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Redaktör: Otto Salomon.

Nääs, Floda Station. November 1886.

Slöjden ett hufvudsakligen formelt 
bildningsmedel.

Det torde icke vara tvifvel underkastadt, att 
af de olika rigtningarne inom slöjdundervisnings- 
rörelsen, den, hvilken uti skolan vill använda det 
kroppsliga arbetet hufvudsakligen i dess egenskap 
af ett formelt bildningsmedel af högt värde, vunnit 
största tillslutningen. Och detta till följe af helt 
naturliga skäl. Denna af den framstående finske skol
mannen Uno Cygnaeus först uppstälda rigtning har 
nemligen framför andra det oafvisliga företrädet, att 
den, praktiskt utförbar i skolan, städse har för ögo
nen skolans pligt att förbereda för lifvet, att gifva 
lärjungarne vissa nödvändiga förutsättningar för att 
de må kunna reda sig i detsamma. Den skiljer sig 
i detta hänseende fördelaktigt å ena sidan från s. k. 
»praktisk skolslöjd» (handtverks- och hemslöjdsunder- 
visning), hvilkens hufvudsyfte är förfärdigandet i 
skolan (oftast af barnen och läraren gemensamt) af 
vissa bestämda arbeten dymedelst inlärande något, 
som sedermera ofta nog efter skoltidens slut ej mera 
kommer till användande, samt å den andra från de 
rigtningar, hvilka företrädesvis vilja, att handarbetet 
i skolan skall ställas i organisk förening med samt 
i första hand tjena den teoretiska undervisningen. 
Då det emellertid visat sig, att personer, främmande 
för den pedagogiska terminologien, missuppfattat ut
trycket »formelt bildningsmedel» vilja vi här i största 
korthet redogöra för hvad man har att förstå med 
formel bildning och i hvad mån slöjden kan åstad
komma dylik.

Med formel bildning menas en utveckling af 
krafter och förmögenheter, vare sig dessa röra själen 
eller kroppen; detta till skilnad från den materiela 
bildningen, hvilken afser bibringandet af kunskaper 
och färdigheter. Nu får man emellertid icke tänka 
sig, att dessa båda arter af bildning kunna före
komma helt och hållet skilda från hvarandra, på 
så sätt, att den ena gången kunde åstadkommas 
uteslutande formel bildning och den andra uteslu
tande materiel. Så är nemligen icke förhållandet, 

ty hvad vi benämna formel och materiel bildning 
är i sjelfva verket intet annat än olika sidor af en 
och samma sak. Ett undervisningsämne kan der- 
före aldrig vara ett uteslutande formelt eller ett 
uteslutande materielt bildningsmedel, ty hvarje ämne 
måste på samma gång det mer eller mindre starkt 
verkar i den ena rigtningen också samtidigt betona 
den andra. När exempelvis skrifundervisningen i 
främsta rummet har att bibringa direkt färdighet i 
att föra pennan, att forma bokstäfverna m. m., så 
bidrager den äfven, rätt ledd, att utveckla ordnings- 
och skönhetssinnet d. v. s. verkar på samma gång 
utvecklande, formelt bildande. När åter matemati
ken såsom ett hufvudsyfte har sig för.elagdt att verka 
förståndsutredande, att vänja lärjungarne vid det 
logiska tänkandet, så bibringar den äfven samtidigt 
bestämda kunskaper. Till och med gymnastiken, 
det måhända hufvudsakligast formelt bildande ai 
alla skolans undervisningsämnen, gifver äfven såsom 
biprodukt vissa kunskaper och färdigheter.

Åtskilliga undervisningsämnen kunna den ena 
gången vara mera formelt, den andra gången mera 
materielt bildande, beroende på de olika sidor af 
ämnet, hvilka behandlas. Om man vid religions
undervisningen t. ex. lägger vigten på den dogma
tiska kunskapen, så är detta en öfvervägande mate
riel bildning, som derigenom åstadkommes, men 
lägges hufvudvigten på att inplanta en sann religiös 
känsla, att stärka tron, att utveckla det rätta sinne
laget, så är det den formela sidan af ämnet, som 
kommit till sin rätt.

Ungefär på samma sätt som religionen förhåller 
sig i detta hänseende äfven slöjden. Det kroppsliga 
arbetet kan nemligen i skolan anordnas och behandlas 
på olika sätt, så att än den ena, än den andra af 
bildningens sidor företrädesvis blifver beaktad. Om 
man vid slöjdandet sätter såsom mål att lära barnen 
utföra bestämda arbeten menande, att de dermed 
skola i framtiden sysselsätta sig (husslöjdsundervis- 
ning) eller grunderna till något visst yrke, hvaråt 
de sedermera böra egna sig, (handtverksundervisning) 
så är det den materiela sidan, som främst betonas.



Låter man deremot vid slöjdundervisningen icke 
det förfärdigade arbetet utan arbetandet sjelft vara 
hufvudsaken, på så sätt, att man lägger an på 
att hos lärjungarne utveckla vissa krafter och 
egenskaper, om man söker hos dem inplanta kärlek 
och aktning för arbete i allmänhet, om man vänjer 
dem vid ordning, vid uppmärksamhet, vid flit samt 
vid att reda sig på egen hand, om man sätter dem 
i stånd att använda handen till nyttig verksamhet 
samt om man dessutom anordnar arbetet så, att 
kroppens krafter stärkas och utvecklas eller i kort
het uttryckt, om man söker göra dem praktiskt 
dugliga, så har man i främsta rummet gjort sig till 
godo slöjdens formelt bildande förmåga.

Nu är det visst, att vid slöjdens användande 
såsom undervisningsämne såväl dess utvecklande 
egenskap som äfven bibringandet af bestämda färdig
heter måste vinna beaktande. Dock år det å andra 
sidan gifvet, att betonandet af dessa olika sidor måste 
ställa sig i ej obetydlig mån annorlunda i olika 
slag af skolor. Under det sålunda läroanstalter, 
hvilka afse yrkesbildning eller hvilkas elever redan 
lemnat skolåldern bakom sig (handtverksskolor, hus- 
slöjdsskolor), kunna låta arbetsundervisningen blifva 
i öfvervägande mån materiell bildande, d. v. s. gå 
ut på att mer eller mindre genomgående inlära vissa 
bestämda arbetsarter, måste deremot de grundläggande 
läroanstalterna (folkskolor, elementarläroverk) hvilkas 
syfte är att gifva en indirekt förberedelse för lifvet, 
företrädesvis begagna sig af slöjdens stora betydelse 
såsom ett formelt bildningsmedel. Skolans egentliga 
arbetsprodukt utgöres då icke af de tillverkade före
målen och dessas möjliga saluvärde, utan af den 
utveckling, som i och genom det rätt anordnade 
arbetet kommit lärjungarne till del. Att slöjden 
härvidlag hvarken får eller kan vara uteslutande 
formelt bildande utan endast ställa detta såsom 
hujvudsyfte torde vara sjelffallet likasom äfven att 
denna formela bildning blott derigenom kan ernås, 
att undervisningen — pedagogiskt uttryckt — gif- 
ves ett realistiskt innehåll, d. v. s. att lärjungarne 
få utföra sådane arbeten, hvilka äro af nyttig och 
användbar beskaffenhet. Men härigenom och förvisso 
blott härigenom blifver slöjden ett uppfostringsmedel 
i sann mening och dess verkningar såsom sådant 
komma att sträcka sig genom hela lifvet långt efter 
att de materiela resultaten af - undervisningen, de 
förfärdigade arbetena, äro sönderfallna eller förlorade.

Elfsborgs läns norra slöjdförening. Vid sam
manträde inom styrelsen för norra afdelningen af 
Elfsborgs läns slöjdförening uppgjordes efterföljande 
budgetförslag för 1887. Slöjd- och tekniska skolan 
i Venersborg 2,400 kr. väfskolan i Åmål 900, löne- 
tillskott åt folkskollärare 5,500, stipendier vid Nääs 
900, qvinlig slöjd i folkskolorna 1,000, inspektion 
af slöjdundervisningen 400, halmflätningskurs 610, 
diverse löner m. m. 1,205, prenumeration å Slöjd- 
undervisningsblad 85, summa 13,000 kronor.

Träslöjden vid Stockholms norra latinläroverk. 
Från innevarande hösttermins början meddelas 
vid Stockholms norra latinläroverk undervisning i 
träslöjd efter det pedagogiska systemet. Tillsvidare 
ega endast lärjungar ur läroverkets 3:e och 4:e 
klasser tillträde till densamma. Eleverna, hvilkas 
antal för närvarande utgör 42, äro fördelade på tre 
arbetslag. Hvarje arbetslag slöjdar två eftermid
dagar i veckan, 11/2 timme hvarje gång.

Till bestridande af kostnaderna för ifrågava
rande undervisning anslog styrelsen för Stockholms 
stads undervisningsverk ett tusen kronor till slöjd
salens anordnande och uppsättning af verktyg, hvar- 
jemte Kongl. M:t beviljat, att af läroverkets bok- och 
materialkassa fem hundra kronor årligen under fem 
års tid få användas för slöjdundervisningens behof. 
Dessutom erlägger hvarje i slöjden deltagande 
lärjunge en afgift af tio kronor för hvarje termin. 
Af de nu slöjdande äro dock sex befriade från 
denna afgift.

Folkskollärare eller handtverkare. Uti en till 
Kongl. landtbruks akademien insänd berättelse yttrar 
Ingeniör Alb. Kamström, den mycket erfarne och 
värderade undervisaren i husslöjd, följande:

»Det vore för slöjdsakens framgång och nytta 
af stor betydelse om flere folkskollärare ville åtaga 
sig undervisning i slöjd, ty en handtverksmästare, 
huru skicklig i sitt yrke som helst, saknar dock 
den rätta insigten för det uppfostrande och meto
diska i slöjdundervisningen, som dock är af så stor 
betydelse och hvaruti en folkskollärare vid semina
riet som undervisare utbildas.

Åt slöjdskolorna inom Kronobergs län har 
länets hushållningssällskaps förvaltningsutskott för
delat innevarande års anslag sålunda:

Wexiö församling . ... 150 kr.
Söraby » . ... 200 »
Skatelöfs u . ... 200 »
Götheryds » . ... 200 »
Ö. Thorsås » . . . . 150 »
Stenbrohults » . . . . 225 »
Lekaryds » . ... 200 »
Uråsa » . ... 150 »
Hemmesjö » . . . . 150 »

Tidningsöfversigt.
Norrlandsposten för 29 Oktober och 12 November 

innehåller fortsättning och slutet på den i förra numret 
omnämnda intressanta uppsatsen: »Böra vi inrätta slöjd
skolor för våra barn?» Författaren betonar skarpt, att den 
för folkskolorna afsedda slöjdundervisningen bör vara peda
gogisk samt sålunda blott indirekt, men härigenom desto 
kraftigare, verka för hemslöjdens upphjelpande.

Frankfurter Zeitung för 3 Nov. meddelar under titeln: 
»Slöjdskolorna i Göteborg» ett med M. v. B. undertecknadt 
bref, hvaruti efter några inledande bemärkningar redogöres 
för slöjdundervisningen vid Göteborgs folkskolor. Den in
tressanta beskrifningen afslutas på följande sätt: »Såsom 
man af ofvanstående beskrifning torde hafva sett, äro 
Göteborgs slöjdskolor nära nog förberedande skolor för 
handtverket och såsom sådane måste de bedömas. Men i 
detta hänseende skilja de sig från slöjdskolorna i allmän
het, hvilka blott hafva ett uppfostrande, pedagogiskt syfte, 
nämligen 1) att vänja lärjungarne vid bruket af ögon och 
händer, 2) att bilda en kroppslig motvigt mot ensidigheten 
af blotta förståndsarbetet och 3) att gifva den studerande 
ungdomen en bild af det kroppsliga arbetets väsen och be
tydelse och derigenom inplanta aktning för handens verk
samhet.

Pall Mall Gazette, en engelsk tidning, innehåller i sitt 
nummer för 21:ste September en artikel med öfverskrift 
»Sloyd,» hvaruti särskildt förhållandena i Sverige på ett 
smickrande sätt omnämnas. Det heter bland annat: »Tysk
land, Sverige, Danmark och Finland äro föregångarne inom 
denna nya gren af uppfostran. Fröbels Kindergartensystem 
måste betraktas såsom slöjdrörelsens utgångspunkt, men 
Uno Cygnæus, öfverinspektör för folkskolorna i Finland, var 
den förste som införde slöjd såsom uppfostringsmedel i de 
under hans vård stående skolorna. Sverige deremot har 
gjort mest för rörelsen; slöjdseminariet på Nääs har utbil
dat ett stort antal slöjdlärare för norden. Stockholm är 
icke långt efter i arbetet, och det nya undervisningsämnet 
håller nu på att införas i de högre skolorna derstädes. I 
Göteborg är olyckligtvis allting anordnadt efter grundsatsen



om arbetets fördelning, så att arbetsförtjensten må blifva 
större. I följd häraf äro barnen tvingade arbeta i skolan 
på samma sätt som i en fabrik. Men i samma stad Göte
borg har icke desto mindre en mönsterskola blifvit grundad. 
Denna skola, som är fri från de officiella skolornas misstag, 
är öppnad af fröken Eva Rodhe.» .

Den i Paris utkommande ansedda tidningen »Le Temps» 
har uti sitt nummer för den 15:de Oktober upptagit samma 
artikel i öfversättning med tillägg af nagra på franska för
hållanden syftande bemärkningar.

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

1. Delarne utså
gas ur virket.

2. En sida upp- 
hyflas med skrubbhyf- 
vel och rubank.

3. Brädernas kan
ter hyflas med skrubb
hy fvel och rubank samt 
hoplimmas.

4. Styckena upp- 
hyflas vinkelrätt med 
skrubbhyfvel och ru
bank, hvarefter bredden 
bestämmes med meter- 
mått och tjockleken 
med strykmått.

5. Delarne till 
fotterna sammanspikas. 
Längden afskäres vin
kelrätt med sinksåg. 
Ofre ändan jemnas med 
putshyfvel.

6. Fotternas lut
ning angifves med smyg 
och sinkstrykmått. Af- 
hyfling med putshyfvel.

7. Fotterna upp
ritas med vinkel och 
passare; konturerna ut
föras med centrumsborr 
ning med knif och fil.

och bred rundsåg. Puts-

8. Sitsen göres vinkelrät, hvarefter den utskä- 
res med sinksåg, ändarne jemnas med putshyfvel.

9. . Spåren för fotternas insättning i sitsen upp
ritas vinkelrätt med passare och strykmått; de ut
tagas med knif, fogsvans och stämjern.

10. För bestämmandet af hålets läge uppdra- 
gas diagonaler; det utritas derefter med passare samt 
uttores med centrumsborr, sticksåg, knif och fil.

11. Fotterna inpassas i spåren med tillhjelp
af knif.

12. Sidostyckena sammanfåstas med tvenne 
spikar. Sedan formen utkonstruerats utföras styc- 
kena med sink- och rundsåg, putshyfvel, stämjern, 
knif och fil. Y

13. Sidostyckena tillpassas och jemnas med 
rubank, hvarefter de fastspikas.

14. Sitsen och sidorna afhyflas med rubank 
och putshyfvel.

15. Pallen putsas med sickling och glas
papper.

Till möjlig ledning för dem, hvilka önska upp
rätta reglemente för slöjdundervisning i folkskolorna 
införa vi nedanstående:
Förslag tili ordnandet af slöjdundervisningen vid Rånäs 

och kyrkans skolor inom Fasterna församling.
§ I-

Slöjdundervisningens ändamål är att bibringa barnen 
en formel bildning: en utveckling af själens och kroppens 
krafter samt att gifva lärjungarne en allmän handa- 
färdighet.

§ 2.
Emedan man från såväl pedagogisk som praktisk syn

punkt kommit till insigt om slöjdens stora betydelse såsom 
uppfostringsmedel, böra sä många som möjligt af försam
lingens barn dermed blifva tillgodosedda, och skall under
visningen i slöjd meddelas på två ställen.

§ 3.
På det att läraren må hinna undervisa samt öfvervaka 

barnens arbete, bör barna-antalet icke öfverstiga 12.
§ 4.

För att hafva verkligt gagn af undervisningen meddelas 
den endast åt gossar mellan 11 och 14 år.

§ 5.
a) Vid Rånäs skola meddelas undervisning i slöjd 3 

dagar i veckan à 2 timmar per dag under pågående läs- 
termin.

b) Vid kyrkans skola meddelas undervisning i slöjd 
14 dagar à 5 timmar per dag under någon del af sommar
ferien.

§ 6.
, Verktyg jämte virke tillhandahållas barnen af skol- 

radet.

§ 7.För att hos barnen upplifva håg samt väcka intresse 
för slöjd, blifva de af dem förfärdigade föremålen deras 
tillhörighet.

Folkhögskolorna och slöjden.
Då slöjdens införande vid folkhögskolorna är en jem- 

förelsevis ny sak, torde det tvifvelsutan vara af intresse för 
våra läsare att få del af nedanstående af föreståndaren för 
Billströmska folkhögskolan herr Aug. Eklund gjorda sak
rika meddelande i ämnet, hvilket finnes infördt i senaste 
ärsredogörelse för skolan.

»En bland de vigtigaste och betydelsefullaste förän- 
dringar, som vid skolan under det tilländagångna arbets- 
aret vidtagits, är slöjdens införande som undervisnings- 
ämne äfven för gossar. Jag räknar den såsom den bety- 
delsefullaste, som vidtagits sedan skolan inrättades. För. 
monlig redan för handhafvandet af skolans ekonomi är 
slöjdens införande isynnerhet af stor betydelse för skolans 
larjungar ty vid en uppfostran bör man taga hänsyn till 
icke blott själsförmögenheternas tillbörliga utbildning och 
skarpande, utan lika mycket till kroppens utveckling och 
sunda tillväxt. Grundvilkoret för en sund själ är en sund 
kropp. Ju mer man börjat inse detta, dess mera har slöj
den kommit till sin rätt. Genom de mångsidiga rörelserna 
vid slöjden stärkes kroppen efter stillasittandet på skolbän
ken och eleverna blifva mera hurtiga och glada. De ledas 
ock, härigenom att älska arbetet och finna nöje uti dess 
utöfvande. En annan fördel, som slöjden har med sig, är 
att lärjungarne bibringas en allmän handafärdighet eller 
vana att vända händerna till nyttigt arbete. Detta är till 
stor nytta för personer, tillhörande hvilken lefnadsställning 
som helst; men för den jordbrukande befolkningens söner, 
hvilka till det mesta här åtnjuta undervisning, är dock 
konsten att bruka sina tio fingrar väl till ofantlig stor 
nytta. De göras derigenom i någon mon oberoende af 
handtverkaren och kunna sjelfve tillverka och laga en del 
enkla husgeråd, som behöfvas i hemmet, eller förfärdiga 
och iståndsätta de enklaste af de redskap, hvarmed jorden 
brukas. Nyttan och fördelarne af slöjdens införande vid 
skolorna i såväl pedagogiskt som moraliskt och praktiskt 
hänseende har allt för ofta blifvit framhållen, hvarföre jag 
icke mera vill orda derom. Jag vill endast påpeka att 
slöjden varit för eleverna vid denna skola en rekreation 
och haft en uppfriskande inverkan på elevernas såväl kropp 
som själ samt att de öfriga undervisningsämnena icke för
lorat utan snarare vunnit härigenom. Då de elever, som 
bevista denna skola, äro utgangna från kroppsarbetarens 
hem och sålunda äro vana vid kroppsligt arbete, så skulle



de, om de uteslutande under hela kursen voro hänvisade 
till skolbänken, icke befinna sig väl deraf. Dessutom skulle 
de, om de uteslutande sysselsattes med bokliga studier, 
måhända komma att uti arbetet med händerna se en öfver- 
vunnen ståndpunkt och med förnäm ringaktning se ned på 
den kroppsarbetande. Det har funnits en tid, då den åsig- 
ten gjorde sig allmänt gällande, att kroppsligt arbete vore 
föraktligt. Denna fördom har nu dess bättre fått vika, och 
man bör göra allt för att qvarlefvorna af förra tiders skcfva 
åskådningssätt i detta hänseende allt mer och mer må ut
plånas. Den slöjdart, som bäst lämpar sig för skolan, är 
träslöjd med svarfning, hvarföre eleverna uteslutande varit 
sysselsatta dermed.»

Literatur.
Werkstücke zum Aufbau des Arbeitsunterrichts. Gesam

melte Vorträge und Aufsätze über die Erziehung der 
Jugend zur praktischen Arbeit von D:r phil. Woldemar 
Götze. Leipzig. Verlag von Heinrich Matthes 1886. 210 
sid.

Af de många, hvilka i Tyskland verka för slöjdunder
visningens sak torde måhända ingen med sådan energi och 
hängifvenhet som Dir Götze uppoffrat tid och krafter för 
dess befrämjande. Då man nemligen betänker, att Götze 
såsom i tjenst varande Oberlehrer (lektor) vid ett realgym- 
nasium ej kunnat egna annat än den från sin egentliga 
tjenstgöring lediga tiden åt sina älsklingsidéer arbetsundervis- I 
ningens och skollofskoloniernas befrämjande, är det rent 
förvånansvärdt, huru mycket han redan i båda dessa hän
seenden medhunnit att verka.

Uti nu föreliggande bok — såvidt kändt den omfångs
rikaste afhandling öfver slöjdundervisning, som under inne
varande tidskifte blifvit utgifven — har förf, gjort ett nytt 
och betydelsefullt inlägg i striden för pedagogisk slöjdunder
visning. Han har här sammanfört ett antal af honom under 
tiden 1880 -86 hållna föredrag och författade uppsatser, 
hvilka gifva en god bild af slöjdsakens så småningom gjorda 
framsteg ej allenast i Tyskland utan äfven i andra länder, 
hvarvid ej minst förhållandena i Sverige blifvit, på grund 
af personliga iakttagelser och studier, beaktade. De i boken 
införda särskilda afhandlingarne hafva följande öfverskrifter: 
Skolundervisningens fullständigande genom praktisk syssel
sättning. Slöjdskolan i Leipzig. Hvilka vägar har utbre
dandet af slöjdundervisningen att i framtiden inslå på? 
Slöjdundervisningens nuvarande ståndpunkt i Tyskland. Af 
hvilka orsaker, till hvilket omfång och på hvad sätt bör 
slöjdundervisningen anordnas på lärareseminariernas läro
plan. Skyddshemmen för gossar och uppfostran till arbete. 
Den nordiska slöjdundervisningen. Ett tyskt slöjdlärarese
minarium.

Om vi än icke kunna i alla punkter instämma med 
den högt värderade författaren, vilja vi dock på det var
maste rekommendera den nu utkomna, särdeles intressanta 
boken till alla slöjdundervisningens vänner, i det vi upprig- 
tigt instämma med författarens slutord uti inledningen :

»Må dessa blad, hvilkas ändamål blott är att söka för- 
hjelpa till seger en sann och dugande uppfostringsidé, träda 
ut i offentligheten, visande motståndarne att vi icke för
tröttas att arbeta på förverkligandet af vår älsklingstanke, 
men tillropande vännerna en hjertlig och förhoppningsfull 
lyckönskan till vidare käck verksamhet. Vare dessa de 
ord, hvilka skola beledsaga dem på deras vandring.»
S:t Nicholas. Vol. XIII. October 1886. The Century C:o 

New-York.
Under titel »The Children’s Exhibition» innehåller tid

skriften ifråga en intressant redogörelse för en i New-York 
anordnad utställning af arbeten från amerikanska slöjdskolor.

Rättelse. Uti den i Oktobernumret införda uppsatsen 
om Akademiska Slöjdverkstaden i Upsala står genom tryck
fel, att densamma hålles öppen från kl. 5 på morgonen, 
hvilket härmed rättas till kl. 6.

Å Slöjdundervisning sblad från Nåds kan prenume
reras iifven för nästa år. Tidningen, Iwilken fortfarande 
utkommer med ett nummer för hvarje månad, kostar å 
postanstalt 80 öre. Priset vid direkt requisition hos 
Bed. är för helt år 60 öre, hvartill kommer afgiftför 
distribution och porto.

7
A );

För att underlätta slöjdundervisningens införande ut- 
lemnas från Nääs till skolor för dem afsedda redskap och 
verktyg, enligt nedanstående prisuppgift. Till undvikande 
af onödig skriftvexling framhålles, att blott beställningar 
för uppgifna skolors räkning, men ej sådane från enskilda 
personer utföras. Skriftliga reqvisitioner torde ställas till 
Aug. Abrahamson Nääs, Floda Station.

Mot kontant eller efterkraf.
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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: 65 &
Rubank med dubbelt jern . .
Skrubbhyfvel med jern . . . . 
Putshyfvel med dubbelt jern . 
Rundhyfvel med d:o 
Böj tång 41/, tum .................  
Flacktång, » .................
Kniptång..................................  
Hoftång 8 tum.......................

d:o

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, (amerik.)........... 1: 50 & 
Strykmått................................ 
Sinkstrykmått.......................... 
Smyg........................................  
Vinkel, 15, 20, 25, 30 cm. . . 
Limpanna med pensel...........  
Slipsten (plan) med ställ . . • 
Brynsten.......................40 &
Bildhuggarejern........... (sats)

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

D;o 13/, .
D:0 enkla 11/4 .

Rundsågsblad
Sinksågsblad
Skaft till filar, stäm-, svarf- 

och bildhuggarejern . . 4 &
Sandpapper...............(1 bok)
Stift 11/2 t. 11/4 1.11. 3/4 t. 1/2 t.
Lim.......................(1 @) . . .
Ritn. å modeller, 17 planscher
Geometriska konstr. till modell.
Hänglampa med glas
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4
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12
12
12
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1
1
1
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2

1

1

4
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12
2

12
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1
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