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Andra årgången. N:o 9 (17).
Redaktör: Otto Salomon.

Nääs, Floda Station. September 1886.

Om pedagogisk och praktisk 
slöjdundervisning.

Det hade varit vår afsigt att i föreliggande 
nummer af Slöjdundervisningsblad införa en liten 
uppsats med syfte att antyda, hurusom en från vissa 
håll påstådd motsättning mellan pedagogisk och 
praktisk skolslöjd så mycket mindre kan vara tänk- 
bar, som naturligtvis på skolans område blott det kan 
vara “praktiskt“, hvilket samtidigt är pedagogiskt rig- 
tigt. Mot hvarandra kunna derföre följdrigtigt 
blott ställas å ena sidan den pedagogiska (utveck
lande, formelt bildande) och å andra sidan den 
opraktiska slöjdundervisningen. Då emellertid tid
ningen “Vårt Land“ (n:r 212 och 213) helt nyli
gen innehållit tvenne uppsatser i ämnet underteck
nade af det kända och högt värderade märket 
Carl K—n, hafva vi trott oss göra våra läsare och 
den pedagogiska slöjdundervisningens sak en bättre 
tjenst genom att istället införa nedanstående ut
drag ur nämnde uppsatser. Vi behöfva väl knap
past betona, att vi till alla väsen dtliga delar äro i 
öfverensstämmelse med de deri uttalade åsigterna.

“Syftet med slöjdundervisningen i skolor för 
allmän bildning är att vänja barnen vid sjelfverk- 
samhet samt att fostra dem till uppmärksamhet, 
noggrannhet och ordning, att egga dem till flit och 
ihärdighet, att stärka deras sjelfständighetskänsla, 
att utveckla deras kroppskrafter, att bibringa dem 
en allmän handfärdighet samt att ingifva dem akt
ning för det ärliga arbetet, det må vara af hvilken 
beskaffenhet som helst.“

“Slöjden, bedrifven i detta syfte, kallas pedago
gisk slöjd till skilnad från husflits- och handtverks- 
slöjden. Alla de tre nämnda arterna af slöjd äro 
värda all uppmuntran och böra kraftigt främjas; 
men det är af vigt, att de ställas i rätt förhållande 
till hvarandra och att hvardera hålles inom sitt 
område.“ * * *

“Den pedagogiska slöjden, hvilken söker främja 
själs- och kroppskrafternas harmoniska utbildning, 

och som har till ändamål att bibringa en handfär
dighet, som icke afser något visst yrke eller arbete, 
utan endast vill fostra handen till händighet, så 
att hon kan begagnas vid skilda slag af arbeten, 
som kunna förekomma i det dagliga lifvet uti hvil
ken lefnadsställning man än är, bör vara den före
gående; husflits- och handtverkslöjden de efterföl
jande. Vid inlärande af de senare bör man kunna 
bygga på den grund, som lagts i och genom inlä
randet af den förra.“

“Det är således ovist att arbeta för införande 
af husflits- och handtverksslöjd i skolor, som hafva 
till uppgift att meddela allmän bildning. Det är 
lika oklokt som att låta ett barn först gåitillämp- 
ningsskola och, sedan denna blifvit genomgången, i 
en skola, der det får inhemta allmän bildning. 
Skulle man för öfrigt i skolor för allmän bildning 
införa handtverksslöjd, så skulle man nödgas att i 
dem bibringa undervisning i flera olika handtverk, 
ty hvart barn skulle väl undervisas i det handt
verk, för hvilket det synes hafva de bästa anlagen; 
men detta blefve ju omöjligt, enär det skulle blifva 
alldeles för dyrt. Beträffande husflitsslöjden åter 
synes det oss, som om undervisningen deri skulle 
blifva alltför ensidig och arbetet dermed alltför lik
formigt och mekaniskt för att den skulle kunna 
verka uppfostrande.“

“Först sedan barnet inhemtat erforderlig allmän 
bildning, hvari äfven handfärdighet ingår som ett 
väsendtligt moment, bör det intagas på en verkstad 
för att inlära det handtverk, för hvilket det synes 
hafva de största anlagen, eller inlära den husflits- 
slöjd, som är mest lämplig för den ort, der det 
bor, eller för de förhållanden, hvarunder det lefver. 
Helt säkert skall det då visa sig, att det barn, som 
i skolan fått undervisning äfven i pedagogisk slöjd, 
lättare skall lära sig handtverket eller husflitsslöj
den än det, som saknat dylik undervisning.“

“För närvarande är ifvern att införa slöjdunder- 
visning i skolorna för allmän bildning stor; men 

; mången af dem, som ifra härför, gör det icke för 
att derigenom främja de uppväxandes uppfostran



till tänkande och handlingskraftiga menniskor, utan 
han vill dymedelst sätta dem i stånd att lättare 
förvärfva sitt hröd. Det är slöjdens materiela 
nytta, som han har fått syn på. Denna springer 
ock lättast i ögonen. Vi vilja icke heller förneka 
den stora betydelsen deraf; men vi vilja, att allt 
skall komma på sin tid och på sin plats. Liksom 
de materiela intressena icke få vara de förher- 
skande och bestämmande vid anordningen af un
dervisningen i öfriga läroämnen, så böra de icke 
heller vara det vid fråga om undervisningen i slöjd. 
De läroanstalter, som hafva till uppgift att hand- 
hafva den förberedande uppfostran, böra vid sitt 
maktpåliggaude arbete begagna sig af de medel, 
som bäst främja deras ändamål. Nu är slöjd ett 
ämne, som eger en mäktigt uppfostrande kraft, om 
undervisningen deri får bedrifvas utan att afscende 
behöfver fästas vid syftemål, som äro främmande 
för uppfostringsarbetet. Derför bör i skolor för 
allmän bildning undervisningen deri anordnas endast 
från pedagogiska synpunkter.“

“Under arbetet för höjande af slöjdfärdigheten 
iakttages ej alltid skilnaden mellan pedagogisk 
slöjd och de här ofvan nämnda slöjdarterna. Af 
okunnighet och fördom arbetar en och annan slöjd
vän mot den pedagogiska slöjden. Äfven myndig
heter, som hafva till uppgift att främja slöjdfärdig
heten, hafva ej blick för den pedagogiska slöjdens 
betydelse, utan söka på dess bekostnad framhäfva 
antingen handtverks- eller husflitsslöjden. Men 
härigenom betaga de icke endast slöjdundervisnin
gen dess uppfostrande kraft, utan de skada ock 
den sak, för hvilken de arbeta; ty de skulle kunna 
uppdrifva slöjdskickligheten ännu högre, om de, 
som skulle lära ett handtverk eller någon husslöjd, 
vore förberedda derför genom att hafva i skolan 
fått undervisning i pedagogisk slöjd. Det skulle 
derför lända till fromma om hvardera slaget af 
slöjd hölle sig inom sina egna råmärken; om så
lunda de myndigheter, som hade att skaffa med 
undervisningen i skolan, finge beställa härmed utan 
inblandning af andra myndigheter, hvilkas uppgift 
är en helt annan än att leda och öfvervaka upp
fostringsarbetet i skolorna. I sammanhang härmed 
vilja vi påpeka, att man icke, såsom en och annan 
synes förmena, meddelar pedagogisk slöjdundervis
ning derför, att undervisningen bedrifves efter någon 
metodiskt ordnad modellserie; man kan mycket väl 
vid undervisningen gå från det lättare till det svå
rare o. d., utan att undervisningen derför blir pe
dagogisk. Dertill fordras, att hela arbetet ledes 
enligt pedagogiska maximer. Men för att detta 
skall kunna ske, måste läraren hafva fått pedago
gisk utbildning. Derför blifva också de flesta slöjd
kurser och slöjdskolor, som förestås af slöjdare ex 
professo, men hvilka sjelfva icke idkat pedagogiska 
studier eller fått någon praktisk utbildning i upp
fostringskonsten, intet annat än arbetsskolor, i 
hvilka man lär sig arbeta mer eller mindre handt- 
verksmessigt och mekaniskt.“

Realläroverket i Göteborg. Till slöjdlärare 
vid nämnde läroanstalt har blifvit antagen herr A. 
Severinson, hvilken tjenstgjort som lärare vid åtskil
liga kurser å Nääs.

Ifrågasatt slöjdundervisning vid folkskole- 
lärareseminarier. Regeringen har genom cirkulär 
till vederbörande rektorer infordrat yttrande, huru
vida slöjdundervisnings införande vid seminarierna 
anses lämpligen kunna ske och i sådant fall hvilka 
kostnader derför må anses erforderliga.

Elfsborgs läns landsting har äfven för 1887 
till slöjdundervisningens befrämjande inom länet an
slagit 10,000 kronor.

Norrköpings privata slöjdskola för läro verks- 
ungdom, hvilken står under ledning af folkskol- 
lärarne hrr J. Cederberg och N. Rosengren, börjar 
sin verksamhet den 1 Oktober. Uti denna skola, 
som skall meddela undervisning i träslöjd efter 
Nääs-systemet, mottages såväl manlig som qvinlig 
ungdom i den ordning anmälan skett till rektorn 
vid allmänna läroverket och föreståndarinnorna för 
de högre flickskolorna äfvensom hos skolans före
ståndare. Så långt utrymmet medgifver kunna 
äfven äldre personer vinna inträde.. Hvarje elev 
erhåller i veckan fyra undervisningstimmar, förde
lade på tvenne dagar och på för eleverna lämpli
gaste tider af dagen. Äfven flera timmars under
visning kan erhållas om så önskas. Afgiften för 
hel termin, hvilken sammanfaller med terminerna 
vid läroverken, torde komma att blifva 15 à 16 
kronor, hvilket belopp dock sänkes till omkring 12 
kronor för hvarje, då två eller flera elever tillhöra 
samma familj. För återstående delen af inneva
rande termin från 1 Oktober blir afgiften för hvarje 
elev 12 kronor eller, då flere tillhöra samma fa
milj, 9 kronor. Slöjdskolan tillhandahåller utan 
särskild afgift alla verktyg och redskap samt erfor
derligt virke m. m. Vid hvarje termins slut be
kommer elev afgiftsfritt sina förfärdigade arbeten. 
Till biträdande lärarinna vid skolan är antagen 
fröken Gerda Wahren. Vi tillönska den nya läro
anstalten all framgång och tro, att i föreståndarnes 
personlighet ligger den bästa borgen för att den
samma skall kunna blifva det uppväxande slägtet 
inom Norrköpings samhälle till största gagn.

Elfsborgs läns norra slöjdförening har vid sitt 
senaste sammanträde beslutat att till hedersleda
möter kalla Grefvinnan Ottilia Sparre, Landshöfdin
gen Friherre John Ericson och Godsegaren Aug. 
Abrahamson.

Efter aflidne Landshöfdingen Grefve Eric Sparre 
utsågs till ordförande i styrelsen Prosten C. A. 
Colliander.

Slöjdföreståndarebefattning. Den af Göteborgs 
allmänna folkskolestyrelse tillsatta komitén, hvilken 
erhållit uppdrag dels att granska de till den lediga 
slöjdföreståndarebefattningen ingångnaansökningarne, 
dels att undersöka, huruvida ändringar i alseende 
på den för närvarande vid folkskolorna bedrifna 
slöjdundervisningen vore önskvärd, har på förslag 
till förutnämnda befattning uppstält: 1) Ingeniör 
Arthur Leffler, 2) Ingeniör J. Wallander och 3) Slöjd- 
skoleföreståndaren Bobeck.

Svarfvar och hyfvelbänkar lämpliga för skolor 
kunna erhållas från slöjdskolan i Wenersborg; priset 
& de förra är 55 kronor och å de senare, hvilka 
äro försedda med skifvor af ask, 24 kronor.



Utlandet.
Tyskland. Uti slöjdskolan i Osnabrück, som står un- 

der öfverseende af regeringsrådet Brandi (medlem af den 
till Sverige 1880 sända Preussiska skolkommissionen) och 
hvarest allt ifrån början det svenska systemet blifvit följdt, 
mottagas nu ända till 320 lärjungar. På grund af bristande 
utrymme måste dock ett stort antal tillbakavisas. I en af- 
gifven berättelse uttalar sig regeringsrådet B. på ett synner
ligen tillfredsställande sätt om de vunna resultaten, sär
skilt betonande att enligt gjord erfarenhet, slöjdundervis
ningen, ehuru icke obligatorisk, dock regelmässigt och 
punktligt bevistas af såväl gammal som ung.

Ur modellserien.
N:r 35. Lamp ställ af furu.

\o| 
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1. Delarne afskäras med sinksåg samt upp- 
hyflas vinkelrätt med skrubbhyfvel och rubank.

2. Bredd och tjocklek angifvas med stryk- 
mått.

3. Bottnen och väggstycket afskäras vinkel
rätt med fogsvans; ändarne af desamma jemnas i 
stötlådan med rubank.

4. Stället hopsinkas i enlighet med modellen, 
hvarvid användas sinkstrykmått, fogsvans, stämjern 
och klubba.

5. Väggstyckets konturer uppdragas med till- 
hjelp af vinkel och passare, utskäras med rund- 
såg samt jemnas med knif och fil.

6. Hålet borras med centrumsborr.
7. Stallets insidor afhyflas med putshyfvel, 

hvarefter väggstycke och botten sammansättas och 
hoplimmas.

8. Bottenlisterna sinkas med tillhjelp af vin
kel, fogsvans, stämjern och klubba, hvarefter de 
sammanpassas och hoplimmas.

9. Fastspikning af ramen.
10. Ställets yttre sidor jemnas med knif och 

putshyfvel.
11. Föremålet putsas med glaspapper.

Tidningsöfversigt.
Norsk Skoletidende för ll:te och 18:de September 

innehåller några af Skolbestyrer H. Jenssen skrifna intres
santa uppsatser om »Haandarbeide i Amtsskolen. »

Grunder för slöjdundervisningen. Uti några nummer 
(för l:ste och 8:de Augusti) af den i Leipzig utkommande 
ansedda skoltidningen »Deutsche Schulzeitung» har före
ståndaren för tyska skolan i Stockholm Rektor A. Streich 
infört några väl genomtänkta upplysande artiklar öfver den 
svenska slöjdundervisningen.

Literatur.
Slöjdundervisning i Folkcskolen, reiseberetning aj' O. 

W. Fasting.
Underdånig berättelse angående en resa i Sverige för 

vinnande af kännedom om slöjdundervisningen derstädes 
af A., Blomqvist. (Forts.)

Då vi nu öfvergå från ingeniör Fastings skrift till den 
af direktor Blomqvist utgifna reseberättelsen kunna vi icke 
underlåta bemärka, att den reda i afseende på iakttagelser 
och den klarhet beträffande uttryckssätt, som fördelaktigt 
kännetecknar den förra af dessa skrifter, ej ens närmelsevis 
återfinnas uti den senare. Man märker tydligen, att direktor 
Blomqvist, den framstående forstmannen, här befinner sig 
på ett för honom främmande område. Det synes nemligen 
redan vid första genombläddrandet, att berättelsens afgifvare 
dels till slöjd och slöjdundervisning hänför företeelser, som 
helt och hållet falla utanför desamma, dels icke förstått 
eller icke velat skilja emellan de olika syften, olika slag af 
slöjdundervisning hafva att söka ernå. Den berättelsen 
bifogade uppgiften å »svensk slöjdlitteratur» är i detta hän
seende betecknande nog. Bland de broschyrer och tidnin
gar densamma upptager finnas slöjdundervisningsskrifter 
med följande egendomliga titlar: »Galvanotekniken,» »Kera- 
miska studier i Paris 1878,» »Om fabriksarbetarnes skydd,» 
»Om nitroglycerinhaltiga sprängämnen,» »Om friktionen» 
m. fl. Man torde med allt skäl kunna förvåna sig öfver, 
att herr B. under sådana omständigheter ej lyckats upp
bringa den svenska »slöjdliteraturen» till mer än 28 arbeten; 
ett flygtigt besök hos någon af Stockholms bokhandlare 
skulle nemligen med säkerhet satt honom i stånd att ganska 
betydligt öka denna förteckning.

Samma oklarhet, som gör sig gällande i afseende på 
den literatur, hvilken rätteligen bör hänföras till slöjdens 
område, återfinnes äfven vid uppräknandet af de inrättningar 
direktor B. ansett sig böra i och för studerandet af den 
svenska slöjdundervisningen besöka. Ehuru han mycket 
rigtigt i början af sin berättelse antyder, att man bör skilja 
mellan skolslöjd, konstindustriel slöjd och ekonomisk slöjd, 
så begagnar han sig dock ingalunda af denna indelning 
vid beskrifningen utaf ifrågakommande undervisningsan
stalter och hvad mer är, han bedömer vissa af dem från en 
för deras egentliga syfte fullkomligt främmande ståndpunkt. 
För att motivera det förra påståendet vilja vi här upp
räkna de af förf, besökta och beskrifna institutionerna i den 
ordningsföljd berättelsen upptager dem: Praktiska arbets
skolan för barn och ungdom i Stockholm, f. d. Beskowska 
skolan dersammastädes, Stockholms folkskolor, Tekniska 
skolan i Stockholm, Svenska slöjdföreningen, Föreningen för 
konstslöjd, Handarbetets vänner, Slöjdskolan i Brännkyrka, 
Prins Karls uppfostringsanstalt på Gålön, Prins Gustafs 
folkskola och Hemslöjdskolan båda i Upsala, Öster Våla 
snickeribolag, Bachmanska slöjdskolan i Hedemora, Slöjd
skolan och Tekniska skolan i Vesterås, Eskilstuna fabriker 
och mekaniska verkstäder, Slöjdföreningens skola, Chalmers 
tekniska läroanstalt och folkskolorna i Göteborg, Slöjdlä
rareseminariet och skolorna på Nääs, Slöjd- och Tekniska 
skolan i Venersborg, fortsättningsskolorna å Eckerud, Rödjan 
och Kölingsholm, Elfsborgs läns slöjdförening, Tekniska 
väfskolan och Tekniska elementarskolan i Borås m. fl. Vi 
våga på det bestämdaste betvifla, att detta osystematiska 
hopförande af med hvarandra grundväsendtligen skiljaktiga 
institutioner kunnat för Kejserliga finska senaten i den ringaste 
mån klargöra slöjdundervisningens ståndpunkt i Sverige.

»Ehuru» — säger herr Blomqvist — »ändamålet för mina 
resor i främsta rummet var att taga kännedom om anstal
terna för befrämjandet af den ekonomiska slöjden, kunde 
jag likväl icke underlåta att äfven egna uppmärksamheten 
åt skolslöjden.» Fullt rigtigt, dock endast under förutsätt
ning att vid bedömandet af skolslöjden han icke använder 
samma måttstock, som da det gäller industrien. Detta är 
dock något som herr B. uti sin berättelse med en hos ho
nom påfallande konseqvens gör. 1 det han helt och hållet 
lemnar ur räkningen, att folkskolans slöjdundervisning möj
ligen kunde hafva för sig uppställt andra syften än det 
direkta penningeförvärfvet och att skolor i allmänhet äro 
uppfostringsanstalter men inga fabriker, ser och bedömer 
han alla för skolslöjden vidtagna åtgärder ur en helt och 
hållet origtig synpunkt. Att han dervidlag sjelf fått och 
väl äfven delvis lyckats bibringa andra en skef uppfattning 
af den sak, han icke kunnat »underlåta att äfven egna upp
märksamhet åt,» är gifvet. Vi hafva dock stor anledning 
hoppas, att man i Finland, der Cygnœus i mer än ett fjerde- 
dels sekel oförtröttadt sökt klargöra, att folkskolan är en 
grundläggande läroanstalt och den i densamma bedrifna



slöjden ett mäktigt utvecklingsmedel, ej så lätt skall låta 
leda sig på villospår.

Bland de många bevis, hvilka skulle kunna framdragas 
såsom stöd för det ofvan gjorda påståendet, att herr B. 
ställer samma fordringar på skolslöjden som på den eko
nomiska slöjden, måste vi tillfölje det knappa utrymmet in
skränka oss till att anföra, hurusom han helt och hållet 
utdömer de här i Sverige och föröfrigt äfven i andra län
der brukliga kortare kurser med syfte att göra folkskolans 
lärare duglige till att äfven meddela undervisning i slöjd. 
Han säger om dem bland annat följande: »En så knapphän
dig lärokurs anser jag vara till den grad genomskinlig, att 
den omöjligt kan leda till någon ens nämnvärd slöjdkun
nighet, men deremot lätt kan framkalla en ytlig och origtig 
uppfattning af slöjdens natur och betydelse.» Man skulle 
väl kunnat vänta, att innan en person, som fått sin rege
rings uppdrag att taga reda på något i annat land »anser» 
sig kunna fälla ett dylikt omdöme om bestämda förhål
landen derstädes, han åtminstone bör hafva något faktiskt 
underlag för detsamma. Såvidt af berättelsen framgår, har 
emellertid herr B. hvarken närvarit vid någon dylik kurs 
ej heller brytt sig om att besöka andra skolor, uti hvilka 
på så sätt utbildade lärare undervisat, än Stockholms folk
skolor och skolorna på Nääs. Han säger dock sjelf rörande 
de förra, att »det intryck, som slöjdundervisningen i Stock
holms folkskolor lemnade, var ganska fördelaktigt» och 
rörande de senare, att de hafva »väl ordnad undervisning 
i slöjd.» Hvad gifver honom då berättigande att uttala en 
sådan förkastelscdom, och månne han icke genom detta sitt 
tillvägagående visat, att äfven andra än folkskolans lärare 
kunna hafva — vi taga oss här friheten citera honom sjelf — 
»en ytlig och origtig uppfattning af slöjdens natur och be- 
ty delse.»

Några faktiska origtigheter hafva äfven insmugit sig i 
berättelsen. Vi påpeka bland dessa, att svenska riksdagen 
aldrig fattat något beslut om, »att hvarje folkskollärare, 
som undervisar i slöjd minst 4 timmar i veckan under 8 
månader bör erhålla ett lönetillskott af 75 kronor;» enligt 
Kongl. Kungörelsen den ll:te Sept. 1877 skall nemligen 
ifragavarande statsanslag utbetalas till skoldistriktet, samt 
att icke slöjdlärareseminariet å Nääs, men väl dess nuva
rande byggnad invigdes 1880. Sjelfva läroanstalten började 
nemligen sin verksamhet redan 1875.

Direktor B. har till sin berättelse fogat ett »underdånigt 
betänkande och förslag till inrättande af en undervisnings
anstalt för utbildande af slöjdlärare i Finland.» Ehuru det 
skulle varit ganska frestande att till granskning upptaga 
dels de i betänkandet uttalade åsigterna rörande husslöj
dens ställning och betydelse, dels ock sjelfva förslaget, till
låta tidningens plan och utrymme emellertid ej delta. Vi 
taga oss derföre blott friheten att fästa den ärade författarens 
uppmärksamhet på sid. 13 i schweizaren Robert Seidels 
utmärkta skrift »Der Arbeits-Unterricht.» Slutligen våga vi 
uttrycka förhoppningen, att oaktadt bland undervisnings
ämnena å det föreslagna »slöjdlärareseminariet» med ända 
till fyraårig kurs sannolikt på grund af felande tid något 
för en dylik läroanstalt så väsendtligt ämne som pedagogik 
ej kunnat inrymmas, det dock må lyckas direktor B. att 
der utbilda lärare med grundlig och rigtig uppfat 
slöjdens natur och betydelse.

Beretning om de* f 
nia 9—12 Ar 
461 cid iat: »Hus-

oparagende gjerning,» 
ndlec nariefor Salomon och »Om handarbetets

stan> af rektor K. E. Palmgren.
...jaom, 1886 4:dc Hcefte. Slöjden i Skolen, et 

dledningsforedrag, holdt paa Kjobenhavns Slojdlærersemi- 
narium af E. Slomann. Vi fästa uppmärksamheten på detta 
väl genomtänkta och synnerligen intressanta föredrag, uti 
hvilket läsaren skall finna Here nya synpunkter framstälda 
och igenkänna under en ny tilltalande form ej så få förut 
bekanta. Slöjdundervisningens sak i Danmark, som nu 
seglar framåt för fulla segel, kan lyckönskas att bland sina 
förkämpar räkna en man med så grundlig pedagogisk bild
ning som skolbestyrer Slomann.

Paedagogium, Sesit 7, 1886. Vyueova rueni praci jako 
formalnê vzdêla'vajici prostrèdek. Napsal Otto Salomon, 
En af Frant. Tuhy gjord öfversättning till czeckiska ur 
»Om slöjden såsom uppfostringsmedel.»

Kejserliga Finska Hushållningssällskapets Handlingar 
för år 1885.

Berättelse om Gotlands läns Hushållningssällskaps 
verksamhet 1885. 

För att underlätta slöjdundervisingens 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 reefvisioner torde ställas till 
Aug. Abrahamson Nääs, Floda Station.

Mot kontant eller efterkraf.

Redskapens och verktygens 
namn.

Hyfvelbänk, ekskifva, 2 skr. • 
D:o ställbar...............

Hyfvelbänk, furuskifva, 1 skr.
D.o ställbar...............

Rundsåg med ställ.......
D:o bredare, med ställ • 

Sinksåg med ställ.................  
Sticksåg, eng............................  
Fogsvans................. 1: 75 &
Rubank med dubbelt jern . . 
Skrubbhyfvel med jern . . . . 
Putshyfvel med dubbelt jern . 
Rundhyfvel med dio 
Böjtång 41/, tum   
Flacktång, » .................
Kniptång..................................  
Hoftång 8 tum.......................  
Stämjern eng. (sats)...............

D:o med påsatta skaft . 
Lockbettel, eng. (sats)...........

D:o med påsatta skaft .
Håljern, eng. (sats).................

D:o med påsatta skaft . 
Flatfil, eng................................  
Halfrund fil, eng......................
Rundfil, » . .
Sågfil,
Borrsläng med 24 borr 4: 40 & 
Sylborr i träfodral, 8 st. . . . 
Knif (Nääs modell 48 ö.) 20 & 
Bandknif..................................  
Hammare med skaft..............  
Klubba.....................................  
Passare med skruf.................  
Krumcirkel.............................  
Sickling..................................  
Skrufmejsel................... 30 &
Spåckskifva (af jern)..............  

lösa knifvar till d:o
Skedjern (sort.) med skaft. . 
Skruftving, 20 cm.
Yxa, (ameril '
Sir 1

Kr. öre 23
OR

20 — 3
21 — —
11 — —
12 — —
1—2
1 — 1

2
2
1

15
78
25
75
05

i 60
2 —

1

2
2
1
1

22
— 22

70
53

3 25
4 25
3
4
3
4

55
55
85
85

— 50

5

1
1

3G cm. . . —
1 tmed pensel............

Slipsten med ställning & vef. 
Brynsten.......................40 &
Bildhuggarejern........... .  (sats)

D:o bättre .
Metermått................................
Svarfjern, eng. (sats på 1 duss.) 
Böjda träsniderifilar ...........  
Sågvikare....................... 24 &
Hyfveljern, eng., dubbla 21/s .

D;o 13/. •
Dm enkla 11/4 .

Rundsågsblad..........................
Sinksågsblad ..........................
Skaft till filar, stäm-, svarf-

och bildhuggarejern . . 4 & 
Sandpapper..................(1 hok)
stift 11/2 t. 1’/, 1.11.3/, t.;>/21. 
Lim.................... (1 ®) ...
Ritn. å modeller, 17 planscher 
Geometriska konstr. till modell. 
Hänglampa med glas............

2 
1
1
3 
3
3 
1
1 
1
1 
1
1

1

1

50
50
22 
/ 6
90
32
90
55
55
95
50
12
19
36
18
25

1
5

3
5

75
45
30
55
16
50

50
5 - 
- 46

5 50 
— 65 
— 22 
— 85 
— 75 
- 35 
— 13 
— 20

07
45

33— 33
5 - 

! 75

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

i
2
1

2

2

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
2
1
6
6
4

6
8
1
8
1
2
8
1
1
3
1

4

2

GÖTEBORG.
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri.

1886.

12

4
4
4
1
3

12
12
12

1
1
1
1
2
2

1

1

4
6
4
4
1
3

12
2

12
8
6
1
6
6
6

6
8
2

12
2
2

12
1
1
3
1

6

2




