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N:o 5. Redaktör: OTTO Salomon.
Nääs, Floda Station. September 1885.

Schematisk framställning af grunderna för det vid 
Nääs använda slöjdundervisningssystemet.

A. Undervisningens ändamål.

Då de grundläggande läroanstalterna hafva att 
indirekt förbereda för lifvet är, hvad dem vidkom- 
mer. slöjdundervisningens mål att söka åvägabringa 
lufvudsakligen en formel bildning, d. v. s. en ut- 
veckling af själens och kroppens krafter. Härtill 
ansluter sig såsom ett materielt syfte bibringandet 
af allmän händighet.

Den formela (kraftutvecklande) bildning slöjd
undervisningen åsyftar är:

att inplanta håg för och kärlek till arbete i 
allmänhet;

att bibringa aktning för det gröfre ärliga kropps
arbetet;

att utveckla sjelfverksamheten;
att uppfostra till ordning, noggrannhet, renlig

het och snygghet;
att vänja vid uppmärksamhet, flit och ihär

dighet;
att verka kraftutvecklande i fysiskt hänseende; 
att öfva ögat och formsinnet.

B. Undervisningens anordnande.
I. Allmänna grunder.

Lärjungarnes deltagande i slöjdundervisningen 
skall ske frivilligt, hvarjemte för ernåendet af ofvan- 
stående syften det arbete, som föresättes dem, bör:

1) vara nyttigt;
2) ej anordnas med tröttande föröfningar;
3) vara af omvexlande beskaffenhet;
4) kunna af dem sjelfständigt utföras;
5) vara ett verkligt arbete, ej någon lek;
6) ej vara något s. k. fint arbete;
7) blifva förfärdigarens‘tillhörighet;
8) motsvara den arbetandes förmåga och kropps

krafter ;
9) vara af beskaffenhet att kunna noggrant ut

föras ;
10) tillåta renlighet och snygghet;

11) taga tankeverksamheten i anspråk och allt
så ej kunna rent mekaniskt utföras;

12) förmå stärka och utveckla kroppskrafterna ;
13) kunna medverka till formsinnets uppöf- 

vande;
14) fordra användandet af så många verktyg 

och så många handgrepp som möjligt.

II. Läraren.
1) Undervisningen meddelas af pedagogiskt bil

dad person, företrädesvis densamme, som undervisar 
i de teoretiska ämnena;

2) Läraren skall leda, öfvervaka och kontrol
lera arbetet, men måste noga vakta sig att direkt 
lägga hand dervid.

III. Lärjungarnes &ldw.
För att med framgång kunna deltaga uti här 

ifrågakommande undervisning bör barnet hafva upp
natt en utveckling i allmänhet motsvarande 11 års 
ålder.

IV. Undervisningsämne.
Då samtidiga användandet af flere slöjdarter 

verkar till nackdel:
emedan skolan redan förut har tillräckligt mån

ga ämnen, och hvarje slöjdart blir ett nytt ämne;
emedan tiden är kort och begränsad;
emedan man i så fall löper fara att splittra 

lärjungarnes intresse;
emedan på läraren ej bör ställas alltför stora 

fordringar;
bör undervisningen blott omfatta en arbetsart.

Den för ofvan omnämnda stadium lämpligaste 
arbetsarten är träslöjd, i sig innefattande snickeri
slöjd, svarfning och träsnideri.

Snickerislöjden skiljer sig från snickeriyrket i 
afseende på:

1) de tillverkade föremålens beskaffenhet; till 
slöjden räknas i allmänhet smärre, till yrket i all
mänhet större arbeten;

2) förekommande verktyg, exempelvis knifven 
— slöjdarens vigtigaste verktyg — torde blott un
dantagsvis användas inom snickeriyrket;



3) arbetssättet; inom yrket förekommer arbets
fördelning, så ej vid slöjden.

Såsom undervisningsämne betraktadt kan svarf- 
ningen utan skada frånskiljas träslöjden.

V. LUrjungarnes antal.
Då individuel undervisning i allmänhet är att 

förorda, och särskildt slöjden af så väl principiela 
som praktiska grunder ej torde kunna anordnas så
som klassundervisning, kan blott ett begränsadt an
tal lärjungar samtidigt handledas af en lärare.

VI. Modeller.
Undervisningen bör för ernåendet af större åskåd

lighet i hufvudsak meddelas efter modeller och ej 
efter ritning.

Arbetet utritas i enlighet med modellen antin
gen genom direkt öfverföring eller genom konstruk
tion medelst lineal och passare; schabloner använ
das deremot icke.

Vid modellseriens uppställande har man att 
iakttaga:

a) I af seende på valet af modellerna.
1. Att alla lyxföremål uteslutas;
2. att de förfärdigade arbetena kunna finna 

användning i hemmen;
3. att föremålen kunna af barnen utan främ

mande hjelp göras fullt färdiga;
4. att endast trä behöfver för förfärdigandet 

bearbetas ;
5. att modellerna äro opolerade;
6. att så litet virke som möjligt åtgår;
7. att barnen till vänjas arbeta i så väl hår

dare som lösare träslag;
8. att svarfning och träsnideri blott sparsamt 

förekomma ;
9. att arbetena äro af beskaffenhet att bidraga 

till utvecklandet af barnens form- och skönhetssinne. 
För ernåendet häraf måste serien omfatta äfven ett 
antal modelleringsarbeten ( formarbeten, exempel
vis skedar, slefvar o. a. d. krokliniga föremål, af- 
sedda att utföras på fri hand och hufvudsakligen 
efter ögonmått);

10. att efter genomgående af serien lärjun- 
garne fått använda alla inom slöjdarten förekom
mande vigtigare verktyg, fått kännedom om de olika 
sätten för deras handterande samt öfning uti olika 
sammansättningsformer.

b) I af seende på ordnandet af modellerna.
1. Att serien utan språng fortgår från det lät

tare till det svårare, från det enklare till det mera 
sammansatta;

2. att nödig omvexling iakttages;
3. att platsen för hvarje modell bestämmes 

med särskild hänsyn dertill, att förutsättningarne 
skola finnas för densammas nöjaktiga eftergörande 
utan direkt hjelp af läraren;

4. att modellerna så ordnas, att lärjungen — ' 
han må befinna sig på hvilken ståndpunkt som 
helst — städse kan utföra ej allenast ett använd
bart utan äfven ett noggrant arbete;

5. att vid förfärdigandet af de första model
lerna blott ett fåtal verktyg användes, men att i 
och med seriens fortskridande nya verktyg och hand
grepp så småningom införas;

6. att knifven såsom grundläggande verktyg 
till en början träget förekommer;

7. att i allmänhet vid de första modellerna 
ej de lösaste träslagen användas;

8. att i seriens början modellerna äro snart 
förfärdigade, och att man blott småningom öfvergår 
till arbeten, som taga längre tid.

Ur modellserien.
N:o 67 (45) TaUriks-stÄll.

1. Sidorna utskäras med sinksåg samt upp- 
hyllas vinkelrätt med skrubbhyfvel och rubank. 
Bredd och tjocklek bestämmas med strykmått.

2. Sidorna afskäras vinkelrätt med fogsvans, 
ändarne deraf jemnas i stötlådan med rubank.

3. Spåren utritas vinkelrätt med strykmått 
samt utskäras med fogsvans, knif och fil.

4. Ställets sido- och ändstycken hopsinkas.
5. Botten upphyflas med skrubbhyfvel och 

rubank, dess bredd och tjocklek bestämmas med 
strykmått.

6. Ställets runda kant jemnas med rubank, 
hvarefter botten påspikas.

7. Öfre kanten och yttersidorna jemnas med 
rubank och putshyfvel.

8. Det rörliga stycket upphyflas vinkelrätt 
med skrubbhyfvel och rubank, dess bredd och tjock
lek angifvas med strykmått.

9. Stycket inpassas, dess ändar jemnas med 
putshyfvel samt formas med användandet af pas
sare, vinkel, fogsvans, knif och fil.

10. Sedan spikhålen blifvit bestämda med pas
sare samt borrats med sylborr, fästes stycket, hvar
efter det färdiggjorda föremålet putsas med sickling 
och glaspapper.

Slöjdkurs i Luleå. Under tiden 15:de Juli— 
26:te Augusti har en af Slöjdföreningen i Norr
bottens län anordnad kurs i träslöjd under ledning 
af folkskolläraren N. E. Lindström afhållits i Luleå. 
Ltaf de 21 deltagarne voro 19 lärjungar vid stadens 
allmänna läroverk. Kursens afslutning, med hvilken 
var förbunden en utställning af elevernas arbeten,



bevistades at ett ganska stort antal för saken in
tresserade personer, och alla syntes vara mycket 
belåtna med det resultat, som på den korta tiden 
uppnåtts. Efter att hafva utdelat premier till del- 
tagarne, af hvilka tvenne medhunnit 44 nummer i 
den följda modellserien, tackade disponenten J. A. 
Wikström på föreningens vägnar kursens föreståndare 

för den osparda möda och stora skicklighet, hvar
med han fyllt sitt värf. Att i allmänhet folkskol
lärare voro de mest lämpliga att åt de unga med
dela undervisning i slöjd hade erfarenheten — och 
detta icke minst under den nu afslutade kursen — 
visat. Med ett tack till eleverna för deras flit och 
uppmärksamhet, samt till de närvarande för det af 
dem visade intresset, slöt Hr Wikström under ut
talandet af den förhoppningen, att slöjdföreningens 
verksamhet framgent måtte bära rika frukter.

Slöjdundervisningen i Vesternorrlands län 
går fortfarande framåt. Under innevarande höst öpp
nas inom länet ej mindre än 11 nya slöjdskolor, deraf 
9 i förening med folkskolan och under folkskollära
rens ledning. Antalet slöjdundervisningsanstalter i 
länet uppgår för närvarande till 36. Åt den syn
nerligt driftige slöjdinspektören Hr M. Bamström 
har Hushållningssällskapets förvaltningsutskott lem- 
nat ett anslag till en månads studieresa inom södra 
och mellersta Sverige.

Linköpings folkskolor. Till extra lärare i slöjd 
har Linköpings skolråd antagit Hr A. Severinsson, 
som under åtskilliga kurser på ett förtjenstfullt sätt 
varit biträdande undervisare vid Nääs slöjdlärare
seminarium.

Slöjdskolorna inom Kopparbergs län, hvilka 
nyss inspekterats af Ingeniör V. Nordin, äro för närva
rande 59 till antalet. Den under Hr G. Flintas nitiska 
ledning varande Backmanska slöjdskolan i Hedemora, 
afsedd för ynglingar och äldre personer, intager bland 
dessa skolor en framstående plats.

Slöjdundervisningen i Göteborgs privatsko
lor. Primdr- och elementarskolan, hvars stiftare och 
föreståndare är Hr B. C. Eodhe, upptager på sin 
arbetsordning för innevarande hösttermin inom hvarje 
klass 4 timmars slöjdundervisning i veckan, deraf 
för klasserna 4—6 träslöjd enligt Nääs system. Om
nämnda undervisning, som är förlagd till eftermid- 
dagarne, ledes af folkskolläraren Gustaf Fornander. 
Föreståndarinna för »småslöjden» är fröken Ruth 
Rodhe.

Vid Hr A. V. Ljunggrens privata lliroverk (Ka
serntorget 6), hvarest redan förra terminen slöjdun
dervisning efter samma system infördes för läroverkets 
egna elever (såväl gossar som flickor), blifver numera 
beredt tillfälle åfven för gossar från andra skolor att 
under eftermiddagarne (kl. 4—6) få deruti deltaga.

Praktiska arbetsskolan, den kända och i sin art 
framstående läroanstalten, som ledes af Fröknarna 
Eva Rodhe och M. Nyman, verkar denna termin efter 
samma plan som förut med undervisning i träslöjd 
för gossar och flickor. Jemväl denna läroanstalt 
mottager härtill elever från andra skolor.

Uti Göthildaskolan öfvas likaledes träslöjd 4 
eftermiddagar i veckan.

Ny slöjdskola i Stockholm. Fröken Ma
thilda Nyström, för närvarande lärarinna vid Wallin- 
ska skolan, öppnar (Gref-Thuregatan 61) första vec
kan i Oktober en skola i träslöjd, afsedd för såväl 
yngre som äldre personer. Då Fröken Nyström, en 

intelligent qvinna, som är varmt hängifven den 
uppfostrande slöjdundervisningens sak, besitter full 
kompetens att leda en skola med ifrågavarande syfte, 
är att förmoda och hoppas, att de välönskningar, 
hvarmed flera af de större tidningarne i hufvudsta- 
den helsat den blifvande läroanstalten, må förverk
ligas.

Slöjdundervisning i folkhögskola. Vid Bill- 
strömska folkhögskolan på Tjörn är undervisning i 
träslöjd införd. Till lärare är utsedd Hr S. Anders
son, utexaminerad elev från Nääs.

Utlandet.
Norge. Uti Stavanger 1879 upprättade »Arbeidsskole 

for Gutter», har under läseåret 188 4—85 200 elever, delade 
i sex afdelningar, erhållit undervisning med tio timmar i 
veckan. Lärjungarne, af hvilka 179 äfven besökt folksko
lorna, hafva sysselsatts med snickeri, svarfning, skoflickning 
och tillverkning af trätofflor. Skolan står under ledning af 
den för slöjdundervisningen nitiskt verkande folkskolläraren 
Chr. Ottcdal.

Finland. Uti fyra privatskolor i Helsingfors undervisas 
för närvarande i träslöjd af lärarinnor. Dessa äro Frök
narna Emmy Ramsay, Vera Hjelt, Minette Munck och 
Aline Långhjelm, hvilka samtliga genomgått kurser på 
Nääs.

Danmark. »Den nye Latin- och Realskole paa Norre- 
bro», hvilken efter sommarferierna öppnats i Köpenhamn, 
har äfven infört slöjd såsom undervisningsämne. Skolans 
föreståndare D:r phil. Fr. Winkel Horn och Cand. phil. 
Emil Sloman framhålla bland annat i programmet följande: 
Meningen är, att såväl uti öfriga ämnen som i här om
nämnda sätta till mål att göra undervisningen klar, liflig 
och tilldragande för eleverna. Vi vilja söka att fästa barnen 
vid skolan. Då det nu är skolans uppgift att söka utveckla 
alla de anlag, som kunna vara till gagn för lifvet, hafva 
vi bestämt oss för att upptaga ett helt nytt ämne i under- 
visningsplanen. Detta är Haandgjerning (»slöjd»). Medan 
gymnastiken utvecklar barnen rent kroppsligt och de van
liga skolämnena utveckla själsanlagens teoretiska sida, vill 
slöjdundervisningen utveckla den praktiska dugligheten. 
Man önskar härmed indraga en helt ny sida af barnanatu- 
ren under skolans ledning; anlag, som antingen få ligga 
obrukade och derföre slappas eller hvilka växa upp utan 
ledning, skola här blifva planmessigt använda. Gossar, 
hvilka icke kunna följa med den öfriga undervisningen och 
derföre tröttna på skolan komma måhända att med ifver 
egna sig åt detta ämne och härigenom äfven få lust för de 
öfriga. Alla komma derjemte att i slöjden finna en helso- 
sam och angenäm sysselsättning äfven för fristunderna.» 
Till lärare är antagen den bekante slöjdundervisningsvännen 
Hr Aksel Mikkelsen.

Ryssland. Under ledning af folkskoleinspektören A. 
Kotikojf, som förra året genomgick kurs på Nääs, har 
denna sommar i Nocaja Ladoga (Guvernementet Peters
burg) varit anordnad en slöjdkurs, i hvilken 14 lärare del- 
tagit.

Ur skriftliga meddelanden.
»Det är likväl ett nöje för mig att kunna med

dela, att belåtenheten med den här i socknen in
rättade slöjdskolan är allmän, och jag har icke förut 
för mitt arbete i folkskolan fått erfara sådana prof 
på erkänsla och tacksamhet, som sedan slöjdskolan 
koin i gång. Det är också glädjande att iakttaga, 
med hvilken förtjusning gossarne betrakta ett fär- 
diggjordt arbete, när det lyckats bra, och det är 
icke utan, att de litet smått förvånas öfver sig 
sjelfva, att de kunnat åstadkomma något dylikt, 
och med oförstäld ifver gripa de ånyo arbetet an 
efter en ny modell.

Vidtsköfle den 4 Augusti 1885. L. N.
I början hyste jag den farhågan, att intresset 

hos eleverna skulle med tiden aftaga, men det har 
till min glädje visat sig, att det tvärtom tilltager,



hvarför undervisningstiden i stället för 4 för det 
mesta blifver 6 timmar i veckan. Då jag någon 
gång kl. 6 à 7 på e. m. tillfrågat gossarne, om de 
icke äro hungrige, då de icke fått mat sedan kl. 
12, har jag af dem fått detta svar: »så länge vi få 
slöjda, känna vi ingen hunger.»

Erska den 8 Augusti 1885. K. I.
Slöjdskolan pågår här fortfarande f. n. med 8 

elever. Gossarne äro mycket intresserade och stolta 
öfver, att de kunna förfärdiga så vackra och väl
putsade arbeten; de finna det visst sjelfva högst 
märkvärdigt.

Regna den 16 Augusti 1885. A. E.

Literatur.
Handfertigkeitsvorlagen der Leipsiger Schülerwerkstatt, 

herausgegeben von den Mitgliedern des Lehrerkollegiums 
derselben. Erste Abtheilung : Papparbeiten, Leipzig 1885.

Af Tysklands slöjdundervisningsanstalter intager den 
i Leipzig befintliga en framstående ställning, dels på grund 
af det stora intresse och dels framför allt tillfölje af den uppoff
rande hängifvenhet, hvarmed densamma omfattas från såväl 
styrelsemedlemmars som lärares sida. Ett nytt bevis härpå 
föreligger i ofvannämnda publikation, upptagande fem plan
scher med vägledande text för undervisningen i papparbeten. 
Densamma kommer snart att följas af ytterligare fyra häf
ten, innehållande anvisningar i snickeri, träsnideri, metall
arbeten och modellering.

Uti det af läroanstaltens föreståndare, d:r W. Götze, 
skrifna företalet, nämnes bland annat: »Visserligen är ! 
det oss klart, att vi ännu icke hafva kommit till slutet med 
våra försök, och att vär egen lärotid ingalunda är att be
trakta såsom färdig; det oaktadt torde dock hvad vi hittills 
utarbetat kunna vara till nytta för andra, som sträfva mot 
samma mål. Vi veta äfvenledes väl, att icke allenast mel
lan de på dessa blad antydda stegen för undervisningens 
fortgång äfven andra mellansteg kunna inpassas, utan ock, 
att den af oss började arbetsserien vidare bör kunna fort
sättas; dock anse vi det redan vara en bestämd vinst, om 
åtminstone en början göres, hvarigenom det som under fler
årig verksamhet blifvit hos oss pröfvadt, fastställes Vi göra 
alltså på intet sätt anspråk på att hafva med vår metod 
funnit det för slöjdundervisningen enda riktiga, utan be
trakta densamma endast såsom ett bidrag till frågans lös
ning. »

Verket, som ej kommer att blifva tillgängligt i bokhan
deln, kan erhållas genom reqvisition hos kantor Zehrfeld, 
Leipzig, Mühlgasse 4. Priset är för det hela 5 mark (4 kr. 
50 öre) och för enskilda häften 1: 20 mark (1 kr. 8 öre).

Le Travail manuel à l’école primaire par OttO Sa
lomon.

Denna af förläggare i Paris och Nancy helt nyligen ut- 
gifna 148 sidor starka skrift innehåller en under ledning af 
generalinspektören för slöjdundervisningen i Frankrike G. 
Salicis gjord öfversättning och bearbetning af författarens 
brochyr, Slöjdskolan och Folkskolan IV.

Öfversättarne, herrar E. Schmitt och Th. Petit, hvilka 
1882 på franska regeringens uppdrag studerade den sven
ska slöjdundervisningen, hafva försett arbetet dels med tal- 
rika noter, dels med en inledning, upptagande bland annat 
redogörelse för folkundervisningens ståndpunkt i vårt land.

De uttala derjemte sin djupt kända tacksamhet till 
föreståndarinnorna för Praktiska arbetsskolan i Göteborg, 
fröknarne Eva Rodhe och Maya Nyman, hvilka varit be- 
hjelpliga vid öfversättningen. Vid bokens slut äro vidhäf
tade 5 planscher med afbildningar å Nääs modellserie.

För att underlätta slöjdundervisningens införande ut 
lemnas från Nääs till skolor för dem afsedda redskap och 
verktyg, enligt nedanstående prisuppgift. Till undvikande 
af onödig skriftvexling framhålles, att blott beställningar 
för uppgifna skolor,s räkning, men ej sådane frän enskilda 
personer utföras. Skriftliga reqvisitioner torde ställas till 
Aug. Abrahamson, Nääs, Floda Station.

Mot kontant eller

Redskapens och verktygens namn.

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, 4'1, tum  
Flacktång, » . ...........................
Kniptång............................................  
Hoftång 8 tum................................. 

j Stämjern eng. (sats)..........................  
i D:o gröfre, eng. (sats)...........  
I 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............................5, 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 ...................

Dm . .................
D:o enkla ....... . 

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

huggarejern ............................4 &
Sandpapper............................. (1 bok)
Stift 11/2 t. 11/4 t. 1 t. % t. 1/2 t . . 
Lim,............................... (1 ®) 35 &
Ritbestick (på karta)..........................

Kr.

10
1
1
1

2
2
1
1
2

3
3
3

1
1

1
5

3
5

5

öre

20 
j 20 
| 45
78
25
80
05
60

32
32
70 !
60
25
55
85
50
50
50
22 i

90
32
95
60
55
95
55 |
14
20
36
25 ;

75
52
65
25 
651 
50:
50

46
50
85
75
35
14
50

07
45

45
65

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

2

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

4

Afbildningar å modellserien vid Nääs slöjdlärare
seminarium 17 planscher (hvardera 62 X 50 c. m.), 
utförda af artisten L. Baltzer.

Pris 5 kronor.

De, hvilka i Sverige önska prenumerera 
å Slöjdundervisningsblad från Nääs, hänvisas 
till Kongl. Generalpoststyrelsens cirkulär N:o 
12 af 16 Mars 1885.

GÖTEBORG.
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri.

1885.




