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Redaktör: OTTO Salomon.
Nääs, Floda Station.N:o 1. Juni 1885.

Som redaktören under våren vistats i 
utlandet har detta nummer blifvit något för- 
senadt, hvilket godhetsfullt torde ursäktas.

Slöjdundervisningsblad från 
Nääs utgifvas en gång månadtligen. Prenumera
tion mottages å alla postanstalter i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Postarvodet inrälcnadt, Uif- 
ver för återstående delen af året afgiften blott fem
tio (50) öre.

För alla de sh-iftliga välönslcnwgar, som efter 
utsändandet af anmälningsnumret hominit Slöjdun- 
dervisningsblad från Nääs tillhanda, uttalas härmed 
ett hjertligt tack.

Nyare literatur.
Förhandlingar vid Vexiö stifts allmänna folkskollärare

möte i Jönköping den 6 och 7 Augusti 188 k
Förhandlingar vid sjette allmänna folkskolemötet i Fin

land.
Jönköpings läns hushållningssällskaps handlingar och 

tidskrift 1884.

Axel Mikkelsen: Slöjdskolen.
Dr. ■ Theodor Gelbe : Der Handtfertigkeitsunterricht. 

Dresden 1885.
Die Leipziger Unterrichtscurse für Handfertigkeits Lehrer.
Ligue de l’enseignement: Bulletin N:o 1 1884—85. 

Chronique de l'enseignement primaire de travaux manuels 
dans les écoles de garçons par A. Stuys.

Heinrich, Graf von Atteins: Die Österreichische Allgemeine 
Handwerkerschule.

Ferd. Em. Rauscher: Der Handfertigkeits-Unterricht, 
l Theil. Wien 1885 (Verlag von A. Pichlers Witwe & Sohn). 
Denna 194 sidor starka skrift innehåller bland annat på 
stenografisk väg upptagna referat af föreläsningarne å Nääs 
under kursen 4 Juni—15 Juli 1884.

Nääs Slöjdlärareseminarium.
Uti kursen N:o 29, 20:de Maj—30:de Juni del

taga:
Från Sverige: Herrar skollärare Hj. Berg, 

A. Linden, C. W. Bengtsson, A. 11. Hallström och 
F. Ehrnström*), Stockholm; N. Rosengren och J. 
Cederherg, Norrköping; M. Erlandson, Jönköping 
och N. G. Ljunggren, Rogberga (Jönköpings län); 
A. Hansson, Gullholmen och I\ Lindgvist, Styrsö 
(Göteb. o. Bohus län); L. A. Södergren, Alfshög; 
E Ahlström, Nösslinge; F. G. Karlsson och E. 
Karlsson, Enslöf; -J. A. Linden och J. A. Jonsson, 
Ljungby; 0. A. Öhlander, Stafsinge; J. A. Samu
elsson, Kinnared ; K. J. Andrén, Källsjö, (Hallands 
län); G. Löfman, Bälinge; S. J. G. Rhodin, Skepp- 
landa och C. A. Mellin, Sköfde och Tumberg (Elfs
borgs län); J. Lindgren, Hellefors och J. E. Ahl
berg, Askersunds landsf. (Örebro län); P. Wretblad, 
Ludvika; J. Göransson, Al och A. Pettersson, Sil- 
jansnäs (Kopparbergs län) samt Slöjdskoleförestån- 
daren H. P. Pettersson, Wisby.

Norge: Herr Slöjdlärare E Haraldsen, Aamot.
Österrike: Herrar Bürgerschuldirektoren J. 

Urban, Wien och J. Siedmiogrei, Sokal (Galizien).
Ryssland: Herrar Seminarielärare K. Ziruhl 

samt skollärare P. Meglitsky och Wassili Konop- 
Ijof, S:t Petersburg.

Af dessa hafva Herrar Ljunggren, Löfman, 
Rhodin, Urban och Ziruhl förut genomgått kursvid 
seminariet.

Den af kursdeltagare bildade diskussionsföre- 
ningen har utsett till Ordförande: Seminariets före
ståndare, till v. Ordförande: Herr N. Rosengren, till 
Sekreterare: Herr N. G. Ljunggren och till v. Sek- 
reterare: Herr Hjalmar Berg.

Bland de till kursen N:o 30 (8:dc Juli — 18:de 
Aug.) anmälde deltagarne märkas föreståndaren för 
Leipziger Schülerwerkstatt, Oberlehrer D:r W. Götze, 
en af de ifrigaste och mest ansedda befrämjarne 
|---------------

*) Af kamraterna "utsedd »ordningsman».
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af handarbetsundervisningen i Tyskland. Dar Götze, 
hvilken såsom anhängare af den Herbartska peda
gogiken önskar anordna handarbetet i skolan af 
andra grunder och på annat sätt än i enlighet med 
den rigtning, som vid seminariet omfattas, vill för 
erhållandet af en mera allsidig uppfattning af den 
sak, åt hvilken han oförtröttad egnar sina bästa 
krafter, använda sommarferierna till att genom egen 
erfarenhet sätta sig in i omnämnda rigtning.

Ur modellserien. 
N:o 7 (6) Pappersknif. 

(Ny form.)
1. Ett lämpligt stycke ur

A , virket utskäres med sinksåg;
/ \ 2. En sida upphyflas med
/rubank; tjockleken angifves med 

strykmått och utskäres med 
i sinksåg;

3. Konturerna uppdragas 
i enlighet med modellen samt 
utskäras med rundsåg något li-

s tet från ritsen, hvarefter kan-
3 terna jemnas med knif;

8, i 4. För att åstadkomma 
/ \ | eggen uppdrages en rits i mid- 
\ / ten af ifrågakommande kanter. 

Afrundningen å hvardera sidan 
göres med knif;

5. Skaftets kanter afrun-
| das med knif;
( 6. Pappersknifven filas samt

y putsas med sickling och glas
papper.

Sverige.
Vid Stoclclwlms follcslcolor står, såsom bekant, 

slöjdundervisningen under närmaste inspektion af 
en utaf vårt lands mest erfarne och duglige 
skolmän, hr A. Berg. Under 1884 hafva uti den
samma deltagit 1,376 gossar, deraf i träslöjd 964, 
i träsnideri 161, i metallslöjd 73, i pappslöjd 127, 
i bokbinderi 238 och i korgmakeri 13. Vid under
visningen i träslöjd hafva tillverkats sammanlagdt 
10,764 arbeten, af hvilka 428 eller 4 % blifvit 
kasserade.

— Enligt Göteborgs allmänna folkskolestyrelses 
berättelse hafva vid Göteborgs follcslcolor, hvarest 
obligatorisk handtverksunder visning är införd, under 
1884 i densamma deltagit, afsöndringsskolans barn 
oberäknade, 1,870 gossar. Sammanlagda kostna
derna för denna undervisning utgjorde, enligt kassa
förvaltarens uppgift, 31,541 kronor 16 öre, hvarifrån 
dock anses böra afgå det till 8,446 kr. 22 öre be
räknade värdet af för folkskolornas räkning verk- 
stälda arbeten. Det är ett egendomligt sakförhål
lande, att just Göteborg, hvars folkskoleväsende för 
öfrigt genom en storartad offervillighet, allmän så 
väl som enskild, intager en erkändt hög ståndpunkt,

skall vara en af de numera allt färre kommuner 
inom vårt land, hvilka draga direkt inkomst af bar
nens arbeten i skolorna. Då sammanlagda utgif
terna för stadens folkskoleväsende belöpa sig till 
vida öfyer fyrahundratusen kronor, är ju för öfrigt 
denna lilla inkomst af försvinnande betydenhet, un
der det att de pedagogiska nackdelarne deraf, att 
barnen beröfvas den materiela frukten af deras flit 
äro synnerligt tungt vägande och kunna anses i 
väsentlig mån förminska handarbetsundervisningens 

I nytta.

Styrelsen för Blfsborgs läns norra slöjdföre
ning har i enlighet med det förslag, som afgifvits 
af den med folkskoleinspektören kyrkoherde C. Gill- 
gren som ordförande tillsatta komité antagit “Stad
gar för slöjdundervisningen för gossar i folk- och 
fortsättningsskolor.d Herrar lärare inom distriktet 
torde uppmärksamma efterföljande utdrag derur:

$ 1.Slöjden i folkskolan.
a) Arten af slöjdarbetet i folkskolan, der slöj

den bör behandlas som ett formelt bildningsmedel 
bör vara träslöjd, enligt Nääs’ system.

b) Omfånget af slöjdarbetet i folkskolan måste 
med hänsyn till elevernas utveckling och antal samt 
antalet slöjdtimmar begränsas till Nääs’ mellanserie, 
genom hvilken bestämmelse läraren erhåller ett 
bestämdt mål för slöjdarbetet och tillika afhålles 
från att sysselsätta eleverna med grannlåt och lyx, 
hvilka böra från hvarje allvarligt slöjdarbete bann
lysas.

c) Lämpliga verlclyg för slöjden äro af yttersta 
vigt. Hvarje slöjdande folkskola bör derför ega 
minst den uppsättning af redskap och verktyg, som 
beräknas för 6 elever.

d) Särslcildt rum för slöjdarbetet har af er
farenheten ådagalagts såsom särdeles önskvärdt så 
väl med hänsyn till den bokliga undervisningen som 
slöjden. Der emellertid särskildt slöjdrum ännu 
icke kan erhållas, bör dock i skolsalen för slöjden 
afses viss plats, der verktygen m, m. ordnas och 
uppsättas så, att de vid arbetet må vara lätt till
gängliga.

e) Läraren vinnlägge sig vid arbetet om sträng 
planmessighet, noggrannhet och elevens sjelfverk- 
samhet samt vare angelägen om att vänja eleven 
vid ordning, punktlighet och snygghet.

f) Arvodet från slöjdföreningen till folkskole- 
läraren bör lämpas efter antalet elever och antalet 
slöjdtimmar i veckan. Der slöjdarbetet pågår alle
nast 4 timmar i veckan och lärjungeantalet ej öf- 
verstiger 6 å hvarje station, må arvodet ej utgå 
med högre belopp än 50 kr., och der slöjdtimmarne 
äro minst sex i veckan eller elevantalet högre än 
sex, 75 kr.

Anm. Såsom vilkor för arvodets utbekom
mande bestämmes, att inspektören vitsordar, att un
dervisningen så till plan som beskaffenhet i öfrigt 
är godkänd och att tillräckligt med verktyg finnes.

g) I de slcoldistrikt, der slöjd ingår i folksko
lans arbete och fortsättningsskola i enlighet med 
kongl. kungörelsen den 11 Sept. 1877 finnes, bör 
slöjd ingå jemväl i denna senare och omfatta de i 
den större Nääs’-serien ej förut förfärdigade mo
deller.

h) Läraren vare skyldig att öfver slöjdarbetet 
föra de anteckningar, som af slöjdföreningen önskas.



— Om Handarbetets betydelse eld uppfostran höll frö
ken Eva Rodhe den 12 Maj ä högre elementarläroverkets 
festsal i Göteborg ett med stort intresse åhördt sakrikt före
drag, hvilket utförligt refereras i N:o 112 af Göteborgs Han
dels- och Sjöfartstidning.

— Den af Kalmar läns södra landsting och hushåll
ningssällskap tillsatta komitén för ordnande af undervisning 
i husslöjd lemnar till hvarje skola inom distriktet, hvari 
dylik undervisning meddelas, ett anslag af 75 kronor för 
löpande år; detta utan att vederbörande kommun har någon 
skyldighet alt göra kontant tillskott för samma ändamål. 
Högre anslag kunna dock tillerkännas enskilda kommuner 
under förutsättning, att de sjelfva tillskjuta ett lika stort 
belopp. Under ledning af statens undervisare i slöjd an
ordnas jemväl innevarande år i Kalmar en för folkskollärare 
afsedd kurs.

— Örebro läns slöjdförening kommer äfven i sommar 
att i Orebro anordna en för lärare afsedd kurs. Densamma 
ledes af statens instruktör, Ingeniör Ramström; och då del
tagare i föregående kurser såväl enskildt som offentligtligt 
betygat sin stora belåtenhet med det nitiska och humana 
sätt, på hvilket herr Ingeniör Ramström utöfvat denna led
ning, samt uttalat den önskan, att slöjdföreningen äfven 
framgent mätte sätta länets lärare i tillfälle att blifva del- 
aktige af densamma, finnes all anledning antaga, att till 
kursen ifråga många ansökningar skola ingå.

— Uti den privata läroanstalt, som förestås af rektor 
B. C. Rodhe, kommer nästinstundande hösttermin pedago
giskt anordnad slöjdundervisning alt införas. Som lärare 
är anstäld hr C. M. Hård, hvilken innevarande sommar skall 
genomgå kurs pa Nääs. Vi helsa med glädje detta steg, 
hvarigenom den bekante, erfarne skolmannen ställt sig på 
slöjdundervisningsvännernas sida.

— Kronobergs läns hushållningssällskaps förvaltnings
utskott har för 1885 anvisat följande belopp: Bidrag till 
upprätthållande af slöjdskolor inom 11 kommuner kr. 1,700; 
anordnande af en slöjdundervisningskurs i Vexiö, så framt 
begärdt biträde af någon statens undervisare i husslöjd er- 
hålles, förslagsvis kr. 400; stipendier till elever vid slöjd
lärareseminariet vid Nääs, inköp af »Slöjdundervisningsblad» 
m. m., förslagsvis kr. 250.

— Centralkomitén för den manliga husslöjdens befräm
jande inom Kristianstads län lemnar i år, förutom till 
slöjdseminariet och centralslöjdskolan å Onnestad, hvilka 
förenade läroanstalter stå under ledning af ingeniör Th. W. 
Bolinder, till ytterligare 13 skolor. Komitén är äfvenledes 
betänkt pä inrättandet af en inspektion, dels för öfverva- 
kandet af slöjdundervisningens metodiska tillämpning, dels 
för all genom föredrag väcka eller vidmakthålla befolknin
gens alltmer ökade intresse för densamma.

— Inom Jönköpings län hafva komiterade för slöjd- 
anslagets disponerande beslutat, att åtgärderna till befräm
jande af slöjdundervisning inom länets folkskolor, hvilka 
under innevarande år vidtagas, skola gå i enahanda rikt
ning som förut, med tillägg dock, att inspektion af under
visningen äfvenledes anordnas. Stipendier för folkskollärare 
vid Nääs utgå likaledes.

Ur skriftliga meddelanden.
"Jag har 1111 fått slöjdskola i gång, deri jag 

till en början blott har 6 elever, hvilka med lif 
och lust svänga hyfvel och såg. Slöjden tyckes 
vara deras allt i allom, och det är hvarken med 
första eller andra tillsägelsen de kunna förmås att 
sluta, då slöjdtiden är förbi.

Åsaka (Elfsborgs län) 21/385. K A. S.

“Hvad då vidkommer skyldigheten att bevista 
skolan, så har dervid ej öfvats något som helst tvång, 
utan hafva barifen haft sin fria vilja. Jag är nu 
fullt öfvertygad om sanningen af Edert påstående, 
att det bör råda full frihet. Då blir ock lust och 
lif. Med förnöjelse har jag iakttagit, att intresset 
för slöjden betydligt ökats äfven hos barnens måls
män. De som för ett par år sedan med händer 
och fötter arbetade mot skolan äro nu dess vänner 

och äro färdiga till betydliga uppoffringar för dess 
bestånd. Mycket har dertill bidragit, att barnen 
fått till hemmen medföra sina förfärdigade saker. 
Dessa fingo de hemtaga dagarne före jul. De an
vändas då till julklappar, än hit, än dit. Ni kan 
aldrig tro med hvilken vigtig min de små parflarne 
nu efter jul för mig berättat huru välkomna deras 
skedar, slefvar och lådor voro. De hafva nu bedt 
mig att få göra om en del af modellerna för att 
få åter hvad de gifvit bort.

Under det slöjden pågått, har jag sökt att få 
förbigående personer att titta in. Alla hafva der
vid förundrat sig öfver den flit, som varit rådande, 
och den säkerhet, med hvilken pysarne fört sina 
verktyg. Mest har det förundrat dem att se bar
nen slipa så väl hyfveljern som knifvar. Se det 
trodde de vara omöjligt.“

Ö. Tollstad (Östergötlands län) 21/,85.
K. J. W.

“I fortsättningsskolan 12 Jan.—23 Febr, under
visades 6 gossar i slöjd. Med ett enda undantag 
visade de en lust och ifver för detta ämne, att det 
var en riktig fröjd att se den.

De slöjdade 5 timmar i veckan, fördelade i 2 
lektioner à 2 timmar och 1 à 1 timme. Men när 
den ena timmen gått och de blefvo uppmanade att 
sluta, visade sig oftast missnöje i deras ansigten.

I egentliga folkskolan har jag på våren haft 23 
gossar, men genom någras afgång till nattvards- 
skolan är antalet nu 16. Här visar sig också en 
mera allmän ifver än i förstnämnda skola, om den 
än kanske icke är så stark hos alla. Den var till 
en början nära att slappas hos några då de första 
modellerna misslyckats, men när de nu se, att om 
de än blifvit efter och det går långsamt för dem, 
deras modeller dock blifva lika bra och kanske 
bättre än de andras, börjar lusten för hvarje lektion 
att alltmera växa.“

Atorp (Vermlands län) is/e85. G. H.

“Till en början hade jag svårt att få barnen 
att fatta nödvändigheten af att vara så rysligt nog
räknade med allt. Jag tror de i sina hjertan mån
gen gång tänkte, att jag var för petig. Nu faller 
det af sig sjelf, att de på det noggrannaste söka 
efterbilda modellen och väl afputsa arbetet, innan 
de uppvisa det såsom färdigt. Ger jag mig bara 
tid att stadna i skolan, arbetas det med lif och 
lust öfver den bestämda tiden.“

Pojo (Finland) 13/385. H. S.

Utlandet.
Norge. Såsom ett bevis på stigande intresse 

för slöjdundervisningen omnämner "Smaalenenes 
Amtstidende", att till de i Fredrikshald athållna kur
serna för utbildandet af lärare i slöjd anmält sig 
1882 sjutton, 1883 tjugoåtta, 1884 trettioåtta och 
1885 sextio deltagare.

Tidningen tillägger: “Dessa tal visa, att slöjd- 
skolesaken har börjat att på allvar slå rot i vårt 
land, så mycket mera som flertalet af de anmälde 
antingen hafva full visshet om att erhålla anställ
ning såsom lärare i slöjd eller åtminstone utsigt 
dertill.“

— På förslag af regeringen har årets storting 
beviljat följande poster Till afhållandet i Fredriks-



hald af tvenne kurser för utbildandet af lärare i 
slöjd Kr. 960; till en sådan kurs i Kristiansand Kr. 
500; till understöd af slöjdskolor Kr. 8,140; till sti
pendier åt lärare i slöjd Kr. 3,000, samt till inspek
tion af slöjdskolorna Kr. 1,000.

Danmark. Vid den af Köpenhamns Husflids- 
Forening, hvars ordförande är byggmästare II. Fus
sing, grundade och underhållna slöjdskolan voro 
under 1884 såsom lärjungar inskrifna 168 gos
sar.

Finland. Fröken Vera Hjelt, som under nu tillända- 
gångna arbetsår på ett synnerligt framgångsrikt sätt ledl 
slöjdundervisningen vid Nääs gosskola, kommer den 15 
Juni att öppna en kurs i Ekenäs för utbildandet af lärar
innor i träslöjd. För genomgående af densamma hafva 
anmält sig dels examinerade folkskolelärarinnor, dels ett 
antal af seminariets elever.

Belgien. M. oan Kalken, den kände belgiske slöjd, 
undervisningsvännen, hvilken sommaren 1883 genomgick 
kurs på Nääs, höll den 2:dre Maj i Liège ett föredrag om 
slöjden ' såsom ett folkskolans öfningsämne. Föredraget, 
hvilket refereras i tidningen »La Meuse», mottogs med stort 
bifall. Uti detsamma framhölls pä ett synnerligt smickrande 
sätt den svenska slöjdundervisningen.

Tyskland. Den 27:de Maj afhölls i Görlitz ett stort 
möte af slöjdundervisningsvänner, närmast beräknadt för 
Tyskland; dock hade derutanför äfven några inbjudningar 
utfärdats. Mötesprogrammet upptog följande punkter:

1. Mötet öppnas af centralkomiténs ordförande (redak- 
tör A. Lamm ers).

2. Val af bestyrelse.
3. Staden Görlitz’ välkomsthelsning, framförd af öfver- 

borgmästaren Reichert.
4. Slöjdundervisningens betydelse och mål. A. Lam- 

mers (Bremen). {
5. Pa hvilka grunder, till hvilket omfång och på hvil

ket sätt kan slöjdundervisningen varda införd i seminarier
nas undervisningsplan? Öfverlärare dr Götze (Leipzig).

6. Hvilka arter har en uppfostrande slöjdundervisning 
att omfatta? Skollärare Gärtig (Posen).

7. Slöjdskolans i Görlitz organisation och lärometod, 
jemte principiel undersökning af frågan, om lärare eller 
handtverkare böra meddela undervisningen. Landtags- 
Abgeordneter v. Schenckendorf (Görlitz).

— Uti Strassburg är slöjdundervisning för närvarande 
införd i 7 folkskolor.

Österrike. Såsom synnerligt ifriga befrämjare af slöjd
undervisningen i Österrike, särskilds Galizien, torde böra 
nämnas furst Georg Czartoryski och h. exc. grefve Wkuli- 
mir Dzieduszycki. Varmt intagna för den svenska metoden 
är det genom dem, som myndigheterna i Galizien påverkats 
att uppdraga åt Bürgerschuldirektor I. Siedmiogrel från 
Sokal att pa ort och ställe sälta sig in i principerna för 
densamma. Direktor S. genomgår för närvarande kurs på 
Nääs och skall sedermera i sällskap med Bürgerschuldirek
tor Urban studera slöjdundervisningen vid Stockholms folk
skolor och f. d. Beskowska skolan.

— Direktor Josef Urban, den ifrige befrämjaren i Öster
rike af pedagogiskt ' ordnad slöjdundervisning, skall den 2 
nästinstundande Juli hålla ett föredeag i ämnet på en i 
Korneuburg vid Wien sammanträdande lärarekonferens. 
Direktor IL, som med statsstipendium nu genomgår repeti
tionskurs på Nääs, skall sedermera i sommar sjelf leda en 
för folk- och borgarskollärare afsedd utbildningskurs efter 
den svenska metoden.

— Regeringen å Nya Zeeland (Australien) har beslutat 
införa slöjdundervisning i dervarande skolor. Mr. Darnach, 
son af åkerbruksministern, vistas för närvarande i Europa 
med uppdrag att bland annat äfven studera ifrågavarande 
sak.

För att underlätta slöjdundervisningens införande ut- 
lemnas från Nääs till skolor för dem afsedda redskap och 
verktyg, enligt nedanstående prisuppgift. Reqvisitioner sän
das till Aug. Abrahamson, Nääs, Floda Station.

Mot kontant eller efterkraf.

Hyfvelbänkar, furuskifva, 1 skruf 
Rundsåg med ställ. . ... med

D:o bredare, med ställ > l:ma 
Sinksåg med ställ.................   snören
Sticksåg, eng........................................
Fogsvans, » ............................  . . .
Rubank med dubbelt jern..............  
Skrubbhyfvel med jern.................... 
Putshyfvel med dubbelt jern . . . . 
Rundhyfvel med d:o . . . . 
Böjtång, 41/, tum  
Flacktång, » .............................
Kniptång.............................................  
Hoftång, 8 tum..................................  
Stämjern, eng. (sats)..........................

D:o gröfre, eng. (sats)...... 
Håljern, eng. (sats)........... ................  
Flatfil, eng...........................................  
Halfrund fil, eng.................................  
Rundfil, » . ■..........................  
Sågfil, » ................................ 
Borrsläng med 24 borr, (sort.) 6 & 
Sylborr i träfodral, 8 st. (sort.) . . . 
Knif........................................... 21 &
Bandknif.......................,....................
Hammare med skaft.......................... 
Klubba................................................. 
Passare med skruf.............................
Krumcirkel........................................
Sickling..............................................
Skrufmejsel....................... 35, 25 &
Spåckskifva (af jern). . . . 
Skedjern (sort.) med skaft
Skruftving, 20 cm...............................
Yxa, (amerik.).....................................
Strykmått...........................................
Smyg...................................................
Vinkel, 15, 20, 25, 30 cm..................
Limpanna med pensel.......................
Slipsten med ställning & vef............
Brynsten...................................40 &
Bildhuggarejern....................... (sats)

D:o bättre .........
Metermått...........................................
Svarfjern, engl. (sats på 1 duss.) . .
Hyfveljern, eng., dubbla 21 ,...........

D:o 13/. .....
D:o enkla 11/4...........

Rundsågsblad.....................................
Sinksågsblad.................... 20, 29 &
Skaft till filar, stäm-, svarf- och bild

huggarejern .............................4 &
Sandpapper..........................(1 bok)
Stift 11/2 t. 11/, t. 1 t. 3/4 I. 1 2 t . .
Lim,............................... (1 €) 35 & |
Ritbestick (på karla)...........................

Kr.Redskapens och verktygens namn. ds"

10
1
1
1

2
2
1
i :
2

3
3
3

20
20
45
78
25
80 
05
60

32
32
70
60
25
55
85
50
51)
50
22

- I 90
- ! 32
- 95
- 60- 55
- | 95
- | 55
- 141
- 20
- | 36 |
- 25!.

175
- i 52
- 65

25
1 ! 65
5 ! 50 
- 50
3—
5
- 46

14
50

07
45 |

3
2
1
2
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
4
1
3
3
2
1
3
3
2
3
3
1
3
1
3
1
1
2
1

2

8
3
2
4
1
2
8
8
8
1
1
1
1
2
2

4
6
4
4

6
2
8
6
2
1
6
6
4
6
8
1
8
2
8 |
1
1
3
1

4

Breflåda.
Hj. Z—d. Den föreslagna modellen synes vara lämp

lig; införandet af densamma i serien skall tagas under öf- 
vervägande.

E. W., Hudiksvall. Hjertlig tack för det insända för
slaget. Var viss om, alt vi ej skola underlåta noggrant 
studera detsamma. Tanken ifråga är värd allt beaktande.

G. H. Spannträ är ett af trä förfärdigadt handtag till 
en spann (ett ämbar).

GÖTEBORG.
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri

1885.




