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N:o 7. Redaktör: Otto Salomon. November 1885.
Nääs, Floda Station.

1
29Tn .^1^

Som utaf Acre föregående nummer af Slöjd- 
undervisningsblad från Nääs hela upplagan är 
utgången (till prenumeranter sändas för när
varande 951 ex.) mottages numera af postver
ket prenumeration blott å årgångens båda sista 
nummer. Pris 30 öre.

Å Slöjdundervisningsblad från Nääs kan 
prenumereras äfven för nästa år. Tidningen kostar & 
postanstalt för Kelt år 80 öre och för halft 50 öre. 
Priset vid direkt réquisition hos Red. är för helt år 60 
öre, hvartill kommer gfgjft för distribution och porto.

OBS.
Tillfölje åtskilliga orsaker, af hvilka den tyngst 

vagande är, att det visat sig vara förknippad?) n 
jemförelsevis stora svårigheter för lärarne att under 
ifrägavarande tid lemna sina skolor, har den vid 
Maas Slöjdlärareseminarium för ä 
kursen 24:de Februari—Gite Avesår bestämda 
De till densamma anmälde dettag rne indragen, 
hänvisats till andra kurser seingarne hafva istället 
1 sammanhang härmed tiTikärvibgv.blifvit ulvidgnde. 
dantag af kursen 3:dje Nov—ld-l, n^ med un- 
ken ännu nägmn ledigheter Ynn ■ fizeid ivil: 
ar aro upptagna. Per naste 

först'p^d^redan'barnet vid rörelse och viss verksamhet, 
utan ögonskenliga fel och slutligen frambringa ett arbete arbeta skönt och fort.» 8 På det den må kunna

»Man ser för öfrigt på barnen . S°'nenu.lf, 
vilja företaga sig något med arbete och byggand^hS 
ju lätt nog af lararen kan foras till något nyttigt.,’

Till en regelmässig sysselsättning i husliga ^mekav 
niska arbeten, hvartill ej stillasittande men kroppsrörelse 
fordras, kan man ej förtidigt vänja barnen.»

J. H. Campe.

Inspektionen af Slöjdskolorna.
Såsom af uttalanden från åtskilliga håll framgå 

synes en viss obekantskap vara rådande i afseende 
på ändamålet med och omfånget af den inspektion, 
hvilken Kongl. Landtbruksakademiens undervisare 
i husslöjd från och med innevarande höst under 
tvenne månader årligen komma att utöfva. Det 
har sålunda exempelvis yttrats farhågor för, att 
nämnda, herrar inspektörer, hvilka på grund af sina 
befattningar i främsta rummet hafva att verka i 
hemslöjdens intressen, skulle neka statsanslag åt de 
folkskolor, i hvilka slöjdundervisningen bedrifves för 
rent pedagogiska syften, och hvilkas lärare ej vore 
hugade att häruti göra ändring, eller att inspektio
nen afsåge, att i alla skolor med maktspråk intvinga 
en bestämd för husslöjdsundervisningen lämpad 
metod. Dessa farhågor äro emellertid, efter hvad ve
derbörande myndigheter haft godheten meddela oss, 
i allo obefogad. Den ifrågavarande inspektionen är 
anordnad af Landtbruksakademiens Förvaltnings- 
komité i hufvudsakligt ändamål att kontrollera an
vändandet af de statsmedel, hvilka i och för slöjd
undervisningens befrämjande tilldelas hushållnings- 

I sällskapen. Den berör alltså icke det statsanslag af 
75 kronor till hvarje skola, hvilket i enlighet med 
Kongl. Kungörelsen af 11 Sept. 1877 genom Eckle
siastikdepartementet utanordnas och öfver hvilkets 
utbekommande vederbörande folkskoleinspektörer 
hafva att lemna intyg.

Vi meddela här den af Landtbruksakademiens 
Förvaltningskomité utfärdade :

Instruktion för Slöjdskoleinspektionen.
Den inspektion af undervisningsanstalterna i slöjd, som 

enligt Kongl. Brefvet den 10 April 1885 skall anställas, afser 
dels meddelandet af råd och ledning i afseende å metoder 
redskap m m. ifråga om undervisning i slöjd, dels bere
dandet af en i möjligaste mån fullständig öfversigt af de 
inom hvarje län vidtagna åtgärderna till husslöjdens be
fordran, äfvensom de deraf erhållna resultaten.

Det åligger med anledning deraf den inspekterande att 
inom det område, som Landtbruksakademiens Förvaltnings-



komité ärligen bestämmer, sä långt tiden det medgifver, 
besöka dervarande af vederbörande Hushållningssällskap 
understödda såväl slöjdskolor som andra anstalter för hus
slöjdens befordran. Dervid han med afseende å skolorna 
inhemte kännedom om:

Hvar slöjdläraren erhållit sin bildning,
Hans aflöningsvilkor såsom sådan,
Det understöd skolan åtnjuter,
Dess anordning om den är förenad med folkskola eller 

fristående, fast eller ambulatorisk,
Skollokal,
Undervisningstid,
Antal lärjungar inom och utom folkskolan,
Undervisningsämnen,
Arbetets beskaffenhet,
Verktyg,
Virke och materialier m. m., '
Allmänt omdöme om skolan.
Allt detta sammanfördt tabellariskt enligt upprättad! 

formulär.
Der särskilda yrkesskolor finnas eller undervisning med

delas af kringresande lärare, med understöd af allmänna 
medel, bör den inspekterande, för såvidt sådant låter sig 
göra, äfven granska denna undervisning och inhemta kän
nedom om resultaten deraf.

Den inspekterande bör vid skolbesöken meddela lärarne 
råd såväl i afseende å undervisningssätten som rörande 
redskap och modeller, dervid framhållande, huruledes än
damålet med den af staten understödda undervisningen min
dre är utvecklandet af speciel yrkesskicklighet än framkal
landet af allmän handafärdighet och håg för hemarbete.

Den inspekterande bör anmoda slöjdläraren att föra 
journal öfver huru lärjungarne bevista skolan, öfver de tider, 
som användas till slöjd, öfver lärjungarnes slöjdarbeten, 
äfvensom att föra inventarieförteckning öfver de verktyg 
m. m, som tillhöra skolan.

Efter slutad inspektion afgifvas till Landtbruks-Akade- 
miens Förvaltningskomité dels ofvan omförmälda tabella- 
riska sammandrag och dels berättelse öfver inspektionen, 
upptagande en allmän redogörelse för resultaten af de inom 
länet eller området vidtagna åtgärderna till husslöjdens be
fordran.

Stockholm den 13 Okt. 1885.
På Kongl. Landtbruks-Akademiens Förvaltningskomités 

vägnar:
PEHR von EHRENHEIM.

Christian Loven.

Slöjdundervisningen i Stockholms folksko
lor är föremål för tvenne längre berömmande artik
lar uti den i Köpenhamn utkommande ansedda 
»Berlingske Tidende».

Hudiksvall slöjdskola har innevarande termin 
76 elever, hvaraf 47 från folkskolan och 29 från 
högre allmänna läroverket.

Resande. Ingeniör O. W. Fasting, ledamot af 
den komité, som i Bergen blifvit nedsatt för att 
undersöka frågan om slöjdundervisningens införande 
vid folkskolorna i nämnda stad, har på uppdrag af 
komitén under innevarande månad besökt Nääs slöjd- 
lärareseminarium äfvensom folkskolorna i Göteborg 
och Stockholm.

Professor Key om slöjdundervisningen. Uti 
den i så många hänseenden innehållsrika och be
tydelsefulla bilagan till läroverkskomiténs betänkande, 
hvaruti komiténs ledamot, den framstående veten
skapsmannen professor Axel Key på ett uttömmande 
sätt redogör för sina undersökningar om helsovårds- 
förhållandena inom skolorna, yttras bland annat:

»Jag nämnde ofvan, att en af deltagarna i den om- 
handlade diskussionen skarpt framhöll, att äfven 
det praktiska lifvets män klagat öfver, att lärjun
garna mer och mer förlorade i förmåga att rätt an
vända sina yttre sinnen till iakttagelse, att höra och 
se, äfvensom att använda sina händer, hvarigenom 
de äfven blefve mer och mer opraktiska. Jag kan 
ej undgå att i sammanhang härmed med synnerlig 
tillfredsställelse anteckna den rörelse, som på sena
ste tiderna egt rum i vårt land för att åstadkomma 
införandet af handarbete och slöjd i skolorna, och 
detta framför allt med hänsyn till dessa öfnings- 
ämnens stora pedagogiska betydelse»...

»Huru länge skall det dröja, innan äfven de 
allmänna läroverken tillegna sig ifrågavarande »upp
fostringsmedel», hvilket just är egnadt att, ifall det 
ej allt för mycket motverkas af andra inflytelser, 
råda bot på en del af de brister, som vid de veten
skapliga högskolorna såväl som vid tillämpningssko- 
lorna samt af det praktiska lifvets män såväl som 
af skolmännen själfva framhållits såsom rådande 
hos den ungdom, hvilken lemnar skolan, för att nu 
ej tala om handarbetets och slöjdens välgörande in
verkan på den fysiska helsan och sjelfva utvecklin
gen af kroppen i allmänhet.»

Anslag till slöjdundervisningen. Enligt upp
gift i Beskows folkskolematrikel utgår under 1885 
till slöjdundervisningens befrämjande af landstingen 
58,100 och af hushållningssällskapen 86,908 kr. 
Statsunderstödet till folkskolorna för samma ända
mål kommer för innevarande år sannolikt att uppgå 
till 60,000 kr.

Väne kretsförening af Allmänna Folkskol
lärareföreningen hade den 4:de Nov. möte i Gerd- 
hems folkskola. Sedan skollärare K. A. Sandegren 
från Åsaka hållit ett om varmt intresse för saken 
vitnande innehållsrikt föredrag öfver ämnet: »Slöj
den såsom uppfostringsmedel i skolan» företogs till 
diskussion mötesprogrammets andra fråga: »I hvad 
mån är slöjdundervisningen ett uppfostringsmedel?» 
Efter ett lifligt meningsutbyte, hvarunder olika 
åsigter fingo bryta sig mot hvarandra, enades man 
fullkomligt om följande, af herr Sandegren föreslagna 
svar på frågan: »Slöjdundervisningen ledd af en 
pedagogiskt bildad person och ordnad på pedagogi
ska grunder, är, då den rätt bedrifves, ett mäktigt 
uppfostringsmedel till håg för och kärlek till arbete, 
ingifver aktning för det ärliga, grofva kroppsarbetet, 
vänjer barnen vid uppmärksamhet, ordning och nog- 
granhet, uppfostrar till flit och ihärdighet samt 
åstadkommer händighet».

Stockholms läraresällskap, en bland rektorer 
och lärare vid de högre allmänna läroverken bildad 
förening, hade på föredragningslistan för senaste 
månadssammanträdet upptagit frågan: »Om införande 
af slöjdundervisning vid de allmänna läroverken». 
På grund af att ett föregående ämne ej hann att 
slutbehandlas, måste dock diskussionen af omnämnda 
fråga uppskjutas till nästa gång.

Föredrag. I Wallinska flickskolans lokal höll 
fröken Mathilda Nyström den 21:ste dennes ett offent
ligt föredrag »Om slöjden i skolans tjenst», hvarvid 
hon särskildt framhöll vigten af att äfven lärarin
norna sökt tillgodogöra sig detta uppfostringsmedel, 
hvars stora betydelse allt mer och mer började er
kännas. Det om framstående dialektisk förmåga 
och varm öfvertygelse vitnande föredraget åhördes 
med största intresse af ett sjuttiotal personer.



Nitisk lärare. Skollärare G. Löfman i Bälinge 
(nära Alingsås) uppför nu på egen bekostnad slöjd
lokal för folkskolan. Undervisningen skall enligt 
kyrkostämmans beslut börja den 15:de Februari.

Inom Upsala län, hvarest behandlingen af 
slöjdärendena öfvertagits af landstingets förvaltnings
nämnd, åtnjuta slöjdskolorna under innevarande år 
i anslag lägst 40 och högst 50 kronor hvardera.

Ur modellserien.
N:o 57. Tttndsticksställ.

-1
[ 
[

1. De särskilda styckena sågas ur virket (björk) 
medelst sinksåg samt upphyflas vinkelrätt med 
rubank sedan bredd och tjocklek blifvit bestämda 
ined stryk mått.

2. Emedan väggstycket ej gerna kan afhyflas 
mellan bänkhakarne, fastpinnas detsamma dessförin
nan vid ett annat något större stycke. Gränslini- 
erna utkonstrueras med vinkel och passare, hvar- 
efter stycket tillskäres med knif och jemnas med fil.

3. Hålet borras med centrumsborr.
4. Sidorna afskäras vinkelrätt med fogsvans, 

hvarefter ändarne jemnas i stötlådan med rubank.
5. Lådan hopsinkas med användande af sink- 

strykmått, fogsvans, stämjern och klubba.
6. Lådan sammanfogas och limmas.
7. Sedan undre kanten jemnats med fil, dit- 

limmas och fastskrufvas botten.
8. Lådan formas med knif, jemnas med fil 

och sickling samt fastspikas vid väggstycket.
____ 2. F öremålet putsas med glaspapper.

. Med stort nöje bringas till läsarncs kännedom citer öljande från Herr kanslisekreterare Wilh. Beskow 
Red. tillstålda

Me<ld,ela/n<le.
I den af mig utgifna folkskolematrikel för år 1885, som, 

pa satt uttryckligen i inledningen påpekats, omfattar alle
nast ordinarie folkskolelärare vid egentlig folkskola, har med 
ett särskildt tecken utmärkts, om den ordinarie läraren 
sjelf undervisar i slöjd.

För att dessutom angifva, i hvilka folkskolor slöjdun
dervisning förekommer, utan att meddelas af ordinarie lära
ren sjelf, har i särskild not, för hvarje skola der detta är 
fallet, uppgift härom lemnats, hvarvid användts uttrycket, 
»särskild slöjdlärare är anstäld». Då min uppmärksamhet 
fästats derå, att detta uttryck skulle kunna missuppfattas 
sä, att derunder inbegripes endast handtverkare eller sådana 

personer, hvilkas hela undervisningsverksamhet inskränkte 
sig till slöjd, får jag meddela, att uttrycket af mig användts 
allenast för att beteckna, att slöjdundervisningen bedrifvits 
af annan lärare, i motsats till den i matrikeln intagne 
ordinarie folkskoleläraren, och att alltså under »särskild 
slöjdlärare» innefattas icke blott handtverkare utan äfven 
andra folkskolans lärare, förutom de ordinarie. Utgifvaren 
har icke med tillgängliga materialier kunnat utreda, huru
vida — då den ordinarie folkskoleläraren ej meddelar slöjd
undervisning — denna undervisning meddelas af det ena 
eller andra slaget af undervisare, men utan synnerlig fara 
för misstag torde kunna sägas, att slöjdundervisningens be
stridande af e. o. och biträdande folkskolelärare endast 
förekommer i rikets större städer.

. Stockholm i Oktober 1885. WILH. BESKOW.

Röster från Amerika.
(Forts från föreg. nummer.)

«Låtom oss taga i betraktande om detta allmänna 
införande af slöjdundervisning i skolorna, och dess utsträck
ning till elever af hvarje samhällsställning ej är värdt 
att blifva antaget i vårt eget land, och om det icke är så 
passande för den menskliga naturen och för den nuvarande 
tidsålderns behof, att det borde allmänt införas. Huru 
stolta vi än må vara öfver det system, hvarefter våra offent 
liga skolor äro inrättade, måste vi likväl tillstå, att det kunde 
förbättras. Ingen är fullkomligt nöjd, den ene finner ett fel, 
den andre ett annat. Om vi endast se till den direkt nyt
tiga sidan af uppfostran, har man ju i allmänhet ej känne
dom om hvad som skall blifva föremål för de särskilda lär 
jungarnes studier, och huru långt de komma att drifva dem.

Vi kunna icke förutsäga någons framtid, och vi veta 
icke, hvad som kan blifva af direkt nytta för lärjungen under 
kommande år. Lärarens förnämsta uppgift är ické att med
dela kunskaper utan att lägga en grund för sjelfverksamhei 
Ni kan undervisa barnet, huru man förvärfvar och använ- 
der kunskaper, men sjelfva vinsten och nyttan komma huf- 
vudsakligen i framtiden. Ni lär det att läsa, ty man kan 
inhemta mycket genom böcker, men endast läsning tjenar 
till ingenting. Det måste lära att förstå, att granska, att 
tänka. Böcker innehålla icke all kunskap, och alla böcker 
äro icke tillgängliga för alla. Barnét bör lära sig att läsa 
i naturens bok. Det har ögon, som ofta icke se, och det 
måste lära sig att iakttaga.

Men blotta hopandet af fakta bidrager icke till förstånds
utvecklingen De måste sammanföras, jemföras och använ
das. Må vi under barnaåren göra allt hvad vi förmå; när 
skoltiden är ändad, är uppfostran likväl nätt och jemt börjad.

Skolan skall stärka barnet, leda det i rätt riktning 
och spara dess krafter. Dess mål skall icke vara att 
utbilda pedanter eller inskränkta specialister, hvarken af 
högre eller lägre grad, utan att harmoniskt utveckla alla 
barnets krafter och att skapa intelligenta, dugliga och sjelf- 
ständiga män och qvinnor. Och åt det förfarande, som åstad
kommer den bästa andliga och kroppsliga uppfostran, bör 
gifvas företräde vid undervisningsplanen. Ordning, nog- 
granhet, snygghet, kärlek till det sköna och uppfinnings, 
förmåga äro önskvärda för alla. Vid läsning tänker barnet, 
att det gör sin sak utmärkt, om det uttalar flertalet ord 
riktigt. Vid skrifning är det belåtet, äfven om icke alla 
bokstäfverna äro lika höga, och om deras form ej är alltför 
mycket olika förskriftens. Men då det skall göra en låda 
af trä, duger icke slarfvig måttagning eller närmelsevis rik
tighet. Dåligt gjorda fogningar framlocka kamraternas skratt 
och barnets eget ogillande. Det ser tydligt, att noggranhet 
är handverkarens första regel. Gossen kan måhända tillåtas 
öfversätta grekiska eller tyska till dålig engelska, men då 
han försöker att hyfla upp en bräda med en oslipad hyfvel,



blir han eftertryckligt påmind om att verktyget måste vara 
slipadt. Förfärdigandet af lämpliga föremål är af större 
verkan än formandet af bokstäfver och bildandet af ord
ställningar. Lärjungens tålamod räcker ej till, då han om 
och om igen måste söka utfinna den riktiga lösningen af 
ett räknetal, men han är så förtjust öfver att använda sina 
händer, att han icke blir missmodig vid upprepade försök 
till dess han ändtligen lyckas att få en sinkning fullt 
noggran.»

Vigten af sjelfverksamhet.
En erfaren och nitisk lärare skrifver till Red.:
»Huru stor betydelse det så ofta framhållna och så 

varmt betonade förhållandet, att barnen utan lärarens till- 
hjelp få förfärdiga sina arbeten, eger, det har jag särskilt 
denna termin varit i tillfälle att iakttaga Jag har nemligen 
från en annan slöjdskola, som jag i många afseenden anser 
stå öfver vår ej minst i fråga om lärarens skicklighet och 
utbildning såsom slöjdlärare, mottagit en elev, ganska gam
mal och enligt egen utsago, den jag ej har anledning be- 
tvifla, då gossen i öfrigt är mycket präktig, långt kommen 
i modellserien. Han skulle sålunda hafva förfärdigat en 
betydlig del af de sinkade arbetena. Början här gjordes 
med en mindre låda (kniflådan), som efter hans standpunkt 
varit lätt gjord. Redan från början visade sig dock en så 
påfallande okunnighet i åtskillige saker, att det väckte för
våning hos yngre kamrater. Hyfveljernen insattes t. ex. 
afviga med klaffen på orätt sida m. m. På tillfrågan sva
rade gossen, att han aldrig gjort detta förr — läraren hade, 
helt visst i välmening, hållit hyflarne i ordning. Värst blef 
det, då styckena skulle hopsinkas. All tillsågning af såväl 
tappar som tapphål hade läraren verkstält, hvadan efter 
några misslyckade försök, arbetet måste lemnas och lättare 
arbeten tillgripas. Vigten af att allt får göras egenhändigt 
af barnen kan derföre ej nog inskärpas. Till och med det 
svåraste blir lätt genom ett noggrant arbete från början >

Ur skriftliga meddelanden.
Hvad vår slöjdskola beträffar har den hittills gått med 

stort intresse. Jag får instämma med flere delgifvare, att 
då jag öppnar slöjdsalsdörren, trängas gossarne för att kunna 
komma först, hvadan rätt ofta händer, att äfven jag sjelf 
i trängseln kommer fortare in, än jag annars skulle göra. 
Utgången sker icke så brådt Det är med möda, jag kan 
få dem att upphöra med arbetet och lägga bort verktygen. 
Jag har ock glädjen meddela, alt svarfningen går bra för 
de fleste. Vi hafva äfven fått slöjdtiden väl ordnad; så att 
vi de 4 första dagarne i veckan läsa 4 timmar och sedan 
slöjda 2. I ersättning derför läsa vi 4 timmar på lördagen, 
hvilken eljes har varit fri. Genom denna anordning har 
hvardera slöjdafdelningen fått 4 timmars slöjd i veckan.

En hjertlig helsning till alla kamrater, deltagare i slöjd
kursen 23 Juli till 2 Sept. 1884.»

Berga 2/1085 L. G. B.
»Gossarne hafva visat stort intresse för slöjden, oaktadt 

de olägenheter, som uppstått till följe af att vi måst arbeta 
i skolsalen, ej varit få. Ännu har jag ej sett någon af ele
verna fälla modet för att ett påbörjadt eller halfgjordt 
arbete blifvit kasseradt, ty man har lätt bringats till insigt 
om, att bristande noggranhet varit orsaken dertill. Med 
resignation har man derföre börjat på nytt och vunnit seger 
genom ihärdighet. Med hvilken belåtenhet och växande 
sjelftillit betraktar icke den unge slöjdaren sedan det före
mål, som kostat honom så mycken möda, men nu ändtligen 
blifvit godkändt och »krönt» med hans namn!»

Remmene 14/1085. A r- J. EBO,

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 skolors räkning, men ej sådane från enskilda 
personer utföras. Skriftliga reqvisitioner torde ställas till 
Aug. Abrahamson, Nääs, Floda Station.

Mot kontant eller efterkraf.

Redskapens och verktygens namn.

Hyfvelbänkar, ekskifva, 2 skrufvar
Hyfvelbänkar, furuskifva, 1 skruf 
Rundsåg med ställ. .,...'] med

D:o bredare, med ställ l:ma 
Sinksåg med ställ................. J snören
Sticksåg, eng. 
Fogsvans, » 1: 75 &
Rubank med dubbelt jern . . .
Skrubbhyfvel med jern 
Putshyfvel med dubbelt jern .
Rundhyfvel med d:o 
Böjtång, 41/2 tum 
Flacktång, > ....................
Kniptång......................................
Hoftång 8 tum..........................
Stämjern eng. (sats).................

D:o gröfre, eng. (sats) . .
Håljern, eng. (sats)....................
Flatfil, eng....................................
Halfrund fil, eng..........................

2

1
1
2

3
3
3

Rundfil,
Sågfil, 

»

Borrsläng med 24 borr, (sort.) 4: 50 & 
Sylborr i träfodral, 8 st. (sort.). . . .

6

Knif..........................
Bandknif.....................
Hammare med skaft .
Klubba.......................  
Passare med skruf . . 
Krumcirkel............... 
Sickling....................  
Skrufmejsel..............  
Spåckskifva (af jern). 

lösa jern

21 &

35, 25 &

Skedjern (sort.) med skaft. .
Skruftving, 20 cm.................
Yxa, (amerik.).......................
Strykmått.............................
Smyg.....................................
Vinkel, 15, 20, 25, 30 cm. .
Limpanna med pensel. . . .
Slipsten med ställning & vef
Bryn sten................................
Bildhuggarejern.......................

1
11: 50 &

1
5

D:o bättre

40 & 
(sats)

Metermått...........................................
Svarfjern, engl. (sats på 1 duss.) . .
Böjda Träsniderifilar .........................
Sågvikare...........................................
Hyfveljern, eng., dubbla ....................

3
5

42
5

D:o
D:o 

Rundsågsblad 
Sinksågsblad

enkla 11/.

. 20, 29 &
Skaft till fdar, stäm-, svarf- och bild

huggarejern 
Sandpapper .

. 4 & 
(1 bok)

Stift 11/2 t. 11/, t. 1 t. 3/, t. 7, t . .
Lim........... ...................... (1 0) 33 &
Ritbestick (på karta)..........................

22
11

1
1
1

Kr. öre

20
78
25
80
05
60

25
25
70
60
25
55
85
50
50
50
22
50
90
32
95
60
55

55
14
20
36
18
25

52
65
20
65
50
50

46
50
65
22
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

1
3
3
2

3
3
1
3
1
3
1
1
2
1

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

1
6
6
4

6 
8
1
8
2
8
1
1
3
1

Breflåda. A W. Gamla Upsala, A. S. Linköping, G 
L. Säfsjön, K. A. S. Åsaka, P. H. A. Keitum, E. H. Skien, 
Tack för meddelandena !

Rättelse.
Genom ett förbiseende hafva afbildningarne af N:o 67 

Tallriksställ blifvit felaktiga, i det alt å dem båda en mot 
nedre kanten parallel öfverflödig linie uppdragils.

GÖTEBC 1
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags trycken.
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