 
sig i sådana städer, som ega en mera betydande kemiskt-teknisk fabriks- 
rörelse, kan lämpligen en speciel framställning gifvas af de veten
skapliga grunderna för verksamheten inom dit hörandej industrigrenar. 
Medgifva förhållandena att bereda de lärjungar, som dertill ega skick
lighet, tillfälle att öfva sig med enklare laborationer inom området för 
deras yrke, kan sådant blifva af ganska stor nytta för ortens industri.
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Varukännedom. Denna bör omfatta redogörelse för de råämnen och 
fabrikater, som äro af största vigt för ortens industri. Äfven i detta läro
ämne kan undervisningen lämpligast meddelas genom populära föredrag 
jemte förhör och understödjas genom förevisande af prof och med dessa 
anställda försök. Ändamålsenligt är att indela kursen i vissa grupper, 
motsvarande ortens förnämsta industrigrenar, så att i hvarje sådan grupp 
afhandlas de materialier, som förarbetas inom de med hvarandra när- 
beslägtade yrken.

Verktygslära. Kännedom meddelas om de förnämsta inom yrkena 
använda verktyg och redskap. Genom föredrag och repetitioner jemte 
förevisande af mönsterverktyg och ritningar redogöres för den historiska 
utvecklingen af samt vilkoren för konstruktionen af de mekaniska hjelp- 
medel, af hvilka man betjenar sig inom ortens vigtigaste industri
grenar, hvarjemte redogörelse lemnas för de nyare förbättringarne i 
dem. Äfven här är en afdelning i grupper, motsvarande vissa yrken, 
ganska lämplig. Denna undervisning afser dels att fästa lärjungarnes 
uppmärksamhet på de principer, som ligga till grund för verktygens 
konstruktion, och dels att underlätta införandet af förbättrade arbets
metoder.

Skriftliga uppsatser. Ändamålet med denna undervisning är dels att 
öfva lärjungarne i rättskrifning och dels att vänja dem vid uppsättande 
af affärsbref och andra handlingar, sådana de förekomma inom de små 
industrigrenarne. I sammanhang härmed bör kännedom bibringas lärjun
garne om de författningar, som äro af synnerlig vigt för näringslifvet.

Bokföring. Denna undervisning meddelas till den utsträckning, att 
lärjungen sättes i stånd att sköta det bokhålleri, som förekommer vid 
ett handtverk eller en mindre fabrik.

Utan tvifvel gifves det, utom de nu uppräknade, äfven andra läro
ämnen, som med gagn skulle kunna införas i afton- och söndags
skolorna, t. ex. konsthistoria, byggnadskonst, de allmänna grunderna 
för nationalekonomien, och främmande språk. Komitén har dock ansett 
riktigt att inskränka sig till det nödvändigaste, utan att derföre vilja för-
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neka nyttan af en ytterligare utsträckning af undervisningsplanen, så 
framt detta icke sker på bekostnad af en grundlig och noggrann behand
ling af den mest elementära undervisningen.

De läroämnen, som böra ingå i den för qvinliga elever afsedda 
undervisningsplanen, torde i första rummet vara:

Ritning,
Räkning,
Skriftliga uppsatser,
Bokföring,
Fysikens och kemiens första grunder, samt
Varukännedom.

Visserligen kunde särskildt för de qvinliga lärjungarne vissa läro
ämnen ifrågakomma, t. ex. teckning och komposition af mönster. För 
upprättandet af sådana speciela kurser torde dock statens medverkan 
icke vara påkallad, utan får detta helt och hållet lemnas åt kommuner, 
föreningar eller enskilda personer.

Slutligen bör anmärkas, att enligt Komiténs åsigt, undervisningen 
vid en afton- och söndagsskola bör vara frivillig i den mening, att en 
lärjunge bör ega rätt att sjelf bestämma de läroämnen, i hvilka han vill 
deltaga, likväl under förutsättning, att han eger de för begagnandet af 
denna undervisning erforderliga förkunskaper. Då här icke något skol- 
tvång lämpligen bör vara rådande, synes det ändamålsenligast att af 
lärjungarne erläggas en ringa afgift för begagnandet af undervisningen i 
hvarje läroämne. En sådan anordning medför, enligt hvad erfarenheten 
mångenstädes visat, den fördel, att lärjungen derigenom föranledes att 
flitigare besöka skolan och bemödar sig att hemta mera frukt af under
visningen. Men tydligen bör afgiften ställas så lågt, att den icke utgör 
något hinder för de fattigare lärjungarnes skolbesök.

Styrelse och inspektion.

Enligt hvad Komitén i det föregående antydt, är det nödvändigt, 
så framt de kostnader, staten nedlägger på befrämjandet af den tekniska, 
afton- och söndagsundervisningen, skola medföra dermed afscdt gagn, att
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staten äfven förbehåller sig öfverstyrelsen och inspektionen af de läro
anstalter, som han understöder. Dessutom måste en sådan anstalt när
mast stå under en lokal styrelse. Det synes Komitén lämpligast, att 
vederbörande kommunalmyndighet, vare sig landsting, stadsfullmäktige 
eller allmän rådstuga, allt efter de bidrag som lemnas till skolan, er
håller rättighet att tillsätta en särskild skolstyrelse af 3 till 5 medlem
mar, samt att åt Konungens Befallningshafvande i länet uppdrages att 
utse denna styrelses ordförande. Likväl torde i de städer, der tekniska 
elementarskolor finnas, afton- och söndagsskolorna böra stå under till
syn af dessa skolors styrelse, emedan båda anstalterna i allmänhet 
inrymmas i gemensamma lokaler och för öfrigt i flera hänseenden sam
verka. Lokalstyrelsen bör ega att utöfva den närmare tillsynen öfver 
och bära ansvaret för skolans verksamhet, tillsätta föreståndare-, lärare- 
och andra befattningar, upprätta förslag till inkomst- och utgiftsstat samt 
till undervisningsplan, hvilka dock bör vara underkastade öfverstyrel- 
sens godkännande, samt årligen till denna insända berättelse om sko
lans verksamhet.

Den i fråga satta öfverstyrelsen åter torde böra utöfva öfverin- 
seendet och den högre ledningen så väl öfver de tekniska afton- och sön
dagsskolorna, som ock, enligt hvad Komitén förut anfört, öfver de tek
niska elementarskolorna i riket.

Man kan tänka sig en sådan öfverstyrelse förd antingen af en 
byrå under något af regeringsdepartementen, eller af en afdelning utaf 
Kommerskollegium, eller ock af en fristående, om ock i samband med 
detta kollegium stäld styrelse. Enligt Komiténs uppfattning är en fri
stående styrelse att föredraga, emedan hos en dylik öfverstyrelse erfor
dras en samverkan af flera ganska olikartade specialinsigter, hvilka svår
ligen kunna förenas hos en myndighet med hufvudsakligen administra
tivt uppdrag. Öfverstyrelsen kunde då lämpligen utgöras af en ordfö
rande och tre ledamöter, af hvilka en vore kassaförvaltare, en repre
senterade den tekniskt vetenskapliga, och en den artistiska undervisnin
gen. Henne borde tillkomma: att granska och fastställa planerna för 
undervisningen, äfvensom utgiftsstaterna för de olika skolorna, att med 
råd bistå vederbörande lokalmyndigheter vid skolornas upprättande, att 
bestämma den andel af statsanslaget, som må tilläggas de särskilda

19
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skolorna, att befrämja utbildningen af dugliga lärare, att anskaffa pas
sande undervisningsmateriel och lämpliga läroböcker, att antingen ge
nom sina medlemmar eller genom andra sakkunniga personer, när sådant 
erfordras, inspektera de under hennes uppsigt stälda skolor, att för hvarje 
läsår till Kongl. Maj:t afgifva underdånig berättelse om så väl de tekniska 
elementarskolornas, som de tekniska afton- och söndagsskolornas verk
samhet under det förflutna året, och slutligen att hos Kongl, Maj:t fram
ställa de förslag i afseende å den lägre tekniska undervisningen, hvartill 
förhållandena kunna föranleda.

Utställningar af elevarbeten.

I den redan nämnda inspektionsberättelse, som undertecknad Fock 
till Kommerskollegium afgifvit den 24 September 1872, anföres bland 
annat, att då en väsendtlig del af de tekniska elementarskolornas verksam
het består uti lärjungarnes arbeten på ritsalarne och verkstäderna, det 
skulle vara af stort gagn, om de sålunda utförda arbetena stundom gemen
samt uppstäldes och förevisades i hufvudstaden eller å annan lämplig 
ort, hvarigenom, förutom täflan, en väl behöflig jemförelse skolorna 
emellan kunde åstadkommas. Komitén delar fullkomligt denna åsigt 
och anser, att så väl de tekniska afton- och söndagsskolornas, som de 
tekniska elementarskolornas elevarbeten, såsom ritningar af olika slag, 
modellerade föremål m. m., hvilka äro af den natur, att de lämpa sig 
för en offentlig förevisning, böra tid efter annan i hufvudstaden utstäl
las. Dock torde sådana utställningar icke böra anordnas oftare än 
hvart tredje år, motsvarande tiden för en fullständig kurs i en teknisk 
elementarskola. För att all fullständig nytta deraf skulle dragas, synes 
det erforderligt så väl att vederbörande lärare erhöhe understöd för 
att besöka utställningen, som ock att fackmän granskade de utstälda 
arbetena och derom afgåfve yttranden, hvilka borde meddelas skolornas 
lärare. Dessutom kunde lämpliga belöningar tilldelas de mest framstå
ende eleverna.

Otvifvelaktigt torde vara, att genom de nu föreslagna anordningar
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beträffande öfverstyrelse, inspektion och utställningar, en kraftig impuls 
skulle gifvas åt den elementära tekniska undervisningen i Sverige. In
förandet af förbättrade undervisningsmetoder i de för tekniken vigtiga 
kunskapsgrenar, spridandet af ändamålsenlig undervisningsmateriel, mot
arbetandet af den ensidighet eller likgiltighet, som endast allt för lätt 
gör sig gällande vid små läroanstalter, uppmuntran för dugligheten, och 
framkallandet af ett allmännare intresse för denna vigtiga gren af under
visningsväsendet vore derigenom att påräkna. Åtminstone synes andra 
Länders erfarenhet gifva anledning till sådana förhoppningar.

Beräkning af kostnaderna.

Enligt hvad Komitén i det föregående föreslagit, skulle en viss 
summa årligen ställas till Kongl. Maj:ts förfogande för att, under vissa 
vilkor, användas till understöd för tekniska afton- och söndagsskolor i 
riket. Komitén anser sig, efter anstäld beräkning, böra föreslå, att denna 
summa för närvarande bestämmes till 50,000 kronor, äfvensom att, så
som ofvan blifvit antydt, dess utdelning besörjes af öfverstyreisen.

Dessutom erfordras ett årligt anslag dels för aflöning åt öfver- 
styrelsen, dess sekreterare och betjening, och dels för bestridande af 
utgifterna för undervisningsmateriel, inspektionsresor och öfriga expen
se,r. Det synes nemligen ligga i sakens natur, att öfverstyrelsens leda
möter böra vara aflönade. De arbeten, som tillkomma en sådan styrelse, 
äro både maktpåliggande och besvärliga, och man kan icke skäligen 
vänta att personer, hvilkas specialkunskaper göra dem lämpliga för 
sådana befattningar, skulle utan någon ersättning offra så mycken tid 
och ikläda sig ett sådant ansvar, som här påkallas. Vidare måste en 
sådan öfverstyrelse ega medel att förskaffa och till de under hennes 
uppsigt stälda skolorna sprida tjenlig undervisningsmateriel, såsom 
läroböcker, planschverk, gipser, modeller o. s. v. Slutligen taga äfven 
de inspektionsresor, som tid efter annan måste anställas, medel i an
språk. Komitén beräknar dessa utgifter till följande belopp:
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Arvode åt öfverstyrelsens ordförande  2,000 kronor 
» » tre ledamöter, hvardera 1,500 kronor  4,500 »
» » sekreteraren.......................................................... 1,500 »

Anslag för undervisningsmateriel  4,000 »
 » » inspektionsresor  2,000 »
» » betjening och expenser  1,000 »

Summa 15,000 kronor.
Det årliga anslag, som, efter Komiténs åsigt, erfordrades för i frå

ga varande ändamål, skulle således utgöra tillsammans 65,000 kronor.

t
Tekniska afton- och söndagsskolan i Eskilstuna.

För att om denna läroanstalt vinna en fullständigare kännedom än 
den, som kunnat hemtas ur skoklirektionens temligen ofullständiga be
rättelser, har, på uppdrag af Komitén, undertecknad Fock särskildt be
sökt Eskilstuna, och det är hufvudsakligen på de sålunda erhållna upp
lysningar, som följande redogörelse för denna skola grundar sig.

Sedan Rikets Ständer vid 1856—1858 årens riksdag lemnat bifall 
till Kongl. Maj:ts proposition om ett årligt anslag af 5,000 kronor för 
inrättande och framtida underhåll af en teknisk läroanstalt i Eskilstuna, 
faststälde Kongl. Maj:t den 22 December 1858 stadgar för skolan under 
benämning »Teknisk söndags- och aftonskola i Eskilstuna», i hvilka 
stadgar åtskilliga tillägg och ändringar vidtagits den 12 Juli 1872.

Enligt dessß stadgar är skolans ändamål »att i allmänhet åt per
soner, hvilka redan ingått i industriell yrke och företrädesvis åt dem, 
som sysselsätta sig med jern- och stålmanufakturnäringen, bibringa de 
för utöfningen af sådant yrke mest behöfliga elementar-kunskaper.»

För att till lärjunge i skolan blifva antagen erfordras: att hafva 
fyllt tolf år, ega god frejd och försvarlig kristendomskunskap, kunna 
obehindradt läsa svenska språket, hafva läslig handstil samt kunna de 
fyra räknesätten i hela tal.

Läroåret är fördeladt i tvenne terminer, höstterminen (September— 
December) och vårterminen (Januari—April) med korta uppehåll under 
jul- och påskhelgerna, så att undervisningen hvarje läroår fortgår i 32
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veckor. Undervisningstiden är uteslutande förlagd till aftontimmarne. 
Hela lärokursen omfattar en tid af tre år och är fördelad i tvenne 
kurser, en lägre, beräknad för ett, och en högre, beräknad för två år, 
egande dock lärjunge, som utom skolan inhemtat nödiga förkunskaper, 
att omedelbart vinna inträde i den högre kursen.

Undervisningsämnena äro:
för den lägre kursen, aritmetik, algebra, geometri, svenska språket 

och frihandsteckning, hvarjemte i denna kurs äfven meddelas någon 
undervisning i bokföring, ehuru nämnda ämne egentligen tillhör den 
högre kursen;

för den högre kursen, mekanik och fysik, mekanisk teknologi, kemi, 
linearritning, frihandsteckning och bokföring.

Undervisningens omfattning i de särskilda läroämnena inhemtas af 
följande uppgifter:

Aritmetik efter Zweigbergks lärobok och aritmetiska tabeller;
Algebra efter Björlings lärobok till och med eqvationer af första 

graden;
Geometri, geometriska konstruktioner och beräkningar efter Focks 

lärobok;
Svenska språket, rättstafningslära med dithörande öfningar samt det 

allmännaste af form- och satsläran. Vid denna undervisning begagnas 
språklära för folkskolor af Sundén, jemte öfningar i uppsättning af bref 
m. m. af CedervalL

Frihandsteckning efter de för elementarläroverken föreskrifna vägg
planscher samt Hermes’ ritkurs och fransyska förläggsplanscher.

Mekanik och fysik efter »fysikens första grunder» af Floderus (dock 
med uteslutande af vissa delar ur akustiken och optiken). Af problemen 
öfvas företrädesvis de mekaniska och de hvilka tillhöra värmeläran.

Mekanisk teknologi. Afdelningarne om metallarbete: de fem första 
kapitlen i Karmarsch' lärobok, öfversatt af Eneberg.

Kemi efter Berlins mindre lärobok; de mer försigkomna lärjungarne 
begagna derjemte »kurs i laborationsöfningar» af Keyser.

Linearritning. Geometriska konstruktioner med ritöfningar. Beskrif-
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vande geometri (Markmans kurs) med tillämpningsproblem. Skugglära. 
Ritning af enkla maskindelar och isometrisk projektion.

Frihandsteckning, modellering och träsnideri. Klotsritning efter solida 
figurer; teckning och skuggning efter planscher och gipser. Modellering 
i lera och stundom i vax efter ritningar och modeller. I träsnideri 
gifves mera sällan undervisning.

Bokföring. Häruti följes den för slöjdskolan i Stockholm samt 
Stockholms borgarskola utarbetade kurs.

Under innevarande läroår följes nedanstående läsordning:

Lägre kursen. Högre kursen.

Söndag .....................................................

l:a Afdelningen. 2:a Afdelningen.

kl. '/28-'/29.

Bokföring

kl. 7,9—7,10.

Linearritning

kl. V, 8-7,9-

Linearritning

kl. '/29—7,10.

Mekanik

6—7 7-8 6-7 7-8 8—9 6—7 7-8 8-9

,r 1 Man dag .......... Aritmetik och Algebra Kemi Kemi

Tisdag.............. Frihandsteckning Linearritning Linearritning

Onsdag .......... Sv. språket Geometri Fysik Frihandsteckning Fysik Frihandsteckning

Torsdag .......... Aritmetik och Algebra Kemi Kemi

Fredag .......... Frihandsteckning Fysik Mekanik Fysik Mekanik

Lördag .......... Svenska språket Mekanisk 
teknologi Mekanik Mekanisk 

teknologi
Frihands
teckning

Enligt denna läsordning meddelas således undervisning i: 
Aritmetik o. Algebra 4 timmar i veckan, under 1 år sammanlagdt 128 timmar
Geometri.............. . 1 timme » » 1 » 32 »
Svenska språket.... .. 3 timmar » » 1 » 96 »
Frihandsteckning .. 4 » » » 1 »

)) ... 2 » » » 1 »
^288

»
» ... 3 » » » 1 »

Fysik ..................... .. 2 » » » 2 » 128 »
Mekanik ................ .. 2 » » » 2 » 128 »
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Mekanisk teknologi 1 timme i veckan, under 2 år sammanlagdt 64 timmar
Kemi ....................... 4 timmar » » 2 » 256 »
Linearritning .......... 3 )> » » 2 » 192 »
Bokföring ............... 1 timme » » 1 » 32 »

Lärjungarne ega i fråga om läroämnen full valfrihet; men för upp- 
flyttning i den högre kursen måste lärjunge vara godkänd i de för
beredande ämnen som tillhöra den lägre. Lärjunge, som blifvit mot
tagen i något visst eller några vissa ämnen, måste dock deruti ordentligt 
begagna undervisningen. Förfallolöst uteblifvande fem gånger medför 
en plikt af 5 kronor. I öfrigt är undervisningen kostnadsfri.

Skolan har under innevarande läroår 92 lärjungar, hvaraf 64 i den 
lägre och 28 i den högre afdelningen. Af de förra begagnas under
visningen i:

Aritmetik af .................................................................. 39
Geometri ....................................................................... 13
Frihandsteckning .......................................................... 40
Svenska språket............................................................ 32
Träsnideri....................................................................... 3

hvarjemte 20 af dessa lärjungar på särskild tid, utom läsordningen, 
åtnjuta undervisning i bokföring.

Af den högre kursens 28 lärjungar begagnas undervisningen i:
Mekanik af....................................................................  15
Fysik............................................................................... 14
Mekanisk teknologi........................................................ 9
Kemi....................................................  9
Bokföring....................................................................... 5
Linearritning.................................................................. 21
Frihandsteckning ... .., i, , n . ° ? ei annu anmalan skeddoch modellenng I

Af skolans närvarande 92 lärjungar äro:
Metallarbetare ............................................................... 61
Idkare af åtskilliga andra yrken.............................. 12
Utan yrke....................................................................... 19

I
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Undervisningen bestrides af:
En lärare i matematik;

» » i fysik, mekanik, mekanisk teknologi och bokföring;
» » i kemi;
» » i linearritning;
» » i frihandsteckning, modellering och träsnideri;
» » i svenska språket.

Enligt faststäld stat äro skolans utgifter:
Lön till föreståndaren 450 kronor

» » läraren i matematik ...................... 450 »
» » » i linearritning ..................................... 350
» » » i frihandsteckning, modellering och trä

snideri  700
» » » i mekanik och mekanisk teknologi  500
» » » i fysik ..... 500
» » » i kemi  500
» » » i svenska språket  300
» » » i bokföring  150
» » kassaförvaltaren  30

»

»
»
»
))

»
»
»

» » vaktmästaren .............................................................. 250 »
Undervisningsmateriel, samlingar m. m.  820 »

Summa 5,000 kronor

Kommunen förhyr lokal och bekostar densammas uppvärmning. 
Lokalen lemnar mycket öfrigt att önska både beträffande utrymme och 
inre anordningar.

Genom testamente af framlidne Direktören Ch. Zetterbergs enka 
uppbar skolan i slutet af år 1868 ett kapital af 5,000 kronor, hvaraf 
årliga räntan bör användas till premier åt deraf förtjente lärjungar.

Skolan står under Kommerskollegiets öfverinseende, men den när
mare tillsynen öfver och ledningen af hennes verksamhet, äfvensom för
valtningen af de anslagna medlen besörjes af en Direktion, bestående 
af pastor i församlingen, borgmästaren, chefen för Kronans gevärs
faktori samt en särskildt utsedd manufakturist. Skolans föreståndare 
förordnas af Kommerskollegium på Direktionens förslag. Direktionen
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eger att tillsätta och afskeda lärare, bestämma undervisningstider, för
dela läroämnena å dessa tider m. m.

Skolan har följande samlingar:
mekanisk och fysisk samling, hvaraf särdeles den sednare är för 

skolans behof fullständig;
kemisk samling, innehållande det för skolans undervisning nödvän

digaste;
en mindre samling af svenska och utländska mineralier;
samling af gipser, planscher och klotsar för ritundervisningen; 
bibliotek.
Någon mekanisk-teknisk samling har skolan egentligen icke, men 

en staten tillhörig och med afseende å manufakturerna inom staden 
bildad samling af smidesprof och verktyg äfvensom några verktygsma
skiner är numera uppstäld i skolans lokal och under dess vård.

Den nu meddelade redogörelsen för denna skola visar, att hon 
för vårt land är fullkomligt egendomlig i sitt slag, såsom intagande 
sitt rum emellan de teknisk^ elementarskolorna och de vanliga afton
skolorna. Med de förra har hon gemensam undervisningens mera 
teoretiska riktning, med de sednare lärjungarnes egenskap af yrkes
arbetare och i följd deraf undervisningens förläggande till aftnarne. Lika
som aftonskolorna medgifver hon lärjungarne valfrihet i fråga om under
visningsämnena, men sedan lärjungen gjort sitt val, är han vid det 
valda ämnet lika bunden som i den tekniska elementarskolan. Det egen
domliga och speciela syftet med denna skola har föranledt denna egen
domliga organisation, och det har synts Komiterade som om den sed
nare i allmänhet ganska väl motsvarar det förra, i följd hvaraf också 
skolan är väl förtjent af statens fortfarande understöd.

För Sverige finnes det nemligen knappast någon industrigren, som 
är mera naturlig och i följd deraf mera förtjent af det allmännas upp
muntran än jern- och stålförädlingen. Tidigt insågs detta och tidigt 
blef äfven Eskilstuna den ort, der det finare jern- och stål arbetet under 
statsmakternas hägn utvecklades. Redan under Konung Carl X Gustafs 
regeringstid vidtogos åtgärder för detta ändamål genom privilegiers och 
andra förmåners beviljande, och år 1771 inrättades den s. k. fristaden, 
der arbetare i jern, stål och andra metaller fingo nedsätta sig och komina

20
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i åtnjutande af flera fri- och rättigheter. Under sådana förhållanden 
utbildades i Eskilstuna en särdeles skicklig’ stam af handtverkare, l.vars 
arbeten kunde täfla med nästan hvilka andra som helst af samma slag, 
utom beträffande prisen. Den särdeles i England, med dess ofantliga 
omsättningsområde, kraftigt utvecklade maskinindustrien gjorde nem- 
ligen, äfven inom denna industrigren, allt större och större intrång på 
det egentliga handtverket, och om detta sednare skulle kunna bibehållas, 
blef derföre nödvändigt, då de äldre skyddsåtgärderna ej vidare kunde 
komma i fråga, att genom bibringandet af intellektuel bildning göra 
handtverkaren mottaglig för de vetenskapens resultat, hvilka äfven för 
detta handtverk ega tillämplighet.

Det var med klar uppfattning af de fördelar, som bereddes det all
männa derigenom att detta verkligen nationella arbete erhöll en tids
enlig utveckling, äfvensom med insigt i det allmännas pligt att gifva 
stöd åt en arbetarestam, hvilken till stor del uppstått genom statens 
medverkan, som riksdagen beviljade medel för inrättande och under
håll af nu i fråga varande skola. Behofvet af en sådan läroanstalt ökas 
ytterligare genom närvaron på samma ställe af statens gevärsfaktori 
med dess betydliga arbetarepersonal.

Skolans organisation synes vara, som redan är nämndt, i allmän
het ändamålsenlig. Jernförädlingen kräfver nemligen i främsta rum
met kunskaper i de ämnen, hvaruti här företrädesvis undervisas. Denna 
undervisning måste åtnjutas af yrkesarbetare med små förkunskaper, 
hvarför en vanlig teknisk elementarskola med dagundervisning ej här 
vore lämplig. Med yrkesarbetaren, som för de timmar han tillbringar 
i skolan, i allmänhet mister motsvarande aflöning på verkstaden, kan 
en fullt obligatorisk undervisning ej lämpligen anordnas, hvaremot det 
synes vara i sin ordning, att lärjungen är förbunden att oafbrutet be
gagna undervisningen i det ämne, hvaruti han blifvit antagen, hvilket är 
nödvändigt just i fråga om de ämnen, hvilka här äro de vigtigaste.

Men om ock, enligt Komiténs åsigt, denna läroanstalt icke erfordrar 
någon väsendtlig förändring i afseende å undervisningsplanen, förekomma 
dock vid den samma några missförhållanden, hvilka tarfva rättelse. Dit 
hör i främsta rummet den olämpliga anordningen att, såsom af läsord- 
ningen synes, den högre kursens båda årsafdelningar till en stor del
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undervisas samtidigt med hvarandra, hvarigenom, utom andra olägen
heter, inträffai’ att för den ena afdelningen undervisningens naturliga 
ordning helt och hållet omvändes. Det är emellertid egentligen blott 
läroämnena fysik, mekanik, mekanisk teknologi och kemi, som denna 
anmärkning gäller, enär för andra ämnen, företrädesvis ritkonst, den 
gemensamma undervisningen utan synnerlig olägenhet kan ega rum, 
så vida lärarekrafter och utrymme äro tillräckliga. Vid läsordningens 
granskning finner man ytterligare, att undervisningstiden skulle kunna 
något ökas genom att dels åtminstone några aftnar i veckan utsträcka 
den samma en timme längre eller till kl. 9, dels taga i anspråk något 
mera tid på söndagarne och i sammanhang dermed, likasom vid Slöjd
skolan i Stockholm, anordna gudstjenst i skolan. Härigenom skulle 
dessutom vinnas den fördel, att en betydlig del af ritundervisningen 
kunde meddelas vid dagsljus.

Dessa förändringar kunna emellertid ej genomföras utan någon för
höjning i åtskilliga lärares aflöning, hvilket väl i alla fall torde vara 
af tidsförhållandena påkalladt, om än vid en afton- och söndagsskola 
undervisning i allmänhet kan erhållas för mindre kostnad än vid en 
dagskola. De löneförhöjningar, som för det afsedda ändamålets upp
nående synas vara erforderliga, äro följande:
För läraren i matematik torde, under förutsättning af nå

got ökad undervisning i detta ämne, lönen böra höjas 
från 450 till 500 kronor eller med .................. 50 kronor

För lärarne i mekanik och mekanisk teknologi, fysik samt 
kemi anses, då undervisningstiden i dessa ämnen 
skulle komma' att betydligt ökas, aflöningen böra höjas
från 500 till 800 kronor hvardera, eller med..............  900 »

För läraren i linearritning bör, i anseende till ökad under
visningstid, aflöningen höjas från 350 till 500 kronor 
eller med .................................................................... 150 »

För läraren i frihandsteckning, modcllering och träsnideri 
upptages af samma skäl lönen med ett höjdt belopp, 
från 700 till 800 kronor eller med ....................... 100 »

Till uppehållande af gudstjenst under söndagarne föreslås 150 »
Sålunda en löneförhöjning af tillsammans....................  1,350 kronor
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I händelse att, såsom Komiterade här nedan föreslå, en ny och rym
ligare lokal anskaffas, måste en större utgift för den sammas belysning 
uppstå, hvarjemte till samlingarnes underhåll och fullständigande ett 
något ökadt anslag är väl behöfligt, hvarför Komiterade i underdånighet 
föreslå, att kostnaden för undervisningsmateriel, samlingar m. m. måtte 
upptagas till 1,070 kronor.

Skolans stat skulle under förutsättning af bifall till hvad Komiterade
här ofvan föreslagit, blifva följande:
Lön till föreståndaren  450 kronor

» » läraren i matematik  500 »
» » » i linearritning  500 »
» » » i frihandsteckning, modellering och trä-

snideri  800 »
» )) » i mekanik och mekanisk teknologi ...... ... 800 »
» » » i fysik......................................................... .... 800 »
» )) » i kemi .......................................................... ... 800 »
» » » i svenska språket..................................... . .. 300 »
» » » i bokföring................................................. . .. 150 »
» ». predikant ................................................................. . .. 150 ))
» » kassaförvaltaren...................................................... 30 »
» » vaktmästaren  250 »

Undervisningsmateriel, samlingar m. m.  1,070 »
Summa 6,600 kronor 

alltså en förhöjning i statsanslaget af 1,600 kronor.
Såsom redan i det föregående blifvit antydt, är den lokal, i hvil- 

ken skolan för närvarande är inrymd, långt ifrån ändamålsenlig, och 
svårligen kunna de för en teknisk skola erforderliga anordningar för 
laborationer m. m. åstadkommas uti en för andra ändamål uppförd och 
dertill fortfarande delvis begagnad, förhyrd lokal. Då genom bristerna 
i detta Miänseende skolans verksamhet påtagligen måste i ej ringa mon 
förlamas, hemställa Komiterade att staden, såsom vilkor för åtnjutande
af de fördelar, som den förslagna förbättringen af undervisningen vid 
skolan komme att medföra, måtte tillförbindas att för skolan anskaffa 
egen och fullständig lokal samt att fortfarande besörja den sammas 
underhåll och uppvärmning.
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Chalmersska Slöjdskolan i Göteborg.

Bland de tekniska undervisningsanstalterna i vårt land intager Chal
mersska slöjdskolan en ganska betydande, men tillika egendomlig ställ
ning. Under det att hon å ena sidan upptager lärjungar med endast 
folkskolans kunskapsmått och meddelar dem en rent elementär teknisk 
bildning, närmar hon sig å andra sidan till de högre tekniska lärover
ken och täflar i vissa fall med Teknologiska Institutet. Vid ett och 
annat läroverk i utlandet, t. ex. vid den högre slöjdskolan i Chemnitz, 
finner man jemväl dessa olika egenskaper förenade.

För att rätt fatta hvilka orsaker som föranledt de i Chalmersska 
slöjdskolans organisation förekommande egendomligheter, äfvensom de 
vilkor, hvilka betinga anstaltens vidare utveckling, är det nödvändigt 
att taga en öfversigt af skolans historia. Komitén utgår vid denna fram
ställning hufvudsakligen från de uppgifter, som Chalmersska slöjdsko
lans direktion, på Komiténs begäran, meddelat, äfvensom från de berät
telser om ifrågavarande läroanstalt, som dess förre och nu varande 
föreståndare offentliggjort.

I testamentarisk disposition hade det år 1811 aflidna kanslirådet 
Wilhelm Chalmers förordnat, att med användande af hans halfva qvar- 
låtenskap, skulle i Göteborg upprättas en »industriskola», till hvars» in
rättande styrande och vårdande» Frimurare-barnhus-direktionen i Göte
borg fick rättighet. Först år 1823 kom denna Direktion, sedan Kongl. Maj:t 
stadfäst testamentet, i besittning af de anslagna medlen, hvilka då utgjorde 
72,700 rdr banko. Men ännu dröjde det några år innaji en egentligen tek
nisk skola kom till stånd, dels i anseende till svårigheten att finna en lämp
lig föreståndare för anstalten, dels ock emedan man af obekantskap med 
en sådan skolas ändamål kom på åtskilliga afvägar. Sålunda bekosta
des af den Chalmersska donationen en spinnskola, i hvilken fattiga barn 
undervisades att plocka, karda och spinna ull, bomull och lin; dessutom 
föranstaltades undervisning för sjömän i de kunskapsgrenar, som erfor
drades för att kunna undergå »skeppareförhöret»; slutligen inrättades 
en väfskola, i hvilken unga fruntimmer af borgarklassen åtnjöto under-
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visning. Men sedan professoren Carl Palmstedt år 1829 öfvertagit läroan
staltens ledning, erhöll den en ny organisation, som i grunden ännu 
består, ehuru den sedermera betydligt utvidgats.

Under första läsåret deltogo 29 lärjungar i undervisningen. Denna 
omfattade: elementär fysik och kemi samt kemisk teknologi och kemi
ska laborationer, i hvilka läroämnen föreståndaren undervisade, vidare 
matematik jemte mekanik och linearritning samt arbete i modellverk
staden, för hvilka ämnen funnos två lärare. Härtill kom snart en fjerde 
lärare, som öfvertog undervisningen i elementar-kemi och kemiska la
borationer. Af donationens räntemedel tillkommo 2,800 rdr banko sko
lan, hvilket således utgjorde hennes hela årliga inkomst.

På detta sätt fortgick under några år skolans verksamhet med en, 
i förhållande till tillgångarne, ganska stor framgång, men icke utan stri
der. Inom Frimurare-barnhus-direktionen yppade sig olika åsigter om 
det mål, till hvilket skolan borde syfta. Man eftersträfvade å ena sidan 
att förvandla henne till, hvad hon från början var, en arbetsskola för 
fattiga barn. Å andra sidan sträfvade man att göra henne till en högre 
teknisk anstalt. De medel, som den Chalmersska donationen lemnade, 
voro allt för knappa, för att kunna medgifva skolans utbildning till en 
mera fullständig teknisk läroanstalt. Emellertid befästades skolans ställ
ning, sedan år 1835 ett årligt anslag af allmänna medel, uppgående till 
3,000 rdr banko, beviljats och sedan hon genom Kongl. brefvet af den 
28 September 1836 blifvit stäld under en egen styrelse, som utgjordes 
af landshöfdingen som ordförande, stiftets biskop, tre ledamöter af Fri
murare-barnhus-direktionen samt en för kunskaper känd fabrikant eller 
annan slöjdidkare utom nyss nämnda Direktion. I sammanhang härmed 
stadfäste Kongl. Maj:t den 9 November 1838 skolans stadgar.

Som nya läroämnen infördes: år 1841 mekanisk teknologi, hvari 
föreståndaren undervisade, och år 1845 frihandsteckning och lavering, 
för hvilka ämnen en särskild lärare anstäldes. Härtill kom modellering, 
i hvilket ämne undervisning meddelats sedan år 1846. Först nämnda 
år ökades bidraget af allmänna medel från 3,000 till 4,000 rdr banko 
årligen, och år 1859 till 6,000 rdr banko, hvarjemte Frimurare-barnhus- 
direktionen till skolan lemnade en större del af den Chalmersska donatio
nens räntemedel än förut, så att från sist nämnda år skolans mkomster
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uppgingo till 21,250 rdr rmt. Härigenom kunde undervisningen ytter
ligare utvidgas, så att den äfven omfattade de första elementerna af 
byggnadskonsten samt mineralogi och geognosi.

Den 26 September år 1862 faststälde Kongl. Maj:t nya stadgar för 
Chalmersska slöjdskolan, hvilka ännu äro gällande. Enligt dessa skall 
undervisning meddelas i följande kunskapsgrenar:

l:o. Ren matematik, omfattande dels repetition af algebra, två gra
der, jemte läran om logaritmer och serier, samt af stereometri och plan 
trigonometri, dels ock analytisk geometri samt första grunderna af eqva- 
tions-teorien, äfvensom af differential- och integral-räkningen.

2: o. Teoretisk och tillämpad mekanik, omfattande läran om fasta 
och flytande kroppars jemnvigt och rörelse, om krafter i allmänhet och 
deras arbetseffekter, om maskiner för uppfångande och meddelande af 
naturkrafter samt maskiner af mera allmänt begagnande.

3: o. Praktisk geometri eller landtmäteri och nivellering för indu- 
striela behof.

4: o. Ritning, nämligen vanlig maskinritning och af croquier med 
påtecknade mått samt arkitektonisk ornaments- och gipsafritning.

5: o. Beskrifvande geometri, så väl ren, som tillämpad på konstruk
tioner af sten och trä samt på perspektiv.

6: o. Allmän fysik, företrädesvis så vi dt denna vetenskap har mera 
allmän tillämpning på näringarne.

7: o. Tillämpad fysik, omfattande reglorna för byggnad och inrätt
ning af olika slags ugnar och eldstäder, af apparater för värmets upp
fångande och meddelande, för afdunstning, ångbildning, distillation, tork
ning, luftvexling, luftuppvärmning, m. m., samt elektricitetens och mag
netismens tekniska användande, med mera dylikt.

8: o. Allmän kemi, företrädesvis omfattande en närmare beskrifning 
af sådana ämnens egenskaper, som hafva en större användbarhet, dock 
med den utsträckning att alla allmänna kemiska naturlagar blifva för
klarade.

9:o. Kemisk teknologi, omfattande kunskapen om sättet att fram
bringa sådana tillverkningar, som hufvudsakligen grunda sig på kemi
ska lagar och tillvägabringas medelst kemiska operationer, äfvensom
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om råämnen, som dertill begagnas, och de färdiga fabrikatens beskaf
fenhet och egenskaper.

10. Mekanisk teknologi, omfattande kunskapen om sättet att fram
bringa sådana tillverkningar, för hvilka uteslutande eller hufvudsakligen 
begagnas mekaniska medel, äfvensom om dertill användbara råämnen 
och de färdiga fabrikatens beskaffenhet och egenskaper.

11: o. Mineralogi och geognosi, så vidt dessa vetenskaper hafva 
praktisk tillämpning.

12: o. Allmän byggnadskonst samt väg- och vattenbyggnadskonst.
13: o. Modellering i vax, lera och gips af ornamenter, basreliefs 

och fristående figurer.
I skolans mekaniska verkstad skall meddelas undervisning i filning, 

svarfning och polering af jern, stål och messing; svarfning, hyfling och 
polering af trä; förfärdigande af modeller till enkla och sammansatta 
mekaniska rörelser samt modeller till hela maskiner i metaller och trä, 
allt i mindre skala.

Lärjungarne indelades i två afdelningar. För inträde i den lägre afdel
ningen erfordrades blott ett kunskapsmått, ungefärligen motsvarande det 
folkskolan lemnar, hvaremot för undervisningen i den högre afdelningen 
den matematiska kunskap, som bibringas vid de högre elementar-lärover- 
kefi, lades till grund. Men den lägre afdelningen utgjorde ej en förbere
dande klass för den högre, utan båda voro fristående från hvarandra. 
Denna anordning vidtogs utan tvifvel för att motsvara så väl testators 
tihkännagifna afsigt att anstalten skulle komma att gagna den i Göte
borg uppväxande fattiga ungdom, som ock tillika den önskan att sko
lan skulle meddela en så vidsträckt teknisk undervisning, som i ett uti 
industriell. hänseende så betydande samhälle som Göteborg kunde vara 
af behofvet påkallad. Härigenom erhöll skolan klart uttalad den dubbla 
bestämmelse, som hon sedermera bibehållit, nemligen att på samma 
gång vara en lägre undervisningsanstalt, i hvilken de mest elementära 
tekniska kunskaper meddelades åt ynglingar, egnande sig åt handtverk 
eller lägre befattningar inom industriens tjenst, samt tillika en mellan 
en teknisk elementarskola och en teknisk högskola stående undervis
ningsanstalt. Men det visade sig snart, att ett så omfattande syfte 
icke kunde uppnås med de knappa medel, som stodo till skolans förfo-
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gande. Med anledning häraf söktes och beviljades ett förökadt stats
anslag, så att skolan från år 1867 af staten erhöll en årlig summa af 
32,000 kronor, hvaremot den Chalmersska donationen användes för ny
byggnad och inredning af ett lärohus samt undervisningsmateriel. Bygg
naden fullbordades år 1869, men redan under loppet af år 1867 hade under
visningen och lärarepersonalen erhållit den organisation, som sedermera 
förblifvit gällande.

Innan Komitén efter denna historiska öfversigt öfvergår till en redo
görelse för den nu vid Chalmersska slöjdskolan antagna undervisnings- 
plan, torde den böra, enligt skoldirektionens uppgifter, meddela en 
förteckning öfver de donationer, som tid efter annan tillfallit skolan, 
äfvensom en uppgift om de vid dem fästade vilkor. Dessa donatio
ner äro:
W. Chalmers' donation, stäld under Frimurare-barnhus-direktionens vård 

och förvaltning. Enligt af Direktionen den 1 December 1869 
afgifven redogörelse utgjorde de till donationen hörande penninge- 
medel .......................... 148,467 kronor 75 öre

vidare voro Chalmersska slöjdskolans gamla hus
och tomter n:r 11, 16, 12, 17 i Stadens 6:te
qvarter bokförda till  16,500 » — »

samt inventarier till  7,500 » — »
Summa 172,467 kronor 75 öre.

A. Björnbergs donation (gifven före år 1828)  kronor 5,000
A. Sibergs donation (af den 2 December 1846)  » 3,000
L. E. Magnus donation (af den 2 Maj 1852).............. » 1,000
A. C. Gibsons donation (af den 3 Juli 1858) ........................ » 5,000
W. Gibsons donation (af den 13 Oktober 1864)  » 5,000
Sv. Renströms donation (af den 6 Oktober 1869)  » 10,000.

Beträffande de vilkor, under hvilka dessa donationer äro gifna, bör 
anmärkas, att i afseende å den Chalmersska donationen, hvars förvalt
ning, enligt testators föreskrift, tillkommer Frimurare-barnhus-direktio- 
nen, denna Direktion vid öfverlemnandet af större delen utaf fonden för 
uppförande af nybyggnaden samt dess förseende med inredning och 
undervisningsmateriel, bestämt följande vilkor:

l:o. Att skolan allt framgent skulle bära stiftarens namn;
21
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2: o. Att den Frimurare-barnhus-direktionen, enligt Kongl. Maj:ts 
nådiga bref af den 28 September 1836, medgifna delaktighet uti skolans 
styrelse och förvaltning icke må komma att inskränkas;

3: o. Att, då Barnhus-direktionen har en ovilkorlig skyldighet att 
vaka deröfver, att de af framlidne kanslirådet Chalmers donerade medel 
fortfarande må blifva använda för det af testator afsedda ändamål, Direk
tionen öfver Chalmersska slöjdskolan skulle, till betygande deraf, till Barn
hus-styrelsen utfärda en icke räntebärande förskrifning å det belopp, 
hvartill donationskapitalet vid öfverlemnandet uppgick, hvilken förskrif
ning borde på Chalmersska slöjdskolans bekostnad intecknas uti den nya 
skolbyggnaden samt af Barnhus-styrelsen förvaras, för att, i fall skolan 
framdeles skulle upplösas eller, utan Barnhus-styrelsens medgifvande, 
omorganiseras, Styrelsen då måtte kunna återfordra kapitalet för att an
vända det i enlighet med testators föreskrift.

Chalmersska slöjdskolans nya byggnadei- äro således att betrakta som 
tillhörande donationsfonden, och deras värde ingår i den summa, hvil
ken ofvan är angifven som denna fonds kontanta tillgång. Utöfver 
denna summa användes för nämnda byggnader omkring 50,000 kronor, för 
hvilken skuld den gamla fastigheten, som ännu är osåld, blifvit intecknad.

Vid Björnbergs, Sibergs och Magnus’ donationer voro icke några 
särskilda vilkor fästade. Dessa gåfvor hafva jemte uppkomna bespa
ringar blifvit använda hufvudsakligen till bekostande af en erforderlig 
tillbyggnad å skolans äldre fastighet, en åtgärd, som i betydlig mån 
ökat skolans verksamhetsförmåga äfvensom värdet af denna fastighet.

Beträffande G-ibsonska donationen är endast stadgadt, »att skolans 
Styrelse eger att använda årliga räntan på sätt Styrelsen pröfvar skäligt». 
Vid Renströms donation finnes den föreskrift fästad, »att räntan deraf 
bör af Direktionen användas på det sätt som Direktionen för befrämjande 
af skolans ändamål finner lämpligast.»

Slutligen bör anföras, att Göteborgs stad kostnadsfritt upplåtit den 
tomt, å hvilken skolans nya byggnader äro uppförda och dervid fästat 
det vilkor: att platsen hvarken nu eller framdeles får begagnas till an
nat ändamål än till tomt för allmän lärobyggnad.

Efter denna inledning öfvergår Komitén till en framställning af Chal
mersska slöjdskolans nu varande verksamhet. Redan af det förut an-
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afdelningar. Dervid bör dock anmärkas, att undervisningen är ordnad 
med hufvudsakligt afseende på den högre afdelningens behof, och att de 
lärjungar, som tillhöra den lägre afdelningen, endast kunna gemensamt 
med dem deltaga i några läroämnen, som äro af den beskaffenhet, att 
deras ringa förkunskaper kunna anses tillfyllestgörande. Någon be
stämd tidslängd för den lägre afdelningens kurs finnes icke, utan lär
jungen får vid skolan tillbringa ett större eller mindre antal år, allt ef
ter önskan. Dock bör elev, som vid undervisningens begagnande visar 
fortfarande försumlighet, af direktionen skiljas från skolan. De läro
ämnen, i hvilka lärjungar, tillhörande den lägre afdelningen, kunna del
taga äro, enligt 1873—1874 års arbetsplan:

Antal timmar 
i veckan.

Ren matematik, nemligen algebra och planimetri  
Elementar-mekanik  
Beskrifvande geometri med linearritning  
Mekanisk teknologi  
Elementar-kemi, oorganisk  
Frihandsteckning  
Modellering  
Verkstadsarbete 

3
1
4
2
4
7
4

18
Undervisuingsplanen för den högre afdelningen afser en treårig 

kurs. Under det första året är den gemensam för alla lärjungar; under 
de båda följande åren delar den sig i tre grupper, nemligen för meka
nik, teknisk kemi och byggnadskonst. Följande tabell visar, enligt 
1873—1874 års arbetsordning, undervisningstimmarnes fördelning under 
de olika årskurserna: 

Första året. i vec
(Lika för alla fack). [

Ren matematik, nemligen algebra jemte logaritmer och se
rier, plan trigonometri, analytisk geometri  6



 ■MM  
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8

Ai.

2

B

Antal timmar 
i veckan.

4
9

2

?;4

■}.'’ 4

Dessutom stereometri 

Elementar-mekanik
Beskrifvan.de geometri med linearritning 
Allmän fysik
Elementar-kemi, oorganisk
Kemiska laborationer
Frihandsteckning 
Modellering
Verkstadsarbete 

Andra året.
a) Afdelningen för mekanik.

Ren matematik, nemligen funktionslära, de första grun
derna af eqvationsteorien samt af differential- och inte
gralräkningen 

Landtmäteri och nivellering
Teoretisk mekanik 
Mekanisk teknologi
Beskrifvande geometri med linearritning
Elementar-kemi, organisk
Maskinlära 
Maskinkonstruktioner 
Frihandsteckning .......................................................
Modellering...........................................................
Verkstadsarbete ..........................................

b) Afdelningen för teknisk kemi.
Kemisk teknologi
Elementar-kemi, organisk 
Mineralogi och geognosi 

4 
under vår
terminen.

4
2
4
2
2
9
7
4
6

2 under höst
terminen.

1
4
6
4

à 12
7
4

11

i as
Bl $

Beskrifvan.de


2

Ê£

4
2
9
3
7
4
5

Antal timmar 
i veckan.

Kemiska laborationer 
Mekanisk teknologi...
Frihandsteckning 
Modellering

2 
under vår

terminen.
4
2
4
2
9
2
2
7
4
6

17*/2
2
7
4

c) Af delning en för byggnadskonst.
Ren matematik, nemligen funktionslära, de första grun

derna af eqvationsteorien samt af differential- och inte
gralräkningen

Landtmåteri och nivellering
Teoretisk mekanik  
Mekanisk teknologi  
Beskrifvande geometri med linearritning  
Maskinlära  
Maskinkonstruktioner ...................
Elementar-kemi, organisk  
Mineralogi och geognosi  
Frihandsteckning 
Modellering
Verkstadsarbete 

A

Tredje året.

a) Afdelningen för mekanik.
Teoretisk mekanik 
Maskinlära 
Maskinkonstruktioner 
Tillämpad fysik 
Frihandsteckning 
Modellering 

i Verkstadsarbete ..............................................
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b) Af delningen för teknisk kemi.
Kemisk teknologi
Kemiska laborationer 
Tillämpad fysik 
Frihandsteckning 
Modellering
Verkstadsarbete 

Antal timmar 
i veckan.

4
17%

3
7
4
5

c) Af delningen för byggnadskonst.
Teoretisk mekanik  
Maskinlära ..................................... .
Maskinkonstruktioner 
Tillämpad fysik 
Allmän byggnadskonst, föredrag

» » ritning
Väg- och vattenbyggnadskonst, föredrag 

» » » ritning 
Frihandsteckning 

4
2
9
3
2
4
2
4
7
4

Det bör vid dessa tabeller märkas, att flera af de för olika år 
upptagna kurser i samma ämne äro sammanförda till ett, så att lär
jungar, tillhörande andra och tredje året, i vissa ämnen erhålla samtidig 
undervisning. Detta är händelsen med den kemiska teknologien, de 
kemiska laborationerna, den teoretiska mekaniken, maskinläran, maskin
konstruktionerna, frihandsteckningen, modelleringen och verkstadsar
betet. Den lägre afdelningen åtnjuter särskild undervisning endast i 
beskrifvande geometri med linearritning, ren matematik samt verk
stadsarbete. I alla öfriga läroämnen, som äro upptagna i undervisnings- 
planen för den lägre afdelningen, är undervisningen gemensam för denna 
afdelnings lärjungar och för lärjungarne af första eller andra årskurserna 
i den högre afdelningen.
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För att upplysa, till hvilket omfång undervisning vid Chalmersska 
slöjdskolan meddelas i de särskilda läroämnena, bifogas följande upp
gifter, hemtade ur de programmer för läsåret 1873—1874, som blifvit 
Komitén meddelade.

Allmän fysik. I detta ämne genomgås större delen af A. H. Focks 
lärobok för Teknologiska Institutet jemte tillägg. De stycken, som till
höra den mekaniska fysiken, uteslutas, emedan de föredragas i samband 
med mekaniken. Talrika försök göras, hvarjemte eleverna öfvas i lös
ningen af fysikaliska problemer. 48 elever och 5 åhörare deltogo i un
dervisningen.

Ren matematik. De här använda läroböcker äro:
För lägre afdelningen: Bjorlings algebra, Cronhjelms planimetri 

och proportionslära. Elevantalet 64;
För högre afdelningens l:sta årskurs: Bjorlings algebra, Lind

mans plana trigonometri, Alreiks stereometri, Fogelmarcks analytiska 
geometri. Elevantalet 48, utom 5 åhörare;

För högre afdelningens 2:dra årskurs: Bjorlings differentialräk
ning, Brochs Lærebog i högre matematik, m. fl. Elevantalet 26.

Landtmäteri och nivellering. I dessa ämnen genomgås en del af Al
reiks lärobok i landtmäteriet jemte skriftliga anteckningar. Dessutom 
öfningar på fältet jemte kartritning.

Beskrifvande geometri med linearritning. Förberedande öfningar; pro- 
jektionsritning efter modeller af de geometriska kropparne samt af ma
skindelar; croquisritning med påtecknade mått efter modeller och ma
skiner; öfningar i lavering och färgläggning; konstruktion af skuggor 
och slagskuggor; isometrisk perspektivritning af maskiner; föredrag och 
öfningar i beskrifvande geometri. Antalet elever af lägre afdelningen 
62, af öfre 50, utom 6 åhörare.

Oorganisk elementar-kemi med tillhörande laborationei- (under l:sta 
året). Vid undervisningen i detta ämne följes Berlins och Blomstrands 
lärobok, som till större delen medhinnes. Elevantalet af högre afdelningen 
48, förutom 8 åhörare. Af den lägre afdelningens lärjungar, hvilka 
endast som åhörare deltogo i undervisningen, var antalet 62. Labo- 
rationerna under första året äro obligatoriska endast för de elever i den 
öfre afdelningen, som ämna att följande år egna sig åt kemiskt-tekniska
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facket. De omfatta dels preparat-framställning, dels lättare qvàlitativa 
analyser. 19 lärjungar deltogo i dessa laborationer.

Organisk kemi. Inledning; kolväten, glycoler, glycerin, kolhydrater, 
cyanföreningar, benzolderivater, naftalinderivater, organiska baser m. m. 
Elevantalet 17.

Mineralogi och geognosi. Vid undervisningen användes Sjögrens läro
bok i mineralogi jemte Bergstrands geologi samt delar af Erdmans 
»Bergarternas kännedom». Elevantalet 16.

Kemisk teknologi. Såsom lärobok i ämnet användes Wagners »Die 
Chemische Technologie». Kemiska fabriker i granskapet af Göteborg 
besökas. Elevantalet 2.

Kemiska laborationer anställas af kemiskt-tekniska afdelningens lär
jungar i ett för dem ordnadt särskildt laboratorium. Här fortsättas 
arbetena under fyra terminer. Den första terminen egnas åt qvalitativa 
analyser samt öfning i vågens användande, den andra åt qvantitativa 
analyser, tredje och fjerde terminerna åt tekniska undersökningar af 
fabriksprodukter. Elevantalet 2.

Mekanisk teknologi. Vid undervisningen användes förnämligast Kar
marsch’ mekaniska teknologi. Hufvudsakligen behandlas träets och 
metallernas bearbetning. Mekaniskt-tekniska fabriker i granskapet af 
Göteborg besökas. Elevantalet 55 af lägre och 15 af den öfre afdcl- 
ningen.

Elementar-mekanik: Mekanikens grundbegrepp, statik, dynamik, vät
skors jemnvigt och rörelse. Elevantalet af lägre afdelningen 51, af 
öfre afdelningen 46.

Teoretisk mekanik. Vid undervisningen användas hufvudsakligen 
Dahlanders och Ritters läroböcker i mekanik; större delen af den först 
nämnda medhinnes. Elevantalet 29, utom 2 åhörare.

Maskinlära. Inledning; vattenhjul, turbiner, grunderna för den me
kaniska värmeteorien, ångpannor, ångmaskiner, lokomotiver, varmlufts
maskiner. Vid undervisningen användas hufvudsakligast Dahlanders 
inledning till maskinläran och Ekstrands framställning af teorien för 
varmluftsmaskiner. Elevantalet 29, utom 2 åhörare.

Maskinkonstruktioner. Härvid följes Reuleaux’ af Ångström bearbetade 
»Konstruktör» m. fl. arbeten. Till en början öfvas lärjungarne med
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konstruktion af enkla maskindelar, derefter med konstruktion af kra
nar, vattenkraftmaskiner och ångmaskiner. Antalet elever 29, utom 2 
åhörare.

Tillämpad fysik. Härvid följes A. H. Focks tillämpade värmelära 
jemte tillägg; vidare afhandlas antingen tillämpad electricitetslära eller 
läran om gaslysningen. Elevantalet 15.

Allmän byggnadskonst med tillhörande ritning. I detta läroämne 
omfattar undervisningen: läran om byggnadsmaterialier, jordarbeten, 
grundläggning, stenhuggare-, murare- och timmermansarbeten samt öf- 
riga byggnadsarbeten; vidare byggnadskonstens historia med särskild 
hänsyn till konstruktionen och den deraf framgående konstformen. Un
der ritöfningarne sysselsättas lärjungarne med konstruktion af enklare 
byggnader med dertill hörande detaljer i större skala. Elevantalet 23, 
utom 4 åhörare.

Väg- och vattenbyggnadskonst med tillhörande ritning. Undervisningen 
omfattar: vägbyggnadskonst, jernvägsbyggnadskonst, brobyggnadskonst, 
vattenbyggnadskonst jemte läran om vattenledningar och vattenaflopp. 
Vid ritöfningarne konstruera eleverna detaljer till väg- och jernbane- 
anläggningar samt fullständiga ritningar til] broar, slussar m. m. Elev
antalet 8, utom 4 åhörare.

Frihandsteckningen omfattar ritning efter klotsar, som utföres dels 
på fri hand, dels genom perspektiviska konstruktioner samt ritning efter 
planscher och gipser. Elevantalet 87.

M.od,ellering. Arbeten utföras både i lera och vax samt affermas 
derefter i gips. 75 elever hafva deltagit i denna undervisning.

Verkstadsarbete. I skolans mekaniska verkstad meddelas undervis
ning i filning, svarfning och polering af jern, stål och messing; s-varf- 
ning, hyfling och polering af trä; förfärdigande af modeller till enkla 
och sammansatta mekanismer samt till hela maskiner. Elevantalet 100.

För att antagas till elev vid Chalmersska slöjdskolan erfordras, 
som nämndt, det kunskapsmått i matematik, som meddelas vid de högre 
elementar-läroverken.

Andra än inskrifna elever kunna dock, efter anmälan hos förestån
daren, såsom åhörare erhålla, undervisning vid skolan.

22



Lärarepersonalen vid Chalmersska Slöjdsskolan är följande:
Föreståndaren, som tillika är lärare i allmän fysik;
En lektor i matematik Och linearritning;

» i kemi, kemisk teknologi, mineralogi och geognosi;
» i mekanik och maskinlära samt mekanisk teknologi;

En lärare i tillämpad fysik, som tillika är andre lärare i matematik;
» i oorganisk kemi;
» i allmän byggnadskonst:
» i väg- och vattenbyggnadskonst;
» i frihandsteckning och modellering;

En verkmästare.
Dessutom biträdas lärarne vid den mera elementära undervisningen 

af repetitörer; dessa äro vanligen äldre elever, som ännu icke aflagt 
afgångsexamen.

Med undantag af föreståndaren, hvilken tillsättes af Kongl. Maj:t 
och åtnjuter professors namn och värdighet, antagas lärarne af Direk
tionen genom förordnanden, hvilka så väl å Direktionens som lärarnes 
sida kunna uppsägas. Sker sådan uppsägning ej senast tre månader 
före lästerminens början, kommer förordnandet att för samma termin 
fortfara.

Följande sammandrag af Chalmersska Slöjdskolans räkenskaper för 
år 1872 visar skolans inkomster och utgifter:

Inkomster:
Saldo från 1871 .......................................................... 1,400 kronor 29 öre
Statsanslag för 1872 .................................................. 32,000 » — »
Kongl. Kommers-Kollegii anslag till premier och 

stipendier ..................................................... 450 » — »
Ränta från Gibsonska fonden .................................. 600 » — »
Ersättning för af elever uttagna verktyg samt af- 

gift från åhörarne .... :................................ 1,045 » 10 »
Bidrag från Chalmersska donationsfonden till fyl

lande af den brist, som uppstått vid utgifter
nas bestridande för kol, ved, gas och diverse 3,258 » 75 ))

Summa 38,754 kronor 14 öre



171

Summa 38,754 kronor 14 öre

U t gif t er:

Första utgiftstiteln Löner.......................................... 23,260 kronor — öre
Andra » Premier och stipendier .......... 575 » — »
Tredje » Biblioteket ............................... 767 » 83 »
Fjerde » Instrumenter och råämnen.... 985 » 7 »
Femte » Laboratoriet ............................ 1,153 » 42 »
Sjette » Mekaniska verkstaden............ 4,225 » 67 »
Sjunde » Kol, ved, gas, diverse utgifter 6,365 » 41 »
Saldo till år 1873 .. 1,421 » 74 »

Det bör härvid anmärkas, att Barnhus-styrelsen nu mera endast 
förvaltar de under senare åren af enskilda personer gjorda donationer 
samt den osålda äldre fastigheten, hvars alla lägenheter äro uthyrda, 
och hvaraf de inflytande hyrorna till fullo betäcka räntan å det upptagna 
lånet, utom skatter och underhåll. Men de dryga utgifterna vid de nya 
skolbyggnaderna för kol, ved, belysning, dessa fastigheters underhåll och 
diverse, sammanförda under benämningen »sjunde hufvudtiteln», öfver- 
stiga anslaget med ett icke obetydligt belopp, hvarföre skolans styrelse 
hos Kongl. Maj:t sökt och erhållit tillstånd att genom upptagande utaf 
elev-afgifter öka inkomsterna.

Utöfver de i sjette utgiftstiteln upptagna utgifter, bekostar Chal- 
mersska donationsfonden 600 kronors årlig aflöning för den vid verk
staden anstälde maskinisten.

Följande löner utgå till föreståndare, lärare och öfrige tjenstemän
vid läroverket:
Föreståndarens arvode ......... 3,500 kronor
Sekreterarens arvode.................................................................. 400 »
Läraren i allmän fysik ............................................................ 1,200 »
Lektorn i matematik och linearritning .................................  3,500 »

» i kemi, kemisk teknologi, mineralogi och geognosi 3,500 »
» i teoretisk och tillämpad mekanik samt mekanisk

teknologi ............................................................... 3,500 »
Andre läraren i matematik....................................................... 700 »
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Läraren i tillämpad fysik
» i oorganisk kemi 
» i allmän byggnadskonst 
» i väg- och vattenbyggnadskonst 
» i frihandsteckning
» i modellering .........

Bibliotekariens arvode

600 kronor
1,500 )>

900 »
900 »
600 »
400 )>
250 »

Verkmästaren .................
Vaktmästaren ..............................................

2,500 ■ »
700 »

Dessutom åtnjuter föreståndaren, som tillika är sekreterare och 
lärare i allmän fysik, boställsvåning uti läroverkets nya byggnad. Afven 
vaktmästaren och maskinisten hafva fria bostäder.

Chalmersska slöjdskolan har temligen rikhaltiga samlingar af me
kaniska modeller, fysikaliska apparater, tekniska och kemiska prof, samt 
ett icke obetydligt tekniskt bibliotek.

Lokalerna äro nu mera, sedan skolan erhållit nya byggnader, gan
ska tillfredsställande. Särskildt bör anmärkas, att för den kemiska 
undervisningen en särskild, väl inrättad byggnad, med två laboratorier, 
föreläsningssal, rum för samlingar m. m. blifvit uppförd samt att äfven 
den mekaniska verkstaden inrymmes i en särskild byggnad, som inne
håller ångmaskin samt flera arbetsmaskiner.

Antalet elever, som år 1829 utgjorde 29, hade redan år 1839 stigit 
till 62, år 1849 till 68, år 1859 till 107, år 1869 till 111, och uppgick 
under höstterminen år 1873 till icke mindre än 155, hvaraf

i lägre afdelningen  62
i öfre »  80
samt åhörare .... .................. 13

Efter dessa uppgifter om Chalmersska slöjdskolans successiva 
utveckling och nu varande tillstånd, öfvergår Komitén till en redogörelse 
för de förändringar i hennes organisation, hvilka, efter Komiténs åsigt, 
vore lämpliga att vidtaga, och som kunde sätta denna läroanstalt i stånd 
att ännu mera gagna industrien. I afseende å motiverna till de af Ko
mitén härvid föreslagna detaljbestämmelser, får Komitén i allmänhet 
hänvisa till de grunder för tekniska läroverks organisation, som Komitén 
redan i fråga dels om den tekniska högskolans, dels om de tekniska
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elementarskolornas organisation framstält. Det är endast vid några 
punkter och i synnerhet vid sådana, som äro för Chalmersska Slöjd
skolan egendomliga, som det torde vara erforderligt att vidare utveckla 
de motiver, som ligga till grund för Komiténs förslag angående denna 
läroanstalts organisation.

Chalmersska Slöjdskolans ändamål.

Det synes Komitcn otvifvelaktigt, att det med den Chalmersska 
donationen åsyftade ändamål var upprättandet af en läroanstalt för 
den ungdom, som egnar sig åt den industriela arbetarens yrke. Enligt 
den af Frimurare-barn hus-direktionen i Göteborg genom dess ordfö
rande den 5 November 1829 vid Chalmersska slöjdskolans öppnande 
för vetenskaplig undervisning afgifna berättelse, hade nemligen Di
rektionen emottagit denna donation »för att inrätta en slöjdskola till 
kostnadsfritt begagnande af den här i staden uppväxande fattiga 
ungdomen». De öfverläggningar, som försiggingo och de olika menin
gar som yttrades, angående slöjdskolans organisation under första 
åren af dess tillvaro, bekräfta än ytterligare att sådan varit stiftarens 
afsigt.

Vore Chalmersska slöjdskolan uteslutande grundad på nyss nämnda 
donation, skulle således denna skola egentligen böra vara en läroanstalt, 
hvilken åt sina, endast genom folkskolans undervisning förberedda lär
jungar meddelade en elementär teknisk bildning, afsedd att göra dem 
skickliga att som arbetare och arbetsförmän gagna industrien. Men 
den Chalmersska slöjdskolan är nu mera hufvudsakligen att anse så
som en statsanstalt, och staten, hvilken genom sina anslag uppehåller 
skolan, eger otvifvelaktigt befogenhet att tillse, det skolan uppfyller 
de vilkor, som för det allmännas intressen äro vigtigast, jemte det han 
vid den förtjente mans önskan och syfte, som gifvit skolan dess upp- 
hof och genom hvars frikostiga skänk hon erhållit en ändamålsenlig 
lokal, bör fästa behörigt afseende.

Ur denna synpunkt bör således den frågan bedömas, hvilken ställning 
Chalmersska slöjdskolan til] största gagn för det allmänna bör intaga.
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Bör hon göras till en teknisk högskola? Eller skulle hon verka mera 
ändamålsenligt såsom en teknisk elementarskola, ungefärligen så orga
niserad, som Komitén i det föregående föreslagit? Eller skulle hon 
böra vara en ännu lägre, på folkskolans grundval bygd industriskola? 
Otvifvelaktigt skulle läroverket i alla dessa olika former kunna gag-* 
nande inverka på industrien; uppenbarligen måste likväl någon af 
dem vara, den, som bäst motsvarar behofvet och således bör i första 
rummet väljas.

Chalmersska slöjdsskolan har från en anspråslös början småningom 
arbetat sig allt högre upp, och det saknas icke hos henne en sträfvan 
att allt mera närma sig till en teknisk högskolas verkningskrets. De 
aktningsvärda bevekelsegrunder, som föranledt denna sträfvan, äfven- 
som det nit och det intresse, hvilka, äfven med små tillgångar, utvecklas 
under arbetet för att nå ett högre mål, förtjena allt erkännande, och Ko
mitén för sin del kan icke annat än högt uppskatta deras värde. Men 
å andra sidan kan man icke tillsluta ögonen för den sanningen, att för 
ett land med icke större folkmängd än den Sverige eger, en enda tek
nisk högskola måste vara fullt tillräcklig. En högskolas underhåll är ock 
förenadt med så betydande kostnader, att, ehuru Teknologiska Institutet 
uppbär ungefär dubbelt så stort årsanslag som Chalmersska slöjdskolan, 
det först nämnda läroverket, hvars organisation likväl i det hela taget 
är ganska ekonomiskt ordnad, icke kan utan ökadt anslag rätt uppfylla 
de fordringar, man i våra dagar måste ställa på en teknisk högskola. 
Ännu mindre kunde detta blifva möjligt för Chalmersska slöjdskolan, 
hvilken således, om hon skulle blifva en teknisk högskola, komme att 
taga mycket betydande bidrag af allmänna medel i anspråk.

Att en teknisk elementarskola för en stad, sådan som Göteborg, 
hvilken utgör medelpunkten för en mycket betydande industriel verk
samhet, är af stor vigt, kan icke nekas. Under det att ett jemförelse- 
vis mindre antal ingeniörer, arkitekter, konstruktörer och arbetschefer 
med högre teknisk bildning användes, är för den närmaste ledningen 
af de tekniska arbetena ett mycket stort antal personer med elemen
tär teknisk bildning behöfligt. Inom en verkningskrets, motsvarande 
en teknisk elementarskolas, kan till följe häraf den i fråga varande 
läroanstalten verka till ett obestridligt gagn för landets industri. Att <



175

stänga hennes verksamhet inom de gränser, en sådan bestämmelse 
skulle föreskri fva, skulle likväl, efter hvad det synes Komitén, allt för 
mycket strida så väl emot hennes genom allvarliga bemödanden redan 
tillryggalagda utveckling, som emot hennes nu varande ståndpunkt 
och anda.

Det kunde slutligen sägas, att äfven en teknisk elementarskolas verk
samhet och ställning är för hög, för att den skulle rätt svara mot det 
af skolans stiftare afsedda ändamål. En teknisk elementarskola, efter den 
plan Komitén för ett sådant läroverk uppställt, kan icke ställas i omedel
bart samband med folkskolan; den kan derföre icke annat än undan
tagsvis tjena de egentliga arbetarnes utbildning. På grund deraf kunde 
man yrka, att skolan icke skulle frångå det af stiftaren ursprungligen 
afsedda syfte.

Vid valet emellan dessa särskilda möjligheter har det synts Komitén, 
att hufvudsakligen den hittills vunna erfarenheten borde tjena till led
ning. Fastän den Chalmersska slöjdskolan icke kan eller bör förvandlas 
till en teknisk högskola, så vore det likväl till omisskännlig skada för 
den tekniska bildningen, om hon icke skulle fortfarande få föra sina 
lärjungar så långt fram som hon hittills förmått. Det kan ock, då en 
läroanstalt till följe af sin inre utveckling kommit att intaga en ställning 
emellan den egentliga högskolan och det tekniska elementarläroverket, 
icke vara utan nytta, att genom bibehållandet af denna ställning, en 
ökad erfarenhet af olika undervisningsplaners tillämpning kommer det 
hela till godo.

Lika litet synes det böra i fråga komma, att den vid Chalmersska 
slöjdskolan redan befintliga lägre afdelning skulle upphöra. Obestridli
gen är det riktigt, att vid den samma fortfarande finnes jemväl en sådan 
afdelning, hvilken kan anses motsvara stiftarens afsigt, äfvensom att för 
denna afdelnings underhåll användes åtminstone en så stor summa, som 
räntan å donationen utgör. Fördelningen af en teknisk läroanstalt i 
två skilda afdelningar, den ena mera elementär, den andra mer veten
skaplig, är från industriens ståndpunkt fullt berättigad, likasom ock 
exempel derpå ingalunda saknas i andra länder. De olika befattningar 
i industriens tjenst, till hvilka en sådan anstalt har att förbereda, äro 
nemligen af så väsendtligt skilda slag, och taga i anspråk så betydligt
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olika grader af kunskap, att det icke kan vara utan nytta om de mot
svaras af olika afdelningar inom läroverket, lämpade efter olika förkun
skaper. Under det att verkmästaren, byggmästaren, idkaren af de när
mast fabriksindustrien stående arterna af handtverk m. fl. liafva behof 
af en jemförelsevis högre teknisk bildning, måste för arbetsförmannen, 
maskinisten, maskinarbetaren, den vanlige handtverkaren, ett vida lägre 
kunskapsmått vara tillfyllestgörande.

Det skulle härvid kunna anmärkas, att, om dessa grundsatser vore 
allmänt giltiga, äfven de i olika delar af landet befintliga tekniska ele
mentarskolorna borde fördelas i två skilda afdelningar, eller ock att 
nya tekniska läroanstalter med ännu mer elementär riktning än dessa 
borde upprättas. Det senare skulle utan tvifvel i flera hänseenden vara 
fördelaktigt, men det kan icke vara oeftergifligen nödvändigt. De tek
niska afton- och söndagsskolorna kunna nemligen i de flesta fall lemna 
den undervisning, som förut nämnda läroanstalter afse, och sådana skolor 
böra utan fråga vara förenade med de tekniska elementarskolorna, så
som ock i sjelfva verket redan är händelsen.

Man kunde äfven sätta i fråga, huruvida icke Chalmersska slöjd
skolans lägre afdelning borde vara en afton- och söndagsskola. Om 
Frimurare-barnhus-direktionen vid slöjdskolans första upprättande vid
tagit en sådan anordning, hvilken ingalunda strider mot donationens 
syfte, skulle detta otvifvelaktigt hafva varit fullt befogadt. Men under 
nu varande förhållanden torde det vara mindre lämpligt att vidtaga en 
sådan förändring. De tekniska afton- och söndagsskolor, som finnas i olika 
delar af landet, underhållas i allmänhet af kommunerna, och det synes 
icke vara skäl att i detta hänseende göra något undantag. För öfrigt 
finnes redan i Göteborg en icke obetydlig afton- och söndagsskola, för 
hvars behof en ansenlig byggnad, bekostad genom den af framlidne 
grosshandlaren Sven Renström till Göteborgs samhälle gifna storar
tade donation, helt nyligen blifvit uppförd. Denna skola underhålles 
dels af staden, dels af Göteborgs slöjdförening, och man bör med skäl 
kunna hoppas, att Göteborgs samhälle icke skall underlåta att gifva åt 
denna anstalt allt det understöd behofvet kräfver. Genom en lämplig 
samverkan mellan de Chalmersska och Renströmska skolornå kunna dessa
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tillsamman bilda en verkligen storartad läroanstalt, hvars olika delar 
motsvara olika arter af teknisk undervisning.

I betraktande af nu anförda omständigheter synes det Komitén, att 
Chalmerska slöjdskolan bör vara en läroanstalt med ändamål dels att 
till inträde i industriens tjenst förbereda ynglingar, hvilka egna sig åt 
den industriela arbetarens yrke, och dels att meddela den undervisning 
som erfordras för blifvande verkmästare, eller ledare af tekniska anstal
ter och byggnadsarbeten. Skolan bör således, efter Komiténs åsigt, 
fortfarande innehålla två afdelningar, en lägre och en högre, motsva
rande dessa båda syften.

Då sålunda den dubbla bestämmelse, som Komitén ansett den Chal- 
merska slöjdskolan böra eg'a, nära öfverensstämmer med nu varande 
förhållanden, hafva Komiteräde i sitt förslag beträffande denna skola 
kunnat hufvudsakligen inskränka sig till att föreslå vissa i deras tanke 
gagneliga förändringar i enskildheter, särdeles af undervisningsplanen 
för den lägre afdelningen, äfvensom åtskilliga bestämmelser, åsyftande 
att gifva åt lärarne en säkrare ställning, än de för närvarande ega.

Inträdesfordringar.

I enlighet med de nu uttalade åsigter angående Chalmerska slöjd
skolans ändamål och i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de för denna 
skola redan gällande föreskrifter, får Komitén föreslå följande inträdes- 
fordringar.

För inträde i den lägre afdelningen: Fylda 14 års ålder; vitsordad 
god frejd och god religionskunskap; förmåga att obehindradt läsa och 
tydligt skrifva svenska språket samt god öfning i behandlingen af de 
fyra räknesätten, äfven med vanliga och decimal-bråk.

För inträde i den högre afdelningen: Utom de för inträde i den lägre 
afdelningen uppstälda fordringar, bör den sökande visa sig ega kunska
per i geometri, motsvarande de sex första böckerna af Euclides; i alge
bra två grader; hufvuddragen af historien och geografien, särdeles fä
derneslandets; svenska språkets grammatik, samt förmåga att någorlun
da ledigt öfversätta lättare tyska författare.

Direktionen för Chalmerska slöjdskolan har hos Eders Kongl. Maj:t
23
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i underdånighet, hemställt, bland annat, att åldern för inträdes vinnande 
i den högre afdelningen måtte höjas, dock endast på det sätt, att yng
ling, som uppnått 10 års ålder, skulle hafva företräde till vinnande af 
inträde i denna afdelning framför yngre inträdessökande, ett företräde, 
som direktionen äfven anser böra till godo komma yngling, som visar 
sig hafva under viss tid, t. ex. tre månader, deltagit i praktiskt arbete. 
Dä detta förslag synts Komitén väl grundadt, har den funnit sig ega 
skäl att i det samma instämma.

För öfrigt synes vid Chalmerska slöjdskolan, likasom vid Teknolo
giska Institutet, tillfälle böra lemnas dem som sådant önska, att i egen
skap af specialelever deltaga uti undervisningen i ett eller flera af sko
lans läroämnen, så framt de visa sig ega härför erforderliga förkunska
per. Specialeleverne böra lika som öfrige elever deltaga i repetitioner 
och öfningar.

Om man jemför nu nämnda inträdesfordringar med de bestämmel
ser, som för de tekniska elementarskolorna i detta hänseende af Komitén 
föreslagits, finner man, att för inträde i den högre afdelningen af Chal
merska slöjdskolan uppställts något högre och för den lägre afdelningen 
betydligt lägre fordringar än hvad för de sist nämnda läroverken ifråga
satts. Att för den lägre afdelningen fordringarne icke bestämmas högre 
än att de motsvara den bildning, folkskolan meddelar, torde vara, en
ligt hvad Komitén i det föregående anfört, fullt berättigadt. För den 
högre afdelningen åter skulle man visserligen kunna sätta i fråga att 
bestämma inträdesfordringarne till likhet med de tekniska elementar
skolornas, men vid det förhållande, att den Chalmerska slöjdskolan 
eger äfven en lägre afdelning med inskränktare inträdesfordringar, kan 
det icke medföra någon olägenhet att fordringarne för den högre afdel
ningen äro något mera omfattande.

I allmänhet torde, såsom för närvarande äfven är fallet, examen 
böra anställas med de inträdessökande. Men det synes Komitén skäligt, 
att aflagd mogenhetspröfning vid något af rikets högre elementarläro
verk bör medföra befrielse från att aflägga sådan examen. I afseende 
å sättet att anställa inträdespröfning till Chalmerska slöjdskolans högre 
afdelning, synes, i likhet med hvad i afseende å den Tekniska Hög
skolan blifvit föreslaget, en skriftlig profiling böra föregå den muntliga.
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Fackafdelnhigar och studiekursernas längd.

Vid Chalmerska slöjdskolans högre afdelning gifves det, på sätt 
förut blifvit anfördt, för närvarande tre fackafdelningar, nemligen en för 
mekanik, en för teknisk kemi och en för byggnadskonst. För dessa 
fackafdelningars genomgående äro lärokurser, omfattande tre år för 
hvardera, bestämda. För den lägre afdelningen finnes deremot icke 
någon fackdelning och ingen bestämd tid för kursens genomgående.

Beträffande först den högre afdelningen, synes den nu bestående 
fackdelningen, äfvensom den för de särskilda afdelningarne bestämda 
undervisningstid i allmänhet ändamålsenlig. Den förändringen skulle 
likväl, till gagn för det hela, kunna göras, att undervisningstiden för 
de lärjungar, hvilka egna sig åt teknisk kemi, i vissa fall inskränktes 
till två år. Genom att från denna kurs utesluta de läroämnen, som 
icke äro oundgängligen behöfliga för fackstudiet inom den samma, blefve 
det möjligt att under två år en för de flestes behof tillfyllestgörande 
kemisk-teknisk utbildning vunnes. Men derjemte bör vid denna anord
ning tillfälle beredas för dem som sådant önska, att vid läroverket erhålla 
en fullständigare bildning i detta fack, och kursen för dem bör vara 
treårig. Komitén åsyftar med detta förslag att göra den kemiska under
visningen vid Chalmerska slöjdskolan bättre afpassad för lärjungar med 
olika anlag och olika studiesyften, hvarigenom den fördel sannolikt 
skulle vinnas att Here lärjungar vinnläde sig om denna vigtiga gren af 
yrkeslifvet, än det ytterst ringa antal, som för närvarande deltager i den 
hit hörande undervisning.

Vid den lägre afdelningen anser Komitén visserligen icke någon 
fackdelning vara af behofvet påkallad, men deremot synes det nödvän
digt att undervisningen ordnas med afseende på en bestämd tid för kur
sens genomgående, hvilken tid lämpligast torde böra bestämmas till 
tvä år. Under denna tid kan en från folkskolan utgången lärjunge 
hinna att inhemta de första grunderna af matematiken, mekahiken,
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fysiken, kemien och ritkonsten, samt förvärfva någon färdighet i verk
stadsarbete, hvarigenom han kan blifva en framstående arbetare och 
möjligen äfven sättas i stånd att framdeles vinna en högre anställ
ning i industriens tjenst.

Läroämnen.

De läroämnen, hvilka enligt Komiténs åsigt böra utgöra föremål för 
undervisningen vid Chalmerska slöjdskolan, äro följande:

För den lägre afdelningen.

1. Matematik.
1. Aritmetik och algebra. Vid denna undervisning öfvas lärjun- 

garne i lösning af aritmetiska problemer, utförande af enklare alge- 
braiska operationer, lösning af första gradens eqvationer samt alge- 
braiska formlers användande vid praktiska beräkningar.

För denna undervisning beräknas 4 timmar i veckan under 
första samt 2 timmar i veckan under andra året.

2. Geometri, nemligen planimetri och stereoinetri med särskildt af- 
seende å beräkningen af plana och solida figurers yt- och kubik
innehåll.

3 timmar i veckan under första och 2 timmar i veckan 
under andra året.

x t
II. Fysik och kemi.

Populär, genom experimenter förtydligad framställning af de fysiska 
och kemiska naturlagar, som äro af största betydelse för tekniken.

3 timmar i veckan under kursens första år.

III. Elementar-mekanik och maskinlära.
Populär och experimental framställning af de vigtigaste mekaniska 

naturlagarne, såsom beträffande krafters sammansättning och upplösning, 
läran om tyngdpunkten, om jemnvigt vid maskiner, om kroppars håll-
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fasthet, om krafters arbete, om pendeln, om vätskors tryckning och 
utströmning m. m. Dessutom beskrifning öfver de förnämsta enkla 
maskindelarne och mellanmaskinerna samt kraftmaskinerna, jemte en kort 
framställning af lagarne för dessas verksamhet.

3 timmar i veckan under kursens andra år. *
IV. Mekanisk teknologi.

Redogörelse för de vigtigaste träslagens och metallernas egenska
per samt för de förnämsta verktyg och maskiner, som användas för 
deras bearbetning.

2 timmar i veckan under kursens andra år.

V. Skrifning af uppsatser och bokföring.

öfning i uppsättande af enklare skrifvelser och förande af böcker 
för industriela behof.

2 timmar i veckan under kursens båda år.

VI. Ritning och modellering.

1. Frikänd steckning., omfattande dels croquisritning, dels teckning 
af ornamenter m. m.

5 timmar i veckan under båda åren.
2. Line ar ritning jemte de enklaste grunderna för den beskrif- 

vande geometrien.
5 timmar i veckan under båda åren.

3. Modellering i lera och vax samt afgjutning i gips.
4 timmar i veckan under andra året.

VII. Verkstadsarbete.

Öfning i bearbetningen af metaller och trä samt maskindelars och 
modellers förfärdigande, äfvensom i maskiners, särskildt ångmaskiners, 
användande och vård.

16 timmar i veckan under första och 13 timmar i veckan 
under andra året.
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För den högre afdelningen.

I. Matematik.
Algebra jemte eqvationsteori, stereometri, plan trigonometri, analytisk 

geometri samt praktisk geometri (geodesi).
8 timmar i veckan under första året och 4 timmar i veckan 

under andra året, samt dessutom öfningar i landtmäteri och 
nivellering under vårterminen.

II. Linearritning.

Jemte beskr if vande geometri.
4 à 6 timmar i veckan under de båda första åren.

III. Allmän och tillämpad mekanik.

1. Allmän mekanik, omfattande oen framställning af lagarne för fasta 
och flytande kroppars jemnvigt och rörelse, jemte hållfasthetslära.

6 timmar i veckan under ett år.
2. Maskinlära jemte maskinkonstruktion, omfattande beskrifning å 

de förnämsta enkla maskindelarne, mellanmaskinerna och kraftmaski
nerna samt framställning af lagarne för deras verksamhet, äfvensom 
öfning i konstruktion af maskindelar, enklare kraftmaskiner och arbets
maskiner.

8 à 12 timmar i veckan under tredje året.

IV. Allmän och tillämpad fysik.

1. Allmän fysik.
6 timmar i veckan under första året.

2. Tillämpad fysik, omfattande de första grunderna för den meka
niska värmeteorien, läran om brännmaterialier och kroppars förbränning 
samt om byggnaders uppvärmning och ventilation m. m.

2 timmar i veckan under andra året.
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V. Allmän och tillämpad kemi.
1. Allmän kemi, första kursen.

4 timmar i veckan under första året.
2. Allmän kemi, andra kursen, omfattande en mera speciel fram

ställning af de för de tekniska tillämpningarne vigtigaste delar af den 
allmänna kemien.

2 timmar i veckan under andra året.
3. Kemisk teknologi.

4 timmar i veckan under ett år.
4. Kemiska Inb orationer, första kursen.

, 8 à 10 timmar i veckan under första året.
5. Kemiska laborationer, andra kursen.

14 à 24 timmar i veckan under andra och tredje året.

VI. Mineralogi och geognosi.
2 timmar i veckan under andra året.

VII. Mekanisk teknologi.
1. Läran om de vigtigaste metallernas och träslagens egenskaper och 

bearbetning.
2 timmar i veckan under tredje året.

2. Läran om spinning, väfning, papperstillverkning, qvarnar o. s. v.
2 timmar i veckan under tredje året.

VIII. Byggnadskonst.
1. Allmän byggnadslära samt det vigtigaste af husbyggnadskonsten 

med tillhörande ritöfningar.
6 timmar i veckan under andra året.

2. Husbyggnadskonst, jemte grunddragen af byggnadskonstens hi
storia, äfvensom konstruktion af enklare byggnader.

6 timmar i veckan under tredje året.
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3. Väg- och vattenbyggnadskonst, omfattande en allmän redogörelse 
för konstruktionen af vägar, jernbanor, broar, vattenbyggnader m. m. 
med dertill hörande ritöfningar.

8 timmar i veckan under tredje året.

IX. Frihandsteckning och modellering.
1. Frihandsteckning, lägre kurs, omfattande croquisritning samt rit

ning efter planscher och gipser.
5 timmar i veckan under två år.

2. Frihandsteckning, högre kurs, företrädesvis Ornamentik jemte af- 
teckning af arkitektoniska detaljer.

4 timmar i veckan under ett år.
3. Modellering i lera och vax, jemte afgjutning i gips.

4 timmar i veckan under tre år.

X. Verkstadsarbete.
Ofning i bearbetning af metaller och trä samt i maskiners skötsel.

5 à 10 timmar i veckan under tre år.
För att visa huru dessa läroämnen kunna fördelas på de olika klas

serna och fackafdelningarne, meddelas följande tabeller:
Lägre afdelningen.

Läroämnen.

i

Antal timmar i veckan.

l:sta året. 2:dra året.

Aritmetik och algebra.................................................
Geometri..........................................................................
Kemi och fysik .... ........................................................
Elementar-mekanik och maskinlära............................
Mekanisk teknologi.......................................................
Skrifning af uppsatser, jemte bokföring.................
Frihandsteckning ..........................................................
Linearritning..................................................................
Modellering....................................................................
Verkstadsarbete............................................................

4
3
3

2
5
5

16

2
2

—
3
2
2
5
*
4

13
Summa 38 38
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Första året (lika för alla facken).

Högre afdelningen.

Läroämnen. Antal timmar 
i veckan.

Matematik.................................................................................... 8
Linearritning, jemte beskrifvande geometri ......................... 5
Allmän fysik............................................................................... 6
Allmän kemi, första kursen .................................................... 4
Frihandsteckning ....................................................................... 5
Verkstadsarbete .......................................................................... 8

Summa 36
Dessutom fakultativt:

Kemiska laborationer................................................ . ................ 8 à 10
Modellering.................................................................................. 4

Andra året.

a) Afdelningen för mekanik.

Matematik
Mekanik 
Linearritning, jemte beskrifvande geometri
Tillämpad fysik 
Allmän byggnadskonst samt byggnadsritning 
Frihandsteckning 
Verkstadsarbete 

Summa
b) Afdelningen för teknisk kemi.

1. Tre-åriga kursen.
Matematik
Mekanik 
Linearritning, jemte beskrifvande geometri

4
6*
6
2
6
5

10
39

4
6
4

24



   

Summa 40

Summa 41
c) Afdelningen för byggnadskonst.

Matematik
Mekanik .........................
Linearritning och beskrifvande geometri
Tillämpad fysik .............................................
Mineralogi och geognosi 
Allmän byggnadskonst samt byggnadsritning 
Frihandsteckning 
Modellering
Verkstadsarbete 

Summa
Anm. I ofvan upptagna undervisning i modellering 

kunna äfven de elever i andra fackafdelningar, som sådant 
önska, taga del.

3
4
2
2
4
2

24

2. Två-äriga kursen.

Elementar-mekanik och maskinlära (tillsammans med lägre 
afdelningen)  

Linearritning och beskrifvande geometri  
Tillämpad fysik ............................
Allmän kemi, andra kursen ......................................
Kemisk teknologi  
Mineralogi och geognosi  
Kemiska laborationer 

4
6
6
2
2
6
5
4
5

40

186

Läroämnen. Antal timmar 
i veckan.

Tillämpad fysik .......................................................................... 2
Allmän kemi, andra kursen .......................................................... 2
Mineralogi och geognosi .......................................................... 2
Allmän byggnadskonst samt byggnadsritning ................... 6
Kemiska laborationer........................................................ ......... 14
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Läroämnen.

Tredje året.

Summa
b) Afdelningen för teknisk kemi.

8

Summa

Antal timmar 
i veckan.

c) Afdelningen för byggnadskonst.

Maskinlära med konstruktioner 
Mekanisk teknologi (läran om metaller och trä) 
Väg- och vattenbyggnadskonst jemte ritning....
Husbyggnadskonst jemte ritning
Frihandsteckning (ornamentik) 
Modellering

Tre-äriga kursen.
Maskinlära med konstruktioner 
Mekanisk teknologi (läran om spinning, väfning, pappers

tillverkning, qvarnar m. m.) 
Kemisk teknologi 
Kemiska laborationer ...........................................

a) Afdelningen för mekanik.

Maskinlära med konstruktioner
Mekanisk teknologi
Väg- och vattenbyggnadskonst jemte ritning 
Verkstadsarbete .................

12
4
8

10
34

2
4

20
34

8
2
8
6
4
4

32Summa
Anm. Undervisningen i de två sist nämnda ämnen 

ega äfven elever från andra fackafdelningar att begagna, 
der de sådant önska.

Dessa tabeller erfordra endast i några få punkter närmare förklaring. 
Hvad först beträffar den matematiska undervisningen, är det uppenbart,
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att den här icke erfordrar så inånga timmar som vid de tekniska 
elementarskolorna, då eleverna vid Chalmersska slöjdskolans högre af- 
delning vid inträdet måste hafva förvärfvat större förkunskaper i detta 
ämne, än som vid de tekniska elementarskolorna i allmänhet kan förut
sättas, och undervisning i elementerna jemförelsevis fordrar längre tid. 
Dessutom anser Komitén, att differential- och integralräkning icke bör 
vara ett obligatoriskt läroämne vid Chalmersska slöjdskolan, och att 
således undervisningen i fysik, mekanik och maskinlära m. fl. på mate
matisk grund hvilande kunskapsgrenar bör anordnas med elementar- 
matematiken som utgångspunkt. Det synes nemligen ändamålsenligare 
att genom en allvarlig elementär undervisning lägga en säker, om ock 
mindre vidsträckt grund för de följande årens studier, än att genom en 
mera utbredd, men vid för handen varande förhållanden nödvändigtvis 
mindre intensiv undervisning splittra lärjungarnes krafter. Medgifver 
tiden att åt elever med utmärktare anlag meddela undervisning äfven i 
matematikens högre delar, kan sådant på intet sätt anses olämpligt, 
endast att denna högre undervisning blifver fakultativ.

Den undervisning i byggnadskonst, som för närvarande meddelas vid 
Chalmersska slöjdskolan, har Komitén funnit böra utvidgas och har der- 
före föreslagit, dels ett större antal timmar än som förut blifvit använda 
för hit hörande ämnen, dels en fördelning af den allmänna byggnads
konsten, äfvensom husbyggnadskonsten i två kurser, af hvilka den första 
skulle blifva gemensam för lärjungar, tillhörande de olika fackafdelnin- 
garne, och den andra vara afsedd for dem, som specielt egna sig åt 
byggnadsyrket. Insigt i det vigtigaste af dessa läroämnen är nemligen 
så gagnelig och snart sagdt nödvändig för alla idkare af tekniska yrken, 
att Komitén ansett undervisning deri äfven vid Chalmersska slöjd
skolan böra meddelas samtliga fackafdelningarne.

För en utvidgning af den speciela undervisningen i byggnadskonst 
tala samma skäl, som redan blifvit anförda (sid. 39) i fråga om upp
rättandet. af särskilda afdelningar för detta ämne vid vissa af de tekniska 
elementarskolorna, hvilka skäl Komitén här får i underdånighet åberopa.

I förslaget till undervisningsplan för den kemiskt-tekniska fack- 
afdelningen har, i enlighet med hvad förut anförts, det blifvit förutsatt, 
att tillfälle skulle lemnas lärjungarne inom denna afdelning att antingen



189

på två eller på tre år fullborda sina studier vid läroverket. De lärjun
gar, som önska genomgå den tvååriga kursen, skulle under första året 
åtnjuta undervisning till sammans med de öfriga lärjungarne, men under 
andra året egna sig nästan uteslutande åt de kemiska studierna. På 
det de måtte erhålla tillfälle att inhemta någon insigt i mekanik och 
maskinlära, är föreslaget att de borde deltaga i den för lägre afdelnin- 
gen i dessa ämnen anordnade undervisningen. Undervisningsplanen för 
den treåriga kursen är uppstäld i ungefärlig öfverensstämmelse med 
hvad Komitén föreslagit för motsvarande afdelning vid de tekniska ele
mentarskolorna. De lärjungar, som ämna ingå i afdelningen för tek
nisk kemi och vilja på två år fullända sin kurs, böra redan under för
sta året deltaga i de kemiska laborationer, som för första årets elever 
äro anordnade. För öfriga lärjungar äro dessa laborationer fakultativa.

För den lägre afdelningen skulle enligt Komiténs förslag en sär
skild undervisning i matematik, i kemi och fysik, i elementar-mekanik 
och maskinlära, i mekanisk teknologi, i linearritning samt i skrifning af 
uppsatser och bokföring anordnas. Genom det föreslagna förfaringssättet 
kunde denna afdelning erhålla en undervisning, som, särskildt afpassad 
efter lärjungarnes ringa förkunskaper, borde göra denna undervisning 
väsendtligt mera gagnande och tillika bättre motsvarande testators syfte.

Härvid förutsättes, att den undervisning, som meddelas i fråga va
rande afdelning, är verkligt populär, med uteslutande af alla sådana 
delar af dit hörande läroämnen, som icke motsvara lärjungarnes rent ele
mentära ståndpunkt. Den omedelbart praktiska undervisningen, nemli- 
gen verkstadsarbetet, modelleringen och en del af ritundervisningen kan, 
likasom hittills, vara gemensam för lärjungarne i båda afdelningarne, 
så långt utrymmet och förhållandena för öfrigt medgifva.

Sedan Göteborgs slöjdförenings skola erhållit nya lokaler, hvilka 
äro närbelägna till Chalmersska slöjdskolans, torde mellan dessa båda 
läroanstalter, hvilka för närvarande äro stälda under samma förestånda
res ledning, med fördel kunna tillvägabringas en närmare anslutning, 
hufvudsakligen vid undervisningen i frihandsteckning och modellering. 
Då emellertid Göteborgs slöjdförenings skola uteslutande tillhör kom
munen och en enskild korporation, saknar Komitén anledning att när
mare ingå i denna fråga.
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I afseende på båda afdelningarne bör anmärkas, att de läroämnen, 
hvilka finnas upptagna i Komiténs förslag till undervisningsplan, äro af- 
sedda att vara obligatoriska i den mening att, så framt icke lärjungen, 
på skäl som af Skolstyrelsen finnas giltiga, befrias från ett eller annat 
af dem, han är skyldig att deltaga i hela den till hans fack hörande 
undervisning. Om lärjungen önskar att deltaga äfven i andra ämnen, 
än de för honom obligatoriska, bör sådant honom icke förvägras.

Utan tvifvel gifves det flera andra läroämnen, än de i förslaget upp
tagna, som skulle lämpligen kunna som fakultativa ingå i skolans un
dervisningsplan. Sådana äro t. ex. nationalekonomi, främmande lefvan- 
de språk, handelsvetenskap, kulturhistoria o. fl. Men deraf följer icke, 
att staten bör bekosta denna undervisning. Chalmersska slöjdskolan 
har redan af framstående personer inom Göteborgs samhälle gjorts till 
föremål för en så storartad frikostighet, att man med skäl torde kunna 
vänta, det hon äfven framdeles får deraf mottaga bevis, och bekostan
det af undervisning i kunskapsgrenar, nyttiga, men icke nödvändiga, 
för en teknisk skola torde lämpligast öfverlemnas åt den enskilda väl
viljan.

En utförligare framställning i afseende på vigten och betydelsen af 
de i undervisningsplanen upptagna läroämnen synes här icke vara be- 
höflig, då Komitén derom redan utlåtit sig dels i sitt betänkande angå
ende den föreslagna tekniska högskolan, dels ock vid behandling af 
frågan om reorganisation af de tekniska elementarskolorna i riket.

Lärarepersonalen.
För bestridande af den i här ofvan framlagda plan upptagna un

dervisning anser Komitén följande lärarepersonal erforderlig:
En lektor och en annan lärare i matematik, jemte praktisk och beskrif- 

vande geometri samt linearritning;
En lektor i allmän mekanik samt allmän och tillämpad fysik;
En lektor och en annan lärare i allmän kemi, kemisk teknologi, mine

ralogi och geognosi samt kemiska laborationer;
En lektor i maskinlära med maskinkonstruktioner, mekanisk teknologi 

iemte elementar-mekanik;
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En lärare i allmän byggnadslära och husbyggnadskonst med tillhörande 
byggnadsritning ;

En lärare i väg- och vattenbyggnadskonst med der till hörande 
ritning;

En lärare i bokföring och skriftliga uppsatser;
En lärare i fr ihand steckning ;
En lärare i modellering;
En lärare i verkstadsarbete.
Der mer än en lärare är för samma ämne anstäld, bör undervis

ningen dem emellan fördelas af styrelsen.
Dessutom anställas assistenter eller repetitörer, der sådana biträden 

äro för undervisningen behöfliga.
Ofvan framstälda plan till lärarepersonalens organisation skiljer sig 

i någon mån från det förhållande, som för närvarande eger rum vid 
Chalmersska slöjdskolan. Detta beror förnämligast derpå, att vid den 
väsendtligt utvidgade, särskilda undervisning, som den lägre afdelnin- 
gen efter Komiténs förslag skulle erhålla, lektorn i mekanik, maskin- 
lära och mekanisk teknologi icke skulle kunna medhinna att ensam be
strida undervisningen i dessa ämnen vid hela läroverket. Vid sådant 
förhållande synes det lämpligast, att för den allmänna och tillämpade 
fysiken samt den allmänna mekaniken anställes en särskild lektor. Fy
siken är nemligen för en teknisk skola ett så vigtigt läroämne, att un
dervisningen deri bör meddelas af en hufvudlärare, och mekaniken är 
en med fysiken så närbeslägtad kunskapsgren, att undervisningen i 
dessa båda ämnen utan svårighet bör kunna meddelas af samma lärare.

Efter Komiténs förslag skulle således vid läroverket anställas fyra 
lektorer, i stället att der för närvarande blott finnas tre. En af lek
torerna skulle tillika, så vida icke Kongl. Ma:jt vid inträffande ledighet 
täckes annorlunda förordna, vara skolans föreståndare och i denna egen
skap, såsom hittills, hafva professors benämning.

Det torde knappt behöfva anmärkas, att med detta förslag inga
lunda åsyftas att rubba den vid Chalmersska slöjdskolan nu anstälda 
personalens ställning. Afsigten dermed är endast att angifva den väg, 
som — efter komiterades åsigt — lämpligast bör följas vid inträffande 
förändringar inom denna personal. Om Komiténs förslag vinner god-
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kännande, kan en öfvergång från den nu varande till den normala an
ordningen ega rum, utan att någons rätt derigenom förnärmas.

Slutligen får Komitén, i fråga om lärarepersonalens organisation, i 
underdånighet hemställa, att denna personal måtte erhålla en fastare 
ställning, än den för närvarande eger. Hufvudlärarne synas böra erhålla 
fullmakt och åtnjuta pensionsrätt i likhet med lärarne vid rikets elemen
tarläroverk och i enlighet med livad Komitén föreslagit för lärarne vid 
de tekniska elementarskolorna. För de mindre vigtiga lärarebefattnin- 
garne, hvilka endast skötas som bisysselsättningar af personer, hvilka 
på annat håll ega sin hufvudsakliga verksamhet, torde deremot nu gäl
lande bestämmelser fortfarande kunna utan olägenhet tillämpas.

Uppflyttnings- och afgångspröfningar.
Hufvudsakligen samma bestämmelser, som Komitén föreslagit i af- 

seende å vilkoren för lärjungarnes uppflyttning från en årsklass till en 
annan och för erhållande utaf afgångsbetyg vid den tekniska högskolan 
och vid de tekniska elementarskolorna, torde kunna tillämpas äfven vid 
Chalmersska slöjdskolan. Hvad Komitén i sådant hänseende förut i detta 
betänkande anfört (sid. 59), får den äfven här i underdånighet åberopa.

Hos Eders Maj:t har Direktionen för Chalmersska slöjdskolan i un
derdånighet hemställt att, oafsedt andra bestämmelser, det må af elev 
fordras, att han, för vinnande af inträde i andra årsklassen af skolans 
högre afdelning, styrker sig hafva varit minst 3 */2 månader praktiskt 
sysselsatt i tekniska yrken, eller ock minst två månader hafva vistats 
vid bergverk eller större fabrik, och att han i senare fallet aflemnar 
till skolans föreståndare en kortfattad redogörelse för sina iakttagelser 
rörande anläggningens beskaffenhet, arbetsmetoder m. m.; samma for
dran skulle äfven vara gällande för elevernas uppflyttning från andra 
till tredje årsklassen.

För att lemna eleverna tid till denna praktiska verksamhet, skulle 
ferierna för de två högre årsklasserna något förlängas, så att lektio
nerna för andra och tredje klasserna ej skulle taga sin början förr än 
den 15 September, hvarefter de skulle fortgå med blott fjorton dagars 
afbrott vid Jul och en veckas uppehåll vid Påsk, och för första och
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andra klasserna afslutning skall ega rum den 1 Maj, då uppflyttnings- 
examina för dessa borde börja och fortgå till den 15 i samma månad. 
Afgångsexamina för tredje afdelningen skulle börja den 15 Maj och af- 
slutas till den 1 Juni, då läsåret för hela läroverket kunde sluta. Som
marferierna hade derigenom för hela läroverket ökats med två veckor, 
men vinterferierna minskats med en. Lektionerna för första årskursen 
och nedre afdelningen borde deremot fortfarande taga sin början den 1 
September, då äfven komplettering af afgångsexamina kunde få ega 
rum, och fortgå till den 15 September. Vid denna tid skulle lärover
ket vara i full verksamhet, sedan eleverna i första och andra årsklas
serna återkommit från sin sommarpraktik. Direktionen anser att tiden 
föi- den teoretiska undervisningen härigenom icke skulle synnerligen för
minskas, emedan arbetstiden på skolans verkstad skulle kunna undergå 
en väsendtlig förkortning och derigenom samma tid som förut beredas 
för nämnda undervisning.

Till stöd för detta förslag har Direktionen hufvudsakligen anfört: 
att om eleverna före sitt inträde vid skolan och vidare under feri

erna idkade någon praktisk verksamhet, skulle deras iakttagelse- och 
sjelfverksamhetsförmåga bättre utbildas, samt att dessa förmögenheter 
snart sagdt endast genom praktiskt arbete kunna utvecklas;

att denna förmåga i yngre år är lifligast, hvarföre man äfven bör 
söka i denna ålder utbilda henne, hvilket icke är möjligt på annat sätt 
än genom öfning, men att vid de egentliga skolorna få tillfällen härtill 
gifvas ;

att genom en föregående praktisk sysselsättning vore eleven redan 
vid sina studiers början ej fullkomligt främmande för de många konst
termer, som förekomma vid den tekniska undervisningen och nästan 
bilda ett eget språk, och med hvilka han måste vara bekant innan man 
kan bibringa honom några verkliga kunskaper;

att om eleven något varit ute i praktiken, skulle han äfven hafva nå
gon föreställning om betydelsen af omkostnader för arbeten m. fl. om
ständigheter, hvilkas kännedom väsendtligen underlättar den högre tek
niska undervisningen;

att, då någon bjert öfvergång mellan två väsendtligen olika arter 
af verksamhet ej egde rum, det vore sannolikt, att elev, på detta sätt 
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utbildad, med mera lust komme att i framtiden egna sig åt sitt yrkes 
rationela utveckling;

att, enär redan nu ynglingar med afgjord fallenhet sjelfmant skaffa 
sig sådan sysselsättning under sommarmånaderna, några oöfvervinner- 
liga hinder icke skulle möta för elev vid en teknisk skola att under 
ferierna erhålla lämplig anställning vid byggnadsarbeten, verkstäder 
och fabriker, om i skolans stadgar upptoges en föreskrift derom; utan 
att det snarare borde blifva för honom lättare på grund deraf, att ar- 
betsgifvaren hade en större borgen för att han uppförde sig villigt och 
ordentligt, samt

att dylika bestämmelser finnas införda vid nästan alla specialskolor, 
utan att dessa på något sätt äro förbundna att skaffa sina elever don i 
fråga varande praktiska sysselsättningen, i hvilket hänseende som exem
pel anföras: bergsskolan i Stockholm, navigationsskolorna, sjökrigssko
lan, landtbruks- och skogsskolorna.

Öfver detta förslag har Eders Kongl. Maj:t anbefallt Komitén att 
vid fullgörandet af sitt uppdrag särskildt yttra sig. •

Of van anförda framställning berör en fråga, som är en ibland de 
vigtigaste för den tekniska undervisningen och som varit föremål föl
en mångsidig pröfning hos dem, som i olika länder haft att göra med 
tekniska läroverks organisation. Efter Komiténs uppfattning innehållas 
i framställningen flera behjertansvärda sanningar, men Komiterade hafva 
likväl, efter sorgfälligt öfvervägande af de flerfaldiga förhållanden, som 
i denna fråga böra tagas i betraktande, icke kunnat komma till full
komligt samma slutsatser som Direktionen.

Hvad först beträffar de allmänna synpunkter, ur hvilka det fram- 
stälda förslaget utgår, är det visserligen obestridligt, att deltagandet i 
praktisk verksamhet före eller i samband med den tekniska undervis
ningen medför gagn för denna; men det kan likväl icke anses oafvis- 
ligen nödvändigt. Utan tvifvel kan skolundervisningen vara af den art, 
att derigenom inbillningskraft och iakttagelseförmåga minskas, lika
som den praktiska verksamheten kan vara sådan att dessa själsförmö- 
genheter derigenom betydligt vinna. Men detta torde ingalunda vara 
ett omdöme som gäller all undervisning och all.praktisk verksamhet. 
Allra minst borde de framstälda menliga verkningarne kunna befaras
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af den tekniska undervisningen, der genom problem- och konstruktions- 
öfningar, genom laborationer, verkstadsarbete, teckning och modellering 
samt genom besök i fabriker och andra tekniska anläggningar så rika 
tillfällen erbjudas lärjungarne att utveckla sin sjelfverk samhet. Lika
ledes kan den praktiska verksamheten vara ganska olika i afseende på 
den inverkan den utöfvar på själsförmögenheternas utbildning. Det 
arbete, som en yngling, innan han förvärfvat några vetenskapligt-tek- 
niska kunskaper och någon praktisk erfarenhet, får tillfälle att utföra 
under några få månaders tjenstgöring inom en fabrik eller vid ett bygg
nadsföretag, är vanligen af så underordnad art och så ensidig, att, hvilka 
fördelar det för öfrigt må medföra, det svårligen kan i någon högre 
grad befrämja lärjungarnes sjelfverksamhet. Man kan icke heller med 
skäl vänta, att fabrikanten eller ingeniören skall åt en yngling, som 
blott för en kort tid står under hans ledning, egna en särskild omsorg 
eller anförtro någon vigtigare sysselsättning. Helt annat blifvei- för
hållandet, när eleven efter afslutad kurs ingår i det praktiska lifvet. 
Han har då lärt att uppfatta betydelsen af de tekniska arbeten, vid 
hvilka han är använd; hans arbetsgifvare har ock, när han verkligen 
anställt honom i sin tjenst, sjelf fördel af att i så vidsträckt mått som 
möjligt meddela honom frukten af sin erfarenhet och sätta honom i 
tillfälle att sjelf förvärfva sådan.

Häraf torde framgå, att det fördelaktiga inflytande som en kort 
praktisk tjenstgöring före inträdet i skolan och under ferierna må ut- 
öfva på utbildandet af lärjungarnes själsförmögenheter, icke i allmän
het kan anses vara af den väsentliga betydelse som Direktionen ansett. 
Och om denna praktiska verksamhet, på sätt föreslaget blifvit, skulle 
vinnas på bekostnad af arbetet i skolans verkstad, skulle i detta hän
seende snarare förlust än vinst kunna uppkomma. Skolans verkstad 
kan nemligen, om arbetet är systematiskt ordnadt och med omtanke 
ledt, till icke så ringa grad befrämja lärjungarnes utveckling i här i fråga 
varande hänseende. I verkstaden kan lärjungen nemligen få tillfälle till 
mera mångsidig och i sjelfva verket mera sjelfständig sysselsättning, 
än hvad under vistelsen vid en fabrik låter sig göra, enär i skolans 
verkstad arbetet kan ordnas med hufvudsakligt afseende på lärjungens 
utveckling och icke endast med hänsyn till hvad som skall produceras.
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Direktionen har vidare anfört exempel på likartade föreskrifter som 
de förslagna, hemtade från tekniska s^cûzfekolor både i Sverige och i 
utlandet, der det ålagts lärjungarne att före eller i samband med de 
teoretiska studierna egna sig åt praktisk verksamhet. Deraf följer lik
väl icke, att dessa föreskrifter ega full tillämplighet äfven på de allmänt 
tekniska läroverken. Förhållandena äro nemligen. vid dessa olika slag 
af läroanstalter väsendtligt olika. En teknisk specialskolas lärjungar 
hafva nästan alltid redan bestämt den särskilda gren af industrien, åt 
hvilkens tjenst de vilja egna sina krafter, hvilket deremot icke ofta är 
fallet med eleverna i de lägre afdelningarne af ett allmänt-tekniskt lä
roverk. Dessa kunna på sin höjd hafva beslutat sig för en hufvud- 
riktning inom tekniken, men icke särskildt åt hvilket bland de samma 
hufvudriktning tillhörande yrken de komma att egna sig, emedan detta 
val i väsendtlig grad måste bero på de tillfällen till anställning som er
bjudas. Och de många olika afdelningarne inom det mekaniska facket, 
t. ex. maskinbyggnadsyrket, spinneriet, väfveriet, pappersfabrikationen, 
äro hvarandra mycket olika; de hafva olika tekniska termer och olika 
arbetsmetoder. En yngling, som någon tid i en underordnad ställning 
tjenstgjort vid ett spinneri, har i tekniskt hänseende icke särdeles stort 
gagn deraf, om han sedermera kommer att egna sig åt pappersfabrika
tionen. Likaså äro de till det kemiska facket hörande industrigrenarne, 
t. ex. svafvelsyrefabrikationen, ljustillverkningen, blekeriet, sockerfabri
kationen, väsendtligt olika hvarandra; äfven de hafva olika tekniska 
termer och olika arbetsmetoder. Till och med inom byggnadsyrkets 
olika afdelningar är skilnaden ingalunda obetydlig.

Men om af dessa skäl den praktiska verksamheten utom skolan 
icke synes hafva lika stor betydelse för den allmänna som för den spe- 
ciela tekniska undervisningen, följer deraf ingalunda, att Komitén anser 
det likgiltigt, om lärjungen vid en teknisk skola under ferierna egnar 
sig åt en sådan verksamhet eller icke. Denna verksamhet vidgar all
tid i någon mån lärjungens synkrets, gifver honom begrepp om det 
industriels lifvets betydelse, sätter honom i stånd att bättre uppfatta 
flera delar af de vetenskapliga och tekniska läroämnena, och lättar öfver- 
gången från skolan till det praktiska lifvet. Dessa fördelar uppskatta 
Komiterade så högt, att de icke skulle tveka att till Direktionens förslag
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i denna del tillstyrka nådigt bifall, om icke allvarliga betänkligheter från 
andra sidor uppreste sig deremot. Att göra den praktiska verksamheten 
under ferierna till ett vilkor för uppflyttriing till en högre afdelning, 
skulle företrädesvis för de mindre bemedlade och med mindre infly
telserika relationer försedde lärjungarne föranleda stora svårigheter och 
efter all sannolikhet tvinga flera af dessa att till skada för dem sjelfva 
och för industrien i förtid afbryta sina studier. Under tider af liflig 
industriel verksamhet, då alla, äfven de svagaste krafter användas för 
arbetet, skulle det må hända för det öfvervägande flertalet elever vara 
en möjlighet att erhålla anställning äfven för kortare tider, men under 
de icke sällan inträffade tidskiften, då industriens ställning är tryckt, 
skulle säkerligen en sådan föreskrift vålla stora olägenheter för många, 
äfven om, på sätt Direktionen föreslagit, åt henne skulle lemnas rättig
het att, efter lärarekollegiets hörande, medgifva undantag från sagda 
vilkor. I synnerhet kan man med skäl förmoda, att svårigheter skulle 
uppstå för de lärjungar, som egna sig åt det kemiska facket, och att 
dessas förut redan mycket ringa antal ytterligare skulle förminskas.

Huru stora anledningar som förefinnas att befara de af Komitén 
nu antydda svårigheter, finner man deraf, att vid Bergsskolan i Stock
holm, oaktadt vid denna industrigren jemförelsevis minsta hindren borde 
förekomma och oaktadt skolans föreståndare och lärare genom deras 
vidsträckta förbindelser med landets bruks- och grufegare äro i tillfälle 
att kunna kraftigt understödja eleverna i deras bemödanden att erhålla 
praktisk sysselsättning under ferierna, detta på senaste tiden, sedan 
elev-antalet ökats, mött betydliga svårigheter. Under sådana förhål
landen måste Komitén betvifla, att en obligatorisk bestämmelse, sådan 
som den af Direktionen föreslagna, skulle, om den komme till stånd, 
kunna allvarligt genomföras.

Det bör äfven nämnas, att man knappast vid något af de allmänt- 
tekniska läroverken i utlandet ansett sig kunna fastställa ett sådant 
vilkor för den tekniska undervisningens begagnande, ehuru man myc
ket väl inser det gagn, som deraf skulle härflyta.

På grund af nu anförda skäl, kan Komitén för sin del icke i vid
sträcktare mån tillstyrka nådigt bifall till Direktionens för Chalinersska 
Slöjdskolan förslag, än att vid denna skola, likasom vid Teknologiska
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Institutet redan sker, föreståndare och lärare må uppmana eleverna att, 
så vidt möjligt är, begagna ferierna till praktisk verksamhet inom den 
fackriktning, åt hvilken de vilja egna sig; och att direktionen, så vidt 
på henne kan ankomma, bör söka att bereda plats för eleverna vid 
statens eller enskildas verkstäder och byggnadsarbeten. På detta sätt 
synas hufvudsakligen samma fördelar som förslaget afser, böra vinnas, 
utan att de olägenheter uppkomma, som ett obetingadt fastställande af 
det samma skulle medföra.

För att befrämja den i fråga varande praktiska verksamheten, torde 
det likväl icke vara lämpligt att förlänga ferierna på bekostnad af vare 
sig den teoretiska undervisningen eller verkstadsarbetet inom skolan. 
Det synes tillfyllestgörande, om ferierna ordnas enligt samma grunder 
som vid Teknologiska Institutet, hvars elever hafva 2 à 3 månader 
under sommaren lediga för sin verksamhet utom läroanstalten. Då 
denna tid anses tillräcklig för bergsskolan, bör den utan tvifvel kunna 
vara det äfven för allmänt-tekniska läroverk.

Förslag till utgiftsstat för Clialmersska slöjdskolan.

För genomförande af de förändringar, som Komitén föreslagit i don 
Clialmersska slöjdskolans organisation och verksamhet, anser Komitén 
följande årliga anslag erforderliga.
Föreståndaren (utom fri bostad)  4,500 kronor
Tre lektorer à 3,500
Andre läraren i matematik

» » i kemi 
Läraren i allmän- och husbyggnadskonst 

» i väg- och vattenbyggnadskonst
» i bokföring m. m
» i frihandsteckning
» i modellering
» i verkstadsarbete 

Sekreterarens arvode ..................................

10,500 »
1,000 »
1,700 »
1.500 »
1,200 »

300 »
1,000 »

400 »
2.500 »

400 »
Bibliotekariens » ............................................................. 250 »
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Anslag till repetitörer  1,200 kronor
Vaktmästaren (utom fri bostad) .......................................... 700 »
Stipendier och premier.......................................................... 550 »
Biblioteket ............................................................................... 800 »
Samlingarne ............................................................................ 1,500 »
Laboratorium............................................................................. 1,100 »
Verkstaden............................................................................... 1,500 »
För uppvärmning, belysning och diverse utgifter ......... 4,000 »

Summa 36,600 kronor.
De löneförbättringar, som Komitén föreslagit för lärarne i mate

matik, kemi, byggnadskonst och frihandsteckning, hafva sin grund deri 
att deras åligganden genom den föreslagna särskilda undervisningen för 
den lägre afdelningen och den utvidgade undervisningen i byggnads
konst, frihandsteckning m. m., skulle komma att i betydlig mån förökas.

Lektorerne torde böra, efter samma grunder som lärarne vid de 
tekniska elementarläroverken, åtnjuta löneförhöjning sedan de tjenstgjort 
ett visst antal år.

Utgiftsstaten i sin helhet skulle, om denna plan godkännes, komma 
att något förhöjas. Men å andra sidan vinnes derig^nom en betydligt 
förbättrad, för ändamålet mera afpassad undervisning för den lägre af
delningen, en icke ringa utvidgning af undervisningen i byggnadskonst, 
samt bättre tillgångar för samlingarnes underhåll och förökande.

Då Komitén i afseende på den Chalmersska slöjdskolan endast haft 
att föreslå förändringar af mindre genomgripande art, och då dessa för
ändringar till en del kunna, äfven utan ökade anslag, sättas i verket, 
anser sig Komitén redan nu kunna upprätta underdånigt förslag till för
ändrade stadgar för denna skola, hvilket förslag här nedan följer.

Chalmersska slöjdskolans bestämmelse är att vara en undervisnings
anstalt dels för dem, som egna sig åt den industriella arbetarens yrke, 
dels för unga män som, för att utbilda sig till verkmästare eller ledare 
af tekniska anstalter eller byggnadsarbeten, vilja förvärfva grundläg
gande kunskaper.
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Undervisningen.

§ i-

Skolan består af två afdelningar, en lägre och en högre.

§ 2.

I den lägre afdelningen undervisas i följande läroämnen:
Aritmetik jemte Algebrans första grunder;
Geometri, så väl planimetri som stereometri ;
Elementar-meka.nik jemte de första grunderna af maskinläran;
Mekanisk teknologi, en kort framställning förnämligast om olika trä

slags och metallers egenskaper och bearbetning;
Kemiens och fysikens första grunder;
Svenska språket, öfning i skriftliga uppsatser;
Bokföring;
Linearritning jemte första grunderna af den beskrifvande geometrien;
Frihandsteckning ;
Modellering.
Dessutom meddelas i skolans mekaniska verkstad undervisning i 

bearbetning af metaller och trä, hvarjemte lärjungarne öfvas i maski
ners skötsel.

§ 3.

I den högre afdelningen undervisas i följande läroämnen:
Matematik, omfattande dels repetition af algebra, två grader, jemte 

läran om logaritmer och serier samt stereometri och plan trigonometri, 
dels ock analytisk geometri samt första grunderna af eqvationsteorien; 
dock att, om tiden medgifver, den matematiska undervisningen för lär
jungar med mera framstående anlag må kunna vidare utsträckas.

Allmän mekanik och maskinlära;
Geodesi (praktisk geometri) eller landtmäteri och nivellering för 

industriella behof;
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Beskrifvande geometri jemte linearritning ;
Allmän och tillämpad fysik;
Allmän kemi och kemisk teknologi;
Mineralogi och geognosi;
Mekanisk teknologi, omfattande så väl läran om träets och metaller

nas bearbetning, som läran om spinning, väfning, pappersfabrikation m. m.
Byggnadskonst, så väl allmän byggnadslära som husbyggnadskonst, samt 

väg- och vattenbyggnadskonst ;
Frihandsteckning ;
Modellering ;
Verkstadsarbete.

§ 4.

Undervisningen skall i den lägre afdelningen vara af en allmän- 
fattlig beskaffenhet och företrädesvis afse den praktiska tillämpningen; 
i den högre bör den erhålla en vetenskapligt-teknisk riktning.

Vid undervisningen böra lärarne dels genom föredrag meddela lär
jungarne innehållet af sina läroämnen, dels genom frågor öfvertyga sig 
huruvida lärjungarne uppfattat dessa. Lärarne böra meddela lärjungarne 
utkast och program, hvilka dessa hafva att utarbeta. De praktiska öf- 
ningarne äfvensom elevernas arbeten i laboratorier och ritsalar skola 
stå under vederbörande lärares ledning och tillsyn.

k-

§5.

Den lägre afdelningen omfattar tvä, den högre tre ett-åriga klasser. 
Likväl bör undervisningen i den högre afdelningen så ordnas, att de 
lärjungar, hvilka vilja egna sig åt kemiskt-tekniskt yrke, kunna, om de 
så önska, genomgå kursen på två års tid.

§ 6.

Elever antagas i början af September månad hvart år. Läsåret, 
som indelas i två terminer, tager sin början den 8 September, och
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undervisningen fortgår, med uppehåll af omkring två veckor under jul
helgen, till den 10 nästföljande Juni.

§ 7-

Undervisningen i den högre afdelningen är under första året ge
mensam för alla lärjungar. Derefter utgrenar den sig i tre olika rikt
ningar, nemligen för det mekaniskt-tekniska, det kemiskt-tekniska och 
byggnadsfacket.

Lärarne.

§ 8.

Undervisningen i de särskilda läroämnena fördelas mellan före
ståndaren, som tillika bestrider en lektorsbefattning, tre lektorer och 
åtta andra lärare. Likväl må, om styrelsen så finner lämpligt, två af 
sist nämnda lärarebefattningar kunna förenas hos en person. En lektor 
och en annan lärare undervisa i ren matematik, geodesi (praktisk geo
metri), beskrifvande geometri samt linearritning; en lektor och en an
nan lärare i allmän kemi samt kemisk teknologi; en lektor i allmän 
mekanik samt allmän och tillämpad fysik; en lektor i maskinlära och 
mekanisk teknologi ; en lärare i allmän byggnadslära och husbyggnads
konst; en lärare i väg- och vattenbyggnadskonst; en lärare i frihands- 
teckning; en lärare i modellering; en lärare i svenska språket och bok
föring, samt en verkmästare i verkstadsarbete.

' §9.

Med undantag af föreståndaren, hvilken af Kongl. Maj:t tillsättes 
samt åtnjuter professors namn och värdighet, antagas lärarne af styrel
sen, lektorerne genom fullmakt, de öfrige lärarne genom förordnanden.

Då föreståndarebefattningen blifvit ledig, anmäler direktionen detta 
hos Kongl. Maj:t, på det att, i händelse Kongl: Maj:t derom meddelar 
nådig föreskrift, tjcnsten må kunna förklaras till ansökan ledig.
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§ io.
Utom den egentliga undervisningen åligger det livarje lärare att, 

efter upprättade förteckningar emottaga och på sitt ansvar vårda de 
delar af slöjdskolans samlingar, som tillhöra hans läroämnen, hålla 
dessa samlingar i behörig ordning, upprätta förslag till deras ändamåls
enliga förökande och i förteckningarne införa de föremål, som tillkomma.

§ H-

Till lärarnes biträde antager styrelsen, på föreståndarens förslag, 
repetitörer till det antal, som för undervisningens ändamålsenliga be- 
drifvande är behöfligt. , ' i .:;. . ::

Eleverna.

§ 12.

För att antagas till ordinarie lärjunge erfordras: att hafva fyllt 14 
år; vara af vitsordad god frejd; äga god religionskunskap; kunna fritt 
och obehindradt läsa och tydligt skrifva svenska språket samt ledigt 
behandla de fyra räknesätten, äfven med vanliga och decimalbråk.

Om den sökande skall begagna undervisningen i den högre afdel- 
ningen, bör han dessutom visa sig ega följande kunskaper: i matematik, 
geometri, motsvarande, sex böcker af Euclides; algebra, två grader; 
hufvuddragen af historien och geografien, särdeles fäderneslandets; 
svenska språkets grammatik samt förmåga att någorlunda ledigt öfver- 
sätta lättare tyska författare; dock eger under för öfrigt lika förhållan
den en inträdessökande företräde, om han uppnått 16 års ålder, eller 
styrker, att han under minst tre månader deltagit i praktiskt arbete. På 
styrelsens pröfning ankomme, huruvida för inträdessökande, som visat 
ovanliga anlag, undantag från ett eller flera af ofvan uppräknade vilkor 
må kunna medgifvas.
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§ 13.

Ansökning om inträde i skolan bör ställas till styrelsen och vara 
åtföljd af ålders- och frejde-betyg.

§ 14.

Inträdessökande, som genomgått godkänd afgångspröfning från full
ständigt elementarläroverk, är befriad från inträdesexamen. Öfriga in
trädessökande äro skyldiga att undergå särskild profiling.

Den som önskar vinna inträde i en högre klass, bör ådagalägga att 
han i kunskaper och praktisk färdighet är jemngod med dem, som till 
samma klass inom skolan uppflyttas.

§ 15.

Undervisningen vid slöjdskolan är kostnadsfri för den lägre afdel- 
ningens lärjungar. För begagnande af undervisningen i den högre af- 
delningen må styrelsen, då sådant anses lämpligt, ålägga en lindrig 
terminsafgift.

§ 16.

Alla slöjdskolans tillhörigheter böja af eleverna med aktsamhet 
handhafvas. Sker annorlunda, skall, om skada inträffar, den samma ge
nast ersättas af den, som dertill varit vållande. Kan upphofsmannen 
icke uppgifvas till en skada, som ej kan hafva uppkommit genom våda, 
ersättes den gemensamt af eleverna i den klass, under hvars samman- 
varo den skett.

§ 17.

Elev, som genom förbrytelse emot allmän lag, osedlighet, fort
farande försumlighet eller på annat sätt visar sig ovärdig att undervis-
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ning vid skolan åtnjuta, varde af styrelsen, efter föregången och frukt
lös befunnen varning, derifrån skild.

§ 18.

Om elev, efter genomgången årskurs i en klass, icke befinnes 
hafva sådana kunskaper, att han med nytta kan följa undervisningen i 
den högre klassen, eller, om han i den högsta klassen redan är intagen, 
vara berättigad till afgångsbetyg, må han af styrelsen kunna erhålla 
tillstånd att i sin klass ännu ett år vid skolan qvarstå. Befinnes han 
efter denna tid icke hafva gjort tillräckliga framsteg, och icke genom 
sjukdom eller annat laga förhinder under tiden till större delen hafva 
varit från undervisningen aflägsnad, varde han från läroverket skild.

§ 19.

Endast den elev, som genomgått fullständig lärokurs och visat sig 
ega fullgoda insigter i den afdelnings eller fackskolas läroämnen, hvar- 
uti han åtnjutit undervisning, är berättigad att undfå afgångsbetyg. 
Den, som i förtid lemnar läroverket, må endast undfå betyg öfver upp
förande och flit under den tid, han vid skolan tillbragt, jemte afskrift 
af de kunskapsbetyg, hvilka under lärokursens lopp blifvit honom af 
lärarne meddelade.

§ 20.

Som specialelev eller åhörare i ett eller flera af undervisnings
ämnena kunna personer antagas, som visa sig ega god frejd och till
räckliga förkunskaper för att med gagn följa den undervisning, hvari 
de sig anmält att deltaga.

§ 21.

Det skall åligga hvarje så väl specialelev som åhörare att noga 
iakttaga de föreskrifter, som skolans styrelse för ordningens upprätt-
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hållande meddelar, vid äfventyr att genast och utan återfående af er- 
lagd afgift från undervisningen uteslutas.

Skolans samlingar.

§ 22.

Skolans samlingar, nemligen bibliotek, arkiv, instrument-, modcll- 
och varuprofsamlingar, skola under vederbörlig uppsigt hållas för all
mänheten tillgängliga minst fyra timmar i veckan, under de tider af 
året, då undervisning inom skolan meddelas.

§ 23.
En hvar må vara tillåtet att under förevisningstimmarne i biblio

teket genomse katalogen, samt utbekomma och på stället begagna 
hvilka af skolans böcker han önskar, äfvensom att i samlingarne, efter 
anmälan hos vederbörande lärare, taga närmare kännedom om derstä- 
des befintliga instrument, modeller, verktyg, varuprof m. m., samt af de 
samma taga beskrifning eller teckning, så vida utrymme och öfriga om
ständigheter medgifva, och göromålen vid skolan icke derigenom stö
ras eller förhindras.

§ 24.

Med undantag af dyrbarare planschverk och de nyaste journalerna, 
må skolan tillhöriga böcker, på kortare tid och till inskränkt antal för 
hvarje gång, utlånas emot godkänd borgen och aflemnadt qvitto af lån
tagaren; dock böra sålunda utlånta böcker genast vid påfordran åter- 
lemnas, om de skulle behöfvas vid undervisningen.

Inga andra skolans effekter få, utan styrelsens särskilda tillstånd, 
utom skolans lokal utlånas.

§ 25.
Med skolans bibliotek skall förenas ett arkiv, innehållande en ord

nad samling af handlingar angående näringarne, äfvensom beskrifningar
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§ 27.
Ledningen af skolans angelägenheter skall uppdragas å en styrelse, 

bestående af sju ledamöter, af hvilka Frimurare-barnhus-direktionen 
i Göteborg eger att utvälja tre, samt de öfrige utgöras af länets 
höfding, stiftets biskop, skolans föreståndare och en för kunskaper 
känd fabrikant eller annan slöjdidkare utom Barnhus-direktionen, hvil- 
ken sist nämnde af nyss uppräknade sex ledamöter inväljes, och uti 
hvilken sålunda sammansatta Styrelse landshöfdingen skall vara ordfö
rande.

§ 28.
Styrelsen sammanträder, på kallelse af ordföranden, så ofta ären

dena dertill föranleda.
Dess närmaste åligganden skola vara:
1: o. Att antaga och meddela afsked till så väl lärare, med undan

tag af föreståndaren, som tjenstemän och stipendiater, samt nödig lägre 
betjening;

2: o. Att utfärda reglementen och instruktioner för skolans perso
nal, samt granska och fastställa föreslagna undervisningsprogram;

3: o. Att för öfrigt hafva högsta uppsigten öfver undervisningen 
och kontrollen öfver stadgarnes noggranna efterlefnad;

4: o. Att bevilja premier och stipendier åt utmärkta elever;
5: ö. Att årligen, före Séptember månads utgång, till Kongl. Civil

departementet eller annan äf Kongl. Maj:t i nåder bestämd myndighet

Till vårdande af skolans bibliotek antager Styrelsen en biblioteka
rie, hvartill helst någon af skolans lärare utses.

Skolans Styrelse och Förvaltning.

och ritningar öfver verkstäder, maskiner och apparater, arbetsmetoder’, 
m. m., som förtjena att förvaras.
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insända berättelse om skolans verksamhet och tillstånd under nästför- 
flutna läsår;

6: o. Att om händer hafva och förvalta ej mindre de af enskilda 
donationsfonder skolan tillfallande räntebelopp, än det årliga anslag, 
som Staten till skolan lemnar, samt tillse, att medlen blifva enligt gifna 
föreskrifter använda och behörigen redovisade ; egande Styrelsen att, på 
öfverenskomna tider, af Frimurare-barnhus-direktionen uppbära ofvan 
nämnda medel af donationsfonderna, hvilkas förräntande framgent bör 
tillhöra Direktionen ensam;

7: o. Att vårda och vidmakthålla Chalmerska slöjdskolan tillhöriga 
hus och lägenheter;

8: o. Att årligen, inom den derför bestämda tid, till Kongl. Maj:ts 
och Rikets Kammar-Rätt för behörig granskning insända skolans rä
kenskaper för näst föregående kalenderår;

9: o. Att hos Kongl. Maj:t i underdånighet föreslå sådana ändrin
gar och tillägg i de för skolan gällande stadgar, eller andra åtgärder, 
som kunna finnas behöfliga och till det med skolan afsedda ändamål 
ledande.

Styreléen utser inom sig en kassa-förvaltare, som förer och afslu- 
tar skolans räkenskaper, emottager skolans penningemedel och till före
ståndaren verkställer utbetalningarne i öfverensstämmelse med gällande 
utgifts-stat och särskilda anordningar.

Styrelsen, på hvars profiling beror att åt lärarne och tjenstemännen 
i allmänhet bevilja tjenstledighet, då sådan är af nöden, eger jemväl 
meddela föreståndaren ledighet högst tre månader af året. Erfordras 
för föreståndaren längre tids tjenstledighet, bör Styrelsen derom göra 
underdånig hemställan hos Kongl. Ma:t.

Vid Styrelsens sammankomster kan intet beslut fattas, om icke minst 
tre ledamöter är närvarande.

Vid ordförandens frånvaro föres ordet af den främste bland de när
varande ledamöterna. Befinnes vid omröstningen, att skiljaktiga me
ningar äro lika delade, gäller den mening, som ordföranden biträder.

Styrelsen åligger att, i samråd med föreståndaren, uppgöra samt 
derefter före utgången af Oktober månad hvarje år till den af Kongl. 
Maj:t i nåder bestämda myndighets pröfning och fastställelse insända
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förslag till aflönings- och utgifts-stat för skolan under näst påföljande 
år, beräknadt inom de för skolan disponibla tillgångar.

§ 29.

Den närmaste ledningen och tillsynen vid skolan tillkommer hen
nes föreståndare, hvilken tillika bör vid skolan meddela undervisning i 
likhet med en lektor. Honom åligger att vaka öfver undervisningens 
gång och tillse, att så väl lärare och tjenstemän som betjening fullgöra 
sina skyldigheter samt att god ordning vid läroverket upprätthålles, att 
antaga specialelever och åhörare, att hafva tillsyn öfver läroverkets så 
väl fasta som lösa egendom, att enligt gällande utgifts-stat och Styrel
sens särskilda anordningar hos kassaförvaltaren uppbära erforderliga 
penningemedel till utbetalande af löner, arvoden och andra behöriga ut
gifter, samt att på bestämda tider till kassaförvaltaren inkomma med 
vederbörliga räkenskapshandlingar, åtföljda af dertill hörande verifika
tioner.

§ 30.

För renskrifning, registrering och mera dylikt eger föreståndaren 
att anlita tillfälligt biträde, eller ock må Styrelsen särskild person till 
sådant biträdé för längre eller kortare tid antaga.

§ 31.

De lärare, som på eget ansvar meddela undervisning vid skolan, 
bilda ett lärarekollegium, i hvilket föreståndaren är ordförande. Lärare- 
kollegiet, som på kallelse af föreståndaren sammanträder åtminstone en 
gång i hvarje månad, tillkommer att, inom de af stadgarne bestämda grän
ser, upprätta förslag till undervisningsplan och timtabell för läroverket, 
att besluta, i enlighet med de allmänna bestämmelser, som af Styrelsen 
meddelas, angående inköp af böcker och andra föremål för samlingarne, 
äfvensom om dessas ordnande, samt att yttra sig och till Styrelsen af- 
gifva förslag i alla undervisningen vid läroverket rörande frågor.

27
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Den lägre bergsundervisningen.
Bland de läroanstalter, hvilka Eders Kongl. Maj:t ansett böra ut

göra föremål för Komiténs utredning och förslag, äro äfven de lägre 
bergsskolorna. Komitén går till åtlydnad deraf nu att i underdånighet 
afgifva yttrande angående dessa skolor.

För den lägre bergsundervisningen finnas i landet två bergsskolor, 
den ena i Filipstad, den andra i Falun.

Bergsskolan i Filipstad upprättades år 1830 af bergmästaren Frans 
von Schéele och uppehölls i början hufvudsakligen genom hans upp
offringar. Vermlands och Dals bruksegare lemnade sedermera under
stöd åt denna läroinrättning, hvarjemte brukssocieteten år 1832 be
viljade ett årligt anslag, som efter hand ökades. Vidare hafva Filip- 
stads bergslags grufvekassor medgifvit skolan ett för viss tid rantefritt 
lån till uppförande af nytt skolhus, mot vilkor att en s. k. »skjutare- 
skola» skulle med bergsskolan förenas.

Det nu gällande reglementet för skolan är utfärdadt den 30 maj 
1861.

Skolans ändamål är, enligt detta reglemente, att meddela elemen
tära, så väl teoretiska som praktiska kunskaper åt ynglingar, som vilja 
egna sig åt jernhandteringen.

För inträde i skolan erfordras en ålder af 18 år, intyg att hafva 
vid masugn eller jernbruk, såsom elev eller bokhållare, tjenstgjort åt
minstone ett år, samt att vid anstäldt förhör kunna redogöra för sven
ska språkets grammatik, svenska historien och geografien efter de vid 
allmänna skolorna antagna läroböcker, aritmetik till och med régula de 
tri i brutna tal, i geometri de sex första böckerna af Euclides eller lika 
mycket efter annan lärobok, samt två grader algebra.

Lärokursen är ettårig. Den börjar den 1 November hvarje år och 
slutar den 15 Oktober det följande året. Elev kan, om han så önskar, 
få qvarstanna ännu ett år vid läroverket. Detta har likväl blott undan
tagsvis kommit i fråga.

Undervisningen bestrides af två ordinarie lärare, af hvilka den ene 
är föreståndare, samt en eller flere extra lärare. Läroämnena äro: teo
retisk och praktisk geometri, plan trigonometri, fysik, mekanik, linear-
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ritning, nivellering, kemi, allmän metallurgi, mineralogi, geologi ocli 
jernets metallurgi. I detta sist nämnda ämne har undervisningen med
delats af extra lärare; den har vanligen upptagit en tid af 5 à 6 vec
kor med föredrag och repetitioner, jemte besök vid en masugn i när
heten af Filipstad, samt 3 à 4 veckors smidesöfningar vid något jern- 
verk. Under senare tiden hafva dock stora svårigheter yppat sig för 
erhållande af derför lämplig lokal.

De obligatoriska lärotimmarne för vecka äro i allmänhet 36. Deras 
sammanlagda antal under hela lärokursen är för de särskilda läroämnena
ungefärligen följande :

Matematik .................................................................  100
Fysik och mekanik .................................................. 100
Ritning ....................................................................... 330
Kemi och allmän metallurgi....................................  200
Laborationer............................................................... 280
Mineralogi och bergartlära .................................... 90
Jernets metallurgi .................................................... 70.

Dertill komma mineralogiska exkursioner och grufbesök under 2 
veckor, samt, enligt hvad ofvanför redan nämnts, en smideskurs, som 
fortgår under 3 à 4 veckor.

Direktionen utgöres af en inspektor och skolans föreståndare, hvilka 
båda utses af fullmäktige i jernkontoret, samt 3:ne ledamöter, som Verm- 
lands och Dals bruksegare välja inom sig.

Inkomsterna utgöras af elevafgifter (50 kronor af hvarje elev) samt 
3,500 kronor, beviljade af brukssocieteten 1871 till societetens nästa all
männa ordinarie sammankomst eller, om skolan dessförinnan skulle 
komma att af staten öfvertagas, intill dess sådant eger rum ; hvarjemte 
brukssocieteten sist nämnda år förklarade, att dels 2,000 kronor skulle i 
mån af behof kunna erhållas till bestridande af kostnaderna för en två
årig lärokurs, orh dels 900 kronor till underhåll af skolans fysiska och 
mineralogiska samlingar samt till inköp af böcker.

Af förenämnda medel utgå såsom aflöningar till:
Föreståndaren och förste läraren  1,550 kronor
Andre läraren .........................................................  1,250 »

» » för undervisning i ritning .......... 300 »
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Extra lärare för undervisning i jernets metallurgi ....  500 kronor
» » » » i smide............................  300 »

Räkenskapsföraren ............................................................ 100 »
Vaktmästaren....................................................................... 150 »

Härvid bör upplysas, att föreståndaren och första läraren tillika är 
stipendiat å jernkontorets f. d. metallurgiska stat samt grufve-ingeniör, 
och för båda dessa tjenster uppbär arfvoden.

Vid 1872 års slut öfversteg bokförda värdet af Bergsskolans hus
beloppet af skolans skulder med ............................ 1,776 kronor 39 öre.
Hvartill komma inventarier till ett värde af.......... 3,351 » 28 »

Summa tillgångar 5,127 kronor 67 öre.
Elevernas antal var 12 under år 1869, 8 under 1870, 7 under 1871, 

9 under 1872 och 12 under 1873. Under nu pågående lärokurs hafva 
intagits 22 elever, ehuru, med afseende å utrymmet vid skolan, antalet 
anses icke rätteligen böra öfverstiga 20.

Skjuta/re-skolan, om hvilken ofvan blifvit nämndt, tog sin början den 1 
November 1871, då sex grufarbetare intogos, hvilka erhöllo undervis
ning en dag i veckan, men de öfriga dagarne arbetade i grufvorna.

Denna skola är helt och hållet skild från bergsskolan och har al
drig åtnjutit något understöd från jernkontoret, utan endast från bergs
lagets grufvefondskassor. Något reglemente för densamma finnes icke; 
den årliga undervisningsplanen uppgöres af lärarne, i samråd med några 
delegerade af bergslaget.

Inträdesfordringarne äro: att läsa väl innantill, skrifva en någorlunda 
läslig handstil, samt känna de fyra enkla räknesätten.

Undervisning har vid skolan meddelats i aritmetik samt i de första 
grunderna af geometri, mekanik, linearritning, mineralogi och geologi 
med grufbrytning, samt så mycket kemi som varit nödvändigt för un
dervisningen i mineralogi, äfvensom i grufmätning så mycket, att något 
begrepp om grufkartor kunnat inhemtas. Kursen, som sista året dag
ligen fortgått under 3‘A månad, har varit beräknad för grufarbetare från 
den omgifvande trakten. Antalet elever var sistlidne år 6 och är nu 5.

Bergsskolan i Falun. Efter hos brukssocieteten gjord anmälan 
derom, så väl att tjenlig lokal blifvit, genom Stora Kopparbergs, 
Norbergs och Vesterbergslagernas försorg anskaffad för en lägre bergs-
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skola i Falun, till hvars inrättande och underhåll Societeten vid sina 
senaste sammankomster beslutat anvisa särskilda anslag, som ock att 
åtgärder vidtagits för att från och med den 1 November 1871 försätta 
denna skola i verksamhet, beslöt brukssocieteten sistnämnda år, att till 
i fråga varande bergsskola i Falun och, om så skulle finnäs lämpligt, 
en i förening dermed stäld förmans- eller bergsarbetareskola, följande 
anslag skulle intill Societetens nästa allmänna ordinarie sammankonst 
eller, om läroanstalten dessförinnan skulle komma att af staten öfver- 
tagas, intill dess sådant egde rum, från Jernkontoret utgå nemligen:

a) till aflöning för 2 ordinarie lärare, som af Jernkontorets styrelse 
förordnas, 5,000 kronor årligen, deraf för första läraren 3,000 kronor 
och för andra läraren 2,000 kronor, under iakttagande att om den, som 
till lärare förordnas, i annan egenskap uppbär lön eller arfvode på Jern
kontorets stat, detta löne- eller arfvodesbelopp afräknas från den för 
lärarebefattningen anslagna aflöning;

b) till aflöning åt extra lärare samt till bestridande af kostnader 
för skolans underhåll i öfrigt, 3,000 kronor om året, och

c) till skolans första uppsättning och förseende med nödig mate
riel, 1,500 kronor för en gång;

egande Jernkontorets styrelse, enligt det af brukssocieten förut 
lemnade uppdrag, att reglemente för skolan utfärda.

Ett reglemente för ' den »lägre Bergsskolan i Falun» är till följe 
häraf den 17 Juli 1871 upprättadt af fullmäktige i Jernkontoret.

Enligt detta reglemente är skolans ändamål att bibringa teoretiska 
och praktiska elementarkunskaper åt dem, som vilja egna sig åt jern- 
handteringen, vare sig i egenskap af bruksförvaltare eller bruksbetje- 
ning, eller ock såsom förmän eller arbetare. I öfverensstämmelse med 
detta ändamål omfattar Bergsskolan två afdelningar, en högre för utbil
dande af tjenliga ämnen till bruksförvaltare och bruksbetjening samt 
en lägre eller bergsarbetare-skola.

Inträdesfordringarne äro
för Bergsskolans högre af delning:
att hafva fyllt 17 år; att ega god frejd; att kunna skrifva läslig 

handstil; att innehafva sådana insigter i svenska språkläran, svenska 
historien och geografien, efter de vid allmänna skolorna antagna läro-
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böcker, som fordras för inträde i elementarskolans femte klass; att väl 
känna aritmetiken, de fyra första böckerna af Euclides eller motsvarande 
pensum af annan lärobok i geometri och en grad algebra, samt att 
hafva minst ett halft år vistats vid grufva eller jernverk och om der 
förefallande arbeten förvärfvat sig för undervisningen i Bergsskolan 
erforderlig kännedom.

För vinnande af inträde i Bergsskolans lägre afdelning eller bergs- 
arbetareskolan fordras :

att hafva fyllt 17 år; att ega god frejd; att kunna skrifva läslig 
handstil; att hafva med godkändt vitsord genomgått folkskola eller ock 
visa sig innehafva motsvarande insigter, samt att, enligt vederbörligt 
intyg, hafva under minst två år arbetat vid grufvor eller jernverk och 
dervid ådagalagt fallenhet för yrket, flit och välförhållande.

Den högre afdelningens elever erlägga vid inträdet en afgift af 50 
kronor och bergsarbetareafdelningens elever 10 kronor. En större eller 
mindre del deraf kan dock, då omständigheterna dertill föranleda, vid 
läseterminens slut återfås.

På direktionen ankommer, huruvida andra än skolans elever må 
tillåtas att, såsom åhörare, öfvervara undervisningen i skolan, under 
iakttagande af de ordningsregler och emot erläggande af den afgift, 
som Direktionen eger att bestämma.

Lärokursen är, såsom i Filipstad, ett-årig,'eller från den 1 Novem
ber det ena året till den 15 Oktober det andra. Skulle någon elev 
vilja ytterligare begagna undervisningen, kan detta, med Styrelsens 
samtycke, ske, men någon sådan anhållan har ännu icke i fråga kommit.

Undervisningen omfattar: kemi med laborationer, jernets metallurgi, 
allmän fysik och mekanik, kraftmaskiner, arbetsmaskiner, mineralogi, 
geologi, grufbrytningslära med praktiska öfningar (nivellering, grufmät- 
ning och geognostiska exkursioner).

De praktiska öfningarne i jernhandtering hafva hittills, i brist på 
lokaler, måst inskränkas dertill att läraren åtföljt eleverna under vid 
pass 2:ne veckor på sommaren till åtskilliga jernverk i närheten af 
Gefle-Dala jernväg, hvarefter de af eleverna, som dertill kunnat bereda 
sig tillfälle, hafva vistats vid jernverk under Juli månad. Om resorna 
hafva berättelser afgifvits. Undervisningen i mineralogi, geologi och
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grufbrytningslära har blifvit bestridd af en extra lärare mot ett arfvode 
för år af 750 kronor.

Lärotimmarnes antal är i allmänhet för vecka 45. Deras samman
lagda antal för de särskilda läroämnena under lärokursen är ungefär
följande:

Fysik (85) och mekanik (132) ............................... 217
Ritning ....................................................................... 400
Kemi .......................................................................... 95
Laborationer...................................  540
Mineralogi och bergartlära*)................................... |

*) Jemte geognostiska exkursioner.

Grufbrytningslära, grufbefaringar.......................... 235
Grufmätning................................ |
Landtmäteri och nivellering à 8 timmar om dagen 50
Jernets metallurgi.................................................... 112

Dertill komina resor och praktiska öfningar, såsom ofvan nämnts.
I matematik meddelas icke någon undervisning, annat än i sam

manhang med undervisningen i fysik och mekanik.
Undervisningen i mekanik sker på det sätt, att de olika maskinerna 

genom ritningar förtydligas, formlerna för deras beräkning framställas 
och förklaras utan några deduktioner, hvarefter deras användande ge
nom räkneexempel inöfvas. Planimetri och stereometri behandlas på 
samma sätt. För grufmätningarne är upprättad och tryckt en projek- 
tionstabell, der alla sinus- och cosinus-längder kunna afläsas. Trigo- 
nometriska problemer inom mekaniken lösas grafiskt på ritbrädet.

Alla uträkningar ske medelst räkneskalan.
Under sensommaren genomgås en kort kurs i nivellering och landt

mäteri, hvarefter öfningarne afslutas med uppmätning och afritning af 
i gång varande maskiner.

Elevernas antal har varit:
Extra elever, 

Högre a£d. Lägre afd. på kortare tid.
1871— 72.................................................... 2 5 7
1872— 73.................................................... 7 2 5
1873— 74............. ............................... ....... 7 9 Ej plats.
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Större antal elever än 16 anses icke kunna emottagas.
Af inalles 21 elever i den lägre afdelningen hafva 8 (deraf 4 extra) 

varit grufarbetare, 8 (deraf 1 extra) jernverksarbetare, samt 5 bruks- 
byggmästare-elever.

Grufarbetare behöfva icke deltaga i undervisningen i jernets me
tallurgi, och jernverksarbetare icke i undervisningen i grufbrytnings- 
lära; byggmästare kunna uteslutande sysselsätta sig med mekanik och 
ritning.
Enligt räkenskaperna voro den 1 Nov. 1872 bergsskolans inventarier 

upptagna till ett värde af  3,490 kronor 42 öre 
Fordringar och kassa till  1,567 » 29 »

Summa tillgång 5,057 kronor 71 öre.
Direktionen består af en inspektor, som är ordförande, samt fyra 

ledamöter, deribland skolans föreståndare, hvilka alla utses af Jernkon- 
torets styrelse. Denna styrelse utser äfven fyra suppleanter, deribland 
skolans andra lärare, hvilka alla, när de så önska, ega att deltaga i 
Direktionens öfverläggningar.

År 1871 ingick Jernkontorets styrelse till Kongl. Maj:t med en 
begäran, att de af Brukssocieteten bekostade lägre bergsskolorna i Fi- 
lipstad och Falun måtte öfvertagas af staten. Efter det vederbörande 
myndigheters yttrande derom blifvit infordrade, och Eders Maj:t till 
riksdagen aflåtit nådig proposition rörande denna fråga, hafva för hvart- 
dera af åren 1874 och 1875 beviljats 14,000 kronor, att ställas till 
Brukssocietetens disposition för sagda ändamål, under vilkor att i fråga 
varande skolor undei- nämnda år fortsätta sin verksamhet i enahanda 
omfång och utsträckning som hittills.

Slutligen har Brukssocieten å allmän sammankomst i sistlidna Juni 
beviljat följande årliga anslag, att utgå till nästa ordinarie sammankomst, 
eller om läroanstalterna dessförinnan skulle komma att af staten öfver
tagas, intill dess sådant eger rum:
l:o Till bergselementarskolan i Filipstad och den dermed nu mera för

enade skjutareskolan 8,000 kr.; hvarjemte societeten stält till jern- 
kontorsstyrelsens disposition ett särskildt årligt anslag af 3,500 kr., 
att, i mån af behof, användas till upprätthållande af skolans fort
gående verksamhet;
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2:o Till bruksbetjenings- osh bergsarbetareskolan i Falun:
a) till aflöning för två ordinarie lärare 7,500 kr., deraf för förste 

läraren 4,500 kr. och för andre läraren 3,000 kr., under iakttagande 
att om den, som till lärare förordnas, i annan egenskap uppbär 
lön eller arfvode på jernkontorets stat, detta löne- eller arfvodes- 
belopp afräknas från den för lärarebefattningen anslagna aflöning:

b) till aflöning för extra lärare och till bestridande af kostnader 
för skolans underhåll i öfrigt 3,000 kr., samt

c) till stipendier att, efter bepröfvande af skolans direktion, tillde
las obemedlade elever af arbetsklassen, som genom ådagalagd 
flit och välförhållande under lärokursen gjort sig af sådan upp
muntran förtjente, 1,000 kr. ; egande direktionen derjemte att 
för skolans gagn använda det vid 1873 års slut uppkomna öfver- 
skott i skolans inkomster.

Efter denna redogörelse för den nu varande ställningen i fråga om 
den lägre bergsundervisningen i landet, anhåller Komitén att, beträf
fande denna undervisnings lämpligaste organisation få afgifva yttrande. 
Enär de grundsatser, som enligt dess uppfattning, vid ordnandet af 
nu i fråga varande läroanstalter böra tillämpas, helt och hållet öfver- 
ensstämma med dem, som i fråga om den lägre tekniska undervisnin
gen i öfrigt blifvit fullständigt utvecklade, torde Komitén, med åbero
pande deraf, här få endast i korthet anföra hvad den anser vara för 
det afsedda ändamålet erforderligt.

Man skulle först kunna i fråga sätta, huru vida icke en utaf de 
båda lägre bergsskolor, som finnas, skulle vara tillräcklig för landets 
behof. Onekligt är att, om man blott afser lärjungeantalet, sådant det 
för närvarande är, detta skulle kunna vid en enda läroanstalt erhålla 
undervisning. Efter Komiténs uppfattning tala likväl öfvervägande 
skäl för att båda skolorna må bibehållas. Enligt hvad redan förut 
blifvit i detta betänkande antydt, är det fördelaktigt, att den lägre tek
niska undervisningen meddelas i flera af hvarandra oberoende läroan-

28
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stalter, under det att den högre undervisningen koncentreras vid ett 
läroverk. Vidare hafva till en viss grad olika riktningar vid undervis
ningens ordnande gjort sig gällande vid de båda bergsskolorna, i det 
nemligen skolan i Filipstad nästan uteslutande egnat sig åt det metal
lurgiska, men skolan i Falun derjemte åt det grufvetenskapliga området 
af bergshandteringen — en olikhet, som betingas af lokala förhållanden 
och som kan vara för bergsundervisningens utveckling ganska gagnelig. 
Slutligen ega dessa skolor redan lämpliga lokaler och samlingar, till 
en del åstadkomna genom enskilda korporationers frikostighet, och de 
uppoffringar, som skolorna skulle förorsaka staten, äfven om denna 
helt och hållet öfvertoge dem, skulle inskränka sig till deras underhåll 
och icke taga betydande summor i anspråk.

Det ändamål, för hvilket dessa lägre bergsskolor böra arbeta, anser 
Komitén vara att bilda så väl hytte- och grufveförvaltare (bruksbetjente), 
hvilka, utom insigter och erfarenhet i bruksekonomi, äfven behöfva ett 
större eller mindre mått af bergstekniska kunskaper, som verkmästare 
och arbetsförmän, såsom rostbrännare, masmästare, smidesmästare, pud- 
del mästare, bessemerblåsare, grufstigare, understigare (skjutare), bruks- 
byggmästare o. s. v.

Inträdesfordringarne torde för blifvande bruksbetjente kunna tills 
vidare bibehållas, i enlighet med hvad nu är gällande för bergsskolan i 
Filipstad och den öfre afdelningen vid bergsskolan i Falun, i hvilken 
sist nämnda likväl dessa fordringar äro något lägre, med afseende å 
dess sammanställning med bergsarbetare-skolan.

För denna arbetare-skola åter skulle det af de goda resultater som, 
enligt uppgift, vunnits, kunna synas som inträdesfordringarne i kun
skapsväg skulle kunna ställas ganska låga. Det torde emellertid icke 
vara något tvifvel underkastadt, att dessa fordringar böra bestämmas 
så, att eleverna vid inträdet må kunna skrifva en läslig handstil, åstadkom
ma smärre skriftliga uppsatser, (hvilket är nödvändigt för att kunna 
göra anteckningar under bergsskolekursen), räkna problemer i régula 
de tri med vanliga och decimalbråk, samt ega någon öfning i ritstiftets 
begagnande.

Beträffande åldern för elevernas intagande i bergsarbetareskolan 
må anföras, att på grund af den erfarenhet som vunnits i andra länder,
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än förut, eller till minst 20 år, på det att eleverna måtte hafva vunnit 
en större mognad och hunnit förskaffa sig nödig praktisk skicklig
het såsom bergsarbetare, innan de inträda i skolän. Efter afslutad 
bergsskolekurs eftersträfva de vanligen platser såsom uppsyningsmän 
eller stigare och vilja ogerna återgå till att blifva simpla arbetare; 
hvilket de dock eljest understundom måste göra, dels för att behöri
gen förkofra sig i arbetsskicklighet och dels emedan bergverksegare 
icke vilja anställa såsom uppsyningsmän personer, som icke kommit 
till myndiga år. Genom en åldersbestämning af 20 år för nu befintliga 
arbetareskolor i Falun och Filipstad, skulle äfven vinnas den fördel, att 
eleverna kunde hinna att förskaffa sig bättre förkunskaper före inträdet 
i dessa skolor, hvarpå stor vigt måste läggas. Emellertid torde det böra 
vara skolornas direktion tillåtet, att i särskilda fall, när skäl dertill 
förefinnas, bevilja åldersdispens.

För jernverksarbetare och bruksbyggmästareelever böra enahanda 
föreskrifter gälla som för grufarbetare.

I fråga om företrädet till platser vid nu i fråga varande skolor 
bör, utom å kunskaper, afseende fästas å längre tjenstgöring vid berg
verk, jemte intyg om välförhållande, duglighet och flit.

Hvad angår undervisning splanen., anser Komitén att följande normal
plan kan tillämpas vid båda skolorna, dock med lemnad rätt åt Öfver- 
styrelsen att vidtaga de modifikationer deri, som behofvet kan påkalla, 
och att bestämma den riktning, antingen åt den metallurgiska eller 
den grufvetenskapliga sidan, som företrädesvis bör gifvas åt undervis
ningen. Kursens längd antages till ett år, i likhet med hvad nu är för
hållandet.

Undervisningen bör begynna hvarje år den 1 November och fortgå, 
med afbrott af två veckor under julhelgen och en vecka under påskhel
gen, till den 31 Maj, samt bestå i föredrag, repetitioner och öfningar. 
Undervisningstiden blifver således 26 veckor och de obligatoriska tim
marnas antal antages till 36 i veckan.

Praktiska öfningar i jernhandtering och grufbrytning jemte besök 
vid bergverk företagas under Juni och Juli månader, samt landtmäteri 
och nivellering, afteckning af gående verk jemte andra ritöfningar under
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Augusti. Tiden från 1 September till 15 Oktober, då examina anstäl
las, användes lör aflattande af reseberättelser, repetitioner, rit- och labo- 
r ations öfningar.

Följande tabeller visa huru undervisningen i de olika läroämnena 
skulle fördelas.

Frän 1 November till 31 Januari, 11 veckor.

Bruksbetjening. Verkmästare.

Lektio
ner.

Öfnin
gar.

Lektio
ner.

Öfnin
gar.

Matematik.................................................... 2 — 2 6
Fysik och mekanik............................................ 6 — 6 —

Ritning (linear- och frihands)......................... — 9 — 9
Kemi ..................................................................... 6 — 6 —

Mineralogi och bergartlära............................... 4 —• 4 —

Blåsrörsöfningar och kemiska laborationer.... — 9 — 3
Timmar pr vecka 18 18 18 18

Från 1 Februari till 31 Maj, 15 veckor.

Jernets metallurgi (och allmän metallurgi) 6 — 6 ——

Laborationer i bergskemi och mineralogi — 7 — 7
Grufbrytningslära............................................... 5 — 5 —

Grufmätning och kartritning.......... ................. — 4 — 4
Byggnadslära och bergsmekanik.................... 5 — 5 —

Ritning........................................................... — 7 — 7
Bokhålleri och rättskunskap............................ 2 — 2 —

Timmar pr vecka 18 18
18 1

18
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Ynglingar, hvilka vid tekniska elementarskolor eller annorstädes 
inhemtat de förberedande kunskaper, som meddelas under den första 
terminen, böra, i fall utrymmet så medgifver, kunna vinna inträde vid den 
andra terminens början.

Denna undervisningsplan, som i allmänhet upptager endast hvilka 
läroämnen som skulle meddelas, äfvensom det beräknade timantalet 
för hvarje af dem, öfverensstämmer så nära med de vid de båda bergs
skolorna för närvarande förekommande läroplaner och är för öfrigt så 
klart betingad af skolornas ändamål, att någon särskild motivering för 
den samma icke torde vara behöflig. Deremot synes ett program, ut
visande till hvilken omfattning de särskilda läroämnena anses böra 
ingå i undervisningen, böra bifogas.

Matematik. Repetitioner, föredrag och problem-öfningar i geometri, 
algebra och stereometri;

Fysik och mekanik. De första grunderna af den allmänna fysiken, 
företrädesvis värmeläran, samt mekaniken; läran om fasta kroppars 
jemnvigt, häfstänger. vågar m. m.; om vätskors jemnvigt och rörelse, 
egentlig vigt, vattenkraft; om luftformiga kroppars jemnvigt och rö
relse, barometern, kokpunkten, ångbildning m. m.

Ritning. Frihands- och linearritning, samt modell- och konstruk- 
tionsritning.

Kemi. De allmänna kemiska lagarne. De vanligast förekommande 
ämnen och föreningar, samt deras egenskaper. De enklaste reaktionerna, 
så väl på kemisk väg som för biåsröret. De kemiska förhållanden, på 
hvilka jerntillverkningen grundar sig. Laborationsöfningar, med hufvud- 
sakligt afseende å profiling af jern och jernmalmer samt bergarter.

Mineralogi och bergartlära, omfattande de för bergsmän vigtigaste 
mineralier och bergarter.

Jernets metallurgi (och allmän metallurgi). Jernmalmernas beskaf
fenhet och utseende. De olika jernsorterna: tackjern, stångjern och stål. 
Inverkan af de i jern förekommande främmande ämnen. Beskickningar, 
slagger, jernmalmers röstning och smältning. Masugnar och de olika 
slagen af deras konstruktioner. Masugnsgasens användning. Bläster. 
Värmeapparater. Varmblästers inflytande. Tackjernsblåsning. Tackjerns- 
gjutning. Stångjerns- och ståltillverkning efter olika metoder. Adouce-
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ring. Eldfasta materialier, brännmaterialier och kolning. Hufvuddragen 
af de i Sverige begagnade processer för tillverkning af koppar, bly, 
silfver och guld. I förening härmed praktisk undervisning i jernhand- 
tering.

Grufbrytningslära. Om jordens och bergens bildning. Läran om 
malmfyndigheter, företrädesvis jernets. Beskrifning om förhållandena 
vid några större svenska gruffält. Malmers uppsökande. Redskap och 
maskiner för malmbrytning. Olika brytningsmetoder. Malm- och vat
tenuppfordring. Brytningsbeting. Det vigtigaste af grufstadgan. Gruf- 
befaringar.

Grufmätning, enligt den s. k. svenska markschejderi metoden, samt 
ritning af grufkartor.

Byggnadslära. Byggnadsmaterialier, deras egenskaper och behand
ling. Allmänna byggnadsarbeten, såsom jord-, sten-, murare- och tim
merarbeten. Byggnadsgrund. Murar, hvalf, förtimringar. Enkla hus
byggnader. Nivellering och första grunderna för landtmäteri.

Bergsmekanik. Vattenmaskiner, ångmaskiner, vatten- och malmupp- 
fordringsverk vid grufvor, uppfordringsvcrk vid hyttor, krossverk, blås- 
verk, hammarverk, valsverk, såg- och skärverk.

Bokhålleri. Olika slag af bokhålleri med förklaring af de dervid 
vanligen begagnade konsttermer; olika slag af räkenskapsböcker, deras 
ändamål och uppställning. Grunderna för bokhålleriet vid grufvor och 
jernverk.

Rättskunskap. Hufvuddragen, i synnerhet af förordningarue om nä
ringsfrihet, vattenverk, patenter, assurancer, med mera.

Undervisningen kan tills vidare vara gemensam för de båda afdel- 
ningarne af lärjungar. På framtida bestämmelse må bero, huruvida och 
i hvad mån de må kunna särskildt undervisas. Dock bör undervisnin
gen i matematik anordnas särskildt för de lärjungar som ega högre och 
för dem som ega lägre förkunskaper.

Som emellertid endast ett ringa antal bergsarbetare, i anseende till 
de dermed förenade kostnader, kan komma i åtnjutande af den på ett 
helt års kurs beräknade undervisning, som meddelas vid Bergsskolorna 
i Filipstad och Falun, synas sådana åtgärder böra vidtagas, att arbe-



  

: A

223

t

E

E ‘ 

■■

IK

4,000 kronor
3,500 »

tare, åtminstone vid större bergverk och i bergslagsorter, må kunna 
erhålla undervisning i afton- och söndagsskolor uti de för all industri 
så vigtiga ämnena: linear- och frihandsteckning, skrifning, räkning, 
samt elementerna af geometri och naturlära. När dessa ämnen inhem- 
tats, torde undervisning i jernhandtering eller grufbrytningslära kunna 
på vissa tider meddelas genom ambulatoriska lärare.

Ordnandet af sådan undervisning bör tillkomma kommunerna och 
den blifvande. öfverstyrelsen för den lägre bergsundervisningen.

Afgångspröfningar från Bergsskolorna anser Komitén icke behöfliga, 
på de förut i fråga om de tekniska elementarskolorna anförda skäl. Der- 
emot synes det vara ganska lämpligt, att läsåret afslutas med ett kort 
förhör. För de afgående eleverna utfärdas betyg på grund af deras 
under läsåret ådagalagda flit och framsteg.

Lärarepersonalen vid hvardera af de båda lägre bergsskolorna tor
de lämpligen böra utgöras af två lektorer, af hvilka den ene tillika är 
föreståndare, samt extra lärare efter behof. Mellan dessa lärare må 
läroämnena af skolans styrelse fördelas.

Beträffande den högre ledningen af dessa skolor, anser Komitén, 
att, under förutsättning att Komiténs i det föregående framstälda förslag 
om en öfverstyrelse för den lägre tekniska undervisningen kommer till 
utförande, samma öfverstyrelse bör utöfva don högsta uppsigten äfven 
öfver de lägre bergsskolor, som åtnjuta statsunderstöd, dock att i den 
samma, vid frågor som röra Bergsskolorna, bör inträda en särskildt i 
bergshandtering kunnig person.

Den närmare tillsynen åter bör, likasom vid de tekniska elementar
skolorna, utöfvas dels af föreståndaren, dels af lokalstyrelsen. En så
dan styrelse skulle lämpligen utgöras af fem perspner, nemligen ordfö
randen och en annan ledamot, utsedda af Eders Kongl. Maj:t, två leda
möter valde af brukssocietetens styrelse, samt en ledamot vald af den 
eller de korporationer, som bekosta byggnaden och bestrida dess un
derhåll.

Utgiftsstaten för hvardera af dessa skolor torde kunna bestämmas 
på följande sätt:

Föreståndaren 
En lektor 

■!
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Arvode till extra lärare  1,500 kronor
» » vaktmästaren  600 »

Anslag till samlingarne..........................  500 »
» » kemikalier  500 »
» » ved, kol och lyse  600 »

Stipendier .................... 1,000 »
Diverse utgifter  600 »

Summa 12,800 kronor, 
hvartill komme den tillökning, som genom lärarnes femårsuppflyttningar 
i likhet med hvad Komitcn föreslagit för de tekniska elementarskolor
nas lärare, skulle uppstå.

För de båda lektorerna, hvilka skulle bestrida den vigtigaste un
dervisningen, äro lönerna här ofvan föreslagna till något högre belopp, 
än för motsvarande tjenstemän vid de tekniska elementarskolorna. Detta 
har sin grund deri, att först nämnde lärare äro upptagne af undervis
ningen under nära nog hela året eller nästan utan ferier, och derföre 
billigtvis böra erhålla högre löneförmåner.

De årliga utgifter, som för bergsskolorna i Filipstad och Falun skulle 
erfordras, om de organiserades i enlighet med Komiténs förslag, skulle 
således vara 25,600 (eventuelt 27,600) kronor.

I sammanhang härmed får Komitén i underdånighet föreslå, att en 
särskild afdelning för bergsundervisning upprättas vid Örebro tekniska 
elementarskola. Erfarenheten har nemligen visat, att flere af denna 
skolas olever egna sig åt bergshandteringen, emedan i de kringliggande 
orterna ett stort antal bergverk och bruksanläggningar finnas. Då nu, 
utan nämnvärda uppoffringar, en särskild afdelning för bergselevei’ kan 
vid den nämnda tekniska elementarskolan upprättas, torde en sådan af
delning böra, så snart som möjligt, ställas i samband med der varande 
afdelning för kemisk teknologi. Med föga annan förändring än den, 
att under det tredje årets vårtermin undervisningen i kemiska teknologi 
med laborationer utbytes emot undervisning i jernets metallurgi med 
laborationer samt grufbrytningslära, skulle man kunna få till stånd en 
mycket god bergselementarskola, förutsatt naturligtvis, att särskilda åt
gärder vidtagas för den praktiska undervisningen under sommarferierna.

Undervisningsplanen skulle under de två första åren vara lika med

 



den vid afdelningen för kemisk Teknologi och under det tredje året 
skulle den omfatta:

Ilöst- Vår
termin. termin.

Matematik, öfningar..... .................................................................... 2 2
Maskinlära, föredrag ....................................................................... 3 3

» ritning .......................................................................... 4 4
Mekanisk teknologi .......................................................................... 3 3
Mineralogi och geognosi ............................................................... 3 —
Praktisk geometri ............................................................................ — 2
Kemisk teknologi och laborationer (jemte öfningar i bergskemi 

och mineralogi).................................................................. 15 —
Metallurgi, (omfattande allmän metallurgi, jernets metallurgi, 

hyttbyggnader samt bergskemi)........ — 4
» laborationer ................................................................. 7 —

Grufvetenskap (omfattande läran om malmfyndigheter, gruf- 
brytning, grufbyggnader, grufmätning jemte 
det vigtigaste af grufförfattningarne.). 4 —

» öfningar (mätning och grufkartritning) .......... 3 —
30. 32.

Undervisningen i metallurgi och grufvetenskap, som lämpligen kan 
bestridas genom extra lärare, må äfven anordnas så, att metallurgi före- 
drages under vårterminens förra hälft, och grufvetenskap under den 
sednare.

Med afseende å den grundligare underbyggnad dessa elever i all
mänhet ega, framför dem hvilka begagna bergsskolorna i Filipstad och 
Falun, böra de, om skicklige lärare i bergsvetenskap erhållas, kunna 
utgå ur skolan med bättre kunskaper än elever från nämnda skolor. 
Vill man göra bergsundervisningen ändå fullständigare, kan man för 
den samma anslå något af den tid, som är beräknad dels under vårter
minen för öfningar i matematik och mekanisk teknologi, och dels un
der höstterminen för kemisk teknologi.

önskvärdt är, att eleverna före inträdet i bergsafdelningen hafva
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vistats minst två månader vid jernverk och grufvor, för att göra sig 
bekanta med det praktiska af bergshandteringen.

Den tillökning i årlig kostnad, som denna anordning skulle er
fordra, anser Komitén kunna beräknas till 3,000 kronor, nemligen 1,000 
kronor till hvardera af extra lärarne i metallurgi och grufvetenskap, 
500 kronor till samlingar oeh 500 kronor för diverse utgifter.

Beträffande den praktiska undervisningen, så väl för eleverna vid de 
lägre bergsskolorna, som för arbetare och andra, hvilka vilja förkofra 
sig i praktisk jernhandtering, anse sig Komiterade böra utgå från den 
förutsättning, att uppgörelse, mot en viss årlig afgift, kan träffas med 
egaren eller egarne till något större, välbeläget jernverk, om upplåtande 
för en tid af minst tre, högst fem år i sender af behöfliga verkstäder 
för sådan undervisning. Önskligt vore äfven, att i närheten af detta 
verk funnes grufvor med väl ordnad skötsel, samt skogshushållning 
jemte kolning, så att praktisk kännedom äfven i dessa ämnen kunde af 
eleverna inhemtas.

Vid jernverket borde åtminstone finnas masugn med rostugn, bes- 
semerverk och valsverk samt en Franche-Comté eller Lancashirehärd, 
som hålles i gång året om, i fall så behöfves. Med afseende derå, att 
härdsmidet allt mera aftager och utbytes mot andra färskningsmetoder, 
synes den praktiska undervisningen deri under bergsskolekurserna kunna 
göras mindre omfattande än hittills, men med lemnadt tillfälle för dem, 
som det önska, att efter bergsskolekursens slut få återkomma till bruket 
för att deri vidare förkofra sig. För studium af andra, vid jernverket 
måhända ej förekommande grenar af jernhandtering, såsom gjuteri, 
puddling m. m.. böra tillfällen, om möjligt, beredas genom särskilda aftal.

Jemte tillräckligt antal rum för elevers och lärares inrymmande, 
borde vid jernverket finnas att tillgå lokal för ett mindre laboratorium. 
Ganska ändamålsenligt vore det, om en person med insigter så väl i 
jernhandtering som bruksekonomi vid verket anställdes, hvilken det 
tillkomme att biträda vid ordnandet af lärokurserna för bergsskole- 
eleverna och arbetarne, äfvensom med undervisning, och derjemte till- 
handagå de studerande med upplysningar, på det att förvaltningen vid 
bruket icke må af dem hindras eller besväras.

Om staten framgent kommer att bestrida de kostnader för den



teoretiska bergsundervisningen, som här ofvan blifvit föreslagna, synes 
det billigt, att brukssocieteten, som redan gifvit anslag till den prak
tiska undervisningen för eleverna vid bergsskolan i Stockholm, antin
gen åtager sig anskaffandet af ett jernverk, afsedt för de i det föregå
ende nämnda öfningar, eller ock förbinder sig att betäcka de för ett 
sådant verks begagnande erforderliga kostnader.

Viifskolan i Borås.

I afseende på donna skola har Eders Maj:t i nåder uppdragit åt 
Komitén att taga i öfvervägande huru vida någon förändring i hennes 
organisation vore erforderlig, och får Komitén till fullgörande deraf, 
efter meddelad öfversigt af skolans utveckling och verksamhet, här nedan 
afgifva underdånigt utlåtande.

På enskild bekostnad upprättades år 1866 i förening med tekniska 
elementarskolan och uti dess lokal en försöksskola för väfnadsslöjden. 
Till den sammas underhåll anvisades år 1868 ett statsanslag af 2,000 
kronor. Skolan, som då endast hade 6 lärjungar, fortgick sålunda till 
år 1870, då nu varande väfskola inrättades, sedan 1869 års riksdag be
viljat dels en summa af 4,500 kronor till första uppsättningen af nödig 
materiel, dels ett årligt anslag af 3,000 kronor, hvilket sednare vid 1872 
års riksdag ökades till 3,800 kronor. Länets landsting har för samma 
ändamål beviljat ett hälften så stort belopp, eller 1,900 kronor.

Lärokursen omfattar en tid af ett och ett halft år, men kan för
längas till två år. Den är fördelad i en teoretisk och en praktisk af- 
delning. Den förra omfattar läran om väfnaders sammansättning, om 
väfnadsmaskiner och 'redskap samt om de vanligaste methoderna för 
appretur. Den sednare eller praktiska afdelningen omfattar öfning i 
mönsteranalys, mönsterritning, mönsterkortslagning, väfnadsuppsättning 
och väfnad af jaquard-varor, hvarjemte undervisning meddelas i appre- 
tering, medelst svedning, borstning, glimmering och pressning. Så väl 
mattor af olika slag, damast- och drällduktyger, möbeltyger, façonerade
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bolstervarstyger, gardintyger, klädnings- och byxtyger som schawlar, 
halsdukar m. m. hafva af lärjungarne blifvit utförda.

För att få deltaga i denna undervisning erfordras god frejd, någon 
kunskap i räkning och skrifning, samt skicklighet i vanlig enkel hand- 
väfnad.

Skolan hålles öppen från den 2 Januari till den 1 Juli, och från 
den 1 Augusti till den 23 December med 9 timmars daglig arbetstid.

Råämnena för de väfnader, som lärjungarne utföra i skolan, till
handahållas vanligen af ortens väfnadsidkare, hvilka tillika betala lär
jungarne väflön för de arbeten, som för deras räkning utföras. Då 
emellertid mycket garn förspilles genom felväfnad, och kostnaden för 
papp och snören vid nya mönsters uppsättning är ganska stor, till följe 
deraf att samma mönster ej bör begagnas längre än undervisningens 
behof kräfver, så utfaller väflönen med ganska små belopp. Till under
stöd för de obemedlade lärjungarne hafva derföre stipendier blifvit ut
delade.

Väfskolan inrymdes till en början i tekniska skolans lokal, men då 
denna snart befanns för trång, förhyrdes en annan lokal, hvilken dock 
är mycket olämplig för ändamålet.

Skolan står under Kommers-kollegii öfverinseende och under led
ning af samma styrelse som den tekniska elementarskolan i Borås.

Väfskolans af Eders Kongl. Maj:t faststälda stat upptager:
Lön åt läraren i teoretisk och praktisk väfnadskonst  2,500 kronor
Till väfnadsprof....................................................................... 500 »
Stipendier.................................................................................. 1,440 »
För räkenskapsföring ............................................................ 50 »

» städning............................................................................. 50 »
Summa 4,540 kronor.

Skolan har nästan uteslutande begagnats af qvinliga elever. Det 
antal, som på en gång deltagit i undervisningen, har under de sednare 
åren i allmänhet varit 12, men ökades år 1873 till 16.

Flertalet af dessa lärjungar äro från Elfsborgs län, men äfven från 
Göteborgs och Bohus län hafva några elever, med understöd af sist 
nämnda läns hushållningssällskap, begagnat undervisningen.
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Af denna redogörelse framgår, att väfskolan i Borås tillhör ett helt 
annat slag af läroanstalter än de skolor, hvilka i öfrigt varit föremål för 
Komiténs utredning och förslag. Dessa äro nemligen afsedda för bibrin
gande af de allmänna tekniska kunskaper, som erfordras till förbere
delse för en rätt utöfning af industriela yrken, hvaremot väfskolan i 
Borås hufvudsakligen åsyftar att genom handledning och öfning bi
bringa den praktiska skickligheten i ett enda yrke, nemligen i väfnads- 
konsten.

Specialskolor af denna beskaffenhet, i hvilka arbetaren kan erhålla 
en god undervisning i det rent praktiska af ett yrkes detaljer, befrämja 
på det mest omedelbara sätt yrkesskickligheten. De bidraga kraftigt att 
utbreda kännedomen om förbättrade arbetsmetoder och redskap. Flera 
sådana hafva derföre i andra länder blifvit upprättade, i synnerhet för 
väfnadsyrket. Exempelvis må nämnas väfskolorna i Chemnitz, Reut
lingen, Mühlhausen och St. Gallen, alla belägna i städer, hvilka utgöra 
medelpunkter för en betydande väfnadsindustri.

I Belgien äro sedan flera år tillbaka ett stort antal sådana väfskolor 
upprättade, hvilka väsendtligen främjat landets industri och bidragit att 
sprida välmåga bland dess befolkning.

Likaså har det visat sig, att den nu i fråga varande skolans verk
samhet märkbart bidragit till väfnadsindustriens utveckling. Flera slag 
jacquardväfnader hafva i följd af den derstädes meddelade undervisning 
blifvit föremål för husslöjden, bland hvilka särskildt jacquardväfda 
damastduktyg samt yllehalsdukar hafva blifvit föremål för en betydlig 
produktion.

Koraitén kan för sin del icke annat än lifligt tillstyrka, att den 
enda skola Sverige eger af detta slag, må fortfarande utgöra föremål 
för statsmakternas omvårdnad. Utan tvifvel skulle det vara fördelaktigt, 
om äfven på andra ställen i landet, der de industriela förhållandena 
dertill gifva anledning, skolor af dylik beskaffenhet upprättades. Men 
detta torde böra lemnas åt det enskilda initiativet, om ock staten der
till finnes böra lemna sitt understöd.

Skolans organisation är för öfrigt ytterst enkel. Den undervisande 
personalen består af en enda hufvudlärare. Undervisningsplanen kan, 
till följe af undervisningens mål, icke sträcka sig till annat än väfnads-
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yrkets särskilda detaljer, och denna plans uppställning måste äfven, till 
följe af skolans natur, vara af en jemförelsevis mindre betydelse än den 
personliga ledningen. I intetdera hänseendet har Komitén någon för
ändring att föreslå, om icke den, att väfskolans lärjungar tillika borde 
deltaga i afton- och söndagsskolans undervisning, i synnerhet i teckning, 
uppsatsskrifning och bokföring.

En synnerligen vigtig omständighet vid skolor af detta slag är 
sättet att ordna den industriela verksamhet, som står i sammanhang 
med undervisningen. Man kan dervid gå till väga på flera olika sätt. 
Vid en del utländska läroanstalter af detta slag bekosta lärjungarne de 
erforderliga råämnena och ega deremot att disponera sina arbetspro
dukter. Man kan säga, att hvar och en elev der drifver affären för 
egen räkning. I några fall har skolan sjelf öfvertagit fabrikationen. 
Vid andra skolor åter har man, likasom vid väfskolan i Borås, satt sig 
i förbindelse med industriidkare, hvilka lemna råämnena och betala en 
bestämd ersättning för de arbeten, som för deras räkning i skolan ut
föras. Åndtligen har man äfven försökt att öfverlåta hela företaget åt 
industriidkare, hvilka erhållit statsunderstöd, mot vilkor att besörja 
undervisningen, betala lärjungärnes arbete och underkasta sig statens 
kontroll. I Belgien, der man gjort ett vidsträckt bruk af det sist 
nämnda systemet, har detta visat sig fördelaktigt vid införande af nya 
industrigrenar, men det har, som lätt kan inses, föranledt betydliga 
svårigheter att förena entreprenörernas intresse med lärjungärnes. Man 
har derföre i detta land, sedan dess industriela ställning blifvit befästad, 
stannat vid att ställa skolorna under skickliga verkmästares ledning och 
låta arbetet utföras för industriidkare, hvilka lemna råämnena och be
tala lärjungarne för deras arbeten. Alla fabrikanter, som sådant önska, 
kunna få arbete utfördt i skolan, och om mera arbete erbjudes, än som 
kan utföras, gifves företräde åt det, som bereder lärjungarne de största 
fördelarne i afseende på undervisning och aflöning. .

Ehuru man måste erkänna, att alla de nu nämnda sätten att ordna 
den rent praktiska undervisningen medföra både fördelar och olägen
heter, samt att hvilket af dem som bör företrädesvis anlitas, lämpligast 
bestämmes af» de särskilda förhållanden, under hvilka en sådan skola 
verkar, och' afijaöjligheten att erhålla fullt passande lärare, entreprenör

b
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Slutligen får Komitén i underdånighet anmäla, att dess ledamot, 
professor G. R. Dahlander, på grund af Eders Kongl. Mapts nådiga bref 
den 28 November 1873, tillika tjenstgjort såsom Komiténs sekreterare.

eller förläggare, ■—- synes likväl, der förhållandena sådant tillåta, använ
dandet af det sist beskrifna systemet vara det, som säkrast förer till 
målet.

Det behof, som för nu i fråga varande väfskola främst bör till
godoses, är otvifvelaktigt behofvet af en tillräcklig och ändamåls
enligt ordnad lokal. Om det ock med skäl anses böra åligga den stad, 
inom hvilken skolan verkar, äfvensom de länskommuner, hvilkas befolk
ning företrädesvis af den samma draga fördel, att i första rummet sörja 
för fyllandet af detta behof, torde dock ett bidrag af allmänna medel, 
lemnadt för ett så vigtigt ändamål, både vara staten värdigt och kunna 
verka till stort framtida gagn.

tropligtigste tjcnare och undcrsåter

F. F. CARLSON.

Med underdånig vördnad, trohet och nit 
Eders Kongl. Maj:ts

A. H. FOCK. ER. EDLUND. G. R. DAHLANDER.
E. A. JACOBSSON.

För arbetareskolorna.
V. EGGERTZ.

För bergsundervisningen.
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Underdånigt Utlåtande af Direktionen for tekniska 
elementarskolan i Norrköping.

Sedan de af Eders Kongl. Maj:t utsedde Komiterade, enligt uppdrag den 
28 December 1872, under den 21 November 1874 afgifvit “Underdånigt Betän
kande oöh Förslag angående den lägre tekniska undervisningen i riket“ har Kongl. 
Kommers-Kollegium i skrifvelse den 8 sistlidne Januari anmodat Direktionen för 
tekniska elementarskolan i Norrköping, att före den 15 innevarande Mars till 
Kollegium inkomma med sitt till Eders Kongl. Maj:t ställda underdåniga yttrande 
i anledning af nämnde betänkande och förslag.

Till fullgörande häraf får Direktionen, som till ledning inhemtat de vid 
härvarande tekniska elementarskola anställde hufvudlärares tankar i ämnet, med 
bibehållande af samma ordning, som i komiterades betänkande och förslag finnes 
iakttagen, härmed i underdånighet anföra följande:

Direktionen kan för sin del under för handen varande anordningar, å ena 
sidan vid den högre elementarundervisningen och å andra sidan vid folkunder
visningen i vårt land, icke annat än hufvudsakligen instämma uti och gilla så väl 
de allmänna grundsatser, från hvilka komiterade utgått, som ock största delen af 
de detaljbestämmelser för de tekniska skolornas organisation, hvilka äro i betän
kandet och förslaget angifna. Den tekniska elementarskolans uppgift, både i dess 
skilnad från den reala linien vid högre elementarläroverken och i dess gagn för 
den industriela verksamheten är i afdelningen om de tekniska elementarskolornas 
ändamål med logisk reda och följdriktighet fastställd.

Inträdesfordringarne synas vara till måttet väl afpassade och lämpade efter 
den för skolorna föreslagna undervisningsplanen. Den här inryckta bestämmel
sen om den lägsta åldern för inträde vid teknisk elementarskola anser dock Di
rektionen, förutsatt att dessa inträdesfordringar blifva fastställde, vara temligen 
öfverflödig. Det är nemligen föga antagligt, att någon yngling, utan högst un
dantagsvis, skall hafva hunnit före fjorton år förvärfva de föreskrifna kunskaperna, 
och skulle någon, med ovanliga gåfvor rustad, i afseende på kunskaper, uppfö-
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rande och i öfrigt befinnas värdig inträde, förstå vi icke hvarföre en sådan för 
sin ungdoms skull borde utestängas. Helt annat vore förhållandet, om en ålder 
blefve fastställd, som utom större stadga både i kroppskrafter och sinne äfven 
medförde den ej ovigtiga fördelen, att inträdessökanden vore konfirmerad. Men då 
Direktionen ej dristar yrka, det inträdet vid skolan intill den åldern borde upp
skjutas och derföre längre fram, under afdelningen om läroämnena, önskar fram
lägga ett särskildt förslag angående de icke konfirmerade elevernas undervisning, 
må på detta ställe vara nog, att anföra den mening, det bestämmelsen om lägsta 
inträdesåldern lämpligen bör utgå.

I sammanhang med frågan om inträdesfordringarne står den vigtiga frågan, 
hvar de dit hörande förberedande kunskaper skola inhemtas. Att högre elemen
tarläroverket, enkanneligen den reala liniens fem lägsta klasser, i detta afseende 
lemnar nödig förberedelse, anse vi lika med komiterade ligga för öppen dag. Att 
de tekniska afton- och söndagsskolorna jemväl kunna lemna extra eller special
elever, der för öfrigt förhållandena medgifva sådanes antagande, må ock erkän
nas. Men erforderlige kunskaper för inträde såsom ordinarie elev i tekniska ele
mentarskolan kan afton- och söndagsskolan ej bibringa sina lärjungar, såsom ock 
komiterade sjelfva, i den afdelning, som handlar om dessa skolors ändamål och 
allmänna beskaffenhet, tydligen visat och som af de för dessa skolor gällande reg
lementen klarligen följer. Då nu med allt detta ändå qvarstår önskvärdheten af 
en brygga från folkskolan till tekniska elementarläroverket och hoppet att denna 
skulle slås af de s. k. högre folkskolorna ännu, åtminstone här på orten, knapt 
synes vinka i fjerran, synes en annan väg för detta önskningsmåls vinnande böra 
inslås. Direktionen, som redan förklarat sig under närvarande skolordningar, hylla 
komiterades begränsning af tekniska elementarskolans uppgift och verksamhet, kan 
följaktligen icke förorda upprättandet och indragandet i sjelfva tekniska skolans 
organisation af en derför förberedande klass. Den öfvergång från folkskolan till 
tekniska elementarskolan, som det är angeläget att bereda, måste alltså antaga 
formen af en särskild skola, med, efter närmare utredning bestämd, två- eller 
treårig kurs, vidtagande vid den efter teknisk utbildning sträfvande tolfårige 
gossens utträde ur folkskolan. Denna öfvergångsskola med dagundervisniug kunde 
lämpligen afgiftsfritt inhysas i afton- och söndagsskolans lokal äfvensom afgifts- 
fritt få begagna dess materiel. Lärarne, dels vid tekniska elementarskolan, dels 
vid afton- och söndagsskolan skulle säkerligen ej undandandraga sig, att mot sär
skild betalning der lemna undervisning. Kommunen, åtminstone här i staden, der 
den inga utgifter har för tekniska skolans af donerade medel bygda och under
hållna lokal, skulle lika säkert ej undandraga sig, att anslå en god och billig del 
af de för denna skola nödiga medlen, om Eders Kongl. Maj:t med oförtröttad väl
vilja för undervisningens sak i nåder ville åt de kommuner, som till sådane sko
lors inrättande gåfve uppslag, bereda och tillförsäkra den återstående delen.
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Direktionen, som, i händelse den föreslagna organisationen af den lägre tekniska 
undervisningen vinner nådigt afseende, vill efter frågans närmare utredning hos 
denna stads fullmäktige framlägga förslag i nu anförda syftning, har dristat på 
önskligheten af sådane öfvergångsskolors upprättande fästa Eders Kongl. Maj:ts 
uppmärksamhet, för att åt hvarje åtgärd till det målets vinnande underdånigst 
söka på förhand utverka Eders Kongl. Majrts ynnest och hägn.

Förslaget om fack-afdelning ar och studiekursens längd understödjer Direk
tionen dess hellre, som vid Norrköpings tekniska skola dess bestämmelser, så vidt 
de röra den mekaniskt tekniska och den kemiska afdelningen och så vidt skolans 
stadgar sådant medgifvit, redan länge med framgång varit tillämpade. Att en 
byggnadsafdelning enligt förslaget skulle tillkomma, anser Direktionen vara en 
välkommen vinst.

Vid afdelningen om läroämnena återkommer Direktionen till ett förslag rö
rande de icke konfirmerade elevernas undervisning. Det har nemligen icke först 
nu förekommit Direktionen såsom en oegentlighet, för att icke säga betänklighet, 
att en offentlig statens skola emottager icke konfirmerade elever, utan att med
dela dem kristendomsundervisning; ett förhållande, som knappast vid andra sta
tens skolor, Direktionen veterligt, har sin motsvarighet och som, vid den vanligen 
efter några års för det mesta upphörd öfning i trosläran vidtagande konfirmations
undervisningen åt fiera håll visar sina olägenheter. Direktionen vågar derföre i 
underdånighet fästa Eders Kongl. Maj:ts uppmärksamhet på vigten deraf, att i en 
blifvande läroverksstadga för de tekniska elementarskolorna det må blifva sörjdt 
för, att åt de icke konfirmerade eleverna der meddelas någon timmas kristen
domsundervisning i veckan, såsom obligatoriskt läroämne.

I samma afdelning, om läroämnena, har Direktionen, med gillande af allt 
öfrigt, ansett någon modifikation böra göras i fördelningen af den treåriga läro
kurstiden mellan den allmänna kemien och den kemiska teknologien derhän, att i 
den undervisningsplan eller fördelning af lärotiden på de särskilda läroämnena, 
som kommer att föreskrifvas, dels åt den allmänna kemien måtte inrymmas fyra i 
stället för föreslagna tre läseterminer, emedan det torde vara omöjligt att finna 
en undervisningsmetod, genom hvilken, utan öfveransträngning för både lärare och 
lärjungar, den allmänna kemien kan på kortare tid genomgås, helst då inga för
kunskaper i detta ämne vid inträdet fordras, dels kemiska laborationer måtte vid
taga andra årets hösttermin i stället för vårterminen, emedan eljest de labora
tioner, som böra föregå laborationerna i kemisk teknologi, svårligen medhinnas; 
hvarförutom Direktionen anser tvänne terminer af hvarje treårig kurs, åtminstone 
under närvarande förhållanden och i betraktande af det fåtal elever, som i all
mänhet egnar sig åt denna fackafdelning, vara en för den kemiska teknologien 
fullt tillräcklig tid.

Då det för öfrigt torde vara svårt, om ej rent af omöjligt, till och med för
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fackmän, att med full säkerhet bedöma lämpligheten af den föreslagna undervis- 
ningsplanens detaljer, så i detta som i andra stycken, förr än de af erfarenheten 
blifvit pröfvade, anser Direktionen det särdeles välbetänkt af komiterade, då de 
uttrycka den meningen, att en bestämd till grund för undervisningen liggande 
plan icke må hindra styrelser och lärarekollegier, att deri vidtaga de mindre för
ändringar, som af omständigheterna kunna påkallas.

I afdelningen om lärarne hafva komiterade föreslagit, att undervisningen 
hufvudsakligen skulle bestridas af fem hufvudlärare, lektorer, af hvilka tre med 
21—29 timmars undervisningsskyldighet i veckan borde erhålla 3,000 kronor i årlig 
lön, de öfriga två med 14—16 timmar i veckan 1,500 kronor. Direktionen anser för 
sin del lämpligare vara att, med bibehållande af de tre förstnämnde lektoraten, 
de två sistnämnde sammanslås till ett med lika utsträckt undervisningsskyldighet 
och lön som de förra; dels emedan det torde blifva svårt, om ej omöjligt, åt
minstone i landsortsstäderna, att till nämnde platser finna duglige lärare för 1,500 
kronors lön, enär personer med den skicklighet mer förtjena på privata upp
drag och i allt fall deras intresse och krafter skulle blifva delade mellan sådana 
och skolan, dels emedan läroämnena, hvaruti de afsedde tvänne lektorerna skulle 
undervisa, äro nog beslägtade, att mycket väl kunna skötas af en person, och 
detta ej blott med afseende på hans insigter, utan ock på den åt dem båda sam- 
fäldt anslagna lärotiden.

Då nu hufvudlärarne skulle kallas lektorer, föreställer sig Direktionen, att 
föreståndarens titel ock borde förändras till rektor, såsom både tydligare och 
mera egentligt uttryckande arten af hans tjenstebefattning. — Vid frågan om lä
rarne må det ock tillåtas Direktionen, att påpeka den brist i komiterades förslag, 
att ingenting der finnes närmare bestämdt om sättet för föreståndares, lektorers 
och assistenters tillsättande. Det hittills brukliga sättet, att lärarne förordnas af 
lokalstyrelsen, medför tvifvelsutan för mer än en sådan styrelse bryderi med afse
ende på bedömandet af sökandes kompetens och inbördes företräde. Direktionen 
har, utan att kunna uppgifva något bestämdt förslag för detta ändamål, blott här
med velat erinra om saken, öfverlemnande åt Eders Kongl. Maj:t att utfinna och 
föreskrifva, hvad i detta afseende kan pröfvas nödigt och lämpligt.

Beträffande de tekniska elementarskolornas styrelse och förvaltning anser 
sig Direktionen pligtig, att fästa Eders Kongl. Maj:ts uppmärksamhet derpå, att 
här i Norrköping det särskilda förhållandet eger rum, att den tekniska elemen
tarskolan, enligt de af Eders Kongl. Maj:t den 12 Mars 1856 nådigst fastställde 
stadgar, står under samma Direktion, som Ebersteinska Söndags- och Aftonskolan 
härstädes, hvadan, i fall komiterades förslag rörande styrelsens sammansättning 
vinner nådigt bifall, dermed följer nödvändigheten att ändra hit hörande paragra
fer i nu gällande stadgar för nämnde Söndags- och Aftonskola, af Eders Kongl. 
Maj.-t fastställde den 25 Januari 1861.
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Slutligen anser sig Direktionen icke rätteligen böra lemna alldeles ovidrörd 
en punkt, som i komiterades betänkande saknas och hvilkens öfverflödighet vis
serligen vore det lyckligaste förhållandet, nemligen angående elevernas uppförande 
och disciplin så utom, som inom lärorummet. Då det gäller att emottaga gossar 
om 14—19 år vid ett läroverk vida aflägset från måhända de flestes hem, kan 
bristen på hvarje bestämmelse om Styrelsens eller lärarnes rätt och pligt, att vaka 
öfver deras seder och lefnadssätt, af föräldrar och målsmän visserligen ej anses 
medföra trygghet, utan snarare farhågor. Vare sig nu, att hvarje elev bör iläro- 
verksstaden hafva en i detta afseende ansvarig målsman eller detta målsmanskap 
i allmänhet eller i särskilda fall bör öfvertagas af Styrelsen och lärarne, så torde 
i en blifvande läroverksstadga någon bestämmelse härom lämpligen böra intagas.

Norrköping den 12 Mars 1875.



Tttranden till Direktionen för tekniska elementarskolan i Norr
köping, afgifna af skolans föreståndare och hufvudlärare.

a) af föreståndaren D:r A. Törnsten.
På grund af det uppdrag Direktionen i sammanträdet d. 22 sistlidne Januari 

lemnade mig, har jag låtit det från K. Kommers-kollegium hitsända exemplar 
af “Betänkande och Förslag angående den lägre tekniska undervisningen i riket“ 
cirkulera emellan skolans hufvudlärare, Doctorerna Keyser och Eurenius, Telegraf
assistenten Falk och Verkstadsföreståndaren Hult, med uppmaning till dem, att 
skriftligen affatta och inlemna de anmärkningar, hvartill förenämnde Förslag möj
ligen kunde gifva dem anledning. De 3:ne först nämnde lärarne hafva sådane 
utlåtanden afgifvit, och får jag härjemte desamma till Direktionen öfverlemna.

Då Direktionen jemväl anmodat mig att, till ledning vid afgifvande af det un
derd. yttrande, som från Direktionen infordrats, uttala mina åsigter angående ifråga
varande Förslag, har jag med sorgfälligaste uppmärksamhet genomgått och begrun
dat detsamma och kan icke annat än på det lifligaste instämma uti och gilla så 
väl de allmänna grundsatser, från hvilka Komiterade utgått, som ock största delen 
af de detaljbestämmelser för de tekniska skolornas organisation, hvilka äro i 
Förslaget angifne. Enär emellertid åtskilliga af Direktionens H:rr ledamöter möjligen 
sakna tid och tillfälle, att noggrant genomgå det voluminösa Betänkandet, tror 
jag mig gå Direktionens önskningar bäst till mötes genom att fästa dess uppmärk
samhet på Förslagets vigtigaste punkter; och tillåter mig i sådan afsigt till Di
rektionen framlemna de reflexioner angående Förslagets så väl förtjenster som 
brister, hvilka reflexioner- jag vid detsammas genomgående nedskrifvit under ru
briken

P M.
l:o. Be tekniska elementarskolornas mdamål (sid. 30—34):
Den af Komiterade (sid. 6 o. 7) uppdragna skilnaden emellan hvad, som bör 

vara realskolans (våra högre elementarläroverks reala linie) och hvad, som bör
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utgöra den tekniska elementarskolans syftemål, är på ett högst förtjenstfullt sätt 
och med logisk skärpa angifven. Önskligt vore, att föräldrar och målsmän, vid 
val af läroverk för sina söner och myndlingar, rätt uppfattade dénna skilnad. — 
I full konseqvens med dessa redan i Inledningen uttalade åsigter hafva Komiterade 
å sid. 30—34 särdeles väl och bestämdt fastställt det ändamål, de tekniska 
elementarskolorna hafva att uppfylla, och angifvit deras ställning till den industriela 
verksamheten.

2:o. Inträdesfordringar (sid. 34—37):
Dessa synas mig vara qvantitativt väl afvägda och lämpade efter den för 

skolorna i Förslaget uppställda undervisningsplanen.
I likhet med Komiterade uttalar jag äfven, men önskar ännu kraftigare be

tona, nyttan af en brygga, på hvilken de bäst begåfvade af folkskolans lärjungar 
kunde komma öfver till den tekniska elementarskolan; ty att från yrkesarbetarnes 
familjer de tekniska elementarskolorna bäst och ändamålsenligast rekryteras, har 
icke allenast erfarenheten bestyrkt derigenom, att de ynglingar, hvilka från folk
skolan, utan annan underbyggnad än den de inom densamma förvärfvat, inkommit 
uti och genomgått den tekniska elementarskolan, i allmänhet blifvit bland dess 
bästa elever och efter sedermera vunnen arbetsanställning hastigast och förmån
ligast befordrats; utan det är fastmer en konseqvent nödvändighet af skolans i 
nästföregående kap. gjorda bestämning i afseende på det mål, till hvilket den skall 
föra sina disciplar. Klart är nemligen, att de förmögnare familjernas, i afseende på 
själsförmögenheter väl begåfvade, söner, då de besluta att egna sig åt teknikens 
och industriens tjenst, icke nöja sig med en verkmästarebefattning såsom högsta 
målet för sina framtidsförhoppningar, utan rigta sina blickar mot chefsplatser 
(disponentbefattningar) vid industriela företag eller mot befälsanställningar vid 
statens tekniska arbeten. För dessa ynglingar är den tekniska högskolan, med 
realskolan såsom förberedelse, den bestämdt utstakade kursen. — Den mindre 
bemedlade bandtverkarens eller fabriksarbetarens son deremot, som vet att för- 
äldrarnes vilkor icke medgifva kostnaden för en mångårig och dyr undervisning, 
ser i verkstadsförmannen och fabriksmästaren en storhet, hvars ställning i af
seende på makt, anseende och aflöning förefaller honom högligen eftersträfvans- 
värd, och han känner sig fullt tillfredsställd med detta mål för sina förhoppnin
gar. Han längtar till den tekniska elementarskolan och bör i den kunna upptagas.

De i Komiterades förslag uppställde inträdesfordringarne lägga emellertid 
ett svårt hinder i vägen för lärjungar från folkskolan att inkomma i den tekniska 
elementarskolan. Önskligt hade derföre varit, om Komiterade, som synas hafva 
erkänt rigtigheten af förestående resonnement, på ett mera bestämdt sätt, än ge
nom den sväfvande hänvisningen på framdeles uppkommande “högre folkskolor“ 
och på de nu befintlige söndags- och aftonskolorna, anvisat hvar och huru de 
bestämda förkunskaperna må af dessa ynglingar kunna förvärfvas. Vid första på-
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seendet tyckes det visserligen, som skulle, då nu i samband med de tekniska ele
mentarskolorna söndags- och aftonskolor för yrkesarbetare äro inrättade, dessa 
lättast och naturligast kunna utgöra föreningslänken mellan folkskolan och den 
tekniska elementarskolan, och det låter med afseende härpå särdeles vackert och 
lyckligt hvad Komiterade (sid. 35) härom yttra, “att genom söndags- och afton
skolan möjliggöres för en från folkskolan utgången väl begåfvad yngling, att, 
under det han, arbetande i ett yrke, förtjenar sitt uppehälle och förvärfvar en för 
hans framtida studier i hög grad nyttig praktisk erfarenhet, förbereder sig till 
inträde i den tekniska elementarskolan“. — Men härvid möter en praktisk svå
righet, hvilken Komiterade antingen förbisett eller till vigten underskattat. Denna 
svårighet utgöres af arbetsgifvarnes vägran af tilräcklig tid för bevistande af af
tonskolan. Denna skolas undervisning kan icke, utan ett otillbörligt inkräktande 
på tiden för den nattliga hvilan, börja senare än kl. och arbetet å fabrikerna 
afslutas i allmänhet aldrig förrän efter kl. 7 och fortgår vanligen till kl. 8 på aft
narna. De mindre gossarnes verksamhet utgör ett af kugghjulen i fabriksarbetets 
mekanism och kan icke undvaras. Af denna orsak kan (ehuru jag erkänner, att 
många arbetsgifvare i Norrköping visat mycken eftergifvenhet i detta hänseende) 
nästan aldrig någon å fabrik anställd gosse få besöka aftonskolan mera än två, 
oftast allenast en, och i många fall ingen hvardagsafton, och då flere gossar från 
samma fabrik äro lärjungar i skolan, kunna de icke samtidigt få aflägsna sig från 
arbetet, utan få då några besöka skolan den ena, andra en annan afton. Häri
genom uppstår en, enligt mitt förmenande oöfvervinnelig, svårighet för konstru
erandet af en klass inom söndags- och aftonskolan, hvarest de unga yrkesarbe- 
tarne skulle kunna förvärfva de förkunskaper, hvilka Förslaget uppställer såsom 
inträdesfordringar till den tekniska elementarskolan.

Att åter en från folkskolan vid 12 års ålder utexaminerad gosse, hvilken 
hade för afsigt att, vid uppnådda 14 år, söka inträde i den tekniska elementar
skolan, under dessa 2:ne år icke skulle antaga något bestämdt arbete, utan gå 
till stor del sysslolös i hemmet, för att ega tillräckligt tillfälle att begagna afton
skolans undervisning, vore naturligtvis alldeles olämpligt.

I de allmänna elementarläroverken kan icke heller den från folkskolan ut- 
gångne gossen på 2 år inhemta det som, enligt Komiterades förslag, bör fordras 
för intagning i den tekniska elementarskolan, enär undervisningen i elementar
läroverkens 2:ne lägsta klasser är på helt annat sätt ordnad och icke meddelar 
så pass omfattande kunskaper hvarken i mathematik eller i historia och geografi. 
Gossens föräldrar skulle således vara nödsakade, att genom privatundervisning 
låta förbereda honom till inträde i den tekniska skolan, hvilket blefve dem alltför 
kostsamt och som derföre vore en utväg, den högst få skulle anlita.

Fastställas derföre nu genom lag de af Komiterade föreslagne inträdesfor- 
dringarne till de tekniska elementarskolorna, så stänges derigenom dörren till
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dessa för just de ynglingar, hvilka företrädesvis behöfva, hvilka förnämligast efter- 
sträfva denna undervisning och hvilka bäst och säkrast återgälda Staten dess om
kostnader för de tekniska elementarskolorna, sä framt icke något annat tillfälle 
beredes för dessa ynglingar till förvärfvande af de kunskaper, som stipulerats för 
att inkomma i nämnde skolor.

Då jag redan förut nämnt, att jag till fullo delar Komiterades mening om 
nödvändigheten af att ynglingarne vid intagningen i den tekniska elementarsko
lan till det minsta innehafva det qvantum af kunskaper, som Komiterades förslag 
å sid. 36 angifver, kan det naturligtvis icke vara min önskan, att derå göres nå
gon afprutning, snarare tvärtom, men jag vidhåller oförändradt den mening, som 
jag inför Herrar Komiterade tillät mig framställa, då jag sistlidne år under några 
dagar hade äran deltaga i Komiterades öfverläggningar, att, när den grundsatsen 
blifvit fastställd, att den tekniska elementarskolans främsta syftemål bör vara, att 
bilda verkmästare-ämnen d. v. s. ett med elementära tekniska kunskaper utrustadt 
underbefäl i industriens tjenst, och då erfarenheten till fullo visat, att subjekter 
dertill förnämligast äro att vänta från de mindre bemedlade samhällsklasserna, 
hvilka för sina barns första undervisning företrädesvis begagna de allmänna folk
skolorna, så bör det ligga i statens välförstådda intresse, att på allt sätt under
lätta och befordra möjligheten af öfvergång från folkskolan till den tekniska ele
mentarskolan eller, med andra ord, att göra den tekniska elementarskolans under
visning för dem, som förnämligast deraf äro i behof, så tillgänglig som möjligt. 
Detta lärer svårligen, under nu varande förhållanden i vårt allmänna undervis
ningsväsende och så länge lagen icke i afseende på 12- och 13-åriga gossars an
vändning i fabriksarbete frigifver dem från arbetsskyldighet efter kl. 6påaftnarne, 
kunna på ett ändamålsenligare och billigare sätt åstadkommas, än genom inrät
tande af en förberedande skola, i samband med den tekniska elementarskolan 
och under ledning af dess föreståndare, uti hvilken förberedande skola eliter från 
folkskolan under 2:ne år kunna erhålla några timmars daglig undervisning uti de 
läroämnen och till den omfattning, som en blifvaude skolstadga kommer att upp
taga såsom inträdesfordran till de tekniska elementarskolorna. Komiterade hafva 
i det afgifna underdåniga betänkandet (sid. 8) med särdeles loford omnämnt de 
tekniska elementarskolorna i Bäijern och huru ett stort antal förberedande skolor 
der äro inrättade, hvilka bilda en öfvergång från folkskolan till de förstnämnda. 
Härigenom vinnes en kontinuitet i den af Staten för yrkes- och industriarbetaren 
anordnade undervisningen, hvilken kontinuitet genom den nu befintliga luckan 
mellan folkskolan och den lägre tekniska skolan är afbruten. En icke oväsendt- 
lig fördel vunnes ock genom inrättandet af sådane förbererande skolor derigenom, att 
de blefve pröfningsskolor, uti hvilka det skulle visa sig, hvilka ynglingar, sommed afse
ende på håg, begåfning och anlag voro värdiga, att i den tekniska elementarskolan 
upptagas, så att dels denna skola kunde slippa förslösa kostnad och arbete på

2
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håglösa lärjungar eller sådane, som icke voro mottaglige för någon egentlig ve
tenskaplig utveckling, dels ock föräldrar i rätt tid, d. v. s. under gossens 13:de 
eller 14:de år, kunde få besked om, huru för hans framtid ändamålsenligt bör ställas.

Kostnaden för en sådan förskola (820 à 840 undervisningstimmar årligen) 
bör blifva jemförelsevis obetydlig — omkring 1,200 kronor — enär lokal och un
dervisningsmateriel bör kunna erhållas i något af de rum, som om aftnarne be
gagnas för söndags- och aftonskolan, och några af den tekniska skolans eller af 
söndags- och aftonskolans lärare skola säkerligen mot ett ganska moderat arvode 
finnas villige att besörja undervisningen. Huruvida Staten eller Kommunen, en
dera ensamt eller till någon del hvardera, bör bestrida denna kostnad, anser jag 
föga väsendtligt. Hufvudsaken anser jag vara, att Regeringen initierar för ett 
sådant arrangement och genom att sätta detsamma i samband med den nu till- 
ämnade reorganisationen af de lägre tekniska undervisningsanstalterna deråt gif- 
ver vigt och nödig garanti.

Lika förvissad som jag är derom, att inträdesfordringarne, stadgade i enlig
het med Komiterades förslag, skola, till stor förlust för landets industriela utveck
ling, utestänga ett stort antal vetgiriga och förhoppningsfulla ynglingar från de 
tekniska elementarskolorna, så framt icke en sådan lätthet och anvisning för öf- 
vergång till dem ifrån folkskolan beredes, lika öfvertygad är jag ock, att genom 
en sådan anordning nyttan af de tekniska elementarskolorna skulle mångdubblas 
och den obetydliga kostnaden i rikt mått ersättas.

Jag tillåter mig derföre hemställa, att Direktionen i sitt afgifvande under
dåniga utlåtande angående Komiterades förslag måtte fästa Kongl. Maj:ts nådiga 
och synnerliga uppmärksamhet på denna angelägenhet samt föreslå:

att i de städer, hvarest teknisk elementarskola är eller framdeles varder 
upprättad, jemväl en förberedande skola inrättas och ställes i samband med den 
förra och under inseende eller ledning af dess föreståndare, för att förskaffa från 
folkskolan med berömlige vitsord utgående gossar jemte andra tillfälle att in- 
hemta de förkunskaper, hvilka Komiterade i sitt förslag ansett böra fordras för 
intagning i den tekniska elementarskolan.

I afseende på det föreslagna stadgandet af 14 år, såsom den lägsta ålder, 
vid hvilken en lärjunge må kunna intagas i den tekniska elementarskolan, har 
Doctor Keyser, i det af honom afgifna, härjemte bilagda, utlåtandet gjort anmärk
ning och ansett densamma böra framflyttas till 16 år. Visserligen kan det icke 
förnekas, att den 16-årige ynglingen lättare än den 14-årige bör kunna uppfatta 
den praktiska undervisning, som skolan skall meddela, och bättre förstå de till- 
lämpningar på inom yrkena förekommande arbeten och förhållanden, som vid un
dervisningen förekomma, äfvensom det nog också är en sanning, att nattvardsbe-
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redelsen under hvarje vårtermin ett par gånger i veckan bryter lexlagen inom 
skolan och stör föredragens jemna fortgång; — men olägenheterna af att sätta 
intagningsålderns minimum till 16 år anser jag dock vara ännu större, hvarföre 
jag härutinnan hyser en från Doctor Keysers afvikande mening. Erfarenheten vid 
Norrköpings tekniska elementarskola har hittills visat, att ganska många af de 
elever, som vid 14 års ålder blifvit i skolan intagne och under skoltiden genom
gått beredelsen till sin första nattvardsgång, ganska väl kunnat åtfölja sina klass
kamrater och efter de 3:ne årens förlopp genomgå sin afgångsexamen. En med 
ringare begåfning, för hvilken denna angelägenhet blir ett verkligt hinder i skol
studierna, har tillfälle till ett 2-årigt vistande i samma klass inom skolan. — Den 
gosse, som vid 14 års ålder kunnat inhemta de förkunskaper, som nu blifvit för 
inträde föreslagne, har derigenom ådagalagt sig ega ganska god “receptivitet“ 
för vidare undervisning och bör icke förhållas från ett oafbrutet fortgående och 
tidigt afslutande af sina skolstudier. Och då det af flera skäl, dels ekonomiska, dels 
tekniska, ligger den största vigt uppå, att de så tidigt som möjligt komma in i 
det verkliga arbetet, anser jag, i likhet med Komiterade, att talet 14 är det, som 
härvidlag träffar det rätta medelvärdet. Komiterades förslag härutinnan öfverens- 
stämmer ock med hvad som gäller för de tekniska elementarskolorna i Preussen 
(sid. 68).

3: o. Fackindelning (sid. 37—40):
Den för alla lärjungarne under l:sta året gemensamma kursen och derefter 

inträdande fackindelning gillar jag till alla delar och detta så mycket heldre, 
som den öfverensstämmer med den princip, hvilken redan vid Norrköpings tekni
ska skola blifvit, för så vidt dess nuvarande stadgar det tillåta, tillämpad. Til
lägget af byggnadskonst och byggnadsritning, som särskildt undervisningsämne 
och särskildt fack, anser jag i hög grad nyttigt och ändamålsenligt.

4: o. Läroämnen: — Den af komiterade (sid. 41—44) föreslagna undervis- 
ningsplanen synes mig särdeles väl genomtänkt och ändamålsenlig. Komiterade 
hafva ock på ett högst förtjenstfullt och bevisande sätt å sid. 48—56 motiverat 
densamma.

Någon modifikation i afseende på läs-schemat, sådant det å sid. 45—48 
blifvit förslagsvis uppstäldt, torde möjligen, olika för de särskilda skolorna, vara 
behöflig. Så har Doctor Keijser, som det synes mig på goda grunder, och med 
stöd af mångårig lärareerfarenhet, ansett undervisning i allmän kemi, som är ge
mensam för alla lärjungarne, böra fortgå i 4 terminer i st. f. att Förslaget endast 
upptager 3, samt att de kemiska laborationerna för den “kemiska af delningen“ 
böra börjas med 2:dra årets hösttermin i st. f. att Förslaget låter dem börja först 
med 2:dra årets vårtermin. Detta senare yrkar han i öfverensstämmelse med den
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möjligt. Deremot torde icke ett så stort antal timmar som 15 à 16 i veckan be- 
höfvas under 3:dje året för kemisk teknologi, helst sannolikt är, att ett fåtal af 
eleverna egnar sig åt detta fack. — Nyttigt, att icke säga nödvändigt, torde der- 
före vara, att en blifvande läroverksstadga medgifver åt lärarekollegiet rättighet, 

! att inom vissa gränser göra de modifikationer i afseende på fördelningen af de
undervisningstimmar, som för ett läroämne äro här förslagsvis angifne, hvilka mo
difikationer nämnde kollegium anser påkallade eller befogade, alldeles som Komi- 
terade å sid. 56 och 57 föreslagit.

Att botanik och zoologi uteslutits från de .tekniska elementarskolornas un
dervisningsprogram, gillar jag på goda grunder.

5:o. Lärarne (sid. 57—59):
Enligt Komiterades förslag skulle vid skolorna i Norrköping och Malmö, der 

särskilda byggnadsafdelningar borde upprättas, den hufvudsakliga delen af undervis
ningen besörjas af fem lektorer, trenne med hvardera 3,000 kronors och 2:ne med 
hvardera 1,500 kronors lön; samt vid skolorna i Örebro och Borås af fyra lektorer, 
hvaraf 3 med 3,000 kronor hvardera och 1 med 1,500 kronor i aflöning. Lämpligheten 
af denna anordning tillåter jag mig betvifla på grunder, som jag här nedan skall 
hafva äran anföra, och hemställer, i likhet med hvad Doctor Eurenius i sitt utlå
tande ansett, huruvida det icke skulle vara både rättvisare och ändamålsenligare 
att vid hvarje af de tekniska elementarskolorna fyra lektorater inrättades, alla 
med lika löneförmåner eller 3,000 kronor — den periodiska förhöjningen oräknad.

Hvad först beträffar Norrköping och Malmö, så upptager Komiterades förslag: 
en lektor i byggnadskonst och byggnadsritning med 14 à 16 lektionstimmar i 
veckan; samt en lektor i beskrifvande och praktisk geometri jemte linear- och 
croquis-ritning med 16 à 18 lektionstimmar i veckan och för hvardera af dessa 
en lön af 1,500 kronor.

Det blifver, enligt mitt förmenande, särdeles svårt, ja nästan omöjligt, att 
till dessa platser anskaffa duglige personer mot en aflöning af 1,500 kronor. En 
man med sådane kunskaper och sådan förmåga af verksamhet, att han, med namn 
af lektor — vid hvilket begrepp man väl måste fästa föreställningen om ett visst 
högre stadium af kunskap och förmåga att densamma använda — kan anses skick
lig att undervisa i byggnadskonst och byggnadsritning samt i grunderna — låt 
vara de första — af väg-, vatten- och brobyggnadskonst; eller en så kunnig in- 
geniör, att han vid ett tekniskt läroverk kan upprätthålla ett lektorat i beskrif
vande geometri, nivellering och fältmätning med dithörande ritningar kan med 
full säkerhet påräkna en vida högre inkomst som privat arkitekt eller ingeniör 
och han hvarken söker eller lärer kunna förmås att emottaga ett af de här före
slagna lektoraten. Han finner sig tydligen icke tillfredsställd med lönen och han 
skulle af sin åtagna lektorstjenst vara förhindrad att mottaga och utföra några



__.

13

mera omfattande och lönande enskilda uppdrag. Jag har härom rådgjort med flera af de 
byggmästare, som finnas här i staden, äfvensom med Stadsingeniören och de försäkra 
alla, att icke någon, under den rastlösa verksamhet, som nu råder och framgent är 
att förutse inom till dessa fack hörande arbetsföretag, kan på samma gång sköta en 
sådan lektorsbefattning och åtaga sig enskilda uppdrag, emedan tid och timmar, då 
hans personliga närvaro vid dessa är oundgänglig, icke kan på förhand beräknas 
eller gifva vika för de å skolans lektions-schema fastställde undervisningstimmarne.

Men äfven om det vore möjligt, att finna någon person, som under de före
slagna vilkoren vore villig egna någon del af sin tid åt undervisning i tekniska sko
lan, månne skolans fördel genom en sådan anordning varder lika väl tillgodosedd, 
som om personen uteslutande offrade sina krafter och egnade sitt intresse åt skolans 
tjenst? Komiterade hafva sjelfva uttalat den åsigten, att det vore högst önskvärdt, 
att för den tekniska undervisningen erhålla lärare, hvilka åt densamma helt och hållet 
egna sina krafter.

Af dessa skäl föranledes jag tro, att det skulle lända till stor fördel för skolan, 
om dessa båda halflektorater sammansloges till ett. Den sammanlagda lönen af 
3,000 kronor med hopp om 500 och 1,000 kronors förhöjning efter respektive 5 och 
10 års tjenstgöriug, den samhällsställning, som en lektorsbefattning förlänar, det an
genäma uti, att icke behöfva i sitt arbete och för sin utkomst slitas åt olika håll, 
vore fördelar, som säkerligen af mången skulle till sitt rätta värde uppskattas och 
eftersträfvas. — De båda befattningarne äro ock af den art, att de lätteligen böra 
kunna bestridas af samma person. — Den, som kan undervisa i byggnadskonst och 
byggnadsritning samt i elementerna af väg-, vatten- och brobyggnadskonst, måste 
ega ganska grundliga kunskaper i beskrifvande och praktisk geometri äfvensom i 
fältmätning och nivellering med dithörande ritningar.

Återstår att undersöka, huruvida en person kan medhinna att utöfva den un- 
dervisningsskyldighet, som enligt den uppställda undervisningsplanen tillkommer båda 
befattningarna.

Lektorn i byggnadskonst och byggnadsritning har enligt Förslaget (sid. 46 
—47) under höstterminen 16 undervisningstimmar i veckan; ty att han kan på samma 
gång sköta hela den öfversta afdelningen, så att de 5 timmarne, hvilka äro anslagna 
för den mekaniska och den kemiska afdelningen, kunna uppgå i de 16, som äro af- 
sedda för byggnadsafdelningen, tager jag för afgjordt: byggnadsafdelningen ritar, då 
föredragen icke äro gemensamma, och har ändå 11 timmar för sin särskilda undervisning.

Lektorn i beskrifvande och praktisk geometri, linear- och croquis-ritning 
skulle under höstterminen hafva 12 timmar med den nedersta och 4 med den mel
lersta afdelningen, summa 16. Med tillhjelp af en repetitör eller assistent torde han 
mycket väl kunna i linearritningslektionerna på samma gång sköta både den ne
dersta och den mellersta afdelningen, hvarigenom dessa 16 timmarne reduce
rades till 12. Båda befattningarne skulle i sådan händelse fordra en under-
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visningsskyldighet af 28 timmar i veckan, eller per medium 4 3/g timmar om dagen, 
hvilket jag icke kan finna för mycket betungande. Skulle åter den af mig föreslagna 
reduktionen icke anses utförbar eller lämplig, skulle undervisningsskyldigheten uppgå 
till 32 timmar i veckan. — Detta kan visserligen tyckas betydligt, men om man be
tänker, att ritlektioner icke på långt när så mycket anstränga en lärares krafter, 
som oafbrutna föreläsningstimmar, så torde äfven denna tjenstgöring icke med fog 
kunna kallas öfveransträngande. För jemförelse skull må det tillåtas mig nämna, 
att undertecknad, jemte det jag är föreståndare för både den tekniska elementar
skolan och den Ebersteinska Söndags- och Aftonskolan samt Direktionens sekreterare, 
har för närvarande hvarje vecka 27 lektionstimmar i den förstnämnda och 4 i den 
sistnämnda skolan och jag har aldrig funnit arbetet för tungt eller erfarit någon 
olägenhet af öfveransträngning. — Emellertid är jag nästan förvissad om, att den af 
mig här ofvan föreslagna reduktionen af 4 linearritningstimmar låter sig göra, så 
framt elevernas antal icke blifver allt för stort. — Under vårterminen skulle enligt 
Förslaget för den ena befattningen tillkomma 2:ne lektionstimmar i praktisk geometri, 
hvaremot Förslaget har 2:ne timmar mindre för läraren i byggnadskonst. Båda be- 
fattningarne sammanslagne gifva således för hela läsåret ett undervisningsarbete af 
28, eller i strängaste fall, 32 timmar i veckan.

Komiterade hafva i sitt Förslag tillstyrkt att en fullständigare undervisning i 
Byggnadskonst tills vidare endast skall meddelas vid de tekniska skolorna i Norr
köping och Malmö. Jag anser detta icke utgöra något väsendtligt hinder för inrät
tandet vid alla de tekniska skolorna af det ofvannämnda 4:de lektoratet. Enligt Ko- 
miterades förslag bör nemligen vid de tekniska skolorna i Örebro och Borås under
visning i byggnadskonst ej helt och hållet saknas. Visserligen skulle då vid dessa 
skolor den 4:de lektorn tills vidare få mindre att göra såsom lärare i byggnadskonst, 
än vid de båda andra skolorna, men han kunde ju såsom fyllnad erhålla undervis- 
ningsskyldighet i ett eller flera ämnen såsom mathematik, fysik eller mekanik, hvar- 
till säkerligen eljest assistenter eller extra lärare skulle behöfvas, hvilket Komitera- 
des förslag äfven antyder. Genom minskade arvoden till extra lärare skulle då också 
en besparing uppkomma, om ock icke fullt så stor, som den förslaget nu upptager 
eller 1,000 kronor (sid. 64).

Jag tillåter mig derföre uttala den meningen, att vid alla de tekniska elemen
tarskolorna fyra lektorater böra inrättas med qvantitativt någorlunda lika under- 
visningsskyldighet och lika löneförmåner, emedan derigenom vinnes en större likstäl
lighet emellan skolorna, mera likformighet emellan de särskilda lektorernas skyldig
heter och rättigheter äfvensom större lätthet, att för den tekniska undervisningen 
erhålla lärare, hvilka med odeladt intresse helt och hållet egna sina omsorger och 
sina krafter åt skolans tjenst, hvilken sistnämnda omständighet framför allt torde 
hafva ett väsendtligt inflytande på den tekniska skolans lifskraftiga verksamhet.



Komiterades förslag gifver hufvudlärarne benämningen Lektorer, men läro
verkets chef heter fortfarande Föreståndare. Jag vågar hemställa, om icke den sednare 
benämningen bör utbytas mot titeln Hektor. Benämningen “Föreståndare“ är icke 
allenast ovig och olämplig vid samtal och i skrift, den är ock oegentlig, emedan 
den ensam icke angifver bvarken hans samhällsställning eller arten af hans tjenste- 
befattning. Vi hafva “Föreståndare för skjutsinrättningen“, “Mejeriföreståndare“ 
o. s. v. Att kalla honom Herr Läroverksföreståndaren, blefve temligen långsläpigt. 
Benämnes han deremot Rektor, så förstår en och hvar hvad det är för slags befatt
ning, han innehar. Och då föreståndarne för alla våra öfriga elementarläroverk, 
både högre och lägre, att icke tala om allahanda seminarier, för så väl manliga 
som qvinliga lärjungar, benämnas Rektorer, torde väl icke denna titel för den ifrå
gavarande befattningen kunna anses alltför anspråksfull.

Slutligen anser jag mig böra fästa Direktionens uppmärksamhet på, att 
Komiterades förslag icke upptager några bestämningar angående tillsättandet af före
ståndare- och lärarebefattningarne. Då det å sid. 61 med full bestämdhet angifves, 
huru den lokala styrelsen skall organiseras, att ordföranden och en ledamot tillsät
tes af Kongl. Maj:t och 2:ne ledamöter af Stadsfullmäktige, synes det mig underligt, 
att förslaget icke lem nar några föreskrifter om de grunder, efter hvilka, eller de 
myndigheter, af hvilka skolornas föreståndare och lärare skola tillsättas. Att den i 
de nu gällande stadgarne för de tekniska elementarskolorna gjorda föreskriften, en
ligt hvilken lärarne tillsättas “på förordnande“ af Direktionen (lokalstyrelsen), behöf- 
ver förändras, derom har Direktionen säkerligen redan längesedan på erfarenhetens 
väg vunnit visshet.

Allt hvad för öfrigt detta, med så mycken omsorg och insigt utarbetade, för
slag innehåller, synes mig så ändamålsenligt, att jag icke kan annat, än på det al- 
dra högsta önska, att det måtte korama att utgöra grundvalen för den reorganisa
tion och de lagbestämmelser i afseende på ordnandet af den lägre tekniska under
visningen i riket, hvilka i den närmaste framtiden torde vara att förvänta från Kongl. 
Maj:ts visa och nådiga omsorg om denna angelägenhet.

Norrköping den 22 Februari 1875.

b) af D:r C. J. J. Keyser.
Ehuru jag ganska väl inser, att Direktionens afsigt med den mig meddelade 

tillåtelsen att yttra min mening rörande “Komiterades betänkande och förslag an
gående den lägre tekniska undervisningen i riket“ egentligen varit, att jag endast 
skulle fästa mig vid de delar af nämnde förslag, som beröra de läroämnen, som 
blifvit mig som lärare anförtrodda, har jag dock ej velat lemna tillfället obegag-
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nadt att äfven vidröra en allmän punkt, som enligt mitt förmenande är af allra- 
största vigt och betydelse för att de tekniska elementarskolorna må kunna, på 
sätt som komiterade föreslagit (sid. 3—7), rätt motsvara sitt ändamål. Denna 
punkt afser den lägsta ålder, som en elev bör ega, för att vinna inträde i skolan.

Komiterade yttra å sid. 32: “Den tekniska elementarskolan åter arbetar 
för ett visst, bestämdt område af näringslifvet. Hon meddelar hufvudsakligen de 
kunskaper, som på detta område hafva en omedelbar praktisk användning. 
Hennes undervisningsplan måste derföre blifva mindre omfattande : läroämnena 
skola behandlas med afseende å de omedelbara tillämpningarna. Lärjungarne 
inträda i denna läroanstalt vid en mera framskriden ålder. Skall det tekniska 
elementarläroverket uppfylla sitt hufvudändamål, så måste undervisningen i de tek
niska hufvudgrenarne upptaga så mycken tid, att föga deraf återstår för andra 
läroämnen. Skolan måste derföre hos sina lärjungar förutsätta en viss grad af 
allmän bildning, men hon kan icke bibringa den. Realskolans lägre klasser blif
va i följd häraf förberedande för den tekniska elementarskolan“ etc.

Häraf följer således, att den allmänna lärogrund, bvarpå den tekniska läro
byggnaden skall uppföras, redan måste vara färdiglagd annorstädes. Jag behöfver 
ej vidlyftigt orda om af huru stort inflytande det är, att denna grund är vederbör
ligen stadig och fast. Ätt antaga densamma kunna vara fullbordad i de fem lägsta 
klasserna af ett allmänt läroverk, hvilket komiterade äfven uppgifvit såsom sin åsigt, 
då de å sid. 36 fritaga elev, som genomgått dessa klasser, från inträdesexamen till 
tekniska elementarskolan, det torde vara ganska rigtigt. Men att antaga, såsom 
komiterade å sid. 35 göra, “att ynglingar böra hafva förvärfvat sig en viss grad af 
allmän bildning“, samt “att det skäligen kan påräknas, att en så grundlig insigt i 
hithörande ämnen skall vara inhemtad vid en ålder af 14 år“, hvilken komiterade 
föreslå såsom den lägsta åldern, som för inträde i tekniska elementarskolan bör be
stämmas, det måste deremot, enligt min åsigt, anses origtigt. Med stöd af kata
logerna för härvarande högre elementarläroverk kan nämligen antagas en ålder af 
omkring 16 år såsom den, vid hvilken i allmänhet en lärjunge har genomgått dess 
5 lägsta klasser. Den af komiterade föreslagna lägsta åldern af 14 år bör således, 
med stöd af komiterades egen uttalade åsigt om graden af den allmänna bildning, 
som bör fordras hos en i sådan skola inträdande elev, förändras till 16 år, med un
dantag dock för sådan lärjunge, som möjligen vid lägre ålder kan förete bevis öfver 
inhemtade erforderliga kunskaper.

Med stadgandet af 16 år såsom den lägsta inträdesåldern vinner man dess
utom en annan väsentlig fördel. I så fall kan nämligen antagas, att ynglingen före 
sitt inträde i skolan är konfirmerad. Stadgas deremot den lägsta inträdesåldern 
till 14 år, så kommer hans konfirmationstid att infalla under hans studietid i 
skolan. Men detta har, efter hvad erfarenheten årligen bestyrkt, den ganska stora 
olägenhet, att ynglingens studier blifva mer eller mindre afbrutna, då undervisnin-
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gen i tekniska skolan måste meddelas genom föredrag, och eleverna således inom 
samma afdelning icke kunna indelas i flera skilda s. k. lexlag.

För öfrigt anser jag, ej utan stöd af min erfarenhet såsom lärare, att van
ligen ynglingar vid 14 års ålder äro alltför unga för att till fullo och på rigtigt sätt 
kunna tillgodogöra sig de lärdomar, som i en teknisk elementarskola meddelas dem. 
Komiterade hafva med allt fog högeligen betonat vigten af att undervisningen i dessa 
skolor meddelas praktiskt. Men härvid är ej att förbise, det äfven lärjungen bör 
vara tillräckligt qvalificerad för att praktiskt uppfatta det meddelade, att han bör så 
att säga hafva en praktisk receptivitet. Komiterade hafva ej heller förbisett detta, 
då de i fråga om från folkskolan utgången elev tillerkänna ett stort värde för hans 
framtida studier åt den praktiska erfarenhet han, under beredelsetiden för inträde i 
tekniska elementarskolan, vid arbete i sitt yrke, kan förvärfva (sid. 35). Och fastän 
man naturligtvis i fråga om ynglingar af till och med 16 år ej kan tala om någon 
egentlig verldserfarenhet, så torde det likväl ej kunna bestridas, att en yngling med 
praktiska anlag, och sådan bör ju här hufvudsakligen komma i fråga, under sitt 14 
och 15 år gör ej obetydliga iakttagelser, hvarigenom hans blick klarnar för upp
fattandet af det som tilldrager sig inom hans sfer. I öfverensstämmelse härmed an
ser jag ock, att det är vida lämpligare, att en yngling, som efter fulländad lärokurs 
vid tekniska elementarskolan utträder i det praktiska lifvet, innehar en ålder af 19 
år, än den af 17. Och äfven om han då skulle vilja ytterligare förkofra sitt tek
niska vetande med att genomgå tekniska högskolan, så är han vid 19 års ålder just 
vid den, som komiterade med rätta anse för den härtill lämpligaste, då de (sid. 32) 
ansett realskolans högre klasser böra förbereda till inträde i den tekniska högskolan.

Mot den af mig föreslagna inträdesåldern af 16 år kan emellertid en ganska 
berättigad anmärkning göras, hvilken likväl enligt min tanka utan svårighet kan be
mötas. Man kunde nämligen påstå, att i så fall skulle den tekniska elementar
skolans undervisning göras otillgänglig för ynglingar, som genomgått folkskolan, af 
hvilka dock de mera begåfvade med rätta böra hafva tillfälle att utvidga sina kun
skaper i den tekniska elementarskolan. Ty då ynglingen lemnar folkskolan i regel 
vid 12 års ålder, skulle han i ej mindre än 4 år få vänta på inträde i tekniska 
elementarskolan. Komiterade, som äfven anse sådana ynglingar böra hafva tillträde 
till tekniska elementarskolan, men fullkomligt rigtigt uppskatta deras kunskapsmått 
härtill otillräckligt, antaga (sid. 35) söndags- och aftonskolorna såsom en förenings- 
länk mellan dessa båda skolor och tillerkänna denna föreningslänk så mycket 
större betydelse, som ynglingen under mellantiden (som, enligt den af komiterade 
föreslagna inträdesåldern, blir 2 år), under det han, arbetande i sitt yrke, förtje- 
nar sitt uppehälle, kan förvärfva en för hans framtida studier i hög grad nyttig 
praktisk erfarenhet, på samma gång han i afton- och söndagsskolan samtidigt för
bereder sig till inträde i den tekniska elementarskolan.

I allo biträdande komiterades nu anförda åsigt rörande användandet af mel-
3
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lantiden mellan utträdet ur folkskolan och inträdet i tekniska elementarskolan, kan 
jag ej finna någon olägenhet, utan tvärtom fördel deraf, att, genom inträdesålderns 
stadgande till 16 år, anförda mellantid förlänges till 4 år. Ty först och främst lär 
väl med fog kunna antagas, att den af komiterade med skäl framhållna nyttiga prak
tiska erfarenhet, som ynglingen derunder förvärfvar sig, skall för hvarje år stegras, 
samt vidare att för inhemtande af så pass grundliga förstudier för inträde i tekniska 
elementarskolan, som af komiterade med allt skäl föreslås, nämligen genomgåendet af 
5 klasser i allmänt läroverk, en tid af 4 år är väl behöflig, då undervisningen i sön
dags- och aftonskolan väl ej kan lemnas flera än 2 timmar dagligen. Ty svårligen 
kan antagas, att en från folkskolan utgången yngling har större kunskapsmått, än 
en yngling, som uppflyttas från 2dra till 3:dje klassen i allmänt läroverk, och för 
denna sednare erfordras likväl, oaktadt många lärotimmar dagligen, en tid af 3:ne 
år, innan han kan lemna 5:te klassen.

Rörande de läroämnen specielt, som tillhöra min befattning, nämligen kemi 
och kemisk teknologi, så hafva komiterade visserligen å sid. 51 på ett fullkomligt 
rigtigt sätt framhållit deras vigt och betydelse i den tekniska elementarskolan samt 
derföre ock förordat, att den fackdelning, som i allmänhet ansetts behöflig i dessa 
skolor, äfven skall utsträckas till dessa ämnen. Men i afseende på fördelningen af 
den 3-åriga lärokurstiden mellan den allmänna kemien och den kemiska teknologien 
måste jag på det allvarligaste opponera mig. Så hafva komiterade, ehuru de å sid. 
38 förordat, att delningen i de olika facken bör vidtagas så sent som möjligt, likväl 
i undervisningsplanen (sid. 45—47) föreskrifvit, att hela allmänna kemien, alltså så
väl oorganisk, som organisk, skall medhinnas på 3:ne terminer och således dertill 
anslagit första hälften af lärokurstiden, under det att den andra hälften anslagits åt 
kemiska teknologien. — Rörande denna fördelning måste för det första hvarje något 
erfaren lärare förklara för en omöjlighet, att, utan öfveransträngniug för både lärare 
och lärjungar, den allmänna kemien kan vederbörligen ordentligt genomgås på kor
tare tid än 4 terminer, då inga förkunskaper i denna del af lärjungarna vid deras 
inträde i skolan fordras. För det andra har komiterades anförda delningssätt dess
utom medfört två andra olägenheter, hvilka icke heller få förbises: l:o) komma för 
den kemiska afdelningens elever dels icke alls några kemiska föredrag att hållas un
der andra årets vårtermin (sid. 46), dels börja de kemiska laborationerna för denna 
afdelning först med andra årets vårtermin (sid. 46), då de icke allenast kunna, utan 
äfven måste börja redan med andra årets hösttermin, för att alla de laborationer 
skola medhinnas, som böra föregå laborationerna i kemisk teknologi; 2:o) måste det 
för en teknisk eZemewtor-skola anses alldeles obehöfligt att för kemisk teknologi an
slå längre tid än 2:ne terminer af hvarje 3-årig kurs. Dessutom är det antagande 
alldeles icke oberättigadt, att antalet elever i kemisk teknologi kommer att, då 
detta ämne icke är obligatoriskt, blifva ganska litet. Chalmerska slöjdskolan upp-



tager t. ex. i sin å sid. 163—172 till komiterade uppgifna undervisningsplan och 
öfriga uppgifter rörande undervisningen derstädes under läseåret 1873 1874, att 
bland de 80 elever (sid. 172), som tillhört öfre afdelningen, har elevantalet i ke
misk teknologi och kemiska laborationer varit 2 (sid. 168) — ett förhållande, som 
visserligen kan förefalla besynnerligt, men som bar sin naturliga förklaringsgrund 
deruti, att allmänheten så litet inser och uppskattar kemiens stora vigt och be
tydelse äfven i många bland de industrigrenar, der mekaniska arbetsprocesser 
förnämligast förekomma och hvarom komiterade äfven å sid. 38 ordat.

Oaktadt åtskilligt för öfrigt skulle vara att anmärka mot denna af komi
terade framstälda undervisningsplan, så, då komiterade å sid. 56 förklarat densamma 
icke hindra, att modifikationer i en eller annan del kunna vid särskilda läroverk 
vara påkallade och befogade, samt att det antal timmar, som erfordras för ett 
läroämnes fullständiga föredragning, är i icke ringa grad beroende af den under
visningsmetod läraren använder, anser jag det alldeles obehöfligt att härpå nu 
ingå, helst jag dels är fullt öfvertygad att vid det läroverk, hvilket jag tillhör och 
hoppas äfven framdeles få tillhöra, undervisningsplanen, fortfarande som hittills 
skall i allo uppställas så, som läroverkets sanna fördel kräfver, samt jag dels, 
såsom ständig ledamot i det af komiterade sid. 61 föreslagna lärarekollegium, 
hvilket det bland annat åligger att under föreståndarens ordförandeskap upprätta 
timtabeil (sid. 62), har tillfälle anföra de modifikationer, som jag, ifall komitera- 
des förslag vinner stadfästelse, möjligen för min del kan finna nödiga.

Norrköping den 17 Januari 1875.

c) af D;r A. G. J. Eurenius.
Anmodad att till direktionen för härvarande tekniska skola afgifva yttrande 

rörande det af komiterade afgifna betänkande och förslag angående den lägre 
tekniska undervisningen i riket, går undertecknad att framställa de anmärkningar, 
till hvilka han funnit sig föranledd. Då emellertid undertecknad ej kan annat än 
på det lifligaste gilla och instämma uti de grundsatser, från hvilka komiterade 
utgått vid uppgörandet af sitt förslag till tekniska skolornas omorganisation, och 
då för öfrigt de förändringar, hvilka komiterade i sitt förslag funnit sig befogade 
att föreslå, till de flesta väsendtliga delar synas vara ganska ändamålsenliga, åter
står enligt undertecknads åsigt ej mycket att till nämda förslag anmärka. Blott 
på en enda omständighet vill undertecknad anhålla att få fästa uppmärksamheten.

Enligt komiterades förslag skulle undervisningen hufvudsakligen ombesörjas 
af 5 hufvudlärare, hvilka borde benämnas lektorer och af hvilka de 3 med 21—29 
timmars lektioner i veckan borde erhålla lön af 3,000 kronor, de 2 andra med 
14—16 timmar i veckan 1,500 kronor.
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Undertecknad vågar för sin del draga i tvifvelsmäl lämpligheten af denna 
anordning. Han ville i stället föreslå, att de 2 sistnämda lektorsbefattningarne 
sammansloges till en enda, och detta på följande grunder.

Af de 2 nämda lektorerna skulle nämligen enligt komiterades förslag den 
ene undervisa i byggnadskonst med tillhörande byggnadsritning jemte de första 
grunderna af väg-, vatten- och brobyggnadskonsten, den andre uti beskrifvande 
och praktisk geometri samt de första grunderna af läran om fältmätning och 
nivéllering med dertill hörande ritning.

Det torde enligt undertecknads mening blifva ganska svårt, om ej omöjligt 
att till nämda platser finna dugliga lärare, om de ej erhålla högre lön än den 
af komiterade föreslagna, 1,500 kronor. En person nämligen, som eger förmåga 
att undervisa i byggnadskonst eller beskrifvande geometri och fältmätning etc. 
med tillhörande ritningar, torde med all säkerhet såsom privat ingeniör kunna 
påräkna en vida större inkomst, än han såsom ensamt lärare vid en teknisk skola 
skulle bekomma. Man torde kunna invända, att uti många städer arkitekter eller 
ingeniörer finnas, hvilka för det af komiterade föreslagna arvode kanhända skulle 
vilja åtaga sig undervisningen i de nämda läroämnena. Undertecknad tviflar dock 
högeligen på, att en sådan person har tillräcklig tid öfrig från sina egna, privata 
göromål att egna åt den tekniska undervisningen. Kanhända sådant vore möjligt 
i Stockholm, der det finnes större tillgång på skickliga personer, men om landsorts
städerna torde detsamma näppeligen kunna sägas. Här i Norrköping t. ex., rikets 
4:de stad, finnas visserligen rätt många ingeniörer, af hvilka säkerligen flere 
skulle vara ganska lämpliga såsom lärare i byggnadskonst, beskrifvande geometri 
etc. med tillhörande ritning, men om dessa personer tror sig dock undertecknad 
med bestämdhet kunna försäkra, att deras tid till den grad är af privata göromål 
upptagen, att det blefve dem omöjligt att på samma gång tjenstgöra såsom lärare 
i en skola. Men äfven om det skulle inträffa, att en person funnes, som vore 
villig att använda en del af sin tid till tekniska skolans tjenst, vågar underteck
nad ändock draga i betänkande, huruvida den tekniska skolans fördel derigenom 
i lika hög grad tillgodosåges, som om personen uteslutande egnade alla sina 
krafter åt densammas tjenst. Komiterade sjelfva hafva uttalat den åsigten, att 
det vore högst önskvärdt att för den tekniska undervisningen erhålla lärare, hvilka 
åt densamma helt och hållet egna sina krafter.

Undertecknad hyser också den lifliga öfvertygelsen, att den tekniska under
visningen skulle i betydligt högre grad befrämjas, om de båda ofvannämda 
lärareplatserna sammansloges till en enda. Det blefve då vida lättare att finna 
lämpliga personer, som emot det sammanlagda arvodet af 3,000 kronor ville ute
slutande egna sig åt skolan. Och att de båda lärarebefattningarne verkligen äro 
af den art, att de kunna sammanslås, anser undertecknad vara tämligen påtagligt. 
Det torde nämligen knappast vara något tvifvel underkastadt, att en person, som



21

med skicklighet undervisar i byggnadskonst jemte byggnadsritning samt elementerna 
af väg-, vatten- och brobyggnadskonsten, äfven besitter förmågan att undervisa i 
praktisk geometri, fältmätning, nivellering med tillhörande ritning.

Genom den af undertecknad föreslagna anordningen blefve dessutom tillbörligt 
afseende fästadt vid en omständighet, som, visserligen af underordnad vigt, dock ej 
helt och hållet torde sakna sin betydelse, den omständighet nämligen, att i så fall 
en bättre öfverensstämmelse erhölles mellan de särskilda lärarnes undervisningsskyl- 
digbet à ena sidan samt löneförmånen och titulatur å den andra. Säkert förefaller 
det en hvar något egendomligt, att en person, som blott har ungefär hälften så stor 
tjenstgöringsskyldighet som en annan, och blott hälften så stor lön, ändock skall 
erhålla samma titel som denne. Åtminstone torde man vara van att vid begreppet 
lektor fästa föreställningen om undervisningsskyldighet på ett visst högre stadium 
och till ett visst antal timmar mot en deremot svarande högre lön. Den antydda 
oegentligheten skulle bortfalla, om de båda ofvannämda lärarebefattningar!)e sam- 
mansloges till ett lektorat med samma lön och ungefär samma antal undervisnings- 
timmar soin vid de 3 andra lektoraten.

Komiterade hafva i sitt förslag tillstyrkt, att en fullständigare undervisning i 
byggnadskonst tillsvidare endast skall meddelas vid de tekniska skolorna i Norrköping 
och Malmö. Undertecknad anser detta icke utgöra något väsendtligt hinder för in
rättandet vid alla de tekniska skolorna af det ofvan nämda, fjérde lektoratet. Enligt 
komiterades förslag hör nämligen vid de tekniska skolorna i Örebro och Borås un
dervisning i byggnadskonst ej fullständigt saknas. Visserligen skulle vid de sistnämda 
skolorna den af undertecknad föreslagne 4:de lektorn få mindre att göra såsom lärare 
i byggnadskonst än vid de båda andra skolorna, men han kunde ju såsom fyllnad 
erhålla några timmars undervisning i något annat ämne, t. ex. i matematik, hvartill 
säkerligen eljest extra lärare torde komma att behöfva användas.

Undertecknad anser således för sin del, att vid alla de tekniska skolorna 4 
lektorater böra inrättas med ungefär lika undervisningsskyldigheter och lika förmå
ner, hvarigenom vinnes såväl större likformighet mellan de särskilda lärarnes skyl
digheter och. rättigheter, som ock större lätthet att för den tekniska undervisningen 
erhålla lärare, hvilka åt densamma helt och hållet egna sina krafter, hvilken sist
nämda omständighet framförallt torde hafva ett väsendtligt inflytande på den tek
niska skolans lifskraftiga utveckling.

Norrköping den 9 Februari 1875.
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d) af K. T. Falk.
Den plan, som af dertill utsedde komiterade nyligen blifvit utarbetad för ord

nandet af undervisningen och arbetena vid de lägre tekniska undervisningsanstalterna 
i riket, synes, i sin helhet betraktad, vara serdeles god, och derest den vinner stats
makternas bifall, egnad att i hög grad befrämja det dermed afsedda ändamålet.

Ett par anmärkningar deremot förefalla dock undertecknad icke obefogade.
Komiterade, hvilka icke misskänna undervisningen i frihandsteckning och mo- 

dellering, hafva dock icke föreslagit någon aflöning för lärare i dessa vigtiga under
visningsämnen vid de tekniska elementarskolorna.

De föreslå deremot att denna undervisning borde ordnas gemensamt för lär- 
jungarne i nämde skolor och de dermed i visst samband stående söndags- och afton
skolorna, utan att dock alls angifva något förslag till de derigenom uppstående kost
nadernas bestridande.

Att undervisningens i frihandsteckning och modellering vid de tekniska elemen
tarskolorna öde således är helt och hållet ovisst, såsom beroende, af någonting ännu 
obestämdt, anser undertecknad vara en brist i komiterades förslag.

Beträffande de af komiterade föreslagna lektorerna i beskrifvande geometri och 
byggnadskonst kan den anmärkningen framkastas att de, såsom sysselsatta i skolans 
tjenst ett mindre antal timmar, äro jemförelsevis mindre aflönade och derför nöd
sakade att utom skolan hafva andra göromål eller sysselsättningar, hvilka hindra dem 
att helt och hållet egna sina krafter i skolans tjenst, hvarjemte det af samma skäl 
måhända någon gång torde möta svårigheter att till nämnde lärarebefattningar finna 
fullt lämpliga personer.

Några vidare anmärkningar af vigt mot ifrågavarande förslag har underteck
nad ej funnit skäl att framställa.

Norrköping den 15 Februari 1875.



Underdånigt Utlåtande af Direktionen för tekniska 
elementarskolan i Malmö.

Uti skrifvelse af den 8 sistlidne Januari har Edert och Rikets Kommerse
kollegium infordrat yttrande af direktionen för härvarande tekniska elementarskola 
öfver det underdåniga betänkande för ändamålet utsedde komiterade afgifvit angå
ende den lägre tekniska undervisningen i riket, och får direktionen härmed i un
derdånighet fullgöra detta uppdrag.

a). De tekniska elementarskolorna.
Rörande dessas ändamål, studiekursers längd, pröfningar, styrelse och för

valtning samt behofvet af flera tekniska elementar skolor kan direktionen icke annat 
än i allo instämma uti hvad herrar komiterade härutinnan yttrat, och torde härvid 
särskilt böra betonas det välbetänkta deruti, att, så noggrant som skett, angifva 
skolornas ändamål samt att, genom införande af en öfverstyrelse, åstadkomma ett 
närmare samband emellan de särskilda skolorna och på samma gång möjliggöra 
kontroll öfver deras verksamhet.

Hvad beträffar inträdes/'ordringarna anser direktionen att den af komiterade 
föreslagna befrielse från inträdesexamen, för de ynglingar som genomgått fem klas
ser af allmänt elementarläroverk, endast då må ega rum, när lärarekollegiet, på 
grund af ynglingens betyg, anser honom innehafva det kunskapsmått som af komi
terade blifvit uppgifvet såsom erforderligt för att kunna antagas till ordinarie 
lärjunge vid skolan.

Komiterade hafva föreslagit: att en fackdelning bör ske vid de tekniska ele
mentarskolorna, men att delningen i de olika facken vidtager så sent som möjligt, 
och att skilnaden mellan de olika facken ej göres större än hvad behofvet af en 
allvarlig elementarfackbildning påkallar. Direktionen instämmer fullkomligt i denna 
komiterades åsigt; men i betraktande af det skäl, som de sjelfva anfört, att få af
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de tekniska elementarskolornas lärjungar egna sig åt de rent kemiska delarne af 
tekniken, livilket förhållande direktionen anser bero derpå, att nämnde lärjungar, 
efter slutade studier, haft svårt att erhålla anställning, samt den äfven åf herrar 
komiterade uttalade åsigt, att det vore önskligt att alla elever finge öfvas i kemiska 
laborationer, så anser direktionen, att, om en kemisk fackklass bör finnas, skilna- 
den mellan honom och de båda öfriga göres något mindre än hvad i betänkandet 
blifvit föreslaget. Direktionen anser detta kunna vinnas på det sätt, att den ge
mensamma undervisningen i kemi ökas och den speciela undervisningen i samma 
ämne minskas samt slutligen några timmar göras valfria för lärjungarne, att arbeta 
på laboratoriet, verkstaden eller ritsalen. Direktionen tror, att, genom denna an
ordning, faran för de elever, som välja den kemiska fackklassen, att efter slutade 
studier sakna anställning bör minskas, emedan de äfven kunna egna sig åt de de
lar af tekniken, som fordra mera insigter i maskiuritning och verkstadsarbete, och 
att följaktligen flera ynglingar skola följa sina anlag och välja denna fackklass, då 
de ej behöfva afhållas derifrån af omtanka för sin framtida utkomst. De deremot, 
som äro i behof af större insigter i kemi, än hvad som under den ordinarie kursen 
kunnat inhämtas, kunna såsom specialelever vid skolan fortsätta sina studier i nämn
da läroämne.

Angående läroämnena anser direktionen, att alla de i betänkandet upptagne 
läroämnen böra ingå i undervisningen och i allmänhet behandlas på det sätt, som 
herrar komiterade föreslagit. Endast i fråga om ett par läroämnen kan direktio
nen ej helt och hållet biträda den uttalade åsigten, nämligen maskinritning och 
frihandsteckning. Beträffande det förstnämnda eller maskinritningen kan direktio
nen ej tydligt fatta herrar komiterades mening, då de först säga att undervisnin
gen ej bör utsträckas så långt som till konstruktion af sammansatta maskiner, men 
sednare att undervisningen skall omfatta “afbildning af sammansatta maskiner“. Di
rektionen, som ej anser det vara nödigt att här uppställa några förmodanden öfver 
komiterades mening, inskränker sig att yttra, det hon anser undervisningen i detta 
läroämne böra omfatta konstruktion af maskindelar och enklare maskiner, samt att 
hon ej kan instämma i komiterades åsigt att i undervisningsplanen skall ingå kopie
ring af ritningar.

Rörande det sednare af de omnämnda läroämnena eller frihandsteckning, 
så anser direktionen den af herrar komiterade föreslagna croquisritning ej kunna 
ersätta den kunskap i frihandsteckning, som bör egas af hvarje från tekniska ele
mentarskolan med fullständigt betyg afgången lärjunge, och får derföre i underdå
nighet föreslå att frihandsteckning måtte ingå i undervisningsplanen såsom sjelf- 
ständigt läroämne. Den derför erforderliga tid kan erhållas, dels genom någon 
minskning i timantalet för verkstadsarbetet, dels genom någon ökning af lärotim- 
marnes antal i veckan. På grund af hvad direktionen här ofvan framställt får hon 
föreslå följande fördelning af lärotimmarne.
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(Gemensam för alla ordinarie lärjungar.)

Första årets kurs.

Läroämne n. Timmar i veckan.

Ren matematik................................................................................... 10 Vs
Allmän kemi........................................................................................ 3
Beskrifvande geometri och linearritning.................................... io 72
Svenska språket.............................................................................. 1 Vs
Frihandsteckning . . . •......................................................... 4 Vs
Verkstadsarbete............................... ................................................... 4 Vs

Summa 34 Vs

(Gemensam för alla ordinarie lärjungar.)

Andra årets kurs.

Läroämnen.
Timmar i veckan.

Höstt. Värt.

Ren matematik................................................................................ 7 Vs 3
Allmän mekanik................................................................................ 4 Vs 6
Fysik..................................................................................................... 3 9
Allmän kemi....................•............................................................ 3 —
Mineralogi och geognosi................................................................. — 3
Beskrifvande geometri, linear- och croquisritning.................... 4 Vs 4 Vs
Frihandsteckning................................................................................ 1 Vs 1 Vs
Bokföring jämte handelslära.....................’..................................... 3 3
Svenska språket ........................................................ .................... 1 Vs 1 Vs
Verkstadsarbete................................................................................ 3
Laborationer........................................................................................... 3 1 3

Summa 34 Vs 34 Vs
4

' i

■

■
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a) G-emensamt för alla ordinarie lärjungar.

Tredje årets kurs.

Läroämnen.
Timmar i vecka

Höstt. Vårt.

Ren matematik................................................................................... 3 1 7*
Maskinlära............................................................................................. 3 3
Maskinritning........................................................................................ 7 7* 7 7*
Mekanisk teknologi............................................................................. 3 3
Byggnadskonst jämte ritning......................................................... 4 7* —

Summa 21 1

b) Specielt för den mekaniska fackklassen

Maskinritning .
! Verkstads-arbete 

Timmar i veckan.

Höstt. Vårt.

4 Vi 6
7‘/» 9

Summa i 12 I 15

c) Specielt för byggnads-fackklassen.

Summa 12 15

Byggnadskonst jämte ritning 
Frihandsteckning ....

Timmar i veckan.

Höstt. Vårt.

10 */* 13 7*
i */* 17*

d) Specielt för den kemiska fackklassen.

; Höstt. J Vårt.

Kemisk teknologi jämte laborationer | 12 ! 15
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Enligt detta förslag synes det, som lärjungarne ej skulle erhålla en så starkt 
utpräglad fackbildning som herrar komiterade föreslagit, samt att lärjungarnes arbete 
i skolan skulle komma att något utsträckas, men detta är till en del endast sken
bart, ty enligt hvad erfarenheten vid härvarande tekniska skola visar, begagna hen
nes lärjungar undervisningen i linearritning (maskin- och byggnadsritning) vid sön
dags- och afton-skolan ganska flitigt och kunna således der till fullo få ersatt den 
minskning i lärotimmar, som enligt detta förslag uppkommer i nyssnämnde läroämnen ; 
och, då herrar komiterade förutsätta att lärjungarne skola begagna undervisningen 
vid söndags- och afton-skolan för att erhålla kunskap i frihandsteckning, men be- 
hofvet deraf minskas, då undervisning i detta läroämne meddelas i tekniska elemen
tarskolan, så kan man anse, äfven då man tager i beräkning den tid, som kommer 
att användas i aftonskolan för erhållande af undervisning i linearritning, att under- 
visningstimmarne i det hela ej blifvit ökade. De läroämnen, som, enligt direktio
nens förslag, ej blifva så mycket tillgodosedda, som herrar komiterade föreslagit, 
äro verkstadsarbete och kemiska laborationer. Detta kan dock, på sätt direktionen 
ofvan yttrat, ersättas genom att lärjungarne såsom specialelever begagna skolans 
undervisning en termin efter den ordinarie lärokursens slut.

Med afseende på läroämnenas fördelning mellan några hufvudlärare anser di
rektionen de af komiterade uttalade åsigter fullkomligt riktiga, men anser äfven att 
läroämnena kunna till lika fördel för undervisningen förenas på annat sätt än hvad 
herrar komiterade föreslagit, och får derföre i underdånighet föreslå, att styrelserna 
må få rättighet, att göra de jemkningar, som af omständigheterna påkallas.

Beträffande lärarnes ställning och lönevilkor samt beräkning af kostnaderna 
instämmer direktionen i hufvudsaken med herrar komiterade och vill endast erinra 
om, dels de förändringar som betingas af direktionens ofvanstående förslag, om det
samma vinner afseende, nämligen: att lärare i frihandsteckning antages; att, då 
undervisningen i laborationer något minskas, undervisningen i mineralogi och geo- 
gnosi kan öfvertagas af läraren i kemi; samt att anslaget för undervisning i verk
stadsarbete kan något minskas; dels att, då lärarne i svenska språket samt bokför 
ring och handelslära hafva lika många undervisningstimmar, deras arvoden äfven måtte 
blifva lika, samt att, i betraktande af de många göromål, som äro förenade med 
sekreterarebefattningen, arvodet till bibliotekarien och sekreteraren ökas, och slutli
gen att, på grund af hvad räkenskaperna för de sista tio åren utvisa, anslaget för 
belysning och uppvärmning är för lågt beräknadt. Vid härvarande skola, med 2 
afdelningar, bafva nyssnämnde utgifter, oberäknadt bränsle, i medeltal uppgått till 
omkring 600 kronor årligen och torde således, med beräkning af bränsle och för 
3 afdelningar komma att uppgå till omkring 1,200 kronor.

Direktionen får derföre i underdånighet föreslå följande beräkning af kost
naderna:



Föreståndaren ....
Lektorerna
Läraren i frihandsteckning 

3,500 kr.
9,000 „

700 kr.
» i bokföring och handelslära 

i svenska språket . . .
350
350
400

»
ii

»Statens bidrag för undervisningen i främmande språk
Anslag till repetitörer 800 2,600 ii

a

a

»
a

n

a

a

ii

a

ii

ii

a

verkstaden, undervisning och materiel 
kemiska och fysiska laborationer 
bibliotek och öfriga samlingar . .

2,500
800

1,000
400
500

1,200

För bestridande af bibliotekarie- och sekreterare-göromålen 
Anslag till betjening (utom fri bostad)  
För belysning, uppvärmning m. m.

Summa kronor 21,500.
samt den efter vissa års tjenstgöring för lektorerna beräknade löneförhöjning, som,

enligt hvad direktionen anser billigheten fordra, bör, i förhållande till tjenstgörings- 
timmarne, äfven tillfalla öfriga lärare.

b). De tekniska söndags- och afton-skolorna.
Uti hvad herrar komiterade angående dessa skolor yttrat instämmer direk

tionen i alla delar med endast ett undantag, nämligen beträffande terminsafgiften. 
Direktionen anser ej lämpligt att lärjungarne, såsom komiterade föreslagit, skola er
lägga terminsafgift för hvarje läroämne och tror ej att det skulle leda till det åsyftade 
målet. Direktionen finner det ej vara förenligt med billighet att t. ex. en lärjunge, 
som hvarje vecka erhåller 6 timmars undervisning i linearritning och 6 timmars 
undervisning i frihandsteckning, skall erlägga dubbelt så stor afgift, som den, hvilken
erhåller 12 timmars undervisning i ettdera af nämnda läroämnen. 

Malmö den 15 Mars 1875.



Underdånigt Utlåtande af Direktionen för tekniska 
elementarskolan i Örebro.

Sedan Kong]. Kommerskollegiuin genom skrifvelse den 8 sistlidne Januari 
anmodat direktionen för härvarande tekniska elementarskola att till Eders Kongl. 
Maj:t inkomna med underdånigt yttrande öfver det af komiterade afgifna betänkande 
och förslag angående den lägre tekniska undervisningen i riket, går direktionen nu 
att detta åliggande i djupaste underdånighet fullgöra.

Då de tekniska elementarskolorna i vårt land stiftades, var man icke fullt på 
det klara, hvarken i afseende på dessa skolors ändamål eller medlen att uppnå det. 
Härom vittna de för skolorna utfärdade stadgar, som i flera väsentliga delar voro 
mycket sins emellan skiljaktiga. Men sedermera, i den mon man hunnit till insigt 
om det mål, för hvilket skolorna borde verka, samt under inflytande dels af tidens 
ökade anspråk på teknisk bildning och dels af lokala förhållanden, hafva dessa skolor 
efterhand så ombildat sig, att de nu mera i allmänhet icke blott äro helt olika med 
hvad de i början voro, utan äfven ordnade efter så olika grunder, att de knappt 
kunna med hvarandra jemföras.

Hvad Örebro tekniska skola säjskildt angår, så har hon under sin 17-åriga till
varo undergått betydliga förändringar, alla åsyftande hennes utveckling till en så full
komligt teknisk läroanstalt, som med förhand varande medel varit möjligt. Hennes 
lärokurs, i början tvåårig, har blifvit förlängd till 3 år; hennes läroplan, som först 
allt för mycket liknade en realskolas, har, dels genom uteslutande af några mindre 
vigtiga läroämnen och dels genom utvidgning af lärokurserna i de öfriga, blifvit allt 
mera afpassad efter det ändamål, till hvilket en teknisk läroanstalt synes böra sträfva.

Men oaktadt dessa förändringar, som på direktionens derom gjorda underdåniga 
hemställan med Eders Maj:ts nådiga bifall blifvit utförda, hafva dock vissa grund
satser, hvilka direktionen ansett vara af synnerlig vigt, blifvit stadigt vidhållna, näm
ligen att skolans undervisning skulle vara både så åskådlig och grundlig som möjligt,
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att den skulle vara så utsträckt, att de afgående eleverna kunde vinna inträde i ett 
högre tekniskt läroverk, samt att lärjungarne icke till följd af skolans läroplan skulle 
tvingas att under sin vistelse i skolan afstå från all förkofran i de till den rent mensk- 
liga bildningen hörande ämnen.

Att skolans undervisning, i förhållande till de medel, som stått henne till buds, 
varit ändamålsenligt ordnad, att goda och grundliga kunskaper i henne blifvit med
delade, samt att hon i alla afseenden blifvit både med omsorg och framgång skött, 
det hoppas direktionen vara ådagalagdt genom det stora anseende och förtroende, 
som hon hos allmänheten vunnit, och det ständigt växande antal, som i henne sökt 
inträde. — Hvad de lärjungar beträffar, som efter afslutad lärokurs lemnat skolan, 
vare sig för att vid högre in- eller utländskt tekniskt läroverk fortsätta sina studier 
eller i något praktiskt yrke söka sin utkomst, så synas resultaten af skolans verksam
het hafva varit ganska tillfredsställande. Af dem som, i synnerhet under de första 
åren af skolans tillvaro, öfvergått till teknologiska institutet, hafva flera gjort heder 
åt den grundläggande bildning härvarande tekniska skola förmått meddela, och ehuru 
tillträde till nämnde institut alltmera blifvit försvåradt, har det äfven i senare åren 
lyckats lärjungar från skolan att såsom ordinarie elever vid detsamma blifva antagna. 
I afseende på de till yrkena utgångna har den glädjande erfarenhet vunnits, att de i 
allmänhet visat sig äga erforderliga kunskaper och duglighet att kunna sköta äfven 
svåra och maktpåliggande befattningar, såsom till exempel vid jernvägsbyggnad m. m., 
hvilket torde lända till bevis på att de utgått från skolan ej blott med tillräckliga, 
utan äfven genast användbara kunskaper och färdigheter.

Af denna erfarenhet rörande frukterna af härvarande tekniska skolas verksamhet 
vågar direktionen anse sig berättigad till den slutsats, att skolan är på rätta vägen 
till sitt mål, och att det skulle verka skadligt för hennes framtid, om den ombildning 
af de tekniska elementarskolorna, som af de komiterade är föreslagen, icke skulle 
kunna försiggå med mindre än att inskränkning göres på undervisningens grundlighet 
och att de läroämnen, som tillhöra den allmänna bildningen, skulle nästan fullkomligt 
undertryckas. — Direktionen tror derföre, att om härvarande tekniska skola, genom 
tillökning af lärarekrafter och medel för sina öfriga behofs fyllande, skall sättas i till
fälle att meddela en med tidens ökade fordringar mera öfverensstämmande teknisk 
bildning, än som nu är förhållandet, detta hvarken kan eller bör ske på annat sätt, 
än att skolans verksamhet utvecklas på grund af redan bestående förhållanden, men 
icke i strid med desamma. Endast derigenom synes det som skolan skall kunna gå 
framåt emot det mål, hon verkligen bör eftersträfva.

Efter direktionens uppfattning af komiterades betänkande, har den af dem före
slagna ombildningen af de tekniska elementarskolorna till ändamål att sätta dessa 
skolors verksamhet i mera öfverensstämmelse med tidens ökade fordringar, hvarigenom 
äfven den fördel skulle vinnas, att dessa läroanstalter blefve mera likformiga än de 
nu äro.
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För uppnående af det första syftemålet, som utan tvifvel är det vigtigaste, 
hafva komiterade i afseende på undervisningen föreslagil, åtskilliga väsentliga förän
dringar, hufvudsakligen gående ut derpå, att genom koncentrering inom kortare tid, 
i allmänhet de 2 första åren af den 3-åriga lärokursen, af undervisningen i de 
rent teoretiska läroämnena sätta skolorna i tillfälle att jemväl meddela kunskap 
och öfning i dessa ämnens praktiska tillämpning på de vigtigaste grenarne af 
industrien.

Om ock en sådan mera omfattande undervisning, åtminstone vid härvarande 
tekniska skola, icke synes kunna åstadkommas med mindre, än att undervisningen 
i några af de först nämnda läroämnena, t. ex. fysik och mekanik, inskränkes till 
icke obetydligt mindre kurser, än som hittills der blifvit genomgångna, torde man 
likväl, med hänsyn till just denna koncentrering samt vidden och beskaffenheten 
i öfrigt af de kunskaper som enligt den nya planen skulle de tekniska elemen
tarskolornas lärjungar bibringas, vara berättigad till den slutsats, att en yngling, 
som med full nytta skall begagna en sådan läroanstalts undervisning och der 
förvärfva goda och grundliga insigter, måste der inträda med åtminstone lika stora . 
kunskaper och förståndsutveckling, som hittills visat sig erforderliga för att blifva 
intagen i en teknisk elementarskola, samt att således en nedsättning i de nuva
rande fordringarne, sådan som komiterade i sitt betänkande förorda, icke kan 
vara med skolans sanna fördel förenlig.

Fordringarne för inträde i härvarande tekniska elementarskola hafva under 
en lång följd af år varit: “att hafva fyllt 14 år, äga god frejd och kristendoms- 
kunskap; skrifva en läslig handstil; känna historien och geografien, särdeles fäder
neslandets; kunna redogöra för det vigtigaste af botaniken och zoologien; hafva 
insigter, ej blott i modersmålets grammatik, utan äfven i tyska eller engelska 
språket; och slutligen att kunna redogöra för de 4 första böckerna af Euklides, 
äga färdighet i räkning samt hafva genomgått algebran till och med l:sta gradens 
eqvationer.“

Dessa fordringar äro icke högre, än att de kunna uppfyllas af den, som 
genomgått 4:de klassen på reallinien vid de allmänna elementarläroverken. Men 
en mångårig erfarenhet har ådagalagt, att den kunskaps- och förståndsutveckling, 
som är nödvändig för att kunna draga full nytta af undervisningen vid härvarande 
tekniska skola, först är att påräkna hos ynglingar, hvilka genomgått 5:te klassen 
af nämnde slags läroverk. Att döma af komiterades yttrande i sitt betänkande 
sid. 36, vill det synas, som komiterade sjelfva skulle biträda denna åsigt, enär 
de förorda att den, som genomgått sistnämnde klass, borde utan pröfning få emot- 
tagas som lärjunge i en teknisk elementarskola.

Med iakttagande af dessa fordringar, hvilka i anseende till det stora antal 
som i senare tid sökt inträde i skolan kunnat allt noggrannare tillämpas och med
fört den stora fördel, att ynglingar inkommit i skolan med vida jemnare kunska-

fw 1
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per än förut, har det visat sig möjligt att bibringa skolans lärjungar både grund
liga och till omfång icke obetydliga kunskaper, samt att tillvinna henne allt större 
förtroende, hvilket bland annat torde bevisas deraf, att denna skola, ehuru icke 
belägen i någon af rikets i industrielt hänseende betydligare städer, fått ett så
dant tillopp af lärjungar att deras antal för närvarande uppgår till ej mindre än 
93, eller nära dubbelt emot det, för hvilket hon ursprungligen blifvit inrättad, och, 
såsom direktionen förmodar på grund af de för år 1874 meddelade uppgifter, 
större än som finnes vid någon af rikets öfriga läroanstalter af samma slag. En 
omständighet, som härvid äfven torde förtjena tagas i betraktande, såsom ett ti
dens glädjande tecken, är att skolan ibland sina lärjungar räknar ganska många, 
tillhörande de högre samhällsklasserna.

Att, åtminstone under nuvarande gynnsamma förhållanden, nedsätta de for
dringar, som hittills varit tillämpade för inträde i härvarande tekniska skola, och 
hvilka, efter hvad erfarenheten visat, kunnat uppfyllas till och med af ett större 
antal sökande, än som der kunnat emottagas, skulle, enligt direktionens öfver- 
tygelse, icke blott leda till nedsättning jemväl af det förtroende och anseende, 
som skolan efter mångårigt ihärdigt sträfvande lyckats förvärfva, och hvilka, en 
gång förlorade, icke så lätt torde återvinnas, utan äfven i hög grad motverka hen
nes vidare utveckling. Den fördel, som enligt komiterades åsigt derigenom skulle 
erhållas, nämligen att tillträde till de tekniska skolorna lättare bereddes en eller 
annan lyckligare begåfvad yngling från den högre folkskolan, torde väl — äfven 
om dessa läroverk hade blifvit omfattade med mera ifver än nu är förhållandet — 
ej med skäl kunna sättas vid sidan af den, som det vill synas, ganska betydande 
fördel, att de tekniska skolorna få emottaga ynglingar med tillräckligt förbere
dande bildning, för att kunna fullt tillgodogöra sig den temligen vidsträckta och 
både för stat och kommun dyrbara undervisning, som nu i de tekniska skolorna 
meddelas. — Genom en sådan anordning skulle utan tvifvel dessa skolor ned
dragas, i stället för att höjas till den punkt de rätteligen böra innehafva. I mot
sats till de komiterade hyser nämligen direktionen den åsigt, att den tekniska 
elementarskolan bör stå i ungefär samma förhållande till den tekniska högskolan 
som de allmänna elementarläroverken till universitetet, samt att endast under 
denna förutsättning den tekniska undervisningen kan anses utgöra ett på till
fredsställande sätt ordnadt helt. Dessutom torde väl ej kunna bestridas, att de 
kunskaper, ej allenast i matematik, fysik och kemi, utan äfven i mekanik, rit
ning, verkstadsarbete m. m., som i de tekniska skolorna meddelas, äro att anse 
som en vida naturligare och säkrare grundläggning för vidsträktare tekniska 
studier, än de insigter, som i endast några få af dessa ämnen bibringas lärjun- 
garne till och med i högsta klassen af de allmänna läroverkens reallinie, jemte 
kunskaper i de öfriga allmänt bildande läroämnena. —

Ehuru direktionen villigt tillerkänner komiterades förslag förtjensten att
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vara med stor möda och omsorg utarbetadt, kan direktionen dock ej finna 
annat, än att det är behäftadt med åtskilliga brister, som, åtminstone efter direk
tionens öfvertygelse, förr eller sednare skulle utöfva ett ganska menligt inflytande 
på de tekniska skolornas tillstånd och verksamhet, om de finge qvarstå i den 
läroplan, som slutligen blefve i nåder fastställd. Det kan visserligen icke be
stridas, att hufvudändamålet för tekniska läroanstalters verksamhet bör vara att 
meddela den för tekniska yrkens rätta utöfning nödiga bildning; men något af- 
seende bör väl äfven fästas derpå, att de tekniska elementarskolorna, om hvilka 
här är fråga, i allmänhet emottaga sina lärjungar vid den ålder, då kroppskraf
terna äro i största behof att stärkas och utvecklas, samt då sinnet är mest öppet 
och tillgängligt för emottagande af intryck från det sköna och upplyftande, så i 
form som innehåll. Till dessa betraktelser föranledes direktionen af den omstän
digheten, att komiterade i sitt förslag helt och hållet uteslutit 2:ne läroämnen, 
som nästan allt från början tillhört härvarande tekniska elementarskolas undervis- 
ningsplan, nämligen gymnastik och sång, och att de tillmätt ett tredje läroämne, 
modellering, endast ganska ringa vigt, för att nu ej tala om språkundervisningen, 
hvari jemväl inskränkning skulle äga rum.

Undervisning i det förstnämnda blef på direktionens underdåniga hemställan 
med Eders Kongl. Maj:ts nådiga tillåtelse införd i skolan redan under de första 
åren af skolans tillvaro, och har alltsedan anslag dertill i skolans stat varit upp- 
fördt till 150 kronor årligen, hvaraf likväl 50 kronor afgått som ersättning för 
lokal m. m. Undervisningen i sång, deruti likväl endast de lärjungar deltaga, som 
derför röja hog och fallenhet, har bestridts för ett lärarearvode af 75 kronor.

Hvad slutligen undervisningen i modellering beträffar, hafva komiterade 
visserligen föreslagit, att en sådan skulle, i sammanhang med den undervisning, 
som i detta ämne komme att anordnas för den tekniska afton- och söndagsskolan, 
beredas dem af den tekniska elementarskolans lärjungar, som deraf ville sig be
gagna. Men utom det att möjligheten af en dylik åtgärd helt och hållet är be
roende derpå, huruvida förstnämnda läroanstalt vid den tid, då den nya planen 
för de tekniska elementarskolorna kommer att tillämpas, hunnit erhålla ett med 
afseende härpå tillräckligt utveckladt skick och en betryggad ekonomisk ställning, 
i hvilka båda hänseenden, såsom ock de komiterade antydt, statens medverkan 
torde vara nödvändig, så är, enligt direktionens på mångårig erfarenhet grundade 
öfvertygelse, undervisningen i modellering för en teknisk läroanstalt af särdeles 
stor vigt derigenom, att detta läroämne kraftigt bidrager att gifva säkerhet åt 
hand och öga, på samma gång det utbildar sinnet för rena och sköna former, 
hvilket måste blifva till mycket gagn i hvad tekniskt yrke man än inträder, och i 
synnerhet vid utöfning af all sådan verksamhet, som faller inom konstindustriens 
vidsträckta, nu mer än någonsin odlade område.

5
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Med hänsyn härtill vågar nu direktionen i underdånighet anhålla, att de 
3:ne ifrågavarande läroämnena äfven för framtiden må få tillhöra härvarande 
tekniska skolas undervisningsplan. — I händelse Eders Kongl. Maj:t skulle behaga 
härtill lemna nådigt bifall, vågar direktionen i underdånighet hemställa, att för un
dervisningen i det sistnämnda, modellering, måtte i nåder beviljas samma aflöning 
som hittills, hvilken, oberäknadt det af Riksdagen medgifna dyrtidstillägg, utgör 
750 kronor, hvaraf 300 utgå på ordinarie och det återstående på extra stat. I 
afseende på de båda öfriga ämnena, gymnastik och sång, får direktionen i under
dånighet föreslå ett belopp af tillsammans 300 à 350 kronor, emedan erfarenheten 
visat, att man knappast kan för framtiden påräkna undervisning i dessa ämnen 
för så ringa ersättning, som hittills derför varit lemnad.

I afseende på de 2:ne olika i komiterades betänkande anförda sätt att gå 
till väga vid lärarepersonalens organisation, nämligen att antingen, såsom hittills 
öfligt varit för de tekniska elementarskolorna, för undervisningen i hvarje särskildt 
läroämne anslås ett visst arvode, och dessa arvoden tilldelas så många lärare, som 
man för hvarje gång finner lämpligt, eller ock att en gång för alla bestämmes, 
att sins emellan beslägtade läroämnen sammanföras och anförtros åt vissa huf- 
vudlärare, hvilka äro i denna egenskap fästade vid läroverket, hafva komiterade 
föredragit det sednare. — I denna åsigt instämmer direktionen visserligen, men 
tror tillika, att dess tillämpning vid de tekniska skolorna i full enlighet med komi
terades förslag skulle möta stora svårigheter. Det torde väl ock vara med sko
lornas verkliga fördel mest förenligt, att de få så mycket som möjligt tillgodo
göra sig sina lärares under flerårig undervisning i vissa ämnen förvärfvade skick
lighet och erfarenhet, äfvensom billigheten torde fordra, att något afseende fästes 
vid deras egen hog och böjelse. Direktionen vågar derföre i underdånighet före
slå att, åtminstone för den närmaste framtiden, läroämnenas fördelning emellan 
lärarne får ske på det sätt som bäst lämpar sig för de olika skolorna.

Af de förändringar i afseende på undervisningen komiterade föreslagit, torde 
lärokursernas utgrening för det 3:dje årets lärjungar i flera olika fackriktningar 
vara en af de allra förnämsta. Vid skolan i Örebro skulle blifva endast 2 rikt
ningar, näml. en mekanisk-teknisk och en kemisk-teknisk. Denna slags delning 
af lärokursen anser direktionen ej blott vara af nutidens ökade fordringar påkal
lad, utan äfven för ifrågavarande skola ändamålsenlig. Men derjemte förorda 
komiterade äfven, att vid härvarande tekniska skola en särskild afdelning, nämli
gen för bergsvetenskap, må upprättas, och uttrycker som sin öfvertygelse, att detta 
borde ske så fort som möjligt.

Detta förslag, som för några år sedan var föremål för öfverläggning hos 
Jernkontorets fullmägtige, tror direktionen af flera skäl vara af särdeles framstå
ende vigt. Ty dels är Örebro stad omgifven af ett stort antal bergverk och 
bruksanläggningar, och dels är dess tekniska skola 'redan försedd med betydliga
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och väl ordnade samlingar, icke blott af mineralier, utan äfven af prof på jern 
och öfriga bergsbrukets alster. Genom någon tillökning i lärarekrafter och un- 
dervisningsredskap skulle skolan sannolikt med tiden blifva i stånd att meddela 
både en grundlig och för det afsedda ändamålet väl afpassad undervisning. Det 
torde likväl med skäl kunna ifrågasättas, huruvida det förstnämnda behofvet kan 
fyllas på det sätt komiterade föreslagit, nämligen genom anställande af 2 extra 
lärare i metallurgi och grufvetenskap. Direktionen tror för sin del, att man icke 
kan med säkerhet påräkna lärare i dessa ämnen, om ej en person för bergsun
dervisningen särskildt fästes vid skolan på samma vilkor som dess öfriga hufvud- 
lärare, och samma mening har blifvit uttalad af föreningen “bergshandteringens 
vänner“ vid dess nyligen härstädes hållna sammanträde. Men derigenom skulle 
kostnaden för denna undervisning från 3,000 kronor, som komiterade föreslagit, 
höjas till 4,000 kronor, eller rättare till endast 3,800 kronor, om undervisningen 
i mineralogi och geognosi, för hvilka komiterade i den egentliga tekniska skolans 
stat upptagit 200 kronor, blefve — såsom i detta fall naturligt synes — öfver- 
flyttad till läraren i bergsvetenskap.

Ehuru direktionen är lifligt öfvertygad om den stora nyttan af en bergsaf- 
delnings upprättande här vid tekniska skolan och, liksom komiterade, tror att detta 
bör ske ju förr dess hellre, anser sig direktionen likväl icke kunna underlåta att 
i underdånighet fästa Eders Maj:ts nådiga uppmärksamhet derpå, att särskilda 
åtgärder torde dessförinnan behöfva vidtagas för anskaffande af det utrymme, som 
utöfver det för tekniska skolan nu tillgängliga kan finnas erforderligt för nämnde 
slags undervisning.

Hvad tekniska skolans lärarepersonal beträffar, hafva komiterade föreslagit, 
att för de förnämsta läroämnena skulle anställas lektorer med fast lön och för de 
öfriga endast tillfälliga lärare med arvoden. Lektorerna skulle börja dels med 
3,000 och dels med 1,500 kronor i lön, och efter 5 och 10 års tjenstgöring skulle 
denna ökas med 500 kronor för hvarje gång. — En sådan anordning af lönernas 
tillväxt, som redan länge varit tillämpad för de allmänna läroverken, och hvilken 
direktionen för sin del så mycket hellre i underdånighet förordar till Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga bifall, som direktionen i sin underdåniga skrifvelse den 23 November 
1872 vågat derom göra framställning, anser direktionen både vara rättvis och syn
nerligen egnad att försäkrande tekniska skolorna om skickliga lärare och för fram
tiden fästa dem i deras tjenst. Om direktionen ej misstagit sig om komiterades 
mening i detta hänseende, skulle de lärare, som vid tiden för den nya läropla
nens tillämpande redan innehaft med lektoraten jemförliga befattningar vid de 
tekniska skolorna tillräckligt länge för att i högre lönegrad uppflyttas, genast få 
räkna sig denna tjenstgöring till godo. I motsatt fall skulle säkert fiere af dem 
efter den nya regleringen få lägre lönevilkor än förut. För skolan i Örebro 
hafva komiterade, utom flere lärare med arvoden, föreslagit 3 lektorer med den
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högre och en med den lägre lönen. — Att undervisningen skall kunna ändamåls
enligt ordnas med det föreslagna antalet lärare, tror direktionen visserligen, men 
hyser likväl, till följd deraf att skolan icke är belägen i någon af rikets största 
städer, tvifvel med afseende på sannolikheten att för så små anslag få fullt lämp
liga lärare i de mindre läroämnena. Troligen skulle detta gå mycket lättare, om 
skolans alla 4 lektorer finge den högsta lönen, enär i sådant fall största delen af 
arvodena kunde härtill användas. Dock vågar direktionen ej i detta afseende 
uttala någon bestämd mening, innan erfarenheten visat i hvilken mon ett sådant 
tvifvel varit berättigadt.

Hvad särskildt föreståndarebefattningen angår, för hvars aflönande hittills 
så olika grunder vid de olika tekniska skolorna varit tillämpade, att, enligt de för 
sistlidne år meddelade uppgifter, föreståndaren i Norrköping har i lön 1,800, den 
i Malmö 1,300 och den i Örebro 1,200 kronor, allt oberäknadt det af Riksdagen 
beviljade dyrtidstillägg, så hafva komiterade deremot föreslagit, att föreståndarens 
lön måtte blifva lika vid alla skolorna, nämligen 3,500 kronor, under förutsättning 
likväl att han tillika bestrider något af de med 3,000 kronor aflönade lektoraten. 
Den egentliga aflöningen för föreståndaren skulle således komma att inskränkas 
ända till 500 kronor. En sådan ersättning tyckes emellertid föga motsvara denna 
mödosamma och maktpåliggande befattning, när man tager i betraktande de många 
olika göromål den innefattar, nämligen ej allenast den närmaste ledningen af läro
verket och uppsigten öfver detsamma, utan äfven skötandet af dess ganska vid
lyftiga ekonomiska angelägenheter. Direktionen vågar derföre i underdånighet 
hemställa, att föreståndarens för den tekniska elementarskolan löneförmoner måtte 
i nåder bestämmas efter samma grunder, som tillämpas för rektorerna vid de all
männa elementarläroverken.

I afseende på den af komiterade uppgjorda beräkning af kostnaden för fyl
landet af de tekniska skolornas öfriga behof, har direktionen särskildt fästat sig 
vid posten : skollokalens upplysning, uppvärmning m. m., hvilken blifvit upptagen 
till endast 900 kronor. Denna post, som jemväl innefattar tryckningskostnad, skrif- 
materalier, porto, lokalens renhållning m. m., som ej till öfriga uppgifna behof 
kan hänföras, tager åtminstone ett dubbelt så stort belopp, eller 1,800 kronor, i 
anspråk. Drygheten af dylika utgifter vid härvarande tekniska skola beror väl i 
någon mon på nästan ständigt växande vedpris, men i synnerhet på lokalens egen 
beskaffenhet. Den består nämligen af icke mindre än 24 rum. spridda i 4 sär
skilda våningar. Af dessa rum begagnas väl ej mer än omkring hälften för den 
egentliga undervisningen, men äfven de öfriga, af hvilka ej mindre än 6 upptagas 
af bibliotek och andra för undervisningen erforderliga samlingar, behöfva till största 
delen hållas upplysta och uppvärmda. Att detta, äfven med iakttagande af all 
möjlig sparsamhet, medför betydlig kostnad, lärer icke kunna undvikas. Visserli
gen kunde ipan, i likhet med hvad som brukas vid de allmänna läroverken, som
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bidrag bärtill anlita en del af de terminsafgifter, som med Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga tillåtelse numera få af bemedlade lärjungar vid skolan upptagas, men då 
det torde vara ganska ovisst, till hvilket belopp en sådan inkomst i framtiden kan 
vara att påräkna, eller om den ej för annat ändamål kan blifva behöflig, anser 
direktionen att ifrågavarande post bör upptagas till sistnämnde belopp, som i 
synnerhet de sednare åren visat sig vara för ändamålet nödvändigt. I samman
hang härmed vågar direktionen äfven anhålla, att anslaget till skolans betjening, 
för hvilken komiterade föreslagit endast 500 kronor, måtte i skolans stat uppföras 
till 600 kronor, som det för närvarande utgör. Tillökningen för dessa poster skulle 
således utgöra 1,000 kronor, eller, med inberäkning af de i underdånighet före
slagna anslagen för undervisning i gymnastik, sång och modellering, ett samman
räknad! belopp af 2,050 à 2,100 kronor utöfver det af komiterade uppgjorda för
slag till stat för härvarande tekniska skola.

Direktionen har nu i underdånighet yttrat sig öfver det henne öfverlemnade 
förslag till ombildning af de tekniska elementarskolorna, och har härvid, hufvud- 
sakügen ledd af den mångåriga erfarenhet härvarande skolas verksamhet redan 
gifvit, företrädesvis behandlat de delar af förslaget, i afseende på hvilka direktio
nen ansett någon förändring behöflig och ändamålsenlig. På samma gång direk
tionen nu i djupaste underdånighet till Eders Kongl Maj:ts visa ompröfning och 
nådiga behjertande framställer dessa sina från komiterades förslag afvikande 
åsigter, vågar direktionen, med erkännande af det goda syfte, som legat till grund 
för detta förslag, uttrycka den förhoppning, att, sedan förslaget erhållit en nog
grann pröfning, den vigtiga frågan om vårt lands tekniska elementarskolor må 
slutligen erhålla den lösning, som bäst öfverensstämmer med det mål, hvartill 
dessa läroanstalter böra sträfva.

Örebro den 11 Mars 1875.



Underdånigt Utlåtande af Direktionen för tekniska 
elementarskolan i Borås.

Genom skrifvelse från Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium den 
8:de sistlidne Januari har direktionen för tekniska elementarskolan i Borås blifvit an
modad att afgifva underdånigt yttrande om det af utsedde komiterade den 21 No
vember 1874 afgifna betänkande och förslag, angående den lägre tekniska undervis
ningen i riket.

Med anledning häraf får direktionen, efter öfverläggning i ämnet tillsammans 
med skolans föreståndare, härmed underdånigst förklara, att direktionen för sin del 
i allo instämmer i hvad komitén i sitt förbemälde, upplysande och sakrika betän
kande anfört, såväl rörande behofvet af den tekniska undervisningens vidare utveck
ling och dertill erforderliga anslag, som önskligheten af en billig förbättring i löne- 
vilkoren för skolans hufvudlärare och deras likställighet med lärarne vid högre all
männa elementarläroverken. -- Vidkommande den i betänkandet föreslagna speciela 
läroplanen hafva några betänkligheter, till en del på grund af lokala förhållanden, 
framställt sig, hvilka det är af vigt att anföra, på det de må komma till ompröfning, 
då förslag till nytt reglemente för skolan uppgöres.

Det mest genomgripande i herrar komiterades läroplan är skolans delning i 
två skilda fackafdelningar med olika studieriktningar, den ena lämpad för de meka
niska, den andra för de kemiska yrkena.

En sådan fackbildning kan visserligen blifva till fördel för de elever, som, ut
rustade med tillräckliga förkunskaper, äro i tillfälle att tidigt bestämma sig för ett 
visst lefnadsyrke. Men en nära tjugu års erfarenhet har ådagalaggt, att ganska få 
elever kunna på förhand afgöra, hvad de skola blifva. För de aldra flesta beror 
detta på hvilka platser de, efter utgången från skolan, lyckas vinna. I allmänhet 
mindre bemedlade, måste de framför allt söka sin bergning och få derföre taga hvad 
plats som erbjuder sig. Härtill kommer, hvad herrar komiterade äfvenledes pag. 37 
påpekat, att vid de små industrigrenarne, för hvilka tekniska skolans elever hufvud- 
sakligen bildas, arbetets ledare ofta äro i behof af mångsidiga insigter.
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Dessa omständigheter gifva tydligen vid handen, att flertalet af eleverna icke 
så mycket hafva behof af en bestämd fackbildning, som ej mera af en så omfattande 
teknisk allmänbildning, att de efter slutade studier kunna blifva användbara och 
dugliga på mer än ett håll. Studieplanen bör derföre vara så inrättad, att eleven 
ej saknar tillfälle att förvärfva sig en grundlig underbyggnad i alla de fundamentala 
delarne af lärokursen, hvartill höra: elementerna af matbematiken, fysiken, kemien 
och mekaniken jemte frihandsteckning och linearritning.

Då det nu blifvit föreslaget att utvidga den hittillsvarande lärokursen ej blott 
med två nya läroämnen, analytisk geometri och byggnadslära, utan äfven med utför
ligare fackstudier i maskinlära med tillhörande ritning samt kemisk teknologi med 
dithörande laborationer, så bör man tillse, att undervisningen i de förut anförde all
männa grundläggningsämnena icke blir alltför mycket kringskuren och försvagad, ty 
i sådant fall skulle fackbildningen blifva till större skada än gagn.

Med afseende på denna fordran befinnas likväl några ändringar i den nya un- 
dervisningsplanen nödiga. Ty njan finner, att i densamma studiet af kemien på den 
mekaniska afdelningen blifvit nedsatt till en obetydlighet, och att den högre frihands- 
teckningen blifvit på visst sätt alldeles utesluten från skolan. — Kemien har nämli
gen på nämnde linie endast 3 lektionstimmar i veckan under första året samt hälf
ten af det andra, men alldeles inga laborationer. Med denna anordning kan man på 
sin höjd bibringa eleven en populär och ytlig öfversigt af den organiska och oorga
niska kemiens vigtigaste lagar och föreningar, men inga grundliga, för det praktiska 
lifvet fruktbärande insigter deri.

Eleverna på denna afdelning skulle utgå med långt sämre insigter i kemien 
än lärjungarne på reallinien vid de allmänna elementarläroverken. Detta blefve i 
sjelfva verket förhållandet med nästan alla skolans elever, ty man kan taga för gifvet, 
att vid valet af fackklass de aldra flesta komma att välja det mekaniska facket, som 
lemnar vida flera utsigter till blifvande employ än det kemiska. Det vore derföre 
behöfligt, att undervisningen i kemi blefve i väsendtlig mån ökad på den mekaniska 
afdelningen, och detta gäller äfven beträffande den theoretiska eller allmänna kemien 
på kemiska fackafdelningen.

Frihandsritningen har i läroplanen endast fått 4 timmar i veckan under första 
läsåret. För öfrigt föreslås, att den vidare öfningen i detta ämne skall blifva frivil
lig och sättas i samband med undervisningen i tekniska söndags- och aftonskolan.

Ifrågavarande läroämne har hittills varit obligatoriskt på alla tre afdelningarne 
och är af särdeles framstående vigt ej blott för sin obestridt stora praktiska nytta 
för industrien i alla riktningar, utan äfven såsom det enda bildningsmedlet af mera 
ideal natur vid hela den tekniska undervisningen. — Kursen vid skolan är följande: 
konturteckning efter fristående ritmodeller, klotsritning med skugglära, ornaments- 
ritning efter gipser, ornamentsmålning i vattenfärg efter plancher samt någon gång 
för utmärktare anlag landskaps- och figurmålning i olja efter oljetryckstaflor. Denna
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method lemnar hastigare och bättre resultater an det vanliga sättet att börja med 
teckning efter förläggsplancher, men likväl behöfva eleverna i allmänhet använda 
ganska stor flit för att på tre år med 4 timmars undervisning i veckan hinna lära 
sig att teckna någorlunda säkert och raskt, en färdighet, som hvarje tekniker bör 
besitta. — Häraf kan man sluta, att den öfning i croquisritning under första året, 
som herrar komiterade föreslagit såsom allmän kurs, i och för sig är alldeles otill
räcklig och till föga gagn, såvida ritöfningarne ej fortsättas på de högre afdelnin- 
garne. Men jlet är ty värr ringa utsigt, att detta kommer att allmänt ske, om äm
net utbrytes från skolans ordinarie lärokurs och blir beroende på elevernas godtycke. 
Ty först och främst får man att kämpa mot ungdomens kända natur, som gör, att 
mången heldre använder sina fristunder till förströelser än till ritöfningar. Antalet 
af dem, som hafva sådan fallenhet och håg, att de drifva sig sjelfva, är relativt 
ringa, och likaså deras antal, som af brist på anlag icke skulle hafva någon nytta 
af undervisningen. — Den stora mängden har i detta som i andra ämnen medel
måttiga anlag, hvilka genom ihärdighet och flit kunna uppöfvas, men härtill behöf- 
ves för det mesta vid denna ålder ett helsosamt tvång. Men vidare tillkommer en 
ännu mera betydande svårighet, bestående deri, att tekniska söndags- och aftonsko
lans ritkurser här icke kunna få en sådan utsträckning, att de blifva lämpliga för 
tekniska elementarskolans elever. Söndags- och aftonskolan befolkas nästan uteslu
tande af lärlingar och folkskolebarn. Af gesäller och andra vuxne arbetare, tillhö
rande sådane yrken, för hvilka en utförligare ritkurs behöfves, finnes här sällan mer 
än ett ytterst litet fåtal. Handtverkerierna äro nämligen här obetydliga och drifvas 
mest med lärlingar. — Fabrikernas arbetskarlar samt väfverskor på de mekaniska 
väfverierna hafva ej behof af någon ritkonst. — Under sådane förhållanden är det 
gifvet, att kommunen ej skall vara villig att göra några större bidrag till utvidgning 
af söndags- och aftonskolan, och tekniska skolans elever skulle sålunda komma att 
alldeles sakna en fullständig ritundervisning sedan läroämnet blifvit på föreslaget 
sätt vid skolan reduceradt. — På grund af det anförda synes det vara högst nöd
vändigt, att den högre frihandsteckningen vid tekniska elementarskolan härstädes bi
behålies såsom ett sjelfständigt och obligatoriskt läroämne.

En annan fråga af största vigt är den om kunskapsfordringarne i geometri 
och algebra för inträdet vid skolan. I herrar komiterades förslag äro de bestämda 
till 4 böcker i Euklides och de 4 räknesätten i algebra. — Detta mått af förkun
skaper torde icke befinnas fullt tillräckligt, om man vill åstadkomma en gagnande 
fackbildning, men på samma gång bevara den allmänt vetenskapliga och konstnärliga 
elementarbildningen. — Å en annan sida torde deremot en stor del af allmänheten 
finna inträdesfordringarne alltför stränga. Tekniska skolan har hittills stått öppen 
för alla folkklasser. Lärjungar från folkskolan, arbetare från verkstaden, elever från 
lägre och högre klasser af elementarskolan hafva alla haft fritt tillträde, emedan 
tekniska skolan börjat sin mathematiska kurs från början och sålunda varit obero-
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ende af elevens förkunskaper. — Det obetydliga pensum, som nu bestämmes såsom 
inträdesfordran, reser likväl en mui- emellan tekniska skolan och alla dem, hvilkas 
föregående bildning slutat med folkskolan. Ty det kan komma att dröja länge nog, 
innan högre folkskolor blifva allmänt spridda, och mathematiken kan i alla fall ej 
gerna så behandlas vid folkskolor och aftonskolor, att man omedelbart på denna 
grund kan bygga vidare vid de tekniska elementarskolorna.

De motsatta anspråken på en för alla behof lämpad lärokurs å ena sidan samt 
låga inträdesfordringar å den andra synas vara omöjliga att förena vid ett läroverk 
med blott treårig kurs. Måhända skall den plan till tekniska undervisningens hö
jande, som professorn, friherre A. H. Fock uttalade vid sin inspektion härstädes, 
nämligen att utvidga de tekniska skolorna med en förberedande afdelning, befinnas 
vara den bästa, kanske enda utvägen att motsvara de mångsidiga fordringar, som 
ställas på dessa läroanstalter. Åtminstone vore den särdeles lämplig för härvarande 
förhållanden. I anledning häraf och till en jemförelse mellan de olika systemen för 
tre och fyra års lärokurser, torde det icke anses obehörigt att här upptaga besagde 
plan till närmare utveckling oeh skärskådande.

Man kan tänka sig skolans inrättning i enlighet med denna idé på följande sätt.
Skolan har 4 afdelningar.
Den första eller förberedande afdelningen upptager elever från folkskolan eller 

lägre klasser af allmänna elementarskolan. I andra afdelningen inträda elever från 
högre klasser af elementarläroverket med förkunskaper i mathematik, motsvarande 
6 böcker af Euklides samt 1 grad i algebran.

På l:sta afdelningen bör eleven erhålla en vetenskaplig grundläggning i ma
thematiken samt i öfrigt lämpligen bildas till mogenhet för den följande undervis
ningen. På 2:dra och 3:dje afdelningarne genomgås en grundlig och fullständig 
allmän teknisk lärokurs. På 4:de afdelningen komma specielt tekniska läroämnen 
med fackstudier i två klasser, den mekaniska och den kemiska.

Fördelningen af lärotimmarne kunde med afseende på lärokursernas beskaffen
het och omfång lämpligen afvägas sålunda:

l:sta afdelningen (förberedande, 1 år).
Mathematik.................................................................................... 12 timmar i veckan.
Fysik........................ ....................................................................... 2 J» 9)

Svenska språket .............................................................................. 4 99

Bokföring och handelsräkning...................................................... 4 w
Beskrifvande geometri och linearritning.................................... 4 «
Frihandsritning........................ ..... ................................................ 4 » 99

Verkstadsarbete...................................................... ...... 4 « »

Summa 34 »
Facultative Främmande språk...................................................... 4 « »

6



2:dra afdélningen (allmän leurs, 1 är).
Mathematik...............................................................................................8
Fysik (experimental mekanik)............................................................2
Allmän, synthetisk kemi....................................................................... 4
Laborationer..........................................................................................8
Linearritning ............................................................4
Frihandsritning......................................................................................... 4
Verkstadsarbete......................................................................................... 4

timmar

n

v

Summa 34

Facultative Främmande språk........................................................... 2 „
„ Bokföring (för dem som ej genomgått l:sta afdel- 

ningen)............................................................................................... 2 „

3:dge af delningen (allmän kurs, 1 är).
Mathematik.......................................................................... t . . . 2
Fysik . ................................................................................................2
Analytisk kemi.............................. 2
Laborationer......................................................................................... 4
Allmän mekanik och maskinlära..................................................... 8
Maskinritning......................................................................................... 8
Frihandsritning......................................................................................... 4
Verkstadsarbete.......................................... 4

w

»

Summa 34

Facultative Främmande språk........................................................... 2 „
„ Praktisk geometri (tillsammans med 4:deafdelningen) 2 „

4: de af delningen (fackafdelning, 1 är).

a) Mekaniska klassen.
Praktisk geometri ....
Mekanisk teknologi
Allmän byggnadslära .
Maskin- och byggnadsritning
Maskinlära
Frihandsritning och modellering
Verkstadsarbete ....

2 „
8 „
4 „
8 „

Facultativt: Främmande språk . .

Summa 34
. . 2
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b) Kemiska klassen.
Praktisk geometri ....
Kemisk teknologi ....
Mineralogi och geologi . .
Allmän byggnadslära . . .
Maskin- och byggnadsritning
Frihandsritning och modellering
Laborationer .

Facultativt: Främmande språk............................................................. 2 „ „
Fördelarne af en sådan läroplan skulle vara, att skolan fortfarande blefve till

gänglig för ynglingar med framstående anlag äfven ur allmogens och arbetarens klass, 
och att lärokursen blefve mera solid och fullständig samt medgifvande såväl en ge- 
nerelare teknisk bildning för dem, som ej hafva bestämdt vitæ genus, som äfven 
fackstudier i olika riktningar för dem sådant önska.

De olägenheter åter, som kunna fruktas, äro (komiterades betänk, pag. 34), 
att lärokursen skulle alltför mycket förlängas och derigenom onödigt stora kostnader 
förorsakas. Men härvid kan anmärkas följande: Ynglingar, som endast genomgått 
folkskolan, behöfde gå flera år vid en atinan läroinrättning, för att ernå fullgoda 
insigter för inträde vid tekniska skolan, och för dem vore således ett år i den för

veckan.

5)

W

Summa 34 » »

2 timmar i
2
4
2
8
8
8

beredande afdelningen alltid en betydlig tidsvinst. — De som ej hafva behof att 
genomgå mer än allmänna kursen, finge i alla fall ej mer än 3 årig lärotid. För 
elever, som genast inträda i 2:dra afdelningen, blir lärokursen högst 3 år, men för
kortas till endast 2 år för dem, som ej önska genomgå en fackafdelning.

Beträffande kostnaderna, behöfva dessa ej blifva större än vid komiténs för
slag, emedan afdelningarne äro lika många. —Under iakttagande deraf, att fack
klassernas elever, hvilka alltid komma att utgöra ett mindre antal, kunna hafva sina 
praktiska öfningar gemensamma med öfrige afdelningar, skulle undervisningen kunna 
bestridas med följande anslag, slutande på samma summa och i hufvudsakliga delar 
öfverensstämmande med komiténs förslag:
1 lektor i mathematik (inclus, praktisk geometri) och fysik . . . Kronor 3,000.
1 lektor i kemi med kemisk teknologi samt mineralogi och geologi .... 3,000.
1 lektor i mekanik och mekanisk teknologi, maskinritning och byggnadslära 3,000.
1 adjunkt i mathematik och fysik, tillika föreståndarens assistent .... 1,500.
1 ritlärare i beskrifvande geometri och linearritning samt frihandsteckning

och modellering.................................................................................................. 1,500.
(Dessa med ålderstillägg på föreslaget sätt.)

Arvode för språkundervisningen.............................................................................. 1,000.
Transport 13,000.



Transport Kronor 13,000.
Arvode för undervisning i verkstadsarbeten............................................................. 1,200.

„ „ d:o i bokföring................................................................... 300.
„ till repetitörer............................................................................................. 800.

Föreståndarens arvode............................................................................................. 500.
Bibliothekarien ..................................................................................................  150.
Protokollsföraren ........................................................................................................ 150.
Kassaförvaltaren och räkenskapsföraren.............................................................. 200.
Vaktmästaren............................................................................................................. 500.

Materialanslag till verkstäderna.............................................................................. 800.
Till fysiska och kemiska laborationer....................................   800.
Bibliotheket och samiingarne................................................................................... 800.
Ved, ljus och diverse utgifter.............................................................................   . 900.

Summa Kronor 20,100.

De afvikelser från komiténs förslag, hvilka här förekomma, hafva, oberäknadt 
den olika uppställningen af läroplanen, några särskilda skäl, hvaribland såsom de 
vigtigaste må anföras:
1: o) Lönevilkoren för föreståndaren, hvars befattning dock framhålles som särdeles

maktpåliggande och ansvarsfull, hafva i komiténs förslag blifvit nedsatta från 
nuvarande beloppet 1,500 kronor, förutom 20 procent dyrtidstillägg, till endast 
500 kronor. — Visserligen antydes, att föreståndaren deremot skall vara befriad 
från full tjenstgöringsskyldighet som lektor och hafva en assistent (hvilket väl 
är behöfligt, om han skall utöfva den tillsyn och sköta de åligganden, som före
ståndarebefattningen kräfver); men något löneanslag till en sådan assistent fin
nes likväl icke i förslaget beräknadt. Detta torde böra rättas, då nämnde bi
träde icke tillfälligt utan ständigt behöfves.

2: o) Enligt hvad förut är anfördt behöfves här nödvändigtvis ritundervisning ej blott
i beskrifvande geometri, linear- och croquisritning, utan äfven i den högre kur
sen af frihandsteckningen, hvilket äfven måste i lönestaten beräknas.

3: o) Några extra lärare i mineralogi och geologi eller i byggnadslära skulle här icke
kunna anskaffas, utan måste det förra ämnet förenas med kemien, det sednare 
med mekaniken, om man vill vara tryggad, att lärare ej komma att saknas.

Af hvad nu blifvit framstäldt vill det synas, som att en 4-årig kurs skulle vid 
härvarande skola i många och vigtiga hänseenden vara fördelaktigare än den 3-åriga, 
och i anledning häraf vore det önskligt, att denna fråga blefve tagen i öfvervägande, 
innan läroplan för skolan definitivt bestämmes.

Borås den 10 Mars 1875.



Underdånigt Utlåtande af Direktionen för tekniska 
Söndags- och Afton-skolan i Eskilstuna.

Till underdånig åtlydnad får Direktionen för Tekniska Söndags- och Afton
skolan i Eskilstuna afgifva sitt yttrande, i anledning af det utaf utsedde komiterade 
den 21 November 1874 aflåtna underdåniga betänkande och förslag, angående den 
lägre tekniska undervisningen i riket, i hvad som rörer den tekniska söndags- och 
aftonskolan i Eskilstuna.

Då denna skolas ändamål är, att i allmänhet åt personer, hvilka redan ingått 
i industriell yrke, och företrädesvis åt dem, som sysselsätta sig med jern- och stål
manufakturnäringen, bibringa de för utöfningen af sådant yrke mest behöfliga ele- 
mentar-kunskaper, anser Direktionen, i likhet med komiterade, skolans nuvarande 
organisation i allmänhet vara mot det afsedda ändamålet svarande, ibland annat 
deruti, att undervisningstimmarne äro förlagda endast på aftnarne och söndagsför- 
middagarne, då arbetarne vid fabrikerne och handtverkerierne kunna i skolan egna 
någon tid åt inhemtande af kunskaper.

Det af komiterade anmärkta missförhållandet i undervisningsanordningen, att 
den högre kursens båda årsafdelningar till en stor del undervisas samtidigt med 
hvarandra, isynnerhet i hvad läroämnena fysik, mekanik, mekanisk teknologi och 
kemi rörer, har af Direktionen redan blifvit insedt, men ej kunnat hjelpas i brist 
på tillräckliga undervisningstimmar och isynnerhet lärosalar; men Direktionen är af 
den öfvertygelse, att dessa missförhållanden kunna undanrödjas, om, enligt komite- 
rades förslag, skolan erhåller en egen och fullständig lokal, der erforderliga anord
ningar för laborationer m. m. kunna åstadkommas, undervisningstimmarne utsträckas 
till kl. 9 om aftnarne samt hela söndagsförmiddagarne, med uppehåll för en kort 
gudstjenst, lönetillökning åt lärare med mera förökad tjenstgöring, samt förstoradt 
anslag för undervisningsmateriel, belysning m. m.

Ehuruväl den af komiterade föreslagna löneförhöjningen, såsom erforderlig för 
genomförandet af anförda förändringar, af Direktionen anses tillräcklig, torde dock,
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först sedan undervisningstimmarnes antal för hvarje lärare blifvit bestämdt, löneför
höjningen derefter böra regleras.

Då tiden varit för inskränkt att till Eskilstuna Stadsfullmägtiges afgörande 
hänskjuta de af komiterade hemställda vilkoren för åtnjutande af de fördelar, som den 
föreslagna förbättringen af undervisningen vid skolan komme att medföra, nemligen att 
staden måtte tillförbindas att för skolan anskaffa egen och fullständig lokal, samt 
att fortfarande besörja densammas underhåll och uppvärmning, är dock Direktionen 
af den fasta öfvertygelse, att staden med tacksamhet skall åtaga sig nämnde förbin
delser. Men då det vore högligen önskvärdt, att den föreslagna förbättringen i 
undervisningen med det första ginge i verkställighet, hvilket redan i höst vid det 
nya läsårets början kan ske, genom utvidgandet med en sal och tvenne rum till den 
nu af staden förhyrda lokalen, hemställer Direktionen i underdånighet, om ej skolan, 
innan egen och fullständig lokal hunnit anskaffas, redan vid nästkommande läsårs 
början kunde komma i åtnjutande af det utaf komiterade föreslagna statsanslag.

Eskilstuna den 9 Mars 1875.



sistlidne Januari har Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kom- 
Direktionen för härvarande Chalmerska Slöjdskola att före 
inkomma till Kollegium med till Eders Kongl. Maj:t stäldt

I skrifvelse den 8 
mers-kollegium anmodat 
den 15 instundande Mars 
underdånigt utlåtande i anledning af utsedde Komiterades den 21 November 1874 
afgifna underdåniga betänkande och förslag angående den lägre tekniska undervis
ningen i riket, och då uti ifrågavarande betänkande, af hvilket Direktionen fått sig 
ett exemplar tillstäldt, äfven förekommer förslag till förändrade stadgar och under- 
visningsplan för Chalmerska slöjdskolan, har Direktionen, innan den afgifver det infor
drade underdåniga utlåtandet, ansett sig böra inhemta yttrande från skolans Lärare- 
kollegium.

Detta yttrande bar numera inkommit; och jemte det Direktionen underdånigst 
anhåller att härjeinte få bifoga och i allt hvad som rörer Chalmerska slöjdskolan 
få åberopa detsamma, får Direktionen, i öfrigt, i underdånighet anföra:

Emot Komiterades förslag i afseende å ordnandet af den lägre tekniska under
visningen, har Direktionen icke någon annan erinran att framställa, än att det vill 
synas Direktionen som om de lokala styrelsernas för dessa läroverk myndighet och, 
till följd deraf, äfven verksamhet, blifvit nog mycket kringskuren genom Komiterades 
förslag om inrättandet af en Öfverstyrelse för dem i Stockholm (pag. 144—148). 
Då denna Öfverstyrelse skulle, enligt förslaget, hafva att granska och fastställa pla
nerna för undervisningen äfvensom utgiftsstaterna, anskaffande af passande undervis
ningsmateriel och läroböcker m. m., förefaller det åtminstone Direktionen tvifvelaktigt 
om icke en sådan i detalj gående omvårdnad skulle i thy hänseende komma att 
verka menligt, att de lokala styrelserna och myndigheterna komme att förlora 
intresset för undervisningsanstalter, på hvilkas gång och utveckling deras eget infly
tande blefve inskränkt till verkställandet af de från Öfverstyrelsen meddelade före
skrifter. Visserligen skulle härigenom kunna vinnas, att samtlige lägre tekniska un-

Underdånigt Utlåtande af Direktionen för Chalmerska 
Slöjdskolan i Göteborg.
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dervisningsanstalter efter hand blefve ensartade, men då Direktionen för sin del icke 
kan annat än hysa stora betänkligheter i afseende å fördelarne för den tekniska 
undervisningen i allmänhet af en sådan likformighet, och tror att det fastmera bör 
gagna densamma om mera frihet och tillfälle till sjelfverksamhet lemnas de lokala 
styrelserna och myndigheterna, vill det synas Direktionen som om den kontroll, 
staten otvifvelaktigt är berättigad att utöfva öfver alla läroverk, lämpligare kunde, i 
afseende å de lägre tekniska läroverken, inskränkas till årliga inspektioner, verkställda 
af särskildt förordnade sakkunniga personer, eller på samma sätt som staten för 
närvarande låter öfvervaka tvenne andra slag af undervisningsanstalter, hvilka också 
äro af staten understödda specialskolor för arbetare, nemligen navigationsskolçrna 
och de lägre landtbruksskolorna.

Beträffande derefter Komiterades betänkande och förslag i hvad de röra 
Chalmerska slöjdskolan, så torde det tillåtas Direktionen att i första rummet i un
derdånighet få erinra, att denna undervisningsanstalt, som blifvit grundad genom en
skilda donationer, hvilka stå under vård och inseende af en enskild korporation — 
Frimurare-barnhus-styrelsen härstädes — efter hand, som industriens behof af ökad 
bildning hos dess idkare gjort sig gällande och skolans undervisning vunnit förtroende, 
hugnats med statsanslag, sednast vid 1865 års riksdag, då, i följd af beslutad 
ombyggnad af skolans lokaler och på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga fram
ställning, “enär en tillökning i lärarekrafter jemväl syntes oundgänglig när denna 
särdeles gagnande läroanstalt vinner de genom ombyggnaden åsyftade medel till ut
vidgning och ett ändamålsenligt ordnande af undervisningen“, Rikets Ständer bevil
jade det af Eders Kongl. Maj:t äskade, ännu utgående anslaget af 32,000 riksdaler 
årligen. Den undervisning, skolan då hade att meddela, grundade sig på de af Eders 
Kongl. Maj:t den 26 September 1862 i nåder fastställda ännu gällande stadgar. En
ligt dessa skall Chalmerska slöjdskolan “vara en undervisningsanstalt för sådane 
ynglingar och unge män, som egna sig åt något industrielt lefnadsyrke, för hvars 
rätta utöfning naturkännedom och i synnerhet kemiskt- och mekaniskt-tekniska kun
skaper äro behöfliga. Den skall tillika under de tider af året, då undervisningen i 
skolan fortgår, på begäran af vederbörande embetsmyndighet i Göteborg, meddela 
yttranden i ämnen, som röra näringarna, samt, i den mån sådant utan menlig in
verkan på undervisningen ske kan, tillhandagå enskilde näringsidkare med råd och 
upplysningar;“ och i samma nådiga stadga bestämmes i afseende å kunskapsfordrin- 
garne för den, som vill begagna den vetenskapliga undervisningen i skolans s. k. 
högre afdelning, att han skall innehafva “så stort kunskapsmått i mathematik, som 
vid rikets allmänna högre elementarläroverk meddelas, känna hufvuddragen af hi
storien och geografien, särdeles fäderneslandets, hafva inhemtat svenska språkets 
grammatik samt kunna någorlunda ledigt öfversätta lättare tyska författare.“

Vidare torde det nådigst tillåtas Direktionen att äfven i underdånighet erinra, 
huruledes elevantalet vid skolan befunnit sig i stadig tillväxt, så att detta, hvilket
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år 1865 utgjorde 103 och år 1873, eller det år för hvilket Komiterade begärt upp
gifter, uppgick till 155, för innevarande år, oaktadt de af Eders Kongl. Maj:t, på 
Direktionens hemställan, medgifna inträdes-och terminsafgifter, uppgår till 170, deraf 
ej mindre än 75 från broderlandet, förhållanden, som utgöra skäligen goda vitsord 
om att den undervisning skolan meddelar, på grund af Eders Kongl. Maj:ts för 
skolan utfärdade stadgar, icke saknar sin betydelse för den tekniska bildningen 
så väl i vårt eget land som i broderlandet.

Slutligen torde det äfven nådigst tillåtas Direktionen att framhålla, att ett 
icke ringa antal af de män, som såväl inom Sverige som i broderlandet brutit 
för industrien vigtiga banor och i dess tjenst intagit framstående platser, icke 
erhållit någon annan teknisk undervisning, än den, som åt dessa skolans fordna 
elever här blifvit lemnad.

De förändringar i de af Eders Kongl. Maj:ts för Chalmerska slöjdskolan 
fastställda stadgar, som af Komiterade nu blifvit föreslagna, äro, enligt Komite- 
rades förklaring, “af mindre genomgripande art“, hvarföre, “och då dessa förän
dringar till en del kunna äfven utan ökade anslag sättas i verket“, Komiterade 
ansett sig “nu kunna upprätta underdånigt förslag till förändrade stadgar för 
denna skola“.

Till detta förslag, som äfven finnes i betänkandet intaget, anhåller Direk
tionen att nu få öfvergå, lemnande desto heldre i sitt värde den tolkning af 
Canzli-rådet Chalmers’ testamentariska disposition, som Komiterade sökt åstad
komma, som det icke lärer tillkomma hvarken Komiterade eller Direktionen att 
med bindande kraft en sådan tolkning företaga, och en sådan dessutom lärer 
hafva föregått ej mindre Eders Kongl. Maj:ts nådiga fastställelse å skolans stad
gar den 26 September 1862, än ock Eders Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 13 
Oktober 1865, att af Rikets Ständer äska förhöjning till 32,000 riksdaler af sko
lans statsanslag. Likasom de för skolan nu gällande nådiga stadgar börja med ett 
angifvande af skolans ändamål, finnes detta, sådant som Komiterade anse det böra 
vara, angifvet i början af Komiterades underdåniga förslag till de nya stadgarne, 
och likasom de förra i § 14 bestämma inträdesfordringarne till skolans vetenskap
liga afdelning, så angifver § 12 i Komiterades förslag de inträdesfordringar, som 
af Komiterade funnits tillräckliga.

I motsats till Komiterade finner Direktionen dessa — de för skolans fram
tid väsentligaste — förändringar vara af en synnerlig genomgripande natur, och 
för att sätta Eders Kongl. Maj:t i tillfälle att sjelf i nåder verkställa en jemförelse, 
tillåter sig Direktionen underdånigst att här sammanställa den nuvarande och den 
föreslagna lydelsen af de omnämnde tvenne momenten, helst det förra, angifvande 
skolans ändamål på sätt Eders Kongl. Maj:t nådigst bestämt desamma, icke finnes 
i Komiterades betänkande omnämndt.

7
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Chalmerska slöjdskolans den 26 Sep
tember 1862 i nåder fastställda stadgar:

Chalmerska slöjdskolan skall vara en 
undervisningsanstalt för sådane ynglingar 
och unge män, som egna sig åt något 
industrielt lefnadsyrke, för hvars rätta 
utöfning naturkännedom och i synner
het kemiskt- och mekaniskt-tekniska kun
skaper äro behöfliga. Den skall tillika 
under de tider af året, då undervisnin
gen i skolan fortgår, på begäran af ve
derbörande embetsmyndighet i Göteborg, 
meddela yttranden i ämnen, som röra 
näringarna, samt, i den mån sådant utan 
menlig inverkan på undervisningen ske 
kan, tillhandagå enskilde näringsidkare 
med råd och upplysningar.

För uppfyllande af dessa ändamål 
varda efterföljande allmänna stadgar i 
nåder föreskrifna att lända till efterrät
telse från och med 1863 års ingång.

£ 14.
Om den sökande skall begagna den 

vetenskapliga undervisningen, bör han 
innehafva så stort kunskapsmått i mathe- 
matik, som vid rikets allmänna högre 
elementarläroverk meddelas, känna huf- 
vuddragen af historien och geografien, 
särdeles fäderneslandets, hafva inhemtat 
svenska språkets grammatik samt kunna 
någorlunda ledigt öfversätta lättare tyska 
författare; ankommande det dock på Di
rektionens pröfning, huruvida för inträ- 
dessökande, som visat ovanliga anlag, 
undantag från sagda vilkor må kunna 
medgifvas.

De af Komiterade föreslagna nya 
stadgar:

Chalmerska slöjdskolans bestämmelse 
är att vara en undervisningsanstalt dels 
för dem, som egna sig åt den industriella 
arbetarens yrke, dels för unga män som, 
för att utbilda sig till verkmästare eller 
ledare af tekniska anstalter eller bygg
nadsarbeten, vilja förvärfva grundläg
gande kunskaper.

§ 12.
Om den sökande skall begagna un

dervisningen i den högre afdelningen, bör 
han dessutom visa sig ega följande kun
skaper i mathematik, geometri, motsva
rande sex böcker af Euclides ; algebra, 
två grader; svenska språkets grammatik 
samt förmåga att någorlunda ledigt öfver
sätta tyska författare ; dock eger under för 
öfrigt lika förhållanden en inträdessö- 
kande företräde, om han uppnått 16 års 
ålder, eller styrker, att han under minst 
tre månader deltagit i praktiskt arbete. 
På styrelsens pröfning ankomme, huruvida 
för inträdessökande, som visat ovanliga 
anlag, undantag från ett eller flera af 
ofvanuppräknade vilkor må kunna med
gifvas.



51

Enligt Direktionens underdåniga förmenande, grundadt, hvad inträdesfor- 
dringarne särskildt angår, på Lärare-kollegiets motiverade utlåtande, till hvilket 
Direktionen vågar hänvisa, skulle dessa af Komiterade föreslagna förändringarne 
vara tillräckliga för att, från en högre teknisk undervisningsanstalt som Chalmerska 
slöjdskolan nu är, förvandla henne till ett lägre tekniskt elementarläroverk. Den 
omedelbara följden deraf skulle säkerligen blifva den, att elevantalet högst betyd
ligt skulle nedgå, enär de ynglingar och unge män från det vestra och södra 
Sverige, hvilka nu söka sin tekniska undervisning vid vår skola, äfvensom de många 
Norrmän, som allt från skolans tidigaste ålder besökt henne, skulle finna det för 
sig förmånligare att söka sin utbildning vid utländska välkända läroverk, ett resul
tat, som Direktionen, ej mindre för skolan, än framför allt för hela den del af 
riket, för hvilken hon visat sig hafva varit en lika väl behöflig som högt skattad 
bildningsanstalt, skulle finna i hög grad beklagligt; och på läroverkets hela ställ
ning måste det äfven hafva inflytande, att den skyldighet, det alltjemnt haft, att 
i tekniska frågor meddela officiella utlåtanden, skulle blifva läroverket beröfvad.

Komiterades skäl för den, enligt Direktionens uppfattning djupt genom
gripande förändring, de föreslagit, äro dels att “Chalmerska skolan icke kan eller 
bör förändras till en teknisk högskola“, dels att “hon bör intaga en ställning 
emellan den egentliga högskolan och det tekniska elementarläroverket för att 
meddela den undervisning, som erfordras för blifvande verkmästare och ledare 
af tekniska anstalter och byggnadsarbeten“.

Hvad då först vidkommer den frågan, om den Chalmerska skolan kan 
eller bör förändras till en teknisk högskola, så lärer det desto mindre vara af 
nöden att derom yttra något, enär Komiterades förslag om inrättande af en tek
nisk högskola i Stockholm, icke vunnit Eders Kongl. Maj:ts bifall, och, så vidt 
Direktionen har sig bekant, fråga aldrig varit väckt om att förändra Chalmerska 
skolan till en teknisk högskola i den mening, Komiterade tagit ordet.

Beträffande åter Komiterades åsigt omatt Chalmersska skolan bör inskrän
kas till att meddela den undervisning, som erfordras för verkmästare, så före
faller det Direktionen som om Komiterade för denna åsigt hemtat stöd mindre i 
de industriella yrkenas nuvarande behof, än i de behof, som skulle blifva en följd 
af den storartade industriella verksamhet, som Komiterade tänkt sig såsom resul
tatet af den föreslagna tekniska högskolan. Göteborg och kringliggande ort in
taga i industrielt hänseende en icke ovigtig plats i vårt land, och Direktionen vågar 
anse sig icke alldeles obekant med de olika industriernas behof hvad så väl kon
struktörer, som verkmästare och arbetsledare angår. Detta behof är icke för när
varande så stort, arbetet är ännu icke hos oss så sönderdeladt som i andra länder, 
att icke mången industriel anläggning finner sig bäst tjent med, att som verkmästare 
anställa person med större teknisk bildning, än som af en sådan vanligen kräfves,
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och unge män, som genomgått till och med utlandets bästa tekuiska högskolor, finna 
sig ganska ofta kunna och böra med tacksamhet emottaga äfven vida mindre 
framstående befattningar. Så länge ett sådant förhållande äger rum, och det 
kommer antagligen att icke så snart upphöra, synes det Direktionen mindre väl
betänkt att genom att förvandla Chalmerska skolan till en verkmästareskola, in
locka unge män på en bana, å hvilken de, till följd af bristande kunskaper och 
industriens närvarande ståndpunkt, icke kunna hoppas vinna utkomst. Och om 
också det kan, abstract betraktadt, vara riktigt att arbetare i de tekniska yrkena 
indelas i bestämdt åtskiljda klasser — konstruktörer, verkmästare och arbetare 
— med derför noga afpassade läroverk, något som Direktionen icke förmår be
döma, vill det dock synas Direktionen, på grund af dess kännedom om förhål
landena i denna del af riket, som om det ännu vore mycket för tidigt att söka 
hos oss genomföra ett sådant system.

De smärre förändringar i afseende å lärarepersonalens antal m. m., Komi- 
terade föreslagit, torde Direktionen, vid det förhållande att Direktionen icke kan 
biträda Komiterades förslag i de väsentliga delarne, icke behöfva vidröra, helst 
dessa, i allt fall, endast äro sådana, som snart nog med skolans egna medel 
torde kunna genomföras, och hvarom Direktionen då icke skall underlåta att hos 
Eders Kongl. Maj:t göra underdånig framställning.

På grund af hvad Direktionen sålunda haft nåden i underdånighet anföra, 
och med stöd af Lärare-kollegiets afgifna yttrande, samt då det vid många till
fällen visat sig hafva varit af stor fördel att Chalmerska skolans utlåtande kunnat, 
i enlighet med för skolan gällande nådiga stadgar, af myndigheterne infordras, 
och då det synes Direktionen åtminstone ovisst, om Göteborgs stad, som för sko
lan upplåtit tomtplats, skulle finnas villig att medgifva att densamma finge be
gagnas af en läroanstalt, med så inskränkt uppgift, som Komiterade föreslagit för 
skolan, och det icke heller lärer kunna antagas att Frimurare-barnhus-styrelsen, 
som, vid sitt medgifvande af att Chalmerska slöjdskolans donationskapital finge 
för den nya byggnaden användas, fästat det inför Eders Kongl. Maj:t i underdå
nighet anmälda vilkor, att, i fall skolan framdeles skulle upplösas eller, utan 
styrelsens medgifvande, omorganiseras, styrelsen må kunna återfordra kapitalet, 
hvilket, förthy, blifvit i byggnaden, styrelsen till säkerhet härför, intecknadt, och 
då slutligen komiterades förslag om Teknologiska institutets utvidgande och om
bildning till en allmän, hela den tekniska undervisningen omfattande högskola, 
på sätt Direktionen inhemtat af Eders Kongl. Maj:ts nådiga proposition till inne
varande Riksdag om statsverkets tillstånd och behof, i allo förfallit, till följd 
hvaraf den Chalmerska slöjdskolan, som enligt komiterades medgifvande “täflar i 
vissa fall med Teknologiska institutet“, fortfarande synes kunna behöfvas såsom 
en icke öfverflödig länk i den högre tekniska undervisningen i riket och visser-

I
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ligen framgent som hittills skall låta sig angeläget vara att rättfärdiga det hägn 
och det förtroende, hon fått åtnjuta från Eders Kongl. Maj:t, Riksdagen och all
mänheten,

anser Direktionen det för sin underdåniga pligt att härmed underdånigst 
afstyrka nådigt bifall till Komiterades samtlige förslag i hvad dessa afse Chalmerska 
slöjdskolan härstädes.

Göteborg den 6 Mars 1875.



Yttrande till Direktionen för Chalmersska Slöjdskolan, 
afgifvet af skolans Lärarekollegium.

Härmed får Chalmersska slöjdskolans Lärarekollegium afgifva utlåtande i de 
delar af “betänkande och förslag angående den lägre tekniska undervisningen i 
riket“, som röra den Chalmersska slöjdskolan härstädes.

Flera af de förändringar, som den i nåder utsedda komitén föreslagit, äro 
djupt ingripande i skolans verksamhet, enligt vår bestämda öfvertygelse hämmande 
för densamma och ingalunda affattade med ledning af den vid skolan hittills 
vunna erfarenheten.

Chalmersska slöjdskolan inrättades först år 1829, då den erhöll en organi
sation, som i grunden ännu består; och denna läroanstalt är således här i landet 
den första, vid hvilken mera omfattande och grundliga tekniska studier idkats, 
då det Teknologiska Institutet först 1846 genom en total omorganisation beträdde 
samma bana, som man med fog kan säga blifvit öppnad af den Chalmersska slöjd
skolan. Denna bana har också utan tvifvel varit det mål, som för Chalmersska 
skolan afsetts icke mindre af stiftaren än af Frimurare-barnhus-direktionen härstä
des, hvilken erhållit fullmakt såsom skolans inrättare, styrare och vårdare. Detta 
framgår icke blott af skolans urkunder, utan är äfven på det fullständigaste sätt 
bekräftadt såväl genom det erkännande från statens sida hon redan år 1835 och 
allt sedan rönt, som äfven genom det Kongliga brefvet af den 23 September 1836 
och hennes af Kongl. Maj:t sednast i nåder fastställda stadgar af den 26 Sep
tember 1862. Det berättigade uti den Chalmersska slöjdskolans sjelfständiga ställ
ning såsom en högre teknisk skola är också på det mest talande sätt bevisadt 
genom de åtgärder, hvilka i prisvärd samverkan vidtagits såväl af staden som 
enskilda föreningar för arbetarens tekniska undervisning. Sålunda uppstod här 
redan 1848 Slöjdföreningens skola, en söndags- och afton-skola för yrkesarbetare, 
hvilken torde i sitt slag öfverträffa de flesta här i landet befintliga, och åt hvilken 
komitén äfven egnat sin uppmärksamhet. Till komiterades uppgifter om elevan
talet vid denna skola kan anföras, att detta för år 1872—1873 uppgick till 508
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och nästlidne år 1873—1874 till icke mindre än 555 manliga lärjungar. En sön
dags- och afton-skola för yrkesarbetare har äfven af handtverksföreningen härstä- 
des blifvit inrättad, ehuru i mindre skala än den förstnämnda.

För att rätt fatta den Chalmersska slöjdskolans mål synes oss, att man 
äfven bör taga i betraktande den uppmuntran hon rönt såväl genom icke oansen
liga enskilda bidrag som isynnerhet genom statsanslag, hennes ständigt växande 
elevantal och den kända verksamheten af hennes forne elever, hvilka ej haft be- 
hof af ytterligare utbildning vid annat tekniskt läroverk.

Den obestridliga framgång, som den Chalmersska slöjdskolan rönt under sin 
snart 50-åriga tillvaro, våga vi i första rummet tillskrifva den grundlighet och det 
mått i undervisningen, som haft till följd, att det öfvervägande flertalet af läro
verkets förre elever kunnat praktiskt tillämpa de vid läroverket inhemtade kun
skaperna och på egen hand vidare utbilda sig; i andra rummet torde denna fram
gång få skrifvas på det gynsamma läget i en stad, som är medelpunkten för en 
betydlig industriel verksamhet och samlingsorten för en ihärdig befolkning med 
hågen rigtad åt praktiska företag.

Äfven flera punkter i komiténs eget betänkande förtjena att anföras. “Sko
lan intager“, säger komiterade, “en ganska betydande men tillika egendomlig 
ställning bland de tekniska undervisningsanstalterna i vårt land. Under det att 
hon å ena sidan upptager lärjungar med endast folkskolans kunskapsmått och 
meddelar dem en rent elementär teknisk bildning, närmar hon sig å andra sidan 
till de högre tekniska läroverken och täflar i vissa fall med det Teknologiska In
stitutet“. Längre fram heter det: “Chalmersska slöjdskolan har från en anspråks
lös början småningom arbetat sig allt högre upp, och det saknas icke hos henne 
en sträfvan att allt mera närma sig till en teknisk högskolas verkningskrets. De 
aktningsvärda bevekelsegrunder, som föranledt denna sträfvan, äfvensom det nit 
och det intresse, hvilka äfven med små tillgångar utvecklas under arbetet för att 
nå ett högre mål, förtjena allt erkännande, och komitén kan för sin del icke an
nat än högt uppskatta deras värde“. På grund hufvudsakligen af de med en tek
nisk högskola förenade kostnader anser emellertid komitén, att Chalmersska slöjd
skolan “icke kan eller bör blifva en sådan“, och framlägger sedan sina åsigter 
om den Chalmersska slöjdskolans ändamål. Oss deremot synes, att detta ändamål 
är vida lämpligare och rigtigarc uttryckt såsom det finnes i skolans nuvarande af 
Kongl. Maj:t fastställda stadgar angifvet (Indelningen till skolans stadgar). Hon 
är visserligen ej någon teknisk “högskola“, åtminstone ej i den bemärkelse, komi
tén på grund af ett föregående underdånigt betänkande synes taga detta ord; 
men på komitén sjelf säger, att skolan i vissa fall täflar med Teknologiska Insti
tutet, skulle man möjligen vara berättigad att anse henne såsom en sjelfständig 
afdelning eller en fakultet af en högskola och att taga en sådan täflan i betrak
tande vid en ifrågasatt reorganisation, i synnerhet som komitén medger att genom
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en likartad ställning “en ökad erfarenhet af olika undervisningsplaners tillämpning 
kommer det hela till godo“. Om sålunda den Chalmersska slöjdskolans öfre af- 
delning fortfarande kommer att upprätthållas såsom en teknisk högskoleafdelning 
med sina hvarandra sidoordnade hufvudgrenar för kemi, maskinväsende och bygg
nadskonst, så skall, vi äro derom förvissade, läroverket fortfarande förkofras och 
bäst gagna det allmänna. Utan tvifvel gör vårt lands stora utsträckning en sådan 
behöflig. Komitén säger om konungariket Sachsen, som äger en ganska stor po- 
lyteknisk skola i Dresden, “att man i anseende till landets ringa utsträckning der 
upprättat endast en teknisk elementarskola“, om den så kan kallas, den högre 
slöjdskolan i Chemnitz, som af komitén angifves vara den mest storartade af dy
lika läroanstalter; huru mycket mera önskvärdt skulle det icke då vara för vårt 
land att ega en sådan högre slöjdskola, hvilken vårt läroverk till undervisnings- 
plan m. m. i sjelfva verket redan står ganska nära. Komitén jemför också vår 
skola med denna betydande läroanstalt, hvilkens hufvudrigtningar angifvas af tvenne 
fackskolor, en mekaniskt- och en kemiskt-teknisk. I samband med denna slöjd
skola finnes också en byggmästare- och en verkmästare-skola. Genom åtskilliga 
föreslagna bestämmelser synes nu komitén vilja inskränka den Chalmersska skolans 
vetenskapliga afdelnings verksamhet till den med ofvannämnde högre slöjdskola 
förenade verkmästarskolans, och i sammanhang härmed förvandla vår nedra afdel- 
ning till en arbetareskola ellei' en läroanstalt med hufvudsakligen samma syfte 
som en söndags- och afton-skola.

Att döma af det i komiténs betänkande upptagne undervisnings-schemat 
för den högre slöjdskolan i Chemnitz, synes vår skolas högre afdelning väl kunna 
hålla jemförelse med den förstnämnda, beträffande undervisningen i de rent tek
niska ämnena; och, då vår skola äfven icke obetydligt bidragit till ingeniörsbild- 
ningen, visserligen icke i den grad som Teknologiska Institutet med sina flera 
fackskolor, lärare, betydligt större lokaler och fullständigare undervisningmaterial, 
så vore det visserligen önskvärdt, att något göres för skolans bibehållande vid 
denna verksamhet.

Beträffande de öfriga tekniska skolorna i vårt land, föreslår komitén, att 
en särskild afdelning för bergsundervisningen upprättas vid Örebro tekniska skola. 
“Erfarenheten“, säger komitén, “har nemligen visat, att flera af denna skolas 
elever egna sig åt bergshandteringen, emedan i de kringliggande orterna ett stort 
antal bergverk och bruksanläggningar finnas“. Om man vill tillämpa denna af 
komitén sjelf uttalade slutsats, bör det ej leda till en inskränkning i vår skolas 
nuvarande öfre afdelnings verksamhet; snarare torde man kunna anse sig böra 
genom ett jemförelsevis obetydligt anslag upphjelpa dess brister, enär, såsom redan 
blifvit nämndt, flertalet af skolans elever besöka henne under förhoppning att i 
framtiden vinna anställning såsom ingeniörer och konstruktörer och icke blott så
som verkmästare. Att en högre skola kan med framgång intaga en oberoende
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ställning såsom en gren af en högskola, lemnar oss det Carolinska Institutet i 
Stockholm ett exempel på. Från en anspråkslös början med skyldighet att un
dervisa blifvande fältskärer och kirurger har denna läroanstalt så småningom, 
visserligen icke utan motstånd, fått sina rättigheter utsträckta till att utbilda den 
ena graden efter den andra inom läkareyrket, och sålunda utvecklat sig i en be
stämd rigtning, så att den numera är att anse såsom en fakultet af en högskola. 
Utan tvifvel har planen, som härunder följts, varit vida lämpligare än att i läro
verkets början utvidga det på bredden och göra det till ett slags gymnasium för 
bildandet af blott lägre och underordnade tjenstemän för statens olika behof.

De vigtigaste skäl, som tala för Chalmersska slöjdskolans sjelfständiga ställ
ning såsom en fakultet af en högskola eller en högre slöjdskola, i likhet med den 
i Chemnitz, äro således i korthet följande:

1) Från henne utgick initiativet till vetenskaplig teknisk undervisning i 
vårt land.

2) Hennes med framgång krönta såväl genom statsanslag och enskilda 
donationer, som äfven af komitén erkända verksamhet i den inslagna rigtningen.

3) De aktningsvärda åtgöranden, som hittils blifvit af staden Göteborg och 
enskilda föreningar vidtagna för den lägre tekniska undervisningens befrämjande, 
och som man med grundade förhoppningar kan emotse skola i ökadt mått kom
ma densamma till del, såvida ej den Chalmersska slöjdskolans lägre afdelning slår 
in på samma väg.

Möjligen skulle man äfven härtill kunna lägga vårt lands utsträckning, dess 
industris uppblomstring, den större lättheten att gruppera och ordna det tekni
ska elementarundervisningsväsendet härstädes omkring och med en högskole- 
afdelning. Det är nemligen redan nu förenadt med svårigheter att bekomma dug
liga lärarebiträden och repetitörer härstädes, och dessa svårigheter blifva bestämdt 
större, i samma mån den Chalmersska skolans öfre afdelning hämmas i sin utveckling.

De förändringar, som komitén vill genomföra, äro dels sådane, som afse 
enskilda delar af undervisningsplanen, dels åtskilliga bestämmelser, som åsyfta att 
gifva åt lärarne en säkrare ställning än de för närvarande ega. De förra vid
röra såväl skolans nuvarande lägre aldelning, som den högre eller vetenskapliga 
afdelningen.

Lägre Afdelningen.
Beträffande undervisningsplanen för den s. k. lägre afdelningen, få vi erinra 

om den härstädes befintliga s. k. Slöjdföreningens skola, öfver hvilken äfven 
komitén lemnat en summarisk redogörelse och följande utlåtande: “I Göteborg“, 
säger komitén, “finnes redan en icke obetydlig afton- och söndags-skola, för hvars 
behof en ansenlig byggnad, bekostad genom den af framlidne grosshandlaren 
Sven Renström till Göteborgs samhälle gifna storartade donation, helt nyligen 
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blifvit uppförd. Denna skola underhålles dels af staden, dels af Göteborgs slöjdförening, 
och man bör med skäl kunna hoppas, att Göteborgs samhälle icke skall underlåta att gifva 
åt denna anstalt allt det understöd behofvet kräfver. Genom en lämplig samverkan 
mellan de Chalmersska och Renströmska skolorna kunna dessa tillsamman bilda en 
verkligen storartad läroanstalt, hvars olika delar motsvara olika arter af teknisk un
dervisning.“ Detta är en åsigt, som af alla torde biträdas. Slöjdföreningens skola 
har i sjelfva verket till större delen samma mål, som komitén uppställt för Chal
mersska skolans lägre afdelning (komiténs betänkande sid. 124), och då hon instun
dande hösttermin får inflytta uti sin nya, omedelbart bredvid den Chalmersska skolan 
belägna, lokal, har hennes direktion berättigade förhoppningar att af staden emotse 
ett ökadt anslag för undervisningens fullständigare bedrifvande och utvidgning. Att 
derföre gå slöjdföreningens skolas direktion i förväg genom att i samma rigtning ut
vidga den Chalmersska skolans lägre afdelning synes oss mindre lämpligt, i synnerhet 
som det icke är otänkbart att med gemensamma stadgar och under en gemensam 
öfverstyrelse i en icke aflägsen framtid förena dessa båda skolor till ett Tekniskt 
Institut härstädes, då den mest fullständiga samverkan borde kunna åstadkommas. 
Den föreslagna förändringen i Chalmersska slöjdskolans stadgar beträffande den lägre 
afdelningen torde derför lämpligen kunna uppskjutas, i synnerhet som komitén sjelf 
säger, att de tekniska söndags- och afton-skolorna i de flesta fall kunna lemna den 
undervisning, som afses med en sådan lägre afdelning, som komitén tänkt sig böra 
finnas vid den Chalmersska slöjdskolan, och komitén just på denna grund ansett, det 
ej vara oeftergifligen nödvändigt att upprätta dylika anstalter vid sidan af eller i 
samband med de i olika delar af landet befintliga tekniska elementarskolorna, vid 
hvilka afton- och söndags-skolor redan förefinnas.

Huruvida det skulle för läroverket i sin helhet vara gagneligt att undervis
ningen vid den lägre afdelningen ordnas med afseende på en bestämd tid för kursens 
genomgående, hvilken tid af komitén anslås till två år, sakna vi erfarenhet för att 
med bestämdhet yttra oss om; men det synes betänkligt att införa en bestämmelse 
härom och i sammanhang dermed om rättigheten för sådana elever, som genomgått 
denna afdelning att erhålla afgångsbetyg. Samma skola, som hittils bildat för flere 
tekniska värf ganska dugliga män, skulle då genom en sådan anordning tvingas att 
äfven utexaminera ynglingar med en helt och hållet ytlig på blott populära fram
ställningar grundad bildning, och detta skulle bestämdt hafva en skadlig återverkan på 
skolans öfre eller vetenskapliga afdelning.

Öfre Afdelningen.
De i komiténs förslag till stadgar upptagna bestämmelser, som skulle väsent

ligen komma att rubba undervisningsplanen för den vetenskapliga afdelningen, afse 
dels inträdesfordringarne, dels måttet af den matematiska undervisningen, dels ock 
tiden för den kemiskt-tekniska undervisningen. I skolans nu gällande stadgar är
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för inträdessökande bland annat föreskrifvet, att han skall innehafva så stort kun- 
skagsmått i matematik, som vid rikets allmänna högre elementarläroverk meddelas; komitén 
föreslår i stället : de sex första böckerna af Euklidis geometri och två grader algebra, och 
åsyftar således en icke oväsentlig minskning. Om den genomfördes, komme ett 
motsvarande arbete med elementarmatematiken att läggas på undervisningen i skolans 
öfre afdelning, och detta anse vi vara mindre lämpligt, till följd så väl af den stora 
lätthet, hvarmed inträdessökande hafva tillfälle att förvärfva ®btsvarande kunskaps- 
mått både enskildt och vid de allmänna elementarläroverken, som äfven det sanno
lika men, som skulle uppstå, derigenom att personer vid alltför unga år vunne in
träde i skolans vetenskapliga afdelning. I sammanhang härmed torde vi få erinra 
om det ständigt växande elevantalet just i denna afdelning, så att detsamma, som 
nästlidne år, då direktionen till komitén afgaf begärde upplysningar rörande skolan, 
var 80, under närvarande läsår är 95 ordinarie, ehuru inträdes- och termins-afgifter 
blifvit vid läroverket med Kongl. Maj:ts nådiga medgifvande införde. Det stora för
troende som skolan genom sin vetenskapliga afdelning åtnjuter i broderlandet för- 
tjenar äfven här att åberopas.

Såsom det synes i sammanhang med nyssberörde af komitén åsyftade för
ändring i stadgandet för inträde till öfre afdelningen, vill komitén, att de första 
grunderna af differential- och integral-räkning skola upphöra att vara ett obligato
riskt läroämne för samma afdelning, och att således undervisningen i fysik, mekanik 
och maskinlära m. fl. på matematisk grund hvilande kunskapsgrenar bör anordnas 
med elementarmatematiken såsom utgångspunkt; men om tiden medger, att åt elever 
med utmärktare anlag meddela undervisning äfven i matematikens högre delar, an
ser komitén det på intet sätt olämpligt, endast att denna högre undervisning blifver 
“fakultativ“. Derigenom att komitén således vill tillåta en vidare utsträckning af 
den matematiska undervisningen för ynglingar med mera framstående anlag, synes 
den medgifva, att detta ämne i och för sig har en särdeles stor betydelse såsom 
bildningsmedel; detta är också otvifvelaktigt förhållandet med den högre matema
tiken ; ty, på samma gång den öppnar nya vyer för lärjungen på det matematiska 
området, återverkar den äfven på hans elementarkunskaper, så att den åt dessa 
gifver en säkerhet och klarhet, som knappast står att vinna, så länge han blott 
rörer sig inom desamma. För den tekniska undervisningen torde emellertid den 
högre matematiken hafva sin största betydelse såsom det kraftigaste hjelpmedlet att 
intränga på djupet i de olika mekaniska kunskapsarterna, som nu blifva allt mer och 
mer oumbärliga för hvarje bildad tekniker. Åtskilliga delar af de flera vetenskaper, 
inom hvilka den högre matematiken användes, kunna visserligen på betydliga om
vägar och med mycken möda framställas; detta sker då genom oupphörliga omsäg- 
ningar, serieutvecklingar och bestämningar, som i sjelfva verket utgöra grundvalen 
för differential- och integral-räkningen. Att sålunda borttaga differential- och inte
gral-räkningen såsom ett undervisningsämne, är i sjelfva verket att öfverflytta en del
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af arbetet med densamma på dess tillämpade lärogrenar, vissa delar af statiken, dy
namiken, hållfasthetsläran, termodynamiken o. s. v., hvilka derigenom nödvändigt 
måste komma att inskränkas både på vidden och djupet. Då man derföre framhåller 
den tid, som ifrågavarande läroämne tar i anspråk, bör man icke förlora ur sigte 
den tidsbesparing, som derigenom vinnes för den följande undervisningen, och vi 
kunna icke fatta, huruledes den elementarmatematiska undervisningen, såsom komitén 
tyckes vilja låta förs^ genom detta läroämne skulle kunna komma att lida i grundlig
het, då det knappast torde finnas något kraftigare medel att stadga en elevs kun
skaper i elementarmatematik än en påföljande kurs i högre matematik. Visserligen 
är det sant, att många ej komma i tillfälle och derigenom snart förlora färdigheten 
att använda den högre kalkylen, men detsamma torde gälla om många andra kun
skapsarter och derpå grundade arbeten. Har en elev emellertid inhemtat grunderna 
af denna kalkyl, så är han i stånd att ganska lätt tillämpa dess resultater genom 
de mångfaldiga handböcker, som numera stå till hans förfogande, och som vanligen 
upptaga de enklaste och mera ofta förekommande differential- och integral-formlerna. 
Då detta ämne dessutom är af den beskaffenhet, att dess inhemtande snart sagdt 
måste ske genom personlig handledning eller i skolan, och ej, åtminstone ytterst 
sällan göres på egen hand af eleven sjelf, är det ganska naturligt, att en viss känsla 
af underlägsenhet alltid måste komma att finnas hos en ung tekniker, som ej haft 
och begagnat sig af tillfället att lära detsamma. I sammanhang härmed anse vi oss 
äfven böra omförmäla, att differential- och integral-räkning läses obligatoriskt till och 
med vid vissa tekniska elementarskolor t. ex. industriskolorna i Bayern.

Att föredraga en kurs fakultativt anse vi vara hvarje lärare obetaget; men, 
då ej någon annan kurs kan enligt undervisningsplanen byggas på en sådan fakul
tativt föredragen, synes ej mycket vara vunnet genom det i detta afseende gjorda 
medgifvandet.

Rörande den kemiskt-tekniska undervisningen har komitén föreslagit en två
årig kurs, fastän den derjemte medgifvit en treårig. Detta har skett på grund af 
det ringa antal elever, som läseåret 1873—1874 begagnade denna undervisning, och 
under uttalande af den åsigten att genom anordnandet af en dylik tvåårig kurs ett 
större antal elever skulle komma att deltaga deruti. Komitén kunde visserligen icke 
hafva sig bekant, att detta fåtal elever, som nämnde läseår begagnade den kemiskt- 
tekniska undervisningen var det minsta, som någonsin funnits på denna afdélning, 
alldenstund komitén begärt uppgift om elevantalet uti de olika läroämnena endast 
för nämnde år. Men då detta undantagsförhållande blifvit framhållet såsom en orsak 
att förändra den kemiskt-tekniska undervisningen, torde det tillåtas oss få anfåra 
följande fakta.

Elevantalet å den kemiska afdelningen har varit

Läseåret 1868—69 7.
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Läseåret 1869—70 .............................. 7.
70— 71....................................5.
71— 72....................................7.
72— 73 ............................... 6.
73— 74 .............................. 2.
74— 75 .............................. 8.

Häraf synes, att före läseåret 1873—74 elevantalet varit högre, att det för 
närvarande är 8, och kan tilläggas, att, enligt hvad man nu vet, elevantalet nästa 
läseår åtminstone kommer att uppgå till 10. Derföre anse vi, att undantagsförhål- 
landet 1873—1874 icke borde framhållas såsom skäl för en så väsentlig förändring 
i den kemiskt-tekniska undervisningen, som komitén föreslagit. Vi anse förändrin
gen väsentlig, och detta af följande skäl.

Vi förutsätta såsom allmänt erkändt, att en elev, som genomgått den kemiska 
kursen vid ett tekniskt läroverk, bör, oberoende af den teoretiska kunskap, som han 
inhemtat, hufvudsakligen ega så mycken vana och säkerhet vid verkställande af 
kemiska undersökningar, att han sedermera på egen hand kan dels använda hvad 
han lärt, dels fortgå på den en gång beträdda banan. Vid Chalmersska slöjdskolan 
emottagas eleverna utan någon den ringaste förkunskap i kemi, och att utan någon 
sådan genast börja praktiska öfningar å laboratorium, torde om ej alldeles omöjligt 
dock blifva ofantligt tidsödande såväl för läraren som lärjungar. Man kan derföre 
antaga, att det i sjelfva verket blott blefve tre terminers laborationsöfningar för 
den tvååriga kursen. Men hvar och en, som känner den tid kemiska arbeten kräfva, 
inser lätt, att man på den under dessa 3:ne terminer möjliga arbetstiden ej kan 
bibringa eleven den färdighet, vana och skicklighet eller ens kunskap, som möjlig
gör för honom att sedan kunna reda sig sjelf eller studera vidare på egen hand. 
Enligt vår tanke är det således obehöfligt att anordna en särskild 2-årig kurs, eme
dan för elever med vanliga anlag en sådan kurs vore alltför otillräcklig och det för 
elever med mera framstående anlag finnes tillfälle att såsom extra elever inom kortare 
tid än den normala afsluta sina studier. Införandet af en bestämmelse om en två
årig kemiskt-teknisk kurs skulle dessutom vara menlig, emedan den torde gifva för
äldrar och målsmän anledning till försök att låta sina söner och myndlingar begagna 
sig af denna kurs, i tanke att vinna tillräckliga kunskaper för att efter densamma 
kunna utveckla sig utan vidare biträde.

Vår åsigt om de föreslagna förändringarna i stadgandet för inträde till öfre 
afdelningen och i planen beträffande den matematiska och kemiskt-tekniska under
visningen för samma afdelning är således, att, om de genomföras, undervisningen he- 
stämdt ej kan hållas till samma höjd som förut, och få vi derföre till stöd för deras 
afböjande anföra komiténs egna ord: “Fastän den Chalmersska slöjdskolan icke kan 
eller bör förvandlas till en teknisk högskola, så vore det likväl till omisskänlig skada



Utom de hittils af oss berörda och af komitén föreslagna förändringar, som 
vi på anförda grunder ansett oss böra helt och hållet afstyrka, förekommer dessutom 
i dess betänkande andra bestämmelser, som ärö utan inflytande på undervisningen 
under närvarande förhållanden, och hvilkas upptagande i stadgarne derföre synes

för den tekniska bildningen, om hon icke skulle fortfarande få föra sina lärjungar 
så långt fram som hon hittils förmått“.

oss tillsvidare kunna anstå. Då lärarekollegium afstyrker det hufvudsakliga afkomite-
rades förslag, vill det ingalunda bestrida att icke undervisningen vid skolan skulle 
kunna genom äfven obetydligt ökade inkomster ändamålsenligt utvecklas i öfverens-
stämmelse med skolans föregående verksamhet.

Slutligen anse vi oss här kunna anföra slutorden i en framställning af den 
berömde teknikern William I. Macquorn Rankine “om faran af likformighet vid 
grundlig vetenskaplig undervisning“:

“Det är derför bra att lemna de olika skolorna för grundligt vetande hvar 
och en åt sina egna fria och oberoende myndigheter på det att der må finnas om-
vexling och täflan och utveckling i vetenskapen och förbättringar i praktiken“.

Ii Göteborg den 3 Mars 1875.

i



Underdånigt Utlåtande af Styrelsen för Teknologiska Institutet.

Genom skrifvelse från Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kommers-kollegium har 
Styrelsen för Teknologiska Institutet, i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts nådiga befall
ning blifvit anmodad att till Eders Kongl. Maj.t inkomma med underdånigt utlåtande i 
anledning af det utaf utsedda Komiterade den 21 November 1874 afgifna betänkande 
och förslag, angående den lägre tekniska undervisningen i riket.

Då nu Styrelsen går att åtlyda denna Eders Kongl. Maj:ts nådiga befallning, 
torde densamma först få i underdånighet erinra, att det i förenämnda Komiterades för
slag, egentligen endast är en fråga, som närmare rörer Teknologiska Institutet, nemligen 
den, huruvida de tekniska elementarskolorna skola hafva till ändamål ej blott att dana 
unge män till omedelbart inträde i sådana tekniska yrken och befattningar, för hvilka 
tekniska elementarkunskaper äro tillräckliga, utan tillika vara förberedande läroanstalter 
för dem, som vid högre tekniskt läroverk vilja förskaffa sig grundliga tekniska insigter. 
Det sednare har hittills varit uttryckligen stadgadt för de tekniska elementarskolorna i 
Malmö, Örebro och Borås, och endast i stadgarne för den tekniska elementarskolan i 
Norrköping finnes icke något sådant ändamål angifvet.

Komiterade hafva deremot (sid. 33 i det tryckta betänkandet) föreslagit att fri- 
kalla de tekniska elementarskolorna från uppgiften att förbereda unge män för inträde i 
en högre teknisk läroanstalt samt yttrat att denna uppgift bör tillkomma realskolan, 
enär den tekniska högskolan bör grunda sitt arbete på en allmän bildning med real 
riktning, under det de tekniska elementarskolorna böra bibringa en teknisk bildning till 
den utsträckning, som de elementära hjelpmedlen medgifva.

Med anledning häraf torde Styrelsen få i underdånighet upplysa, att flertalet af 
Teknologiska Institutets elever förut begagnat de allmänna elementarläroverken, ehuru 
de ofta icke fullständigt genomgått desamma, och, äfven då sådant skett, ej sällan 
sedermera åtnjutit enskild undervisning, men att Institutet hittills emottagit jemförelsevis 
ganska få elever från de tekniska elementarskolorna. Sålunda hafva bland 268 ordinarie 
elever, som Institutet under de sistförflutne 5 åren emottagit, blott 10 medfört afgångs- 
betyg från någon teknisk elementarskola, men deremot 111 begagnat antingen allmänt 
eller enskildt dimissionsberättigadt elementarläroverk, samt der undergått godkänd matu-
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ritetsexamen. En icke oväsendtlig orsak till detta förhållande torde vara, att, enär de 
tekniska elementarskolorna böra hafva en bestämd teknisk riktning, eleverne der måste 
inhemta vissa kunskaper och färdigheter t. ex. i ritning, som jemväl vid Teknologiska 
Institutet meddelas, och en från de förra utexaminnrad elev, som mottages i Institutets 
första afdelning, blir för den skull der ej fullt sysselsatt. Institutet kan nemligen icke 
utsträcka sina inträdesfordringar till alla de ämnen, hvari vid de tekniska elementar
skolorna undervisning meddelas, enär i sådant fall inträdet vid Institutet skulle i hög 
grad försvåras för dem, som endast begagnat de allmänna elementarläroverken. Icke 
heller kan Institutet utan stora olägenheter så anordna sin undervisningsplan, att från 
de tekniska elementarskolorna utgångna elever derifrån kunna omedelbart inträda i 
någon af Institutets högre afdelningar.

Styrelsen kan derföre ej annat än instämma i Komiterades åsigt, att det bör 
tillhöra de allmänna realskolorna att vara förberedande läroanstalter för Teknologiska 
Institutet, och att de tekniska elementarskolorna icke böra betungas med detta åliggande 
som de ej skulle kunna uppfylla, utan att förfela sin hufvudsakliga bestämmelse.

Hvad Komiterades utlåtande för öfrigt innehåller, torde icke vara af beskaffenhet, 
att något yttrande deröfver från Styrelsens sida erfordras.

Stockholm den 23 Februari 1875.



Underdånigt Utlåtande af Fullmägtige i Jernkontoret.

Öfver det af särskildt i nåder utsedde Komitterade den 21 November 1874 af- 
gifna betänkande och förslag, angående den lägre tekniska undervisningen i riket, har 
Eders Kongl. Maj:t täckts infordra Fullmägtiges i Jernkontoret underdåniga yttrande.

Vid den granskning af berörda betänkande och förslag, som Fullmägtige i följd 
häraf företagit, hafva de ansett endast den del deraf, som angår den lägre bergsunder
visningen, utgöra föremål för deras yttrande, och få nu underdånigst anmäla, att Full
mägtige vid Komitterades härutinnan gjorda framställningar icke funnit skäl till annan 
erinran, än hvad beträffar kostnaden för den praktiska undervisningen åt eleverne vid de 
lägre bergsskolorna äfvensom åt arbetare och andra, hvilka vilja förkofra sig i praktisk 
jernhandtering.

I detta afseende hafva Komitterade, utgående från den förutsättning, att upp
görelse mot en viss årlig afgift kunde träffas med egaren eller égaré af något större, 
välbeläget jernverk, angående upplåtande för en tid af minst tre, högst fem år af behöf- 
liga verkstäder för sådan undervisning, samt efter framställning af de särskilda fordringar, 
som dervid borde tillgodoses, på det att undervisningen måtte kunna å det mest ända
målsenliga och fullständiga sätt besörjas, uttalat den åsigt att, om staten framgent 
komme att bestrida de af Komitterade föreslagna kostnader för den theoretiska bergs
undervisningen, syntes det billigt att Bruks-Societeten, som redan gifvit anslag till den 
praktiska undervisningen vid bergsskolan i Stockholm, antingen åtoge sig anskaffandet 
af ett jernverk, afsedt för ofvannämda öfningar, eller ock förbunde sig att betäcka de 
för ett sådant verks begagnande erforderliga kostnader.

Uti den af Fullmägtige, efter uppdrag af Bruks-Societeten och å dess vägnar, 
den 22 November 1871 hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet gjorda och ännu på 
nådig pröfning beroende framställning om den dittills af Bruks-Societeten allena beko
stade lägre bergsundervisningens i riket öfvertagande af statsverket, tro Fullmägtige sig 
hafva anfört så giltiga och öfvertygande skäl för befogenheten af detta anspråk, att 
Fullmägtige icke hafva något att dervid tillägga. Fullmägtige utbedja sig endast att få 
erinra, hurusom berörda framställning föranleddes deraf, att genom indragningen af det 
kreditiv, stort 900,000 kronor, Jernkontoret under mer än ett halft århundrade i Riks-
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banken åtnjutit, jernhandteringen blifvit undanryckt ett understöd, som Kontorets Styrelse 
egt att af räntevinsten å samma kreditiv använda till befrämjande af handteringens 
framsteg och förkofran, och hvilken vinst under de sednaste tio åren innan en ränteför- 
höjning för kreditivets begagnande vidtogs, utan afdrag af förvaltningsutgifter, uppgick 
i medeltal till icke mindre än 17,613 kronor 56 öre om året; att då Bruks-Societeten, 
som ansåg det endast utgöra en gärd af rättvisa mot denna näringsgren att staten 
sträckte sin omvårdnad till den lägre bergsundervisningen, uppgjorde beräkning öfver 
konstnaden för de i Filipstad och Falun af Bruks-Societeten underhålla bergsskolornas 
öfvertagande af statsverket, i denna beräkning, hvilken, grundad på de anslagssummor, 
som då från jernkontoret till dessa skolor utbetaltes, slutade å 14,000 kronor årligen, 
ingick Jiela kostnaden för så väl den theoretiska som den praktiska undervisningen, samt 
att, uppå Eders Kongl. Maj:ts särskilda framställningar, Riksdagen, under afvaktan på 
hufvudfrågans slutliga afgörande, äfven beviljat nyssnämnda summa att för icke blott 
nästlidne och innevarande år utan jemväl för året 1876 af statsmedel utgå, utan annat 
vilkor, än att bergsskolorna i Filipstad och Falun med dertill hörande skolor för bergs
arbetare fortsatte sin verksamhet i enahanda omfång och utsträckning som dittils.

I fråga om statens förbindelse att besörja och bekosta äfven den praktiska under
visningen vid de lägre bergsskolorna synes all meningsskiljaktighet hittils varit främmande. 
För en uppfattning, motsatt den, som i detta afseende framställts af Bruks-Societeten och 
omfattats af såväl Eders Kongl. Maj:t som Riksdagen, torde någon giltig grund ej heller 
kunna uppletas. Det enda Komitterade till stöd för sin åsigt kunnat anföra, har varit att, 
eftersom Bruks-Societeten redan förbundit sig att bestrida utgifterna för elevernas vid bergs
skolan i Stockholm praktiska undervisning, syntes det vara billigt att Societeten äfven be
kostade den enahanda undervisning, som vid de lägre bergsskolorna erfordrades. Följdriktig ■ 
heten af hvad Komitterade sålunda yttrat förmå Fullmägtige ej inse, helst om, såsom sig 
bör, hänsyn tages till de väsendtligt olika förhållanden, hvarunder Eders Kongl. Maj:ts och 
Riksdagens beslut i fråga om kostnaden för den praktiska undervisningen vid bergs
skolan i Stockholm tillkom. Detta beslut grundade sig nemligen på Bruks-Societetens 
eget erbjudande att härtill anvisa nödiga medel inom en summa af 15,000 kronor år
ligen, och ett sådant för särskildt fall gjordt frivilligt åtagande kan väl icke anses inne
bära någon förpligtelse för Bruks-Societeten att lemna ytterligare bidrag i samma väg 
eller upphäfva eller i någon mån förringa den omsorg att föranstalta om erforderlig 
praktisk undervisning, som i allmänhet måste åligga staten likaväl hvad angår bergs- 
handteringen som beträffande jordbruket, skogshushållningen och slöjderna, till hvilka 
näringsgrenar anslag för sådant ändamål af statsmedel lemnas. Då nu Bruks-Societeten 
icke funnit sig föranlåten att göra någon utfästelse om deltagande med staten i kostna
den för den lägre bergsundervisningen, torde för öfrigt såsom talande skä] härför blott 
behöfva framhållas, att frågan nu icke, likasom vid pröfningen af förslaget om den fordna bergs
skolans i Falun förflyttning till Stockholm och förening med Teknologiska Institutet, gäller ett 
förändradt anordnande af ett gammalt läroverk, hvars förläggande från en landsortsstad till



hufvudstaden Bruks-Societeten ansåg vara af synnerlig vigt och för hvilket ändamål Societeten 
icke tvekade att underkasta sig en särskild uppoffring genom inköp af den till bergs- 
skolehuset upplåtna tomt, hvilken af Societeten, utan allt anspråk på ersättning derför, till 
staten under full eganderätt öfverlemnades, utan afser att, sedan i följd af Riksdagens 
beslut om indragning af Jernkontorets kreditiv på Riksbanken, Kontoret gått förlustigt 
ett betydligt årligt bidrag till handteringens understödjande, såsom någon gödtgörelse 
för denna förlust, befria Jernkontoret från utgifter för åtminstone ett af de ändamål, 
som Bruks-Societeten hittills bekostat, men som, efter hvad med full befogenhet torde 
kunna påstås, det bör ligga i det allmännas pligt och intresse att genom anvisande af 
nödiga anslag vidmagthålla och ytterligare befrämja.

Stockholm den 10 Mars 1875.



Yttrande till Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium, 
afglfvet af Komiterade.

Genom skrifvelse af den 25 nästlidne Mars har Kongl. Collegium till underteck
nade, af Kongl. Maj:t utsedde Komiterade för upprättande af förslag rörande den lägre 
tekniska undervisningens ordnande, öfverlemnat de yttranden, hvilka af respektive Sty
relser m. fl. blifvit afgifne i fråga om Komiterades den 21 November 1874 framställda 
underdåniga betänkande och förslag angående nämnde del af vårt lands undervisnings
väsende; och få Komiterade, med återställande af ifrågavarande handlingar, med anled
ning af dessa afgifva följande utlåtande.

Komiterade torde få erinra, att det af dem afgifna betänkandet och förslaget har 
sin upprinnelse i en underdånig skrifvelse af den 6 December 1872 från Kongl. Collegium 
till Kongl. Maj:t, hvari bland annat framhålles behofvet af att de tekniska bildnings
anstalterna måtte genom statens försorg, i hvad på denne berodde, varda ej mindre så 
anordnade, att de i möjligaste största mån motsvarade sitt ändamål, än ock försedde 
med tillgångar, som vore för deras påräknade verksamhet fullt tillräckliga, men att för 
behörigt tillgodoseende af hvad en välförstådd hushållning med statens medel kräfde 
jemväl borde iakttagas att hvad af dessa medel skulle i sådant hänseende utgå, måtte 
såsom klart betingadt af sagda ändamål anvisas och på ett för det samma verkligen 
fruktbärande sätt användas, samt att för ernåendet af dessa ömsesidigt berättigade syfte
mål syntes i främsta rummet vara nödigt, att de här ifrågakommande läroanstalternas 
uppgift med deraf beroende omfång för undervisningen blefve behörigen bestämd och 
vidare att, sedan de enligt denna uppgift blifvit ordnade, de ock, för så vidt uppgiften 
vore gemensam, komme att arbeta med tillbörlig enhet. Med anledning af denna skrif
velse uppdrog Kongl. Maj:t genom nådigt beslut af den 28 December 1872 åt Komiterade 
att med fästadt afseende å hvad Commerce-Collegium andragit verkställa utredning i än
damål att söka bestämma såväl rätta omfånget för undervisningen vid de ifrågavarande 
läroanstalterna och deras ställning till de allmänna elementarläroverken som ock sättet, 
huru samma läroanstalter må kunna i den mån uppgiften för dem är gemensam komma 
att arbeta med den enhet, hvartill gemensamheten i uppgifter föranleder.
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Komiterade hafva till åtlydnad af Kongl. Maj:ts nådiga befallning fästat en syn
nerlig vigt vid utredningen af frågan om den verksamhet, som tillhör de särskilda tek
niska läroanstalterna. Det torde äfven vara uppenbart, att en sådan utredning är nöd
vändig innan man kan på ett tillfredsställande sätt organisera dessa anstalter. Men det 
torde äfven vara tydligt, att man härvid icke får fästa afseende uteslutande vid den 
inskränkta erfarenhet, som vid en enskild skola utan hänsyn till förhållandet vid de 
öfriga möjligen kunnat vinnas. Om man vill komma till några verkligt tillförlitliga resul
tater måste man utgå från allmänna grunder med blicken fäst å industriens behof samt 
med beaktande af erfarenheten inom såväl samtliga svenska tekniska skolor som ock 
inom utlandets likartade läroverk. Det är på detta sätt Komiterade hafva sökt lösa 
sin uppgift.

Med synnerlig tillfredsställelse hafva Komiterade af de nu föreliggande handlingarne 
inhemtat, att åtskillige framstående sakkunnige män obetingadt gillat hvad Komiterade 
föreslagit, beträffande den verksamhet, som bör tillkomma de lägre tekniska skolorna. 
Detta är dem en borgen, att de icke misstagit sig i afseende på sättet för den vigtiga 
frågans lösning. Men Komiterade hafva ingalunda väntat, att alla skulle finna sig be
låtna med hennes förslag. Det ligger i sakens natur, att läroanstalter, hvilkas verksam
hetsfält varit så obestämdt som de tekniska skolornas i Sverige hittills varit, lätt kunnat 
i mer eller mindre mån misstaga sig om sitt rätta område. En mycket naturlig och i 
sjelfva verket aktningsvärd sträfvan till ett högre mål än det rätta gör sig då lätt gäl
lande och man tror sig finna, att erfarenheten talar gynsamt för denna sträfvan. När 
sedan det sanna målet framvisas, hvars uppnående skulle gifva åt skolan hennes verk
ligen afsedda stora betydelse och värde, synes det som vore det hämmande för henne 
och ingalunda bestämdt med ledning af den vid skolan hittills vunna erfarenhet.

Komiterade hafva trott sig böra först i allmänhet anföra detta — hvilket för 
öfrigt eger sin tillämplighet icke endast i fråga om bestämmande af de särskilda tek
niska skolornas verksamhetsområde, utan äfven beträffande flera andra delar af Komite- 
rades omfattande uppdrag — så väl för att klart angifva deras ställning till nu be
handlade ärende som ock för att från början en gång för alla uttala sin åsigt, att en
dast en underordnad vigt bör fästas vid en eller annan särskild skolas erfarenhet i hit 
hörande frågor. De nu föreliggande yttrandena från de olika skolorna visa tydligen, 
huru erfarenheten vid en af dem ofta nog diametralt motsäger den, som vid en annan 
skola vunnits. Någon säker ledning kan derföre icke erhållas utan genom att följa de 
grundsatser, som sjelfva det tekniska undervisningsväsendets natur gifver vid handen.

Vid den granskning af de afgifna yttrandena, som Komiterade nu gå att verk
ställa, torde det vara lämpligt att följa samma ordning beträffande de respektive skolorna, 
som Komiterade i sitt underdåniga betänkande och förslag iakttagit.

Hvad först angår de tekniska elementarskolornas ändamål hafva Komiterade före
slagit att som sådant uppställa, att dessa skolor böra för inträde i teknikens tjenst för
bereda unga män, som vilja egna sig åt yrken eller befattningar, för hvilka elementära
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tekniska kunskaper äro af behofvet påkallade, men att de icke böra hvarken upptaga 
de uteslutande till den allmänna bildningen hörande läroämnena, ej heller uppställa som 
sin uppgift att förbereda till inträde i det högre tekniska läroverket. Styrelsen för 
Teknologiska Institutet anser, i likhet med Komitén, att sistnämnde uppgift icke bör 
tillhöra ifrågavarande skolor samt upplyser, att under de sistförflutna 5 åren endast 10 
af de 268 vid Institutet under denna tid emottagna ordinarie eleverna medfört afgångs- 
betyg från någon teknisk elementarskola, hvaremot 111 af dessa elever undergått god
känd maturitetsexamen. Afven direktionerna för de tekniska elementarskolorna i Norr
köping och Malmö hafva obetingadt uttalat sig i samma riktning. Direktionen för den 
tekniska elementarskolan i Borås har icke vidrört denna punkt. Deremot synes direk
tionen för den tekniska elementarskolan i Örebro hysa betänkligheter så väl vid att 
från skolan utesluta de till den allmänna bildningen hörande läroämnena som ock i fråga 
om skolans ställning till det högre tekniska läroverket.

Sistnämnde direktion uttalar som sin åsigt, »att den tekniska elementarskolan 
bör stå i ungefär samma förhållande till den tekniska högskolan som de allmänna ele
mentarläroverken till universitetet samt att endast under denna förutsättning den tekniska 
undervisningen kan anses utgöra ett på tillfredsställande sätt ordnadt helt». Detta skulle 
betyda, med andra ord, att den tekniska elementarskolan bör utgöra en förberedande 
läroanstalt till det högre tekniska läroverket.

Denna uppfattning kunna Komiterade på intet sätt dela. De vigtiga skäl, som 
tala emot den, äro i Komiténs betänkande (sid. 30—34) utförligt framhållna; de äro 
äfven upptagna i Teknologiska Institutets styrelses utlåtande, och direktionen har ej 
ens försökt att vederlägga dem.

Icke heller synas de förändringar, som samma direktion ansett behöfliga i Komi- 
terades undervisningsplan, stå i något riktigt sammanhang med hennes skiljaktiga upp
fattning af skolans ändamål som förberedande till den tekniska högskolan, ty de afse 
egentligen endast att i planen upptaga, utom de af Komiterade föreslagna läroämnena, 
sång och gymnastik.

Utan tvifvel är det i alla hänseenden lämpligt, om de lärjungar, vid en teknisk 
elementarskola, som dertill ega förmåga, behof och tillfälle, fortsätta sina studier vid 
en teknisk högskola, men för detta fåtals behof bör icke hela skolan ordnas, så mycket 
mindre som dessa lärjungar lätt kunna genom enskild undervisning inhemta det tillskott 
i allmänt bildande kunskapsgrenar, som erfordras för att vinna inträde som ordinarie 
elev vid det högre tekniska läroverket, så framt de icke föredraga att som extra elever 
genomgå detta. Någon omständighet, som skulle berättiga till en särskild anordning för 
Orebro skola i detta hänseende, kunna Komiterade icke finna vara för handen.

I afseende å inträdesfordringame vid de tekniska elementarskolorna gilla direk
tionerna för skolorna i Norrköping och Malmö hufvudsakligen de af Komiterade före
slagna (sid. 34—37) bestämmelser. Den förstnämnda skolans direktion anser »inträdes- 
fordringarne vara till måttet väl afpassade och lämpade efter den för skolorna före-
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slagna undervisningsplanen», men finner tillika, om dessa inträdesfordringar fastställas, 
det vara temligen öfverflödigt att införa en bestämmelse om lägsta åldern för inträdes 
vinnande, som Komiterade föreslagit till 14 år, emedan en yngling hunnit före denna 
ålder endast undantagsvis förvärfva de föreskrifna kunskaperna. Detta är utan tvifvel 
fullkomligt riktigt, men det torde icke vara utan allt gagn att likväl i stadgarne införa 
en sådan åldersbestämmelse, emedan i annat fall med ovanliga anlag begåfvade lärjungar 
kunna lockas att till skada för deras utveckling i förtid lemna de allmänna läroverken 
och söka inträde vid de tekniska, en omständighet, hvilken är af så mycket större vigt 
som enligt Komiténs förslag sistnämnda läroverk skulle ega en uteslutande teknisk 
karakter.

Direktionen för skolan i Malmö anmärker endast, i fråga om inträdesfordringarne, 
att den af Komiterade föreslagna befrielse från inträdesexamen för de ynglingar, som 
genomgått fem klasser af allmänt elementar-läroverk, endast då borde ega rum, när 
lärarekollegiet på grund af ynglingens betyg anser honom innehafva det erforderliga kun- 
skapsmåttet. Utan tvifvel torde också en sådan pröfning af betyget böra ega rum, när 
flera sökande anmäla sig än som kunna emottagas, men i annat fall synes det vid våra 
allmänna läroverks nuvarande utveckling icke behöfligt.

Direktionerna för skolorna i Orebro och Borås anse deremot, att de af Komite
rade föreslagna inträdesfordringarne äro för låga och påpeka den betydande fordel för 
de tekniska skolorna, som uppstår, om de få emottaga ynglingar med tillräckligt förbe
redande bildning för att kunna fullt tillgodogöra sig den tekniska undervisningen. Det 
är i sjelfva verket obestridligt, att ju högre denna bildning är, desto längre kan den 
tekniska skolan föra sina lärjungar. Men det synes å andra sidan vida bättre, att 
stadga måttliga fordringar, som öfverallt kunna noggrant följas, än mera omfattande, 
hvilka, som erfarenheten flerestädes visat, i flera fall måste eftersläppas. För öfrigt, 
om antalet inträdessökande är större än som kan emottagas, eger direktionen att utvälja 
de skickligaste. De vigtiga skäl, som betinga de af Komitterade föreslagna inträdesfor
dringarne, äro i betänkandet utförligt framhållna. Någon giltig orsak, som skulle för
anleda uppställandet af olika inträdesfordringar vid de särskilda skolorna, synes icke 
förefinnas.

I sammanhang med frågan om inträdesfordringarne hafva direktionerne för sko
lorna i Norrköping och Borås framhållit önskligheten af att slå en brygga mellan folk
skolan och den tekniska elementarskolan. Föreståndaren för förstnämnda skola har i en 
direktionens yttrande bifogad skrifvelse på ett öfvertygande sätt visat önskvärdheten af att 
för mera begåfvade ynglingar på allt sätt lätta öfvergången från folkskolan till det 
tekniska läroverket, och Komiterade kunna icke annat än i hufvudsaken instämma med 
hvad han i detta hänseende anfört. Han föreslår att i de städer, der teknisk elementar
skola är eller framdeles varder upprättad, jemväl en förberedande skola skall inrättas 
och ställas i samband med den förra samt under inseende och ledning af hennes före
ståndare, för att förskaffa från folkskolan med berömliga vitsord utgående gossar till-
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fälle att inhemta de förkunskaper, hvilka Komiterade i sitt förslag ansett böra fordras 
för intagning i den tekniska elementarskolan. Kostnaden för en sådan förberedande 
skola med tvåårig lärokurs beräknas af honom till endast 1200 kronor, under förutsätt
ning att afton- och söndagsskolans lokal användes.

Direktionen för skolan i Borås anser deremot önskligt, att en förberedande afdel- 
ning med ettårig kurs inrättas vid sjelfva den tekniska elementarskolan. Denna anord
ning synes mindre lämplig, emedan den endast allt för lätt föranleder lärjungarne vid 
de allmänna elementarläroverken att till skada för sig sjelfva i förtid der afbryta sina 
studier för att på kortaste tid inkomma till det tekniska läroverket. Dessutom torde 
en ettårig lärokurs vara alldeles otillräcklig för det afsedda ändamålets vinnande. Det 
af föreståndaren vid Norrköpings skola väckta förslag synes derföre vara att föredraga. 
Men då dels en sådan fristående skola, som han föreslagit, rätteligen torde kunna anses 
som en högre art af folkskola med en vidsträcktare uppgift än endast den, att förbereda 
till den tekniska elementarskolan, och för öfrigt i första rummet torde böra bekostas af 
de respektive kommunerna, sakna Komiterade anledning att närmare taga nämnde för
slag i öfvervägande.

De af Komiterade föreslagna bestämmelser i afseende å fackafdelningar och stu
diekursens längd gillas, åtminstone i hufvudsaken, af samtliga de tekniska elementar
läroverkens direktioner. Visserligen uttala direktionerne för skolorna i Malmö och Borås 
den åsigt, att mindre skilnad borde göras mellan de olika fackens undervisningsplaner, 
än hvad Komiterade föreslagit. Men då dessa planer icke föreslagits som bindande, 
utan modifikationer deri, beroende på lokala förhållanden, skulle kunna ega rum (sid. 
56, 57), torde dessa anmärkningar icke gifva anledning till vidare yttrande å Komi- 
téns sida.

Detsamma gäller ock i det väsendtligaste hvad som från olika sidor blifvit an- 
fördt i afseende å läroämnen och timtabeller, upptagna i Komiterades förslag. I det 
hela gillas hvad Komiterade i detta hänseende föreslagit af samtliga de tekniska ele
mentarskolornas direktioner, ehuru visserligen en och annan förändring föreslås. Endast 
ett par af hit hörande punkter erfordra här närmare belysning.

Direktionen för skolan i Örebro framhåller lifligt det önskvärda deri, att i under- 
visningsplanen intagas sång och gymnastik äfvensom modellering. Hon motiverar denna åsigt 
dermed. att de tekniska elementarskolorna i allmänhet emottaga sina lärjungar vid den 
ålder, då kroppskrafterna äro i största behof att stärkas och utvecklas, samt då sinnet 
är mest öppet och tillgängligt för emottagande af intryck från det sköna och upplyftande 
så i form som innehåll. Komiterade anse, i likhet med direktionen, att enskild under
visning i sång och gymnastik må vid skolan meddelas, men de obetydliga kostnader, 
som häraf förorsakas, torde kunna betäckas genom afgifter utaf de lärjungar, som deri 
deltaga. Staten lärer hafva gjort nog, om han bekostar den tekniska undervisningen 
vid skolan, och kan lemna det öfriga åt det enskilda initiativet. Hvad deremot angår 
undervisningen i modellering, synes det Komiterade att på sätt i betänkandet blifvit före-
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slaget, den bäst kan meddelas åt de lärjungar, som deri önska deltaga, i sammanhang 
med undervisningen i samma läroämne vid den tekniska afton- och söndagsskolan. Då 
denna, enligt hvad Komiterade föreslagit, skulle i likhet med andra dylika skolor komma 
i åtnjutande af ett större eller mindre statsunderstöd, bör hon derigenom sättas i stånd 
att på ett fullt tillfredsställande sätt upprätthålla denna undervisning.

Direktionerna för skolorna i Borås och Malmö hafva uttalat som sin åsigt, att 
högre frihandsteckning skulle ingå som obligatoriskt läroämne för alla de tekniska ele
mentarskolornas lärjungar, i stället för att Komiterade inskränkt sig till att anordna en 
för alla gemensam lägre kurs i frihandsteckning. Lärjungarne skulle derigenom sättas i 
stånd att förvärfva tillräcklig färdighet att på fri hand afteckna föremål, och det skulle 
lemnas öppet för de lärjungar, som sådant önska, att i afton- och söndagsskolan vidare 
utveckla sin skicklighet i frihandsteckning. Direktionen för skolan i Borås, som utför
ligast behandlat denna fråga, anmärker att ifrågavarande läroämne hittills varit vid 
denna skola obligatoriskt på alla tre afdelningarne efter följande kurs: konturteckning 
efter fristående ritmodeller, klotsritning med skugglära, ornamentsritning efter gipser, 
ornamentsmålning i vattenfärg efter planscher samt någon gång för utmärktare anlag 
landskaps- och figurmålning i olja efter oljetryckstaflor. Direktionen anmärker, att fri- 
handsteckningen är af särdeles framstående vigt icke blott uti industrielt hänseende, utan 
äfven som det enda bildningsraedlet af mera ideel natur vid hela den tekniska undervis
ningen. Komiterade dela fullkomligt direktionens åsigt om ämnets stora industriela be
tydelse, men de anse, att det afsedda syftet kan bättre uppnås genom den af dem före
slagna anordningen. Det torde nemligen vara obestridligt, att under det alla tekniker 
hafva behof af kunskap i s. k. croquisteckning, hvarmed här förstås afteckningen utaf 
konturerna till fristående föremål, och väl äfven med sällsynta undantag ega förmåga 
att inhemta denna kunskap, som bland tekniker är vida sällsyntare än hvad man i all
mänhet föreställer sig, emedan undervisningen deri ofta nog åsidosattes för teckningen 
efter planscher, deremot icke alla hafva verkligt behof eller förmåga att inhemta kun
skap i de mera konstnärliga delarne af frihandsteckningen. Beträffande åter direktionens 
påstående att ifrågavarande läroämne är det enda af mera ideel natur vid den tekniska 
undervisningen, så kunna Komiterade ingalunda dela denna uppfattning. Undervisningen 
i de naturvetenskapliga och matematiska läroämnena, ja till och med i flera delar af de 
tekniska, kan och bör behandlas från en högre synpunkt än blott förvärfvets och utöfva 
en verkligt bildande inverkan. Deremot torde det vara mycket tvifvelaktigt, huruvida 
en yngling, som tvingas att deltaga i en konstnärlig undervisning, för hvilken han saknar 
anlag och håg, betraktar denna från en ideel synpunkt, och att hans själsbildning der
igenom höjes. Direktionen antyder vidare, att ritundervisningen vid afton- och söndags
skolan i Borås är allt för knapphändig för att vara lämplig för den tekniska elementar
skolans lärjungar och att blott ett fåtal af yrkesidkare i staden Borås hafva behof afen 
utförligare kurs i ritning. Detta synes vara ett nytt skäl för att anordna gemensam 
undervisning i högre frihandsteckning för de båda skolornas lärjungar, till och med om
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denna kurs gjordes obligatorisk för eleverna i den tekniska elementarskolan. Enligt 
Komiterades åsigt borde för öfrigt äfven den tekniska afton- och söndagsskolan i Borås 
komina i åtnjutande af statsunderstöd, så att en grundlig undervisning i teckning och 
modellering kunde der införas.

Rörande lärarepersonalens organisation vid de tekniska elementarskolorna, gilla 
samtliga dessa skolors direktioner, i hufvudsak, Komiterades förslag, fastän några modi
fikationer deri anses önskliga. Sålunda upptager direktionen för skolan i Norrköping 
ett af en lärare vid denna skola framstäldt förslag, att de båda af Komiterade före
slagna lektorsbefattningarne, den ena i byggnadskonst med dertill hörande ritning samt 
den andra i beskrifvande och praktisk geometri jemte linear- och croquisritning, skulle 
förenas till en lektorsbefattning. Han motiverar detta genom att nämnde ämnen äro så 
pass nära beslägtade, att de mycket väl kunna skötas af en person samt att den an
slagna lärotiden åt dessa läroämnen icke är större än att den väl medgifver deras för
enande, hvarjemte det är lättare att i landsortsstäderna få en duglig lärare med 3,000 
kronors lön och större undervisningsskyldighet än två lärare med 1,500 kronors lön och 
med färre antal lärotimmar. Komiterade vilja icke bestrida denna anmärkning och torde 
en sådan förening af lärarebefattningarne, som af direktionen föreslagits, lämpligen kunna 
vidtagas.

Direktionerna för skolorna i Malmö och Orebro uttrycka den önskan, att fördel
ningen af läroämnena mellan de tekniska skolornas lärare måtte få jemkas efter sig 
företeende omständigheter. Genom ett sådant medgifvande skulle öfvergången från den 
nuvarande till den nya organisationen kunna lättare ega ruin. Men å andra sidan för
svåras genom ett sådant medgifvande införandet af en fullt rationel fördelning. Komi
terade anse derföre, att endast i särskilda fall och efter högre myndighets pröfning en 
sådan jemkning bör få ifrågakomma.

Den af direktionen för skolan i Norrköping gjorda framställningen, att den af 
en teknisk elementarskolas hufvudlärare, åt hvilken föreståndarebefattningen anförtros, 
bör erhålla benämning af rektor, anse sig Komiterade med allt skäl kunna understödja.

Åfven i fråga om beräkningen af kostnaden hafva de respektive skoldirektionerna 
i det väsendtligaste gillat hvad Komiterade föreslagit. Likväl föreslås från olika sidor 
några förändringar. Direktionen för skolan i Borås kommer visserligen till samma slut
summa som Komiterade, men med i några fall olika utgiftsposter, förnämligast beroende 
derpå, att en förberedande afdelning enligt direktionens åsigt borde sättas i samband 
med den tekniska skolan. Äfven direktionen för skolan i Malmö kommer, vid sin be
räkning af kostnaderna, till en i det allra närmaste lika slutsumma med den Komiterades 
förslag upptager, men äfven här är i vissa punkter fördelningen något olika, hufvudsak- 
ligen till följe deraf att direktionen ansett ett större belopp behöfligt. för belysning, upp
värmning m. m. samt för bestridande af sekreterare- och bibliotekariegöromålen, hvar
jemte hon beräknat lön för en särskild lärare i frihandsteckning, men deremot nedsatt 
anslaget för verkstaden. Deremot kommer direktionen för skolan i Örebro till ett belopp
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af omkring 2,000 kronor högre än hvad Komiterade beräknat, emedan hon ansett behöf- 
ligt att höja det af Komiterade till 900 kronor föreslagna anslaget för skollokalens upp
lysning, uppvärmning m. m. ända till 1,800 kronor samt upptagit löner åt lärare i sång, 
gymnastik och modellering äfvensom något större anslag för betjeningen. Vid öfvervä- 
gande af dessa förslag till förändringar hafva Komiterade icke funnit något skäl vara 
anfördt, som kunde föranleda dem att frångå sitt förslag till utgiftsstat, men då dels 
vissa utgiftsposter, såsom för belysning och uppvärmning kunna blifva något olika vid 
de särskilda läroverken, dels undervisningen vid verkstaden kan vara af i någon mån 
olika betydelse för dessa, till följe hvaraf kostnaden för denna undervisning vid dem kan 
blifva olika, och då slutligen i början af den nya organisationens införande vid en eller 
annan skola svårighet kunde uppstå att förlägga den tekniska elementarskolans under
visning i frihandsteckning och modellering till afton- och söndagsskolan, vid hvilket 
förhållande särskild lärare i endera eller båda af dessa läroämnen finge anställas, synes 
det lämpligt att de i Komiterades betänkande (sid. 64) under rubriken »arvode för extra 
lärare och repetitörer», »anslag till verkstaden, till laborationer och samlingar» och »di
verse utgifter» få af öfverstyrelsen för den lägre tekniska undervisningen efter respektive 
skoldirektioners förslag efter sig företeende omständighet jemkas, likväl så att det för 
en skola beviljade anslaget i sin helhet icke får öfverskridas.

Direktionen för skolan i Örebro hemställer, att de lärare vid de tekniska elemen
tarskolorna, som vid tiden för den nya läroplanens tillämpning redan innehaft med 
lektoraten jemförliga befattningar vid dessa skolor tillräckligt länge för att i högre löne
grad uppflyttas, genast måtte få räkna sig denna tjenstgöring till godo. Denna hem
ställan anse Komiterade vara fullt befogad.

Mot den af Komiterade framställda omfattande planen för ordnandet af den 
tekniska afton- och söndags-undervisningen i landet har icke någon väsendtlig anmärkning 
förekommit. Direktionen för den tekniska elementarskolan i Malmö förklarar sig till 
alla delar instämma med hvad Komiterade angående denna undervisning anfört, med 
undantag beträffande den af Komiterade föreslagna terminsafgiften. Flera skäl skulle 
också utan tvifvel kunna anföras för att äfven dessa skolor borde lemna en alldeles fri 
undervisning, men å andra sidan synes det dock vara nödvändigt, att vid läroanstalter, 
der den fullkomligaste frihet i valet af läroämnen och i skolbesök är rådande, fordra en 
lindrig skolafgift, en åtgärd, som erfarenheten visat väsendtligt befrämja ett flitigt begag
nande af undervisningen. Komiterade finna således icke anledning att till följe af denna 
direktionens anmärkning frångå sitt förslag i nämnda punkt.
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Komiterade öfvergå nu till granskning af de yttranden Chalmersska Slöjdskolans 
direktion och' lärarekollegium afgifvit, rörande det underdåniga betänkande och förslag 
Komiterade på grund af Kongl. Maj:ts nådiga ofvan åberopade befallning i afseende på 
denna skola framställt. I detta förslag hafva Komiterade framhållit, att enligt deras 
åsigt några genomgripande förändringar i skolans organisation icke voro af behofvet 
påkallade, men att ett något förökadt anslag vore för skolan behöfligt för att för
bättra undervisningen, i synnerhet inom den lägre afdelningen. Dessutom hade Komi
terade föreslagit, dels att göra lärarnes nu af direktionen beroende ställning fastare 
och derigenom mera sjelfständig, och dels att gifva åt föreståndaren säte och stämma 
i direktionen, en åtgärd, som på grund af det sätt hvarpå hon för öfrigt är samman
satt synes Komiterade behöflig, hvarjemte några mindre vigtige förändringar i andra 
punkter föreslagits. — Direktionen har ansett sig böra, i öfverensstämmelse med lärare
kollegiet, afstyrka Komiterades samtliga förslag i hvad de afse Chalmersska Slöjdskolan.

Såvidt Komiterade kunnat af handlingarne finna, ligger för direktionens och lärare
kollegiets afstyrkande hufvudsakligen följande motiv till grund.

Genom Komiterades förslag skulle efter direktionens uppfattning undervisningen 
erhålla en mera elementär riktning, än hvad nu är fallet, och läroanstaltens utveckling 
till en teknisk högskola skulle derigenom hämmas. Denna elementära riktning skulle 
framkallas, dels genom det ändamål, som skolan enligt de föreslagna nya stadgarne 
borde uppfylla, dels genom de förändrade inträdesfordringarne, dels genom utvecklingen 
af den lägre afdelningen och dels genom att differential- och integralräkningen icke 
längre skulle vara ett tvångsämne, utan blott ett frivilligt läroämne vid skolan.

Det är sannt, att Komiterade för sin del anse och att de som sin öfvertygelse 
uttalat, att Chalmersska Slöjdskolan icke bör eftersträfva att blifva en teknisk högskola, 
emedan en enda sådan är för Sverige, åtminstone för den närmaste framtiden, fullt till
räcklig, äfvensom att hon icke skulle kunna motsvara en sådan skolas uppgift utan högst 
betydlig tillökning af statsanslaget. Men deremot hafva de tillerkänt henne en plats 
mellan den tekniska elementarskolan och högskolan.

Chalmersska Slöjdskolans lärarekollegium anför som »de vigtigaste skäl, som tala 
för Chalmersska Slöjdskolans sjelfständiga ställning såsom en fakultet af en högskola» att 

»l:o) från henne utgick initiativet till vetenskaplig teknisk undervisning i 
vårt land;

2: o) hennes med framgång krönta, såväl genom statsanslag och enskilda dona
tioner, som äfven af Komitén erkända verksamhet i den inslagna riktningen;

3: o) de aktningsvärda åtgöranden, som hittills blifvit af staden Göteborg och en
skilda föreningar vidtagna för den lägre tekniska undervisningens befrämjande».

Hvad först beträffar uppgiften, att initiativet till en vetenskaplig teknisk under
visning i vårt land skulle hafva utgått från Chalmersska Slöjdskolan, så, äfven om den 
vore sann, torde den vara af föga betydenhet för den här föreliggande frågan. Meu 
härtill kommer, att sjelfva uppgiften är helt och hållet ogrundad. Lärarekollegiet yttrar: 
»Chalrnersska Slöjdskolan inrättades först år 1829, då den erhöll en organisation, som i
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grunden ännu består; och denna läroanstalt är således här i landet den första, vid hvilken 
mera omfattande och grundliga tekniska studier idkats, då det Teknologiska Institutet 
först 1846 genom en total omorganisation beträdde samma bana, som man med fog kan 
säga blifvit öppnad af den Chalmersska Slöjdskolan». Härvid är att anmärka, att 
Teknologiska Institutet redan år 1827 var i full verksamhet och att redan då, bland 
annat, undervisning i modellarbete, elementar-matematik, fysik och kemi meddelades, 
hvartiH snart kommo andra läroämnen, och att denna undervisning ingalunda varit obe- 
tydande, framgår bland annat deraf, att den meddelades af lärare, som i vetenskapens 
och industriens tjenst förvärfvat ett högt aktadt namn, äfvensom af de för den samma 
utarbetade läroböckerna, hvilka i den mån de utkomnio, mellan år 1831 och 1839, äfven 
infördes vid Chalmersska Slöjdskolan (se: Historisk öfversigt af Chalmersska Stiftelsens 
och Statens Teknologiska läroanstalts tillkomst och undervisningsarbeten, af Carl Palm- 
stedt och Edward v. Schoultz, 1869). Visserligen kunde icke Teknologiska Institutet 
skäligen göra anspråk på benämningen högre teknisk läroanstalt förr än genom reorgani- 
sationen år 1846, men å andra sidan har vid Chalmersska Slöjdskolan, oaktadt des 
förtjenstfulla verksamhet i en mycket elementär riktning, några omfattande och grundliga 
tekniska studier svårligen kunnat idkas förr än då skolan år 1867 genom ett förökadt 
statsanslag sattes i tillfälle att utvidga sin undervisning och föröka sin lärarepersonal.

Beträffande åter det andra af lärarekollegiet anförda skälet, så skulle det med 
lika fog kunna användas för snart sagdt samtliga de tekniske läroanstalterna i vårt land. 
Det gifves väl icke någon af dessa, hvars verksamhet icke, om ock i högre eller lägre 
grad, varit krönt af framgång samt fått åtnjuta bevis på statsmakternas och allmänhetens 
förtroende, och man kan ingalunda rättvisligen tillerkänna Chalmersska Slöjdskolan första 
rummet i detta hänseende. Då direktionen för detta läroverk särskildt framhåller huru- 
ledes elevantalet befunnit sig i en stadig tillväxt, i det nämligen detta antal från år 1865, 
då det var 103, redan år 1873 stigit till 155 och för innevarande år uppgår till 170, 
så torde få anmärkas, att vid Teknologiska Institutet elevantalet från år 1865, då det 
var 121, år 1873 stigit till 210 och nu uppgår till icke mindre än 259 samt att äfven 
vid de tekniska elementarskolorna under samma tid elevantalet betydligt stigit, vid en 
och annan af dem till och med i högre grad än vid Chalmersska Slöjdskolan. Och då 
direktionen vidare anför att af de 170 elever, som nu begagna undervisningen vid Chal
mersska Slöjdskolan, icke mindre än 75 äro från broderlandet, så visar detta utan 
tvifvel att för Norge, hvars tekniska undervisningsväsende hittills vunnit en temligen 
ringa utsträckning, skolan är af väsendtligt gagn, men det visar tillika, att antalet af 
hennes svenska lärjungar icke är betydligt större än vid de tekniska elementarskolorna, 
oaktad hennes fördelaktigare läge och rikligare anslag.

Lika litet kunna de aktningsvärda åtgöranden som af staden Göteborg och en
skilda föreningar vidtagits för den lägre tekniska undervisningen i denna stad, åberopas 
som något giltigt skäl för att Chalmersska Slöjdskolan skall förvandlas till en teknisk 
högskola. Dessa uppoffringar äro jemförelsevis ingalunda större, än hvad åtskilliga andra
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kommuner, t. ex. Malmö, gjort för samma ändamål och de afse, med undantag för upp
låtelsen af tomtplats för Chalmersska Slöjdskolans nybyggnad, uteslutande den lägsta tek
niska undervisningen, nämligen uti afton- och söndagsskolan.

Det torde häraf framgå, att om de hufvudskäl, som blifvit af Chalmersska Slöjd
skolan anförda, ega någon beviskraft, så är det i en alldeles motsatt riktning mot hvad 
kollegiet framhållit.

För Komiterade synes det uppenbart, att en enda teknisk högskola hos oss är, 
med afseende å laudets ringa folkmängd och lätta kommunikationsmedel, fullt tillräcklig, 
men att denna högskola bör så utrustas och ordnas, att hon må kunna fullt motsvara 
sitt ändamål. Att Komiterade icke äro ensamma om denna åsigt, framgår deraf, att 
ingeniörföreningen, som omfattar landets mest framstående ingeniörer och mekaniker, en
hälligt förklarat, att de anse ett enda högre tekniskt läroverk vara för Sverige tillräck
ligt (Ingeniörföreningens Förhandlingar, fjerde årgången, sid. 149). Dermed vilja Komi
terade ingalunda bestrida gagnet af två med hvarandra täflande högre tekniska läroverk, 
men att endast för täflans skull upprätta två, när ett är tillfyllestgörande, synes icke 
förenligt med en klok hushållning med statens tillgångar. Om antingen genom kommuners 
eller enskilda personers uppoffringar en andra teknisk högskola i vårt land kommer till 
stånd, skulle detta utan tvifvel vara till verkligt gagn, så framt det icke sker på be
kostnad af den elementära undervisningen, som är den af behofvet mest påkallade.

Chalmersska Slöjdskolan i hennes nuvarande verksamhet är ingalunda att betrakta 
som ett i vanlig mening högre tekniskt läroverk, utan som en väl utrustad teknisk ele
mentarskola eller hvad stundom brukar kallas högre slöjdskola. Det är denna hennes 
aktningsvärda verksamhet Komiterade velat utveckla och befästa.

Direktionens och lärarekollegiets anmärkningar mot det ändamål för skolan, som 
i Komiterades förslag blifvit uppstäldt, synas så mycket mindre berättigade, som det är 
just detta ändamål skolan hittills har uppfyllt, och, enligt hvad de förstnämnda båda 
korporationerna framhållit, till det allmännas gagn. Skolan har nämligen lemnat under
visning åt ganska många ynglingar och unga män, som egnat sig åt den industriela arbe
tarens yrke, och likaså har vid henne ett stort antal personer, hvilka nu innehafva be
fattningar som verkmästare och ledare af tekniska anstalter och byggnadsarbeten, för- 
värfvat grundläggande kunskaper. Någon ingeniörsundervisning har hon icke lemnat. 
Dertill fordras vida mer omfattande lärokurser och flera lärotimmar i hithörande kun- 
skapsgrenar, än hvad hennes program erbjuder. Visserligen hafva några personer, som 
nu innehafva anställning som ingeniörer, inhemtat sina teoretiska kunskaper vid Chal
mersska Slöjdskolan, men så är^äfven förhållandet med flera af de tekniska elementar
skolornas lärjungar; ja, dylika befattningar innehafvas, som bekant är, någon gång af 
personer, som icke studerat vid något tekniskt läroverk.

Den i stadgarne af den 26 September 1862 intagna bestämmelsen om skolans 
ändamål är helt enkelt en definition på en teknisk läroanstalt, denna må nu vara en
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högskola eller en arbetareskola; Komiterades förslag afser deremot att närmare beteckna 
skolans karakter, utan att likväl dermed vilja lägga några tryckande band på hennes 
verksamhet.

Borttagandet ur stadgarne om skolans skyldighet att besvara remisser och till— 
handagå enskilde näringsidkare med råd och upplysningar är i ful] öfverensstämmelse 
med hvad Komiterade föreslagit för Teknologiska Institutet, och kan således svårligen 
vara för Chalmersska Slöjdskolan nedsättande.

Icke heller synes det vara befogadt att påstå, det den af Komiterade föreslagna, 
ringa förändringen uti inträdesfordringarne skulle verka menligt för skolan. Komiterade 
hafva blott utbytt det i de nu gällande stadgarne förekommande, till följe af olikheterna 
mellan de båda bildningslinierna obestämda uttrycket: »kunskapsmått i matematik, som 
vid rikets allmänna högre elementar-läroverk meddelas» mot det bestämda »i matematik, 
geometri, motsvarande sex böcker af Euclides; algebra, två grader». Om ock man skulle 
kunna tolka denna förändring, som en förminskning i de nu för inträde i den högre af- 
delningen gällande fordringarne, så vidt dessa afse reallinien, så torde det i alla fall 
vara afgjordt bättre att hafva bestämda, måttliga, men med allvar tillämpade fordrin
gar, än till namnet högre, hvilka äro obestämdt angifna och icke kunna med fasthet 
vidhållas.

Chalmersska Slöjdskolans direktion och lärarekollegium söka vidare framhålla, 
att den utvidgning och anordning, som Komiterade föreslagit för skolans lägre afdelning 
skulle vara både obehöflig och skadlig för den högre afdelningen. — Huru stor anledning 
Komiterade haft att föreslå en ordnad undervisningsplan för den lägre afdelningen, synes 
deraf att vid denna år 1873 funnos icke mindre än 62 lärjungar, som vunnit inträde på 
de mot folkskolans kunskapsmått svarande fordringar, hvilka för denna afdelning äro 
gällande, och hvilka i allmänhet mycket unga lärjungar ega frihet att välja bland de 
följande hvilka läroämnen de behaga: matematik, elementar-mekanik, beskrifvande geo
metri med linearritning, mekanisk teknologi, elementar-kemi, frihandsteckning, model- 
lering och verkstadsarbete, utan att någon ordnad undervisningsplan med bestämd tid för 
kursens genomgående för dem finnes. Detta är så mycket mindre lämpligt som, bland 
de nämnda läroämnena, undervisningen i elementar-mekanik, mekanisk teknologi och 
elementar-kemi för närvarande skall af dessa lärjungar åtnjutas gemensamt med den högre 
afdelningens lärjungar, hvilka ega väsendtligt större förkunskaper. Komiterade hafva 
föreslagit en tvåårig lärokurs för den lägre afdelningen med särskild, för dennas lärjun
gars förkunskaper afpassad undervisning. Det torde ock vara uppenbart, att om en 
lägre afdelning skall finnas vid Slöjdskolan, så bör för den samma finnas ordnad en un
dervisningsplan och en bestämd lärotid. Ar återigen den lägre afdelningen öfverflödig, 
så bör den indragas. Dess qvarstående synes dock helt och hållet betingad af Chalmers’ 
testamentariska föreskrift. Ar åter en sådan på grund af testators föreskrift nödvändig, 
hvilket Komiterade för sin del tro, så bör den anordnas så, att den kan göra verkligt 
gagn och så att den hedrar testators minne. Att den, på sätt lärarekollegiet antyder,
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skulle skada den tekniska afton- och söndagsskolan, är icke bevisadt samt i hög grad 
osannolikt, då de ega så väsendtligt olika syfte. De torde tvärtom i sjelfva verket, den 
ena som afton-, den andra som dagskola, ömsesidigt komplettera hvarandra.

Beträffande åter Komiténs förslag, att differential- och integralräkningen skulle 
vara ett frivilligt, men icke ett obligatoriskt läroämne vid skolan, så utgör detta endast 
ett återgående till en anordning, som förut varit vid skolan tillämpad. Komiterade er
känna fullkomligt riktigheten af den stora betydelse, som lärarekollegiet tillskrifver detta 
läroämne — men med ett vifkor: att undervisningen deri sker grundligt och tillräckligt 
omfattande, samt meddelas elever, som ega säker elementär förbildning. Om deremot, 
som händelsen är vid Chalmersska Slöjdskolan, den högre matematiska undervisningen 
måste ske på bekostnad af den tid, som är så väl beböflig för en grundlig öfning i den 
lägre matematiken, är den mera till skada än till gagn. Obestridligt är differential- 
och integralräkningen af stor vigt för ett strängt vetenskapligt studium af mekanikens 
och fysikens olika delar, men vida mer omfattande lärokurser i dessa läroämnen än hvad 
vid Chalmersska Slöjdskolan nu föredragas, skulle, som exemplet vid åtskilliga utländska 
läroverk visar, kunna genomgås med elementar-matematiken som grundval. Ett allvar
ligt studium med elementär ståndpunkt är vida att föredraga framför ett ytligare, om 
ock skenbart högre. Den tekniska undervisningen vid Chalmersska Slöjdskolan skulle 
derföre endast kunna vinna, men icke förlora genom den föreslagna förändringen.

Lika litet torde den anmärkning mot Komiterades förslag, att utom den treåriga 
kemiskt-tekniska kursen vid skolan upprätta en dylik tvåårig kurs, vara befogad. Lärare
kollegiet afstyrker detta, »emedan för elever med vanliga anlag en sådan kurs vore allt 
för otillräcklig och det för elever med mera framstående anlag finnes tillfälle att såsom 
extra-elever inom kortare tid än den normala afsluta sina studier». En bestämmelse 
om en tvåårig kemiskt-teknisk kurs skulle dessutom vara menlig, »emedan den torde 
gifva föräldrar och målsmän anledning till försök att låta sina söner och myndlingar 
begagna sig af denna kurs, i tanke att vinna tillräckliga kunskaper för att efter den
samma kunna utveckla sig utan vidare biträde». Dessa af lärarekollegiet anförda om
ständigheter synas Komiterade snarare tala för än emot den föreslagna anordningen. De 
visa, att för lärjungar med ovanliga anlag kursen kan genomgås på kortare tid än tre 
år, äfvensom att flera ynglingar skulle vara i behof att försöka begagna denna utväg. 
Uppenbart torde vara, att det är vida bättre att hafva en systematiskt ordnad under
visning med tvåårig kurs än att låta ynglingarne i egenskap af extra-elever söka sig 
väg genom skolan. .För öfrigt kan för flera grenar af industrien äfven en mindre om
fattande kemiskt-teknisk kunskap vara tillfyllestgörande. Man har derföre vid den nya 
polytekniska skolan i Aachen anordnat kemiskt-tekniska kurser med 3-årig, med 2-årig 
och 1-årig lärokurs. Det är hufvudsakligen dessa förhållanden och icke endast det ringa 
antalet lärjungar i kemiskt-tekniska afdelningen vid Chalmersska Slöjdskolan, som föranledt 
Komiterades förslag i denna punkt.

På grund af hvad nu blifvit anfördt synes det, att om verkligen, som direktionen
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och lärarekollegiet antyda, de af Komiterade föreslagna förändringarne äro djupt ingri
pande, så äro de det derigenom, att de skulie förvandla Chalmersska Slöjdskolan från 
en skola med mycket oklart syfte och bristfällig undervisningsplan till en läroanstalt med 
en bestämd och gagnande verkningskrets samt en derefter afpassad undervisning.

Slutligen anse sig Komiterade böra yttra några ord i anledning af direktionens 
för Chalmersska Slöjdskolan anmärkning, att de lokala styrelsernas för dessa läroverk 
myndighet och till följd deraf äfven deras verksamhet blifvit nog mycket kringskuren 
genom Komiterades förslag om inrättandet af en öfverstyrelse. Direktionen befarar, att 
detta skall leda till skadlig enformighet vid skolorna och likgiltighet hos de lokala sty
relserna. Utan tvifvel skulle man kunna helt och hållet lemna de särskilda skolorna åt 
dessa styrelsers omsorg, om man finge hos dem förutsätta, utom den goda viljan, äfven 
tillräcklig insigt i hit hörande invecklade frågor. Men om ock det kan förutsättas i be
tydande städer, att som styrelseledamöter fullt lämpliga personer alltid finnas att tillgå, 
så kan det icke vid smärre städer i allmänhet vara händelsen, allraminst om, som 
Komiterade föreslagit, afton- och söndagsundervisningen skall utsträckas äfven till de 
minsta orter. Att inspektion är behöflig, synes äfven direktionen erkänna. Men skall 
denna inspektion blifva af verkligt gagn, bör öfverstyrelsen erhålla någon myndighet öfver 
skolorna. Komiterade hafva likväl ingalunda föreslagit att i väsendtligare mån inskränka 
de lokala styrelsernas inflytande. Uttrycket »att anskaffa passande undervisningsmateriel 
och lämpliga läroböcker» synes direktionen hafva missuppfattat, då hon anser det göra 
ingrepp i de lokala styrelsernas rättigheter. Härmed afses uppenbarligen att söka, an
tingen inom landet genom lämpliga industriidkare, eller från välkända fabriker i utlandet 
förskaffa för våra tekniska elementar-skolor samt afton- och söndagsskolor fullt passande 
modeller, instrumenter, planscher o. s. v., som för den vetenskapliga och konstnärliga un
dervisningen äro af väsendtlig vigt, för att sedermera för lindrigt pris hålla dem till
gängliga för de skolor, hvilka önska tillegna sig dem; äfvensom att, när passande läro
böcker saknas, låta genom derför lämpliga personer utarbeta sådana, för att tillhanda
hålla dem för de skolor, hvilka deraf hafva behof. Ingen, som har någon kännedom om 
den tekniska undervisningens ställning i vårt land, torde rimligtvis kunna anse dessa åt
gärder onödiga eller skadliga.

Det torde för öfrigt framgå af samtliga de förslag Komiterade afgifvit rörande 
den tekniska undervisningen, att de ingalunda eftersträfva att gifva denna enformighet. 
De hafva derföre icke tillstyrkt lika organisation för Chalmersska Slöjdskolan och Tek
nologiska Institutet, utan anvisat hvardera läroverket sin bestämda verkningskrets och 
derefter afpassat deras anordning. I fråga om de tekniska elementarskolorna hafva de 
föreslagit byggnadsafdelningar vid skolorna i Norrköping och Malmö, men deremot en 
afdelning för bergsvetenskap vid skolan i Örebro. De hafva icke föreslagit någon för 
dessa läroverk orubblig läroplan, utan att denna borde modifieras efter lokala omständig
heter. Lärarne vid dessa läroverk skulle efter Komiterades förslag erhålla en sjelfstän- 
digare ställning, förbättrade inkomster och ett väsendtligt ökadt inflytande på skolans

II
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ledning. Afton- och söndagsskolorna skulle helt och hållet afpassas efter de särskilda 
orternas behof, men dessa skolors styrelse skulle alltid vara i tillfälle att för frågor 
rörande organisation, undervisningsplan, samlingar etc. erhålla sakkunnigt biträde.

Beträffande Komiterades förslag till den lägre bergsundervisningens ordnande, har 
Jernkontorets styrelse, i dess underdåniga utlåtande af den 10 Mars, endast gjort an
märkningar mot den sista punkten, hvilken lyder sålunda: »Om staten framgent kommer 
att bestrida de kostnader för den teoretiska bergsundervisningen, som här ofvan blifvit 
föreslagne, synes det billigt att brukssocieteten, som redan gifvit anslag till den praktiska 
undervisningen för eleverne vid bergsskolan i Stockholm, antingen åtager sig anskaffandet 
af ett jernverk, afsedt för de i det föregående nämnda öfningar» (så väl för eleverna 
vid de lägre bergsskolorna som för arbetare och andra, hvilka vilja förkofra sig i prak
tisk jernhandtering) »eller ock förbinder sig att betäcka de för ett sådant verks begag
nande erforderliga kostnader».

Jernkontorets styrelse yrkar i dess utlåtande att ifrågavarande praktiska under
visning skall bekostas af staten, och Komiterade anse sig derföre nu böra närmare ut
veckla motiverna för sin i detta afseende uttalade åsigt.

Ehuru staten för jordbruket och skogshushållningen, uti hvilka vidtomfattande 
industrigrenar staten särskildt såsom jord- och skogsegare är intresserad, till en del be
kostar praktisk undervisning åt dem som vilja egna sig åt dessa yrken, så anse Komite
rade detta icke kunna blifva en gällande regel för alla industrigrenar, och att någon gräns 
bör finnas för statens åliggande att förskaffa industriidkare kunskaper. Denna gräns 
synes Komiterade böra inskränkas till meddelande af med tidens fordringar öfverens- 
stämmande teoretiska kunskaper för industriidkare och till det mått, som för olika bild- 
ningsstadier kan anses lämpligt. Att bereda tillfällen till eller bekosta praktisk under
visning i alla särskilda yrken, torde blifva för staten allt för svårt och kostsamt, ehuru 
visserligen i särskilda fall det torde vara lämpligt, att staten, för att befrämja vigtiga 
industrigrenar och för att befordra näringsfliten i vissa trakter, medverkar till läroverk
städers upprättande. Den hufvudsakliga kostnaden och omsorgen för sådan praktisk 
undervisnings anordnande och fortgång synes dock böra tillkomma industriidkarne sjelfve 
eller ock, då de hafva en mer lokal betydelse, de respektive kommunerne. Föreningar 
mellan industriidkare synas härvid kunna vara af stort gagn.

Hvad sådana föreningar kunna åstadkomma för en industris utveckling har den 
svenska brukssocieteten på det tydligaste, och på ett för densamma hedrande sätt, ådaga
lagt genom stiftelsen af Jernkontoret, som 1747 började sin verksamhet. Om denna in
stitution hafva många framstående utländska bergsmän uttalat de högsta loford och till- 
skrifvit densamma förtjensten af den svenska jernhandteringens raska och storartade 
framsteg under det sista århundradet.
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Genoin den, utan stort betungande för bruksegarne, samlade Jernkontorsfonden 
har, utom de fördelar, som äldre och yngre generationer deraf redan fått skörda, ett 
dyrbart testamente blifvit till efterkommande lemnadt, som bör lända fäderneslandet och 
alla framtida svenska jerntillvcrkare till synnerligt gagn.

Brukssocieteten har, genom denna institution och under ledning af patriotiske 
och ädelsinnade män, utvecklat en så storartad verksamhet att statens bidrag ansetts 
föga behöfva tagas i anspråk, så väl för jernhandteringens som bergsundervisningens be
främjande. Så har staten endast med omkring en tredjedel behöft bidraga till under
hållet af den gamla bergsskolan i Falun och före år 1872 icke lemnat något bidrag till 
bergsskolan i Filipstad. För året 1869, då Falu bergsskola flyttades till Stockholm och 
ingen praktisk undervisning i jernhandtering egde rum, fick det dittills vanliga Jernkon- 
torsanslaget af 15000 kronor, ytterligare förökadt med 1000 kronor, användas till inköp 
af härvarande bergsskolas tomt.

Statens bidrag för jernhandteringens befrämjande har, utom det ofvannämnda 
anslaget till Falu bergsskola, hufvudsakligen inskränkt sig till ett lån åt Jernkontoret 
mot låg ränta, hvarå räntevinsten utgjorde den så kallade Rön- och Försöksfonden, af- 
sedd för bekostande af utredningar och försök, hvilka till en icke ringa del utförts 
under ledning af tjenstemännen å Jernkontorets (år 1865 på indragning ställda) tek
niska stat.

»Med vilkor af bergsskolans i Falun sammanställning med det Teknologiska In
stitutet i Stockholm och ändamålsenliga anordning i enlighet med tidens fordringar», har 
brukssocieteten beviljat 15000 kronor årligen »till bergsskoleelevernas praktiska under
visning». Af detta anslag har i medeltal för åren 1870—74 endast utgått 6,800 kronor. 
Undervisningen i jernhandtering försiggick under år 1870 vid Söderfors, och under 
åren 1871—73 vid Björneborg mot en afgift, för verkstädernas upplåtande, af 1500 
kronor pr år. Under 1874 måste denna undervisning förflyttas till annat ställe mot en 
afgift af 3000 kronor och för innevarande år har man åter nödgats anskaffa ny plats 
mot en afgift af 5000 kronor. Detta sätt att taga sig fram, med flyttning för hvarje 
år, är på det högsta otillfredsställande, blifver mycket kostsamt samt ohållbart i längden. 
Det är derföre påtagligt, att en annan anordning måste ske, och det synes naturligast 
att all praktisk undervisning i jernhandtering, så väl för eleverne vid bergsskolan i 
Stockholm som vid de lägre bergsskolorna, bör meddelas vid ett och samma jernverk, 
hvarigenom densamma på billigaste och ändamålsenligaste sätt kan anordnas.

I och med bergsskolans flyttning till Stockholm 1869 har staten åtagit sig hela 
den teoretiska undervisningen, hvilken, utom kostnaden för elevernas förberedande stu
dier vid det Teknologiska Institutet, numera bestiger sig vid bergsskolan till 20,500 
kronor årligen. Sedermera har staten åtagit sig att, till ett belopp af 6000 kronor pr 
år, lemna reseanslag åt personer, hvilka vilja besöka främmande länder för att utvidga 
sina kunskaper i bergshandtering, och slutligen bidragit med 14,000 kronor årligen till 
de lägre bergsskolorna i Filipstad och Falun.
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Kommer sistnämnde anslag att ökas till cirka 26,000 kronor och 3,000 kronor 
beviljas för en bergsskoleafdelning i Örebro, så uppgå statens omkostnader för bergsun
dervisning, utom den förberedande undervisningen vid Teknologiska Institutet, till 55,500 
kronor, hvilket belopp öfverstiger statens inkomster af bergverkstionden.

Komiterade hafva ingalunda, med anledning af de uppoffringar Jernkontoret gjort 
för den praktiska bergsundervisningen, kunnat grunda anspråk på nya uppoffringar för 
samma ändamål. De hafva endast anfört dem som exempel, visande den väg, som här
vid borde följas. Men dels på grund af de allmänna ofvan anförda skäl beträffande den 
rent praktiska undervisningen, dels på grund af de särskilda nu framhållna omständig
heterna hafva Komiterade ansett billigt (och så billigt att det med skäl kunde ifråga
sättas, huruvida det icke borde utgöra ett vilkor för statens öfvertagande, på sätt Ko
miterade föreslagit, af den teoretiska undervisningen vid de lägre bergsskolorna, till hvil— 
ken brukssocieteten förut anslagit medel), det brukssocieteten åtager sig att bekosta den 
praktiska undervisningen i jernhandtering vid ett lämpligt jernverk; och hvilken under
visning, genom ledning och tillsyn af brukssocietetens ledamöter, bör kunna ombesörjas 
på ett mera ändamålsenligt och fruktbringande sätt än af staten.

Beträffande den praktiska undervisningen i grufbrytning, hvilken försiggått dels 
vid Åtvidaberg och Falun och dels under resor till andra gruffält, så sammanfaller denna 
på det närmaste med brukssocietetens intressen i afseende å jerntillverkningen, och med
för inga stora kostnader, i jemförelse med den praktiska undervisningen i jernhandtering.

Mot bestridandet af den praktiska undervisningen i koppar-, bly- och silfversmält- 
ning medelst Jernkontorets medel kan med skäl invändas, att denna undervisning är 
främmande för brukssocietetens intressen. Men denna undervisning inskränker sig van
ligen till några dagars besök (utan åtföljande arbetsöfningar) på ställen, der sådana 
processer förehafvas, och omkostnaderna derför äro obetydliga, hvarjemte dessa besök 
äfven äro af vigt för undervisningen i den allmänna metallurgien, och till följe deraf 
äfven för den i jernets metallurgi.

De ringa utgiftsposterna vid kopparverk m. ra. kunna emellertid utan svårighet 
bestridas af statens anslag till bergsskolans metallurgiska afdelning.

Direktionen för den tekniska skolan i Örebro har instämt i Komiterades förslag 
till inrättande af en bergsafdelning vid nämnda skola, men uttalat den mening att under
visningen i jernhandtering och grufbrytning, i stället för att bestridas af 2:ne extra 
lärare, såsom Komiterade föreslagit, borde uppdragas åt en ordinarie lärare, en lektor, 
hvilken tillka skulle bestrida undervisningen i mineralogi och geologi, som annars skulle 
ombesörjas af en extra lärare mot ett arvode af 200 kronor; äfvensom att, i följd 
deraf, det föreslagna anslaget för bergsafdelningen borde höjas från 3,000 till 3,800 à 
4,000 kronor.
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Utan att vilja bestrida fördelen af en sådan framtida anordning af undervisningen, 
hafva Komiterade, innan erfarenhet vunnits huru stort antal elever kunna vilja begagna 
sig af denna bergsskoleafdelning, ansett lämpligast att tillsvidare låta denna undervis
ning i metallurgi och grufvetenskap bestridas genom 2:ne extra lärare. Visar det sig 
att denna bergsafdelning fortfarande blifver talrikt besökt och finner man någon person 
med tillräckliga praktiska insigter i både jernhandtering och grufbrytning, som är lämplig 
och villig att åtaga sig undervisningen i båda dessa läroämnen, bör något hinder för 
att framdeles vidtaga någon anordning icke möta, enär extra lärarne icke äro fast 
anstälda.

Komiterade hafva derföre icke funnit skäl att, på grund af direktionens fram
ställning, frångå sitt förslag i detta hänseende.

Stockholm den 13 April 1875.



Underdånigt Utlåtande af Kongl. Maj:ts och Rikets 
Commerce-Collegium.

Sedan Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium i underdånig 
skrifvelse den 6 December 1872 gjort framställning om vidtagande af nådig åtgärd 
för åstadkommande af utredning i uppgifna hänseenden angående åtskilliga i samma 
skrifvelse omförmälda tekniska undervisningsanstalter, samt Eders Kongl. Maj:t enligt 
nådigt bref den 28 i nämnda månad uppdragit åt den af Kongl. Maj:t den 7 näst- 
förutgångna Juni för utredning af frågan om vissa läroverks sammanförande till 
en teknisk högskola förordnade Kommitté, att beträffande dels de tekniska elemen
tarskolorna samt dermed förenade söndags- och aftonskolor äfvensom tekniska 
söndags- och aftonskolan i Eskilstuna, dels Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, 
dels slöjdskolan i Stockholm, dels det eller de för bergshandteringen afsedda 
lägre läroverk, som kunde erfordras för fyllande af de behof, hvilka de nuvarande 
bergsskolorna i Filipstad och Falun hade till uppgift att tillgodose, äfvensom de 
för bergsarbetare åsyftade undervisningsanstalter, som med sistnämnda skolor 
vore förenade, verkställa utredning i ändamål att söka bestämma så väl rätta 
omfånget för undervisningen vid hvarje af nämnda läroanstalter och deras ställ
ning till de allmänna elementarläroverken, som ock sättet, huru samma läroanstal
ter måtte kunna, i den mån uppgiften för dem vore gemensam, komma att arbeta 
med den enhet, hvartill gemensamheten i uppgift föranledde, efter hvilken utred
ning Kommittén, som jemväl borde taga i öfvervägande, huruvida någon förändring 
i organisationen af den med tekniska skolan i Borås förenade väfskola vore er
forderlig, skulle till Eders Kongl. Maj:t afgifva det underdåniga utlåtande, hvartill 
omständigheterna gåfve anledning, jemte förslag till stadgar för ifrågavarande 
läroanstalter; så hafva Kommitterade den 21 November 1874 afgifvit underdånigt 
betänkande och förslag angående den lägre tekniska undervisningen i riket.

Commerce-Collegium, som genom nådig remiss blifvit anbefaldt att, efter 
inhemtande af Teknologiska Institutets, styrelsens för Chalmerska slöjdskolan, 
samtlige styrelsernas för de tekniska elementarskolorna, styrelsens för tekniska
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söndags- och afton-skolan i Eskilstuna och fullmäktiges i Jernkontoret yttranden, 
sig utlåta i anledning af nämnda, till Collegium i tryckt exemplar öfverlemnade, 
betänkande, har från bemälda Institut, styrelser och fullmäktige infordrat yttrande 
i ämnet, af hvilka till Collegium inkomna yttranden Collegium, på gifven anled
ning, lemnat Kommitterade tillfälle att taga kännedom; och får, sedan Kommitte- 
rade, med skrifvelse i ämnet, samma yttranden den 24 nästlidna April till Colle
gium återställt, Collegium, med bifogande af remissakten äfvensom af öfrigatill 
ärendet hörande handlingar, nu, rörande detta ärende, i underdånighet anföra följande.

I förenämuda betänkande hafva Kommitterade gjort till föremål för utred
ning samtliga de i ofvanberörda nådiga bref den 28 December 1872 i sådant hän
seende omförmälda undervisningsanstalter, blott med undantag af slöjdskolan i 
Stockholm, beträffande hvilken Kommitterade anmält sig skola afgifva särskildt 
yttrande. Vid denna utredning hafva likväl, i hvad angår uppdraget att utarbeta 
förslag till stadgar för undervisningsanstalterna, Kommitterade, som afgifvit dylikt 
förslag endast för Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, hemställt, att, enär de för
ändringar, som rörande de tekniska elementarskolorna blifvit ifrågaställda, vore 
af den genomgripande natur, att de nya stadgarne skulle komma att hvila på helt 
andra grunder än de nu gällande, och dessas innehåll således vore väsentligen 
beroende derpå, huruvida och i hvad mån de af Kommitterade framställda förslag 
vunne afseende, med utarbetandet af dessa stadgar måtte få anstå, till dess Eders 
Kongl. Maj:ts och Riksdagens beslut angående de i Kommitterades betänkande 
afgifna reorganisationsförslag blifvit fattade.

Efter inledande allmänna anmärkningar om den lägre tekniska undervis
ningen hafva Kommitterade behandlat frågan först om de tekniska elementarsko
lorna, derefter om tekniska afton- och söndagsskolor, samt bland dessa om dit- 
hörande skola i Eskilstuna, sedermera om Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, 
och slutligen dels om läroanstalterna för den lägre bergsundervisningen, dels om 
väfskolan i Borås; dervid Kommitterade tillika, för jemförelse, redogjort för åtskil
liga till den tekniska undervisningen hörande förhållanden i andra länder.

Då Collegium nu, på nådig befallning, går att yttra sig i anledning af detta 
betänkande, skall Collegium tillika taga behörig hänsyn till hvad både de, som 
rörande samma betänkande sig utlåtit, i ärendet andragit och hvad Kommitterade 
med afseende derå i förenämnda, till Collegium ställda, skrifvelse i saken vidare 
anfört.

För bestämmandet af den tekniska elementarskolans ställning inom under
visningens område hafva, efter angifvande af den skilnad i verkningskrets, som 
förefunnes emellan denna skola och dels realskolan, dels den tekniska högskolan, 
hvilka hade till uppgift, den förra att bibringa en allmän realbildning, och den 
senare att meddela de kunskaper, som vore erforderliga för ingeniören och kon
struktören samt i allmänhet att bibringa den högre, på en strängt vetenskaplig
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grundval byggda, tekniska bildningen, Kommitterade, med erinran att den tekniska ele
mentarskolan måste hos sina lärjungar förutsätta en viss grad af allmän bildning, hvil
ken det tillhörde realskolan att meddela, samt med antydan att det syfte, hvartill den 
tekniska elementarskolan borde sträfva, vore “att bereda en god och ändamålsenlig ut
bildning af verkmästare för fabrikerne, idkare af de små industrigrenarne och underord
nade ledare för byggnadsarbeten“, uppställt såsom hufvudsakligt ändamål för samma 
skola att “för inträde i teknikens tjenst bereda unge män, som vilja egna sig åt yrken 
eller befattningar, för hvilka elementära tekniska kunskaper äro af behofvet på
kallade“. I hennes egentliga bestämmelse skulle icke ingå hvarken att omedel
bart sträcka sin verksamhet inom den allmänna elementarskolans arbetsfält eller 
att förbereda till inträde i en högre teknisk läroanstalt, utan skulle den utgöra 
ett helt för sig, afsedt att till den omfattning, som de elementära hjelpmedlen 
medgåfve, bibringa en i sitt slag sjelfständig art af teknisk bildning. Bland de i 
ämnet hörde, hvilka yttrat sig i denna del, har endast Direktionen för tekniska 
elementarskolan i Örebro uttalat en i viss mån afvikande mening, i det Direktio
nen, med antydan å ena sidan, att lärjungarne icke till följd af skolans läroplan 
skulle tvingas att under sin vistelse i skolan afstå från all förkofran i de till rent 
mensklig bildning hörande ämnen, å andra sidan förmält sig anse, att den tek
niska elementarskolan borde stå i ungefär samma förhållande till den tekniska 
högskolan, som de allmänna elementarläroverken till universitetet, samt att endast 
under denna förutsättning den tekniska undervisningen kunde anses utgöra ett på 
tillfredsställande sätt ordnadt helt. Så väl styrelsen för Teknologiska Institutet, 
som Direktionerna för tekniska elementarskolorna i Norrköping och Malmö hafva 
deremot, hvar för sin del, instämt i den uppfattning angående tekniska elementar
skolans ändamål, som af Kommitterade blifvit framställd ; och då, ur synpunkten af de 
förhållanden, från hvilka Kommitterade utgått, öfvervägande skäl torde få antagas 
tala för den af Kommitterade föreslagna begränsning af sagda skolas verksamhet, 
sådan denna skulle gestalta sig enligt här anförda bestämning af berörda ända
mål, sammanställd med den af Kommitterade i fråga om undervisningsplanen angifna 
omfattning af lärokurserna, synes det resultat, hvartill Kommitterade härutinnan 
kommit, vara af beskaffenhet att böra såsom allmänt underlag för frågans bedö
mande och sakens ordnande godkännas; ehuru i detta hänseende, liksom i åtskil
liga andra punkter, det utan tvifvel skulle varit för saken väsentligen främjande, 
om Kommitterade redan nu äfven uppgjort förslag till stadgar för denna skola, enär 
derigenom vunnits en mera bestämd öfverskådiighet öfver läroanstaltens hela or
ganisation..

Mot de uppställda bestämmelserna angående inträdesfordringarna vid denna 
skola hafva erinringar i olika riktningar blifvit gjorda af Direktionerna för de 

. tekniska elementarskolorna; men med afseende å hvad Kommitterade dels i betän
kandet, dels i skrifvelsen till Collegium härom anfört, finner Collegium dervid i
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hufvudsak icke vara påkallad annan anmärkning, än att, då, enligt Kommitterades 
förslag, skulle från inträdespröfning vara befriad sådan yngling, som i allmänt läro
verk genomgått fem klasser och söker inträde såsom ordinarie elev, det, med 
hänsyn till det mindre bestämda i uttrycket “genomgått“, torde vara lämpligt före- 
skrifva, att vederbörande vid skolan skulle hafva att, der inträdessökanden ej 
kunde förete för inträdesfordringarna fullt nöjaktigt betyg från nämnda allmänna 
elementarläroverk, pröfning med honom anställa.

I sammanhang med frågan om inträdesfordringarna, och sedan Kommitterade, 
vid det förhållandet att den tekniska elementarskolan icke kunde ställas i ome
delbart samband med den vanliga folkskolan, lemnat en antydan om, bland annat, 
att den tekniska afton- och söndagsskolan skulle, jemte det den verkade för sin 
närmaste och egentliga bestämmelse, bilda en “brygga från folkskolan till det tek
niska elementarläroverket“, till underlättande, särskildt för extra elever, af inträde 
i detta läroverk, hafva Direktionerna för de tekniska elementarskolorna i Norr
köping och Borås ifrågasatt anordnandet af en förberedande undervisningsanstalt 
för sagda läroverk, Direktionen för skolan i Norrköping sålunda, att denna anstalt 
skulle utgöra en särskild skola, och Direktionen för skolan i Borås under den 
form, att samma anstalt skulle med sjelfva det tekniska elementarläroverket in- 
förlifvas. Med afseende härå hafva i skrifvelsen till Collegium, Kommitterade, som 
i valet emellan dessa begge förslag, på angifna skäl, lemnat företräde åt det af 
Direktionen för skolan i Norrköping framställda, och derjemte instämt i hvad 
föreståndaren för denna skola uti ett vid Direktionens underdåniga utlåtande fogadt 
memorial anfört om önskvärdheten deraf, att en förberedande läroanstalt i berörda 
syfte måtte komma till stånd, likväl förklarat, att då en sådan skola, som den 
bemälde föreståndare föreslagit, rätteligen torde kunna anses som en högre art 
af folkskola med en vidsträcktare uppgift än endast, den att förbereda till den tek
niska elementarskolan och för öfrigt i första rummet torde böra bekostas af kom
munen, Kommitterade saknade anledning att närmare taga nämnda förslag i öfver- 
vägande. Icke heller Collegium lärer hafva att här göra detta förslag till föremål 
för någon närmare ompröfning. Emellertid synes Direktionen för skolan i Norr
köping, på sätt af dess underdåniga utlåtande framgår, nu blott haft för afsigt att å 
denna sak fästa Eders Kong], Maj:ts nådiga uppmärksamhet, och deraf torde den 
äfven vara förtjent, i betraktande af hvad vederbörande erinrat om vigten af att 
erhålla en mot ändamålet någorlunda svarande förmedlingslänk emellan folkskolan 
och den tekniska elementarskolan.

Med förordande af fackindelning vid undervisningen, nemligen för mekanisk
tekniska, för kemisk-tekniska och för de till byggnadskonsten hörande läroämnen, 
hafva Kommitterade likväl tillstyrkt, att delningen i de olika facken må vidtaga så 
sent som möjligt. I sådant afseende hafva ock Direktionerna för skolorna i Norr
köping, Malmö och Borås ifrågaställt någon förändring i den föreslagna delnings-

12
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grunden, särskildt hvad angår läroämnet kemi ; med anledning hvaraf Kommitterade 
i skrifvelsen till Collegium, under hänvisning till det underdåniga betänkandet, 
sid. 56 och 57, yttrat allenast, att, då undervisningsplanerna icke föreslagits såsom 
bindande, utan modifikationer deri, beroende på lokala förhållanden, skulle ega 
rum, de gjorda anmärkningarna icke föranledde till vidare yttrande å Kommitte- 
rades sida. De åsyftade afvikelserna härutinnan, beträffande hvilkas större eller 
mindre lämplighet Kommitterade för öfrigt icke uttalat sig, synas dock vara af den 
betydenhet, att det torde böra tagas i öfvervägande, ej mindre huruvida de må 
kunna hänföras till de “modifikationer“, å sidan 57 af betänkandet närmare bestämda 
såsom “mindre förändringar“ i den normala undervisningsplanen, hvilka det skulle 
tillkomma lokalstyrelserna att medgifva, än ock huruvida med inrymmandet i för
utnämnda hänseende af en sådan rättighet åt sagda styrelser icke skulle äfven- 
tyras, att verksamheten inom de olika skolorna blefve mera än ernadt vore skilj
aktig, samt att hvad med normalplanen afsåges att vinna för ty icke komme att 
vid tillämpningen, i en eller annan väsentligare del, förverkligas.

Enligt Kommitterades förslag, beträffande läroämnena vid skolan, skulle under
visningen i den högre kursen af frihandsteclming och modellering anordnas gemen
samt för afton- och söndagsskolans lärjungar och de elever i den tekniska ele
mentarskolan, som önskade i sådan undervisning deltaga. Direktionerna för sko
lorna i Malmö och Borås hafva i denna del, bland annat, hemställt, att äfven be
rörda kurs i frihandsteckning måtte blifva ett “sjelfständigt“ läroämne vid skolan 
och der få egen lärare, i stället för att förläggas till afton- och söndagsskolan; 
och Direktionen för skolan i Örebro gör en likartad hemställan i fråga om läro
ämnet modellering; varande härvid anmärkt, dels af Direktionen för skolan i Borås, 
att i frihandsteckning, som med afseende å sin vigt för den tekniska bildningen 
äfven borde å programmet uppföras såsom ett obligatoriskt läroämne, kurserna i 
dervarande tekniska afton- och söndagsskola icke kunde få en sådan utsträckning, 
att de blefve lämpliga för den tekniska elementarskolans lärjungar, samt att, på 
grund af uppgifna förhållanden, kommunen icke kunde antagas skola vara villig att 
lemna några större bidrag till utvidgning af afton- och söndagsskolan, hvadan 
tekniska elementarskolans lärjungar skulle komma att sakna en fullständig rit
undervisning, dels af Direktionen för skolan i Örebro, att möjligheten att på före
slaget sätt ordna undervisningen i modellering, hvilket ämne för en teknisk läro
anstalt vore af särdeles stor vigt, komme att helt och hållet bero derpå, huruvida 
den tekniska afton- och söndagsskolan vid den tid, då den nya planen för de 
tekniska elementarskolorna skulle tillämpas, hunnit erhålla ett med afseende härå 
tillräckligt utveckladt skick och en betryggad ekonomisk ställning, i hvilka båda 
hänseenden, såsom ock Kommitterade anmärkt, statens medverkan torde vara nöd
vändig. I skrifvelsen till Collegium hafva Kommitterade väl fortfarande förklarat 
sig anse den af dem förordade anordningen ändamålsenlig, men derjemte antydt,
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att, då i början af den nya organisationens införande vid en eller annan skola svå
righet kunde uppstå att förlägga den tekniska elementarskolans undervisning i 
frihandsteckning och modellering till afton- och söndagsskolan, särskild lärare i 
endera eller båda af dessa läroämnen finge anställas, ehuru, enligt Kommitterades 
åsigt, härför erforderliga medel skulle beredas genom att för vissa andra ända
mål beräknade anslag till skolan skulle få “efter sig företeende omständigheter 
jemnkas“, likväl så, att det för en skola beviljade anslaget i dess helhet icke 
öfverskredes.

Utan att nu ingå i något bedömande af, huruvida en egentligen för arbe
taren afsedd läroanstalt, sådan som en här åsyftad afton- och söndagsskola, må 
vara egnad att företrädesvis motsvara behofvet vid meddelandet af undervisning i 
senast omförmälda läroämnen åt elever vid en teknisk elementarskola, så och 
enär afton- och söndagsskolan skulle ej blott för sin tillkomst, utan äfven för 
vidsträcktheten af skolans verksamhet, blifva i väsentlig mån beroende af medver
kan och anslag från kommunen, under det att vid tekniska elementarskolan under
visningen bekostades af staten, hvilken der således bör kunna ordna denna helt 
och hållet efter skolans ändamål, samt det, vid sådant förhållande, åtminstone i 
sakens nuvarande skick, synes mindre lämpligt att för den senare skolan grunda 
undervisningen i erkändt vigtiga läroämnen på det antagandet, att denna under
visning skall bestridas vid den förra skolan, anser Collegium omständigheterna 
påkalla, att särskild lärarekraft för de nyssnämnda undervisningsämnena vid den 
tekniska elementarskolan göres tillgänglig.

Direktionen för skolan i Norrköping har hemställt, att, enär inträde i skolan 
kunde vinnas af lärjungar, hvilka icke vore konfirmerade, det måtte blifva sörjdt 
för att åt de icke konfirmerade eleverna der meddelades någon timmas kristen- 
domsundervisning i veckan såsom obligatoriskt läroämne. Under erkännande af 
denna frågas vigt, möter det dock svårighet att härutinnan nu föreslå annan 
åtgärd än meddelandet af föreskrift i likartadt syfte med den, som innefattas i 
§ 101 af Kongl. stadgan för Rikets allmänna elementarläroverk den 29 Januari 1859.

Direktionen för skolan i Örebro har äfven yrkat, att undervisning i gymna
stik och sång måtte anordnas, hvilken undervisning Kommitterade, enligt skrifvelsen 
till Collegium, anse visserligen kunna vid skolan meddelas, men böra bekostas 
genom afgifter af de lärjungar, som deri deltaga. Då undervisning i gymnastik 
äfven för lärjungar vid en teknisk elementarskola måste vara af allmän vigt, 
torde för densamma, i likhet med hvad som skett för så kallad krigsbildning, med 
hvilken denna undervisning kunde ställas i samband, medel böra af staten anvisas. 
Tillfälle till undervisning i sång synes deremot kunna beredas på det sätt Kommit
terade antagit.

I afseende å lärarne innehåller Kommitterades förslag, dels att de förnämsta 
läroämnena skulle under normala förhållanden fördelas emellan några vissa hufvud-
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lärare med fast aflöning, och att endast sådana ämnen, hvilka äro af jemförelse- 
vis mindre vigt för den egentligen tekniska undervisningen, borde anförtros åt 
tillfälligtvis anställda biträdande lärare, äfvensom att hufvudlärarne måtte benäm
nas lektorer, dels att lektorerne skulle vid de tekniska elementarskolorna i Norr
köping och Malmö, der upprättandet af särskilda afdelningar för undervisning i 
byggnadslära förordats, blifva fem samt vid de andra tekniska elementarskolorna 
bestämmas till fyra, allt i särskildt uppgifna läroämnen, under det att för öfriga 
ämnen skulle anställas extra lärare med arvode, liksom ock att en eller flera 
assistenter skulle antagas till biträde åt de lärare, hvilkas undervisningsskyldighet 
vore företrädesvis tung, och att ett sådant biträde vore af behofvet särskildt på- 
kalladt för läroverkets föreståndare, hvilken tillika skulle vara hufvudlärare, dels 
att hufvudlärarne borde erhålla en mera betryggad ställning, än de för närvarande 
egde, och att i sammanhang härmed dessa lärare borde erhålla pensionsrätt, med 
tillämpning af de bestämmelser, som för lärarne vid de allmänna elementarläro
verken i detta hänseende vore gällande.

Direktionen för skolan i Norrköping förordar, på angifna skäl, att af de 
fem lektorat, hvilkas innehafvare, enligt Kommitterades förslag, skulle vara hufvud
lärare vid en teknisk elementarskola med fullständig afdelning för byggnadskonst, 
de tre af Kommitterade först nämnda skulle bibehållas, men att de två återstående, 
nemligen dels för byggnadskonst med dertill hörande ritning, dels för beskrifvande 
och praktisk geometri med linear- och croquisritning, hvilka tvenne sistnämnda 
lektorats innehafvare, enligt Kommitterades förslag, skulle ursprungligen åtnjuta en 
aflöning uppgående till blott hälften mot de öfriga lektorerne, måtte förenas till 
ett gemensamt fjerde lektorat med lika aflöning som vid de öfriga lektoraten, så 
att lektoratens antal vid läroverk med nyss nämnda anordning skulle blifva fyra 
i stället för fem; hvilken förändring i förslaget Kommitterade ock, i skrifvelsen till 
Collegium, för sin del tillstyrkt. Derjemte har föreståndaren för skolan i Norr
köping uttalat sig i den syftningen, att äfven vid skolornaJ Örebro och Borås 
det fjerde lektoratet borde anordnas i öfverensstämmelse med det nyss nämnda 
fjerde lektoratet vid skolorna i Norrköping och Malmö, under antydan att, i hän
delse fullständig afdelning för undervisning i byggnadskonst till en början icke 
blefve upprättad vid skolorna i Örebro och Borås, den fjerde lektoren derstädes 
visserligen tills vidare finge mindre att göra såsom lärare i byggnadskonst än vid 
de andra båda skolorna, men att han kunde såsom fyllnad erhålla skyldighet att 
undervisa i ett eller flere af öfriga ämnen, såsom matematik, fysik eller mekanik, 
hvartill eljest säkerligen assistenter, eller extra lärare, skulle, enligt hvad det 
underdåniga betänkandet gåfve vid handen, behöfvas. Direktionen för skolan i 
Örebro synes, hvad samma skola angår, likaledes vilja lemna företräde åt en sådan 
anordning, att de fyra lektorerne finge lika aflöning, ehuru något bestämdt yrkande 
härutinnan icke blifvit af Direktionen framstäldt.
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Med nu omförmälda förändringar i Kommitterades.förslag, hvilka förändringar 
Collegium äfven för sin del förordar, biträder Collegium i hufvudsaken nämnda 
förslag i fråga om läroämnenas fördelning på hufvudlärare och extra lärare. I 
enlighet härmed skulle alltså lektoratens antal vid samtliga de tekniska elemen
tarskolorna blifva fyra, med ungefär lika vidsträckt undervisningskyldighet och lika 
löneförmåner, hvarigenom, på sätt föreståndaren för skolan i Norrköping ock er
inrat, vunnes en större likställighet emellan skolorna, mera likformighet emellan 
de särskilda lektorernes skyldigheter och rättigheter äfvensom större lätthet att 
för den tekniska undervisningen erhålla sådana lärare, hvilka med odeladt intresse 
helt och hållet egnade sina krafter åt skolans tjenst.

Undervisaren i verkstadsarbete har af Kommitterade, ehuru väl icke, på sätt 
af sjelfva indelningsgrunden skulle följa, med hänsyn dertill att undervisningsäm
net, hvars betydelse för läroverket Kommitterade förut framhållit, är “af jemförelse- 
vis mindre vigt för den egentliga tekniska undervisningen“, blifvit räknad bland 
extra lärare och skulle i sådan egenskap komma att åtnjuta sin aflöning i form af ar
vode. Häremot torde tills vidare på det hela icke vara något att erinra. Skäligt 
synes ock vara, att denne undervisare, såsom Kommitterade föreslagit, är ständig 
ledamot af lärarekollegium, ehuru i bestämmelsen härom, han, till undvikande af 
förvexling, väl icke häller i sådan egenskap bör, på sätt som skett å sid. 61 af 
betänkandet, hänföras till klassen hufvudlärare, hvilken benämning eljest blifvit 
inskränkt till lektorer.

Under det Collegium är af den åsigten, att samtlige lärarnes aflöningsvilkor 
böra på ett ändamålsenligt och på ett mot de å dessa lärare ställda anspråk 
svarande sätt ordnas, anser Collegium, lika med Kommitterade, det vara af särskild 
vigt, att hufvudlärarne beredes en mera tryggad ställning än hittills, beträffande 
så väl aflöning under tjenstetiden, med dertill hörande löneförhöjning efter viss 
tids väl vitsordad tjenstgöring, som äfven pensionsrätt, och tillstyrker att vid hvad 
härutinnan blifvit af Kommitterade föreslaget må fästas nådigt afseende.

Om sättet för lärarnes anställande äfvensom om kompetensvilkoren dervid 
hafva Kommitterade icke afgifvit något yttrande. Emellertid lärer detta, isynnerhet 
hvad hufvudlärarne angår, vara en sak af ej ringa vigt, hälst då desse lärare 
skulle antagas vid ordinarie befattningar, med fast aflöning och rätt till pension.

Beträffande kompetensvilkoren, vill det synas, såsom om stadgas borde, åt
minstone att sökande till lektorsbefattning skall hafva genom ådagalagda, af sådan 
vetenskaplig institution, som må finnas lämplig, bedömda prof visat sig ega den 
insigt och skicklighet, som erfordras för att kunna på ett tillfredsställande sätt 
fullgöra de med en dylik befattning förenade åligganden. Skola, såsom billigt 
och påkalladt är, hufvudlärarne vid de tekniska elementarskolorna i afseende å 
förmåner blifva i hufvudsaken likställda med motsvarande lärare vid de allmänna 
elementarläroverken, så synas de ock böra i fråga om behörighet att utöfva
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lärareverksamhet och komma i åtnjutande af berörda förmåner ställas i jemför- 
ligt förhållande till dessa senare lärare. Att härutinnan föreslå några detaljbe
stämmelser torde icke tillhöra Collegium; men Collegium förutsätter, att vid Tek
nologiska Institutet, eller annan likartad vetenskaplig inrättning, sådana prof, som 
nu blifvit omförmälda, må till styrkande ej blott af inhemtade kunskaper, utan 
äfven af lärare duglighet, kunna, under den form som för dessa prof finnes tjenlig, 
afläggas och bedömas ; vare sig att personen i fråga åtnjutit undervisning vid den 
vetenskapliga institution, der pröfningen verkställes, eller att han annorledes för- 
värfvat den insigt och skicklighet, han önskar få bedömd.

Genom hvilken myndighet och i hvilken ordning lärarne skola tillsättas 
torde likaledes böra nöjaktigt bestämmas, så att erforderliga föreskrifter derom 
kunna meddelas.

Kommitterade hafva under rubriken med åberopande af Kommittera-
des särskildt afgifna betänkande angående en teknisk högskolas organisation, deri 
Kommitterade uttalat den åsigten, att ett utsträckt obligatoriskt examensväsende icke 
vore väl förenligt med den i en sådan läroanstalt förekommande undervisnings 
natur, förklarat sig anse samma skäl, som låge till grund för denna åsigt, gälla 
äfven i fråga om den elementära tekniska undervisningen, samt i denna del vidare 
anfört, att de flesta läroämnenas beskaffenhet och de olika praktiska öfningar, 
som stode i samband med det muntliga föredraget, gjorde det här både mindre 
behöfligt och mindre lämpligt att anordna pröfningar, liknande dem, hvilka anställ
des vid de allmänna elementarläroverken; att det syntes vara tillräckligt, om vid 
slutet af hvarje vårtermin en kort offentlig pröfning hölles med eleverne, på det 
att allmänheten måtte få tillfälle att lära känna, huru undervisningen i dessa skolor 
meddelades och vänja sig att vid dem fästa ett lifligare intresse, men att deremot, 
bland annat, lärjungarnes rätt att efter fulländad kurs erhålla afgångsbetyg icke 
borde göras beroende af en särskildt anställd pröfning. På en granskning af de 
skäl, som må kunna andragas mot eller för ett obligatoriskt examensväsende i allmän
het vid dessa skolor, skall Collegium icke inlåta sig; men Collegium antager, att, 
äfven utan ett sådant obligatoriskt examensväsende i öfrigt, rättigheten att erhålla 
afgångsbetyg från skolan skulle kunna med fördel både för skolan och för indu
strien göras beroende af särskild pröfning. Vid begreppet afgångsbetyg är i den 
allmänna uppfattningen fäst betydelsen af vitsord derom, att lärjungen, med den 
grad af skicklighet som betyget utvisar, förmått tillegna sig samt på ett jem- 
förelsevis sjelfständigt sätt sig tillgodogöra och dermed, så att säga, till ett helt 
sammanhålla den bildning och färdighet, läroverket, inom det område betyget 
afser, har till uppgift att bibringa, under det att deremot ett vitsord, grundadt 
allenast å det sätt, på hvilket lärjungen i allmänhet begagnat undervisningen 
och vid de olika kursernas, på de särskilda lärotimmarne under en längre tid 
fördelade, genomgående kunnat de på honom i sådant hänseende ställda och
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efter dervid föreliggande omständigheter lämpade anspråk motsvara, väl icke vanligen 
tillmätes samma halt och värde eller, i fråga om angifvandet af lärjungens verkliga 
mognad, då han lemnat läroverket, betraktas såsom med ett afgångsbetyg i nyss an
tydda mening lika gällande. I ofvan åberopade betänkande angående en teknisk 
högskola, sid. 120 och 121, hafva ock Kommitterade förklarat sig anse det vara fördel
aktigt, om tillfälle lemnades de elever, som sådant önskade, att, efter fulländad kurs 
vid högskolan, genom en offentlig pröfning ådagalägga, att de gjort sig fullt hemma
stadda med de till deras fack hörande kunskapsgrenar och, jemte det de visste att 
på ett sjelfständigt sätt använda sina kunskaper för praktiska frågors lösning, kunde 
med urskilning begagna den vetenskapligt tekniska- litteraturen ; i samband hvarmed 
Kommitterade tillstyrkt, att “afgångsdiplom“ skulle meddelas de elever, hvilka efter 
slutad kurs anmälde sig till afläggande af en särskild, vid högskolan anställd, pröf
ning, samt erinrat, att meddelandet af sådana afgångsdiplom vore att betrakta som 
en utmärkelse, hvilken endast kunde vinnas genom allvarliga studier i förening med 
goda anlag för en vetenskaplig teknisk verksamhet. Häraf finner Collegium sig böra 
draga den slutsatsen, att äfven Kommitterade ansett det mått af teknisk bildning och 
af förmåga att fruktbargöra denna, för hvilket “afgångsbetyget“ skulle vara ett uttryck, 
stå högre, än hvad som i detta hänseende angåfves af ett vitsordande, grundadt 
allenast på förhållandet med den flit och framgång, hvarmed lärjungen i allmänhet 
begagnat den under läroårets lopp meddelade undervisningen, och hvilket vitsordande 
Kommitterade benämna “afgångsbetyg“.

I betraktande af hvad sålunda blifvit antydt och under‘ förutsättning, att en 
särskild pröfning för vinnande af afgångsbetyg i egentlig mening må för dem, som 
önska underkasta sig en sådan pröfning, kunna vid en teknisk elementarskola, på 
efter densammas bestämmelse lämpadt sätt, anordnas, lika väl som vid en teknisk 
högskola, efter dennas ändamål, synes det Collegium, som om meddelandet af afgångs
betyg, hvilken benämning, såsom allmänt känd och väl förstådd, det icke torde vara 
skäl att mot någon annan dylik utbyta, borde, hädanefter som hittills, göras beroende 
af en särskild pröfning; hvilket Collegium ock antager skulle på en gång verka i 
skolans eget intresse och så väl för den, hvilken, efter att hafva genomgått skolan 
och undfått ett sådant betyg af rekommenderande beskaffenhet, sökte användning i 
industriens tjenst, som äfven för den eller dem, som af hans verksamhet hade be- 
hof, vara till gagn och nytta.

Till hvad Kommitterade anfört rörande de tekniska elementarskolornas Styrelse 
och förvaltning får Collegium tillfälle att här nedan återkomma, och torde dervid 
nu blott få anmäla, att Collegium mot det af Direktiouen för skolan i Norrköping 
framställda och af Kommitterade, i skrifvelsen till Collegium, understödda förslaget, att 
föreståndaren för teknisk elementarskola må benämnas “rektor“, icke har något att 
erinra.

Vid beräkningen af kostnaderna för de nuvarande tekniska elementarskolorna,
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reorganiserade enligt Kommitterades förslag, hafva Kommitterade ansett dessa kostnader 
kunna upptagas, för hvardera af de tvenne skolorna i Norrköping och Malmö, med 
fullständiga afdelningar för undervisning i byggnadskonst, till ett belopp af 21,100 
kr., och för hvardera af skolorna i Örebro och Borås till 20,100 kr. Vid skolorna 
i Norrköping och Malmö skulle nu, äfven med den ofvan ifrågaställda förändringen, 
att lektoraten i byggnadskonst med dertill hörande ritning samt i beskrifvande och 
praktisk geometri med linear- och croquisritning förenades till ett lektorat, det sam
manlagda aflöningsbeloppet till lektorerne blifva oförändradt, utom att, genom en så 
beskaffad åtgärd, vid fråga om löneförhöjning besparades dylik förhöjning för en lektor, 
enär fjerde och femte lektoraten, förenade, icke påkallade slik förhöjning för mer än 
en lärare i stället för eljest för tvenne. Vid skolorna i Örebro och Borås skulle 
deremot berörda aflöningsbelopp till lektorerne ökas med 1,500 kr., under det att 
arvodet till extra lärare skulle minskas med 500 kr. Beträffande åter de öfriga an- 
slagsposterne, så, och derest från beloppen för arvoden till extra lärare och repeti- 
törer vid skolorna i Örebro och Borås afräknas nämnda summa af 500 kr., äro 
dessa poster af Kommitterade upptagna till enahanda belopp, med tillsammans 8,600 
kr. för hvardera skolan. Erinringar härvid hafva af Direktionerna i Malmö, Örebro 
och Borås blifvit gjorda i olika riktningar, rörande än medlens fördelning, än sjelfva 
summan af anslagsbeloppen; och utvisa de uppställda specifikationerna af behofven 
en tillökning i de af Kommitterade föreslagna slutsummor, för skolan i Malmö af 400 
kr., och för skolan i Örebro 2,050 à 2,100 kr. Af Direktionerna för skolorna i 
Malmö och Borås är dock vid berörda specifikationer anslaget för undervisningen i 
verkstadsarbete och materialierna derför upptaget, af den förra med endast 2,500 kr. 
och af den senare med blott 2,000 kr., under det att Kommitterade beräknat denna 
anslagspost till 3,000 kr.; hvarjemte Direktionen för skolan i Malmö, af uppgifven 
anledning, uteslutit det särskilda anslaget för undervisning i mineralogi och geognosi, 
200 kr. Det af Kommitterade till 900 kr. föreslagna beloppet för belysning och upp
värmning m. m. anses af vederbörande Direktioner böra höjas, för skolan i Malmö 
till 1,200 kr., och för skolan i Örebro till 1,800 kr.; hvarjemte Direktionen för sist
nämnda skola äskar anslag af 750 kr. för undervisning i modellering samt af 300 à 
350 kr. för undervisning i gymnastik och sång, äfvensom en förhöjning i betjeningens 
aflöning från 500 kr. till 600 kr., hvilket senare belopp nu för ändamålet utginge.

Med afseende å dessa erinringar äfvensom å den förut omförmälda frågan, att 
undervisning i, bland annat, en högre kurs af frihandstfeckning skulle särskildt för 
den tekniska elementarskolan anordnas, hafva, på sätt redan till en del är antydt, 
Kommitterade i skrifvelsen till Collegium förmält det synas vara för behofvens fyllande 
“lämpligt, att de i Kommitterades betänkande (sid. 64) under rubriken ’arvode för extra 
lärare och repetitörer’, ’anslag till verkstaden, till laborationer och samlingar’ och 
’diverse utgifter’ få af öfverstyrelsen för den lägre tekniska undervisningen efter re-
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spektive skoldirektioners förslag efter sig företeende omständighet jemnkas, likväl så 
att det för en skola beviljade anslaget i sin helhet icke får öfverskridas“.

Äfven med uppmärksammande deraf, att någon skiljaktighet i behofven vid de 
olika skolorna kan, till följd af olikhet i lokala förhållanden m. m., och häraf be
tingade något skiljaktiga anordningar i fråga om föremålen för nyssberörda anslag, 
göra sig gällande och böra iakttagas, finner Collegium det likväl icke vara ådaga- 
lagdt eller, med hänsigt till nu föreliggande omständigheter och det önskvärda deri, 
att skolan må få verka för sin bestämmelse med full kraft, böra såsom gifvet anses, 
att samtliga dessa behof kunna allenast genom en jemnkning sådan som den, på 
hvilken Kommitterade hänvisat, utan olägenhet i en eller annan del, fyllas. Enligt 
Kommitteradcs förslag, skulle det blifva behöfligt att utom extra lärarne i de ämnen, 
i hvilka undervisningen endast af sådana lärare upprätthölles, anställa en eller flere 
assistenter till biträde för de lärare, hvilkas undervisningsskyldighet vore företrädes
vis tung, och särskildt för läroverkets föreståndare, hvilken, enligt förslaget, skulle 
tillika vara hufvudlärare. Jemte det att för denne sistnämnde assistentbiträde väl 
som oftast komme att tagas i anspråk och assistentens eller assistenternes anställ
ning härutinnan sålunda blefve af mindre tillfällig natur, torde äfven, med ledning 
af hvad betänkandet gifver vid handen, åtminstone två af de öfrige lektorerne kunna 
förutsättas ej så sällan behöfva dylika biträden, isynnerhet om lärjungeantalet fortfar 
att tillväxa i samma förhållande, som på senaste tiden egt rum.

Collegium antager, att det af Kommitterade “till repetitörer“ uppförda anslag af 
800 kr. är afsedt för aflönandet af bemälde s. k. assistenter. Men om ock detta be
lopp till en början skulle vara för ändamålet tillräckligt, rörande hvilket någon ut
redning emellertid icke blifvit meddelad, liksom icke häller angifvits för hvilket antal 
lärjungar skolornas nu föreslagna uppsättning är i allmänhet beräknad, så och derest 
hvad ofvan blifvit förordadt i fråga om anskaffande af lärarekraft för undervisning 
dels i frihandsteckning och modeliering, dels i gymnastik, skulle vinna afseende, 
komme ytterligare tillskott härför att erfordras; och äfven under förutsättning, att 
någon öfverflyttning från en anslagspost till annan sådan kan, i den riktning Kommit
terade antydt, till en viss grad ske, samt, på sätt Kommitterade jemväl ifrågasatt, nå
gon inkomst skulle tillfiyta skolan genom afgifter från elever, synes det likväl som, 
beträffande skolorna i Norrköping och Malmö, omständigheterna skulle föranleda, att 
det för hvardera af dessa skolor föreslagna belopp af 21,100 kronor höjdes åtminstone 
till 22,000 kr.

För hvardera af skolorna i Örebro och Borås skulle, om aflöningen för fjerde 
lektoren derstädes ordnas i enlighet med hvad här blifvit hemstäldt, anslaget deri- 
genom ökas med 1,000 kr. Men då, på sätt likaledes blifvit antydt, denne lektor, 
enär fullständig afdelning för undervisning i byggnadskonst till en början icke komme 
att vid dessa skolor upprättas, skulle meddela äfven undervisning, för hvilken eljest 
extra eller biträdande lärare måst påräknas, samt härigenom besparing å utgifts-
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posterna kunde i denna del för sistnämnde lärare vinnas och för skolans behof i öfrigt 
användas, torde tillökningen utöfver berörda 1,000 kr. kunna sättas något lägre än 
vid de andra tvenne skolorna, äfvensom bärutinnan, och för så vidt angår nu ifråga
varande behof, giltig anledning icke synes förekomma att, i motsats till hvad Kommit- 
terade hemställt, för de båda skolorna för närvarande föreslå sins emellan olika an- 
slagsbelopp. I betraktande af dessa omständigheter och vid jemförelse med hvad för 
skolorna i Norrköping och Malmö förordats, anser Collegium skäligt, att det af 
Kommitterade för hvardera af skolorna i Örebro och Borås föreslagna belopp af 20,100 
kr. höjes åtminstone till 21,500 kr.

Enligt hvad Collegium nu ifrågaställt, skulle alltså anslagen af statsmedel till 
meranämnda fyra tekniska elementarskolor uppgå tillsammans till 87,000 kr., hvar- 
förutom dels för skolan i Örebro, i samband med hvilken en afdelning för under
visning i ämnen rörande bergshandteringen, enligt Kommitterades förslag, borde anord
nas, skulle, derest en sådan afdelning finnes böra vid skolan inrättas, tillkomma det 
anslagsbelopp, som för detta ändamål må vara behöfligt, dels, och derest de af Kommit
terade föreslagna utställningar af elevernas arbeten skola komma till stånd, nödiga 
medel för bekostande af dessa utställningar måste anvisas.

Hvad Kommitterade i betänkandet hemställt angående löneförhöjning åtlekto- 
rerne efter viss tids väl vitsordad tjenstgöring har Collegium redan till bifall föror
dat; och lika med Kommitterade, hvilka, i skrifvelsen till Collegium, samt i anledning 
af framställning från Direktionen för skolan i Örebro, att lärarne vid de tekniska 
elementarskolorna, som vid tiden för den nya läroplanens tillämpning redan innehaft 
med lektoraten jemförliga befattningar vid dessa skolor tillräckligt länge för att i 
högre lönegrad uppflyttas, genast måtte få räkna sig denna tjenstgöring till godo, 
förklarat sådant vara, efter Kommitterades uppfattning, fullt befogadt, anser äfven 
Collegium, under förutsättning att lärare, hänförlig till den klass, hvarom nu är 
fråga, varder, såsom funnen behörig och lämplig att vid det nyorganiserade läroverket 
i egenskap af lektor anställas, der såsom sådan, i den ordning som må föreskrifvas, 
antagen, billigheten fordra, att han af löneförhöjning efter den i betänkandet angifna 
beräkningsgrund kommer i åtnjutande; varande härvid, enligt Collegii åsigt, endast 
den anmärkningen påkallad, att, med den undervisningsämnenas olika fördelning, som 
vid de tekniska elementarskolorna nu eger rum, tilläfventyrs kunde, i ett eller annat 
fall, uppstå svårighet att afgöra, huruvida den befattning, lärare förut vid skolan 
innehaft, vore att betrakta såsom med lektorat vid skolan i dess nya skick jemförlig 
eller icke.

I fråga om huruvida löneförhöjning af nu åsyftadt slag skulle tillerkännas äf
ven öfrige lärare vid teknisk elementarskola, hvarom Kommitterade ej yttrat sig, har 
Direktionen för skolan i Malmö uttalat den meningen, att den för lektorerne beräk
nade löneförhöjning borde “i förhållande till tjenstgöringstimmarne äfven tillfalla öf
rige lärare“. Skäl torde icke häller saknas att med en så beskaffad aflöningsförbätt-
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ring hugna desse senare, i allmänhet på icke särdeles förmånliga vilkor och utan en 
fastare anställning tjenstgörande lärare, för hvilka utsigten till vinnande af löneför
bättring äfven borde, i sin mån, verka såsom en uppmuntran till nit och ihärdighet 
vid lärarebefattningens skötande. Befinnes en dylik förmån böra dem tillgodokomma, 
så torde detta kunna ske i den ordning, att tiden för aflöningsförhöjningens inträ
dande bestämmes efter samma beräkningsgrund som för lektorerne, samt att förhöj
ningens belopp lämpas efter antalet af lärarens tjenstgöringstimmar, med dervid ta
gen hänsyn till medeltalet af lektorernes tjenstgöringstimmar och den löneförhöjning, 
som för sistbemälde lärare motsvarar detta medeltal.

Ehuru Collegium, då Kommitterade ej angifvit för hvilket lärjungeantal de re
dan befintliga tekniska elementarskolorna efter den föreslagna reorganisationens ge
nomförande kunde anses vara tillfyllestgörande, icke är i tillfälle att med full viss
het derutinnan bedöma vidden af dessa skolors verksamhetsförmåga, instämmer Colle
gium i allmänhet i hvad Kommitterade anfört derom, att, i den mån behofvet af flere 
tekniska elementarskolor för olika orter inom landet, med der förekommande skilj
aktiga lokala förhållanden, må finnas hafva gjort eller göra sig gällande, detta be
lief bör efter band fyllas; dock att, hvad angår Kommitterades i samband härmed ut
talade uppfattning, att “det skulle kunna med skäl ifrågasättas, huruvida icke nu
mera vid upprättandet af nya läroverk af detta slag kommunen eller landskapet borde 
tillskjuta någon del af de derför erforderliga kostnader“, Collegium, för så vidt här 
åsyftas andra kostnader än dem, som af kommunen i jemförliga fall förut skolat 
bestridas, tills vidare saknar anledning att en sådan åsigt biträda, enär icke uppgif- 
vits någon giltig grund, hvarför ort, som hittills fått umbära förmånen af tekniskt 
elementarläroverk, men deraf vore i behof, skulle allenast af den orsaken, att detta 
behof ej förut inträdt och blifvit tillgodosedt, komma att med hänsigt till lärover
kets upprättande försättas i sämre ställning än orter, som redan äro i åtnjutande 
af fördelen att ega omedelbar tillgång till dylikt läroverk.

Beträffande tekniska afton- och söndagsskolor hafva Kommitterade, efter en redo
görelse för, bland annat, vigten och betydelsen af dessa skolor, dels lemnat grund
dragen till en allmän plan för statens medverkan till befrämjande af den tekniska 
afton- och söndags-undervisningen, dels och med tillämpning af hvad derom blifvit 
yttradt, framställt de åsigter, som, enligt Kommitterades tanka, borde tjena till ledning 
vid ordnandet af samma undervisning.

Hvad Kommitterade i denna omfattande och vigtiga angelägenhet, med uppmärk
sammande af de flera olikartade, derpå inverkande omständigheter, anfört synes 
Collegium till de allmänna grunderna vara af beskaffenhet att på ett ändamålsenligt
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sätt utvisa den hufvudsakliga riktning, i hvilken en lösning af frågan om den tek
niska arbetarens nu afsedda utveckling och bildande må vara att vinna.

Vid meddelandet af närmare bestämmelser angående hithörande slags skolor 
torde dock böra derjemte tagas i öfvervägande, bland annat, dels denna skolas ställ
ning till folkskolan, för afgörandet af hvad som må finnas lämpligt att stadga i sam
band med frågan om rätt till inträde i den tekniska afton- och söndags-skolan äfven- 
som om den af Kommitterade gjorda antydan, att denna skola skulle kunna blifva en 
förmedlingslänk eller brygga emellan folkskolan och den tekniska elementarskolan, 
dels frågan om formen för lärares anställande och kompetensvilkoren dervid, i hvil- 
ket senare hänseende redan vid en jemförelse med hvad för folkskolan är gällande, 
torde finnas påkalladt, att erforderlig lärareskicklighet skall vara behörigen styrkt, 
liksom ock i förra hänseendet billigheten torde tala för beredande åt dessa lärare af 
en så betryggad ställning, som omständigheterna medgifva, samt dels huruvida äfven 
föreståndare för afton- och söndags-skola, som åtnjuter understöd af statsmedel och 
står under statens kontroll, bör, på sätt Kommitterade föreslagit, af lokalstyrelsen 
antagas.

Mot hvad Kommitterade yttrat om ändamålsenligheten deraf, att af lärjungen er- 
lades en ringa afgift för begagnandet af undervisningen i hvarje läroämne, har Direk
tionen för den tekniska elementarskolan i Malmö, på uppgifvet skäl, anmärkt, att 
sådant icke syntes vara med billigheten förenligt; och endast under förutsättning, att 
på denna väg vinnes hvad Kommitterade åsyftat och förmält vara af erfarenheten be- 
kräftadt, nemligen att lärjungen dymedelst föranledes att flitigare besöka skolan och 
hemta mera frukt af undervisningen, torde en föreskrift i denna riktning böra gifvas 
och tillämpas.

Att dessa skolor böra genom staten inspekteras anser Collegium vara en gif- 
ven följd af syftet med statens åtgörande för skolornas tillkomst, ordnande och under
håll. Hvad angår styrelsen för skolorna, så och då Kommitterade ställt frågan härom 
i samband med förslaget om en gemensam öfverstyrelse för den lägre tekniska un
dervisningen, skall Collegium, vid afgifvande här nedan af yttrande om detta förslag 
i dess helhet, äfven rörande nämnda fråga sig utlåta.

Till bestridande, i hvad staten vidkomme, af de omedelbara kostnaderna för 
dessa skolor hafva Kommitterade, enligt hvilkas förslag en viss summa årligen skulle 
ställas till Kongl. Maj:ts förfogande, för att, under vissa vilkor, användas till under
stöd för tekniska afton- och söndags-skolor i riket, förmält sig, efter anställd beräk
ning, anse sig böra föreslå, att denna summa för närvarande må bestämmas till 50,000 
kr. Då Kommitterade likväl icke lemnat någon anvisning om grunderna för denna be
räkning, är Collegium ej i tillfälle att angående lämpligheten af detta belopp nu ut
tala något omdöme. Finnas de utställningar af elevarbeten, hvilka Kommitterade för
ordat, böra anordnas, lära emellertid derför nödiga medel ock böra vara att påräkna.

Organisationen af den tekniska afton- och söndays-skolan i Eskilstuna hafva
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Kommitterade ansett i allmänhet vara mot skolans ändamål svarande och böra bibe
hållas, endast med vissa förändringar i undervisningens anordnande, hvilka förändrin
gar äfven Direktionen för skolan funnit erforderliga. Med afseende hufvudsakligen å 
behofvet af dessa förändringar har af Kommitterade förordats en förhöjning i anslaget 
till skolan med 1,600 kr., hvilken förhöjning ock synes vara af omständigheterna på
kallad. Emellertid hafva Kommitterade hemställt, att, då den för andra ändamål upp
förda och dertill fortfarande delvis begagnade förhyrda lokal, i hvilken skolan för 
närvarande vore inrymd, lemnade mycket öfrigt att önska beträffande både utrymme 
och inre anordningar, staden såsom vilkor för åtnjutande af de fördelar, som de 
föreslagna förbättringarna af undervisningen vid skolan komme att medföra, måtte 
tillförbindas att för skolan anskaffa egen och fullständig lokal samt att fortfarande 
besörja densammas underhåll och uppvärmning, Enligt hvad skoldirektionen anmärkt, 
har kommunalstyrelsen på stället icke ännu hunnit att i denna sak höras. Då lik
väl den ifrågavarande förändringen i afseende å undervisningen pröfvats nödig och, 
efter hvad skoldirektionen upplyst, kan medelst den nu begagnade lokalens utvid
gande försiggå redan innan ny lokal erhålles, synes skäl förekomma, att de för för
ändringens verkställande erforderliga medel ju förr dess hällre och i afvaktan å ny 
lokals anskaffande tills vidare anvisas.

I fråga om kompetensfordringar vid lärares antagande och formen för deras 
tillsättande, med de vilkor af en fastare anställning som för dem kunna finnas 
billiga, torde böra för denna skola tillämpas grunder i hufvudsaken likartade med 
dem, som för de öfriga afton- och söndags-skolorna må varda bestämda.

Beträffande den lägre bergsundervisningen är af Kommitterade föreslaget, ej min
dre att de tvenne redan befintliga bergsskolorna i Filipstad och Falun skulle af sta
ten öfvertagas, utan ock, enligt hvad förut blifvit omförmäldt, att en särskild afdel- 
ning för sådan undervisning skulle upprättas vid den tekniska elementarskolan i 
Örebro. Om lämpligheten eller behöfligheten af att på statens bekostnad bibehålla 
begge de förstnämnda läroanstalterna såsom bergselementarskolor hafva åsigterna icke 
varit odelade; och till ifrågasättandet af, huruvida icke en sådan skola tills vidare 
vore för landets behof tillräcklig, har äfven fogats förslagsmeningen, att denna skola 
skulle förläggas till Örebro och der under en eller annan form ställas i samband 
med den tekniska elementarskolan. Någon genomförd utredning angående det verk
liga behofvet härutinnan finnes af Kommitterade icke lemnad; och sättet för skolornas 
ordnande är i åtskilliga, för sakens bedömande ej ovigtiga, hänseenden egentligen blott 
antydningsvis eller i allmänna drag augifvet. Ej minst i denna del framträder vid 
sådant förhållande önskvärdheten af att Kommitterade redan nu hade utarbetat äfven 
förslag till stadgar för undervisningsanstalterna i fråga, så att en bestämdare öfver-
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sigt af skolornas tillernade verksamhet vid den tid, då reorganisationen skulle träda 
i kraft, kunnat vinnas.

Men få de skäl, som Kommitterade anfört för begge skolornas bibehållande, 
i gälla, så må äfven en anordning i detta syfte, enär derigenom undervisningen, bland

annat, göres mera omedelbart tillgänglig inom olika orter, såsom lätt inses, ega sina 
fördelar. Att tillfälle till undervisning för egentliga bergsarbetare, i hvad till deras 

s yrke hörer, bör beredas icke blott å nu ifrågakomna platser, utan äfven i möjligast
i största utsträckning inom bergsbruksorterna i allmänhet, anser Collegium denna un-
! dervisnings natur och vilkoren för dess bibringande kräfva.
s Enligt Kommitterades förslag, skulle det ändamål, för hvilket bemälda tvennc
§ lägre bergsskolor borde verka, vara att bilda så väl “hytte- och grufve-förvaltare
g (bruksbetjente)“, som “verkmästare och arbetsförmän“, i hvilket hänseende skolorna,
£ såsom det vill synas, skulle arbeta på tvenne afdelningar, med tills vidare gemensam
g undervisning, utom i läroämnet matematik, deri undervisning borde meddelas sär-

Iskildt för de lärjungar, som egde högre, och för dem, som egde lägre förkunskaper.
Den lägre afdelningen skulle följaktligen innefatta bergsarbetareskolan. Att vid denna 
skola, derest inträde i densamma för arbetare i egentlig mening skall stå öppet, for- 

æ dringarna å förkunskaper, särskildt i hvad angår läroämnet räkning, böra åtminstone
■. ■ icke ställas högre än hvad som föreslagits, utan snarare, och med en närmare be-
s| stämning af uttrycket “problemer i régula de tri“, något nedsättas, lärer vara otvif-

velaktigt; men om, å andra sidan, inom nämnda lägre afdelning skola bildas äfven 
g| “verkmästare“, så synes vid denna benämning här icke vara fäst alldeles samma be-

tydelse, som vid enahanda benämning, använd vid bestämmandet af den tekniska eie
rn mentarskolans ändamål.
ra Lärarepersonalen vid hvardera af dessa skolor skulle utgöras af två lektorer,
ra af hvilka den ene tillika vore skolans föreståndare, samt dessutom af extra lärare
ra efter behof. Lektorerne skulle bestrida “den vigtigaste undervisningen“. Men då
ra jemväl är föreslaget, att “skolans styrelse“ skulle ega att emellan lärarne fördela
ra läroämnena, torde förhållandet härutinnan böra på tjenligt sätt närmare bestämmas,
ra Förslaget till utgiftsstat för hvardera skolan slutar på en summa af 12,800

kr., samt upptager såsom aflöning åt föreståndaren 4,000 kr. och åt den andre lek- 
toren 3,500 kr., eller 500 kr. mera än för föreståndare och lektorer vid de tekniska 

Mw elementarskolorna, till hvilka aflöningsbelopp derjemte skulle komma samma tillök-
|ra ning efter viss tids tjenstgöring, som för motsvarande lärare vid sistnämnda skolor,

i följd hvaraf lönen skulle kunna uppgå, för föreståndaren till 5,000 kr. och för den 
Kg andra lektoren till 4,500 kr. Till stöd för detta afiöningens bestämmande till högre
gg belopp vid bergsskolorna är anfördt, att de båda lektorerne här skulle vara upp-
Hn tagne nära nog hela året, ity att de under större delen af den tid, som eljest ut-
|ra gjorde ferier, hade att bestrida den praktiska undervisningen för lärjungarne. livar-,
gra ken skolans ställning i och för sig eller öfriga förhållanden anser Collegium emeller-



tid lemna giltig anledning att af statsmedel anvisa en sådan högre aflöning, som den 
föreslagna; utan torde i denna del böra såsom beräkningsgrund gälla hvad i ena
handa hänseende blifvit för den tekniska elementarskolan förordadt. Skall det upp
förda anslaget till stipendier, 1,000 kr., hvilket vid den tekniska elementarskolan 
icke eger någon motsvarighet, utgå, så lärer sådant böra ske endast på det vilkor, 
att stipendierna tilldelas obemedlade lärjungar af arbetareklassen. För “diverse ut
gifter“ är upptagen en summa af 600 kr., utan någon antydan om hvartill dessa 
medel hufvudsakligen skulle användas. Att ett lämpligt belopp under denna rubrik 
för åtskilliga smärre omkostnader uppföres må visserligen icke sakna skäl; men i 
sådant fall torde samma skäl tala för beviljandet af ett dylikt belopp äfven åt de 
öfriga tekniska skolorna.

Hvad i fråga om de tekniska elementarskolorna blifvit af Collegium yttradt 
rörande ej mindre lärarnes anställande och kompetensvilkoren dervid, än äfven löne
förhöjning för lärarne efter viss tids tjenstgöring, torde jemväl här vara tillämpligt. 
Likaledes får Collegium beträffande kunskapspröfning för lärjunge, som önskar er
hålla afgångsbetyg från skolans högre afdelning, åberopa hvad om likartad profiling 
vid teknisk elementarskola blifvit föreslaget.

Finnas de tvenne nu ifrågavarande bergsskolorna böra, ordnade i den syftning 
som i Kommitterades förslag är antydd, definitivt regleras, lärer följdriktigheten äfven 
bjuda, att lektorerne, i likhet med motsvarande lärare vid de tekniska elementar
skolorna, undfå så väl fast lön som rätt till pension.

Slutligen torde ock, derest skolorna komma att af staten öfvertagas, vara er
forderligt att, i fråga om skollokalers upplåtande och underhåll samt befintlig skol- 
materiels öfverlemnande, med vederbörande kommuner eller föreningar af bergsbruks- 
idkare träffas det aftal, hvartill omständigheterna föranleda.

Kommitterades förslag att vid den tekniska elementarskolan i Örebro måtte upp
rättas en särskild afdelning för bergsundervisning har af Direktionen för nämnda 
skola blifvit, såsom varande af framstående vigt, i hvad sjelfva saken angår, förordadt; 
och äfven Collegium delar åsigten om lämpligheten af en sådan anordning, att till
fälle till erhållande af bergsundervisning vid sagda skola beredes; hälst bergselever 
derigenom böra kunna erhålla en jemförelsevis fullständig och mot deras blifvande 
yrkes behof svarande teknisk elementarbildning, samt, på sätt Kommitterade ock an
märkt, sådana elever skulle kunna från denna skola utgå med bättre kunskaper än 
från de lägre bergsskolorna i Filipstad och Falun.

Enligt Kommitterades förslag skulle undervisningsplanen under de två första åren 
vara lika med den vid afdelningen för kemisk teknologi, och först under det tredje 
året, särskildt under vårterminen af detta, upptaga de till bergsundervisningen mera 
specielt hörande läroämnen, på sätt upprättadt program utvisar, dervid dock de 
siffror, som angifva timantalet för undervisningen i metallurgi och grufve-vetenskap,
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kommit att, antagligen genom tryckfel, få sin plats under rubriken “höstterminen“ 
i stället för under rubriken “vårterminen“.

Den för afdelningen speciela undervisningen skulle bestridas af två extra lärare, 
en i metallurgi samt en i grufve-vetenskap; och kostnaderna äro beräknade till 3,000 
kr., deraf 2,000 kr. såsom aflöning åt bemälde lärare.

Sedan i sistberörda hänseenden Direktionen för skolan i Örebro, på uppgifna 
skäl, uttalat den meningen, att, i stället för de tvenne extra lärarne, en hufvudlä- 
rare för bergsundervisningen borde vid skolan antagas på samma vilkor som skolans 
öfrige hufvudlärare, hvilket skulle förorsaka, att anslaget behöfde höjas från 3,000 kr. 
till 3,800 à 4,000 kr., hafva, med anledning häraf, Kommitterade, i skrifvelsen till 
Collegium, anfört, att Kommitterade, utan att vilja bestrida fördelen af en sådan fram
tida anordning, likväl, innan erfarenhet vunnits, huru stort antal elever kunde vilja 
begagna sig af denna bergsskoleafdelning, ansett lämpligast att tillsvidare låta denna 
undervisning i metallurgi och grufve-vetenskap besörjas genom tvenne extra lärare, 
samt att, om det visade sig, att denna bergsafdelning fortfarande blefve talrikt be
sökt, och man funne någon person med tillräckliga praktiska insigter i både jern- 
handtering och grufvebrytning, som vore tjenlig och villig att åtaga sig undervisnin
gen i båda dessa läroämnen, icke borde möta något hinder att framdeles göra en 
annan anordning, enär extra lärarne icke vore fast anställde; och synes hvad Kommit
terade sålunda yttrat kunna anses innebära skäl att låta vid det af Kommitterade fram
ställda förslaget för närvarande bero. Emellertid har Direktionen erinrat, att för 
upprättandet af nämnda bergsskoleafdelning vore erforderlig särskild åtgärd till an
skaffande af det utrymme, som utöfver det för tekniska skolan nu tillgängliga kunde 
finnas behöfligt för undervisningen vid samma afdelning.

Afven för denna afdelning af den tekniska elementarskolan torde i afseende å 
anställandet af lärare och desses aflöning äfvensom afgångspröfning för lärjunge få 
gälla hvad i tillämpliga eller jemförliga delar för nämnda skola i öfrigt må varda 
stadgadt.

I fråga om den praktiska undervisningen så väl för bergselever som för ar
betare “och andra, hvilka vilja förkofra sig i praktisk jernhandtering“, hafva Kommit
terade, som utgått från den förutsättningen, att uppgörelse mot en viss årlig afgift 
kunde träffas med egaren eller egarne till något större, välbeläget jernverk om upp
låtande för viss tid i sender af behöfliga verkstäder för sådan undervisning, förmält 
sig anse, att om staten framgent komme att bestrida de kostnader för den teore
tiska bergsundervisningen, som af Kommitterade blifvit föreslagna, det vore billigt, att 
brukssocieteten, som redan gifvit anslag till den praktiska undervisningen vid bergs
skolan i Stockholm, antingen åtoge sig anskaffandet af ett jernverk, afsedt för be
rörda undervisning, eller ock förbunde sig att betäcka de för ett sådant verks be
gagnande erforderliga kostnader. Fullmäktige i Jernkontoret, hvilka allenast i denna 
del af saken sig utlåtit, hafva deremot och med åberopande af, bland annat, att,
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ehuru brukssocieteten till bergsskolan i Stockholm för praktisk undervisning an
slagit nödiga medel, detta likväl icke kunde upphäfva eller förringa den omsorg att 
föranstalta om erforderlig praktisk undervisning, som i allmänhet måste åligga sta
ten lika väl hvad anginge bergshandteringen som beträffande jordbruket, skogshus
hållningen och slöjderna, till hvilka näringsgrenar anslag för dylikt ändamål af 
statsmedel lemnades, yttrat sig i den riktningen, att staten borde besörja och be
kosta äfven den praktiska undervisningen vid de lägre bergsskolorna. Af Kommitte- 
rade är, med afseende härå, i skrifvelsen till Collegium anmärkt, hufvudsakligen : 
att, ehuru staten för jordbruket och skogshushållningen till en del bekostade prak
tisk undervisning åt dem, som ville egna sig åt dessa yrken, detta likväl icke kunde 
blifva en gällande regel för alla industrigrenar, och att någon gräns borde finnas 
för statens åligganden att förskaffa industriidkare kunskaper; att denna gräns syn
tes böra inskränkas till meddelandet af med tidens fordringar öfverensstämmande 
teoretiska kunskaper för industriidkarne och till det mått, som för olika bildnings- 
stadie kunde anses lämpligt; att beredande af tillfälle till eller bekostande af prak
tisk urndervisning i alla särskilda yrken torde blifva för staten allt för svårt och 
kostsamt, ehuru visserligen i enskilda fall det torde vara tjenligt, att staten, för att 
befrämja vigtiga industrigrenar och för att befordra näringsfliten i vissa trakter, 
medverkade till läroverkstäders upprättande; att dei^hufvudsakliga kostnaden och 
omsorgen för sådan praktisk undervisnings anordnande och fortgång dock syntes böra 
tillkomma industriidkarne sjelfve eller ock, då undervisningen hade en mera lokal 
betydelse, de respektive kommunerne ; att föreningar emellan industriidkare syntes 
härvid kunna vara af stort gagn ; att afsedd undervisning i jernhandtering borde 
genom ledning och tillsyn af “brukssocietetens ledamöter“ kunna ombesörjas på ett 
mera ändamålsenligt och fruktbringande sätt än af staten; att den praktiska under
visningen i grufvebrytning, hvilken försiggått dels vid Åtvidaberg och Falun, dels 
under resor till andra grufvor, på det närmaste berörde brukssocietetens intressen 
i fråga om jerntillverkningen och icke medförde några stora kostnader i jemförelse 
med den praktiska undervisningen i jernhandtering; att mot bestridandet af den 
praktiska undervisningen i koppar-, bly- och silfver-smältning medelst Jernkontorets 
medel kunde invändas, att denna undervisning vore främmande för brukssocietetens 
intressen, men att dels denna undervisning, för hvilken omkostnaderna vore obetyd
liga, vanligen inskränkte sig till några dagars besök på ställen, der sådana proces
ser förehades, och att dessa besök genom den vigt de egde för undervisningen i 
den allmänna metallurgien äfven vore af vigt för den i jernets metallurgi, dels de 
ringa utgifterna vid kopparverk m. m., kunde utan svårighet bestridas af statens 
anslag till “bergsskolans metallurgiska afdelning“.

Något förslag i öfrigt till lösning af denna fråga är af Kommitterade ej fram- 
stäldt. Enligt den grundsats, som hittills i allmänhet varit följd vid anordningar 
för den lägre tekniska undervisningen, har det ansetts att staten icke, eller åtmin-

14
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stone icke ensam, skulle ombesörja eller bekosta anskaffandet af för undervisningen 
nödig och lämplig lokal. Såsom med en dylik lokal i viss mån jemförlig måste väl 
det af Kommitterade åsyftade jernverket betraktas ; och det väsentligaste af utgifterna 
för den praktiska delen af den lägre bergsundervisningen torde få antagas komma 
att härflyta från kostnaderna för tillhandahållandet, för ändamålet, af detta jern- 
verk; på frågan hvarom det föreliggande spörjsmålets afgörande väl således egent
ligen skulle komma att bero.

Att en gräns måste uppställas för statens åliggande att direkt ombesörja och 
bekosta bibringandet af insigt och skicklighet för yrkesverksamhet är gifvet. Men 
svårt kan stundom vara att i allmänhet och på förhand med full bestämdhet upp
draga denna gräns. Skäl lärer icke saknas att dervid, så vidt sig göra låter, taga 
till rättesnöre den af Kommitterade i sådant hänseende angifna skiljelinien emellan 
teoretisk och praktisk undervisning. Härutinnan torde dock, såsom en på saken sär- 
skildt inverkande omständighet, böra göras till föremål för öfvervägande, i hvad mån 
den teoretiska undervisningen i fråga afser eller rör sig inom ett område af den 
beskaffenhet, att denna undervisning icke kan utan någon i samband dermed ställd 
omedelbar tillämpning på det praktiska fullt motsvara sitt ändamål eller tjena så
som påräknadt grundlag för ernåendet af yrkesskicklighet i egentlig mening; och 
Kommitterade hafva äfven i ftåga om de tekniska elementarskolorna fäst uppmärk
samheten å vigten för dessa skolor af den undervisning, som tillhörde “verkstaden“, 
med antydan derjemte, att en motsvarande eller likartad undervisning, i erforder
liga stycken, vore för tekniska specialskolor af ännu större vigt.

Då emellertid dels något yttrande i nu berörda punkt icke blifvit af Kommit
terade angående den lägre bergsundervisningen afgifvet, dels icke häller någon be
räkning af kostnaderna för den meranämnda praktiska undervisningen af dem upp
gjorts, torde, med hänsigt till hvad i saken förekommit, frågan om denna under
visning särskildt påkalla en närmare utredning.

Väfskolan i Borås hafva Kommitterade funnit i allmänhet motsvara det med 
samma skola åsyftade ändamål och tillstyrkt att densamma fortfarande må utgöra 
föremål för statsmakternas omvårdnad äfvensom dels ifrågasatt, att väfskolans lär
jungar borde begagna afton- och söndags-skolans undervisning, isynnerhet i teckning, 
uppsatsskrifning och bokföring, dels omförmält, att det behof, som för skolan främst 
borde tillgodoses, vore behofvet af en tillräcklig och ändamålsenlig lokal. Under 
det Collegium instämmer i hvad Kommitterade sålunda yttrat angående statens om
vårdnad om nämnda skola äfvensom lämpligheten af att lärjungarna deltoge i afton- 
och söndags-skolans undervisning, torde, i afseende å hvad Kommitterade likaledes an- 
tydt rörande skolans behof af ny lokal, Collegium få erinra, att, sedan statsbidrag
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för uppförandet af en sådan lokal blifvit beviljadt, fyllandet af sagda behof bör 
vara att inom kort motse.

Hvad nu angår tillsynen öfver och ledningen af de lägre tekniska undervis
ningsanstalterna samt Kom mittera des i sådant hänseende afgifna förslag till bildandet 
af lokalstyrelser för sagda läroanstalter, synes hvad Kommitterade ifrågaställt om sam
mansättningen af dessa styrelser vara på det hela lämpligt och tjenligt, så att sty
relserna böra, sedan deras åligganden blifvit genom erforderliga stadgar vederbörli
gen och närmare bestämda, kunna ändamålsenligt utöfva sin verksamhet; antagande 
Collegium, i hvad vidkommer lokalstyrelsen för den tekniska afton- och söndags
skolan i Eskilstuna, att, då Kommitterade icke antydt något behof af förändring i 
samma styrelse, Kommitterade ansett den böra, så organiserad som hittills, bibehållas.

Beträffande frågan om öfverstyrelse för de lägre tekniska undervisningsanstal
terna, hafva Kommitterade, med erinran att öfverinseendet å de tekniska elementar
skolorna äfvensom å den tekniska afton- och söndags-skolan i Eskilstuna för närva
rande tillhörde Commerce-Collegium, anfört: att det torde kunna med skäl ifrågasät
tas, huruvida i allmänhet ett förvaltande embetsverk vore lämpligt att tjena till öf
verstyrelse för en läroanstalt, och att Kommitterade för sin del ansåge, det naturen 
af ett sådant uppdrag vore för en förvaltningsmyndighet allt för främmande; att det 
ock utan tvifvel vore på grund af en sådan åsigt, som inom andra områden, der 
dylika förhållanden egt rum, desamma på senare tider undergått förändring, såsom 
då, exempelvis, Sundhets-Collegii befattning att vara öfverstyrelse för Carolinska 
Institutet upphört; att om den lägre tekniska undervisningen i vårt land skulle er
hålla den utveckling, som industriens ställning gjorde nödvändig, det utan tvifvel 
vore erforderligt, att en med serskildt afseende härå utsedd öfverstyrelse utöfvade 
den högre ledningen af dessa anstalter samt tid efter annan inspekterade dem ; att 
denna öfverstyrelse borde utöfva öfverinseendet icke blott öfver de tekniska elemen
tarskolorna och de lägre bergsskolorna, utan ock öfver de tekniska afton- och sön- 
dags-skolorna, för hvilka sistnämnda skolors behof bildandet af en sådan styrelse 
vore ännu mera påkalladt än i öfrigt; att man kunde tänka sig en sådan öfversty
relse under form antingen af en byrå under något af regeringsdepartementen, eller 
af en afdelning utaf Commerce-Collegium, eller ock af en fristående, om ock i sam
band med Collegium ställd styrelse; att likväl, enligt Kommitterades uppfattning, en 
fristående styrelse vore att föredraga, emedan hos en dylik öfverstyrelse erfordrades 
en samverkan af flere ganska olikartade specialinsigter, hvilka svårligen kunde före
nas hos en myndighet med hufvudsakligen administrativt uppdrag; att öfverstyrelsen 
då lämpligen kunde utgöras af en ordförande och tre ledamöter, af hvilka en vore 
kassaförvaltare, en representerade den tekniskt vetenskapliga och en den artistiska



undervisningen; att denna öfverstyrelse borde tillkomma: att granska och fastställa 
planerna för undervisningen äfvensom utgiftsstaterna för de olika skolorna, att med 
råd bistå vederbörande lokalmyndigheter vid skolornas upprättande, att bestämma 
den andel af statsanslaget, som må tilläggas de särskilda skolorna, att befrämja ut
bildningen af dugliga lärare, att anskaffa passande undervisningsmateriel och lämpliga 
läroböcker, att antingen genom sina medlemmar eller genom andra sakkunniga per
soner, när sådant erfordrades, inspektera de under styrelsens uppsigt ställda skolor, 
att för hvarje läseår till Kongl. Maj:t afgifva underdånig berättelse om så väl de 
tekniska elementarskolornas, som de tekniska afton- och söndags-skolornas verksam
het under det förflutna året, äfvensom att hos Kongl. Maj:t framställa de förslag i 
afseende å den lägre tekniska undervisningen, till hvilka omständigheterna kunde föran
leda; hvarjemte Kommitterade, med afseende derå dels att, dåde arbeten, som tillkomme 
en sådan styrelse vore både maktpåliggande och besvärliga, och man icke skäligen 
kunde vänta, att personer, hvilkas specialkunskaper gjorde dem lämpliga för sådana 
befattningar, skulle utan någon ersättning offra så mycken tid och ikläda sig ett 
sådant ansvar, som här påkallades, det syntes ligga i sakens natur, att öfverstyrel- 
sens ledamöter borde vara aflönade, dels att en sådan öfverstyrelse måste ega medel 
att förskaffa och till de under dess uppsigt ställda skolorna sprida tjenlig under
visningsmateriel, såsom läroböcker, planschverk, gipser, modeller o. s. v., dels att 
äfven de inspektionsresor, som tid efter annan måste anställas, toge medel i an
språk, föreslagit, att till bestridande af de för samtliga dessa ändamål nödiga ut
gifter måtte anvisas ett årligt belopp af 15,000 kr.

Lika med Kommitterade anser Collegium, att ett sådant åliggande, som att vara 
Öfverstyrelse för en läroanstalt, i allmänhet och till följd af sakens natur icke skä
ligen bör tillhöra ett förvaltande, med en mängd andra, från undervisningsange- 
lägenheter skiljaktiga göromål sysselsatt, embetsverk. Dessa senare slags göromål, 
för hvilkas skötande embetsverket egentligen blifvit upprättadt och har sin tillvaro, 
både förutsätta en helt annan verksamhetsriktning än öfvervakandet af en under
visningsanstalt, med derför erforderliga egenskaper, och taga i första rummet em- 
betsverkets tid och arbetskraft i anspråk. Men om detta i allmänhet må anses 
vara förhållandet, så måste det ännu mera gälla med saken sedd ur den synpunkt, 
ur hvilken Kommitterade betraktat densamma, enär befattningen såsom öfverstyrelse 
för ett undervisningsväsende, utveckladt i den riktning och gifvet det omfång, som 
Kommitterades betänkande anvisar, svårligen lärer kunna till sann båtnad för denna 
vigtiga angelägenhet utöfvas, med mindre samma befattning förlägges till en efter 
dess syften och beskaffenhet särskildt anordnad samt för dess bestridande uteslu
tande afsedd myndighet. Till denna befattning skulle, enligt Kommitterades förslag, 
höra en sådan mångfald af bestyr med läroanstalterne och en så oafbruten vexel- 
verkan emellan dessa och öfverstyreisen, att denna styrelse måste, för ett ända
målsenligt fullgörande af de på densamma hvilande åligganden, kunna åt dem helt
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och hållet egna sin tid och sin kraft ; och liksom Kommitterades förslag till plan för 
ordnande af det lägre tekniska undervisningsväsendet inom landet såsom en förut
sättning upptager inrättandet af en särskild öfverstyrelse för dithörande läroanstal
ter, anser Collegium sig icke böra underlåta att uttala den åsigten, att äfven under 
nuvarande förhållanden samt då behofvet af teknisk bildning hos såväl näringsidka
ren som arbetaren gör sig alltmera gällande och kräfver att genom upprättande, i 
erforderlig mån, af tekniska läroanstalter tillgodoses, omständigheterna påkalla till
komsten, ju förr dess hällre, af en sådan särskild öfverstyrelse.

Med instämmande alltså i hvad Kommitterade i denna del anfört, och då det 
af Kommitterade för ändamålet beräknade anslagsbelopp synes icke gifva anledning 
till någon erinran, hemställer Collegium om nådigt bifall till hvad Kommitterade an
gående inrättandet af en särskild öfverstyrelse för de lägre tekniska läroanstalterna 
äfvensom om beredande af tillgång å derför nödiga medel föreslagit.

Den Ckalmerska slöjdskolan i Göteborg tillhör icke antalet af de tekniska 
läroanstalter, hvilka hittills stått under Collegii öfverinseende, och skulle icke häller 
enligt hvad Kommitterade rörande densamma ifrågasatt, varda hänförlig till något af 
de slag af dylika läroanstalter, med hvilka den omförmälda öfverstyrelsen för den 
lägre tekniska undervisningen hade att taga befattning. Vid sådant förhållande til
låter sig Collegium att endast i allmänhet vidröra det väsentligaste af hvad i före
liggande ärende med frågan om nämnda slöjdskola står i samband.

Direktionen för skolan, som vid sitt underdåniga utlåtande fogat ett från sko
lans lärarecollegium af Direktionen infordradt yttrande i ämnet, enligt hvilket sko
lan, ordnad efter Kommitterades förslag, ansetts komma att hämmas i sin verksamhet 
och icke kunna bibehålla den plats, den förut intagit, har, med åberopande af detta 
yttrande och på grund af hvad Direktionen derjemte anfört till ådagaläggande af, 
bland annat, att de af Kommitterade föreslagna förändringarna vid skolan skulle vara 
tillräckliga att från en högre teknisk undervisningsanstalt, som Chalmerska slöjd
skolan nu vore, förvandla henne till ett lägre tekniskt elementarläroverk, afstyrkt 
bifall till Kommitterades samtliga förslag i hvad dessa anginge nyssnämnda skola.

De anmärkningar, som af vederbörande vid skolan blifvit mot Kommitterades 
förslag framställda, afse hufvudsakligen dels sättet för bestämmandet af skolans 
ändamål, dels sjelfva undervisningens anordnande med dertill hörande omfattning af 
inträdesfordringar och lärokurser, dels huruvida skolan fortfarande bör hafva till 
åliggande att, på begäran af vederbörande embetsmyndighet i Göteborg sig utlåta 
i ämnen, som röra näringarna; hvarjemte af Direktionen yttrats tvekan i fråga om, 
huruvida den tomtplats, som af staden Göteborg åt skolan upplåtits, skulle få be
gagnas af en läroanstalt med så inskränkt uppgift, som den Kommitterade föreslagit för
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skolan, äfvensom ock ernadt synes hafva varit att uttala tvifvel om, huruvida det 
Chalmerska donationskapitalet skulle under åsyftade nya förhållanden få för ända
målet användas, ehuru, då i Direktionens yttrande meningsföljden i denna del fin
nes oafslutad, den verkliga beskaffenheten af Direktionens förutsättning härutinnan 
icke låter sig med visshet urskiljas.

I skrifvelse till Collegium hafva Kommitterade i de flesta punkter till bemötande 
upptagit hvad Direktionen mot Kommitterades betänkande och förslag rörande denna 
skola åberopat och erinrat; och torde Kollegium i hvad angår planen för undervis
ningens ordnande med hvad dertill hörer få hänvisa till hvad Kommitterade i sådant 
afseende i sagda skrifvelse anfört.

Enligt Kommitterades betänkande och förslag skulle den Chalmerska slöjdsko
lan, hvilken hädanefter som hittills komme att arbeta på två afdelningar, en lägre 
och en högre, medelst den högre afdelningens verksamhetsområde få en plats mel
lan den tekniska elementarskolan och en teknisk högskola. Jemföras sinsemellan 
de af Kommitterade gifna bestämningarna, å ena sidan, af slöjdskolans ändamål, för 
så vidt dennas högre afdelning vidkommer, samt, å andra sidan, af den tekniska ele
mentarskolans uppgift, så visar sig, att under det den senare skolan, hvilken borde 
för inträde i teknikens tjenst bereda unge män, som ville egna sig åt yrken eller 
befattningar, för hvilka elementära kunskaper vore af behofvet påkallade, hade till 
syfte att bilda, bland annat, verkmästare för fabrikerna och underordnade ledare 
för byggnadsarbeten, skulle den förra skolan, medelst dess nämnda högre afdelning, 
vara en undervisningsanstalt för unge män, som, för att utbilda sig tillverkmästare 
eller ledare af tekniska anstalter eller byggnadsarbeten, ville förvärfva grundläg
gande kunskaper. Uppgiften att bilda “verkmästare“ skulle således vara gemensam. 
I öfrigt skulle den angifna skilnaden skolorna emellan, så vidt nämnda bestämningar 
beträffar, egentligen inskränka sig dertill, att den tekniska elementarskolan komme 
att bilda “underordnade ledare för byggnadsarbeten“ och bibringa “elementära“ 
kunskaper, samt att slöjdskolan skulle bilda “ledare af tekniska anstalter el
ler byggnadsarbeten“ och bibringa “grundläggande“ kunskaper. Collegium har 
redan vid fråga om den tekniska elementarskolan antydt, att med den i all
mänhet angifna bestämningen af, eller sjelfva definitionen å, sistberörda sko
las uppgift borde sammanställas undervisningsplanen, med dennas begränsning 
af lärokursernas omfattning. Ett sådant förfarande torde äfven här vara det 
rätta, för ernåendet af en jemförelsevis tillförlitlig öfversigt öfver den verkliga 
vidden af skolans arbetsfält. Den i inledningen till nu gällande stadgar för slöjd
skolan lemnade bestämningen af skolans ändamål är väl, såsom Kommitterade i skrif- 
velsen till Collegium ock anmärkt, “helt enkelt en definition på en teknisk läroan
stalt, denna må nu vara en högskola eller en arbetarekola“ ; och förnekas bör väl icke 
det befogade i Kommitterades syfte, “att närmare beteckna skolans karakter, utan att 
likväl dermed vilja lägga några tryckande band på hennes verksamhet“. Att ut-
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trycket “ledare af tekniska anstalter eller byggnadsarbeten“, äfven med den tillagda 
begränsningen, att bvad de, som önska till sådana ledare bildas, kunna i skolan 
förvärfva är “grundläggande kunskaper“, medgifver en ganska vidsträckt tydning, 
särskildt vid jemförelse med den i § 4 af förslaget till stadgar lemnade föreskriften, 
att undervisningen skall i skolans högre afdelning erhålla en ‘‘vetenskapligt teknisk“ 
riktning, torde ej låta sig bestridas. Skulle emellertid Direktionens anmärkning 
mot benämningen “verkmästare“, vid hvilken benämning, såsom enligt Direktionens 
antydan mindre lämplig och kunnande föranleda att läroanstalten komme att betrak
tas såsom en “verkmästareskola“, Direktionen fäst en viss vigt, finnas böra vinna 
något afseende, och bestämningen i dess sammanhang kan i annan och tjenligare 
form återgifvas, så kunde, såsom i sin mån talande för en sådan förändring, erin
ras, att sagda benämning blifvit af Kommitterade eljest använd i något olika betydelse, 
å ena sidan, för den tekniska elementarskolan samt, å andra sidan, för de lägre 
bergsskolorna.

Vidkommande hvad Direktionen anmärkt i syftning, att det skolan tillhörande 
åliggandet att under de tider af året, då undervisningen i läroanstalten fortginge, 
på begäran af vederbörande embetsmyndighet i Göteborg meddela yttranden i äm
nen, som rörde näringarna, icke borde upphöra, så och då Direktionen förmält, 
att det vid många tillfällen visat sig hafva varit af stor fördel, att skolans utlå
tande kunnat i enlighet med de för skolan gällande stadgar af myndigheterna in
fordras, och någon olägenhet häraf för undervisningens ostörda gång icke anmälts 
hafva uppkommit, samt, så vidt Collegium har sig bekant, något annat sätt att å 
stället erhålla officielt utlåtande i berörda afseende icke står till buds, synes anled
ning vara för handen att låta föreskriften om nämnda åliggande för skolan qvarstå.

Beträffande åter hvad Direktionens underdåniga utlåtande innehåller om ett 
möjligt äfventyrande af rätten att begagna tomtplatsen för skolbyggnaden, eller den 
antydda frågan om det Chalmerska donationskapitalet, så lärer angående dessa punk
ter, i hvilka vederbörande kommun och styrelse synas icke blifvit hörda, något 
yttrande från Collegii sida nu icke vara påkalladt.

För öfrigt och slutligen torde Collegium i fråga ej mindre om formen för 
anställandet af lärare och kompetensvilkoren dervid samt rätt för lärarne att efter 
viss tids tjenstgöring tillerkännas aflöningsförhöjning äfvensom att komma i åtnju
tande af pension, än ock om särskild pröfning för lärjunge, som önskar erhålla 
afgångsbetyg från läroverket, få, i tillämpliga delar, åberopa hvad Collegium rörande 
den tekniska elementarskolan i dessa hänseenden anfört och förordat.

Stockholm den 20 Maj 1875.
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