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Redaktör: O T T o S a j

Nääs, Floda Station.
N:o 8. December 1885.

Anmälan.
Slöjdundervisningsblad från Nääs inbjuder här

med till prenumeration å sin andra årgång. Såsom 
vid profnumrets utsändande antyddes, var det en
dast efter stor tvekan den lilla tidningen kom att 
skåda dagen, en tvekan, grundad hufvudsakligen i 
farhågan för att under för handen varande omstän
digheter med säkerhet våga utlofva eu, låt vara föga 
omfångsrik, dock alltid på bestämda tider återkom
mande publikation. Den uppmuntran, som under 
olika former hitintills kommit företaget till del, samt 
framför allt öfvertygelsen om det behöfliga i ett sär- 
skildt organ för skolornas slöjdundervisning, göra att, 
ehuru samma farhåga qvarstår, tidningen äfven un- 
der nästa år kommer att utgifvas. Detta efter huf
vudsakligen samma plan som förut. Uppmaningar 
och förslag till utvidgning såväl i afseende på for
mat som tider för utgifningen hafva visserligen in
galunda felats, men vi anse det rigtigast att åtmin
stone tillsvidare icke härutinnan företaga någon än
dring.

Såsom hitintills kommer tidningen att i enlig
het med var uppfattning söka strängt fasthålla skil- 
naden mellan den för rena uppfostringssylten i sko
lan meddelade slöjdundervisningen och de åtgärder, 
hvilka direkt för hus- eller hemslöjdens befrämjande 
vidtagas. Denna skilnad blifver dessvärre ej alltid 
tillbörligt beaktad. Såväl här hemma som i andra 
länder förekommer ej sällan sammanblandning af 
dessa bada till art och syfte olika sträfvanden, en 
sammanblandning, hvars närmaste följder ofta nog 
visat sig uti missuppfattningar och felaktiga anord
ningar.

Då ett af hufvudsyltena med utgifvandet af 
»Slöjdundervisningsblad» är att åstadkomma en för- 
eningslänk och underlätta samarbetet mellan slöjd
lärareseminariet och deltagarne uti der afhållna kur
ser, komma underrättelser rörande på Nääs vidtagna 
åtgärder och metodiska ändringar att fortfarande i 
tidningen inflyta. Å andra sidan hoppas vi att äf
ven framgent erhålla meddelanden från kursdelta

gare om af dem gjorda iakttagelser och erfarenheter. 
Äfven om det knappa utrymmet skulle hindra full
ständiga intagandet af alla dylika meddelanden, blifva 
de dock städse kärkomna såsom goda bidrag till 
utredningen af hithörande frågor. Ehuru den lilla 
tidningen i främsta rummet vill verka för spridan
det af de grundsatser, i enlighet med hvilka det 
vid Nääs följda slöjdundervisningssystemet är anord- 
nadt, skall den dock, om plats tinnes, gerna in
taga afvikande uppfattningar äfvensom berigtiganden 
och genmälen, såvidt nemligen dessa äro af sakligt 
innehåll samt framställas i höflig form.

Med uttalande af en varmt känd tack till dem, 
som under det snart gångna året visat intresse för 
den lilla tidningen och dess sträfvanden, vågar den 
uttala förhoppningen om att äfven framgent få röna 
samma bevis på välvilja och öfverseende som hittills 
varit fallet.

* *

Slöjdundervisningsblad från Nääs utkommer 
med ett nummer i månaden samt kostar vid 
prenumeration på posten för helt år 80 öre och för 
halft år 50 öre. Hushållningssällskap och andra 
vederbörande, hvilka i och för utdelning till skolor 
eller bland sina ledamöter önska prenumerera på 
ett antal exemplar af tidningen, kunna göra detta 
direkt hos redaktionen. Priset blifver då 60 öre, 
hvartill om distribution skall ske från Nääs, ytter
ligare kommer — förutom porto — 1 öre för hvarje 
korsband.

I Göteborg mottages prenumeration i stadens 
boklådor; i Stockholm förutom genom posten äfven 
i Allmänna tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg.

Kungörelser rörande slöjdundervisningen inta
gas kostnadsfritt. Sammaledes familjenotiser och 
andra personliga meddelanden från deltagare uti de 
kurser, hvilka afhållas vid Nääs slöjdlärareseminarium.

JS.



Nääs slöjdlärareseminarium.
Kursen N:o 32. 4:de November—16:de December.

Undervisningstiden har varit sålunda fördelad: 
Månd., Tisd., Onsd., Torsd., Fred. kl. 7—8 föreläs
ning; kl. 8,30—1 slöjd; kl. 2—4 slöjd; Lörd. kl. 
7—8 och kl. 8,30—12 slöjd; Månd. och Onsd. kl. 
4,30—5,30 föreläsning; Tisd. och Torsd. kl. 4,30 slöjd- 
diskussion.

Vid slöjddiskussionerna hafva efterföljande mo
deller i serien varit under dryftning: spannträ, sel- 
pinne, räfspinne, liesticka, kökssked, matsked, ham
marskaft, klädknäppare, klädhängare, skopa, skär
bräda, strumptöjare, klappträ, bakgrissel, lineal, väf- 
skyttel, spiklåda, kafvel, räfshufvud, pall, stol, vin
kel, brödbräda, tafvelram, spottlåda, blomkruka och 
bokhylla. Tvenne nya modeller träskobottnar och 
metermått hafva under kursen försöksvis utförts af 
några bland deltagarne; om lämpligheten af dessa 
modellers införande i serien hafva meningarne hit
intills varit temligen delade.

Deltagarne i första kursen medhunno resp, föl
jande antal nummer:

42, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 52, 53, 53, 53, 
54, 55, 55, 55, 56, 59, 60, 60, 79.

Under kursen, som afslöts den 15 Dec. kl. 1, 
har herr G. E. Lunden från Mistelås fungerat såsom 
»ordningsman» och herr A. Flodqvist från Tullgarn 
såsom sånganförare.

Såsom deltagare i kursen 7:de Jan.—17 Febr. 1886 äro 
antecknade: Andersson H., Bergman G., Blomgren K. F„ 
Darelius. O. A., Ekman E., Edgren J. A., Fröberg J. A., Gra- 
nér G., Hagström K., Holmqvist A. H., Larsson A., Ljung- 
qvist I. W., Lingström A., Lagerström E., Magnusson Sofi, 
Nelander S., Orell A., Olsson A., Rylén O., Rydqvist F., 
Schröder Hedvig, Sjöqvist J. A., Stjernström A. G., Salqvist 
L., Thorin 1., Thyberg F. J., Tammelin Lina, Wärnhjelm 
Helena, Wângstedt A., Zetterlund IL, Öst G. A.

Nääs Slöjdlärareseminarium. Under 1885 
hafva vid seminariet 5 kurser afhållits, hvilka sam- 
manlagdt räknat 153 deltagare, hvaraf 142 lärare 
och 11 lärarinnor. Till dessa har naturligtvis Sve
rige lemnat den öfvervägande största kontingenten, 
nemligen 133. Öfriga hafva varit 6 från Finland, 
6 från Norge, 3 från Ryssland, 3 från Österrike, 1 
från Danmark och 1 från Tyskland. De svenska 
deltagarne hafva tillhört: Elfsborgs län 25, Hallands 
19, Göteborgs och Bohus 16, Vermlands 15, Stock
holms stad 11, Östergötlands län 8, Upsala, Jönkö
pings och Kopparbergs hvardera 5, Södermanlands och 
Örebro hvardera 4, Kronobergs, Gefleborgs och Jemt- 
lands hvardera 3, Kalmar och Skaraborgs hvardera 
2 samt Stockholms, Gotlands och Blekinge hvar
dera 1.

I afseende på innehafvande befattningar hafva 
af de manliga deltagarne 127 varit folkskolelärare, 
5 slöjdlärare, 2 borgarskoldirektörer, 2 borgarskollä- 
rare, 1 seminarielärare, 1 direktör för döfstumme- 
institut, 1 lärare vid folkhögskola, 1 »Oberlehrer» 
(lektor), 1 professor vid Gewerbeschule samt 1 pri
vatlärare. Af ofvannämnde deltagare hafva 25 förut 
genomgått kurs vid seminariet.

Elfsborgs läns Slöjdförening. Nästa års ut- 
giftsförslag för Norra afdelningen af denna förening 
(omfattande Dalsland äfvensom Väne, Bjerke, Flun- 
dre, Aie, Vädtle och Kullings härader i Vestergöt- 
land) uppgår till sammanlagd t 14,500 kr. Af de 
särskilta posterna nämnas: Lönetillskott för folk
skollärare 5,000 kr., stipendier vid Nääs 900 kr., 

slöjdinspektionen å Dalsland 600 kr., slöjd- och tek
niska skolan i Venersborg 2,400 kr., anslag till 
qvinlig slöjd i folkskolorna 700 kr., undervisning i 
halmflätning 700 kr. och prenumeration å Slöjdun- 
dervisningsblad 80 kr.

Rörande den ståndpunkt slöjdundervisningen i 
folkskolorna för närvarande intager, meddelar afdel- 
ningens inspektör inom Vestergötland bland annat : 
»Desslikes är det mig synnerligt kärt kunna fram
hålla, att vid flertalet skolor inom distriktet slöjd
undervisningen bedrifvits på ett särdeles tillfreds
ställande — ja i Here fall — rent af mönstergildt 
sätt, och att vid en del af skolorna i jemförelse med 
föregående år beaktansvärda framsteg kunnat kon
stateras. »

Ställbara hyfvelbänkar. Till undvikande af 
att vid utförandet af vissa slöjdarbeten den arbe
tande skall behöfva intaga en lutande kroppsställ
ning, komma hyfvelbänkarne vid Nääs slöjdlärare
seminarium att göras ställbara på olika höjder. Be- 
skrifning med förtydligande teckning öfver denna 
förändring skall införas i ett följande nummer af 
Slöjdundervisningsblad.

Slöjdkurs i Falun. Kopparbergs läns Hus
hållningssällskap kommer att under nästa sommar 
anordna en för 24 lärare afsedd slöjdkurs.

Södermanlands läns slöjdnämnd har vid 
Hushållningssällskapets senaste sammanträde erhållit 
ett anslag för nästa år af 3,500 kr.

Svenska slöjdundervisningen i utlandet. 
Kejserliga finska hushållningssällskapet har anhållit 
att till hvardera af sommarkurserna nästa år vid 
Nääs slöjdlärareseminarium få sända 2 à 3 stipen
diater.

Den ansedde danske skolmannen rektor C. Berg, 
hvilken innevarande år gjort en resa i Sverige och 
Norge med ändamål att studera de olika slöjdun
dervisningssystemen — slöjd skall nemligen på sta
tens bekostnad införas vid Frederiksbergs lärda skola 
— har äfven begärt att en vid nämnda skola anstäld 
lärare skall få genomgå kurs vid slöjdlärareseminariet.

Gefleborgs läns Hushållningssällskap upp
muntrar på ett synnerligt kraftfullt sätt slöjdunder
visningen i folkskolorna. Hvarje lärare erhåller ett 
årligt lönebidrag af 100 kronor med vilkor, att för
samlingen tillskjuter minst 50 kr., hvarjemte anslag 
till obestämdt belopp för anordnande af lämplig 
slöjdlokal äfvensom för inköp af nödiga slöjdredskap 
och modeller lemnas till hvarje skola. Rörande 
slöjdundervisningen inom Helsinglands folkskolor 
meddelar Folkskoleinspektören R. Norén uti sin till 
landstinget lemnade redogörelse följande: »Enligt 
samtlige lärares enstämmiga vitsord omfattas under
visningen af gossarne med det Ulligaste intresse och 
allmänt synes den utöfva ett äfven i sedligt afseende 
välgörande inflytande, utan att den egentliga skol
undervisningen derigenorn eftersättes, snarare med 
ökadt intresse för densamma.»

Redogörelse för slöjdundervisningen inom 
Upsala län har af t. f. slöjdinspektören skollärare 
Abr. Wahlström afgifvits till länets i år samman
trädande landsting. Uti en längre inledning till 
sjelfva redogörelsen, hvilken tryckts bland landstin
gets förhandlingar, framhållas på ett synnerligt in
tresseväckande och sakkunnigt sätt de grunder, i 
enlighet med hvilka en för pedagogiska syften drif- 
ven slöjdundervisning bör vara anordnad.



Ur modellserien.
N:o 92. Smörpress af björk.

1. Alla delar skäras ur virket med sinksåg 
samt upphyflas vinkelrätt med rubank. Bredd och 
tjocklek bestämmas med strykmått.

2. Sidornas längder angifvas med passare och 
smyg samt afskäras med fogsvans; ändarne jemnas 
med putshyfvel.

3. Sidorna hopsinkas enligt modellen, hvar- 
vid användas sinkstrykmått, fogsvans, stämjern och 
klubba.

4. Formens inre sidor putsas med putshyfvel, 
hvarefter den hoplimmas.

5. De yttre sidorna äfvensom kanterna putsas 
och jemnas äfvenledes med putshyfvel.

6. Den lösa bottnen afskäres vinkelrätt med 
fogsvans. Kanten afsneddas med putshyfvel.

7 Inskriften ritas med tillhjelp af passare 
och vinkel ; utskärningen verkställes med knif.

8. Utsvarfning af knappen.
9. Sedan hålet borrats med centrumborr, fast

limmas knappen.
Pressen putsas med sickling och glaspapper.

Utlandet.
Danmark. På initiativ af den för slöjdundervisnings- 

sakens befrämjande i Danmark synnerligt nitälskande skol- 
föreståndaren Aksel Mikkelsen har en komité nyligen bil
dats i Köpenhamn, hvilken försöker åstadkomma en hela 
landet omfattande slöjdförening med syfte att verka för slöj
dens införande såsom obligatoriskt öfningsämne i såväl 
högre som lägre skolor. Man vill för detta ändamål dels 
anordna föredrag och utgifva skrifter, dels upprätta ett slöjd
institut med tillhörande normalskola för metodisk utbild

ning af lärarekrafter samt dels för billigt pris tillhandahålla 
skolorna verktyg, modeller, ritningar och handledningar. 
Den omnämnda komitén utgöres af efterföljande kände och 
framstående personer: Kammarherre Bille, Professor Brix, 
Kommunalläkaren D:r Hertel, Arkitekt Fussing, Folketings
mannen Trier samt Skolföreståndare Gregersen och Mik
kelsen.

»Då slöjdsaken, såsom vi ofta hafva påvisat» —- skrif- 
ver Dansk Husflidstidende med anledning häraf —- »har ett 
helt annat mål och för sitt befrämjande fordrar helt andra 
medel än husflitssaken, kan man blott glädja sig öfver, att nya 
krafter taga itu med densamma, hvarvid det i ännu högre 
grad än hitintills bör kunna lyckas Husflidsselskabet att 
koncentrera sina krafter på utvecklandet af husslöjden på 
landsbygden och att tillsammans med den nya föreningen 
verka för att bibringa ungdomen allmän handafärdighet 
äfvensom lust och aktning för arbete.»

Finland. Samskolan i Helsingfors har numera äfven 
infört slöjdundervisning efter svenskt mönster. Såsom lä
rarinna är anstäld Fröken Emmy Ramsay, hvilken som
maren 1884 genomgick kurs på Nääs.

— Uti Fröken Vera Hjelts privata slöjdskola i Hel
singfors äro för närvarande öfver 620 elever inskrifna.

— Till en kurs i träslöjd afsedd för lärarinnor, som 
fröken Hjelt nästa sommar tänker anordna i Ekenäs, har 
Senaten nyligen lemnat ett statsunderstöd af 1,000 mark; 
många lärarinnor äro redan till densamma anmälda.

Turkiet. Slöjdundervisning för gossar skall nu infö
ras vid den tysk-schweiziska skolan i Konstantinopel.

Tyskland. D.r W. Götze höll den 18 Nov. uti »Gemein
nütziger Verein» i Dresden ett af de talrika åhörarne med 
stort bifall mottaget föredrag, hvaruti han äfven berörde 
sina i Sverige gjorda, iakttagelser på slöjdundervisningens 
område. »De mer än 800 svenska skolor» — yttrade han 
bland annat — »hvilka meddela frivillig undervisning i 
slöjd, bevisa, att de finna nödig tid derför. Det svenska 
skolväsendet är dock i alla fall erkändt såsom utmärkt. De 
penningeuppoffringar, som det genom sitt klimatiska läge 
fattiga landet gör för slöjden, visa desslikes, att kostnaderna 
icke äro oöfvervinnerliga. Lärarne i Norden uppbära slöj
dens sak med stor hänförelse utan att frukta för att der- 
igenom deras anseende skall förminskas, ty de hafva lärt 
uppskatta slöjdens inflytande på barnen. När man iaktta
ger, huru skickligt dessa barn arbeta, och när man ser ar- 
betsundervisningens framsteg i de nordiska länderna, i Bel
gien, Holland, Schweiz, Frankrike och Nordamerika, så må
ste man önska, att äfven våra pedagogiska kretsar icke 
fortfarande måtte förblifva döfva för dessa det praktiska 
lifvets fordringar. Uti den frivilliga arbetsundervisningen 
skulle skolan hafva ett medel alt verka äfven utanför sig 
sjelf och att vinna inflytande på hemlifvet, äfven för vår 
ungdoms kroppsliga utveckling såsom medel mot den till
tagande nervositeten skulle det praktiska arbetet blifva till 
välsignelse.»

Schweiz. Slöjdskolor äro för närvarande inrättade uti 
följande städer: Basel, Schaffhausen, S:t Gallen, Bern, Chur, 
Zürich, Freiburg, Burgdorf, Herisau, Altslätten och Frauen
feld. »Saken går här raskt framåt» — säger en tidning — 
»det ena skoldistriktet följer det andra och af opposition hör 
man numera intet. Undervisningen, som nära nog öfver- 
allt meddelas af lärare, har den formela bildningen till huf- 
vudsakligt syfte.»

Literatur.
1885 års matrikel öfver folkskoleinspektörer samt 

lärare vid. folkskolelärareseminarier, småskoleläraresemi- 
narier, folkhögskolor, högre folkskolor och ordinarie lä- 
raretjenster i egentliga folkskolor, innehållande jemväl



Tissa uppgifter rörande folkskoleväsendet i öfrigt, utgifcen 
af Wilh. Beskow. Så lyder den fullständiga titeln på det 
i högsta grad förtjenstfulla verk, som den samvetsgranne 
och sakkunnige utarbetaren af den för trenne år sedan pu
blicerade folkskolematrikeln nyligen utgifvit, och hvilket 
säkerligen helsas med upprigtig glädje af folkskolans lärare 
och andra vänner. Från föregående matrikel skiljer sig den
samma i flera hänseenden, af hvilka vi här blott påpeka, 
att bland omnämnda »vissa uppgifter» numera äfven före
komma angifvandet (medelst en liten yxa vid namnet) af 
de ordinarie folkskollärare, hvilka i sina skolor meddela 
undervisning i slöjd, hvarjemte de kommuner, der särskild 
slöjdlärare är anstäld äfvenledes finnas uppgifna.

Om slöjdundervisningens utbredning yttras i inlednin
gen: »Af matrikelns innehåll i detta hänseende, som jem- 
väl sammanförts å den ofvannämnda tab. å sid. 34 och 35, 
visar sig, att undervisning i slöjd införts eller är under in
förande vid 808 folkskolor, en utveckling, som väl torde få 
anses högst betydande, då man besinnar, att denna under
visnings införande i folkskolan egentligen daterar sig frän 
en så nära liggande tidpunkt som år 1877. I 481 af dessa 
skolor meddelas slöjdundervisning af folkskoleläraren sjelf 
samt i 327 af särskild slöjdlärare.» Såsom af det denna 
tidning tillsända meddelandet framgår, betyder emellertid 
uttrycket »särskild slöjdlärare» ingalunda nödvändigt, att 
undervisningen bestrides af handtverkare, hvadan man utan 
öfverdrift torde kunna beräkna, att mer än 500 examinerade 
folkskollärare för närvarande meddela undervisning äfven i 
slöjd.

Om i ett så vidtomfattande arbete, i hvilket många tu
sende detaljer blifvit sammanförda, en och annan liten fel
aktighet insmugit sig — och vi tro oss i afseende på slöjd
undervisningen hafva lagt märke till några dylika — så är 
detta något som rimligtvis ej kan läggas utgifvaren till last, 
då han i många fall ej är i tillfälle att kunna med full 
säkerhet granska rigtigheten af de primäruppgifter, på hvilka 
ett dylikt arbete måste byggas. Dessa uppgifter kunna ofta, 
såsom äfven i inledningen framhålles, »vara otydliga och 
hvarandra motsägande». Man torde för öfrigt ihågkomma, 
att ett dylikt arbete på grund af sin natur aldrig kan till 
alla delar vara fullt rigtigt, då ju sjelfva det bearbetade 
materialet städse är underkastadt ändringar och jemkningar. 
En i dag fullkomligt korrekt uppgift af dylik art kan redan 
i morgon vara felaktig.

Vi rekommendera på det varmaste det innehållsrika 
arbetet, hvars pris är 2 kr. 50 öre.

Redogörelse för slöjdskolan och tekniska skolan i 
Vesterås, arbetsåret 1884—85 meddelad aj’ styrelsen.

Seele und Hand. Vortrag gehalten bei Gelegenheit der 
Konferenz am Königlichen Seminar zu Mettmann am 5. 
August 1885 von Theodor Pietsch. Düsseldorf, Verlag von 
Felix Bagel.

Vi fästa uppmärksamheten på denna 32 sidor starka 
lilla skrift, hvilken på ett lyckligt sätt framhåller nödvän
digheten af att äfven handens bildning kommer till beak
tande vid skolans uppfostringsverksamhet. Efter en läsvärd 
historik öfver handarbetsfrågans utveckling, redogör författa
ren i sammanträngd form för grunderna till det vid Nääs 
använda slöjdundervisningssystemet, hvilket han i hufvud- 
sak gillar, ehuru han ej anser sig böra blunda för de, en
ligt hans uppfattning, stora praktiska svårigheter, som hin
dra ett allmännare införande af detsamma i de tyska sko
lorna.

Blätter für Dilettcanten mit Zeichnungs-Beilagen. 
Fachblatt für Laubsäge- Einlege- Schnitz- Arbeiten etc. 
Wien, Stackinger & Morsack, Esterhazy-Palais. Pris för 
helt år 2 gulden

Handfertigkeitsvorlagen der Leipziger Schülerwerkstatt, 
herausgegeben von den Mitgliedern des Lehrerkollegiums 
derselben. Zweite Abteilung: Tischlerarbeiten. Dritte Ab
teilung: Holzschnitzerei. Vierte Abteilung: Metallarbeiten. 
Fünfte Abteilung: Vorlagen für das Modellieren. Detta 
verk, hvilket vi i ett föregående nummer varit i tillfälle att 
fästa slöjdundervisningsvännernas uppmärksamhet på, har 
nu fullständigt utkommit. Som då nämndes, kan detsamma 
reqvireras hos Kantor Zehrfeld. Leipzig, Mühlgasse 4. Pri
set är för alla fem häftena 5 mark och för enskilda häften 
1: 20 mark.

Sloidundervisning i folkeskolen. Reiseberetning aj O. 
W. Fasting, civilingeniar, l œrer i mathematik og mekanik 
ved Bergens tekniske skole.

Till denna i flere hänseenden ganska intressanta skrift, 
hvars författare söker fullt opartiskt redogöra för de olika 
rigtningarne inom slöjdundervisningens område, hvilka han 
under en nyligen afslutad studieresa i Norge och Sverige 
haft tillfälle lära känna, skola vi sannolikt i ett följande 
nummer återkomma.
PRZEGLAD PEDAGOGICZNY. N:o 19. Warszawa 1885.

Nauka rekodziel jako czgnnik wychowatcezy przer 
Josefa Siœdmiograja.

(Slöjdundervisningen som ett allmänt uppfostringsmedel 
af Josef Siedmiograj.)

Upplysning, idoghet och sparsamhet såsom svar på 
några frågor om arbetsgifvare och arbetare af M. Yse- 
nius. Göteborg, 1885.

Ur skriftliga meddelanden.
»Jag har under de två år, jag undervisat i slöjd, gjort 

den erfarenheten, att slöjden, rätt bedrifven, är ett mägtigt 
uppfostringsmedel i folkskolan. Särskildt har jag märkt, att 
då barnen vid den teoretiska undervisningen, oaktadt kär
leksfull ledning, söka dölja sina fel och brister och sålunda 
föra läraren bakom ljuset, de deremot vid slöjdundervis
ningen sjelfmant och uppriktigt komma fram till honom 
med felen och bristerna, icke för att få hjelp, utan råd och 
anvisningar till felens och bristernas afhjelpande. Att denna 
ärlighet och detta förtroende vid barnens umgänge med 
läraren äfven skall komma den teoretiska undervisningen 
till godo, är alldeles påtagligt.

Skallsjö den 3 Okt. 1885. A. G. J.

Elfsborgs läns slöjdförenings kungörelse.
Från de folkskolor inom slöjdföreningens norra afdel- 

nings område, i hvilka slöjd ingår såsom undervisningsämne, 
infordras skyndsammast fullständig inventariiförteckning med 
derå tecknad uppgift, huruvida den inköpts af skoldistriktets 
medel eller af folkskolelärarens.

Till framtida iakttagande meddelas derjemte, att anmä
lan om erhållande af lönebidrag för under året meddelad 
slöjdundervisning göres hos föreningens sekreterare adress 
Venersborg före den 1 November samt att arbetsjournal 
med inventariiförteckning och förteckning å under året för
färdigade arbeten vid årets afslutning af skolans verksam
het insändas till vederbörande slöjdinspektör.

Venersborg den 15 December 1885.
Styrelsen.

Personliga meddelanden.
Herr Vincenz May, som nu blifvit utnämnd till direktör 

för borgarskolan i Währing (förstad till Wien), sänder ge
nom S. f. N. hjertliga helsningar till sina kamrater under 
kursen vid Nääs 23 Juli—2 September 1884.

GÖTEBORG.
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri.

1885.




