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Andra årgången. N:o 10 (18). Redaktör: Otto Salomon.
Nääs, Floda Station. Oktober 1886.

Akademiska slöjdverkstaden i Upsala.

Det torde utan tvifvel kunna betraktas såsom 
något säreget, att ett först i--folkskolan infördt och 
tillämpadt undervisningsämne så småningom tränger 
sig uppåt och till sist når det offentliga undervis
ningsväsendets slutpunkt akademien. Utvecklings
gången plägar ju i allmänhet vara den motsatta, i 
det att en mer eller mindre dämpad återklang af 
de resultat, universitetsstudierna gifvit, ingår uti 
folkskolans undervisning. Det har emellertid blifvit 
slöjden det kroppsliga arbetet användt såsom ut
vecklingsmedel gifvet att i detta hänseende bilda 
ett undantag. Efter att hafva fått allt starkare och 
starkare fäste på folkskolans område, har detta un
dervisningsämne under de senaste åren blifvit infördt 
vid åtskilliga högre läroverk för att nu slutligen 
finna användning såsom ett i detta begrepps bästa 
mening frivilligt rekreationsämne för de studerande 
vid Upsala universitet.

Frågan om inrättandet af en »akademisk slöjd- 
" er sstad väcktes innevarande år af universitetets 
n V rektor professor E Sahlin och vann strax en 
varm tillslutning inom akademiska konsistoriet. En 
Komite med professor Sahlin såsom ordförande till- 
i s, örberedande åtgärder vidtogos och redan vid 
nu terminens början har den nya institutionen kun- 
pat, rida i verksamhet. Efter ett nyligen gjordt 
teckningaî ' densamma meddelas här några an-

Slöjdverkstnden, som är inrymd uti f d öst. 
göta, nationshus i Linnéanska trädgården, innehål- 
ler tolf hyfvelbänkar och sex svarfstolar, skåp för 
verktyg och modeller, upplag för virke m. m. Den 
är öppen han kl. 5 på morgonen till kl. 7 på af
tonen, dock får hvarje student, som deltager i slöi
den, i regeln blott begagna sig af lokalen under de 
tider, för hvilka han på förhand finnes antecknad. 
Tiderna kl. 7—9 f. m. och kl. 4 — 7 e. m. äro i 
allmänhet de mest upptagna. För sex timmars un
dervisning i veckan, hvilket i medeltal åtnjutes af 
hvarje slöjdande, erlägges en månadtlig afgift af 

fyra kronor; det åtgångna virket m. m. betalas der- 
jemte särskildt. Denna i och för sig sjelf ingalunda 
höga afgift kommer möjligen att framdeles ytterli
gare nedsättas.

Undervisningen omfattar för närvarande snickeri, 
svarfning och träsnideri, dock så att, på några un
dantag när hvarje student inskrifvit sig blott för en 
af dessa arbetsarter. Mot slutet af Oktober funnos 
sålunda antecknade i snickerikursen 52, i svarf- 
ningskursen 53 och i träsniderikursen 30 deltagare ; 
summan af de inskrifna utgjorde samtidigt 123. 
Att ett jemförelsevis så stortantal studenter strax 
från början begagnat sig af denna genom en upplyst 
akademisk myndighets försorg gjorda anordning, ut
gör ett talande bevis på behofvet och önskvärdheten 
af denna anordning, hvilken förvisso manar till ef
terföljd äfven vid andra universitet. Uti herr C. O. 
Bydclius, som genom enskild undervisning förut haft 
tillfälle skaffa sig erfarenhet på det ifrågavarande 
området, synes man hafva förvärfvat sig en för före
ståndarebefattningen i flere afseenden lämplig person.

Det är naturligtvis alldeles för tidigt att ännu 
af det otvetydiga intresse, hvarmed detta tillfälle 
till ett helsosamt kroppsarbete omfattas af den stu
derande ungdomen i Upsala, draga några vidtgående 
slutsatser rörande detta nya och i flere hänseenden 
betydelsefulla uppslag på slöjdundervisningens om
råde. Att slöjdens ställning och anordning vid ett 
universitet måste i ej oväsentlig mån blifva annor
lunda än vid folkskolorna eller de allmänna läro
verken torde vara sjelffallet, men att äfven här det 
rationelt ordnade kroppsliga arbetets förmåga att vara 
ett mäktigt och genomgripande utvecklingsmedel kan 
och bör tillgodogöras, derom känna vi oss lifligt öf- 
vertygade. Om hos de blifvande vetenskapsmännen 
och embetsinnehafvarne genom och under slöjdandet 
ingjutes aktning äfven för det kroppsliga arbetet och 
dess utöfvare, om genom detta samma slöjdande en 
för såväl kropp som själ helsobringande välbehöflig 
omvexling indirekt verkar underlättande på studi
erna, och om slutligen timmar, hvilka måhända an
nars ej blefve på ett gagnande sätt utfylda, dymedelst



komma till nyttig användning, så skall förvisso ar
betandet i den akademiska slöjdverkstaden åstad
komma en utveckling, hvilkens verkningar komma 
att blifva i hög grad betydelsefulla. Att Sverige, 
som städse med aktning nämnes i samband med 
den i alla länder pågående slöjdundervisningsrörel- 
sen, äfven gifvit detta nya uppslag utgör en ytter
ligare källa till glädje. Heder åt de ansedda uni
versitetslärare, hvilka genom detta steg gifvit ett 
bevis på fördomsfrihet och öppet öga för den stude
rande ungdomens bästa.

Nääs Slöjdlärareseminarium. Härmed fästes 
uppmärksamheten på, att å ansökningar gällande 
för kurserna under 1888 bestämdt svar kan på
räknas först under loppet af November månad 1887.

Landstingen och slöjdundervisningen. Det har 
varit ett glädjande tecken och ett godt bevis för 
den välvilja och det intresse, hvarmed slöjdundervis
ningen omfattas inom vårt land, att de i år sam
manträdande landstingen i allmänhet beviljat jem- 
förelsevis ganska rikliga anslag för ändamålet. För
utom de belopp, hvilka förut af några landsting 
anslagits att utgå under flera år, hafva följande 
medel beviljats:

Af landstinget inom Upsala län: till slöjdunder
visningen 2,000 kr. till slöjdskoleinspektören 300 
kr.; Östergötlands län: till understöd åt slöjdskolor 
med minst 50 och högst 150 kr. hvardera 4,000 
kr., till folkskollärare, hvilka vilja genomgå kurs 
på Nääs 900 kr., till slöjdinspektören 600 kr.; Jön
köpings län: till slöjdundervisningens befrämjande 
3,750 kr.; Södra Kalmar län: till undervisning i 
slöjd 2,500 kr.; Blekinge län till bidrag till afiöning 
af slöjdlärare 1,400 kr.; Malmöhus län: till G. A. 
Hanssons praktiska slöjdskola i Malmö 600 kr.; 
Göteborgs- och Bohus län: till folkskolekomiténs 
förfogande omkring 2,400 kr.; Elfsborgs län: till 
länets slöjdförening 10,000 kr.; Skaraborgs län: till 
slöjdundervisningen 5,000 kr.; Vestmanlands län: 
till slöjd- och tekniska skolan i Vesterås 4,000 kr., 
Kopparbergs län : till slöjdundervisningens främjande 
500 kr.; Gefleborgs län: till slöjdundervisare 3,000 kr.; 
till anordnande af slöjdlokaler 1,500 kr., slöjdunder- 
visningsmateriel 750 kr.; Vesternorrlands län: till 
slöjdundervisningen 4,000 kr.; Norrbottens län: till 
slöjdundervisningen 500 kronor.

Vid Linköpings folkskolor har slöjdundervis
ningen nu öfvertagits af de ordinarie folkskollärarne 
herrar O. Ringqvist, K. Engdahl och G. Wallén, 
hvilka under sommaren genomgått kurs på Nääs. 
Uti slöjden deltaga 84 gossar fördelade på 6 af- 
delningar, af hvilka hvarje erhåller fyra timmars 
undervisning i veckan.

Statsanslag för undervisning i slöjd. För 
1885 har genom Kongl. Ecklesiastikdepartementet 
anslaget till slöjden utgått med sammanlagdt 54,448 
kronor 43 öre, hvilket kommit 727 skolor till del. 
Af dessa skolor tillhöra: Elfsborgs län 115, Verm- 
lands 103, Göteborgs- och Bohus 69, Jönköpings 51, 
Södermanlands 45, Kopparbergs 45, Upsala 42, 
Örebro 33, Östergötlands 29, Stockholms stad 28, 
Gefleborgs län 25, Kalmar 24. Stockholms 24, Ble
kinge 14, Skaraborgs 13, Kronobergs 10, Vesternorr
lands 10, Vestmanlands 8, Gotlands 7, Jemtlands 
7, Norrbottens 7, Kristianstads 6, Malmöhus 5, Hal- | 
lands 5 och Vesterbottens 2.

Utsedd slöjdinspektör. Till slöjdföreståndare 
vid Göteborgs folkskolor har bland 39 sökande 
blifvit utsedd ingeniör Arthur Leffler. Ingeniör Leffler 
som skall tillträda sin maktpåliggande befattning 
vid början af 1887, deltager uti kursen 3:dje No
vember — 14:de December innevarande år vid Slöjd- 
lärareseminarict.

Slöjdundervisningen i Vermlands folkskolor. 
Ingeniör W . Nordin, som af Kongl. Landtbruks- 
akademien erhållit förordnande att inspektera slöjd- 
under visningen i Vermland, skrifver uti sin till 
akademien insända berättelse häröfver bland annat 
följande: »Slöjdens stora betydelse såsom uppfostrings
medel har vunnit många af folkskolans lärare inom 
detta län, och på uppmaning af stiftets folkskolein
spektörer och andra för slöjden nitälskande personer 
hafva öfver 90 slöjdskolor anordnats i förening med 
folkskolan. De flesta af dessa skolor äro nybildade 
men hafva på många orter vunnit ett rättvist er
kännande. Att ett så stort antal slöjdskolor upp
kommit är oftast folk skollärarn  es förtjenst, och många 
af dem hafva under åratal undervisat i slöjd utan 
ersättning.

För slöjdskicklighetens allmänna utbredande 
torde denna väg vara den billigaste och i många 
afseenden den naturligaste, emedan kärleken till 
handarbetet derigenom inplantas i barnets sinne. 
Såsom väl ordnade slöjdskolor kunna följande 
anföras: Kristinehamns folkskolas slöjdskola, Bro 
slöjdskolor och Persbols slöjdskola i Ölme. »

Då inom Vermlands län den pedagogiska slöj
den vunnit stark spridning torde ett dylikt uttalande 
af denne landtbruksakademiens framstående och 
skicklige undervisare i husslöjd vara af ej ringa 
intresse.

Slöjdundervisningen inom Upsala lin. Till 
landstingets inom Upsala hin förvaltningsnämd har 
berättelse ingått om inspektionen af de slöjdskolor 
inom lånet, hvilka varit i åtnjutande af landstin
gets bidrag. Af den bifogade förteckningen synes, 
att antalet slöjdskolor för gossar uppgår till 44 
med sammanlagdt 767 lärjungar. Undervisningsti
den är minst 4 högst 6 timmar i veckan. Till
gången och beskaffenheten af verktygen är utmärkt 
god i 8, god i 30 och hjelplig i 6 skolor. Under
visningen ledes af 28 skollärare, 1 småskollärare 
och 15 andra slöjdkunniga personer. Beträffande 
afiöning, uppbära 24 lärare statens och landstingets 
bidrag oafkortadt, 6 lärare erhålla utom de allmänna 
bidragen mer och mindre tillskott af resp, försam
lingar eller för saken intresserade personer, 6 af- 
lönas med 115 och 8 med 100 kronor.

Såväl statens som landstingets bidrag använ
des numera till bestridande af årliga utgifter och 
icke, såsom förut ofta var fallet, till bildandet af 
slöjdkassor. Öfriga for slöjdundervisningen nödiga 
betingelser, såsom lokal, verktyg och material till- 
handahålles dels af församlingarne, dels af enskilda 
personer. Särskildt må framhållas, att 15 lärare 
hafva upplåtit lokaler samt 20 bekostat materiel 
och verktyg. Omdömet om undervisningens beskaf
fenhet och resultat har blifvit afgifvet med utmärkt 
godt om 13, godt om 20, hjelpligt om 11 och 
underhaltigt om 4 skolor. Rörande 3 skolor är 
intet omdöme i detta hänseende uttaladt I slutet 
af berättelsen framhålles fördelarne af att skollä- 
rarne i allmänhet äfven leda slöjdundervisningen, 
på det densamma må få tjena såsom uppfostrings-



medel i likhet med folkskolans öfriga undervis
ningsämnen. Detta slöjdundervisningens mål kan 
svårligen ernås, der densamma ledes af personer, 
hvilka sakna pedagogisk bildning, må de vara än 
så skickliga yrkesmän. I sammanhang harmed 
framhålles vigten och nödvändigheten af att slöjd- 
kunnigheten hos skollärarne befordras, hvarigenom 
slöjden i skolorna skulle vinna en allmännare ut- 
predning samt blifva bättre till beskaffenhet och 
resultat. För vinnande af detta mål föreslås, att 
landstinget måtte lemna bidrag till anordnande af 
en 6 veckors slöjdkurs i Upsala eller till att be
kosta skollärares resa till Niiäs. Då den sistnämnda 
utvägen dels enligt framlagda beräkningar torde 
blifva billigare, dels ock af andra orsaker anses 
lämpligare, förordas densamma.

Bachmanska slöjdskolan i Hedemora, den un
der herr Gustaf Flintas ledning stående kända läro
anstalten, har under denna hösttermin 34 lärjungar 
mot 18 förra året, ett talande bevis på att förtro
endet för denna skola är i ständigt stigande.

Slöjdskolan i Lund. Denna af folkskolläraren 
J. Franzén grundade och ledda enskilda läroanstalt 
afsedd för studenter och läroverksungdom började 
sin verksamhet den 27:de sistlidne September. Sko
lan har för närvarande 53 elever, nemligen 44 från 
elementarläroverket, 8 studenter och 1 docent, för
delade i fyra afdelningar med hvardera en timmes 
arbetstid om dagen. Afgiften för undervisningen, 
vid hvilken Nääsmetoden i hufvudsak följes, är 5 
kronor i månaden. Slöjdandet omfattas af alla med 
största intresse och ifver. Åtskilliga studenter, hvilka 
denna termin varit hindrade att bevista läroanstalten, 
hafva redan betingat platser för nästa.

Fröken Anna Sandström, den under signaturen 
»Uffe» bekanta framstående skriftställarinnan på det 
pedagogiska området, har denna termin uti sin skola 
infört träslöjd såsom undervisningsämne för såväl 
flickor som gossar. Till lärare har blifvit antagen 
ritläraren herr A. Örtegren, som under sommaren 
genomgått kurs på Nääs.

Realläroverket i Göteborg. Vid denna läro
anstalt, som nu inflyttat i sin ny uppförda ståtliga 
byggnad, har åt lärjungarne i andra, tredje och fjerde 
klasserna tillfälle blifvit beredt att frivilligt taga del 
i pedagogiskt anordnad undervisning i träslöjd. Ehuru 
det till en början var meningen att under första 
terminen blott ordna undervisning åt 36 lärjungar 
blef dock, tillfölje af att 76 gossar strax anmälde 
sig såsom deltagare, kursen fördubblad så, att 72 
kunde mottagas. Terminsafgiften för tre timmars 
undervisning i veckan fördelade på tvenne lektioner 
utgår med 10 kronor.

Norrköpings privata slöjdskola för läroverks- 
ung om. Den i förra numret omnämnda under led- 
ning al herrar Rosengren och Cederberg nyinrättade 
läroanstalten, har haft att glädja sig åt en välför- 
tjent uppmuntran Elevantalet utgör för närvarande 
68, at hvilka G äro lärarinnor, 49 lärjungar vid 
allmänna läroverket (1 i sjunde öfra, 4 i sjunde 
nedra, 4 i sjette nedra, 7 i femte, 4 i fjerde, 9 i 
tredje, 4 i andra och 16 i första klassen). 10 lär
jungar i elementarläroverket för flickor, (1 tillhörande 
åttonde, 6 sjunde, 1 femte, 1 tredje och 1 andra 
klassen) samt 3 enskilda personer. Intresset för 
undervisningen tyckes lektion efter lektion vara i 
stigande hos lärjungarne. Föräldrar och målsmän 
aflägga täta besök i skolan samt uttala ofta sin 
belåtenhet med dess verksamhet.

Slöjd för läroverksungdom. Sedan midten af 
September månad erhålla omkring 30 elever vid 
allmänna läroverket i Gefle undervisning i slöjd, 
anordnad efter pedagogiska grundsatser. Undervis
ningen, som ledes af herrar Lindqvist, Andersson och 
Almberger pågår Onsdagar och Lördagar mellan kl. 
4 och 6 e. m. Hvarje lärjunge erlägger härför 
under denna termin en afgift af 6 kronor. Lokaler, 
gas, verktyg, virke och öfriga materialier tillhanda
hållas kostnadsfritt af folkskolans styrelse.

Flickskolorna och träslöjden. Uti den vid 
fröken Mathilda Halls flickskola i Göteborg anord
nade undervisningen i träslöjd deltaga 92 flickor 
från klasserna III—VIII. De äro fördelade på åtta 
afdelningar, af hvilka hvarje afdelning erhåller 
tvenne lektioner i veckan, hvardera å 11/2 timma. 
Dessa lektioner äro förlagda såväl till för- som 
eftermiddagarne. Arbetet omfattas af eleverna med 
största intresse, det är ett nöje" att se den ifver, 
hvarmed en hvar söker göra sitt bästa såväl i af- 
seende på sjelfva arbetet som ock att iordningställa 
slöjdrummet efter lektionens slut.

Ur modellserien.
N:o 7. Nyckeletikett af furu.

!0 em)

1. Ett lämpligt stycke afsågas med sinksåg.
2. En sida och en kant upphyflas vinkelrätt 

med rubank, hvarefter bredden angifves med stryk- 
mått.

3. Föremålets konturer uppdragas medelst an
vändande af vinkel och passare.

4. Hålet borras med pinnborr.
5. Tjockleken (7 m. m.) bestämmes med stryk- 

mått samt afhyflas med rubank.
6. Sedan dess längd afskurits med fogsvans, 

formas etiketten med knif.
7. Putsning med fil och glaspapper.

Utlandet.
Finland. Den af regeringen i slutet af 1884 tillsatta 

komitén för ordnandet af handarbetsundervisningen i lan
dets folkskolor har nu slutfört detta sitt uppdrag. Komitén 
har varit af den åsigten, att den lämpligaste slöjdarten för 
högre folkskolor vore den s. k. mindre träslöjden, inne
fattande arbeten för knif samt smärre snickare- och svarf- 
vare-arbeten, hvarjernte rum dock äfven borde beredas åt 
andra sådana arbetsarter, som befinnas vara af utvecklande 
beskaffenhet, såsom flätningsarbeten m. m. hvilka redan 
som folkslöjd förekomma på somliga orter i landet. Af 
ekonomiska skäl har modellkollektionen inskränkts till min
sta möjliga, och omfattar derför endast 70 nummer, till 
öfvervägande del arbeten i träslöjd. De af dessa föremål, 
som i det dagliga lifvet förekomma fernissade eller polerade, 
ingå som sådana äfven i modellkollektionen, emedan det är 
af vigt, att eleverna redan tidigt lära sig dessa sätt att göra 
träarbeten hållbara och gifva dem ett prydligt utseende. 1 

1 de folkskolor, som arbeta under gynsammare förhållanden



och der modellkollektionen icke erbjuder tillräckligt material, 
har komitén föreslagit, att denna borde kompletteras med 
en samling ritningar till s. k. fyllnadsarbeten, som borde 
inskjutas vid olika stadier af modellserien. Komitén har 
äfven föranstaltat om ritningar till dessa fyllnadsarbeten, 
upptagande inalles 70 nummer, och föreslagit, att dessa 
ritningar måtte genom färgtryck mångfaldigas. För att för
medla öfvergången från arbete efter modell ttll arbete efter 
ritning, har komitén föreslagit, att afbildningar af föremålen 
i modellkollektionen, uppgjorda efter samma plan som rit
ningarna till fyllnadsarbetena, måtte såsom supplement åt
följa hvarje sådan kollektion.

Enligt komiténs förslag borde hvarje modellkollektion 
åtföljas af en detaljerad, hvarje särskild modell afseende 
handledning med anvisning om hvad som beträffande dem 
äro att iakttaga samt huru de vid undervisningen böra be
gagnas, samt hvarje verktygskollektion af en framställning, 
huru de särskilda verktygen, för att motsvara sitt ändamål, 
böra handhafvas och vårdas.

För ett fortsatt slöjdande efter skoltiden har komitén 
ansett det vara af vigt, att från folkskolan afgående elever 
finge medtaga helst någon del af de af dem vid handarbets- 
undervisningen tillverkade föremålen och att kommunerna 
borde uppmanas att möjliggöra detta.

Tyskland. Den 20:de sistlidne September samman
trädde i Stuttgart ett stort antal framstående slöjdundervis- 
ningsvänner från olika delar af Tyskland äfvensom enskilda 
från Österrike och Schweiz för att sammansluta sig till en 
»Tysk förening för slöjdundervisning» (Deutschen Verein 
für Knaben-Handarbeit). Sedan sakens trofaste förkämpe 
redaktör A. Lammers blifvit utsedd till ordförande höll den 
bekante agitatorn herr non Schenckendorff ett föredrag öf- 
ver den uppfostrande slöjdundervisningens pedagogiska och 
sociala betydelse, hvilket helsades med lifligt bifall. Stor 
tillslutning vann äfven den af öfverläraren d:r Götze, slöjd
undervisningens nitiske förkämpe i Tyskland, framlagda 
planen om grundandet af ett slöjdlärareseminarium i Leip
zig. Talaren betonade uti sitt föredrag den vigt frågan om 
lärareutbildningen måste hafva för slöjdundervisningens 
vidare utveckling och framhöll, att blott det eftertryck, hvar
med lärarebildningen blifvit bedrifven i Sverige kunde för
klara det segertåg slöjden hållit genom de svenska skolorna, 
och huru omvändt man i vårdslösandet af denna vigtiga 
fråga hade att se grunden, hvarföre i Tyskland slöjdunder
visningen ej ännu funnit kraftigare rotfäste. Då det här 
handlar om en uppfostringsfråga får man icke bortse ifrån, 
att densamma ej kan lösas utan medverkan af lärareverl- 
den. Ett vigtigt steg i denna rigtning är redan gjordt genom 
denna undervisnings införande såsom frivilligt ämne i några 
preussiska och sachsiska seminarier. Derbredvid behöfves 
det dock äfven en anstalt för utbildning af sådane lärare, 
hvilka redan äro i tjenst och i hvilken tillfälle kan gifvas 
åt lärarne att såväl praktiskt som teoretiskt sätta sig in i 
slöjdundervisningen ungefär som de svenska lärarne hafva 
mottagit utbildning vid slöjdlärareseminariet på Nääs. Ta
laren beskref derefter denna läroanstalt, hvilken borde tjena 
till mönster för det tyska seminariet utan att derföre behöfva 
just slafviskt efterbildas af detsamma.

Schweiz. En slöjdförening har nyligen bildats i Schweiz 
med ändamål att verka för den pedagogiska slöjdundervis
ningens införande i skolorna. Medlem af denna förening 
kan hvar och en blifva, som förpligtar sig till ett årligt bi
drag af 2 Frs. (1 kr. 44 öre).

Slöjdkurs i Nyköping. Den slöjdkurs, som af slöjd
nämnden inom Södermanlands län varit under sommaren 
anordnad i Nyköping, afslöts högtidligen Lördagen den 28;de 
Augusti. Före sjelfva afslutningen förevisades i slöjdsko
lans lokal de af kursdeltagare utförda arbetena. Dessa, 
som omfattade 50 olika nummer, voro förfärdigade uteslu
tande efter den vid Nääs brukliga metoden. Samtliga arbeten 
voro omsorgsfullt och noggrant utförda, en del särdeles 
vackra. De vitnade om, att kursen varit god och förmånlig 
samt lemnat ett tillfredsställande resultat. Sedan förestån
daren för kursen, skollärare N. G. Ljunggren, hållit ett 
föredrag öfver den pedagogiska slöjdundervisningen framförde 
doktor AMbergcr å nämndens vägnar till såväl lärare som 
lärjungar en tack för flit och visadt intresse under kursen.

S. L. T.
Folkskolan utan slöjdskolan — säger Södra Dalar- 

nes Veckoblad — »är såsom en ensam bror, som gar och 
leds efter en syster och lekkamrat. Komma de båda till- 
sammans, så blir det lif och lust för bådadera.

»Slöjd som skolefag, var ämnet för ett vid Trond- 
hjems stifts läraremöte den 19:de sistlidne Augusti af semi- 
narieläraren O. Klgkken afhållet synnerligen intressant före
drag, hvilket till hufvudsakliga delar återgifves i No 42, 43 
och 44 af Norsk Skoletidende.

Kurs i träslöjd har under tiden 14:de Juni—24:de Juli 
pågått i Ekenäs. Uti kursen, som var anordnad och ledd 
at fröken Vera Iljelt, deltogo närmare 70 elever.

(Ekenäs Notisblad.)
Föredrag oni den svenska Slöjdundervisningen. Uti 

N:o 32 af österrikiska skoltidningen »Die Volksächule» läses 
rörande ett läraremöte i Krems (nedre Österrike): »Sedan 
ordföranden helsat de närvarande hjertligt välkomna höll 
herr borgarskollärare Kreibich från Penzing ett ytterst spän
nande och väl genomtänkt föredrag öfver slöjdundervisnin
gen i folkskolan. Talaren omnämnde först ändamålet med 
denna undervisningsgren, framhöll derefter den stora peda 
gogiska betydelse, densamma besitter, och gaf slutligen en 
öfversigt öfver dess historiska utveckling. Härvid gjordes 
äfven om det svenska. skolväsendet synnerligt intressanta 
meddelanden, hvilande på personlig erfarenhet och iaktta
gelse, då herr Kreibich berest Sverige för att derstädea stu
dera slöjdundervisningen vid dess källa. Föredraget illustre- 
rades genom förevisning af verktyg och talrika modeller 
samt vann lifligt bifall och odeladt erkännande.»

Les travaux manuels à St.-Killes är öfverskriften på 
en i N:o 26 af belgiska skoltidningen »l’Avenir» införd syn
nerligen sympatisk artikel öfver slöjdundervisningen, uti 
hvilken äfvenledes redogöres för det framgångsrika sätt, på 
hvilket herr nan Kalken lyckats organisera densamma uti 
St.-Gilles (förstad till Bryssel). Herr van Kalken har dervid 
haft i ögonsigte: att söka samtidigt undervisa klasser af30 
lärjungar; alt nedsätta kostnaderna för elev och år till min
sta möjliga siffra; att i den svenska modellserien ersättade 
uteslutande i Sverige brukliga föremålen med i Belgien an
vändbara sådane »Vi tillägga — säger tidningen — »att 
i afseende på ordning och disciplin är denna undervisning 
den lättaste att leda. Barnen, upptagna af arbetet, finna i 
dessa sysselsättningar näring för sitt verksamhetsbegär och 
det behöfves blott ett hot trån lärarens sida om en uteslut
ning från undervisningen för att tämja den motspänsti
gaste. > ....

Basler Nachrichten innehaller i åtskilliga nummer 
utförliga meddelanden rörande den i Bern under tiden 19:de 
juli_ 14:de Augusti afhållna slöjdkursen, uti hvilken 51 lärare 
från olika delar af Schweiz deltogo. Kursen, som stod 
under ledning af herr S. Rudin, anslöt sig i det närmaste 
till det svenska undervisningssystemet.

Utaf ^Skrifter af uppfostringskonstens stormän utgifna 
af Otto Salomon* har utkommit: I. Kräftgången eller an
visning till en oförnuftig barnauppfostran af Chr. Gotth. 
Salzmann. Pris 1 krona 50 öre. Göteborg: Wettergren & 
Kerber.

Genom mellankommande omständigheter utgif- 

ves Oktobernumret af Slöjdundervisningsblad från 

Nääs senare än fallet borde vara, hvilket godhets-

Tidningsöfversigt. ‘
Bör man inrätta slöjdskolor för barn? är öfverskrif

ten till en i N:o 123 af Norrlandsposten intagen läsvärd 
artikel. Xs E ,

fullt torde ursäktas.

Göteborg.
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri.

1886.




