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Anmälan.
Da DSlöjdundervisningsblad från Neids» nu 

anmäler utgifoandet af sin tredje årgång sker det 
under förhoppning, att samma välvilja och öfverse- 
ende, hraråt den lilla tidningen hitintills haft att 
glädja sig, äfven framgent måtte komma densamma 
till del. Och öfcerseende är i sanning behöfligt. 
En periodisk skrift — ouré den än så anspråks
lös — tarfoar riss omtanke, viss punktlighet, 
dessvä.rre ej alltid att åstadkomma af den, för 
hvilken redigerandet blott måste utgöra en liten 
bisysselsättning till annan tiden utfyllande verk
samhet. Med stor tvekan sattes företaget i verket 
och med, samma berättigade tvekan fortsattes det 
äfven, ett fortsättande gifvetvis blott betingadt af 
en varm upprigtig önskan, att detsamma åtminstone 
i någon mån kan verka till gagn för den sak — 
den petLagogiska slöjdundervisningens — åt hvil- 
ken dessa små blad äro egnade. Ty för att upp
repa hvad som många gånger förut blifvit betonadt 
— det ligger makt uppå, att man sa mycket som 
möjligt motarbetar, ja rent af söker med rötterna 
upprycka en missuppfattning, hvilken varit på god \ 
väg att till stor skada innästla sig, den nemligen, 
att all slags slöjdundervisning är, om ock icke det
samma, så dock något likartadt. Genom, att motar
beta en sammanblandning mellan den pedagogiska 
slöjden, som ju i högsta mening vill verka upp
fostrande, utvecklande, förberedande för lifvet, och 
andra arter «/ slöjdundervisning, hvilkas syften och 
medel äro der från skiljaktiga', vill man emellertid 
naturhgen pa intet vis motarbeta hvarken husslöjden 
eller den rena handtverksutbildningen. Tvärtom 
torde ett dylikt prmeifielt och praktiskt särskil
jande vara till gagn för alla arter af slöjdunder
visning,y säkerligen kunna de i längden blott 
vinna pa, att allt far sm rätta plats och"sin rätta tid.

Till ett fortsatt utgifvande manar jemväl icke 
allenast den uppmuntran, hvilken i form af vänliga 
omdömen samt en jemförelsevis hög prenumerant- 
siffra (vid årets , slut omkring 1000) kommit den 

lilla tidningen till del utan äfven förhållandet, 
att den sak, hvars talan hon med stor hängifven- 
het omän med ringa Krafter söker föra, fortfarande 
vinner allt vidsträcktare och säkrare rotfäste. Så 
har särskilt hvad Sverige beträffar under det 
gångna året pedagogisk- slöjdundervisning blifvit 
införd icke allenast i ett‘stort antal folkskolor 
utan äfven i flera högre läroanstalter såväl för 
gossar som jhekor, och jemväl inom län, der hitin
tills nära nog uteslutande den i folkskolorna be- 
drifna slöjdundervisningen varit s. k. »praktisk 
skolslöjd,» har den pedagogiska rigtningen börjat 
vinna glädjande insteg. Om. än tidningen icke vågar 
tro sig hafva i nagön väsendtligdre mån medverkat 
till dessa framsteg, blir det henne dock, alltid kärt 
att få konstatera dem.

Under näéta år inflyter en särskild af delning 
upptagande beskrifning öfver de vid träslöjden före
kommande verktygen, sätten för deras handterande 
samt medlen att hålla dem i. godt och användbart 
skick. Denna afdelning har en fackman, slöjdin
spektören vid, folkskolorna i Göteborg, Ingeniör 
Arthur Leffler godhetsfullt erbjudit sig att. redi
gera. Desslikes kommer tidningens innehåll att 
utvidgas jemväl med andra för läraren i slöjd i. 
praktiskt hänseende nyttiga råd och. anvisningar.

Med. ett uppriktigt tack, till de många af tid
ningens gynnare, hvilka haft godheten sända henne 
väi dcitka meddelanden, hoppas hon att fortfarande, 
få blifva ihågkommen med dylika. Om äfaen det 
knappa utrymmet ofta hindrar ett fullständigt in
tagande af sådane meddelanden, skola de ' dock 
under en eller annan form komma saken till godo.

Slöjdundervisning sblad från Nääs, som fort
farande utkomma med ett nummer för hvarje månad, 
kosta för helt år å postanstalt 80 öre. Priset 
vid direkt rekvisition hos Red. är 60 öre, hvartill 
kommer afgift för distribution och porto.

I ti. Göteborg, der prenumeration ej mottages 
a postkontoret, kan tidningen erhållas hos herrar 
bokhandlare.

—>=-(obr—



Vid Nääs Slöjdlärareseminarium hafva under 
1886 afhållits fyra kurser, räknande sammanlagt 154 
£132 manliga och 22 qvinliga) särskilta deltagare, 
bland hvilka 25 förut genomgått kurs vid läroan
stalten. Af deltagarne voro 125 från Sverige, 14 
från Finland, 4 från Norge, 4 från Österrike, 3 
från Danmark, 2 från England, 1 från Skottland 
och 1 från Abyssinien. Sveriges olika landsdelar 
hafva representerats på följande sätt: Elfsborgs län 
25, Östergötlands 24, Göteborgs och Bohus 16, Verm- 
lands 14, Stockholms stad 8, Hallands län 6, Jön
köpings 5, Södermanlands, Kalmar, Skaraborgs och 
Örebro hvardera 4, Kronobergs 3, Gefleborgs och 
Stockholms hvardera 2 samt Kristianstads, Malmö
hus, Vesterbottens och Vesternorrlands hvardera 1.

Af de i kurserna deltagande lärarne hafva 120 
varit folkskollärare, 4 slöjdlärare, 2 ritlärare, 1 skol
föreståndare, 1 slöjdinspektör, 1 arkitekt, 1 orna- 
mentsbildhuggare, 1 kand, fil., 1 med. stud, samt 
1 missionselev.

Antecknade kursdeltagare. Till kursen 12 
Januari—22 Februari vid Slöjdlärareseminariet äro 
efterföljande deltagare antecknade:

Andersson A., Andersson C. A., Andersson J., Berg. 
Alfhild, Brandberg A. J., Brunqvist C. H., Carlsson J. P.*,  
Dahlby O, Ekman E.*,  Ekman M , Essén Lydia, Essén Thora, 
Fredin A., Gustafsson J. A., Hagström C-, Hamberg Anna, 
Hamberg Christina, Harbou Inger, Landen A., Lunden A.*,  
Medin Elisabeth, Mohlin S. A.*,  Moström E, Sjölander J., 
Skogström A. J, Strömqvist J. A. H., Svendsen Maria, 
Svensson Z., Sylvén .1. E., Söderlindh E., Thorsen Rachel*,  
Thunberg Elisabeth, Törnberg A. J., Wallén Hedvig, Wedell K., 
Wettergren J. A., Wikländer G., Wockatz J. B., Åkesson 0.

*) Har förut genomgått kurs vid seminariet.

Slöjd för läroverksungdom. En privat slöjd
skola afsedd förnämligast för läroverksungdom kom
mer att med första upprättas i Linköping,

Enköpings slöjdskola har höstterminen varit 
besökt af 53 gossar, deraf 22 från allmänna läro
verket och 31 från folkskolan. Under arbetet, hvil- 
ket enligt vederbörandes omdöme utfallit till allmän 
belåtenhet, hafva sammanlagdt 312 föremål blifvit 
af lärjungarne utförda.

Resande. T. f. rektorn vid folkskolelärare
seminariet i Göteborg 8. Nygren, rektorn vid folk
skolelärareseminariet i Karlstad J. H. Bergendal och 
professor L. M. Törngren från Stockholm hafva- ny
ligen besökt Nääs slöjdlärareseminarium.

Slöjdundervisning för herrar. Den kände skol- 
föreståndaren B. C. Rodhe i Göteborg har gått i 
författning om att bereda tillfälle till undervisning 
i slöjd äfven för äldre personer.

Slöjd i högre läroverk. Vid högre allmänna 
läroverket i Karlskrona är frivillig slöjdundervisning 
anordnad kl. 6 — 8 e. m. 5 dagar i veckan. Uti 
denna hafva under höstterminen deltagit 40 lärjun
gar (deraf några från en förberedande skola) samt 
6 af lärarne.

Utlandet.
Norge. Kirke- og Undervisningsdepartementet har i 

nyligen utfärdadt cirkulär bestämt vilkoren för utbekomman
det af statsbidraget till slöjdskolor för gossar. Statsbidraget, 
hvilket beräknas efter högst 50 öre för hvarje undervisnings- 
timme får icke i allmänhet årligen för skoldistrikt på landet 
öfversliga 50 kronor. Skolan bör verka pä ett tillfredsstäl
lande sätt samt hafva minst 8 elever. Undervisningens syfte 
skall vara att bibringa allmän händighet, hvadan blott så- 
dane slöjdarter, hvilka äro af lika värde för alla kunna 

påräkna understöd. Särskilt måste man söka åstadkomma 
noggrannhet vid arbetets utförande samt en utveckling af 
lärjungarnes smak och sjelfverksamhet. Bland de vilkor, 
som efterhand komma att blifva gällande nämnas att under
visningen blott får meddelas efter modeller, hvilka _  dä 
frågan är om nybörjare — skola vara metodiskt ordnade, 
att eleverna utan särskild betalning för virket få behålla 
sina arbeten samt att lärarne skola hafva genomgått en på 
pedagogiska grunder anordnad utbildningskurs.

Cirkuläret, hvaraf exemplar tillställas såväl skolans 
styrelse som lärare, innehåller desslikes en del synnerligen 
praktiska råd och vinkar.

Danmark. Herr S. L. Meldgård, som 1882 genomgick 
kurs på Nääs, har nu blifvit anstäld såsom lärare bland 
annat i slöjd vid den kända framstående folkhögskolan i 
Askow. Herr Meldgård har samtidigt der gjort början till 
ett seminarium för utbildandet af lärare i pedagogisk slöjd 
och »husflid.»

— Skollärare R. J. Rose från Thisted, har på ett energiskt 
och sakkunnigt sätt börjat verka för den pedagogiska slöjd
undervisningens spridande i Danmark. Han har sålunda 
dels hållit åtskilliga föredrag i ämnet, dels ock upprättat 
en slöjdafdelning vid Thisteds kommunalskola Af dessa 
föredrag har särskilt ett vid Handtverksföreningens industri 
utställning öfver ämnet: »Om den aktning vi äro skyldiga 
det grofva, ärliga kroppsarbetet» vunnit en berättigad upp
märksamhet Det framhålles häri på ett öfvertygande sätt 
bland annat, att den pedagogiska slöjden långt ifrån att 
vilja konkurrera med handtverkerierna — den befattar sig 
nemligen ju icke med någon yrkesundervisning — tvärtom 
har till ändamål att stödja dem genom dels att söka utbilda 
goda ämnen till lärlingar, dugtiga och läraktiga gossar, dels 
att uppfostra allmänheten till att kunna förstå och bedöma 
ett välgjordt arbete, hvarigenom den skicklige och samvets
granne handtverkaren bör kunna påräkna högre godtgörelse 
för sitt arbete än fuskaren. Allmänheten skall komma till 
insigt om, att det bästa och dyraste dock i längden alltid 
blir det billigaste.

Schweiz. Vid den förra sommaren i Bern under ledning 
af Herr S. Rudin afhållna kursen för utbildandet af lärare 
i slöjd, uti hvilken 52 lärare från alla delar af Schweiz deltogo, 
blefvo beträffande slöjdundervisningen i de schweiziska sko
lorna efterföljande theser antagna; desamma ansluta sig i 
hufvudsakliga delar till de i Sverige uppstälda grundsatserna

1. Arbetsundervisningen har att tjena uteslutande upp
fostrande syften och skall hufvudsakligen befordra den for
mela bildningen. De mål, hvilka man derigenom vill uppnå 
äro:

a. Att uppväcka lust och kärlek till arbete.
b. Att vänja vid sjelfverksamhet samt att befästa den

samma.
c. Att inplanta noggrannhet och ordning.
d. Att vänja vid uppmärksamhet.
e. Att uppfostra till flit och ihärdighet.
2. 1 likhet med hvarje annat undervisningsämne har 

äfven arbetsundervisningen jemte de formela syftena äfven 
materiela. Arbetsundervisningens materiela bildning får icke 
söka åstadkomma handtverksbildning utan blott allmän 
händighet.

3. Arbetsundervisningen skall vara ett sjelfständigt 
ehuru frivilligt undervisningsämne.

4. Den skall börja med tredje skolåret.
5. Den skall såvidt möjligt anordnas som klassunder

visning.
Österrike. Den österrikiske undervisningsministern Herr 

o. Gautsch har genom ett cirkulär anbefallt slöjdundervis
ningen till välvilligt befordrande understöd hos alla veder
börande på skolans område, hvilka äfvenledes hafva alt



utan uppskof tillåta inrättandet af privata slöjdskolor, såvidt 
dessa nemligen uppfylla folkskolelagens pedagogiskt-didak- 
tiska och hygieniska fordringar.

— Folkskolläraren löjtnant Kreibich i Penzing vid Wien, 
undervisar för närvarande äfven 10 lärare i enlighet med det 
svenska slöjdundervisningssystemet. Löjtnant K. har för 
ändamålet erhållit ett anslag af 200 Gulden.

Amerika. Skolrådet i New-York sysselsätter sig redan 
någon tid med frågan om slöjdundervisningens införande i 
de offentliga skolorna. Den för ändamålet särskilt tillsatta 
komitén har tillstyrkt detsamma samt begärt ett förberedande 
anslag af 50,000 dollars för anskaffandet af verktyg och 
materiel samt för lärarnes aflöning. Skulle försöket utfalla 
gynsamt blifver undervisningen ifråga från och med nästa 
är allmänt införd.

Ur modellserien.
N:o 39. Klädhäiigare af furu.

1. 
såg.

io emu
Virket till väggstycket utskäres med sink-

2 . Stycket upphyflas vinkelrätt med skrubb- 
hytvel och rubank, bredden angifves med strykmått.
. 3. I • midten af väggstycket drages en linie, 

utefter hvilken hålen för pinnarne anbringas; af- 
ståndet dem emellan bestämmes med passare.

4 Hålen borras med centrums- och pinnborr.
5 . Tjockleken bestämmes med strykmått samt 

athyflas med skrubbhyfvel och rubank.'
t Afsneddningen å kanterna angifves med 

strykmått samt utförea med rubank.

med rubnk!set "ill pinnamne uthyfins i en längd 
vinkel Pinnarnes länga afsättes med passare och vinkel, hvarefter desamma afskäras med fogsvans.
1er Med Pinnarnes toppändar uppdragas diagona- 

u ed samma centrumsborr, hvilket blifvit an xëndt ti« i väggstyeket, göres er cirkeltom: Kring loppens medelpunkt.
fogsvans Pinnarne utskärns till alla sina delar med togsvans, knif och stämjern, hvarefter de filas samt 
fastlimmas vid väggstyeket —E

11 Väggstycket afskäres till sin längd vinkel- 
ratt med fogsvans; dess ändar jemnas med Knif 
och nl.

12 Tappändarne afsågas A väggstyckets bak
sida med sinksåg samt jemnhyflas med putshE.]

13 . Putsning med glaspapper.

En ansedd slöjdundervisningsvän har haft välviljan till
sända oss efterföljande intressanta uppsats, hvilken vi med 
nöje införa:

Ambulerande slöjdundervisning.
Begreppet ambulerande undervisning har väl för vår 

tid förlorat sin betydelse, sådan man fästat den vid folk- 
läseskolans behof åtminstone*).  Men äfven denna slags 
undervisning hade, såsom vi väl känna, en stor betydelse 
för sin tid. Uti många kommuner med stor areal och spridd 
befolkning, lägga just dessa omständigheter än i dag stora 
hinder för införande af gemensam slöjdundervisning. Det 
blir kommunen för dyrbart att uppsätta slöjdverkstäder uti 
flera, långt åtskilda roteskolor, samt derstädes vidmakthålla 
undervisning året om. De föräldrar, hvilkas barn i anse
ende till det hinderliga afståndet ej kunna fa del af under
visningen, blifva misslynta och bilda opposition emot an
slagen o. s. v.

*) Dessvärre ännu icke öfverallt i vårt land.
Red. anm.

På ett eller annat ställe har man derföre gjort inled
ning af skolslöjden förmedelst ambulerande verktygsförråd 
och dito undervisare. Uti Floda socken i Södermanland 
har man gått tillväga på detta sätt och har slöjdundervis
ning för jemförelsevis mycket godt pris. Socknens areal 
sträcker sig omkring 2 mil i genomskärning i alla riktnin
gar, och den är indelad uti 6 skolrotar, med i medeltal 3/4 
mils afstånd mellan skolhusen. En eller två slöjdskolor 
skulle här lemna alltför ojemnt tillfälle till rättvist fördelad 
slöjdundervisning för socknens alla barn; och omständig
heterna medgåfvo ej upprättandet af flere än 3 slöjdskolor. 
Nöjaktigt ändamål har dock vunnits derigenom, att kom
munen indelades i 3 slöjddistrikt, hvardera omfattande 2:ne 
skolrotar, och hvardera distriktet stäldt under inseende af 
ett slöjdombud, som har att tillse sina två rotars intressen 
och öfvervaka dem De tre gode männen utgöra alltså kom
munens slöjdkomité, och utses på gemensam kyrkostämma. 
Hvarje rote är förbunden all för sig anskaffa arbetslokal 
samt att utrusta denna med stående materiel, slöjd- och 
hyfvelbänkar samt svarfstol der sig så göra låter, allt efter 
utrymmet. De tre fullständiga uppsatserna slöjdredskap af 
lättflyttad natur ambulera på olika tider mellan skolorna, 
sa att likväl hvarje rote blir delaktig af omkring 150 tim
mars undervisning för sina i slöjdåldern varande barn Un- 
dervisningstider äro alternativt 3 timmar hvarje eftermiddag 
efter lässkolans. slut; eller, under ferietiden, 5 à 6 timmar 
dagligen, båda indelade i 2 lag, så att hvarje lag omfattar 
8 à 10 barn, det mesta som en vanlig lokal kan rymma 
och , en vanlig lärmästare äfven kan tillse. På detta sätt 
slojdundervisas omkring 80 gossar och 50 flickor årligen, 
dervid ingen under 10 år intages i slöjdskolan för gossar. 
Snickerislöjdundervisningen kostar slöjdkassan 35 öre i tim
men for hvarje lärare, hvartill kommer materialkostnad och 
hyra fur arbetslokal, der sådan ej kan beredas i skolhusen, 
hvilket dock är fallet i en del skolhus med stående lokal, 
och i andra begagnas skolsalen under ferietiden. På nu 
nämnda satt har skolkomitén haft fägnaden att kunna an- 
ordna ärlig, undervisning åt omkring 130 barn, under sam- 
manlagdt ofver 1,600 timmar och med tillverkning af öfver 
900 arbetsnummer, för det billiga priset 410 kronor under 
Slstgangna aret, deruti inräknadt undervisningsarvode och 
arbetsmaterials inköp. Uti syskolorna, som äro 3, ha dock 
larjungarne medfört materiel och behållit det tillverkade.

Tidningsöfversigt.
Öfveransträngd skolungdom. Tvenne lärjungar vid 

Falu allmänna läroverk, klass 7: 1, hafva på läkares uttryck- 
liga forbud mot fortsatt läsning i dagarne måst, afbryta sina 
studier vid läroverket. De båda ynglingarne, hvilkas ålder 
ai resp. 14 och 18 år, lida af ytterlig allmän svaghet ådra
gen genom öfveransträngning: På lärarekollegiets tillstyrkan 
ämna de i slöjden söka ett botemedel för det onda. Den 
ene af dem har sålunda förskaffat sig inträde vid Bachman- 
ska slöjdskolan och den andre, som har föräldrahem i Falun 
deltager i slöjden vid dervarande döfstummeskola.

.... .... ... (Södra Dalarnes Veckoblad).Mo ala tidning (N:r 130 och 132) meddelar en intres, 
sant skildring af Motala stads slöjdskola, dess uppkomst och 
verksamhet: Skildringen inledes med följande ord : »Den 
alltmer tilltagande ifvern för slöjdens införande i den all
männa undervisningen, som antagligen har sin rot i det 
lange erkanda behofvet af en praktisk motvigt mot de mera



teoretiserande studierna, det trägna stillasittandet vid boken 
i skolorna, men tillika afser att uppöfva handlaget och ut
bilda sinnet för ändamålsenlighet och formskönhet, har så
lunda ur filantropisk, hygienisk och allmänt praktisk syn
punkt sitt fulla och numera öfverallt erkända berättigande. 
Konsten var blott att bringa dessa öfningar i system, att 
åt dem gifva en planmessighet och successiv öfvergång 
från lättare till svårare uppgifter, som först kunde göra dem 
i pedagogiskt hänseende användbara.»

Folkskollärarinnorna och träslöjden. Med denna öf- 
verskrift finnes i Helsingfors Dagblad för liste December 
infördt ett intressant referat öfver de diskussioner, hvilka 
under den förra sommaren i Ekenäs anordnade slöjdkursen 
för lärarinnor afhållits mellan de sextiotvå deltagarinnorna 
i kursen. De till dryftning uppstälda frågorna voro: 1) 
Bör folkskollärarinnan åtaga sig slöjdundervisningsskyldig- 
het? 2) Är densamma betungande för henne? 3) Skall 
hon åtaga sig denna skyldighet utan särskild ersättning? 
4) Skola äfven flickorna undervisas i träslöjd? Efter sak
rika och uttömmande meningsutbyten besvarades de tvenne 
första frågorna jakande och de tvenne sista nekande.

Berliner Hauptverein für Knaben-Handarbeit är nam
net på en den 6:te Nov. med talrika medlemmar bildad 
förening, hvars syfte är all inrätta slöjdskolor i olika delar 
af Berlin. Skolafgift skall erläggas med 3 mark (2 kr. 70 
öre) i kvartalet. Tillträde lemnas åt gossar, hvilka fylt 12 
år och undervisning skall meddelas i trä- och pappslöjd 
två gånger i veckan, hvarje lektion beräknad till 11/, à 2 
timmar. Folkskolans lärjungar kunna, när omständigheterna 
sådant medgifva, befrias från skolafgiften. Till föreningens 
ordförande utsågs den bekante slöjdundervisningsifraren 
Herr v. Schenckendorff och till dess vice ordförande Direk
tören för Kunstgewerbemuseum Grunnow.

(Berliner Tageblatt.)
Sussex Daily News för 26;te November refererar ganska 

utförligt ett i Brightons lärareförening af Miss Evelyn Chap
man hållet föredrag öfver Slöjd —- »ett nylt svenskt upp- 
fostringssystem». Det intressanta föredraget, hvaruti redo
gjordes förden pedagogiska slöjdundervisningens grundsatser, 
åhördes af de närvarande med största uppmärksamhet.

Pedagogiska slöjdanstalten i Helsingfors. Om denna 
af fröken Vera Hjelt grundade läroinrättning skrifver den i 
Dresden utkommande tidningen »Volkswohl»: »Skolan be
står af tvenne afdelningar en för vuxna och en för barn. 
Af de äldre, ungefär 50, deltaga omkring tredjedelen i den 
fullständiga sex veckor långa kursen för utbildandet af lärare. 
Till genomgåendet af denna kurs hörer förutom bestämda 
timmar dagligt arbete i slöjdsalen äfven åhörandet af ett 
antal föreläsningar öfver slöjden såsom uppfostringsmedel, 
geometrisk modellkonstruktion, meddelande af undervisning 
i skolan o. s. v. Lärjungarnes flertal — under hösttermi
nen mellan 4—500, — utgöres af barn i olika åldrar.»

Literatur.
Der Arbeitsunterricht, A. Lehrgang für Papparbeiten. 

Erster Teil von Franz Hertel.
Leipzig 1886. Verlag der Leipziger Lehrmittel-Anstalt.

Bericht über den zweiten Schweizerischen Bildungskurs 
für Lehrer an Handfertigkeits- und Fortbildungsschulen 
in Bern von S. Rudin. Basel 1886.

Redogörelse för den Billströmska folkhögskolans på Tjörn 
verksamhet och förvaltning under tionde arbetsåret 
1885—1886.

Redogörelse för slöjdskolan och tekniska skolan i Ve- 
sterås arbetsåret 1885—86.

slöjden i Skolens Tjeneste. Föredrag af Otto Salomon. 
Udgivet af Dansk Slöjdförening, Kobenhavn. P. G. Philip- 
sens Boghandel. Pris 25 öre.

Der Slöjd im Dienste der Schule von Otto Salomon. 
Sonderabdruck aus »Der Arbeiterfreund». Heft 3. Dresden 
1886.

Berättelse om de åtgärder, som under år 1886 varit vid
tagna till hemslöjdens befrämjande inom Blekinge län.

Personliga meddelanden.
Trolofoade:

Folkskolläraren Gustaf Flodmark och Lärarinnan Ida 
Hansson.

Död :
Folkskolläraren Anton Olsson, Starrkärr (Elfsborgs län).

(Ofversättning ur «Nordwest.»)

En anhållan 
till alla vänner och befrämjare af slöjdunder- 
visning, till ledare af alla skolverkstäder, slöjd
skolor, skyddshem för gossar oeh kurser för 

utbildandet af lärare i slöjd.
Den tyska föreningen för slöjdundervisning har 

såsom bekant vid sitt konstituerande möte i Stutt
gart den 20 September 1886 beslutat upprätta ett 
tyskt seminarium för utbildandet af lärare i slöjd. 
Här skola lärare praktiskt och teoretiskt göras kom
petente att meddela slöjdundervisning framförallt 
genom eget arbete under ledning af dugliga lärare, 
dock äfven genom att sätta sig in i slöjdundervis
ningens historia och metodik. Härvid skulle det 
vara vigtigt att sammanföra alla slöjdskolors läro
planer och modellserier, hvarigenom dels för kurs- 
deltagarne kunde åskådliggöras sträfvanden, hvilka 
hitintills framträdt på slöjdundervisningens område, 
dels äfven kunde underlättas utarbetandet af en 
metod för slöjdundervisningen i det att på ett ställe 
sammanföra allt härför nödigt material.

Skulle det lyckas att vid Slöjdlärareseminariet 
i Leipzig hopbringa till öfverskådning en rik om- 
vexling af arbeten sådane som framställas vid olika 
skolverkstäder eller slöjdskolor vore äfvenledes ett 
vigtigt steg taget till enande af hitintills splittrade 
åtgöranden, hvarigenom det, som på ett ställe lyck
ligen blifvit frambragt, kunde komma det hela till 
godo och enskildes försök sålunda hjelpa till upp
byggandet af det nya undervisningsämnet.

Undertecknad, som erhållit uppdraget att leda 
företaget, ställer derföre till alla dem, hvilka intres
sera sig för slöjdundervisningens utveckling, en hjert- 
lig bön, att man genom välvilliga gåfvor af modeller 
vare sig enskilda eller fullständiga serier, arbeten af 
barn eller lärare m. m. d. måtte hjelpa till att ut
rusta det tyska slöjdlärareseminariet för dess verk
samhet. Det behöfver väl härvid ej påpekas, att 
modellernas framställare genom detta öfverlåtande 
till den allmänna samlingen icke på något sätt gå 
förlustige företrädesrätten till desamma. Samman
förandet af de särskilta modellerna till en samling 
har endast till syfte att göra det måhända annars 
värdefulla obekanta kändt eller med ett ord att 
tjena det hela, samt dymedelst underlätta uppnåen
det af det mål alla slöjdundervisningens vänner hafva 
satt sig före.

Sändningar, hvilka för detta ändamål tillställas 
det tyska slöjdlärareseminariet, torde godhetsfullt 
adresseras till Die Schülerwerkstatt zu Leipzig, 
Alte Thomasschule, Kastellan Huber. Samtidigt 
vågar jag bedja att under min adress erhålla en 
kort notis rörande ifrågakommande sändning. Till 
slut en önskan, att detta hänvändande måtte vinna 
anklang öfverallt der uppfostran till arbete befrämjas.

Leipzig i November 1886.
D:r W. GÖTZE.

Kaiser Wilhelmsstrasse 19.

Ett godt nytt år!
GÖTEBORG.

Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri.
1886.




