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NAAS
N:o 6. Oktober 1885.Redaktör:

Nääs, Floda Station.
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Nääs slöjdlärareseminarium.
Kursen N:o 30. 8:de Juli—18:de Augusti.
Undervisningstiden var denna kurs fördelad på 

följande sätt: Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag och 
Fredag kl. 7—8 föreläsning (systematiska delen), 
kl. 8,30—12,30 slöjd, kl. 2-6 slöjd. Lördag kl. 
7 — 8 och kl. 8,30—12 slöjd. Tisdag och Torsdag 
kl. 6,30 —7,30 föreläsning (historiska delen). Mån
dag och Fredag kl. 6,30 slöjddiskussion. Af de sex 
grupper, uti hvilka de 42 deltagarne voro indelade, 
borde, enligt läroplanen för kursen ifråga, fem slöjda 
och den sjette rita konstruktioner till modellerna.

V id slöjddiskussionerna hafva förutom en del 
framställningar med anledning af hvad under före- 
läsningarne uttalats, dels dryftats några allmänna 
principfrågor, såsom om det resultat slöjdundervis
ningen hitintills anses hafva lemnat, om önskvärd
heten af att barnen få behålla de af dem förfärdi
gade arbetena, om användandet af mindre och lät
tare verktyg, om huruvida barnen, då de svarfva, 
böra fa hjelp vid trampningen, om det kunde 
anses förmånligt, att slöjdundervisningen förkla- 
lades obligatorisk i skolorna, om användandet 
af glaspapper, om användandet af schabloner, om 
hvilket ur pedagogisk synpunkt är förmånligast att 
lata barnen nyttja många eller få verktyg, omäfven 
fickor böra undervisas i träslöjd, om förminskning 
al antalet «formarbeten», dels efterföljande mo
deller. No 2 b pennskaft, N:o 3 a blomkrukskäpp, 
Nio 4. nyckeletikett, N:o 13 verktygsskaft, N:o 17 
skärbräda, Nio 21 skopa, N:o 30 räfshufvud, N:o 
35 verktygsklubba, N:o 36 brödgrissel, N:o 40 stöf- 
velknekt, N:o 41 väfskyttel, N:o 42 spiklåda, N:o 
43 stöfvelknekt, N:o 45 brödkafvel, N:o 47 tänd- 
sticksställ, N:o 50 kastskofvel, N:o 60 skurbacke, 
N:o 89 spottlada, N:o 91 smörpress. Dessutom ta
lades om olika sätt att konstruera skedar och slef- 
var, om de sistnämndes förseende med krok, om 
svarfning uteslutande med skrubbjern samt om in
förandet i modellserien af knifskaft, metermått och 
lykta. Deltagarne i första kursen medhunno resp, i

följande antal nummer: 24, 29, 31, 31, 34, 35, 36, 
36, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 
40, 42, 42, 42, 42, 45, 45, 46, 47, 49, 50, 50, 
50 och 67.

Kursen N:o 31. 25:te Augusti —6‘:te Oktober.
Uti denna kurs hafva deltagit:
Skollärarne N. E. Carlsson — Bjerke-Säby 

(Östergötlands län); N. G. Löf — Frölunda och A. 
Hallin — Tanum (Göteborgs och Bohus län); L. A. 
Andersson — Ullared, C. A. Holmdahl — Rennes- 
löf, J. N. Wetterstrand — Harplinge, J. A. Bengts
son — Okome, Aug. Lindberg — Wärö, J. Aug. 
Svensson — Grimethon, 0. P. Svensson — Skum- 
meslöf och C. G. Lindgren — Laholms landsför
samling (Hallands län), G. Hellstrand — Siene, A. 
Lindgren — Ånimskog, C. Andersson — Algustorp, 
K. .T. Hylander — Örby, A. Sundblad — Ullasjö, 
B. A. Rylander — Hudened (Elfsborgs län); E. G. 
Thegerström — Råda, P. J. Kjellander — Lekvatt
net, J. W. Wahlström — Gåsborn och G. Hempel*)  
— Nysund (Wermlands län), P. G. Lundqvist — 
Åse och P. Edin — Undersåker (Jemtlands län) 
samt folkhögskolläraren, ingeniör P. Dusén — Södra 
Wi (Kalmar län). Dessutom under kortare tid: 
Oberlehrer D:r W. Götze — Leipzig (4 veckor), pro
fessor W. Dick — Salzburg (4 veckor), folkskol
läraren Chr. Oftedahl — Stavanger (2 veckor) och 
slöjdlärare S. Silderud — Skeen (1 vecka).

*) Af kamraterna utsedd < ordningsman.»

Af dessa hafva herrar Löf, C. G. Lindgren, 
A. Lindgren, Sundblad, Wahlström och Hempel 
förut genomgått kurs vid seminariet.

Undervisningstiden har varit sålunda fördelad: 
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag och Fredag kl. 
7—8 föreläsning (systematiska delen), kl. 8,30—1 
slöjd, kl. 3,30 — 5,30 slöjd. Lördag kl. 7—8 och kl. 
8,30 — 12 slöjd. Tisdag och Torsdag kl. 6,15—7,15 
föreläsning (historiska delen); Måndag och Fredag 
kl. 6,15 slöjddiskussion.

V id slöjddiskussionerna hafva utbytts åsigter 
om svarfning, om användandet af glaspapper, om



tillvägagåendet vid sinkning m. m., hvarjemte efter
följande modeller varit under dryftning: N:o 1 b 
räfspinne, N:o 2 b pennskaft, N.o 5 klädknäppare, 
N:o 6 selpinne, N:o 8 väfhäst, N:o 9 lineal, N:o 12 
kökssked, N:o 18 smörsked, N:o 20 liesticka, N:o 
22 klädhängare, N:o 30 räfshufvud, N:o 32 bröd- 
kafvel, N:o 33 slef, N:o 36 brödgrissel, N:o 37 mjöl
skopa, N:o 40 stöfvelknekt, N:o 42 spiklåda, N:o 
43 stöfvelknekt, N:o 46 saltlåda, N:o 49 tändsticks
låda, N:o 50 kastskofvel, N:o 51 ägghäck, N:o 52 
tändsticksställ, N:o 53 klädupphängare, N:o 54 klapp
trä, N:o 65 pall, N:o 66 vinkel, N:o 67 tallriksställ, 
Nio 69 strykmått, N:o 70 skärbräda och N:o 79 
slef. Derjemte har diskuterats om införandet af 
träbottnar och träskor i serien.

Deltagarne i första kursen medhunno resp, föl
jande nummer: 21, 24, 36, 39, 39, 40, 41, 42, 
44, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50 50 
51, 51.

Ur modellserien.
N:o 75 (45) Brödbräda.

1. Ur virket (al eller björk) utsågas tvenne 
stycken, hvilkas motsvarande kanter upphyflas med 
rubank samt sammanfogas och hoplimmas;

2. Brädats form utritas i enlighet med mo
dellen samt utskäres med bred rundsåg;

3. En af de plana ytorna upphyflas med skrubb- 
hyfvel och rubank. Tjockleken bestämmes med 
strykmått ;

4. Ny uppritning;
5. Kanterna jemnas till ritsen med spåckskifva;
6. Kantens afsnedning bestämmes med stryk

mått samt utföres med knif, stämjern och fil;
7. Skärningen utkonstrueras samt utföres med 

sirjern, håljern, knif, spåckskifva och fil;
8. Föremålet putsas med putshyfvel, sickling 

och glaspapper.

Landstingen och slöjdundervisningen. Af 
årets landsting hafva efterföljande anslag till slöjd
undervisningen blifvit beviljade: inom Stockholms lön 
till befrämjande af hemslöjden 1,750 kr., Göteborgs 

och Bohus lön till befordrande af qvinlig handaslöjd, 
slöjdundervisning för gossar samt till inrättande af 
slöjdskolor 3,750 kr., Östergötlands län till understöd 
åt slöjdskolor med minst 50 högst 150 kr. hvardera, 
stipendier samt slöjdinspektör 5,200 kr , Upsala lön 
till slöjdinspektör 300 kr., Elfsborgs län till slöjd
föreningen 10,000 kr., Gejleborgs län till hushåll
ningssällskapets förfogande 3,000 kr. och Jemtlands 
län likaledes till hushållningssällskapets förfogande 
300 kronor.

Erkännande åt slöjdundervisningen. Vid 
afslutandet af Östergötlands läns landsting yttrade 
dess ordförande, brukspatron C. Ekman bland annat 
följande: »Särskildt torde lörtjena anmärkas, att 
Östergötlands läns landsting denna gång tagit om
händer slöjdundervisningen. Det har blifvit ett er
kännande åt, att det redbara och trogna arbetet äf- 
ven är förtjent att äras och värderas, en uppfatt
ning, som bör angeläget komma den mängd af sam
hällets medlemmar så tidigt som möjligt till del, 
hvilka icke hafva att begagna någon annan under
visningsanstalt än folkskolan.»

Barne och Laske häraders skollärareför
ening höll den 10 sistl. September sitt sista qvar- 
talsmöte för året i Wara prydliga folkskolehus, 
hvarvid skollärare A. G. Johansson från Skallsjö 
höll föredrag »om slöjden såsom formelt bildnings- 
och uppfostringsmedel i folkskolan».

Efter föredragets slut diskuterades den af hr 
Johansson inlemnade frågan:

»Bör slöjden allmänt införas i folkskolan så
som undervisningsämne, och hvad vigt och betydelse 
har den i pedagogisk afseende såsom uppfostrings
medel?»

Efter öfverläggning fattades enhälligt följande 
beslut:

»Slöjden, ordnad på pedagogiska grunder och 
rätt bedrifven, bör allmänt införas i folkskolan, 
emedan den, under ofvannämnda förutsättningar, 
är ett mägligt uppfostringsmedel till håg för och 
kärlek till arbete, ordning och noggranhet, ingifver 
aktning för det gröfre ärliga kroppsarbetet, utveck
lar sjelfverksamhet, vänjer barnen vid uppmärk
samhet, uppfostrar till flit och ihärdighet, samt — 
i materielt hänseende — åstadkommer allmän handa- 
färdighet. Folkskollärarne böra för den goda saken 
söka verka på vederbörande skolråd, landstingsmän 
m. fl. för att äfven inom Skaraborgs län få slöjden 
införd i folkskolan.»

Norrköpings folkskolor. Vid dessa i sitt 
slag så framstående läroanstalter är nu undervisning 
i träslöjd införd. För ändamålet är i södra skol
huset en stor synnerligt lämplig lokal inredd. Un
dervisningen i fråga ledes af de aktade, nitiske lä- 
rarne hrr N. Rosengren och J. Cederberg.

Resande. D:r Claudio Matte från Sant-Jago 
i Chili, hvilken bereser Europas länder för att stu
dera allmännyttiga inrättningar, vistas nu i Sverige 
med afsigt särskildt att taga kännedom om slöjd
undervisningen i vårt land, hvarom redan förut be
rättelser ingått till chilesiska regeringen. Han har 
derunder dels någon tid vistats i Stockholm, hvars 
folkskoleväsen han mycket berömmer, dels äfven 
på Nääs. D:r Matte, som är bror till f. finansmini
stern i Chili, har här inköpt modeller och verktygs- 
uppsättning för slöjdundervisning samt har desslikes 
för afsigt att hos sitt lands regering förorda hitsän- 
dandet af några lärare för att genomgå kurs vid 
slöjdlärareseminariet.



Vid Gefle folkskolor meddelas för närvarande 
undervisning i slöjd åt 160 gossar, tillhörande 4:de 
och 5:te klasserna. En del af dessa erhålla i vec
kan 2, en annan 3 lektioner, hvardera å 2 timmar. 
För slöjden äro upplåtna tre ljusa och ganska rym
liga salar. Undervisningen — vid hvilken Nääs- 
metoden följes — ledes af folkskollärarne L. Lind
qvist, O. Rosenborg och E. Almberger samt slöjdlära
ren K. W. Andersson.

Utlandet.
Finland. Den af fröken Wera Hjelt, förut lärarinna 

på Nääs, grundade och ledda »pedagogiska slöjdanstalten» 
i Helsingfors har rönt en nära nog exempellös framgång, i 
det att på omkring fyra veckor inskrifvits öfver 400 elever 
af ° ka aldrar. Nya anmälningar ingå dagligen.

r regien. Den i ett föregående nummer omnämnda 
. r "an Kalken ordnade och ledda slöjdkursen i S-t 
u(es (förstad till Bryssel), som fortgått under fem månader, 

ny/igen afslutats. Uti densamma hafva tolf lärare, 
' hvilka derunder förfärdigat samt afritat flertalet af 
modellerna i Nääs större serie (svarfningsarbeten undan- 
agna): för Belgien ej användbara föremålen äro dock 

naturligtvis utbytta mot andra med motsvarande öfningar. 
arbeten ärare hafva samtidigt genomgått kurs i pappers-

För att intressera allmänheten hade man vid kursens 
slut anordnat en utställning, som varade under 10 dagar 
och hade att glädja sig åt talrika besök. Å denna utställ
ning uppvisades dels de under kursen utförda arbetena, 
dels modellserien jemte afbildningarne å densamma äfven- 
som de för slöjdundervisningens bedrifvande nödiga verk
tygen och redskapen. En särskild afdelning omfattade den 
ämnet ifråga berörande literaturen.

Nästa år kommer handarbetsundervisning sannolikt att 
införas vid samtliga af kommunens skolor, enligt följande 
program: barn från (i till 8 år sysselsättningar enligt Frö- 
hel, från 8 till 12 år papparbeten och från 12 till 14 år 
träslöjd. Denna undervisning kommer uteslutande att med
delas af skolans egna lärare.

Tyskland. I Leipzig har denna sommar afhållits en 
fyra veckors slöjdkurs, uti hvilken 24 lärare från olika delar 
af Tyskland och Böhmen samt 1 från Petersburg deltagit. 
Undervisningen, som valfritt omfattat papparbete, träsnideri 
och smckerislojd, har fortgått 8 timmar dagligen. Till den
samma har äfven anslutil sig diskussioner öfver slöjdun
dervisningen äfvensom afhållandet af proflektioner. '

— På ett seminarieläraremöte j Graudenz (Vestpreussen) 
höll en af deltagarne Palm ett ganska uttömmande före
drag öfver slöjdundervisningen och dess nuvarande stånd
punkt. Han slutade sin framställning med efterföljande 
satser:

1. Slöjdundervisning för gossar är af stort värde för 
uppfostran.

2. Dess införande i skolans organism strider ingalunda 
mot skolans väsende eller uppgift.

3, Det obligatoriska upptagandet af slöjdundervisnin- 
g'ii pa tolkskolans läroplan är ännu icke tillräckligt förbe- 
reut och derföre åtminstone för närvarande ej att anse så
som lämpligt.
— Deremot är ett frivilligt införande deraf i folksko- 
metodvensom uppfinnandet af en passande undervisnings
metod något eftersträfvansvärdt.
mot?" Ödskolan i Görlitz — en af de mest framstående i 
nineråndo har under senaste läroåret meddelat undervis 
pin at.109.6 osar. Fyra gånger så många voro visserli 
hafva anmälda, men begränsade tillgångar och lokaliteter 
hatva hindrat mottagandet af flere. Undervisningen har 
omfattat snickerislöjd, träsnideri och papparbeten Den 
förändringen har vidtagits, att under det fort hvarje lär- 

i nge ha ldighet del li 10 C 1åtminstone itvå af dessa arbetsarter, kan han numera blott välja en 
af dem. Erfarenheten har tydligt visat fördelarne af en 
dy hk concentration,, hvangenom en grundligare öfning och 
storre färdighet ernas. ° °

England. Innevarande höst skall slöjdundervisning 
efter svenskt system inforas uti en af Londons folkskolor. 
Detta försök, som med stort intresse omfattas af flera de 
mest framstående medlemmarne af Londons skolråd (school- 
board) skall ledas af miss Annie Clarke, som genomgått 
kurs på Nääs.

Literatur.
The journal of proceedings and adresses of the natio

nal educational association. Session of the year 1884 
at Madison, W. s.

Denna oss välvilligt tillsända digra volym innehåller 
bland andra synnerligt intressanta afhandlingar i åtskilliga 
skolfrågor äfven tvenne uppsatser rörande slöjdundervisnin
gen, nemligen : »Technical and art education in public 
schools as elements of culture» af prof. Felix Adler och 
»Handwork in the school» af prof. M. Ordway.

Vierter Jahresbericht des unter dem Protektorate Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Frau Kronprinzessin stehenden 
Verein zur Förderung ton Handfertigkeit und Jugendspiel 
zu Görlitz.

Denna lilla skrift innehåller flera ganska intressanta 
meddelanden om slöjdundervisningens utveckling och stånd
punkt i Görlitz. Bland annat omnämnes, att en handtverks- 
mästare i Erfurt hade till en yrkesbröder i förstnämnda 
stad rigtat följande skriftliga förfrågan: »Hvilket omdöme 
hafva handtverksmästarne i Görlitz bildat sig om slöjdun
dervisningen, särskildt derom, huruvida de lärlingar, hvilka 
åtnjutit denna undervisning, hafva större skicklighet, arbets
lust och uppfattningsförmåga än de, hvilka icke deruti del
tagit, samt om mästarne hellre taga i lära en gosse, som 
besökt slöjdskolan, än en, som icke gjort detta?» Härpå in
gick såsom svar: »Härvarande handtverkare äro fullt nöjda 
med de lärlingar, hvilka besökt slöjdskolorna; gossarne 
blifva derigenom hållna till en verksamhet, som i hvarje 
hänseende är af fördelaktig inverkan på lärlingsåren; natur
ligtvis finnas dock äfven svarta får i hjorden. Eder fråga 
blef i går bragt på tal uti härvarande handtverksförening, 
och var resultatet af medlemmarnes uttalanden synnerligt 
gynsamt.»

Der Dilettant. Musterblätter für Laubsäge, Schnitz und 
Einlegearbeiten, Holzmalerei und verwandte häusliche 
Kunstarbeiten.

Denna i München (på hrr Mey & Widmayers förlag) 
en gång i månaden utkommande lilla tidning kan måhända 
äfven i Sverige vara till gagn för dem, som i hemmen ön
ska sysselsätta sig med förfärdigandet af smärre prydnads- 
arbeten. Tidningen, af hvilken hvarje nummer åtföljes utaf 
tvenne mönsterplanscher, kan genom bokhandeln reqvireras 
och kostar för halfår 2 mark (1 kr. 80 öre )

Conférence faite au congrès de Lille par M. Salicis. 
Paris 1885.

Detta häfte utgör en bland de småskrifter hvilka 
utgifvas af »Ligue française de l'enseignement» (175 rue 
Saint-Honoré). Detsamma innehåller ett intressant föredrag 
af den outtröttlige gamle kämpen för slöjdundervisningens 
införande i de franska skolorna, hvilken för tvenne år se
dan på uppdrag af sin regering besökte vårt land. I detta 
föredrag uttalar sig M Salicis såsom vanligt med stor väl
vilja om Sverige »det land bland alla dem jag känner, 
hvars folkskoleundervisning enligt min åsigt är bäst ordnad», 
och om de åtgärder, hvilka blifvit vidtagna för slöjdunder
visningens befrämjande härstädes.

Röster från Amerika.
Då det säkerligen kan vara af ett visst intresse äfven 

för svenska läsare att få kännedom om de praktiska ame- 
rikanarnes uppfattning af ändamålet med slöjdundervisningen, 
då det gäller de grundläggande läroanstalterna, göra vi här 
några korta utdrag ur de under literatur omnämnda afhand- 
lingarne af professorerna* Adler och Ordway.



»Man bör kunna förstå» — säger prof. Adler — »af öfver- 
skriften på denna afhandling, att den undervisningsmetod, 
hvilken det är min mening att här framställa, icke är nå
gon slags »handtverksundervisning» (industrial education 
i den mening, hvari detta uttryck vanligen användes. Det 
finnes i vissa kretsar en stor motvilja mot våra offentliga 
skolor, emedan de icke utbilda skickliga yrkesmän. Man 
begär, att undervisningsmetoden skall vara mera »praktisk,» 
att den skall lemna en mera rent materiel utrustning för 
lifvets strider, än hvad som nu är fallet. Såsom ett bote 
medel för denna brist hafva åtskilliga slags tekniska arbeten 
tid efter annan blifvil införda i skolorna i olika delar af 
landet. Snickeri, boktryckerikonst, skomakeri och konst
smide hafva inflickats på skolans schema, i akt och mening 
att fylla den brist, som man vet finnes der, och att gifva 
skolan, hvad tiden fordrar. Detta har likväl icke blifvit 
gjordt utan bestämdt motstånd, ett motstånd hvilket — jag 
måste öppet tillstå det — jag till fullo gillar Jag tror att 
staten griper in på barnens rätt, då den företager sig att 
under skoltiden föreskrifva dem deras blifvande yrken. Det 
tillhör icke de offentliga skolorna att uppfostra yrkesmän, 
lika litet som det tillkommer dem att utbilda köpmän, pre- 
ster eller läkare. Skolorna äro hänvisade till att bibringa 
de element af allmän bildning, hvilka äro lika nödvändiga 
för både män och qvinnor. Derföre, så framt det icke kan 
bevisas, att uppöfvandet af hand och öga verkligen är en 
del af denna bildning, som hvarje menniska bör ega, skall 
man på inga vilkor lemna den tillträde till skolan. Det är 
meningen med denna afhandling att bevisa, att handafärdig- 
het och vana att handtera verktyg — med ett ord — praktisk 
och estetisk utbildning är ett väsendtligt element i den 
allmänna uppfostran. Lemna den direkt materiela tillämp
ningen alldeles åsido, antag att inga fabriker funnes, och att 
alla de millioner barn, som uppfostras i våra folkskolor 
utan vidare blefve förnäma herrar och damer, och jag skulle 
i så fall icke mindre ifrigt yrka på införandet af slöjdunder
visning såsom en oundgänglig del af skolsystemet. Jag 
skulle yrka derpå, då såsom nu, helt enkelt för dess ut
vecklande uppfostrande inverkan, emedan den lägger an på 
vissa den menskliga naturens förmögenheter, hvilka alltför 
ofta få ligga obrukade, emedan, istället för den närvarande, 
ensidiga utvecklingen, den leder ett steg närmare i riktning 
mot denna allsidiga utbildning, som är uppfostrans mål. 
Ropet på yrkesuppfostran i detta ords vanliga betydelse är 
ett falskt rop. Det stärker den misstanken, att skolan skall 
förnedras till en uppfostringsanstalt för lifvets materiela 
intressen. Alldeles motsatt ett sådant system står den re
form, som jag påyrkar. Jag önskar att starkt få betona 
denna ofantliga skillnad och att göra begripligt det på
ståendet, att om också hvarenda verkstad i verlden skulle 
försvinna, och om jorden skulle föda menniskorna utan att 
göra anspråk på deras arbete, skulle likväl slöjdundervisning 
vara lika nödvändig, blott och bart såsom formell bild
ningsmedel. —--------------- ---------------------------------- —

»Hela landet» — så slutar afhandlingen — »har kommit 
till insigt om nödvändigheten af en förändring i de offent
liga skolornas undervisningsmetod Må icke läraren blifva 
efter, utan må han tvärt om gå i spetsen för en reform på 
detta område. Lärarens kall är ett gyllene — icke med 
hänsyn till materiel vinst, men med hänseende till de till
fällen att verka, som det erbjuder. Lärarne äro konstnärer, 
som bilda kommande slägten. På dem mera än på någon 
annan klass beror republikens framtid. Må de dristigt träda 
fram och kämpa för den menskliga bildningens högsta sak, 
och hela folket skall mer och mer höjas och bistå dem i 
deras ädla sträfvanden!»
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Professor Ordway skrifver:
»Men under det förtänksamme uppfostrare hafva fäst 

uppmärksamheten vid slöjden, såsom varande ett medel 
att bättre bereda ynglingen för ett blifvande lif af arbete, 
hafva de indirekta fördelarne visat sig väl värda att tagas 
i betraktande, ty man har icke kunnat underlåta att lägga 
märke till, att förståndets bildning nnderlättas, då samtidigt 
de kroppsliga krafterna äro stälda under en systematisk ut
veckling. Och deraf har det kommit sig, att fiere af dem, 
hvilka först endast ur nyttighetssynpunkt gynnade hand
arbetet i skolan, slutligen kommit derhän, att anse det ännu 
mera fördelaktigt för att befordra en harmonisk utbildning 
af hela menniskan. vare sig verkligt bruk göres af den för- 
värfvade färdigheten, eller alt ynglingen icke kommer att i 
framtiden sysselsätta sig med kroppsligt arbete. Det är den 
sida af handarbetsundervisningen, der slöjden ingår såsom 
ett fullständigande af det intellektuella arbetet, och icke 
sättes i förgrunden, det är denna sidan, hvilken mest in
tresserar oss, som äro här församlade, och hvilkas lifsupp- 
gift det icke är att utbilda våra lärjungar till något särskilt 
yrke, utan att göra dem till intelligenta dygdiga och nyttiga 
medborgare.» — —-------—-------------—-------- —--------

(Forts )

De, hvilka önska sätta sig in i grunderna för 
det vid Nääs använda slöjdundervisningssystemet 
hänvisas till efterföljande skrifter:

Slöjdskolan och Jolkskolan IV. En pedagogisk stu
die af Otto Salomon. (Göteborg 1882. N. J. Gum
perts bokhandel. Pris: 1 krona.) Denna skrift ar 
öfversatt och bearbetad på tyska af W. Gärtig un
der titel: i>Handfertigkeitsschule und Volkschule» (Leip
zig 1883, Verlag von Heinrich Matthes) och på 
franska af E. Schmitt och Th. Petit under titel: 
Le travail manuel a Vecole primaire (Paris 1885. 
Armand Collin & C:ie, rue de Mezieres 1, 3 & 5).

Om slöjden såsom uppfostringsmedel af Otto Salo
mon (N:o 33 »Ur vår tids forskning». Pris 1 kr. 
50 öre.)

Metodisk hjelpreda vid undervisningen i träslöjd 
af Alfred Johansson (Stockholm 1884. P. A. Nor
stedt & söners förlag. Pris: 75 öre)

L’enseignement des travaux manuels dans les écoles 
primaires de garçons en Suède par A. Slugs et H. van 
Kalken (Bruxelles 1884).

Der Handarheits-Unterricht- für die männliche 
Jugend und der Slöjdunterricht in der Schule vom Stand
punkte der Pädagogik. Auf Grundlage der im Som
merkurs 1884 von Seminardirector Otto Salomon 
in Nääs (Schweden) gehaltenen Vorträge bearbeitet 
von Josef Urban, Vincenz May, Wilhelm Bauhofer, 
Josef Kreibich (Wien 1885. Verlag von Carl Grae
ser. Preis 80 kreuzer.)

Der Handfertigkeits-Unterricht seine Theorie und 
Praxis von Ferd. Em. Rauscher 1 Theil (Wien 1885. 
Verlag von A. Pichler’s Wittwe & Sohn.)

Afbildningar å modellserien vid Nääs slöjdlärare- 
seminarium 17 planscher (hvardera 62 X 50 c. mj, 
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.




