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Förord

Av mina första lärare i skolan har en hängt sig, fyra blivit vansinniga, två dött
i lungsot, ett par förfallit och försvunnit, och troligen ändå fler mig ovetande
gått ur världen. Av de hundratals skolkamrater jag haft, äro massor döda, en i
galgen och flera totalt förolyckade, några i fängelse, några ännu synliga på
gatorna såsom sjåare eller ännu sämre. Jag har ännu i behåll en fotografi från
gymnasisttiden, på vilken jag är avbildad tillsammans med fyra ungdomsvänner. Av dessa fyra äro tre döda. En dog som medicine kandidat på ett örlogsfartyg (och hälsade icke på mig under sista åren, emedan vi blivit främmande); en dog som licentiat, en som notarie, alla före det trettiofemte året.
Av 20 studentkamrater utgångna från samma läroverk äro minst åtta döda,
några förolyckade, och kanske endast fem ännu känna mig. Och vi hade dock
i åratal som ynglingar delat ljuvt och lett, bestått samma kamp, omfamnats på
samma studentsexa, sjungit i samma kvartett.
August Strindbergs Vivisektioner (1887)
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Introduktion

Syfte och avgränsning
Denna skrift syftar till att genom ett bakomliggande inventeringsarbete närmare presentera delar av de skolarkivbestånd som finns bevarade vid Landsarkivet i Uppsala (ULA). Vid ULA finns det ett antal olika arkiv som berör
skolverksamheten. Denna inventering begränsar sig dock till att omfatta beståndet från de olika läroverksarkiven med föregångare. Ambitionen med
arbetet har varit att genom inventeringen skapa en mer översiktlig och konkret bild av arkiven, vilket förhoppningsvis kan leda till ett större intresse för
de olika arkivbestånden ur forskningssynpunkt.
Arbetet har genomförts med hjälp av arkivens arkivförteckningar för att
visa på arkivens grundläggande struktur, omfång och historik. Därtill ges en
beskrivning av vilka handlingar och information som man kan hitta i volymerna. Den senare beskrivningen bygger på en genomgång av de fysiska handlingarna med syfte att ge dem en rättvis beskrivning. Det bör dock understrykas att det inte handlar om ett inventeringsarbete där man har gjort en fullständig genomgång av alla volymer och handlingar. Orsaken till denna begränsning är arkivens voluminösa bestånd, samt att mycket av handlingarna
har samma struktur och informationsinnehåll. Detta gör att vissa arkiv har
givits mer ingående beskrivningar, medan andra arkiv framförallt beskrivs
utifrån stickprov i de olika serierna för att kontrollera dess innehåll eller utifrån den information som har angivits i arkivförteckningarna. Till detta bör
också nämnas att anteckningarna inte gör anspråk på att beskriva volymernas
precisa innehåll utan främst tjänar till att vara en översikt. Detta gäller i synnerhet de volymer som har ett varia-artat innehåll och de serier som sträcker
sig över en lång period, då seriehandlingarna har ett huvudsakligt informationsinnehåll, men viss information med åren tillkommit eller fallit bort.
Även om det alltid kan göras mer i samband med ett inventeringsarbete
och det finns vissa begränsningar med denna skrift, så borde den kunna fylla
sitt syfte att vara en inledande ingång och samlad översikt över läroverksarkiven med föregångare vid ULA.
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Ingångar, struktur och styrdokument
De skolarkiv som bevaras vid ULA är i de allra flesta fall ordnade och förtecknade, och arkivförteckning har upprättats. Arkivförteckningarna redovisas i Nationell Arkiv Databas (NAD), eller i pappersform vid ULA. Arkiven
har förtecknats enligt två arkiveringsprinciper: allmänna arkivschemat,1 eller i
enlighet med SFS 1903 n:r 56. Principerna har övergripande likheter med det
finns vissa strukturella skillnader.

Ingångar till läroverksarkiven
De grundläggande ingångarna till arkiven är dess arkivbeskrivning och arkivförteckning. Dessa ger den övergripande informationen gällande arkivets
historia, volym, innehåll och struktur. För att få lite större möjlighet att orientera sig är det av värde att bekanta sig med de styrdokument som legat till
grund för verksamheten. För läroverksarkiven hittar man denna information
främst i arkivplanen och läroverksstadgorna.

Arkivplan för allmänna läroverk
Då man ska leta i ett läroverksarkiv kan det vara lämpligt att bekanta sig med
vilket material som man kan förväntas hitta. De flesta läroverk har ordnats
och förtecknats enligt det allmänna arkivschemat, vilket på vissa punkter
skiljer sig från den fastställda planen till förteckning öfver riket allmänna
läroverks arkiv – SFS 1903 n:r 56. Detta bör man ha i åtanke när man letar i
arkiven. Exempelvis stipulerar man i SFS 1903 n:r 56 att Inkomna handlingar
ska inordnas under signum D, vilket skiljer sig från allmänna arkivschemat,
vilket anger att dessa handlingar ska ordnas under signum E. Dock utgör arkivplanen SFS 1903 n:r 56 en utmärkt översikt över de handlingar som skulle
bevaras och som man kan förväntas finna bevarade i arkiven.
De handlingar som har hamnat i läroverksarkiven har anor ända tillbaka till
1400-talet och kommer således inte från skolformen läroverk.2 Dock har arkiven ordnats efter förteckningsplanen SFS 1903 n:r 56 och det allmänna arkivschemat samt levererats i samband med läroverkens avvecklande. Detta har
gjort att de har givits den övergripande beskrivningen – läroverksarkiv med
föregångare. Arkiven består alltså inte bara av läroverkshandlingar, utan även av
handlingar från andra skolformer, vilka kan behöva sin närmare presentation.

1

Denna förteckningsprincip introducerades 1903 av historikern och riksarkivarien
Emil Hildebrand.
2
De olika skolformerna presenteras nedan.
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Skolformer
Läroverk var benämningen på de statliga utbildningsanstalter som i huvudsak
bedrev förberedande undervisning inför studier vid högskolor och universitet
fram till 1960-talet. Det fanns även ett antal privata läroverk, vilka erhöll
statsbidrag och som erbjöd liknande utbildning.
Läroverken styrdes utifrån olika stadgor, varav den första stadgan gällande
läroverken utfärdades 1856. I och med 1878 års skollag delades läroverken
upp i den nioåriga högre studiegången med slutexamen och i den lägre studiegången på tre eller fem år. De lägre studiegångarna ledde inte till slutexamen. Med läroverksstadgan 1905 reformerades läroverken ytterligare. Det nya
systemet gav två olika utbildningsvägar, vilka ledde till antingen realskoleexamen (benämnd realexamen från 1928) eller studentexamen. För att få ut en
realskoleexamen behövdes sex års utbildning i realskolan med godkända examensprövningar. Realskoleexamen syftade inte till att förbereda för universitetsstudier, men kunde leda vidare till studier i någon yrkesskola. Denna inriktning gjorde att det sista året i realskolan skulle ges en praktisk inriktning.
Den andra utbildningsvägen var att efter fem år av realskola övergå till studier
vid gymnasium, vilket avslutades med studentexamen som gav behörighet för
fortsatta studier vid universitet.
År 1918 inrättades de tekniska läroverken, i vilka ingick treårig teknisk
gymnasieutbildning samt en tvåårig teknisk elementarkurs. Genom 1927 års
skolreform blev folkskolans första fyra år en förberedelse för realskolan och
möjligheten öppnades även upp för att efter folkskolans sjätte år påbörja
studier i realskola. Denna reform gav också flickor tillträde till gymnasium,
även om det i praktiken blev så att flickorna i regel fortsatte att undervisas i
särskilda flickskolor.
I och med riksdagens grundskolebeslut 1962 och gymnasie- och yrkesutbildningsbesluten 1964 och 1968 påbörjades läroverkens avveckling. År 1973
var avvecklingen genomförd och läroverkens gymnasium ersattes med gymnasieskolans tre- och fyraåriga teoretiska linjer.
Apologistskolan infördes med 1820 års skolordning, men redan innan dess
hade man haft utbildning i apologistklasser (räkneklasser). Apologisternas
studietid var kortare än övriga lärjungars och utbildningen var tänkt som
allmän medborglig utbildning för blivande näringsidkare och lägre tjänstemän.
I samband med regleringen av läroverken 1849 slogs apologistskolan samman
med övriga läroverksutbildningar.
Elementarläroverk var den term som mellan 1820–1847 användes för apologistskolan och lärdomsskolan. Efter sammanslagningen av skolformerna kvarstod benämningen fram till 1878, då benämningen elementarläroverk ersattes
av allmänna läroverk.
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Flickskolan och högre flickskolan var skolformer som framförallt riktade sig
till bättre bemedlade familjers döttrar, vilka länge var utestängda från övriga
former av läroverksutbildning. Undervisningen motsvarade till viss del den
undervisning som pojkarna fick vid läroverken, men var länge anpassad för
ett liv utanför det offentliga yrkeslivet. Genom 1927 års reform försvann det
sista hindret för flickors tillträde till läroverken, men flickskolorna levde trots
detta vidare fram till 1960- och 1970-talens skolreformer.
Gymnasium upprättades i Sveriges stiftsstäder under 1620-talet. Dock kom
verksamheten inte att regleras förrän i och med 1649 års skolordning, då
den lärda undervisningen delades upp i trivialskolor, gymnasier och akademier (universitetet). Gymnasierna tjänade i denna ordning som en förberedelse för universitetsstudier. Det dröjde emellertid till 1693 innan man införde en kunskapsprövning för de som gick från gymnasium till akademin.
År 1849 sammanfördes gymnasium med lärdomsskolan och apologistskolan.
Gymnasium fortlevde sedan som en del inom läroverken, men blev en mer
tydligt avgränsad del av läroverken i och med 1905 års läroverksstadga, då
läroverken delades upp i realskola och gymnasium. År 1966 ersattes gymnasium av det nya gymnasiet med fyra universitetsförberedande linjer. Denna
utbildningsform slogs sedan samman med fackskolorna 1971 för att bilda
gymnasieskolan. Den nya utbildningsformens namn markerade ett brott
med det gamla examensgymnasiet.
Katedralskolan var en skolform med anor sedan medeltiden, då den benämndes domskola. I och med 1649 års skolordning delades katedralskolorna upp i
två olika skolformer, trivialskola och gymnasium. Benämningen levde dock
var på sina ställen och i Uppsala användes den ända fram till 1860-talet.
Kommunal mellanskola var en fyraårig skolform som inrättades 1909. Skolformen byggde på folkskolans sjätte klass och ledde till realexamen. Skolformen kom så småningom att byta struktur. År 1944 kom flera av de kommunala mellanskolorna att genom statsbidrag omvandlas till statliga samrealskolor. De kvarvarande kommunala mellanskolorna ändrade 1952 namn till
kommunala realskolor. De sista kommunala mellanskolorna/realskolorna
försvann 1972.
Lärdomsskola är en term som har använts för olika skolformer. Från medeltidens och reformationens katedral- och domskolor till de senare allmänna
läroverken och gymnasierna. Lärdomsskolan har alltid tjänat som förberedelse
för högre studier vid universitet och akademier. I mer formell bemärkelse
användes beteckningen lärdomsskola för att beskriva den skolform som genom 1820 års skolordning ersatte trivialskolan.
Pedagogi var en förberedande skolform som fanns från 1600-talet fram till
1905. Vid en pedagogi undervisades lärjungarna i latin motsvaras undervisningen i de lägsta klasserna i trivialskolan.
14
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Realskolan skapades som en egen skolform när läroverken 1905 delades upp i
realskola och gymnasium. Realskolans utbildningsväg var sexårig och byggde
på motsvarande tredje året i folkskolan och avslutades med realexamen. Den
som gick vidare till gymnasium läste dock bara fem år i realskolan. Genom
den skolreform som beslutades 1927 kom utbildningen att förändras till en
femårig utbildning, med fyra års folkskola som grund, samt en fyraårig realskola med sex folkskoleår som grund. Under 1950- och 1960-talen avskaffades
realskolorna successivt i takt med att den obligatoriska skolan blev nioårig.
De sista kommunala realskolorna kom dock att vara kvar till 1972.
Samskolan var ingen egen skolform, utan snarast en benämning på läroverk där
pojkar och flickor undervisades tillsammans. Begreppet har använts sedan slutet
av 1800-talet och försvann i och med 1960- och 1970-talens utbildningsreformer.
Trivialskolan var ett slags lägre lärdomsskola, i vilken man undervisade i
trivium (grammatik, retorik och dialektik). Beteckningen härstammar från
1649 och försvann formellt genom 1820 års skolordning. Termen fortsatte
dock att användas även senare under 1800-talet för att beskriva den gymnasieförberedande undervisningen.

För en närmare presentation av läroverken, se Larsson, Esbjörn & Prytz, Johan
(2011). Läroverk och gymnasieskola. I: Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes
(red). Utbildningshistoria – en introduktion. Lund: Studentlitteratur, samt där
anförd litteratur.
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Högre lärdoms- och apologistskolan i Strängnäs arkiv
Säters pedagogi
HAL i Uppsala (Katedralskolan)
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[Enköping]

Referenskod: SE/ULA10470
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
I Enköping har skolväsendet anor från 1400-talet. Den medeltida skolan avvecklades 1650, då barnskolan pedagogie inrättades. Den ersattes 1859 med
elementarläroverk, vilken de första åren hade tre klasser, vilket utökades
1866 till fem klasser. Vilket i 1878 års lärostadga benämns som lägre läroverk.
Vid skolstarten hösten 1905 blev skolan en realskola, och var så fram till
1928 då man blev en samrealskola. Hösten 1949 utökades skolans verksamhet
med ett kommunalt gymnasium och till hösten 1955 blev skolan ett högre
allmänt läroverk. År 1963 avvecklades realskolan, och det högre allmänna
läroverket avvecklades 1968. Den verksamhet som kom i dess ställe var gymnasiet vilken påbörjade sin verksamhet 1966.
Som historiken visar är detta ett arkiv i vilket man har samlat flera olika
skolarkiv under ett tidsspann på femhundra år. Dock finns det bara en volym
som innehåller äldre material. Övrigt material spänner i huvudsak över senare
den delen av 1800-talet och framåt.
Litteraturhänvisning
Redogörelse för allmänna läroverken i Upsala, Norrtelje och Enköping samt
pedagogien i Öregrund under läsåret 1887–1888. (1888).
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Arkivförteckning
Enköpings läroverk
1461–1971
Omfång 15,1 hm
A Protokoll
A1 Kollegiets protokoll med bilagor
A1a Kollegiets protokoll (1862–1971), 5 volymer
A1b Bilagor till kollegieprotokoll (1910–1953),
1 volym
A2 Lokalstyrelsens protokoll med bilagor
A2a Lokalstyrelsens protokoll (1929–1958),
2 volymer
A2b Bilagor till lokalstyrelsen protokoll (1930–1951),
1 volym
A3 Examensprotokoll med bilagor
A3a Protokoll vid examen(1882–1953),(1963–1968),
1 volym
A3b Bilagor till protokoll vid examen (1948–1968),
4 volymer
A4 Klasskonferensprotokoll (1904–1965), 6 volymer
A5 Ämneskonferensprotokoll med bilagor (1905–1965),
5 volymer
A6 Nämnder och kommittéers protokoll
A6a Terminsavgiftsnämndens protokoll (1905–1929),
(1930–1936), 1 volym
A6b 1937 års byggnadskommitté, protokoll volymer
(1937–1948), 1 volym
A7 Övriga protokoll mm (1862–1971), volymer
B Koncept eller kopior av utgående handlingar
B1 Avgångna handlingar (1862–1963), 19 volymer
C Enköpings läroverks diarier
C1 Diarier (1859–1967), 4 volymer
D Register, förteckningar, liggare m m
D1 Matriklar och kataloger
D1a Kataloger (1860–1964), 6 volymer
D1ba Matriklar över intagna elever (läroverket),
(1858–1967), 3 volymer
D1bb Matriklar över intagna elever (försöks- och
grundskolans högstadium), (1960–1967), 1 volym
D1c Matriklar över avgångna elever
D1ca Matriklar över avgångna elever (läroverket)
(1906–1968), 2 volymer
D1cb Matriklar över avgångna elever (försöks- och
grundskolans högstadium), (1960–1967), 1 volym
D1d Elevkort (1942–1967), 4 volymer
D2 Kataloger över betyg och prövningar
D2a Betygskataloger (1943–1968), 7 volymer
D2b Katalog över flyttnings- och inträdesprövningar
(1905–1969), 1 volym
D2c Liggare över särskilda prövningar (1957–1969),
1 volym
D2d Betygskataloger över feriearbeten (1895–1905),
1 volym
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D3 Liggare och matriklar
D3a Liggare och matriklar över tjänsteinnehavare
(1908–1954), 1 volym
D3b Utfärdade tjänstgöringsbetyg (1932–1968),
1 volym
D3c Liggare för rektorsbeslut (1936–1966), 1 volym
D3d Liggare för idrottsdagar (1936–1955), 1 volym
D4 Kataloger, förteckningar och register
D4a Arkiv- och inventarieförteckningar (1903–1961),
2 volymer
D4b Bibliotekskataloger och journaler (1903–1960),
3 volymer
D4c Kortregister över läromedel (1937–1959),
2 volymer
E Inkomna handlingar
E1 Inträdesansöknings- och inskrivningshandlingar
(1859–1952), 18 volymer
E2 Inkomna skrivelser (1862–1967), 44 volymer
E3 Ej diarieförda inkomna skrivelser (1936–1962),
3 volymer
F Ämnesordnade handlingar
F1 Ordningar, redogörelser och uppgifter
F1a Arbets- och examensordningar (1860–1964),
6 volymer
F1b Årsredogörelser (1859–1961), 4 volymer
F1c Provuppgifter (1925–1954), 2 volymer
F2 Hälsoregister över elever som avgått från läroverket
(1925–1945), 3 volymer
F3 Praktiklärarnas tjänstgöring (1964–1966), 1 volym
F4 Skriftliga prov
F4a Skriftliga prov (realexamen), (1910–1960),
10 volymer
F4b Skriftliga prov (studentexamen), (1951–1966),
8 volymer
F5 Handlingar rörande skolans donationer och stipendier
(1919–1965), 3 volymer
F6 Byggnadshandlingar (1892–1951), 4 volymer
F7 Handlingar rörande det kommunala gymnasiets tillkomst (1946–1952), 1 volym
F8 Handlingar rörande luftskydd (1937–1939), 1 volym
F9 Diverse handlingar rörande Enköpingsskolan (1461–
1855), 1 volym
G Räkenskaper
G1 Huvudböcker (räkenskapssammandrag), (1859–1958),
18 volymer
G2 Kassaräkningar (1825–1959), 8 volymer
G3 Inskrivnings- och terminsavgifter (1859–1936),
2 volymer
G4 Lärarnas avlöningar (1930–1950), 1 volym
G5 Övriga räkenskaper (1958), 1 volym
H Statistik
H1 Betygs- och frånvarostatistik (1924–1940), 1 volym
H2 Undervisnings- och hälsostatistik (1934–1953),
1 volym

HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET MED FÖREGÅNGARE [ENKÖPING]

Protokoll (A)
Kollegiets protokoll med bilagor (A1)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien A1a Kollegiets protokoll (1862–1971), 5 volymer. Volymerna innehåller
kollegiets protokoll, vilka är till största del handskrivna och avhandlar skolans
löpande verksamhet och händelser, såsom betygsprotokoll, betygsprövningar,
beslut om flyttningar inom klasserna, klassordningar, disciplinärenden, stipendiefrågor, uppsägningar och tjänstgöringsbetyg. Tillsammans med kollegieprotokollen finns examensprotokoll (se A3a), och en del andra protokoll
och handlingar (se A7).
Volym A1a:5 (1963–1971) innehåller även protokoll från Sandbroskolan.
Serien A1b Bilagor till kollegieprotokoll (1910–1953), 1 volym. Volymerna
innehåller bilagor till kollegiets protokoll. Bilagorna består bl a av förslag,
skrivelser, rapporter, betyg och olika former av yttranden.
Lokalstyrelsen protokoll med bilagor (A2)
Under denna rubrik finns två serier. Volymerna innehåller lokalstyrelsens
protokoll, vilka är beslutande protokoll. Protokollen avhandlar exempelvis
beviljande av nedsättningar av elevers termins- och statsavgifter. Man finner
även beslutsunderlag för beviljande av nedsättning av avgifter vid sjukdom,
dödsfall eller vid förvisning från läroverket.
Serien A2a Lokalstyrelsens protokoll (1929–1958), 2 volymer.
Volymerna innehåller bilagor till lokalstyrelsens protokoll, vilka innehåller
uppgifter om normer för nedsättningar av termins- och statsavgifter, och
ansökningar om avgiftsnedsättningar.
Serien A2b Bilagor till lokalstyrelsens protokoll (1930–1951), 1 volym.
Volymerna innehåller bilagor och avskrifter av protokoll och korrespondens.
Handlingar för perioden (1930–1936) återfinns i A6a:1.
Examensprotokoll med bilagor (A3)
Under denna rubrik finns 2 serier.
Serien A3a Protokoll vid examen (1882–1968, 1963–1968) 1 volym.
I protokollen finner man examenstabeller över skriftlig mogenhetsprövning
och betyg. För perioden (1882–1953) återfinns examensprotokollen i serie A3a.
Volym A3a:1 (1963–1968) innehåller examensprotokoll för studentexamen.
Serien A3b Bilagor till protokoll vid examen (1948–1968), 4 volymer. Volymerna innehåller betygstabeller över real- och studentexamen.
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Klasskonferensprotokoll (A4)
Serien A4 Klasskonferensprotokoll (1904–1965), 6 volymer. Volymerna innehåller protokoll från klasskonferenser. I protokollen finner man noteringar
om exempelvis dåliga skrivningsresultat, kunskapsbrister, och fallenhet för
lättja. Klasskonferensprotokollen är lapidariska och beslutande, och kan i
vissa fall innehålla uppgifter om enskildas personliga förhållande för vilka
sekretess gäller i enlighet med Sekretesslagen (2009:400) 23 kap. 2§.
Ämneskonferensprotokoll (A5)
Serien A5 Ämneskonferensprotokoll med bilagor (1905–1965), 5 volymer. Volymerna innehåller hand- och maskinskrivna protokoll och bilagor rörande
ämnesplanering. Handlingarna avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska användas och kursplaner.
Nämnder och kommittéers protokoll (A6)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien A6a Terminsavgiftsnämndens protokoll (1905–1929), 1 volym. Volymerna innehåller handlingar rörande elevers terminsavgifter.
Volym A6a:1 (1905–1929, [1930–1936]) innehåller protokoll och rörande
terminsavgifter. Handlingar för perioden (1930–1936) benämns som bilagor
till lokalstyrelsen.
Serien A6b 1937 års byggnadskommitté, protokoll (1937–1948), 1 volym. Volymen innehåller protokollböcker och lösa handlingar rörande nybyggnationen av läroverket.
Övriga protokoll m.m. (A7)
Serien A7 Övriga protokoll m.m. (1862–1971). Bland de inbundna kollegieprotokollen finns förutom examensprotokollen en del andra protokoll och handlingar såsom protokollen över val av en revisor och suppleant för granskning av
elementarlärarnas enke- och pupillkassa, protokoll över verkställd inträdesprövning, protokoll vid gemensamt sammanträde mellan kollegiet och lokalstyrelsen samt handlingar från J29 sammanträden med personal från folkskolan.

Koncept eller kopior av utgående handlingar (B)
Avgångna handlingar (B)
Serien B1 Avgångna handlingar (1862–1963), 19 volymer. Volymerna innehåller avskrifter och kopior över utgående skrivelser. Diarier över de utgångna
skrivelserna återfinns i serien C1, vilken är en översiktsserie till B1 och E2.
Volym B1:19 (1936–1937) innehåller rektors brevkopiebok (direktkopior) för
perioden 4/8 1936–3/2 1937.
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Diarier (C)
Enköpings läroverks diarier (C)
Serien C1 Diarier (1859–1967), 4 volymer.
Volymerna innehåller diariet vilket anger läroverkets olika expeditioner utifrån: datum, ankommen handlingen, avgången handling och åtgärd. Detta gör
C1 till en översiktsserie till serierna B1 och E2.
Register, förteckningar, liggare m.m. (D)
Matriklar och kataloger (D1)
Under denna rubrik finns sju serier.
Serien D1a Kataloger (1860–1964), 6 volymer.
Volymerna innehåller tryckta skolkataloger vilka redogör för vilka elever som
gick i vilka klasser. Katalogerna anger lärjungens födelseår, hemort och faderns yrke och om fadern är i livet eller inte. Skolkatalogerna innehåller även
uppgifter om personal som är knutna till skolan såsom eforus, skolinspektörer, läkare etc.
Serien D1ba Matrikel över intagna elever (läroverk) (1858–1967), 3 volymer.
Volymerna innehåller handskrivna uppgifter om vilka elever som är intagna i
skolan. Matriklarna anger elevens namn, födelseår, hemvist, karaktär och
faderns namn, vilken klass eleven är intagen i, medförda betyg, vilket år eleven lämnat läroverket och av vilken anledning.
Volym D1ba:1 (1859–1869) innehåller även lista över premier.
Serien D1bb Matrikel över intagna elever (försöks- och grundskolans högstadium) (1960–1967), 1 volym. Volymen innehåller handskrivna uppgifter om
vilka elever som är intagna i skolan.
Serien D1ca Matrikel över avgångna elever (läroverk) (1906–1968), 2 volymer.
Volymerna innehåller matriklar vilka anger: Elevens namn, datum för elevens
avgång, klasser och ringar som elevens har gått i, nummer i antagningsmatrikeln, avgång efter avlagd examen, avgång utan examen (med och utan avgångsbetyg), oguldna terminsavgifter, uppgifter om blivande verksamhet, anmärkningar (födelseår återintagen).
Serien D1cb Matrikel över avgångna elever (försöks- och grundskolans högstadium) (1960–1967), 1 volym.
Volymen innehåller uppgifter om elever som gått ut skolan.
Serien D1d Elevkort (1842–1967), 4 volymer.
Volymerna innehåller tryckta elevkort vilka anger: Namn, inskrivningsdatum,
nummer, klass, föregående skola, betyg från tidigare skolgång, lärare och utskrivningsdatum. På bladen finns även utrymme för att fylla i information om
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hälsotillstånd, uppförande och ordning, uppgift vid avgången om levnadsbana
och personliga förhållanden.
Kataloger över betyg och prövningar (D2)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien D2a Betygskataloger (1943–1968), 7 volymer.
I denna serie redovisas elevernas betyg.
Serien D2b Katalog över flyttnings- och inträdesprövningar (1905–1969), 1
volym. Volymen innehåller uppgifter om till vilken klass eller ring som prövning har begärts och ger examaninandens namn och dennes betyg, och till
vilken klass eller ring som prövningen berättigar.
Serien D2c Liggare över särskilda prövningar (1957–1969), 1 volym. Volymen
innehåller uppgifter om anmälningsdag, namn, ämnen, avgifter, födelse- år och
ort, studentexamen, insända handlingar, betyg (skriftliga och muntliga).
Serien D2d Betygskataloger över feriearbeten (1895–1905), 1 volym. I denna
serie redovisas elevers betyg från feriearbete.
Liggare och matriklar (D3)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien D3a Liggare och matriklar över tjänsteinnehavare (1908–1954), 1 volym.
Volymen innehåller två band, tre häften samt lösa blad. Innehåller även en
liggare angående lärares tjänstgöring vid andra läroanstalter. Information om
tjänsteinnehavare och deras löner och pensioner finns i huvudböckerna från
år 1900 och framåt. Se G4.
Serien D3b Utfärdade tjänstgöringsbetyg (1932–1968), 1 volym.
Volymen innehåller kopior och avskrifter av utfärdade tjänstgöringsbetyg.
Före år 1932 återfinns intygen bland de avgående handlingar.
Serien D3c Liggare för rektorsbeslut (1936–1966), 1 volym.
Volymen innehåller två band (1932–1962), (1963–1966). I liggarna finns uppgifter om av rektor beslut av; beviljande av semester, anledningar till lärares
frånvaro, förordnanden och tillsättande av vikarier.
Serien D3d Liggare för idrottsdagar (1936–1955), 1 volym.
Volymen innehåller en liggare i vilken man antecknat datum för idrottsdagar
samt vilken idrotts som bedrevs.
Kataloger, förteckningar och register (D4)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien D4a Arkiv- och inventarieförteckningar (1903–1961), 2 volymer.
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Volym D4a:1 (1903–1961) innehåller arkivförteckningar,( 1903, 1921, 1930,
1937), samt inventarieförteckningar (1930, 1958, 1961).
Volym D4a:2 (1947–1958) innehåller inventariekort.
Serien D4b Bibliotekskataloger och journaler (1903–1960), 3 volymer.
Volym D4b:1 (1903–1931) innehåller förteckningar över biblioteksbeståndet.
Volym D4b:2 (1909–1960) innehåller ackvisitionskataloger i fyra band.
Volym D4b:2 (1929–1952) innehåller boklånejournaler i två band.
Serien D4c Kortregister över läromedel (1937–1959), 2 volymer.
Volymerna innehåller kortregister över läromedel. Korten är ordnade efter
ämne och beskriver läromedlet och anger datum för inköp, pris och dess värde.

Inkomna handlingar (E)
Inträdesansöknings- och inskrivningshandlingar (E1)
Serien E1 Inträdesansöknings- och inskrivningshandlingar (1859–1952), 18
volymer. Volymerna innehåller inskrivningshandlingar vilka består av ankomna betyg och intyg från tidigare skolgång, vilka utgjort underlag för inskrivning. Exempel på betyg är skolbetyg, prästbevis, åldersbetyg och läkarbetyg/intyg (vilka intygar om elevens hälsa samt att eleven inte är bärare av
smittsamma sjukdomar). Betygen kan även innehålla information rörande
elevens föräldrar och elevens moraliska fostran. Inskrivningshandlingar för
(1890–1892) saknas.
Inkomna skrivelser (E2)
Serien E2 Inkomna skrivelser (1862–1967), 44 volymer. Senare hälften av
1966 saknas.
Volym E2:1 (1863–1900) innehåller kungliga brev. Från och med volym E2:4
(1901–1906) finns dessa bland inkomna skrivelser.
Ej diarieförda inkomna skrivelser (E3)
Serien E3 Ej diarieförda inkomna skrivelser (1936–1962), 3 volymer. Volymerna innehåller brev och handlingar vilka inte finns registrerat i diariet.

Ämnesordnade handlingar (F)
Ordningar, redogörelser och uppgifter (F1)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien F1a Arbets- och examensordningar (1860–1964), 6 volymer.
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Volym F1a:1 (1860–1938) innehåller arbetsordningar.
Volym F1a:2 (1938–1967) innehåller arbetsordningar, (1953/1954) saknas.
Volym F1a:3 (1871–1920) innehåller examensordningar.
Volym F1a:4 (1924–1949) innehåller ordningar för inträdes- och flyttningsprövningar.
Volym F1a:5 (1905–1955) innehåller skrivnings- och lovscheman (1905–1955),
badscheman (1937–1950), program, avslutningar (vt 1929 och 1936 saknas)
och andra tillställningar (1926–1950).
Volym F1a:6 (1923–1964) innehåller examensschema och ordningar (1923–
1954). Häri även Pm och underrättelser angående terminsstarter och avslutningar (1924–1954).
Serien F1b Årsredogörelser (1859–1961), 4 volymer. Årsredogörelserna är tryckta
i häften. Häftena innehåller årsredogörelser från flera läroverk. Mellan (1859–
1890) innehåller häftena årsredogörelser från Uppsala högre allmänna läroverk,
Enköpings Läroverk, Norrtelje Stads Pedagogi/Norrtälje lägre allmänna läroverk, pedagogien i Öregrund. Från 1890 försvinner pedagogien i Öregrund från
årsredogörelsen. Från 1904 redovisas Enköping Läroverk i egen årsredogörelse.
Serien F1c Provuppgifter (1925–1954), 2 volymer.
Volym F1c:1 (1925–1954) innehåller ämnen för uppsatser i svenska.
Volym F1c:2 (1907–1949) innehåller realexamensuppgifter i svenska, matematik, tyska, och engelska (1907–1949). Enstaka saknas. Uppgifter för inträdesprov (1933–1948) samt enstaka skrivningar.
Hälsoregister över elever som avgått från läroverket (F2)
Serien F2 Hälsoregister över elever som avgått från läroverket (1925–1945), 3
volymer. Volymerna innehåller hälsoregister. Registret redovisar varje elevs
hälsotillstånd. Den information som har antecknats är genomgångna sjukdomar som: scharlakansfeber, difteri, mässling, röda hund, påssjuka, kikhosta,
vattenkoppor, nervfeber, barnförlamning samt anteckningar om kroppsutvecklings och allmänt hälsotillstånd.
Praktiklärarnas tjänstgöring (F3)
Serien F3 Praktiklärarnas tjänstgöring (1964–1966), 1 volym. Volymen innehåller handlingar rörande praktiklärarnas tjänstgöring.
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Skriftliga prov (F4)
Skriftliga prov (F4)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien F4a Skriftliga prov (realexamen) (1910–1960), 10 volymer.
Under denna rubrik redovisas elevernas provsvar.
Volym F4a:1 (1910–1930) innehåller elevers häften med provsvar för realexamen i svenska, matematik, tyska, och engelska får åren 1910, 1920 och 1930.
Volym F4a:2 (1940) innehåller elevers provsvar i svenska och matematik.
Volym F4a:3 (1940) innehåller elevers provsvar i tyska och engelska.
Volym F4a:4 (1950) innehåller elevers provsvar i svenska och engelska.
Volym F4a:5 (1950) innehåller elevers provsvar i tyska och matematik.
Volym F4a:6 (1960) innehåller elevers provsvar i svenska.
Volym F4a:7 (1960) innehåller elevers provsvar i svenska samt några lösa
prov i olika ämnen.
Volym F4a:8 (1960) innehåller elevers provsvar i matematik.
Volym F4a:9 (1960) innehåller elevers provsvar i tyska.
Volym F4a:10 (1960) innehåller elevers provsvar i engelska.
Serien F4b Skriftliga prov (studentexamen) (1951–1966), 8 volymer. Serien
innehåller häften med elevers prov i svenska.
Volym F4b:3 (1959–1960) innehåller även prov i latin.
Serien F5 Handlingar rörande skolans donationer och stipendier (1919–1965),
3 volymer.
Volym F5:1 (1919–1964) innehåller handlingar rörande donationshandlingar.
Volym F5:2 (1921–1968) innehåller handlingar rörande rektorsjorden.
Volym F5:3 (1953–1965) innehåller handlingar rörande stipendier och premier.
Byggnadshandlingar (F6)
Serien F6 Byggnadshandlingar (1892–1951), 4 volymer. Volymerna innehåller
byggnadshandlingar, därav ett fåtal ritningar. Resterande ritningar och ritningar
av och till ombyggnaden av skolan finns på ULA:s kart- och ritningsavdelning.
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Handlingar rörande det kommunala gymnasiet (F7)
Serien F7 Handlingar rörande det kommunala gymnasiets tillkomst (1946–
1952), 1 volym. Volymen innehåller korrespondens och avskrifter av protokoll för det kommunala gymnasiets tillkomst.
Handlingar rörande luftskydd (F8)
Serien F8 Handlingar rörande luftskydd (1937–1939), 1 volym. Volymen innehåller handlingar rörande skolans luftskydd. Häri återfinns även kopior för
verksamheten berörande författningar, kurshäften från riksluftskyddsförbundets utbildningskurser samt några exemplar av tidskriften Flyglarm.
Diverse handlingar rörande Enköpingsskolan (F9)
Serien F9 Diverse handlingar rörande Enköpingsskolan (1461–1855), 1 volym.
Volymen innehåller fyra buntar handlingar från skolans tidigare historia. Fullständig förteckning över volymens innehåll finns i denna pärm.3

Räkenskaper (G)
Huvudböcker (räkenskapssammandrag) (G1)
Serien G1 Huvudböcker (räkenskapssammandrag) (1859–1958), 18 volymer.
Från och med år 1887 redovisas huvudböckerna i häfte varje år. Fram till
läsåret 1932/1933 finns även avskrifter av verifikationer. Mellan (1901–1929)
finns även skolkatalogerna med bland räkenskaperna, med undantag av (1911,
1926–1927). Från och med år 1900, (G1:4) finns även information om tjänsteinnehavares löner och pensioner bland räkenskaperna.
Kassaräkningar (G2)
Serien G2 Kassaräkningar (1825–1959), 8 volymer. Volym 1 och 2 innehåller
förutom kassaräkenskaper även tillträdes-synehandlingar, verifikationer, förteckningar över lärjungar 1833–1852, sammanskott till Enköpings stads skolkassa 1840, samt handlingar angående instängning av jord.
Inskrivnings- och terminsavgifter (G3)
Serien G3 Inskrivnings- och terminsavgifter (1859–1936), 2 volymer.
Volym G3:1 (1859–1900) innehåller förutom handlingar rörande inskrivningsoch terminsavgifter även en lista över till skolan skänkta medel. (1859–1868).
Volym G3:2 (1900–1936) innehåller inskrivningsavgifter till 1931 och terminsavgifter till 1936.

3

Se bilaga vilken är en avskrift av förteckningen.
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Lärarnas avlöningar (G4)
Serien G4 Lärarnas avlöningar (1930–1950), 1 volym. Volymen innehåller
handlingar rörande lärares löner. Serien sträcker sig (1930–1936), (1938–1941),
och (1946–1950). I huvudböckerna från och med 1900 (G1:4) finns information om tjänsteinnehavares löner och pensioner.
Övriga räkenskaper (G5)
Serien G5 Övriga räkenskaper (1958), 1 volym. Volymen innehåller attestbok
(1958) samt redovisning av olika inkomster och utgifter på ett lösbladssystem.
(Ej daterad.)

Statistik (H)
Betygs- och frånvarostatistik (H1)
Serien H1 Betygs- och frånvarostatistik (1924–1940), 1 volym. Volymen innehåller undervisnings- och frånvarostatistik förda på förtryckta blad.
Undervisnings- och hälsostatistik (H2)
Serien H2 Undervisnings- och hälsostatistik (1934–1953), 1 volym. Volymen
innehåller statistik rörande undervisning och elevers hälsa. Häri även listor
över elever som lämnat skolan (både med och utan examen).

Bilaga till volym F9:1
Avskrift av förteckning över Enköpings samrealskolas i landsarkivet i Uppsala
deponerade arkivalier.
Innehållsöversikt:
Visitationsprotokoll 1685 se vol. 1.
Visitationsprotokoll och examensprotokoll 1724 se vol. 3.
Protokoll över syn å skolmästargården 1641 se vol. 2.
Inskrivningsmatrikel 1800–1855 se vol. 4.
Längd över rektorer 1578–1808 se vol. 1.
Längd över lärare (efter 1808 pedagoger) e:a 1680–1819 se vol. 1.
Inventarieförteckningar 1633, 1644, 1666, 1680 se vol. 1.
Skolordning 1724 och skolreglementet 1800 se vol. 3.
Handlingar rörande skolans ekonomiska angelägenheter se vol. 10.2.
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Vol. 1.
Skolans minnesbok 1633–1819.
(Liber Schola Enecopensis:)
Innehåll:
Förteckning över lärare (underlärare, sysslan 1808 förändrad till
pedagog eller ensam lärare) c:a 1680–1819 (upplagd 1750)

fol.
3 (4)

Do över skolmästare (rektor) 1578–1808 (upplagd tidigast 1644)

4 o. 3.v
(5 o 4v)

Anteckning 1644 om ett förlorat kungabrev ang. Breds och
Svinnegarns kyrkohärbärgen

4. (5v.)

Inventarium över skolans böcker och handlingar m.m. 1633
Tillägg till do t.o.m. 1641
Anteckningar om arbeten på skolmästaregården 1633–1640
Redogörelse för skolans inventarium 1644

4v. (5 v.)
5v (6v.)
5v. (6 v.)
31 (8)

Do för skolans ekonomiska angelägenheter1641–1644

31v.-33
(8v-10)

Inventarium över skolans böcker och handlingar 1666

36 (11)

Redogörelser för inventariets tillstånd 1680

37 (12)

Uppgift på socknar under skolan 1681
Visitationsprotokoll 1685
Uppgift på skolstatens anslag ur Åkerby kyrkohärbärge 1686

37v. (12)
39 (13)
39v. (13v.)

Anteckning ur häradsskrivarens räkenskaper om skolstatens
anslag (av Lars Bogard, rektor 1731–1770)

40 (14)

Do om påträffandet av Michael Kolmodins skrivelse 1671 18/8
(jfr nedan fol. 47 v.), varav en avskrift varit här inbunden såsom
fol. 41

40 v. (14
v.)

Utdrag (ang. skollärarens förmåner m.m.) ur K. Maj:ts resolution på de av prästerskapets deputerade över kyrkoordningsverket ingivna desideria 1686 8/3

43 (16)

Avskrift av landshövdingens resolution 1686 23/2 med order om
undersökning ang. rå- och rörshemman under Haga och rektors
underhåll av Svinnegarns kyrkohärbärge (suppliken med originalresolutionen har varit inbunden här såsom fol. 45–46)

44v. (17)
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Utdrag (ang. Svinnegarns kyrkohärbärge) ur K. Maj:ts resolution på prästerskapets i Uppsala stift enskilda riksdagsbesvär
1686 18/10

47 (18)

Avskrift av kyrkoherden i Simtuna, f.d. skolmästaren i Enköping Michael Kolmodins skrivelse 1671 18/8 med redogörelse
för hans åtgärder för återfående av skolmästarens åker och äng.

47v.

Do av landshövdingens resolution om ränta till skolbyggnadens
underhåll 1688 18/8

48v.

Avskrift av K. statskontorets skrivelse ang. augment på skolstatens i Upplands löner, jämte tillhörande tablå över augmentens
storlek 1691 8/6

49 v.

Utdrag (ang. skolmästarens löneföremåner) ur Uppsala domkapitlets protokoll 1737 10/1

51

Anteckning av rektor Lars Bogard om ”Bures lada” på skolmästarens täppa 1753

51v.

Avskrift av Uppsala domkapitlets skrivelse ang. avstående från
fullföljande av vad i tvist mellan skolmästaren Bogard och
stadsfiskalen om täppan Fyrkanten 1765 23/1

52

Anm. De blad, som fattas i volymen enligt dess med röda siffror betecknade
foliering, bestå av handlingar, som tidigare varit inbundna däri man nu återfinnas i vol.2 nedan. Jfr. redogörelse i början av vol. 1.
Vol. 2.
Skolans urkunder 1461–1686.
Handlingarna hava tidigare varit inbunda i vol 1 ovan. Deras platser i denna
äro angivna genom folienumrering i nedre kanten med röda siffror. De äro
därjämte av gammalt numrerande i anslutning till skolans inventarieförtecknig och upptagas här under denna senare numrering. Rörande felande nummer se anmärkning nedan.
Nr

Innehåll:

2.

Kristians I:s brev angående ensamrätt för skolans badstuga att lämna
bad mot avgift i Enköping, Stockholm 1461 26/6. Samtida avskrift.

3.

Gustav II Adolfs brev angående återställan till skolan i Enköping av
badstugutomten, som donerats dit för 200 år sedan av herr Sten
Bengtsson, Stockholm 1616 31/8.

4.

Dombrev av borgmästare och råd i Enköping på badstugutomten
1618 25/8.
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5.

Extrakt (rörande skolmästarens tionde från Svinnegarns kyrkohärbärge)
av hovrättens dom 1616 27/6 mellan Jesper Jönsson och Nils Classon
till Haga, bestyrkt av Salomon Pedersson Blix 1627 4/12.

6.

Tingsbevis av Åsunda häradsrätt, att de bönder i Svinnegarn, vilkas
tionde var omtvistad emellan Nils Classon på Haga och skolmästaren i
Enköping, ej låge inom Haga rå och rör, 1628 30/12. Sig. kvar.

7.

Jesper Jönssons och Anders Perssons skrivelse till Staffan Johansson
och Michael Olofsson om inrymmande åt skolmästaren i Enköping m.
Olof av en av f.d. borgmästaren Olof Eriksson inkräktad hästhage, Enköping 1617 19/6.

8.

Redogörelse av rektor Olaus G. Fielstadius för ett förhör med en ”åldrig man” Olof Mattsson om badstugegården 1618 25/3. Ej underskriven.

9.

Ärkebiskop Renieii uppmaning till prästerskapet i Uppland att lämna
hjälp till skolmästargårdens upprättande efter eldsvåda, Uppsala 1622
28/9. Sig. kvar.

10.

Densammmes skrivelse till prästerskapet i de under Enköpings skola
liggande gälden att biträda till skolmästaregårdens nybyggnadefter ånyo
inträffad eldsvåda, Uppsala 1626 23/9. Sig. kvar.

11.

Densammes skrivelse till prästerskap med uppmaning att åter bidraga
till skolmästaregårdens upprättande efter de två eldsvådorna, som föregående år övergått Enköping, Uppsala 1633 3/7.
Anm. Handlingens nummer 11 är på framsidan (men ej på baksidan,
där det också förekommer) ändrat till 112.

14.

Biskoparnas i Uppsala, Västerås, och Strängnäs skrivelse till borgerskapet i Enköping om skolmästarens åker, Stockholm 1616 i sept. (datum bortfallet).

15.

Kammarrådet Nils Anderssons (Lilliehöök) och kamreraren Johan
Ottessons föreskrift för fogderi i Åsunda härad Jesper Jönsson och fogden i Trögd Anders Persson att verkställa mätning av borgerskapets
åker och till präst- och skolmästaregårdarna avtaga så mycket som av
ålder legat därtill, Enköping 1616 23/12. Avskrift.

16.

Avskrift av
a) ”landsherren” Clas Horns befallning till M. Simon och M. Aron att
infinna sig inför hovrätten med sina bevis på rätt till åker och äng til
präst- och skolmästaregårdarna, Stockholm 1626 2/9.
b) Gustav II Adolfs brev på Sannbro och Fanna ängar för prästbordet i
Enköping, med tillagd förpliktelse för borgerskapet att förse präst och
skolmästare med nödig åker och äng, Stockholm 1613 17/6.
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17.

Extrakt ur Enköpings rådhusrätts protokoll 1634–1657 ang. skolans hus
och åker jämte en anteckning av M. Kolmodin om hans framställningar
inför rätta 1640.

18.

Bror Anderssons (Rålamb) skrivelse till M. Johan, att det utfärdade
”förbudet” på kyrkotionden icke gäller vad som är förordnat till kyrkor,
skolor och hospital, Brogård 1616 13/10. Avskrift! A. Protokoll över
syn på skolmästaregården 1641 26/10.

19.

Utdrag (ang. reparation i skolhuset) ur protokoll för allmän rådstuga i
Enköping 1684 30/1.

21.

Michael Kolmodins redogörelse för sina åtgärder som skolmästare i
Enköping för återvinnande av skolans åker och äng. Simtuna 167(1)
18/8 (årtalet defekt). Avskrift. (Annan avskrift i vol. , jfr ovan!)

22.

Skolmästaren Erik Hammarströms supplik till landshövdingen om
återfående av Svinnegarns kyrkohärbärge till skolmästarelönen, med
landshövding Thegners resolution, Enköping 1686 23/2.

Anm. Av de felande numren hava enligt inventarieförteckningar i vol. 1 följande utgjorts nr 1 av herr Sten Bengtssons (Bielke) donationsbrev till Enköpings skola 1406 31/3, nu i Riksarkivet (Sv. Dipl. fr 1401 I:720), nr 12 av två
register, det ena på skolans böcker, det andra på avrad av vretar (voro borttagnaur vol. 1 redan 1666), och nr 13 av Gustav I:s, Johan III:s, Karl IX:s och
Gustav II Adolfs tryckta brev på åker och äng under Enköpings skola. Vidare
skola hava funnits ett instrument över syn på och skattläggning av åker ”på
Fagerskogen”, signerat litt.B (jfr ovan A mellan nr 18 och 19!), och en rådhusrättens dom på förhöjning av avraden för vretarna, signerad nr 19 (var borttagen ur vol. ! redan 1666). I nummerföljden synas (enligt förekommande överskrifter) även hava ingått följande i vol. 1 inskrivna handlingar: som nr 20
visitationsprotokoll 1685, som nr 23 (med felaktig överskrift ”nr 22”) statskontorets skrivelse 1691 8/6, och som nr 24 utdrag ur domkapitlets protokoll
1737 10/1.
Vol. 3.
Strödda handlingar 1689–1903.
Innehåll:
1.

Zwey kleine Lieders, von diesser Walts Vorgenckligket, undt, Vorlangen
nach der Ewichkeits Freuwde. Musik och text, u. å. 2 blad.

2.

Rektor i Västerås Jacob Boɺtius rekommendation för Laurentius
Modolæus till reformator hos befallningsmannen Joahn Lengran, Västerås 1689 9/4.

3.

Kung. Maj:ts nåd. Skolordning 1724 4/2, handskr.
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4.

Visitations- och examensprotokoll 1724 15/12.

5.

Utdrag ur Uppsala domkapitlets protokoll 1800 20/2 med instruktion
för Enköpings skola.

6.

Avskrift av do 4:o.

7.

Innehållsförteckning till vol. 1, uppgjord av Mats Åmark 1903.

Anm: Vid leveransen medföljde dessutom ett kuvert med fuktskadade fragment, vilka efter konservering konstaterades utgöra dels ett koncept av Jona
Plank angående hans söners undervisning, att döma av en blyertspåskrift överfört hit på grund av sitt ämne vid ordningsarbete i något annat arkiv (sannolikt stadsarkivet), dels ett fastebrev (starkt defekt) för skräddaren Johan Andersson (Springfelt) på en vret i Enköping. (Tidigast 1706). Då den föra handlingen uppenbart icke hörde till läroverkets arkiv och den senare kunde antagas hava i sitt fragmentariska skick fått medfölja den förra utan närmare
granskning, blevo båda överflyttade till Enköpings stadsarkiv.
Vol. 4.
Enköpings Scholæ Matrikel 1800–1855.
Band i 4:o. Efter 1853 äro inskr.-data ej införda.
Uppsala i juni 1930 S. E-m.
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Arkiv: Ekebyskolan i Sala

Referenskod SE/ULA/10199
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Anmärkning
Arkivet har inte ordnats eller förtecknats. Arkivets omfång mäter 7,5 hm och
sträcker mellan perioden 1951–1973.
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Arkiv: Högre allmänna läroverket i Falun

Referenskod: SE/ULA 12507
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
I läroverkets arkiv ingår handlingar från andra skolformer. De tidigaste handlingarna är skolkataloger från trivialskolan tid 1679. Merparten av det omfattande arkivet är från 1800-talet och framåt, men det finns även en hel del
material från 1700-talet.
Anmärkning
Den arkivförteckning som finns över läroverket är handskriven och otydlig. I
och med att arkivet troligtvis kommer att omförtecknas redovisas här bara
innehållsförteckningen. Arkivet består av handlingar från (1679–1975), och
har ett omfång på 45,1 hm.
Litteraturhänvisning
Petrini (1940); Svärdström (1967); Lannermark (1985).
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HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I FALUN
Innehållsförteckning över överlämnade handlingar. Redovisade efter allmänna arkivschemat.
A Protokoll
Kollegiets protokoll med examenskataloger, AI, (1715–1968)
Jämför med huvudavdelningen. D: Examenskataloger
Lokalstyrelsens protokoll, AVII, (1929–1958)
Protokoll från klasskonferenser, EIIa, (1902–1968)
Protokoll från ämneskonferenser, EII, (1899–1965)
Byggnadsfonden protokollsböcker AIV, (1905–1938)
Terminsavgiftsnämndens protokollsböcker AV, (1905–1928)
B Arkivexemplar av utgående handlingar
Koncept- och kopieböcker (1865–1967)
Koncept till elevers avgångsbetyg (1903–1911)
C Diarier
Diarier över inkomna och utgående skrivelser (1827–1975)
D Register och Liggare
Liggare över elever och elevarbeten
Skolkataloger (1679–1781), (1821–1824), (1873–1961)
Matriklar över intagna elever (1715–1967)
Matriklar över avgångna elever (1895–1967)
Liggare över uppsatsämnen 1800-tal, (1920–1944)
Förteckning över feriearbeten (1895, 1901–1904)
Liggare över enskilt arbete (1929–1956)
Förteckning över Teckningsskolans elever (ht 1859)
Betygs- och prövningskataloger
Examenskataloger (vt 1809- vt 1831, 1851–1867, 1904–1905,
1959–1969)
Betygskataloger (1905–1968)
Betygskataloger över avlagd realexamen (1907–1961)
Betygstabeller över muntliga och skriftliga prov i studentexamen (vt
1871–vt 1966)
Kataloger över flyttnings- och inträdesprövningar (ht 1863, 1903–1967)
Liggare över omprövningar för studentexamen (1948–1951)
Förteckningar över beviljade statsstipendier (1946–1951)
Förteckningar över elevers avgifter under skolgången
Förteckningar över inskrivningsavgifter (ht 1905–vt 1910)
Förteckningar över terminsavgifter (ht 1905–vt 1915)
Liggare över examens- och prövningsavgifter (1947–1951)
Liggare över lärare och annan personal
Tjänstematriklar (1938–1961)
Pensionsliggare (1908–1937)
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Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg (1905–1921, 1962–1965)
Liggare över prövningar för behörighet att undervisa i främmande
språk (1947–1951)
Liggare över lärares tjänstgörings vid andra läroanstalter odaterad
Arkiv- och inventarieförteckningar
Arkivförteckningar (1905)
Inventarieförteckningar (1835–1967)
Postböcker (1897–1920)
E Inkomna handlingar
Inskrivningshandlingar (1865–1967)
Ansökningar om att få genomgå fyllandsprövningar (1950–1951)
Inkomna skrivelser (1643–1967)
F handlingar ordnade efter ämne
Handlingar angående undervisningen
Årsberättelser (1770–1771, 1859–1961)
Scheman (1908–1950)
Skolförordningar och pedagogiska anvisningar (1693–1959)
Handlingar angående skolhälsovård
Handlingar angående skolhälsovård (1880–1954)
Skriftliga prov och andra skriftliga arbeten
Skriftliga prov i studentexamen (vt 1876–vt 1968)
Särskilda prövningar för student- och realexamen (1948–1967)
Övriga skriftliga elevarbeten, 1800-tal, (1920–1950)
Fastighetshandlingar
Handlingar angående läroverkshusets ombyggnader (1879–1906)
Brandförsäkringsbrev (1865–1946)
Kontrakt och avtal (1889–1948)
Handlingar från skolkommittéer
Handlingar angående skolväsendets regionala organisation (1952–1958)
G Räkenskaper
Huvudböcker (1715–1809)
Kassaböcker (1809–1867, 1940–1957)
Övriga kassaböcker
Planteringskassan (1867–1873, 1876–1882)
Museikassan (1873–1876)
Särskilda kassan (1952–1958)
Verifikationer
Verifikationer (1875–1893, 1895–1900)
Handlingar angående donationsmedel
Register över donationsfonder (1739–1954)
Räkenskapssammandrag över kassor och fonder (1809–1943)
Redovisningar av utdelade stipendier och premier (1735–1956)
Handlingar angående fondförvaltning (1951–1958)
Handlingar angående personalens löner
Kassaböcker över lärarnas avlöningsmedel (1886–1893)
Årsuppgifter till lärarnas änke- och pupillkassa (1879–1907)
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Lönekort (1947–1956)
Skattekort (1947–1951)
Kassakladdar (1948–1953)
Ö Övriga handlingar
Rektor Erik Sandbergs efterlämnade handlingar odaterad
Rektor Valter Lannermarks efterlämnade handlingar (1979)
Handlingar angående läroverkets historia (1932–1958)
Gymnasistföreningar
Gymnastklubbens protokollsböcker (1878)
Fältklubbens protokollsböcker (1878)
Skarpskytteföreningens målskjutningsprotokoll (1879–1893)
Idrottsföreningens handlingar (1926–1975)
Handlingar efter 1889 års Falustudenter
Handlingar efter 1898 års Falustudenter (1898–1973)
Föräldraföreningens i Falun efterlämnade handlingar
Föräldraföreningens i Falun efterlämnade handlingar (1954–1967)
Gesällbrev i glasmästareämbete för Jacob Norström (1740)
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Arkiv: Högre allmänna läroverket i Uppsala
med föregångare

Referenskod SE/ULA/10472
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
Uppsala högre allmänna läroverk (Katedralskolan) har anor tillbaka till 1200talet. I källor från 1720-talet benämns skolan som ”Uppsala Cathedral Schole”.
Namnet bestod till år 1857 då det officiellt ändrades till Högre elementarläroverket i Uppsala. I samband med lärostadgan år 1878 antogs namnet Högre
allmänna läroverket i Uppsala. År 1962 återfick skolan officiellt namnet Katedralskolan i Uppsala.
Arkivet är omfattande och innehåller handlingar från år 1640, men även
senare sammanställningar av tjänstematriklar så tidigt som år 1246. Stora delar
av det äldre skolarkivet förstördes under den stora stadsbranden år 1702. Vilket gör att huvuddelen av arkivets handlingar kommer från 1800-talet och
framåt. Det finns dock handlingar i andra arkiv som kan vara intressanta källor för den äldre skolans historia. Detta gäller framförallt Uppsala domkapitels arkiv4 och Uppsala universitets arkiv.
Litteraturhänvisning
Redogörelse för allmänna läroverken i Upsala, Norrtelje och Enköping samt
pedagogien i Öregrund under läsåret 1887–1888. (1888); Studentkamrater…
(1922, 1925, 1927, 1930); Edelstam, Otto (1940); Samuelsson (1952); Asker,
Björn (2000).

4

Förvaras vid ULA.
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Arkivförteckning
Uppsala högre allmänna läroverk
1640–1968
Omfång 64 hm
A Protokoll
A1 Kollegiets protokoll med bilagor
A1A Kollegiets protokoll (1821–1966),
10 volymer
A1B Bilagor till kollegiets protokoll (1911–1966),
3 volymer
A2 Lokalstyrelsens protokoll med bilagor
A2A Lokalstyrelsens protokoll (1929–1958),
2 volymer
A2B Bilagor till lokalstyrelsens protokoll (1942–
1958), 2 volymer
A3 Protokoll vid examina med bilagor
A3A Protokoll vid avgångs- och studentexamina
(1866–1968), 10 volymer
A3B Protokoll vid realexamen (1907–1964),
3 volymer
A3C Protokoll vid betygsättning av
lärarkandidater (1905–1967), 1 volym
A4 Klasskonferensprotokoll (1937–1966), 7 volymer
A5 Ämneskonferensprotokoll (1905–1966), 10 volymer
A6 Övriga protokoll (1864–1964), 4 volymer
B Utgående handlingar
B1 Koncept till utgående skrivelser (1866–1966),
45 volymer
B2 Kopior av elevers avgångsbetyg (1725–1866),
4 volymer
B3 Kopior av tjänstgöringsbetyg med förteckningar
(1896–1970), 4 volymer
C Diarier
C1 Diarier över inkomna och utgående skrivelser
(1806–1964), 9 volymer
D Liggare och register
D1 Liggare över elever och elevarbeten
D1A Skolkataloger (1806–1965), 23 volymer
D1B Matriklar över intagna elever (1719–1966),
8 volymer
D1C Matriklar över avgångna elever (1922–1968),
5 volymer
D1D Elevkort (1935–1966), 16 volymer
D1E Klassböcker (1865–1868) Ingår i D1A:23
D1F Liggare över enskilda arbeten (1931–1967),
6 volymer
D1G Liggare över stipendier och premier (1846–
1966), 5 volymer
D2 Betygs- och prövningskataloger
D2A Kataloger över avgångsbetyg (1900–1921),
1 volym
D2B Betygskataloger (1822–1966), 161 volym
D2C Kataloger över flyttningsprövningar och intagning (1905–1960), 5 volymer
D2D Kataloger över fyllnadsprövningar, särskilda
prövningar och prövningar enligt paragraf 110
(1907–1968), 9 volymer
D2E Övriga prövningskataloger (1895–1969),
2 volymer
D3 Liggare över lärare och andra personal
D3A Tjänstematriklar och pensionsliggare (1246–
1960), 5 volymer
D3B Liggare över lärares undervisning (1920–
1966), 1 volym
D4 Liggare över arkiv och inventarieförteckning
D4A Arkivförteckning (1903–1969), 1 volym
D4B Inventarieförteckning (Odaterad), 1 volym
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D4C Bibliotekskataloger och utlåningsjournaler
(1865–1920), 4 volymer
E Inkomna handlingar
E1 Inskrivningshandlingar (1822–1965), 76 volymer
E2 Anmälningshandlingar till avgångsexamina och
prövningar (1865–1900), 5 volymer
E3 Medellösthetsintyg och studiebidragsansökningar
(1868–1958), 4 volymer
E4 Inkomna skrivelser (1846–1965), 49 volymer
E5 Kopior av skolstyrelsens protokoll (1958), 1 volym
F Handlingar ordnade efter ämnen
F1 Handlingar rörande Katedralskolan (1640–1960),
8 volymer
F2 Handlingar rörande undervisningen
F2A Årsredogörelser (1806–1961), 15 volymer
F2B Scheman (1829–1966), 4 volymer
F2C Läxböcker (1865–1868), 3 volymer
F2D Ämnen för skriftliga avgångsexamina (1864–
1957), 3 volymer
F2E Ämnen för uppsatser på modersmålet
(1886–1958), 8 volymer
F2F Handlingar rörande övningsämnen (1871–
1942), 2 volymer
F3 Handlingar rörande skolhälsovård och skolsociala
frågor
F3A Skolläkarens verksamhet (1905–1966),
2 volymer
F3B Vaktböcker (1899–1912), 6 volymer
F4 Handlingar rörande provåret (1875–1964),
17 volymer
F5 Skriftliga prov och andra skriftliga arbeten
F5A Skriftliga prov vid avgångs- och studentexamina (1865–1968), 292 volymer
F5B Skriftliga prov vid realexamen (1907–1964),
60 volymer
F5C Särskild prövning för student- och realexamen (1932–1969), 65 volymer
F5D Övriga skriftliga elevarbeten (1865–1962),
5 volymer
F5E Avhandlingar författade av lärarkandidater
(1875–1915), 8 volymer
F6 Handlingar angående studentexamen (1960–
1966), 2 volymer
G Räkenskaper
G1 Huvudböcker (1806–1958), 6 volymer
G2 Diverse räkenskapshandlingar (1821–1928),
12 volymer
G3 Låneräkning (1907–1958), 3 volymer
G4 Kassaböcker för utgifter och inkomster
(1880–1958), 28 volym
G5 Lönekort (1947–1956), 4 volymer
G6 Avskrifter av kvittenser (1883–1907),
4 volymer
Ö Övriga handlingar
Ö1 Enskilda musikfonden (1918–1929), 1 volym
Ö2 Idrottsföreningen (1916–1976), 2 volymer
Ö3 Skytteföreningen (1914–1971), 1 volym
Ö4 Gymnasistföreningar
Ö4A Rektoristföreningen (1848–1880),
5 volymer
Ö4B Uppsala gymnasieförbund (1880–1906),
6 volymer
Ö4C Concordia (1875–1880), 3 volymer
Ö4D Övriga föreningar och elevrådet (1899–
1966), 1 volym
Ö5 Elevtidningar (1841–1916), 2 volymer
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Protokoll (A)
Kollegiets protokoll med bilagor (A1)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien A1A Kollegiets protokoll (1821–1966), 10 volymer. Volymerna innehåller kollegiets protokoll, vilka är till största del handskrivna och avhandlar
skolans löpande verksamhet och händelser, såsom betygsprotokoll, betygsprövningar, beslut om flyttningar inom klasserna, klassordningar, disciplinärenden, stipendiefrågor, uppsägningar och tjänstgöringsbetyg.
Serien A1B Bilagor till kollegiets protokoll (1911–1966), 3 volymer. Volymerna
innehåller bilagor till kollegiets protokoll. I volym A1B:1 återfinns förteckningar över bilagorna. Bilagorna är till viss del maskinskrivna och består
främst av förslag, skrivelser, rapporter, betyg och olika former av yttranden.
Lokalstyrelsens protokoll med bilagor (A2)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien A2A Lokalstyrelsens protokoll (1929–1958), 2 volymer. Volymerna
innehåller lokalstyrelsens protokoll, vilka är beslutande protokoll. Protokollen
avhandlar exempelvis beviljande av nedsättningar av elevers termins- och
statsavgifter. Man finner även beslutsunderlag för beviljande av nedsättning
av avgifter vid sjukdom, dödsfall eller vid förvisning från läroverket. Protokollen omfattar dessutom beslut rörande läroverkets vaktmästartjänst.
Serien A2B Bilagor till lokalstyrelsens protokoll (1942–1958), 2 volymer. Volymerna innehåller maskinskrivna bilagor till lokalstyrelsens protokoll, vilka
innehåller uppgifter om normer för nedsättningar av termins- och statsavgifter, och ansökningar om avgiftsnedsättningar. I ansökningarna finner man
uppgifter om målsmans yrke, taxerad inkomst, antal oförsörjda barn, elevens
betyg, antal terminer i klassen och huruvida eleven har några syskon. De finns
även noteringar om särskilda omständigheter såsom; modern änka, fadern
arbetslös, fadern inkallade, eller att eleven är flykting.
Att notera: Serierna A2A och A2B upphör 1958-06-30 då Lokalstyrelsen avskaffas och ersätts av Uppsala stads gemensamma skolstyrelse.
Protokoll vid examina med bilagor (A3)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien A3A Protokoll vid avgångs- och studentexamina (1866–1868), 10 volymer. Volymerna innehåller hand- och maskinskrivna protokoll för avgångs- och
studentexamina. I protokollen finner man examenstabeller över den skriftliga
mogenhetsprövningen i vilken även vitsord för de olika ämnena ingår.
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Serien A3B (1907–1964), Protokoll vid realexamen är ordnad års- och klassvis
från, 3 volymer. Volymerna innehåller betygstabeller över realexamen.
Serien A3C Protokoll vid betygsättning av lärarkandidater (1905–1967), 1
volym. Volymen innehåller handlingar som behandlar lärarkandidatsutbildning och inbegriper protokoll över av provårsbetyg (1905–1958), som anger
vilka som erhöll betyg. Bilagorna (1925–1958), anger lärarkursbetyg inom
olika ämnen med alfabetisk betygsskala. Därtill återfinns här prövonämndens
protokoll med bilagor (1932–1967), vilka anger prövonämndens skriftliga
beslut gällande undervisningsprov.
Klasskonferensprotokoll (A4)
Serien A4 Klasskonferensprotokoll (1937–1966), 7 volymer. Volymerna innehåller protokoll vilka behandlar enskilda elevers skolgång. I protokollen finner
man noteringar om exempelvis dåliga skrivningsresultat, kunskapsbrister, och
fallenhet för lättja. Därtill tar protokollen även upp byte av ämnen och förslag
till stipendier. Klasskonferensprotokollen är lapidariska och beslutande, och kan
i vissa fall innehålla uppgifter om enskildas personliga förhållande för vilka
sekretess gäller i enlighet med Sekretesslagen (2009:400) 23 kap. 2§.
Ämneskonferensprotokoll (A5)
Serien A5 Ämneskonferensprotokoll (1905–1966), 10 volymer.
Volymen A5:1(1905–1965), innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Modersmålet, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen. Protokollen omgriper även frågor
som elevers uttalsvanor, språkvård, rättelse- och uppsatsanvisningar.
Volymen A5:2 innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande undervisningen i Latin och Grekiska (1905–1965), Franska (1906–1965), Spanska
(1959–1963). Dessa avhandlar förslag om vilken kurslitteratur som ska användas, enskilda arbeten samt kursplaner.
Volymen A5:3 innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Engelska (1905–1965), och Tyska (1905–1965). Dessa avhandlar främst förslag
om vilken kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.
Volymen A5:4 innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Matematik (1905–1965), Geografi (1907–1947). Dessa avhandlar främst förslag om
vilken kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.
Volymen A5:5 innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Fysik
(1905–1965), Kemi (1906–1965). Dessa avhandlar främst förslag om vilken
kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.

42

ARKIV: HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I UPPSALA MED FÖREGÅNGARE
Volym A5:6 i (oviss datering), innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Biolog. Dessa avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som
ska användas samt kursplaner.
Volym A5:7 innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Historia
(1905–1965), Samhällskunskap (1962–1965). Dessa avhandlar främst förslag
om vilken kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.
Volym A5:8 innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Kristendom (1905–1965), Filosofi (1912–1965), Musik (1962–1967). Dessa avhandlar
främst förslag om vilken kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.
Volym A5:9 innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Teckning
(1923–1963), Gymnastik (1941–1952) samt kopior av protokoll rörande olika
ämnen. Dessa avhandlar kurslitteratur samt kursplaner.
Volym A5:10 (1958–1966), innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
spridda över flertalet ämnen.
Övriga protokoll (A6)
Serien A6 Övriga protokoll (1864–1964), 4 volymer.
Volym A6:1 (1864–1907), innehåller handskrivna protokoll över byggnadsfondens arbete.
Volym A6:2 (1905–1929), innehåller beslutsprotokoll om vilken summa som
varje elev skulle betala för att gå vid läroverket. Protokollen anger även vilka
elever som ansökt och blivit beviljade nedsättning eller blivit helt befriade
från avgift.
Volym A6:3 (1949–1960), innehåller protokoll över intagningsbeslut av elever. Häri finns även betygprotokoll från den sökandes tidigare läroanstalt.
Volym A6:4 (1961–1964), innehåller protokoll rörande underlag för gymnasieintagning. Protokollen behandlar intyg, betyg, ansökningar, korrespondens
från föräldrar och protokoll över muntliga prövningar. Handlingarna saknar
såväl ordning som serieindelning och förteckning.

Utgående handlingar (B)
Koncept till utgående skrivelser (B1)
Serien B1 Koncept och skrivelser (1866–1966), 45 volymer.
Volymerna innehåller koncept och kopior över utgående skrivelser. Diarier
över de utgångna skrivelserna återfinns i serien C1, vilken är en översiktsserie
till B1 och E1. Huvuddelen av innehållet i volymerna fram till 1905 är brev
och skrivelser till eforus och domkapitlet i Uppsala och rör skolans verksamhet och löpande händelser. Efter 1905 utgår de flesta skrivelser inte längre till
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eforus, utan till Öfverstyrelsen för allmänna läroverk och Kungens befallningshavare i Uppsala län. Materialet omfattar exempelvis ekonomiska redogörelser, förslag till läsordningar, avskrifter av protokoll, tabeller över hälsotillstånd
och handlingar rörande militärövningar.
Kopior av elevers avgångsbetyg (B2)
Serien B2 Kopior av elevers avgångsbetyg (1725–1866), 4 volymer.
Volym B2:1 (1725–1839), innehåller handskrivna kopior av avgångsbetyg med
sigill. Volymen är inbunden och fram till 1804 är betygen skrivna på latin.
Volym B2:2-B2:4(1826–1866), innehåller förtryckta betygsblad som har fyllts i
för hand.
Kopior av tjänstgöringsbetyg med förteckningar (B3)
Serien B3 Kopior av tjänstgöringsbetyg med förteckningar (1896–1970), 4 volymer. Volymerna består av hand- och maskinskrivna förteckningar och
tjänstgöringsbetyg. Förteckningarna, volym B3:2 och B3:4, tjänar som ingång
till tjänstgöringsbetygen i volymerna B3:1 och B3:3. Tjänstgöringsbetygen inbegriper lärares tjänstgöring vid skolan och anger vilka klasser och ämnen som
lärarna hade ansvar för under året. Volym B3:1 är kronologiskt ordnad mellan
1896–1926. För åren 1927–1939 saknas tjänstebetyg. Mellan 1940–1948 och
1949–1970 är tjänstgöringsbetygen ordnade i alfabetisk ordning.

Diarier (C)
Diarier över inkomna och utgående skrivelser (C1)
Serien C1 Diarier över ingående och utgående skrivelser vid läroverket (1821–
1964), 9 volymer. Volymerna innehåller diariet vilket anger läroverkets olika
expeditioner utifrån: datum, ankommen handlingen, avgången handling och
åtgärd. Detta gör C1 till en översiktsserie till serierna B1 och E1. Diariet anger
dessutom: Lärares frånvaro från undervisning och Af rektor lärjungar lämnad
frihet (det gäller dock inte C1:9 som bara uppger in- och utgående handling). I
volym C1:4 och vidare antecknas handlingarnas diarienummer i diariet. Det
bör även noteras att det finns spridda diarieanteckningar i volym D1A:1.

Liggare och register (D)
Liggare över elever och elevarbeten (D1)
Under denna rubrik finns 7 serier.
Serien D1A Skolkataloger (1806–1965), 23 volymer.
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Volym D1A:1 innehåller ”Upsala Cathedralskolas journal 1806–1821”. I journalen har man för hand nedtecknat: Efori besök i skolan och anledning dertill;
Befallningar från Ephorus och Consistorium; Förändringar, Som timad med
lärarena; Anbefalld eller tillåtne förändringar med lektioner; Reperationer på
skolhuset; Examina; Flyttnings Examina och hwilka uptagas i högre class;
Zwartals examina. De efterkommande katalogerna har en annan struktur.
Volym D1A2–D1A23 innehåller tryckta klasskataloger vilka redogör för vilka
elever som gick i vilka klasser. Mellan åren (1822–1840) benämns katalogerna
Discentes i Upsala Cathedral-Schola. Katalogerna anger lärjungens födelseår,
hemort och faderns yrke och om fadern är i livet eller inte. År 1840 byter
skolkatalogerna namn till Lärare och lärjungar i Upsala Kathedral-skola, och
redovisar även vilka lärare som tjänstgjorde vid skolan. I samband med att
skolan hösten 1857 byter namn till Högre elementarläroverket i Uppsala tillkommer fler uppgifter i skolkatalogerna som; inskrivningsår, uppflyttning,
deltagande i- och befriande från undervisning. Från och med vårterminen år
1894 tillkommer uppgift om vem som tjänstgör som läroverkets läkare, och år
1897 om vem som tjänstgör som läroverksbibliotekarie. Under 1900-talet tillkommer vissa uppgifter men grundstrukturen är densamma. Att notera: i
volym D1A:23 bevaras de tre klassböcker vilka är redovisade i serien D1E.
Serien D1B Matriklar över intagna elever (1719–1966), 8 volymer.
Volymer D1B:1 innehåller handskrivna uppgifter om vilka elever som är intagna i skolan (1719–1806).
Volymerna D1B:2–D1B:6 är försedda med innehållsförteckning och namnregister (1806–1946). Matriklarna anger elevens namn, födelseår, hemvist, karaktär och faderns namn, vilken klass eleven är intagen i, medförda betyg,
vilket år eleven lämnat läroverket och av vilken anledning. Därtill återfinns
även andra anmärkningar som exempelvis om eleven är medellöshet eller har
blivit förvisad från läroverket.
Volymerna D1B:7–D1B:8 (1947–1966) saknar innehållsförteckning och namnregister.
Serien D1C Matriklar över avgångna elever (1922–1968), 5 volymer. Volymerna innehåller matriklar vilka anger: Elevens namn, datum för elevens avgång, klasser och ringar som elevens har gått i, nummer i antagningsmatrikeln,
avgång efter avlagd examen, avgång utan examen (med och utan avgångsbetyg), oguldna terminsavgifter, uppgifter om blivande verksamhet, anmärkningar
(födelseår, återintagen).
Serien D1D Elevkort (1935–1966), 16 volymer. Volymerna innehåller tryckta
elevkort vilka anger: Namn, inskrivningsdatum, nummer, klass, föregående
skola, betyg från tidigare skolgång, lärare och utskrivningsdatum. På bladen
finns även utrymme för att fylla i information om hälsotillstånd, uppförande
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och ordning, uppgift vid avgången om levnadsbana och personliga förhållanden.
Dessa fält har dock inte fyllts i.
Serien D1E Klassböcker (1865–1868).
Klassböckerna förvaras i volymen D1A:23.
Serien D1F Liggare över enskilt arbete (1931–1967), 6 volymer.
Volymerna innehåller liggare över enskilda elevarbeten och innehåller uppgifter om elevens namn, ring, och ämnet för enskilda arbete. Liggaren anger dessutom vem som har givit ut, granskat och godkänt uppgiften samt det givna
omdömet och övriga anteckningar.
Serien D1G Liggare över stipendier och premier (1846–1966), 5 volymer. Volymerna innehåller liggare över stipendierna och premier vilka redovisas årsvis. Häri finner man uppgifter om vilka som fick stipendierna och premier,
och vad i dem bestod. Exempelvis pengar eller böcker.
Betygs- och prövningskataloger (D2)
Under denna rubrik finns 5 serier.
Serien D2A Kataloger över avgångsbetyg (1900–1921), 1 volym. I denna serie
redovisas elevernas avgångsbetyg.
Serien D2B Betygskataloger (1822–1966), 161 volym. I denna serie redovisas
elevernas betyg.
Serien D2C Kataloger över flyttningsprövningar och intagning (1905–1960), 5
volymer. Volymerna innehåller uppgifter om till vilken klass eller ring som
prövning har begärts och ger examaninandens namn och dennes betyg, och
till vilken klass eller ring som prövningen berättigar.
Serien D2D Kataloger över fyllnadsprövningar, särskilda prövningar och prövningar enligt paragraf 110 (1907–1968), 9 volymer.
Volymen D2D:1 har delats upp två volymer, D2D:1a och D2D:1b.
Volym D2D:1a innehåller uppgifter om; anmälningsdag, namn, bostad,
ämnen, erlagd avgift, datum för insända handlingar, datum då eleven blev
hänvisad till läroverket eller annat läroverk samt datum för skriftliga prov
och datum för kollegieprotokoll.
Volym D2D:1b innehåller intyg om genomförda tentamina i olika ämnen.
Volymerna D2D:2-D2D8 innehåller uppgifter om: anmälningsdag, namn,
ämnen, avgifter, födelse- år och ort, studentexamen, insända handlingar, betyg
(skriftliga och muntliga), arvode till lärare och lärares kvitto.
Serien D2E Övriga prövningskataloger (1895–1969), 2 volymer.
Volym D2E:1 (1895–1904) innehåller prövningskataloger över feriearbeten.
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Volym D2E:2 (1941–1958) innehåller förteckning över privatisternas prövning.
Liggare över lärare och andra personal (D3)
Under denna rubrik finns 2 serier.
Serien D3A Tjänstematriklar och pensionsliggare (1246–1960), 5 volymer.
Volym D3A:1 (1246–1907) består av en senare handskriven sammanställning
av rektorer och lektorer för perioden.
Volymerna D3A:2–D3A:5 (1871–1960) innehåller liggare över tjänsteinnehavare med pensionsrätt. Liggarna anger uppgifter om: namn, födelseår, inträdelseår i tjänsten, tider som personen har skött tjänsten, datum för befordran,
tjänstledighet och orsak därtill. Därtill även övriga anmärkningar såsom pensionsunderlag, avgiftsprocent och pensionsavgifter.
Serien D3B Liggare över lärares undervisning (1920–1966), 1 volym. Volymen
består av liggare över lärares undervisning och innehåller uppgifter om lärares
undervisning vid andra läroanstalter (1920–1958), timlärares undervisning
(1946–1954) och lärarplanering (1962–1966).
Liggare över arkiv och inventarieförteckning(D4)
Under denna rubrik finns 3 serier.
Serien D4A Arkivförteckning (1903–1969), 1 volym. Volymen innehåller arkivförteckningar, leveransreversaler och Svensk författningssamlings föreskrifter.
Serien D4B Inventarieförteckning (odaterad), 1 volym. Volymen innehåller
register över fast egendom för; Kathedralskolan hus i kvarteret Oden beläget
vid Helga Trefaldighetskyrkan, Register över Kathedralskolans arkiv, förteckning på testamenten och donationshandlingar, register över Katedralskolans
medaljsamling, viss korrespondens gällande införskaffande av inventarier.
Samt förteckningar rörande inventarier för utbildningen. Volymen innehåller
både odaterade handlingar och handlingar som är daterade 1860-tal.
Serien D4C Bibliotekskataloger och utlåningsjournaler (1865–1920), 4 volymer.
Volym D4C:1 innehåller odaterad handskrivna bibliotekskataloger och utlåningsjournaler ordnade efter ämnen; Theologica, Historica Geographica, Chartor, Juridica, Medica, Mathematica, Phys. Artim, Chem, Autores, Classici,
Philogica, Rhetorica, Philosophica, Pedagogica, Aeconomica, Litterärhistoria,
Witterhet, etc. Journaler, tidningar etc Musikalier, Chatalogus libronum;
Wijkman och Namnregister. Biblioteksböckerna dateras i katalogerna till
1600–1800-tal.
Volym D4C:2 innehåller tryckta biblioteksförteckningar 1866 och 1881, samt
accessionskataloger (1865–1920).
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Volym D4C:3- D4C:4 (1866–1920), innehåller utlåningsjournaler. I utlåningsjournaler finns det angivet utlåningsnummer, utlånade böcker, låntagarens
namn, utlåningsdag, återlämningsdag.

Inkomna handlingar (E)
Inskrivningshandlingar (E1)
Serien E1 Inskrivningshandlingar (1822–1965), 76 volymer. Volymerna innehåller inskrivningshandlingar vilka består av ankomna betyg och intyg från
tidigare skolgång vilka utgjort underlag för inskrivning. Exempel på betyg är
skolbetyg, prästbevis, åldersbetyg och läkarbetyg/intyg (vilka intygar om elevens hälsa samt att eleven inte är bärare av smittsamma sjukdomar). Betygen
kan även innehålla information rörande elevens föräldrar och elevens moraliska fostran.
Anmälningshandlingar (E2)
Serien E2 Anmälningshandlingar till avgångsexamina och prövningar (1865–
1900), 5 volymer. Volymerna innehåller anmälningshandlingar vilka består av
skriftliga och muntlig betyg och andra handlingar som ligger till grund för
ansökningar om examen och prövningar.
Medellöshetsintyg och studiebidragsansökningar (E3)
Serien E3 Medellöshetsintyg och studiebidragsansökningar (1868–1958), 4 volymer.
Volym E3:1 (1868–1898), innehåller medellöshetsintyg, vilka anger intyg om
ålder, intyg om att föräldrar saknar tillgångar och anhållan om nedsatt terminsavgift på grund av exempelvis faderns bortgång.
Volymerna E3:2-E3:4 (1954–1958), innehåller ansökningar om studiebidrag på
förtryckta blad.
Inkomna skrivelser (E4)
Serien E4 Inkomna skrivelser (1846–1965), 49 volymer. Volymerna innehåller
skrivelser och brev. Ingången till denna serie är diariet, seriesignum C1. De
inkomna skrivelserna består av inkomna handlingarna ställda till läroverket.
Skrivelserna härrör främst från olika myndigheter såsom Domkapitlet och
Kungl. Majt. Handlingarna är till stor del handskrivna och ordnade i kronologisk ordning.
Kopior av skolstyrelsens protokoll
Serien E5 Kopior av skolstyrelsens protokoll (1958), 1 volym. Volymen innehåller kopior av protokoll.

48

ARKIV: HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I UPPSALA MED FÖREGÅNGARE

Handlingar ordnade efter ämnen (F)
Handlingar rörande Katedralskolan (F1)
Serien F1 Handlingar rörande Katedralskolan (1640–1960), 8 volymer.
Volym F1:1-F1:7 (1640–1886), innehåller handlingar skrivna på latin och
svenska. Här bör anmärkas att de tidiga volymerna spänner över långa tidsperioder. De handlingar som har bevarats består av skolordningar, tjänstgöringsbetyg, klasskataloger, utdrag ur protokoll samt ekonomiska handlingar som
räkningar, terminsavgifter och skuldböcker.
Volym F1:8 innehåller lösa handlingar och buntar. Bland dessa handlingar
finner man bl a Handledning för lärare i svensk uppsatsskrivning av professor
Gottfrid Kallensius, (manuskript). Anteckningar över HAL:s historia. Schrams, anteckningar5. Äldre borgensförbindelser för mitterminslån, bibliotekskataloger, korrespondens och avskrifter av 1600-tals handlingar.
Handlingar rörande undervisningen (F2)
Under denna rubrik finns sex serier.
Serien F2A Årsredogörelser (1806–1961), 15 volymer. Volymerna innehåller
läroverkets årsredogörelser vilka är inbundna och tryckta årsvis. Periodvis inbegrips även läroverken i Norrtelje och Enköping i årsredogörelserna. I årsredogörelserna finner man uppgifter om exempelvis; undervisning, lärare, elever, skollokaler, undervisningsmaterial, examina, nattvardsundervisning, skolkataloger
och tabeller över sjukdomstillstånd som bleksot och myopiens utbredning.
Serien F2B Scheman (1829–1966), 4 volymer.
Volym F2B:1 (1829–1850), innehåller spridda handskrivna läsordningar.
Volymerna F2B:2–F2B:3 (1901–1910), innehåller inbundna tryckta läsordningar.
Volym F2B:4 (1936–1966) innehåller tryckta scheman i lösblad.
Serien F2C Läxböcker (1865–1868), 3 volymer. Volymerna innehåller ett
mindre antal läxböcker. Läxböckerna anger vilka läxor som gavs, vilken litteratur och vilka sidor som skulle läsas.
Serien F2D Ämnen för skriftliga avgångsexamina (1864–1957), 3 volymer.
Volymerna består av inbundna volymer med ämneslistor och översättningslistor. Dessa är uppdelade efter latin- och realexamen. Elevernas provsvar
finns bevarade i F5A.
Serien F2E Ämnen för uppsatser på modersmålet (1886–1958), 8 volymer. Volymerna innehåller ämnen för uppsatser i modersmålet vilka redovisas terminsvis. Elevernas uppsatser finns bevarade i serierna F5A, F5B och F5C.
5

Schram var en av läroverkets lärare.
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Serien F2F Handlingar rörande övningsämnen (1871–1942), 2 volymer.
Volym F2F:1 innehåller tre anteckningsböcker angående skjutövningar. Anteckningarna som förts anger; datum och plats för övningarna, övningsansvarig och hur många skott som eleverna avlossade. Det finns även noteringar
om hur övningarna genomfördes.
Volym F2F:2 innehåller handlingar rörande musikuppvisningar och konserter.
Handlingar inbegriper noter, program, biljetter, tidningsrecensioner och övriga anteckningar.
Handlingar rörande skolhälsovård och skolsociala frågor (F3)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien F3A Skolläkarens verksamhet (1905–1966), 2 volymer. Volymerna
innehåller årsberättelser och tabeller. I årsberättelserna beskriver läkaren sitt
arbete vid läroverket och redogör för olika sjukdomstillstånd och förslag till
hygieniska förbättringar. Till dessa följer tabeller vilka anger antal fall för
olika sjukdomar, kroppsutveckling och allmänt hälsotillstånd. Därtill finns
även uppgifter på hur många elever som blivit befriade från kroppsövningar
på grund av fysisk nedsatt förmåga.
Serien F3B Vaktböcker (1899–1912), 6 volymer. Volymerna innehåller vaktböcker nedtecknade av vakthavande lärare vid skrivningar. De noteringar som
har gjorts anger när elever lämnar och återkommer till skrivingssalen och
orsak till varför eleven lämnat skrivsalen.
Serien F4 Handlingar rörande provåret (1875–1964), 17 volymer. Volymerna
innehåller handlingar rörande provåret som årsberättelser, korrespondens,
intyg och betyg.
Skriftliga prov och andra skriftliga arbeten (F5)
Under denna rubrik finns fem serier.
Serien F5A Skriftliga prov vid avgångs- och studentexamina (1865–1968), 292
volymer. Volymerna innehåller de av elever inlämnade provsvaren. Provfrågor och ämneslistor bevaras i F2D och F2E.
Serien F5B Skriftliga prov vid realexamen (1907–1964), 60 volymer. Volymerna innehåller de av elever inlämnade provsvaren. Provfrågor och ämneslistor
bevaras i F2D och F2E.
Serien F5C Särskild prövning för student- och realexamen (1932–1969), 65
volymer. Volymerna innehåller de av elever inlämnade provsvaren. Provfrågor och ämneslistor bevaras i F2D och F2E.
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Serien F5D Övriga skriftliga elevarbeten (1865–1962), 5 volymer. Volymerna
F5D:1–F5D:2 (1865–1869), innehåller elevers läxböcker och hemarbeten.
Dessa benämns som ”kria- och thema böcker”.
Volymerna F5D:3-F5D:4 (1932–1962), innehåller reseberättelser från stipendiater med premie från Kungafonden.
Volym F5D:5 innehåller odaterade enskilda arbeten.
Serien F5E Avhandlingar författade av lärarkandidater (1875–1915), 8 volymer.
Volymerna innehåller handskrivna avhandlingar författade av lärarkandidater
inom ramen för prövoåret. Arbetena är ordnade efter egen förteckning.
Handlingar angående studentexamen (F6)
Serien F6 Handlingar angående studentexamen (1960–1966), 2 volymer. Volymerna innehåller anmälningslistor, examenskataloger, bedömningar, betygskort och betygslistor.

Räkenskaper (G)
Serien G1 Huvudböcker (1806–1958), 6 volymer. Volymerna innehåller huvudböcker vilka redogör för skolans inkomster, utgifter, stipendiefonder och
testamenten.
Diverse räkenskapshandlingar (G2)
Serien G2 Diverse räkenskapshandlingar (1821–1928), 12 volymer.
Volym G2:1 innehåller kassaböcker för skolans bibliotek (1821–1878).
Volym G2:2 innehåller räkenskaper för stipendiefonder, premie- och fattigkassan (1821–1870).
Volym G2:3 innehåller räkenskaper rörande Lärjungarnes Enskilda Kassabok
(1839–1867). Häri redovisas terminsvis avgifter för ved, ljus, olja, kataloger m.m.
Volym G2:4 innehåller glasmästarräkningar (1852–1866). Häri redovisas vilka
elever som har betalt för sönderslagna rutor.
Volym G2:5 (1858–1867), innehåller kassabok för terminsavgiftskassan och
lärares avlöningsmedel.
Volym G2:6–G2:7 (1860–1883), (1884–1908), innehåller kassabok för lärares avlöningsmedel.
Volym G2:8 (1880–1906), innehåller kassabok för byggnadsfonden.
Volym G2:9 innehåller kassaböcker för stipendiefonder (1880–1906) och
räkenskaper rörande fastighetskontot (1892–1898).
Volym G2:10 (1864–1906), innehåller uppbördslistor för terminsavgifter.
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Volym G2:11-G2:12 (1911–1919), (1927–1928), innehåller postböcker.
Låneräkningar (G3)
Serien G3 Låneräkning (1907–1958), 3 volymer. Volymerna innehåller låneräkningar för skolans stipendier och kassor. Häri redovisas även utlåning och
räntor.
Kassaböcker för utgifter och inkomster (G4)
Serien G4 Kassaböcker för utgifter och inkomster (1880–1958), 28 volym. Volymerna innehåller information om löpande utgifter och inkomster, vilka
redovisas månadsvis.
Lönekort (G5)
Serien G5 Lönekort (1947–1956), 4 volymer. Volymerna innehåller lönekort
vilka anger namn, tjänsteanställning, födelseår, adress, mantalsskrivningsort,
mantalsskrivningsadress, månadslön och skatt. Lönekorten bevaras årsvis i
buntar, förutom G5:4 som bevaras i pärm.
Avskrifter och kvittenser (G6)
Serien G6 Avskrifter av kvittenser (1883–1907), 4 volymer. Volymerna innehåller inbetalningar till byggnadsfonden, ljus- och vedkassan, bibliotekskassan.
Häri finns även kvittenser rörande daglig verksamhet som anskaffning av
förbrukningsmaterial, reparationer och andra tjänster, vilka redovisas kronologiskt (årvis).

Övriga handlingar (Ö)
Enskilda musikfonden (Ö1)
Serien Ö1 Enskilda musikfonden (1918–1929), 1 volym. Volymen innehåller
balansräkningar, kvitton och handlingar rörande utgivna musikpremier.
Idrottsföreningen (Ö2)
Serien Ö2 Idrottsföreningen (1916–1976), 2 volymer.
Volym Ö2: 1 innehåller föreningsprotokollsböcker, tävlingsprotokollsböcker,
(häri anges tävlingsresultat för fotbollsmatcher, bandymatcher, terränglöpning, höjdhopp, föreningsrekord etc.) tävlingsregler, stadgar och verksamhetsberättelser. Häri finns även en medlemsmatrikel daterad 1880-tal.
Volym Ö2:2 innehåller kassaböcker och korrespondens.
Skytteföreningen (Ö3)
Serien Ö3 Skytteföreningen (1914–1971), 1 volym.

52

ARKIV: HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I UPPSALA MED FÖREGÅNGARE
Volymen innehåller kvittenser, stadgor, inbjudningar, medlemsmatriklar.
Handlingar är till viss del i oordning.
Gymnasistföreningar (Ö4)
Under denna rubrik finns 4 serier.
Serien Ö4A Rektoristföreningen (1848–1880), 5 volymer.
Volym Ö4A:1 (1848–1879), innehåller handskrivna protokoll rörande föreningens verksamhet.
Volym Ö4A:2 (1848–1879), innehåller förslag till och fastställda stadgor. Häri
finns även avskrifter av avgående- och inkommande korrespondens med studentföreningar vid skolor i Danmark och Norge. Även ansökningar till befattningen som föreningens sekreterare finns bevarat.
Volym Ö4A:3 (1868–1880), innehåller föreningens räkenskaper, katalog över
föreningsbiblioteket med tillhörande utlåningsdiarium. Sexmästareräkenskaper samt handskrivna skrifter om föreningens historia.
Volym Ö4A:4 (1848–1877), innehåller inbundna ”album”, diktböcker, i vilka
man har samlat litterära alster författade av föreningens medlemmar.
Volym Ö4A:5 innehåller skisser, brev, minnesanteckningar och litterära försök
författade av föreningens medlemmar. Häri finns även Sven Gyllensvärds samlade handlingar rörande föreningen. Handlingarna är till största del odaterade.
Serien Ö4B Uppsala gymnasieförbund (1880–1906), 6 volymer.
Volym Ö4B:1 (1880–1912), innehåller handskrivna protokoll rörande föreningens verksamhet.
Volym Ö4B:2 (1888–1914), innehåller stadgar, minnesblad, räkningar, kvitton
och verksamhetsberättelser.
Volym Ö4B:3 (1889–1909), innehåller inkommen korrespondens samt förslag
till förbundsmärket.
Volym Ö4B:4 (1901–1912), innehåller föreningens tidskrift Brage i en inbunden serie.
Volym Ö4B:5 innehåller minneskrifter från andra läroverk, skrifter och bidrag
som har fått pris vid litteraturtävlingar, samt föreningens biblioteksutlåningsmatrikel.
Volym Ö4B:6 innehåller skrifter och bidrag som har fått pris vid litteraturtävlingar.
Serien Ö4C Concordia (1875–1880), 3 volymer.
Volym Ö4C:1 (1875–1880), innehåller protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelser.
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Volym Ö4C:2 (1875–1880), innehåller skrifter och bidrag som har fått pris
vid litteraturtävlingar, föredrag, dikter och korrespondens.
Volym Ö4C:3 (1875–1880), innehåller handskrivna tidningar utgivna av föreningen.
Serien Ö4D Övriga föreningar och elevrådet (1899–1966), 1 volym. Volymen
innehåller kassaböcker för gymnasie- och elevrådet samt handlingar rörande
elevföreningarna; Bytesföreningen Flora, Consilium Feminarium, Fosterländska
förbundet, Mimer och Natura.
Elevtidningar (Ö5)
Serien Ö5 Elevtidningar (1841–1916), 2 volymer. Volymerna innehåller handskrivna tidningar för övriga skolföreningar. Tidningarna består oftast bara av
ett par blad och har bara utkommit i något eller några få nummer. Tidningarna riktar sig främst till rektorister (elever som går i rektorsklass).
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Referenskod: SE/ULA/10511
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
Karlbergsskolan i Köpings arkiv täcker in tidsperioden 1908–1968. Under den
perioden lever skolan under flera olika skolformer. Det finns även handlingar
i Köpings skolas arkiv som berör Karlbergsskolans verksamhet.
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Arkivförteckning
Karlbergsskolan i Köping
1905–1968
Inkluderar
Statens samskola i Köping 1905–1928
Samrealskolan i Köping 1928–1954
Kommunala gymnasiet i Köping 1948–1956
Högre allmänna läroverket i Köping 1954–1963
Karlbergsskolan i Köping 1963–1968
Omfång 9,8 hm
A Protokoll
A1 Kollegieprotokoll med bilagor (1905–1973),
5 volymer
A2 Lokalstyrelsens protokoll (1905–1958), 3 volymer
A3 Realexamensprotokoll med betygstabeller (1909–
1952), 4 volymer
A4 Klasskonferensprotokoll (1907–1966), 6 volymer
A5 Ämneskonferensprotokoll (1905–1967), 4 volymer
B Koncept och kopior av utgående skrivelser
B1 Utgående skrivelser (1905–1965), 12 volymer
B2 Tjänstgöringsbetyg (1907–1952)
B3 Skolläkarens årsredogörelser (1905–1965)
C Diarier
C1 Diarier (1905–1966), 7 volymer
D Register, förteckning, liggare, mm
D1 Liggare över elever
D1a Terminskataloger (1905–1965), 3 volymer
D1b Matriklar över intagna elever (1905–1967),
3 volymer
D1c Matriklar över avgångna elever (1905–1967),
3 volymer
D1d Elevkort (1954–1968), 3 volymer
D2 Betygskataloger
D2a Betygskataloger – allmän serie (1905–1965),
5 volymer
D2b Inträdes- och flyttningsprövningar (1905–
1968), 1 volym
D2c Prövningar före och efter real- och studentexamen (1934–1969), 1 volym
D2d Liggare över enskilda arbeten (1949–1963),
1 volym
D2e Mitterminsbetyg (1905–1906), 1 volym
D3 Liggare över personal (1905–1937), 1 volym
D4 Liggare över arkiv, inventarier och läromedel
D4a Arkivförteckningar (1900–1973), 1 volym
D4b Inventarieförteckningar (1905–1966),
1 volym
D4c Bokförteckningar (1905–1915), 1 volym
D5 Postböcker (1905–1928), 1 volym
E Inkomna handlingar
E1 Inskrivnings- och inträdeshandlingar (1905–1952),
11 volym
E2 Inkomna skrivelser
E2a Diarieförda skrivelser – allmän serie (1905–
1965), 34 volymer
E2b Diarieförda skrivelser – ej insorterade (1905–
1965), 3 volymer
E2c Ej diarieförda skrivelser (1905–1920),
1 volym
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F Ämnesordnade handlingar
F1 Handlingar rörande undervisningen
F1a Arbetsordningar (1905–1964), 1 volym
F1b Årsredogörelser (1905–1961), 4 volymer
F1c Övriga handlingar rörande undervisningen
(1928–1962), 2 volymer
F2 Skriftliga prov
F2a Skriftliga prov – studentexamen – svenskskrivningar (1951–1968), 19 volymer
F2b Skriftliga prov – realexamen – skrivningar i
olika ämnen (1910–1960), 10 volymer
F3 Handlingar rörande stipendier (1905–1953)
F4 Handlingar rörande fastigheter (1905–1960),
3 volymer
G Räkenskaper
G1 Huvudböcker (1905–1948), 1 volym
G2 Kassaböcker (1905–1957), 7 volymer
G3 Verifikationer (1905–1966), 7 volymer
G4 Förteckningar över terminsavgifter
(1911–1944), 2 volymer
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Protokoll (A)
Kollegieprotokoll med bilagor (A1)
Serien A1 Kollegieprotokoll med bilagor (1905–1973), 5 volymer.
Volymerna innehåller kollegiets protokoll, vilka är till största del handskrivna
och avhandlar skolans löpande verksamhet och händelser, såsom betygsprotokoll, betygsprövningar, beslut om flyttningar inom klasserna, klassordningar,
disciplinärenden, stipendiefrågor, uppsägningar och tjänstgöringsbetyg.
Kollegieprotokoll med bilagor för perioden (1905–1912) bevaras i Köpings skolas arkiv A1:3. Innehållet i volymerna A1:1–A1:5 finns specificerat i
volym D4a:1.
Lokalstyrelsens protokoll (A2)
Serien A2 Lokalstyrelsens protokoll (1905–1958), 3 volymer.
Volymerna innehåller lokalstyrelsens protokoll, vilka är beslutande protokoll.
Protokollen avhandlar exempelvis beviljande av nedsättningar av elevers termins- och statsavgifter.
Lokalstyrelsens protokoll med bilagor för år 1905 bevaras i Köpings skolas
arkiv A2:1. Innehållet i volymerna A2:1–A2:3 finns specificerat i volym D2a:1.
Volym A2:3 (1939–1958) innehåller även terminsavgiftsnämndens protokoll
(1928–1929).
Realexamensprotokoll med betygstabeller (A3)
Serien A3 Realexamensprotokoll med betygstabeller (1909–1952), 4 volymer.
Volymerna innehåller hand- och maskinskrivna protokoll för avgångs- och
studentexamina. I protokollen finner man examenstabeller över den skriftliga
mogenhetsprövningen i vilken även vitsord för de olika ämnena ingår.
Volym A3:2 (1921–1930) innehåller enbart betygstabeller (1929–1930).
Volym A3:3 (1931–1940) innehåller enbart betygstabeller.
Volym A3:2 (1941–1952) innehåller enbart betygstabeller.
Klasskonferensprotokoll (A4)
Serien A4 Klasskonferensprotokoll (1907–1966), 6 volymer.
Volymerna innehåller protokoll vilka behandlar enskilda elevers skolgång. I
protokollen finner man noteringar om exempelvis dåliga skrivningsresultat,
kunskapsbrister, och fallenhet för lättja. Därtill tar protokollen även upp byte
av ämnen och förslag till stipendier. Klasskonferensprotokollen är lapidariska
och beslutande, och kan i vissa fall innehålla uppgifter om enskildas personliga förhållande för vilka sekretess gäller i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
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Volym A4:1 (1907–1928) innehåller klasskonferenser för samtliga klasser.
Volym A4:2 (1929–1955) innehåller klasskonferensprotokoll för: Klass 1 6(6); 1 (1929–1942), 2 (1928–1943), 3 (1928–1955), 4 (1928–1955), 5(5)
(1928–1931), 6(6) (1928–1933).
Volym A4:3 (1942–1955) innehåller klasskonferensprotokoll för: Klass 1a 2b; 1a (1942–1955), 1b (1942–1955), 1c (1949–1955), 1d (1952–1955), 2a
(1943–1955), 2b (1943–1955).
Volym A4:4 (1942–1955) innehåller klasskonferensprotokoll för: Klass 2c-4c;
2c (1950–1955), 2d (1953–1955), 3b (1951–1955), 3c (1951–1955), 3d
(1954–1955), 4b (1945–1955), 4c (1952–1955).
Volym A4:5 (1948–1955) innehåller klasskonferensprotokoll för: Ring LI³ RIII³, LI³ (1949–1955), LII³ (1950–1955), LIII³ (1951–1955), RI³ (1948–1955),
RII³ (1949–1955), RIII³ (1950–1955).
Volym A4:6 (1960–1969) innehåller klasskonferenser för samtliga klasser.
Lucka för perioden (1956–1959), (1963–1965).
Klasskonferensprotokoll (A5)
Serien A5 Ämneskonferensprotokoll (1905–1967), 4 volymer.
Volym A5:1 (1905–1928) innehåller protokoll rörande olika ämnen. Dessa
avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska användas samt
kursplaner.
Volym A5:2 (1929–1965) innehåller protokoll rörande: Kristendom och
Historia (1929–1960), Modersmålet (1929–1962), Tyska (1929–1963), Engelska och Franska (1929–1958), Geografi (1929–1965), Matematik (1929–
1951). Dessa avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.
Volym A5:3 (1929–1967) innehåller protokoll rörande: Biologi (1929–1965),
Fysik och Kemi (1929–1961), Gymnastik (1934–1963), Hushållsgöromål
(1943–1967), Teckning (1948–1959). Dessa avhandlar främst förslag om vilken
kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.
Volym A5:4 (1949–1964) innehåller protokoll rörande: Latin och Grekiska
(1949–1963), Musik (1950–1959), Filosofi (1950–1959), Slöjd (1953–1964).
Dessa avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska användas
samt kursplaner.

Koncept och kopior av utgående skrivelser (B)
Utgående skrivelser (B1)
Serien B1 Utgående skrivelser (1905–1965), 12 volymer.
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Volymerna innehåller koncept och avskrifter över utgående skrivelser. Mellan
åren 1911–1944 är dessa ordnade efter kalenderår, därefter ordnade läsårsvis. För
(1905–1911) förvaras utgående skrivelser i Köpings skolas arkiv volym B2:2.
Tjänstgöringsbetyg (B2)
Serien B2 Tjänstgöringsbetyg (1907–1952).
Se D3:1.
Skolläkarens årsredogörelser (B3)
Serien B3 Skolläkarens årsredogörelser (1905–1965).
För perioden (1905–1920) se E2C. För perioden (1921–1965) se B1.

Diarier (C)
Diarier (C1)
Serien C1 Diarier (1905–1966), 7 volymer.
Volymerna innehåller diarier över in- och utgående korrespondens. Serien är
ordnande i kronologisk ordning.

Register, förteckning, liggare, mm (D)
Liggare över elever (D1)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien D1a Kataloger (1905–1965), 3 volymer.
Volymerna innehåller tryckta klasskataloger vilka redogör för vilka elever
som gick i vilka klasser samt personal som var knutna till skolan.
Serien D1b Matriklar över intagna elever (1905–1967), 3 volymer.
Volymerna innehåller matriklar vilka anger elevens namn, födelseår, hemvist,
karaktär och faderns namn, vilken klass eleven är intagen i, medförda betyg,
vilket år eleven lämnat läroverket och av vilken anledning.
Serien D1c Matriklar över avgångna elever (1905–1967), 3 volymer.
Volymerna innehåller matriklar vilka anger: Elevens namn, datum för elevens
avgång, klasser och ringar som elevens har gått i, nummer i antagningsmatrikeln, avgång efter avlagd examen, avgång utan examen (med och utan avgångsbetyg), oguldna terminsavgifter, uppgifter om blivande verksamhet, anmärkningar (födelseår återintagen).
Serien D1d Elevkort (1954–1968), 3 volymer.
Volymerna innehåller tryckta elevkort vilka anger: Namn, inskrivningsdatum,
nummer, klass, föregående skola, betyg från tidigare skolgång, lärare och utskrivningsdatum.
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Betygskataloger (D2)
Under denna rubrik finns fem serier.
Serien D2a Betygskataloger – allmän serie (1905–1965), 5 volymer.
I denna serie redovisas elevers betyg.
Serien D2b Inträdes- och flyttningsprövningar (1905–1968), 1 volym.
Volymen innehåller inträdesprövningar (1937–1959), samt prövning för flyttning till närmaste högre ring (1957–1968).
För perioden (1905–1906) se Köpings skolas arkiv D2E:1 och F3:2.
Lucka för åren (1907–1936).
Serien D2c Prövningar före och efter real- och studentexamen (1934–1969), 1
volym. Volymen innehåller betygskataloger för fyllnadsprövningar (1934–
1969) och särskilda prövningar (1956–1969).
Serien D2d Liggare över enskilda arbeten (1949–1963), 1 volym.
Volymen innehåller uppgifter om: Lärjungens namn, undervisningsämne,
arbetsuppgift, dag för utlämnade, uppgiven arbetstid, redovisning;
dag/sätt/omdöme, anmärkning/använd litteratur m.m., lärarens namn.
Serien D2e Mitterminsbetyg (1905–1906).
Bevaras i Köpings skolas arkiv D2c:1.
D3 Liggare över personal (1905–1937), 1 volym.
Volymen innehåller tjänstematrikel (1905–1957), tjänstgöringsbetyg (1907–
1952) och pensionsliggare (1908–1952).
Liggare över arkiv, inventarier och läromedel (D4)
Under denna rubrik finns 3 serier.
Serien D4a Arkivförteckningar (1900–1973), 1 volym.
Volymen innehåller arkivförteckningar.
Serien D4b Inventarieförteckningar (1905–1966), 1 volym.
För perioden (1905–1907) hänvisas till Köpings skolas arkiv D7:1.
Volymen innehåller inventarieförteckningar för åren (1915–1948), (1950–
1952) och (1963–1966) vilka redovisas rumsvis.
Serien D4c Bokförteckningar (1905–1915), 1 volym.
Volymen innehåller förteckningar över inköpta böcker vilka redovisas
efter ämne.
Serien D5 Postböcker (1905–1928), 1 volym.
Volymen innehåller postböcker.
För perioden (1905–1920) se Köpings skolas arkiv D5:1.
För perioden (1921–1926) saknas postböcker.
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Inkomna handlingar (E)
Inskrivnings- och inträdeshandlingar (E1)
Serien E1 Inskrivnings- och inträdeshandlingar (1905–1952), 11 volym.
Volym E1:1 (1905–1911) innehåller prästbetyg.
Volym E1:2 (1911–1920) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Volym E1:3 (1921–1929) innehåller präst- och avgångsbetyg och läkarintyg.
Volym E1:4 (1929–1935) innehåller präst- och avgångsbetyg och läkarintyg.
Volym E1:5 (1936–1941) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Volym E1:6 (1942–1944) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Volym E1:7 (1945–1946) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Volym E1:8 (1947–1948) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Volym E1:9 (1949) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Volym E1:10 (1950) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Volym E1:11 (1951–1952) innehåller präst- och avgångsbetyg.
Inkomna skrivelser (E2)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien E2a Diarieförda skrivelser – allmän serie (1905–1965), 34 volymer. Volymerna innehåller diarieförda skrivelser. Från 1951 är handlingarna ämnesordnade.
Serien E2b Diarieförda skrivelser – ej insorterade (1905–1965), 3 volymer.
Volym E2b:1 (1905–1922) innehåller diarieförda skrivelser samt ett mindre
antal ej diarieförda skrivelser.
Volym E2b:2 (1955–1956) innehåller diarieförda skrivelser.
Volym E2b:3 (1956–1965) innehåller i huvudsak tryckta cirkulärskrivelser.
Serien E2c Ej diarieförda skrivelser (1905–1920), 1 volym.
Volymen innehåller skrivelser från Köpings stadsfullmäktige 1905–1920. Häri
även skolläkarens årsberättelser med avgående klassers hälsokort (1905–1920).

Ämnesordnade handlingar (F)
Handlingar rörande undervisningen (F1)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien F1a Arbetsordningar (1905–1964), 1 volym.
61

ARKIV: KARLBERGSSKOLAN I KÖPING
Volymen innehåller arbetsordningar.
Serien F1b Årsredogörelser (1905–1961), 4 volymer.
Volymerna innehåller årsredogörelser.
Serien F1c Övriga handlingar rörande undervisningen (1928–1962), 2 volymer.
Volym F1c:1 (1928–1952) innehåller givna uppsatser.
Volym F1c:2 (1958–1962) innehåller elevfoton, klassvis.
Skriftliga prov (F2)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien F2a Skriftliga prov – studentexamen – svenskskrivningar (1951–1968), 19
volymer. Volymerna innehåller provsvar/uppsatser i svenska.
Volym F2a:1 (1951–1954) innehåller: Ring L III³ och R III³
Volym F2a:2 (1955–1957) innehåller: Ring L III³ och R III³
Volym F2a:3 (1958) innehåller: Ring A III³ och L III³ och R III³
Volym F2a:4 (1959) innehåller: Ring A III³ och L III³ och R III³
Volym F2a:5 (1960) innehåller: Ring A III³ och L III³ och R III³
Volym F2a:6 (1961) innehåller: Ring A III³ och L III³ och R III³
Volym F2a:7 (1962) innehåller: Ring A III³ och L III³ och R III³
Volym F2a:8 (1963) innehåller: Ring A III³ och L III³
Volym F2a:9 (1963) innehåller: R III³
Volym F2a:10 (1964) innehåller: Ring A III³ och L III³
Volym F2a:11 (1964) innehåller: R III³
Volym F2a:12 (1965) innehåller: Ring A III³ och L III³
Volym F2a:13 (1965) innehåller: Ring R III³
Volym F2a:14 (1966) innehåller: Ring A III³ och L III³
Volym F2a:15 (1966) innehåller: Ring L III³b och L III³
Volym F2a:16 (1967) innehåller: Ring A III³ och L III³
Volym F2a:17 (1967) innehåller: Ring R III³
Volym F2a:18 (1968) innehåller: Ring A III³
Volym F2a:19 (1968) innehåller: Ring L III³b och R III³
Serien F2b Skriftliga prov – realexamen – skrivningar i olika ämnen (1910–
1960), 10 volymer.
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Volym F2b:1 (1910) innehåller provsvar i Svenska, Tyska, Engelska, Matematik.
Volym F2b:2 (1920) innehåller provsvar i Svenska, Tyska, Engelska, Matematik.
Volym F2b:3 (1930) innehåller provsvar i Svenska, Tyska, Engelska, Matematik.
Volym F2b:4 (1940) innehåller provsvar i Svenska, Tyska, Engelska, Matematik.
Volym F2b:5 (1950) innehåller provsvar i Modersmålet, Tyska.
Volym F2b:6 (1950) innehåller provsvar i Engelska, Matematik.
Volym F2b:7 (1960) innehåller provsvar i Tyska.
Volym F2b:8 (1960) innehåller provsvar i Matematik.
Volym F2b:9 (1960) innehåller provsvar i Engelska.
Volym F2b:10 (1960) innehåller provsvar i Modersmålet.
Serien F3 Handlingar rörande stipendier (1905–1953).
Se Köpings skolas arkiv F3:1–2 och F4:1.
Serien F4 Handlingar rörande fastigheter (1905–1960), 3 volymer.
För perioden (1905–1953) se Köpings skolas arkiv F4:1.
Volym F4:1 (1904–1912) innehåller handlingar rörande skolbyggnationen
1906–1912.
Volym F4:2 (1912) innehåller Kantat uppförd i samband med invigningen år 1912.
Volym F4:3 (1959–1960) innehåller ritningsklichéer till skolbyggnaden.

Räkenskaper (G)
Huvudböcker (G1)
Serien G1 Huvudböcker (1905–1948), 1 volym.
För perioden (1905–1920) se Köpings skolas arkiv G2:3.
Volymen innehåller räkenskapssammandrag, låneräkningar, specifikationer
till diverse fonder samt specifikationer av avlöningar till och med läsåret
1937/1938.
Serien G2 Kassaböcker (1905–1957), 7 volymer.
För perioden (1905–1915) se Köpings skolas arkiv G2:2.
Volymerna innehåller kassaböcker.
Serien G3 Verifikationer (1905–1966), 7 volymer.
För perioden (1905–1927) se Köpings skolas arkiv G4:2.
Volymerna innehåller verifikationer. Lucka (1928–1957).
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Serien G4 Förteckningar över terminsavgifter (1911–1944), 2 volymer. Volymerna innehåller förteckning över avlagda terminsavgifter.
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Arkiv: Kopparbergs samrealskola med
föregångare

Referenskod: SE/ULA/10596
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
Kopparbergs samskola startades år 1891. Ur denna skola har Kopparbergs samrealskola sitt ursprung. Samrealskolan drevs i privat regi med samskolan som
huvudman. Efter kyrkostämmans beslut 1924 kom man att upprätta Kopparbergs högre folkskola, vilken bytte namn 1927 till Kopparbergs kommunala
mellanskola. Skolgången var fyraårig och byggde på den sexåriga folkskolan.
År 1946 kom skolan att bli en gemensam angelägenhet för Kopparbergs
köping och Ljusnarsbergs kommun, och skolan namn byttes till Kopparbergs
mellanskola och samrealskola. Ett nytt namnbyte gjordes 1963 till Ljusnarskolan i Kopparberg, dock förblev organisationen intakt till 1966 då enhetskolan
infördes och realskolans verksamhet upphörde.
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Arkivförteckning
Kopparbergs samrealskola med föregångare
1896–1974
Omfång 7 hm
A Protokoll
A1 Kollegiets protokoll (1924–1962), 2 volymer
A2 Lokalstyrelsens protokoll (1927–1958), 2 volymer
A3 Klasskonferensprotokoll (1957–1961), 1 volym
A4 Ämneskonferensprotokoll (1926–1960), 3 volymer
A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll (1925–1956),
2 volymer
A6 Kommittén för gamla folkskolans ombyggnad och
Byggnadskommitténs protokoll (1926–1927), 1 volym
A7 Kommittén för utredande av högre folkskolans
ombildning protokoll (1927), 1 volym
C Diarier
C1 Diarier över inkomna och utgående skrivelser
(1928–1966), 5 volymer
D Register, förteckningar, liggare mm
D1 Liggare över elever
D1a Elevförteckningar och kataloger (1901–
1966), 1 volym
D1b Förteckning över intagna och avgångna elever (1924–1959), 2 volymer
D1c Förteckning över intagna elever (1959–
19645), 1 volym
D1d Förteckning över avgångna elever (1960–
1965), 1 volym
D1e Klassböcker (1916), 1 volym
D2 Liggare över betyg
D2a Examenskataloger (1926–1966), 1 volym
D2b Betygskataloger (1902–1966), 4 volymer
D3 Liggare över lärare
D3a Lärarförteckningar (1914–1966), 2 volymer
D3b Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg
(1959–1969), 1 volym
D4 Inventarieförteckningar (1901–1955), 1 volym
D5 Förteckningar över läromedel (1901–1966)
D6 Dagböcker (1959–1966), 1 volym
D7 Liggare över utgående post (1928–1947),
3 volymer
E Inkomna handlingar
E1 Inskrivningshandlingar och inträdesansökningar
(1955–1967), 1 volym
E2 Korrespondens
E2a Korrespondens, huvudserie (1916–1968),
9 volymer
F Ämnesordnade handlingar
F1 Handlingar rörande undervisning
F1a Arbetsordningar (1924–1948), 1 volym
F1b Årsredogörelser (1901–1961), 1 volym
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F2 Handlingar rörande hälsovård och skolmåltider
(1948–1959), 1 volym
F3 Handlingar rörande skriftliga prov
F3a Skriftliga prov vid realexamen (1928–1966),
31 volym
F3b Handlingar rörande realskrivningar och deras
bedömning (1950–1958), 1 volym
F3c Handlingar rörande fyllnadsprövningar
(1952–1966), 1 volym
F3d Handlingar rörande inträdes- och flyttningsprövningar (1929–1965), 1 volym
F4 Handlingar rörande tjänster (1949–1965),
2 volymer
F5 Handlingar rörande övningsämnen och övningslärare (1949–1962), 1 volym
F6 Handlingar rörande anställda
F6a Ansökningshandlingar och meritförteckningar (1914–1968), 3 volymer
F7 Handlingar rörande ekonomiska frågor
F7a Handlingar rörande allmänna ekonomiska
frågor (1896–1963), 1 volym
F7b Handlingar rörande studiebidrag och stipendier (1949–1966), 2 volymer
F7c Handlingar rörande bidragsansökningar
(1949–1966), 1 volym
F8 Handlingar rörande skolans lokaler (1921–1954),
1 volym
F9 Handlingar rörande undervisningsmaterial, inredning och bibliotek (1940–1959), 1 volym
F10 Handlingar rörande verksamhet utanför
skolschemat (1949–1974), 1 volym
G Räkenskaper
G1 Huvudböcker (1904–1942), 11 volym
G2 Kassaböcker (1927–1940), 2 volymer
G3 Inkomstjournaler (1946–1958), 1 volym
G4 Utgiftsjournaler (1947–1958), 1 volym
G5 Avlöningsjournaler (1924–1964), 6 volymer
G6 Avlöningslistor (1949–1964), 1 volym
G7 Verifikationer (1925–1941), 5 volymer
G8 Räkenskapssammandrag m.m. (1946–1958),
1 volym
H Statistik
H1 Statistik (1959–1963), 1 volym
J Kartor och ritningar
J1 Ritningar över skolan och dess inventarier (1926–
1952), 11 volym
Ö Övriga handlingar
Ö1 Skolföreningens handlingar
Ö1a Kamratföreningens protokoll (1924–1930),
1 volym
Ö1b Kamratföreningens kassaböcker (1924–1932),
1 volym
Ö2 Tidningsurklipp (1924)
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Protokoll (A)
Kollegiets protokoll (A1)
Serien A1 Kollegiets protokoll (1924–1962), 2 volymer.
Volym A1:1 (1924–1959) innehåller protokoll med protokollsutdrag från
sammanträde med styrelsen för Kopparbergssamskola 1920. Häri även protokoll fört vid sammanträde med representanter för näringslivet år 1959. Att
notera: protokoll förda vid scrutinium, (examenssammanträde i samband
med studentexamen), (1961–1962) ingår i A1:1.
Lokalstyrelsens protokoll (A2)
Serien A2 Lokalstyrelsens protokoll (1927–1958), 2 volymer. Volymerna innehåller
lokalstyrelsens protokoll, vilka är beslutande protokoll. Protokollen avhandlar
exempelvis beviljande av nedsättningar av elevers termins- och statsavgifter.
Klasskonferensprotokoll (A3)
Serien A3 Klasskonferensprotokoll (1957–1961), 1 volym. Volymen innehåller
protokoll vilka behandlar enskilda elevers skolgång. Klasskonferensprotokollen är lapidariska och beslutande, och kan i vissa fall innehålla uppgifter om
enskildas personliga förhållande för vilka sekretess gäller i enlighet med Sekretesslagen (2009:400) 23 kap. 2§.
Ämneskonferensprotokoll (A4)
Serien A4 Ämneskonferensprotokoll (1926–1960), 3 volymer. Volymerna innehåller protokoll rörande planering av undervisningen. Dessa avhandlar främst
förslag om vilken kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.
Terminsavgiftsnämndens protokoll (A5)
Serien A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll (1925–1956), 2 volymer. Volymerna innehåller klassvis protokoll över hur mycket varje elev ska betala till
exempelvis ljus- och vedkassan, byggnadsfonden, biblioteks- och matkassan
samt till Statsverket.
Kommittén för gamla folkskolans ombyggnad och Byggnadskommitténs
protokoll (A6)
Serien A6 Kommittén för gamla folkskolans ombyggnad och Byggnadskommitténs protokoll (1926–1927), 1 volym. Volymen innehåller byggnadskommitténs
protokoll.
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Kommittén för utredande av högre folkskolans utbildnings protokoll (A7)
Serien A7 Kommittén för utredande av högre folkskolans ombildning protokoll
(1927), 1 volym. Volymen innehåller protokoll rörande skolans ombildning.

Diarier (C)
Diarier (C1)
Serien C1 Diarier över inkomna och utgående skrivelser (1928–1966), 5 volymer. Volymerna innehåller diariet.
Volym C1:3 (1947–1953) innehåller diarier med anteckningar om elevers ledighet och lärares frånvaro.
Volym C1:4 (1954–1959) innehåller diarier med anteckningar om elevers
ledighet och lärares frånvaro.

Register, förteckningar, liggare m.m. (D)
Liggare över elever (D1)
Under denna rubrik finns fem serier.
Serien D1a Elevförteckningar och kataloger (1901–1966), 1 volym. Handlingar
för perioden (1901–1918) ingår i F1B, med lucka (1907–1913). Volymen innehåller skolkataloger (även några lösa blad), med anteckningar över skolavgifter, förteckningar över medlemmar i föreningen Kopparbergs samrealskola,
intagningsnämnd, inspektorer, eforus, samt förteckningar över lärare.
Serien D1b Förteckning över intagna och avgångna elever (1924–1959), 2 volymer.
Volymerna innehåller uppgifter över elever som är intagna och avgångna
vid skolan.
Serien D1c Förteckning över intagna elever (1959–1965), 1 volym.
Volymen innehåller uppgifter om vilka elever som är intagna i skolan.
Serien D1d Förteckning över avgångna elever (1960–1965), 1 volym.
Volymen innehåller uppgifter över avgångna elever vid skolan.
Serien D1e Klassböcker (1916), 1 volym.
Volymen innehåller klassbok rörande för fyra klasser, vt 1916.
Liggare över betyg (D2)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien D2a Examenskataloger (1926–1966), 1 volym.
Volymen innehåller examenskataloger. Häri även examensordningar och
journaler vid skriftliga prov.
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Betyg ingår även i F3C och F3D.
Serien D2b Betygskataloger (1902–1966), 4 volymer.
Volymerna innehåller betygskataloger. För perioden (1902–1924) ingår i betygskatalogen F1B. Luckor (1907, 1916–1920, ht 1949).
Liggare över lärare (D3)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien D3a Lärarförteckningar (1914–1966), 2 volymer. Volymerna innehåller
förteckningar över tjänstgörande lärare. För perioden (1924–1925) och (1927–
1928) ingår dessa i F1B. För perioden (1928–1966) ingår dessa i D1A:1.
Serien D3b Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg (1959–1969), 1 volym.
Volymen innehåller liggare över tjänstgöringsbetyg. Liggaren anger lärarens
namn, tjänst, undervisningsämne, vitsord och datum för utfärdande.
Serien D4 Inventarieförteckningar (1901–1955), 1 volym.
För perioden (1901–1903), (1920–1924) ingår inventarieförteckningar i F1B.
Volymen innehåller inventarieförteckning, vilken redogör för undervisningsmaterial efter läroämne.
Serien D5 Förteckningar över läromedel (1901–1966).
Handlingarna ingår i F1B. Lucka för (1916–1919, 1936).
Serien D6 Dagböcker (1959–1966), 1 volym.
Volymen innehåller dagboksanteckningar, vilka bl a anger lärares frånvaro,
beviljade ledigheter, läsårets tider.
Serien D7 Liggare över utgående post (1928–1947), 3 volymer.
Volymerna innehåller liggare över utgående post. Vilka är antecknade
efter datum.

Inkomna handlingar (E)
Inskrivningshandlingar och inträdesansökningar (E1)
Serien E1 Inskrivningshandlingar och inträdesansökningar (1955–1967), 1 volym.
Volymen innehåller övergångsbevis, avgångsbevis och flyttningsbetyg.
Korrespondens (E2)
Serien E2a Korrespondens, huvudserie (1916–1968), 9 volymer.
Volymerna innehåller inkomna handlingar. Handlingarna för perioden (1932–
1949) är ordnade efter diarienummer, (enstaka handlingar saknas). Handlingar
för perioden (1949–1968) är ordnade i kronologisk ordning.
Volym E2a:1 (1916–1932) innehåller handlingar vilka inte har diarieförts.
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Ämnesordnade handlingar (F)
Handlingar rörande undervisning (F1)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien F1a Arbetsordningar (1924–1948), 1 volym.
Volymen innehåller antagna undervisningsscheman.
Serien F1b Årsredogörelser (1901–1961), 1 volym.
Volymen innehåller årsredogörelser vilka anger; förteckning över elever, läroböcker, lärokurser, lärare, inventarier och betygskataloger. För perioden
(1956–1957) finns även ämnen till uppsatser angivna.
Handlingar rörande hälsovård och skolmåltider (F2)
Serien F2 Handlingar rörande hälsovård och skolmåltider (1948–1959), 1 volym. Volymen innehåller förplägnadsböcker, skolläkarens årsberättelser,
handlingar rörande skolläkare- och skolskötersketjänster samt rekvisitioner av
bidrag till skolmåltider.
Handlingar rörande skriftliga prov (F3)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien F3a Skriftliga prov vid realexamen (1928–1966), 31 volym.
Volymerna innehåller elevers skriftliga provsvar.
Volymerna F3A:1-F3A:9 innehåller uppsatser i svenska.
Volymerna F3A:10-F3A:18 innehåller provsvar i matematik.
VolymernaF3A:19-F3A:25 innehåller provsvar i tyska.
Volymerna F3A:26-F3A:31 innehåller provsvar i engelska.
Serien F3b Handlingar rörande realskrivningar och deras bedömning (1950–
1958), 1 volym. Volymen innehåller anvisningar från SÖ, och uppgifter till
examensprov.
Serien F3c Handlingar rörande fyllnadsprövningar (1952–1966), 1 volym.
Volymen innehåller liggare och betyg över fyllnadsprövningar och prov vid
fyllnadsprövningar.
Serien F3d Handlingar rörande inträdes- och flyttningsprövningar (1929–1965),
1 volym.
Volymen innehåller betygskataloger för flyttnings- och inträdesprövningar,
intagningsnämndens protokoll och prov.
Handlingar rörande tjänster (F4)
Serien F4 Handlingar rörande tjänster (1949–1965), 2 volymer.

70

ARKIV: KOPPARBERGS SAMREALSKOLA MED FÖREGÅNGARE
Volymerna innehåller handlingar rörande förordnanden, tjänstledigheter,
löneklassplacering m.m. Tjänstehandlingar angående övningsämnena ingår i
F5. Tjänstehandlingar angående skolläkare och skolläkares tjänster ingår i F2.
Handlingar rörande övningsämnen och övningslärare (F5)
Serien F5 Handlingar rörande övningsämnen och övningslärare (1949–1962),
1 volym. Volymen innehåller bl a handlingar rörande undervisningsbehov,
lärarbehov, förordnanden, tjänstgöringsplaner, fyllnadsprövningar och tjänstgöringsförhållanden.

Handlingar rörande anställda (F6)
Ansökningshandlingar och meritförteckningar (F6)
Serien F6a Ansökningshandlingar och meritförteckningar (1914–1968), 3 volymer.
Volym F6a:1 (1914–1933) innehåller korrespondens med sökande lärare.
Volym F6a:2 (1932–1959) innehåller ansökningshandlingar och meritförteckningar.
Volym F6a:3 (1957–1968) innehåller ansökningshandlingar och meritförteckningar.
Handlingar rörande ekonomiska frågor (F7)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien F7a Handlingar rörande allmänna ekonomiska frågor (1896–1963), 1
volym. Volymen innehåller bl a revisionsberättelser, inkomst- och utgiftsstater, verifikationer, donationsbrev, räkenskapsutdrag, uppgiftssammanställningar och protokollsutdrag från Kopparbergs kommunalfullmäktige angående revisioner.
Serien F7b Handlingar rörande studiebidrag och stipendier (1949–1966), 2 volymer. Volymerna innehåller handlingar rörande studiebidrag och stipendier.
Serien F7c Handlingar rörande bidragsansökningar (1949–1966), 1 volym.
Volymen innehåller handlingar rörande bidragsansökningar såsom rekvisitioner och anvisningar från SÖ. Handlingar angående rekvisitioner för bidrag
till skolmåltider ingår i F2.
Handlingar rörande skolans lokaler (F8)
Serien F8 Handlingar rörande skolans lokaler (1921–1954), 1 volym.
Volymen innehåller hyreskontrakt, anbud, handlingar rörande fastighetstaxering, bränsleförbrukning, lokalvård, vaktmästarens tjänstgöring, försäkringar,
korrespondens angående reparationer och ombyggnad, samt ritningar.
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Handlingar rörande undervisningsmaterial, inredning och bibliotek (F9)
Serien F9 Handlingar rörande undervisningsmaterial, inredning och bibliotek
(1940–1959), 1 volym. Volymen innehåller anbud och ordererkännanden.
Handlingar rörande verksamheten utanför skolschemat (F10)
Serien F10 Handlingar rörande verksamhet utanför skolschemat (1949–1974), 1
volym. Volymen innehåller bl a handlingar rörande nutidsorientering, föräldrarmöten, åhörardagar, simskola, skolsamlingar, friluftsdagar, skolungdomsutbyte, skolfilmer, lotterier.

Räkenskaper (G)
Huvudböcker (G1)
Serien G1 Huvudböcker (1904–1942), 11 volym. Volymerna innehåller huvudböcker vilka redogör för skolans inkomster, utgifter.
Kassaböcker (G2)
Serien G2 Kassaböcker (1927–1940), 2 volymer.
Volymerna innehåller information om löpande utgifter och inkomster.
Inkomstjournaler (G3)
Serien G3 Inkomstjournaler (1946–1958), 1 volym.
Volymen innehåller inkomstjournaler.
Utgiftsjournaler (G4)
Serien G4 Utgiftsjournaler (1947–1958), 1 volym. Volymen innehåller utgiftsjournaler, med omkostnadsspecifikationer (1953–1958).
Avlöningsjournaler (G5)
Serien G5 Avlöningsjournaler (1924–1964), 6 volymer.
Volymen innehåller avlöningsjournaler.
Avlöningslistor (G6)
Serien G6 Avlöningslistor (1949–1964), 1 volym.
Volymen innehåller avlöningslistor. Lucka 1950–1957.
Verifikationer (G7)
Serien G7 Verifikationer (1925–1941), 5 volymer.
Volymerna innehåller verifikationer. Några enstaka verifikationer efter 1941
ingår i F7a:1.
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Räkenskapssammandrag (G8)
Serien G8 Räkenskapssammandrag m.m. (1946–1958), 1 volym. Volymen
innehåller låneräkningar, inventeringsinstrument, sammanställningar av elevavgifter, specifikationer av diverse fonder.

Statistik (H)
Statistik (H)
Serien H Statistik (1959–1963), 1 volym.
Volymen innehåller redovisningar av lärare, lärartjänster, elever, olycksfall,
biblioteksverksamhet och skriftliga prövningar.

Kartor och ritningar (J)
Ritningar över skolan och dess inventarier (J)
Serien J Ritningar över skolan och dess inventarier (1926–1952), 1 volym.
Ritningar över skollokaler ingår även i F8:1.
Volym J:1 (1926) innehåller planritning över skolhuset.
Volym J:2 (1926) innehåller ritning för värmeledning.
Volym J:3 (1926) innehåller ritningsförslag till ombyggnad av skolhuset.
Volym J:4 (1933) innehåller ritningsförslag till matsal.
Volym J:5 (1941) innehåller ritning över luftskyddscentral.
Volym J:6 (1944) innehåller skyddsplan för fastigheten.
Volym J:7 (1949) innehåller ritning över skolhusets första våning.
Volym J:8 (1952) innehåller ritningsförslag till förstärkning av mellanbjälkslag.
Volym J:9 (Utan år) innehåller ritning över skolhuset.
Volym J:10 (Utan år) innehåller ritning till bord i kemisalen.
Volym J:11 (Utan år) innehåller ritning till ritbord.

Övriga handlingar (Ö)
Skolföreningens handlingar (Ö1)
Under denna rubrik finner man två serier.
Serien Ö1a Kamratföreningens protokoll (1924–1930), 1 volym.
Volymen innehåller protokoll över elevföreningens protokoll.
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Serien Ö1b Kamratföreningens kassaböcker (1932–1934), 1 volym.
Volymen innehåller revisionsberättelser med årsberättelser.
Tidningsurklipp (Ö2)
Serien Ö2 Tidningsurklipp (1924).
Tidningsurklipp ingår i F10.
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Arkiv: Ludvikas högre allmänna läroverk med
föregångare

Referenskod: SE/ULA/12944
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
Ludvikas högre allmänna läroverks arkiv är en samling av flera olika skolverksamheter och arkivbildare. De olika arkivbildarna är Ludvika läroverk, Ludvika kommunala mellanskola, Ludvika samrealskola, Ludvika högre allmänna
läroverk.
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Arkivförteckning
Ludvika högre allmänna läroverk med föregångare
1910–1968
Ludvika högre allmänna läroverk (1944 – 1966)
Ludvika samrealskola (1930 – 1944)
Ludvika läroverk (1910 – 1913)
Ludvika kommunala mellanskola (1913 – 1933)
Omfång 9,5 hm
A Protokoll
AI Kollegiets protokoll (1930–1971), 4 volymer
AIIa Lokalstyrelsens protokoll (1930–1958), 2 volymer
AIIb Bilagor till lokalstyrelsens protokoll (1940–1959),
2 volymer
AIII Examenskataloger (1947–1969), 2 volymer
AIV Klasskonferensprotokoll (1930–1957), 7 volymer
AIVa Klasskonferensprotokoll, realskolan (1951–
1968), 7 volymer
AIVb Klasskonferensprotokoll, gymnasiet (1944–
1969), 11 volym
AVa Ämnesprotokoll, (1930–1967), 3 volymer
AVb billagor till ämnesprotokoll (1945–1966), 1 volym
AVI Intagningsnämndens protokoll (1949–1965)
AVIc Biblioteksnämndens protokoll (1937–1938)
B Utgående handlingar
BI Koncept (1945–1966), 18 volymer
C Diarier
CI Diarier (1930–1967), 7 volymer
D Liggare och register
DIa Kataloger (1930–1966), 3 volymer
DIb Matriklar över intagna elever (1930–1967),
6 volymer
DIc Matriklar över avgångna elever (1930–1967),
5 volymer
DId Klassböcker (1930–1966), 10 volymer
DIe Förteckning över påförda terminsavgifter
(1946–1957), 2 volymer
DIIa Betygskataloger (1930–1968), 9 volymer
DIIba Betygstabeller till protokollet över realexamen,
(1934–1969), 4 volymer
DIIbb Betygstabeller till protokollet över muntlig och
skriftlig i studentexamen (1947–1968), 3 volymer
DIIca Kataloger över flyttnings- och inträdesprövningar (1930–1965), 4 volymer
DIIcb Betygslistor vid inträdesprövningar (1934),
1 volym
DIIda Liggare över förrättade fyllnadsprövningar
efter avlagd examen (1935–1945), 1 volym
DIIdb Liggare över förrättade fyllnadsprövningar
samt särskilt prövning enligt § 116 (1945–1967),
1 volym
DIIe Liggare över verkställda prövningar för behörighet att undervisa i folkskolan i främmande språk
(1948–1963), 1 volym
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DIIf Liggare över de till högre allmänna läroverket i
Ludvika hänvisade examinandernas i real- och studentexamen avgifter (1947–1950), 1 volym
DIIg Kvittensliggare (1945–1969), 1 volym
DIIh Vaktjournaler (1949–1964), 2 volymer
DIIi Liggare över enskilt arbete (1945–1957),
2 volymer
DIIj Liggare för uppsatsämne (1934–1950)
DIIIa Tjänstematriklar (1930–1965), 3 volymer
DIIIb Liggare överutfärdade tjänstgöringsbetyg
(1933–1966), 2 volymer
DIIIc Liggare angående lärares undervisning i andra
läroanstalter (1933–1947)
DIVa Arkivförteckningar (1984), 1 volym
DIVb Inventarieförteckningar (1935–1962), 1 volym
DIVc Bibliotekskataloger (1918–1967), 6 volymer
EI Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda
(1930–1966), 26 volymer
EII Korrespondens (1930–1947)
FIa Arbetsordningar (1934–1965), 1 volym
FIb årsredogörelser (1930–1961), 2 volymer
FIIa Skriftliga prov i realexamen (1920–1960),
16 volymer
FIIb Skriftliga prov i studentexamen (1947–1968),
38 volymer
FIIc Lärarförordningshandlingar (1933–1944), 1 volym
FIII Handlingar rörande ekonomiska frågor
FIIIa Donationshandlingar (1945–1958), 1 volym
FIIIb Stipendie- och premiehandlingar (1953–1967),
1 volym
FIIIc Inventeringsinstrument över kontanta medel och
värde/säkerhetshandlingar (1934–1950)
FIIId Försäkringshandlingar (1934–1953)
FIIIe Handlingar rörande riksräkenskapsverket
(1931–1946)
FIIIfa Handlingar rörande allmänna arvsfonden
(1935–1945)
FIIIfb Handlingar rörande stiftelsen Frimurarebarnhuset i Stockholm (1954–1963)
FIVa Handlingar rörande ljus- och vedkassan
(1933–1945)
FIVb Handlingar rörande vaktmästare och städningspersonal (1934–1943)
FIVc Tillståndsbevis från Aktiebolaget Vin- och
Spritcentralen (1945)’
FIVd Besiktningsinstrument för orgeln (1960)
FIVe Merithandlingar, 5 volymer
G Räkenskaper
GI Kassaräkning inkomster (1932–1958), 3 volymer
GII Kassaräkning utgifter (1931–1958), 3 volymer
GIII Lönehandlingar (1935–1966), 2 volymer
GIV Rekvisitioner av anslagsmedel från
Länsstyrelsen (1947–1959)
GV Diverse räkenskaper (1930–1966), 3 volymer
Ö Övriga handlingar
Ö1 Övriga handlingar (1960)
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Protokoll (A)
Kollegiets protokoll (AI)
Serien AI Kollegiets protokoll (1930–1971), 4 volymer.
Volymerna innehåller kollegiets protokoll, vilka avhandlar skolans löpande
verksamhet och händelser. Häri även bilagor till protokollet.
Lokalstyrelsens protokoll (AII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien AIIa Lokalstyrelsens protokoll (1930–1958), 2 volymer.
Volymerna innehåller lokalstyrelsens protokoll, vilka är beslutande protokoll.
Serien AIIb Bilagor till lokalstyrelsens protokoll (1940–1959, 1940–1953 ), 1 volym.
Bilagor till lokalstyrelsen protokoll för perioden (1954–1959) ingår i AVb:1.
Volym AIIb:1 (1940–1953) innehåller bilagor till lokalstyrelsens protokoll.
Examenskataloger (AIII)
Serien AIII Examenskataloger (1947–1969), 2 volymer. Volymerna innehåller
examenskataloger. Bilagorna till dessa finns i DIIba och DIIbb.
Klasskonferensprotokoll (AIV)
Under denna rubrik finns två serier.
Serie AIVa (1930–1968), 14 volymer. Volymerna innehåller klasskonferensprotokoll från realskolan, vilka behandlar enskilda elevers skolgång.
Volym AIVa:1 (1930–1943) innehåller klasskonferensprotokoll för klass I.
Volym AVa:2 (1931–1942) innehåller klasskonferensprotokoll för klass II.
Volym AIVa:3 (1932–1944) innehåller klasskonferensprotokoll för klass III.
Volym AIVa:4 (1933–1951) innehåller klasskonferensprotokoll för klass IV.
Volym AIVa:5(1944–1952) innehåller klasskonferensprotokoll för klass I.
Volym AIVa:6 (1942–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass II.
Volym AIVa:7 (1944–1957) innehåller klasskonferensprotokoll för klass III.
Volym AIVa:8 (1951–1969) innehåller klasskonferensprotokoll för klass IV.
Volym AIVa:9 (1952–1966) innehåller klasskonferensprotokoll för klass I.
Volym AIVa:10 (1961–1964) innehåller klasskonferensprotokoll för klass II.
Volym AIVa:11 (1957–1959) innehåller klasskonferensprotokoll för klass III.
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Volym AIVa:12 (1959–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass III.
Volym AIVa:13 (1964–1967) ingår i AIVb:II, för klass II.
Volym AIVa:14 (1963–1968) innehåller klasskonferensprotokoll för klass III.
Serie AIVb (1944–1969), 11 volymer. Volymerna innehåller klasskonferensprotokoll från gymnasiet, vilka behandlar enskilda elevers skolgång.
Volym AIVb:1 (1944–1959) innehåller klasskonferensprotokoll för ring I.
Volym AIVb:2 (1945–1960) innehåller klasskonferensprotokoll för ring II.
Volym AIVb:3 (1946–1968) innehåller klasskonferensprotokoll för ring III.
Volym AIVb:4 (1958–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1.
Volym AIVb:5 (1959–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2.
Volym AIVb:6 (1960–1964) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3.
Volym AIVb:7 (1960–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1.
Volym AIVb:8 (1961–1962) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2.
Volym AIVb:9 (1961–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1.
Volym AIVb:10 (1961–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2.
Volym AIVb:11 (1962–1969) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1-3.
Ämneskonferensprotokoll (AV)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien AVa Ämnesprotokoll, (1930–1967), 3 volymer.
Volym AVa:1 (1930–1945) innehåller ämneskonferensprotokoll med tillhörande bilagor.
Volym AVa:2 (1944–1967) innehåller ämneskonferensprotokoll rörande: grekiska, kristendomskunskap, latin, matematik, modersmålet, musik, naturkunskap, ryska, tyska, slöjd och teckning.
Volym AVa:3 (1945–1967) innehåller ämneskonferensprotokoll rörande:
biologi, ekonomiska ämnen, engelska, filosofi, franska, fysik, geografi, gymnastik med lek och idrott, hemkunskap med hushållsgöromål, historia med samhällslära, samhällskunskap, kemi.
Serien AVb Bilagor till ämnesprotokoll (1945–1966), 1 volym. Volym AVb:1
(1945–1966) innehåller bilagor till ämneskonferensprotokoll rörande: engelska, filosofi, franska, geografi, historia med samhällslära, kemi, kristendom,
latin, grekiska, tyska, matematik, modersmålet, musik, slöjd.
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Intagningsnämndens och biblioteksnämndens protokoll (AVI)
Under denna rubrik finns tre serier. Att notera: serie AVIc bevaras i AVIa.
Serien AVIa Intagningsnämndens protokoll (1949–1965), 1 volym. Volymen
innehåller intagningsnämndens protokoll.
Serien AVIb Bilagor till intagningsnämndens protokoll (1954–1965) Bilagorna
till protokollen bevaras i DIIc:1.
Serien AVIc Biblioteksnämndens protokoll (1937–1938).
Biblioteksnämndens protokoll med bilagor ingår i AVa:1.

Utgående handlingar (B)
Koncept (BI)
Serien BI Koncept (1945–1966), 18 volymer. Volymerna innehåller koncept
och kopior över utgående skrivelser.

Diarier (C)
Diarier (CI)
Serien CI Diarier (1930–1967), 7 volymer. Volymerna innehåller diariet
vilket anger läroverkets olika expeditioner. Diariet för 1/7 1937–14/3 1944
ingår i DIIc:1.

Liggare och register (D)
Kataloger och matriklar (DI)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien DIa Kataloger (1930–1966), 3 volymer. Volymerna innehåller årskataloger vilka är inbundna och tryckta årsvis.
Serien DIb Matriklar över intagna elever (1930–1967), 6 volymer. Volymerna
innehåller matriklar över vilka elever som är intagna vid skolan.
Volym DIb:2 (1930–1945) innehåller gemensam matrikel för Ludvika högre
folkskola och Ludvika kommunala mellanskola.
Serien DIc Matriklar över avgångna elever (1930–1967), 5 volymer.
Volymerna innehåller matriklar över avgångna elever.
Serien DId Klassböcker (1930–1966), 10 volymer.
Volym DId:1 (1930–1931) innehåller klassböcker.
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Volym DId:2 (1939–1940) innehåller klassböcker för klass 1a.
Volym DId:3 (1939–1940) innehåller klassböcker för klass 2a.
Volym DId:4 (1939–1940) innehåller klassböcker för klass 3a.
Volym DId:5 (1940–1941) innehåller klassböcker för klass 1b.
Volym DId:6 (1940–1941) innehåller klassböcker för klass 2b.
Volym DId:7 (1940–1941) innehåller klassböcker för klass 3b.
Volym DId:8 (1959–1960) innehåller klassböcker för klass 2Ǥ
Volym DId:9 (1960–1961) innehåller klassböcker för klass LII³ ha.
Volym DId:10 (1965–1966) innehåller klassböcker för RII ma.
Serien DIe Förteckning över påförda terminsavgifter (1946–1957), 2 volymer.
Volymerna innehåller förteckning över påförda terminsavgifter.
Betygkataloger och andra liggare(DII)
Under denna serie finns 13 serier.
Serien DIIa Betygskataloger (1930–1968), 9 volymer. I denna serie redovisas
elevernas betyg terminsvis.
Serien DIIba Betygstabeller till protokollet över realexamen, (1934–1969), 4
volymer. Volymerna innehåller betygstabeller.
Volym DIIba:1 (1934–1945) innehåller betygstabeller för realexamen. Häri
även liknande handlingar för Ludvika mellanskola (1915–1933).
Volym DIIba:2 (1946–1956) innehåller betygstabeller med bilagor. För åren
1954–1955 benämns dessa som examenskatalog.
Volym DIIba:3 (1957–1962) innehåller betygstabeller med bilagor. För (vt
1960, ht 1961, 1962) benämns dessa som examenskataloger.
Volym DIIba:4 (1963–1969) innehåller betygstabeller, vilka benämns som
examenskataloger. Häri även bilagor.
Serien DIIbb Betygstabeller till protokollet över muntlig och skriftlig i studentexamen (1947–1968), 3 volymer.
Volym DIIbb:1 (1947–1956) innehåller betygstabeller med bilagor.
Volym DIIbb:2 (1957–1962) innehåller betygstabeller med bilagor. För åren
1957–1962 benämns tabellerna för examenskataloger.
Volym DIIbb:3 (1963–1968) innehåller betygstabeller med bilagor. För åren
1963–1966 används benämningen examenskataloger.
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Serien DIIca (1930–1965), Kataloger över flyttnings- och inträdesprövningar
4 volymer.
Volym DIIca:1 (1930–1945) innehåller flyttnings- och inträdesprövningar.
Volym DIIca:2 (ht 1945-vt 1949) innehåller endast inträdesprövningar.
Volym DIIca:3 (ht 1949-vt 1951) innehåller endast inträdesprövningar.
Volym DIIca:4 (ht 1945-) innehåller endast inträdesprövningar.
Serien DIIcb Betygslistor vid inträdesprövningar (1934). Dessa ingår i DIIc:1.
Serien DIIda (1935–1945), Liggare över förrättade fyllnadsprövningar efter avlagd examen 1 volym. Dessa ingår i DIIca:1.
Serien DIIdb (1945–1967), Liggare över förrättade fyllnadsprövningar samt särskilt prövning enligt § 116 1 volym. Volymen innehåller liggare över förrättade
fyllnadsprövningar. Häri även liggare över omprövningar i studentexamen.
Serien DIIe Liggare över verkställda prövningar för behörighet att undervisa i
folkskolan i främmande språk (1948–1963), 1 volym. Volymen innehåller
liggare över verkställda prövningar.
Serien DIIf (1947–1950), Liggare över de till högre allmänna läroverket i Ludvika hänvisade examinandernas i real- och studentexamen avgifter 1 volym.
Volymen innehåller liggare över real- och studentexamens avgifter.
Serien DIIg Kvittensliggare (1945–1969), 1 volym. För åren (1945–1961) ingår
dessa handlingar i DIId:1. För åren (1952–1961) ingår dessa handlingar i DIIdb:1.
Volym DIIg:1 (1961–1969) innehåller kvittensliggare, prövningar.
Serien DIIh (1949–1964), Vaktjournaler 2 volymer.
Volymerna innehåller vaktjournaler vid skrivningar.
Serien DIIi Liggare över enskilt arbete (1945–1957), 2 volymer.
Volym DIIi:1 (1945–1950) innehåller liggare över enskilt arbete.
Volym DIIi:2 (1949–1957) innehåller liggare över enskilt arbete för ring LIII³,
Ring RII³, RIII³.
Serien DIIj Liggare för uppsatsämne (1934–1950). Ingår i DIIda:1.
Tjänstematriklar och utfärdade tjänstgöringsbetyg (DIII)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien DIIIa Tjänstematriklar (1930–1965), 3 volymer.
Volym DIIIa:1 (1930–1951) innehåller tjänstematriklar. Häri även tjänstematriklar för Ludvika högre folkskola och Ludvikas kommunala mellanskola.
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Volym DIIIa:2 (1930–1964) innehåller tjänstematriklar.
Volym DIIIa:3 (1936–1965) innehåller tjänstematriklar.
Serien DIIIb Liggare överutfärdade tjänstgöringsbetyg (1933–1966). Ingår i DIIda:1.
Serien DIIIc Liggare angående lärares undervisning i andra läroanstalter
(1933–1947).
Arkivförteckningar och inventerings- och bibliotekskataloger (DIV)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien DIVa Arkivförteckningar (1984), 1 volym.
Volymen innehåller arkivförteckning.
Serien DIVb Inventarieförteckningar (1935–1962) 1 volym. För åren 1945–
1950, med lucka (1946–1949) ingår inventarieförteckningarna i FIIIa:7. Åren
1961–1962 finns inventarieförteckning för metallslöjden, träslöjden, klassrum
11–14, 21–24, 31–34, ämnesrum 15–18, 25–28, 35–38, fysikinstitutionen. Dessa
handlingar ingår i FIIIb:1.
Serien DIVc Bibliotekskataloger (1918–1967), 6 volymer.
Volym DIVc:1 (1918–1958) innehåller handlingar över boklån (ht 1918-vt
1920), (1958) samt lånestatistik (vt 1920-vt 1958).
Volym DIVc:2 (1931–1950) innehåller accesssionskatalog.
Volym DIVc:3 (1950–1955) innehåller accesssionskatalog.
Volym DIVc:4 (1951–1967) innehåller handlingar över boklån.
Volym DIVc:5 (1956–1963) innehåller förvärvsjournal.
Volym DIVc:6 (1963–1967) innehåller förvärvsjournal.

Inkomna handlingar (E)
Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda (EI)
Serien EI Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda (1930–1966), 26
volymer. Volymerna innehåller inkommande korrespondens.
Korrespondens (EII)
Serien EII Korrespondens (1930–1947). Ingår i EI.
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Handlingar ordnade efter ämnen (F)
Arbetsordningar (F1)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien FIa Arbetsordningar (1934–1965), 1 volym.
Volymen innehåller arbetsordningar med lucka för läsåren: (1937–1938, 1938–
1939, 1941–1942, 1943–1944, 1944–1945, 1965–1966).
Serien FIb Årsredogörelser (1930–1961) 2 volymer. Volymerna innehåller
läroverkets årsredogörelser vilka är inbundna och tryckta årsvis.
Skriftliga prov och lärarförordningshandlingar (FII)
Serien FIIa Skriftliga prov i realexamen (1920–1960) , 16 volymer.
Volymerna innehåller de av elever inlämnade provsvaren.
Volym FIIa:1 (vt 1930) innehåller svenska uppsatser.
Volym FIIa:2 (vt 1930) innehåller engelskt översättningsprov.
Volym FIIa:3 (vt 1930) innehåller tyskt översättningsprov.
Volym FIIa:4 (vt 1930) innehåller provräkningar.
Volym FIIa:5 (vt 1940) innehåller svenska uppsatser.
Volym FIIa:6 (vt 1940) innehåller engelska skrivningar.
Volym FIIa:7 (vt 1940) innehåller tyska skrivningar.
Volym FIIa:8 (vt 1940) innehåller provräkningar, provräkningar (ht 1940)
ingår i FIIb:33.
Volym FIIa:9 (vt 1950) innehåller prov i modersmålet klass 4a ²b.
Volym FIIa:10 (vt 1950) innehåller prov i engelska klass 4a ²b.
Volym FIIa:11 (vt 1950) innehåller prov i tyska klass 4a ²b.
Volym FIIa:12 (vt 1950) innehåller prov i matematik klass 4a ²b.
Volym FIIa:13 (vt 1960) innehåller prov i modersmålet klass 4.
Volym FIIa:14 (vt 1960) innehåller prov i engelska klass 4.
Volym FIIa:15 (vt 1960) innehåller prov i tyska klass 4.
Volym FIIa:16 (vt 1960) innehåller prov i matematik klass 4.
Serien FIIb Skriftliga prov i svenska för studentexamen (1947–1968), 38 volymer.
Volymerna innehåller de av elever inlämnade provsvaren.
Volym FIIb:1 (vt 1947) innehåller provsvar för Ring LIII³.
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Volym FIIb: 2(vt 1947) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:3 (vt 1948) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:4 (vt 1948) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:5 (vt 1949) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:6 (vt 1949) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:7 (vt 1950) innehåller provsvar för Ring LIII.
Volym FIIb:8 (vt 1950) innehåller provsvar för Ring RIII.
Provsvar för (ht 1950) ingår i FIIb:33.
Volym FIIb:9 (vt 1951) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:10 (vt 1951) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:11 (vt 1952) innehåller provsvar för Ring LIII³, RIII³.
Volym FIIb:12 (vt 1952) innehåller provsvar för Ring RIII³b.
Volym FIIb:13 (vt 1953) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:14 (vt 1953) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:15 (vt 1954) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:16 (vt 1954) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:17 (vt 1955) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:18 (vt 1955) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:19 (vt 1956) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:20 (vt 1956) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:21 (vt 1957) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:22 (vt 1957) innehåller provsvar för Ring RIII³ och LIII³ (1958).
Volym FIIb:23 (vt 1958) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:24 (vt 1958) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:25 (vt 1959) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:26 (vt 1959) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:27 (vt 1960) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:28 (vt 1960) innehåller provsvar för Ring RIII³.
Volym FIIb:29 (vt 1961) innehåller provsvar för Ring LIII³.
Volym FIIb:30 (vt 1961) innehåller provsvar för Ring RIII³.
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Volym FIIb:31 (vt 1962) innehåller provsvar för Ring LIII³, ha, nsp.
Volym FIIb:32 (vt 1962) innehåller provsvar för Ring RIII³ bi, ma.
Volym FIIb:33 (ht 1950-vt 1963) innehåller prov för bl a privatister.
Volym FIIb:34 (vt 1964) innehåller prov för: Ring: LIII³ ha, he, LIII³ nsp,
RIII³bi¹, RIII³ bi², RIII³ma¹, RIII³ ma², RIII so, fyllnadsprövning.
Volym FIIb:35 (vt 1965, ht 1965) innehåller prov för Ring: LIII³ ha, LIII³ nsp,
RIII³a, RIII b, RIII³ c, RIII³ sa, privatist, fyllnadsprövningar, särskild prövning
ht 1965.
Volym FIIb:36 (vt 1966, ht 1966) innehåller prov för Ring: LIII³ ha, LIII³
nsp, RIII³ nsp, RIII³ bi, RIII³ ma¹, RIII³ ma², RIII³ so, fyllnadsprövning,
privatist ht 1966.
Volym FIIb:37 (vt 1967) innehåller prov för Ring: LIII³ he, ha, LIII nsp, RIII
bi, RIII ma, RIII so¹, RIII so², fyllnadsprövningar.
Volym FIIb:38 (vt 1968, ht 1968) innehåller prov för Ring: LIII ha, LIII nsp,
RIII bi, RIII ma¹, RIII ma², RIII³ so¹, RIII3 so², privatister ht 1968.
Serien FIIc Lärarförordningshandlingar (1933–1944), 1 volym.
Volymen innehåller lärarförordningshandlingar.
Handlingar rörande donationer och räkenskaper (FIII)
Under denna rubrik finns 7 serier.
Serien FIIIa Donationshandlingar (1945–1958), 1 volym.
Volymen innehåller dokumentportfåtölj.
Fack nr 2: Donationsbrev från allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget 1945.
Bilaga ingår. Gåvobrev från Ställbergs Grufveaktiebolag 1953. Bilagor ingår.
Donationsbrev från Morgårdshammars Mekaniska Verkstads Aktiebolag
1957. Bilagor ingår.
Fack nr 4: Donationsbestämmelser för Johan Haglunds minnesfond 1962 och
1965. Bilagor ingår.
Fack nr 5: Donationsbrev för Maja och Knut Söderströms musikstipendiefond 1948.
Fack nr 6: Donationsbrev för disponent Atle Lundströms premiefond 1948.
Bilaga ingår. Gåvobrev för Hjälpkassan (Sociala fonden) 1954 och 1958.
Fack nr: 8 Donationsbrev för Västerbergslagens ingeniörsklubbs premiefond
1950. Bilaga ingår.
Fack nr: 9 Donationsbrev för Anna-Stina Marinders minnesfond 1952.
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Fack nr 10: Handlingar rörande rektor Gustavis minnesfond 1957. Gåvobrev
för lektor Karl-Gustaf Almqvists minnesfond 1958.
Fack nr 11: Gåvobrev för standarfonden 1958. Dokument rörande Hjalmar
Wadmans minnesfond 1965. Dokument rörande Edith och Erik Nilssons
premiefond 1965.
Fack nr 12: Förteckning över teknologie doktor Fredrik Mogensen, donerad
mineral-, bergarts- och malmsamling 1948. Reversal över skolstyrelsen i Ludvika stad år 1958 överlämnade värdehandlingar. Övriga fack innehåller handlingar som redovisas under respektive signum.
Serien FIIIb Stipendie- och premiehandlingar (1953–1967), 1 volym.
Volymen innehåller stipendie- och premiehandlingar.
Serien FIIIc Inventeringsinstrument över kontanta medel och värde/säkerhetshandlingar (1964–1936, 1940–1950).
Ingår i FIIIa:1, fack nr 1.
Serien FIIId Försäkringshandlingar (1934–1953).
Försäkringshandlingar för åren (1934–1936) ingår i EI:3. Försäkringshandlingar för
åren (1945–1965) ingår i FIIIa:1, fack nr 1, lärares och elevers försäkringar. Försäkringshandlingar för (1953) ingår i FIIIa:1, fack nr 1, förteckningar över försäkringar.
Serien FIIIe Handlingar rörande riksräkenskapsverket (1931–1946).
Ingår i FIIc:1.
Serien FIIIfa Handlingar rörande allmänna arvsfonden (1935–1945).
Ingår i DIIi:1.
Serien FIIIfb Handlingar rörande stiftelsen Frimurarebarnhuset i Stockholm
(1954–1963).
Ingår i DIIi:1.
Handlingar rörande kassor och tillstånd (FIV)
Under denna rubrik finns fem serier.
Serien FIVa Handlingar rörande ljus- och vedkassan (1933–1945).
Ingår i FIIc:1.
Serien FIVb Handlingar rörande vaktmästare och städningspersonal (1934–
1943).
Ingår i FIIc:1.
Serien FIVc Tillståndsbevis från Aktiebolaget Vin- och Spritcentralen (1945).
Ingår i FIIIa:1, fack nr 12.
Serien FIVd Besiktningsinstrument för orgeln (1960).
Ingår i FIIIa:1, fack nr 12. Bilagor ingår.
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Serien FIVe Merithandlingar, 5 volymer.
Handlingarna är ordnade i bokstavsordning.

Räkenskaper (G)
Kassaräkningar och inkomster (GI)
Serien GI Kassaräkning inkomster (1932–1958), 3 volymer. För åren (1932–
1945) ingår kassaräkningarna, inkomster i GV:1.
Kassaräkningar utgifter (GII)
Serien GII Kassaräkning utgifter (1931–1958), 3 volymer. För åren (1932–1945)
ingår kassaräkningarna, utgifter i GV:1.
Lönehandlingar (GIII)
Serien GIII Lönehandlingar (1935–1966), 2 volymer. För (1931–1944) ingår
lönehandlingar (avlöningslistor) i GV:1, med lucka åren 1937–1944. För år
1945 ingår lönehandlingar (avlöningslistor) i GV:2 jan-juli. För (1960–1966)
ingår handlingarna i GIII:2.
Rekvisitioner och anslagsmedel från Länsstyrelsen (GIV)
Serien GIV Rekvisitioner av anslagsmedel från Länsstyrelsen (1947–1959).
Ingår i GIII:1, (med bilagor).
Diverse räkenskaper (GV)
Serien GV Diverse räkenskaper (1930–1966), 3 volymer.
Volymerna innehåller diverse räkenskaper. Undervisningsmaterial och kontouttag för år 1966 ingår i GV:2.
Volym GV:1 (1930–1944) innehåller diverse räkenskaper.
Volym GV:2 (1945–1958) innehåller diverse räkenskaper.
Volym GV:3 (1958–1966) innehåller BM-kassan (fakturor) 1/7 1958–17/6
1966, expenskassan 1/7 1958–26/3 1966, understöds och premiekassan 6/12
1958–1/9 1960, huvudlärarnas inköp av förbrukningsmaterial 1964–1966, AV
1964–1966, premiekassan 9/2 1963–17/6 1966, diverse 11/8 1960, 27/6 1961,
9/11 1961, 24/11 1964–18/10 1965.

Övriga handlingar (Ö)
Övriga handlingar (Ö1)
Serien Ö1 Övriga handlingar (1960).
Ingår i DIIIa:3.
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Referenskod: SE/ULA/11097
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
Nora har haft en skola för elementärundervisning sedan 1620-talet. Denna
stadsskola förändrades år 1849 till en stadspedagogi. År 1906 slog man samman stadspedagogin med stadens flickskola, till Nora samskola, och bytte
namn till Nora kommunala mellanskola 1920. Under andra hälften av 1940talet omvandlades kommunala mellanskolan till Nora samrealskola.
Anmärkning
Stora delar av arkivet brandskadades svårt i samband med att skolan brann
1966. Vilket gör att många handlingar inte är fria för läsning innan restaurering. Arkivet är förordnat i enlighet med SFS 1903 N:o 56.
Arkivet innehåller i huvudsak handlingar från 1900-talet. Med undantag
för volym CIIa:1 ”Album Scholae Norensis”, elevmatrikel för åren 1748–1886,
och volym J:1 ” Then Stoormechtige, Högborne Furstes och Christelighe Herres, Her Gustaffs, Fordom Sweriges --- Konungs ets. Historia”.
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Arkivförteckning
Nora samrealskola
1748–1965
Omfång 3,5 hm
A Protokoll och examenskataloger
AI Skolstyrelsens protokoll med bilagor (1958–1960),
2 volymer
AII Betygskataloger (1915–1965), 7 volymer
AIIA Kataloger över inträdes- och flyttningsprövningar
(1934–1965), 3 volymer
AIII Betygstabeller till protokollet över realexamen
(1921–1965), 5 volymer
AIV Liggare över fyllnadsprövningar och särskilda
prövningar (1935–1965), 2 volymer
B Koncept (eller kopior av utgående skrivelser)
Ingår i serie D Korrespondens
C Diarier, matriklar mm
CI Skolstyrelsens diarier (1959–1960), 1 volym
CIIa Matriklar över intagna lärjungar (1748–1965),
3 volymer
CIIb Matriklar över avgångna lärjungar (1955–1965),
1 volym
CIII Inskrivningshandlingar (1960–1963), 1 volym
CIV Arkivförteckningar (1964), 1 volym
CV Olika matriklar m.m. (1920–1956), 2 volymer
D Korrespondens
D Korrespondens (1944–1963), 3 volymer
E Handlingar angående undervisningen
EI Klasskonferensprotokoll (1920-talet), 1 volym
EII Handlingar angående prov av olika slag (1950–
1960-tal), 1 volym
EIII Ansökningshandlingar till rektorstjänst (1964),
1 volym
F Ekonomiska handlingar
FI Inventarieförteckningar (1900-talet), 1 volym
FII Räkenskaper
FIIa Kassaböcker (1950–1958), 4 volymer
FIIb Låneräkningar (1955–1958), 1 volym
FIIc Kopior av avlönelistor (1948–1958), 3 volymer
FIId Journaler över inskrivningsavgifter samt
terminsavgifter (1945–1958), 2 volymer
FIIe Uppgifter om statlig studiehjälp (1958–
1960), 1 volym
FIIf Ansökningar om särkskilt studiebidrag
(1958–1964), 1 volym
FIIg Olika räkenskaper m.m. (1920–1950-talen),
1 volym.
G Handlingar till olika serier
G Handlingar till olika serier (1900-talet), 3 volymer
H Övriga handlingar
H Övriga handlingar (1766–1960), 4 volymer
J Tryck
J Tryck (1622), 1 volym
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Protokoll och examenskataloger (A)
Skolstyrelsens protokoll med bilagor (AI)
Serien AI Skolstyrelsens protokoll med bilagor (1958–1960), 2 volymer.
Volymer A1:1 (1958–1960) innehåller skolstyrelsen protokoll. Häri även
sammanträde med övningslärare och rektorer vid samtliga under skolstyrelsen
lydande läroanstalter, 20/4 1961.
Handlingarna är brand- och vattenskadade.
Volym A1:2 (1959) innehåller bilagor till skolstyrelsens protokoll.
Handlingarna är brand- och vattenskadade.
Betygskataloger (AII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien AII Betygskataloger (1915–1965), 7 volymer.
Volym AII:1 (1915–1920) innehåller betygskataloger. Katalogen kan inte öppnas så bladen sitter ihop på grund av brand- och vattenskada. Volymen lånas
inte ut före konservering.
Volym AII:2 (1920–1930) innehåller betygskataloger. Katalogen kan inte
öppnas så bladen sitter ihop på grund av brand- och vattenskada. Volymen
lånas inte ut före konservering.
Volym AII:3 (1930–1945) innehåller betygskataloger. Katalogen kan inte
öppnas så bladen sitter ihop på grund av brand- och vattenskada. Volymen
lånas inte ut före konservering.
Volym AII:4 (1946–1953) innehåller betygskataloger. Texten till stor del utplånad på grund av brand- och vattenskada. Volymen lånas inte ut före konservering.
Volym AII:5 (1953–1958) innehåller betygskataloger med ranglistor. Häri
även en katalog över inträdes- och flyttningsprövningar (1956–1957). Texten
till stor del utplånad.
Volym AII:6 (1958–1963) innehåller betygskataloger med ranglistor. Häri
även en katalog över inträdes- och flyttningsprövningar (1958–1962). Texten
till stor del utplånad.
Volym AII:7 (1963–1965) innehåller betygskataloger med ranglistor. Texten
till stor del utplånad.
Serien AIIA Kataloger över inträdes- och flyttningsprövningar (1934–1965), 3
volymer. Handlingar för perioden (1956–1957) förvaras i AII:5. Handlingar för
perioden (1958–1962) förvaras i AII:6.
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Volym AIIA:1 (1934–1948) innehåller kataloger över inträdesprövningar.
Volym AIIA:2 (1934–1955) innehåller kataloger över flyttningsprövningar.
Handlingarna är brand- och vattenskadade.
Volym AIIA:3 (1963–1965) innehåller handlingar rörande inträdes- och flyttningsprövningar.
Betygstabeller till protokoll över realexamen (AIII)
Serien AIII Betygstabeller till protokollet över realexamen (1921–1965), 5 volymer. Volymerna innehåller betygstabeller till protokollet över realexamen. I
volymerna AIII:2, AIII:3 och AIII:4 finns även ranglistor.
Liggare över fyllnadsprövningar och särskilda prövningar (AIV)
Serien AIV Liggare över fyllnadsprövningar och särskilda prövningar (1935–
1965), 2 volymer.
Volym AIV:1 (1935–1965) innehåller fyllnadsprövningar över realexamen.
Volym AIV:2 (1961–1965) innehåller prövningar enligt fodringarna för realexamen.

Koncept (B)
Koncept (eller kopior av skrivelser) (B)
Serien B Koncept (eller kopior av utgående skrivelser). Ingår i Korrespondens (D)

Diarier, matriklar mm (C)
Skolstyrelsediarier (CI)
Serien CI Skolstyrelsens diarier (1959–1960), 1 volym. Volymen är brand- och
vattenskadad. Texten är till stort del utplånad.
Matriklar över lärljungar (CII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien CIIA Matriklar över intagna lärjungar (1748–1965), 3 volymer.
Volym CIIA:1 (1748–1886) innehåller matrikeln ”Album Scholae Norensis”.
Volym CIIA:2 (1955–1965) innehåller intagningskatalog. Katalogen kan inte
öppnas då bladen sitter ihop på grund av brand- och vattenskada. Volymen
lånas inte ut före konservering.
Volym CIIA:3 (1856–1859) innehåller matrikel över intagna lärjungar. Texten
är till stor del utplånad.

92

ARKIV: NORA SAMREALSKOLA
Serien CIIB Matriklar över avgångna lärjungar (1959–1965), 1 volym. Volymen innehåller matrikel över avgångna lärjungar.
Inskrivningshandlingar (CIII)
Serien CIII Inskrivningshandlingar (1960–1963), 1 volym. Volymen innehåller
inskrivningshandlingar. Handlingarna är svårt brandskadade och lånas inte ut
före konservering.
Arkivförteckningar (CIV)
Serien CIV Arkivförteckningar (1964), 1 volym. Volymen innehåller arkivförteckning. Förteckning är förtecknad innan branden 1966.
Olika matriklar m.m. (CV)
Serien CV Olika matriklar m.m. (1920–1956), 2 volymer.
Volym CV:1 (1920–1956) innehåller uppgifter om utfärdade tjänstgöringsbetyg.
Volym CV:2 (1950-tal) innehåller matriklar över ordinarie lärare i läroämnen.
Handlingarna är svårt brandskadade och lånas inte ut före konservering.

Korrespondens (D)
Korrespondens (D)
Serien D Korrespondens (1944–1963), 3 volymer.
Volymerna innehåller korrespondens, skrivelser och koncept.

Handlingar angående undervisningen (E)
Klasskonferensprotokoll (EI)
Serien EI Klasskonferensprotokoll (1920-talet), 1 volym. Volymen innehåller
klasskonferensprotokoll. Handlingarna är brandskadade och sönderrivna och
lånas inte ut innan konservering.
Handlingar angående prov av olika slag (EII)
Serien EII Handlingar angående prov av olika slag (1950–1960-tal) 1 volym.
Volymen innehåller bl a viss skripta. Handlingar är skadade och får inte lånas
ut innan konservering.
Ansökningshandlingar till rektorstjänst (EIII)
Serien EIII Ansökningshandlingar till rektorstjänst (1964) 2 volymer.
Volym EIII:1 (1964) innehåller handlingar rörande tillsättandet av rektorstjänst. Bladen sitter ihop på grund av brand- och vattenskada. Volymen lånas
inte ut före konservering.
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Volym EIII:2 (1964) innehåller handlingar rörande tillsättandet av rektorstjänst.

Ekonomiska handlingar (F)
Inventarieförteckningar (FI)
Serien FI Inventarieförteckningar (1900-talet) 1 volym.
Volymen innehåller inventarieförteckning. Texten är delvis utplånad.
Räkenskaper (FII)
Under denna rubrik finns sju serier.
Serien FIIa Kassaböcker (1950–1958), 4 volymer.
Volym FIIa:1 (1950–1956) innehåller kassaböcker rörande inkomster.
Volym FIIa:2 (1950–1956) innehåller kassaböcker rörande utgifter.
Volym FIIa:3 (1956–1958) innehåller kassaböcker rörande inkomster.
Volym FIIa:4 (1956–1958) innehåller kassaböcker rörande utgifter.
Serien FIIb Låneräkningar (1955–1958), 1 volym.
Volymen innehåller låneräkningar.
Serien FIIc Kopior av avlönelistor (1948–1958), 3 volymer.
Volymerna innehåller kopior av lönelistor.
Serien FIId Journaler över inskrivningsavgifter samt terminsavgifter (1945–
1958) 2 volymer. Volymerna innehåller journaler över erlagda inskrivningsavgifter och terminsavgifter.
Serien FIIe Uppgifter om statlig studiehjälp (1958–1960), 1 volym.
Volymen innehåller handlingar rörande statlig studiehjälp.
Serien FIIf Ansökningar om särkskilt studiebidrag (1958–1964), 1 volym.
Volymen innehåller handlingar rörande ansökningar om särskilda studiebidrag. Handlingarna är skadade och lånas inte ut innan konservering.
Serien FIIg Olika räkenskaper m.m. (1920–1950-talet) 1 volym.
Volymen innehåller bl a räkenskapssammandrag och verifikationer. Handlingarna är skadade och lånas inte ut innan konservering.

Handlingar till olika serier (G)
Handlingar till olika serier (G)
Serien G Handlingar till olika serier (1900-talet), 3 volymer.
Volymerna innehåller delvis svårt brandskadade handlingar, och lånas inte ut
innan konservering.
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Övriga handlingar (H)
Övriga handlingar (H)
Serien H Övriga handlingar (1766–1960), 4 volymer.
Volym H:1 (1766–1828) innehåller Nora skräddarämbetets minnesbok. Handlingen är skadad och lånas inte ut innan konservering.
Volym H:2 (1828–1846) innehåller Nora skräddarämbetets minnesbok. Handlingen är skadad och lånas inte ut innan konservering.
Volym H:3 (1800-talets förra hälft) innehåller Sångbok som tillhört rektor
(1832–1844) vid Norra stadsskolan C A Holmberg. Handlingarna är brandskadade och lånas inte ut innan konservering.
Volym H:4 (195–1960-tal) innehåller lokalombudets för Läroverkslärarnas Riksförbund (LR) handlingar (lokalombudspärm, kvittensblock, avgiftsredovisningar).
Tryck (J)

Serien J Tryck (1622), 1 volym.
Volymen innehåller bokverket, Then Stoormechtige, Högborne Furstes och
Christelighe Herres, Her Gustaffs, Fordom Sweriges --- Konungs ets. Historia.
Lånas inte ut innan konservering.
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Referenskod SE/ULA/11296
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.

Historik
Salas skolverksamhet har flera olika arkivbildare, där verksamheterna i vissa
fall går in i varandra. Sala gymnasiums arkiv består av handlingar från det
kommunala gymnasiet (1951–1971), och från det högre allmänna läroverket
(1957–1965). Det finns även handlingar från (1951–1957) som ingår i arkivet
från Sala realskola.
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Arkivförteckning
Sala gymnasium
1957–1959 Högre allmänna Läroverket och kommun
gymnasiet
1959–1961 Högre allmänna Läroverket
1961–1965 Högre allmänna Läroverket och Försökskolans Norra Högstadium
1962–1963 Gymnasiet, Realskolan och grundskolans
Norra Högstadium
1965–1966 Treåriga Gymnasiet, Sociala och ekonomiska Fackskolorna och Grundskolans Norra Högstadium
1966–1971 Ekebyskolan: Gymnasium. Fackskolan och
Högstadium
Omfång 5,6 hm
A Protokoll
AI Kollegiets protokoll med bilagor (1951, 1960–1971),
2 volymer
AII Protokoll vid examina med bilagor (1954–1968),
1 volym
AIII Klasskonferensprotokoll (1951–1969), 7 volymer
AIV Ämneskonferensprotokoll (1951–1971), 7 volymer
AV Nämndernas protokoll med bilagor (1950–1971),
2 volymer
B Koncept eller kopior av utgående skrivelser
(Handlingarna ingå i serie EII)
C Diarier
CI Rektors diarier (1957–1972), volymer
D Register, förteckningar, liggare mm
DI Kataloger och matriklar
DIa Kataloger (1951–1971), 1 volym
DIb Matriklar över intagna elever (1951–1968),
8 volymer
DIc Matriklar över avgångna elever (1951–1968),
6 volymer
DId Elevkort
(Elevkorten förvaras i Sala kommunarkiv)
DIe Liggare över prövningar (1955–1974),
7 volymer
DII Betygskataloger (1957–1971), 7 volymer
DIII Liggare över lärare och annan personal
DIIIa Tjänstematriklar och pensionsliggare
(1957–1970), 1 volym
DIIIb Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg
(1955–1970), 4 volymer
DIV Arkiv och inventarieförteckningar
DIVa Liggare över arkiv (1957–1971), 1 volym
DIVb Liggare över inventarier (1959–1971),
1 volym
E Inkomna handlingar
EI Inkomna skrivelser från myndighet (1957–1971),
14 volymer
EII Korrespondens (1957–1971), 27 volymer

98

F Ämnesordande handlingar
FI Handlingar rörande undervisningen
FIa Arbets- och examensordningar (1951–1971),
1 volym
FIb Årsredogörelser (1951–1961), 1 volym
FII Handlingar rörande skolvård och andra skolsociala frågor
FIIa Handlingar rörande skolhälsovård (1951–
1971), 1 volym
FIIb Elevakter med bilagor
(Akterna förvaras i Sala kommunarkiv)
FIII Skriftliga prov
FIIIa Ordinarie serie (1954–1968), 6 volymer
FIIIb Särskilda prov (1952–1969), 3 volymer
FIV Handlingar rörande tjänstetillsättningar och
förordnanden (1956–1972), 5 volymer
G Räkenskaper
GI Verifikationer (1958–1966), 9 volymer
GII Övriga räkenskaper (1959–1969), 1 volym
H Statistik
HI Undervisningsstatstik (1949–1970), 1 volym
Ö Övriga handlingar
ÖI Handlingar rörande skolans historia (1954–1973),
1 volym
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Protokoll (A)
Kollegiets protokoll med bilagor (AI)
Serien AI Kollegiets protokoll med bilagor ((1951) 1960–1971), 2 volymer.
Protokoll och bilagor för perioden (1951–1960) förvaras i Sala realskolas
arkiv AI:3.
Volymerna består av inbundna protokoll och bilagor vilka avhandlar skolans
löpande verksamhet.
Protokoll vid examina med bilagor (AII)
Serien AII Protokoll vid examina med bilagor (1954–1968), 1 volym.
Volymen innehåller protokoll för avgångs- och studentexamina. I protokollen
finner man examenstabeller för de olika ämnena ingår.
Volymen förvaras i Sala kommunarkiv.
Klasskonferensprotokoll (AIII)
Serien AIII Klasskonferensprotokoll (1951–1969), 7 volymer. Volymerna innehåller protokoll vilka behandlar enskilda elevers skolgång. Klasskonferensprotokollen är lapidariska och beslutande, och kan i vissa fall innehålla uppgifter
om enskildas personliga förhållande för vilka sekretess gäller i enlighet med
Sekretesslagen (2009:400) 23 kap. 2§.
Volymen förvaras i Sala kommunarkiv.
Ämneskonferensprotokoll (AIV)
Serien AIV Ämneskonferensprotokoll (1951–1971), 7 volymer. Volymerna
innehåller handlingar vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen. Ämneskonferensprotokoll för
perioden (1951–1955) förvaras Sala realskolas arkiv AV:2.
Volym AIV:1 (1955–1967) innehåller protokoll rörande: Kristendom, Modersmål, Latin, Tyska samt Franska.
Volym AIV:2 (1955–1967) innehåller protokoll rörande: Spanska, Historia och
Samhällslära, Samhällskunskap, Geografi, Matematik, Biologi och Fysik.
Volym AIV:3 (1955–1967) innehåller protokoll rörande: Kemi, Handelsämnen, Teckning, Musik, Gymnastik, Slöjd, Hemkunskap, Tekniska ämnen samt
Historia och Samhällskunskap.
Volym AIV:4 (1960–1966) innehåller protokoll rörande: Kristendomskunskap, Religionskunskap, Modersmål/dramatik, Engelska, Tyska, Franska, Latin, Grekiska samt Allmän språkkunskap.
Volym AIV:5 (1967–1971) innehåller ämneskonferensprotokoll från Handelsgymnasiet och Tekniska gymnasiet i Västerås.
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Volym AIV:6 (1967–1971) innehåller protokoll rörande: Spanska, Historia,
Samhällskunskap, Geografi, Filosofi/Psykologi, Matematik samt Fysik.
Volym AIV:7 (1967–1971) innehåller protokoll rörande: Kemi, Ergonomi,
Biologi, Naturvetenskap, Hemkunskap, Teckning, Gymnastik, Musik, Slöjd,
Familje- och socialkunskap, Företagsekonomi, Tekniska ämnen, Rättkunskap
samt Arbetslivsorientering. Häri även protokoll för kvällsgymnasium.
Nämnders protokoll med bilagor (AV)
Serien AV Nämndernas protokoll med bilagor (1950–1971), 2 volymer. Intagningsnämndens protokoll för perioden (1957–1959) förvaras i Sala realskolas
arkiv AVI:1.
Volym AV:1 (1950–1954) innehåller protokoll med bilagor från gymnasiekommittén.
Volym AV:2 (1960–1971) innehåller intagningsnämndens protokoll. Volymen
förvaras enligt arkivförteckningen på Skolexpeditionen på Kungsgatan i Sala.

Koncept eller kopior av utgående skrivelser (B)
Handlingarna ingår i serie EII.

Diarier (C)
Rektors diarier (CI)
Serien CI Rektors diarier (1957–1972), 3 volymer.
Volymerna innehåller rektors diarie.

Register, förteckningar, liggare mm (D)
Kataloger och matriklar (DI)
Under denna rubrik finns fem serier.
Serien DIa Kataloger (1951–1971), 1 volym. Volymen innehåller tryckta skolkataloger vilka innehåller bl a information om lärare, elever och övrig personal. Härtill även skolans regelverk och åtgärder vid utbrott av olika sjukdomar. Skolkatalogerna som bevaras i volymen är: Kommunala Gymnasiet
(1951–1957), Högre allmänna läroverket och Kommunala Gymnasiet (1957–
1959), Högre allmänna läroverket (1959–1961), Högre allmänna läroverket
och Försöksskolans Norra Högstadium (1961–1965), Gymnasiet, Realskolan
och Grundskolans Norra Högstadium (1962–1963), Sociala och ekonomiska
Fackskolorna och Grundskolans Norra Högstadium (1965–1966), Ekebyskolan: Gymnasium, Fackskolan och Högstadium (1966–1971).
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Serien DIb Matriklar över intagna elever (1951–1968), 8 volymer.
Volym DIb:1 (1951–1960) innehåller elevmatriklar från Kommunala Gymnasiet.
Volym DIb:2 (1957–1962) innehåller elevmatriklar från Högre allmänna läroverket.
Volym DIb:3 (1960–1965) innehåller elevmatriklar från Kommunala Gymnasiet.
Volym DIb:4 (1962–1966) innehåller elevmatriklar från Handelsgymnasiet.
Volym DIb:5–6 (1963–1966) innehåller elevmatriklar från Allmänna och
merkantila Fackskolor.
Volym DIb:7 (1965–1967) innehåller elevmatriklar från Sociala och tekniska
Fackskolan.
Volym DIb:8 (1965–1968) innehåller elevmatriklar från Gymnasiet.
Serien DIc Matriklar över avgångna elever (1951–1968), 6 volymer.
Volym DIc:1 (1951–1963) innehåller elevmatriklar från Kommunala Gymnasiet.
Volym DIc:2 (1963–1968) innehåller elevmatriklar från Kommunala Gymnasiet.
Volym DIc:3 (1963–1966) innehåller elevmatriklar från Tekniska Gymnasiet.
Volym DIc:4 (1963–1966) innehåller elevmatriklar från Handelsgymnasiet.
Volym DIc:5 (1964–1968) innehåller elevmatriklar från Tekniska- Allmännaoch Merkantila Fackskolan.
Volym DIc:6 (1968) innehåller elevmatriklar från Fackskolan.
Serien DId Elevkort (Serien förvaras i Sala kommunarkiv.)
Serien DIe Liggare över prövningar (1955–1974), 7 volymer.
Volym DIe:1 (1955–1969) innehåller fyllnadsprövningar efter avlagd studentexamen.
Volym DIe:2 (1958–1961) innehåller flyttnings- och inträdesprövningar.
Volym DIe:3 (1958–1968) innehåller prövningar jämlikt § 110 mm 2–3.
Volym DIe:4 (1958–1969) innehåller särskilda prövningar enligt fodringarna
för studentexamen.
Volym DIe:5 (1959–1969) innehåller omprövningar i studentexamen.
Volym DIe:6 (1962–1974) innehåller flyttnings- och inträdesprövningar.
Volym DIe:7 (1966–1974) innehåller särskilda prövningar och fyllnadsprövningar för Gymnasiet och Fackskolan.
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Betygskataloger (DII)
Serien DII Betygskataloger (1957–1971), 7 volymer.
Att notera: Serien förvaras i Sala kommunarkiv.
Volym DII:1 (1957–1959) innehåller betygskataloger från Kommunala
Gymnasiet.
Volym DII:2 (1959–1961) innehåller betygskataloger från Högre allmänna
läroverket.
Volym DII:3 (1961–1963) innehåller betygskataloger från Högre allmänna
läroverket.
Volym DII:4 (1963–1966) innehåller betygskataloger från Gymnasiet.
Volym DII:5 (1963–1966) innehåller betygskataloger från Fackliga tekniska
linjen.
Volym DII:6 (1963–1971) innehåller betygskataloger från Fackskolan: alla
linjer.
Volym DII:7 (1966–1971) innehåller betygskataloger från Ekebyskolan: gymnasium, fackskola, högstadium.
Liggare över lärare och annan personal (DIII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien DIIIa Tjänstematriklar och pensionsliggare (1957–1970), 1 volym.
Volymen innehåller liggare över tjänsteinnehavare med pensionsrätt.
Serien DIIIb Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg (1955–1970), 4 volymer.
Volymerna innehåller liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg.
Volym DIIIb:4 (1960–1970) innehåller kompetensintyg för undervisning i
främmande språk.
Arkiv och inventarieförteckningar (DIV)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien DIVa Liggare över arkiv (1957–1971), 1 volym.
Volymen innehåller arkivförteckning enligt lösbladssystem, upprättad 1974.
Serien DIVb Liggare över inventarier (1959–1971), 1 volym.
Volymen innehåller inventarieförteckningar.
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Inkomna handlingar (E)
Inkomna skrivelser från myndighet (EI)
Serien EI Inkomna skrivelser från myndighet (1957–1971), 14 volymer.
Serien utgallrad enligt RA:s gallringsbeslut nr 421, 5/6 1974 och rektorbeslut
21/1 1975.
Korrespondens (EII)
Serien EII Korrespondens (1957–1971) 27 volymer.
Volymerna innehåller in- och utgående korrespondens. Volymerna har innehållsregister.

Ämnesordande handlingar (F)
Handlingar rörande undervisningen (FI)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien FIa Arbets- och examensordningar (1951–1971), 1 volym.
Volymen innehåller arbets- och examensordningar för perioden (1961–
1971). Arbets- och examensordningar för (1951–1960) förvaras i Sala realskolas arkiv FIA:1.
Serien FIb Årsredogörelser (1951–1961), 1 volym.
Volymen innehåller årsredogörelser för: Kommunala Gymnasiet (1951–1957),
Högre allmänna läroverket och Kommunala Gymnasiet (1957–1959), Högre
allmänna läroverket (1959–1961). Årsredogörelserna innehåller information
om skolorganisation, undervisning, timplanen, läroböcker, friluftsverksamhet,
enskilt arbete, lärare och övriga befattningshavare, stipendier, understöd,
premier, gåvor, donationer, byggnader och donationer.
Handlingar rörande skolvård och andra skolsociala frågor (FII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien FIIa Handlingar rörande skolhälsovård (1958–1971), 1 volym.
Volymen innehåller årsberättelser och tabeller. I årsberättelserna redogör
läkaren för vilka sjukdomar och skador som har förekommit vid skolan.
Serien FIIb Elevakter med bilagor (Akterna förvaras i Sala kommunarkiv).
Skriftliga prov (FIII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien FIIIa Ordinarie serie (1954–1968), 6 volym.
Volymerna innehåller de av elever inlämnade provsvaren.
Serien FIIIb Särskilda prov (1952–1969), 3 volymer.
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Volymerna innehåller de av elever inlämnade provsvaren.
Volym FIIIb:1 (1952–1957) innehåller inträdes- och flyttningsprov vid Högre
allmänna Läroverket.
Volym FIIIb:2 (1958–1968) innehåller särskilda prövningar för studentexamen, och omprövningar.
Volym FIIIb:3 (1959–1969) innehåller fyllnadsprövningar efter avlagd studentexamen, och omprövningar.
Handlingar rörande tjänstetillsättningar och förordnanden (FIV)
Serien FIV Handlingar rörande tjänstetillsättningar och förordnanden (1956–
1972), 5 volymer.
Volym FIV:1 (1956–1959) innehåller handlingar rörande tjänstlediga och förordnade lärare.
Volym FIV:2 (1960–1963) innehåller handlingar rörande tjänstlediga och
förordnade lärare.
Volym FIV:3 (1964–1969) innehåller handlingar rörande tjänstlediga och
förordnade lärare.
Volym FIV:4 (1967–1969) innehåller handlingar rörande tjänstledigheter.
Volym FIV:5 (1969–1972) innehåller handlingar rörande tjänstledigheter.

Räkenskaper (G)
Verifikationer (GI)
Serien GI Verifikationer (1958–1966), 9 volymer.
Volymerna innehåller verifikationer.
Övriga räkenskaper (GII)
Serien GII Övriga räkenskaper (1959–1969), 1 volym.
Volymen innehåller räkenskapssammandrag.

Statistik (H)
Undervisningsstatistik (HI)
Serien HI Undervisningsstatstik (1949–1970), 1 volym.
Volymen innehåller sammanställande statistik rörande undervisningen.
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Övriga handlingar (Ö)
Handlingar rörande skolans historia (ÖI)
Serien ÖI Handlingar rörande skolans historia (1954–1973), 1 volym. Volymen innehåller minnen från den första studentexamen 1954. ”Läroverket i
Sala” av Rektor G. Flodström (1955), ”Kungsängsskolan i Sala” av Rektor G.
Flodström (1973).
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Referenskod: SE/ULA/11301
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Historik
Salas skolverksamhet har flera olika arkivbildare, där verksamheterna i vissa
fall går in i varandra. Sala realskola innehåller således även handlingar från Sala
gymnasiska skola (Ref.kod: SE/ULA/11295) och Kommunala gymnasiet
(Ref.kod: SE/ULA/11296).
Det lägre allmänna läroverket i Sala blev år 1905 Sala samskola, dvs. ett lägre
läroverk/realskola för både pojkar och flickor med realexamen som mål.
Skolan höll sin sista realexamen år 1963.
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Arkivförteckning
Sala Realskola
1900–1963
Vt 1905- Vt 1908 Sala Samskola
1908–1928 Statens Samskola
1928–1951 Samrealskolan
1951–1957 Samskolan och Kommunala Gymnasiet
Omfång 4,8 hm
A Protokoll med bilagor
AI Kollegiets protokoll med bilagor (1900–1960),
3 volymer
AII Lokalstyrelsen protokoll med bilagor (1905–
1958), 2 volymer
AIII Protokoll vid examina med bilagor (1910–1963),
3 volymer
AIV Klasskonferensprotokoll (1908–1963), 26 volymer
AV Ämneskonferensprotokoll (1905–1957), 2 volymer
AVI Nämnders protokoll med bilagor (1949–1959),
1 volym
B Koncept eller kopior av utgående skrivelser
BI Koncept till utgående skrivelser (1908–1930,
1931–1957), 1 volym
C Diarier
CI Rektors diarier (1907–1957), 4 volymer
D Diarier, förteckningar, liggare mm
DI Liggare över elever
DIa Kataloger (1905–1957), 2 volymer
DIb Matriklar över intagna elever (1905–1957),
3 volymer
DIc Matriklar över avgångna elever (1905–1963),
4 volymer
DId Elevkort
DIe Längder över skolpliktiga barn (1945–1953),
1 volym
DIf Liggare över prövningar (1905–1966),
3 volymer
DIg Klassböcker
DII Betygskataloger (1902–1957), 11 volym
DIII Liggare över lärare och annan personal
DIIIa Tjänstematriklar och pensionsliggare
(1907–1957), 3 volymer
DIIIb Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg
(1905–1954, 1955–1957), 1 volym
DIV Liggare över arkiv, inventarier m.m.
DIVa Liggare över arkiv (1905–1957), 1 volym
DIVb Liggare över inventarier (1907–1910),
1 volym
E Inkommande handlingar
EI Examens- och prövningsansökningshandlingar
(1925, 1930–1934), 1 volym
EII Inkomna skrivelser från myndigheten (1952–
1957), 5 volymer
EIII Korrespondens (1905–1957), 21 volym
F Ämnesordnade handlingar
FI Handlingar rörande undervisningen
FIa Arbets- och examensordningar (1907–1960),
1 volym
FIb Årsredogörelser (1906–1957), 2 volymer
FII Handlingar rörande skolhälsovård och andra
skolsociala frågor
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FIIa Handlingar rörande skolhälsovård (1906–
1957), 1 volym
FIIb Elevakter med bilagor (1906–1957)
FIII Skriftliga prov (1910–1960), 5 volymer
FIV Handlingar rörande tjänstetillsättningar och
förordnanden (1909–1946), 1 volym
FV Handlingar angående tjänstetillsättningar och
förordnanden (1911–1957), 4 volymer
FVI Handlingar rörande fastigheter, lokaler m.m.
(1904–1957), 4 volymer
G Räkenskaper
GI Verifikationer (1885–1932), 1 volym
GIIa Kassaböcker, ordinarie serie (1907–1958),
13 volymer
GIIb Diverse kassaböcker (1905–1955),
10 volymer
GIII Övriga räkenskaper (1905–1958), 1 volym
H Statistik
HI Statistik (1904–1947, 1947–1957), 1 volym
Ö Övriga handlingar
ÖI Handlingar rörande skolans historia
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Protokoll med bilagor (A)
Kollegiets protokoll med bilagor (AI)
Serien AI Kollegiets protokoll med bilagor (1900–1960), 3 volymer. Volymerna
innehåller kollegiets protokoll med bilagor, vilka är till största del handskrivna
och avhandlar skolans löpande verksamhet och händelser, såsom betygsprotokoll, betygsprövningar, beslut om flyttningar inom klasserna, klassordningar,
disciplinärenden, stipendiefrågor, uppsägningar och tjänstgöringsbetyg.
Volym AI:1 (1900–1925) innehåller protokoll med bilagor för Gymnasisk
skola (1900–1905).
Volym AI:2 (1925–1939) innehåller protokoll med bilagor.
Volym AI:3 (1939–1960) innehåller protokoll med bilagor för Samrealskola
och Kommunala Gymnasiet (ht. 1951- vt 1959), Högre allmänna läroverket
och Kommunala Gymnasiet (ht 1959–1960).
Lokalstyrelsen protokoll med bilagor (AII)
Serien AII Lokalstyrelsen protokoll med bilagor (1905–1958), 2 volymer.
Volymerna innehåller lokalstyrelsens protokoll med bilagor. Lokalstyrelsens
protokoll är beslutande och avhandlar beviljande av nedsättningar av elevers
termins- och statsavgifter.
Protokoll vid examina med bilagor (AIII)
Serien AIII Protokoll vid examina med bilagor (1910–1963), 3 volymer.
Volymerna innehåller hand- och maskinskrivna protokoll för avgångs- och
studentexamina. I protokollen finner man examenstabeller över den skriftliga
mogenhetsprövningen i vilken även vitsord för de olika ämnena ingår. Handlingar för perioden (1910–1950) förvaras i Kungsängsskolan i Sala.
Klasskonferensprotokoll (AIV)
Serien AIV Klasskonferensprotokoll (1908–1963), 26 volymer.
Volymerna innehåller protokoll vilka behandlar enskilda elevers skolgång. I
protokollen finner man noteringar om exempelvis dåliga skrivningsresultat,
kunskapsbrister, och fallenhet för lättja. Därtill tar protokollen även upp byte
av ämnen och förslag till stipendier. Klasskonferensprotokollen är lapidariska
och beslutande, och kan i vissa fall innehålla uppgifter om enskildas personliga förhållande för vilka sekretess gäller i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.
Volym AIV:1 (1908–1944) innehåller klasskonferensprotokoll.
Volym AIV:2 (1945–1960) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1a.
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Volym AIV:3 (1945–1960) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1b.
Volym AIV:4 (1949–1960) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1c.
Volym AIV:5 (1952–1960) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1d.
Volym AIV:6 (1956–1960) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 1e.
Volym AIV:7 (1945–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2a.
Volym AIV:8 (1945–1959) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2b.
Volym AIV:9 (1960–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2b.
Volym AIV:10 (1950–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2c.
Volym AIV:11 (1953–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2d.
Volym AIV:12 (1957–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 2e.
Volym AIV:13 (1945–1961) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3a.
Volym AIV:14 (1962) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3a.
Volym AIV:15 (1950–1962) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3b.
Volym AIV:16 (1954–1962) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3c.
Volym AIV:17 (1957–1962) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3d.
Volym AIV:18 (1960–1962) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3e.
Volym AIV:19 (1945–1960) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3h.
Volym AIV:20 (1960–1962) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 3h.
Volym AIV:21 (1945–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 4a.
Volym AIV:22 (1952–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 4b.
Volym AIV:23 (1955–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 4c.
Volym AIV:24 (1958–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 4d.
Volym AIV:25 (1961–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 4e.
Volym AIV:26 (1945–1963) innehåller klasskonferensprotokoll för klass 4h.
Ämneskonferensprotokoll (AV)
Serien AV Ämneskonferensprotokoll (1905–1957), 2 volymer.
Volymerna innehåller ämneskonferensprotokoll vilka behandlar undervisningsplanering såsom kursplaner, enskilda arbeten och vilken kurslitteratur
som ska användas.
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Nämnders protokoll (AVI)
Serien AVI Nämnders protokoll med bilagor (1949–1959), 1 volym.
Volymen innehåller intagningsnämndens protokoll.

Koncept eller kopior av utgående skrivelser (B)
Koncept till utgående skrivelser (BI)
Serien BI Koncept till utgående skrivelser (1908–1930, 1931–1957), 1 volym.
Volymen innehåller brevbok vilket är avskrifter av utgående korrespondens
(1908–1930). Utgående korrespondens för perioden (1931–1957) finns EIII.

Diarier (C)
Diarier (CI)
Serien CI Rektors diarier (1907–1957), 4 volymer.
Volymerna innehåller diariet vilket anger läroverkets olika expeditioner utifrån: datum, ankommen handlingen, avgången handling och åtgärd.

Diarier, förteckningar, liggare mm (D)
Liggare över elever (DI)
Under denna rubrik finns sju serier.
Serien DIa Kataloger (1905–1957), 2 volymer. Volymerna innehåller tryckta
klasskataloger vilka redogör för vilka elever som gick i vilka klasser. I klasskatalogerna hittar man även information om personal anställda knutna till skolan
som, eforus, rektor, kollegiet. Klasskatalogerna anger även elevens faders yrke.
Volym DIa:1 (1905–1927) innehåller skolkataloger från Sala Samskola (1905–
1908), Statens Samskola i Sala (1908–1927).
Volym DIa:2 (1928–1957) innehåller skolkataloger från Samrealskolan i Sala
(1928–1957), Samrealskola och Kommunala Gymnasiet (1951–1957).
Serien DIb Matriklar över intagna elever (1905–1957), 3 volymer.
Volymerna innehåller handskrivna uppgifter om vilka elever som är intagna
vid skolan. Matriklarna anger elevens namn, födelseår, hemvist, karaktär och
faderns namn, vilken klass eleven är intagen i och medförda betyg.
Serien DIc Matriklar över avgångna elever (1905–1963), 4 volymer. Volymerna innehåller matriklar vilka anger: Elevens namn, datum för elevens avgång,
klasser och ringar som elevens har gått i, nummer i antagningsmatrikeln, avgång efter avlagd examen, avgång utan examen (med och utan avgångsbetyg),
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oguldna terminsavgifter, uppgifter om blivande verksamhet, anmärkningar (födelseår återintagen).
Serien DId Elevkort.
Serien förvaras i Kungsängskolan i Sala.
Serien DIe Längder över skolpliktiga barn (1945–1953), 1 volym.
Volymen innehåller kort över skolpliktiga barn. Korten anger även information om de skolpliktigas målsmäns yrke.
Serien DIf Liggare över prövningar (1905–1966), 3 volymer.
Volymerna innehåller liggare över olika prövningarna.
Volym DIf:1 (1905–1957) innehåller flyttnings- och inträdesprövningar.
Volym DIf:2 (1932–1969) innehåller fyllnadsprövningar rörande realexamen.
Volym DIf:3 (1957–1966) innehåller särskilda prövningar rörande realexamen.
Serien DIg Klassböcker (Hänvisning till Gymnasisk skolas arkiv, AIc:I. Detta
signum finns dock inte!)
Betygskataloger (DII)
Serien DII Betygskataloger (1902–1957), 11 volymer.
Volymerna redovisar elevernas betyg. Volym DII:1 (1902–1905) innehåller
betygskataloger för Gymnasisk Skola t.o.m. (1905).
Volym DII:8–11 (1939–1957) förvaras i Kungsängsskolan i Sala.
Liggare över lärare och annan personal (DIII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien DIIIa Tjänstematriklar och pensionsliggare (1907–1957), 3 volymer.
Volymerna innehåller liggare över tjänsteinnehavare med pensionsrätt. Liggarna anger uppgifter om: namn, födelseår, inträdelseår i tjänsten, tider som
personen har skött tjänsten, datum för befordran, tjänstledighet och orsak därtill. Därtill även övriga anmärkningar såsom pensionsunderlag, avgiftsprocent
och pensionsavgifter.
Volym DIIIa:1 (1907–1934)innehåller liggare över tjänsteinnehavare med rätt
till pension.
Volym DIIIa:2 (1908–1938) innehåller liggare över tjänsteinnehavares högsta
pensionsunderlag samt lärares befattningar utom tjänst.
Volym DIIIa:3 (t.o.m. 1957) innehåller tjänstematrikel.
Serien DIIIb Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg (1905–1954, 1955–1957),
1 volym. Volymen innehåller liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg. För
perioden (1951-) även Kommunala Gymnasiet. För perioden (1955–1957) se
Sala Gymnasiets arkiv DIIIb:1.
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Liggare över arkiv, inventarier m.m. (DIV)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien DIVa Liggare över arkiv (arkivförteckningar?)(1905–1957), 1 volym. Volymen innehåller arkivförteckning enligt lösbladssystem, upprättad (1974).
Serien DIVb Liggare över inventarier (inventarieförteckningar), (1907–1910),
1 volym. Volymen innehåller inventarieförteckningar över zoologisk samling,
böcker och husgeråd i lösbladssystem.

Inkommande handlingar (E)
Examens- och prövningsansökningshandlingar (EI)
Serien EI Examens- och prövningsansökningshandlingar (1925, 1930–1934), 1
volym. Serien utgallrad enligt RA:s gallringsbeslut 5/6 1974 och rektorsbeslut
21/1 1975.
Serien EII Inkomna skrivelser från myndigheten (1952–1957), 5 volymer. Serien
utgallrad enligt RA:s gallringsbeslut 5/6 1974 och rektorsbeslut 21/1 1975.
Serien EIII Korrespondens (1905–1957), 21 volymer. Volymerna innehåller
skrivelser och brev. Ingången till denna serie är diariet, seriesignum C1. De
inkomna skrivelserna består av inkomna handlingarna ställda till skolan.

Ämnesordnade handlingar (F)
Handlingar rörande undervisningen (FI)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien FIa Arbets- och examensordningar (1907–1960), 1 volym.
Volymen innehåller antagna arbets- och examensordningar. Från 1951 även
Kommunala Gymnasiet, samt från 1957 även Högre allmänna Läroverket.
Serien FIb Årsredogörelser (1906–1957), 2 volymer.
Volymerna innehåller läroverkets tryckta årsredogörelser. I årsredogörelserna
finner man uppgifter om exempelvis; undervisning, lärare, elever, skollokaler,
undervisningsmaterial, examina, nattvardsundervisning, skolkataloger och
tabeller över sjukdomstillstånd.
Volym FIb:1 (1906–1928) innehåller årsredogörelser för Sala Samskola (1906–
1928), Statens Samskola i Sala (1908–1928).
Volym FIb:2 (1928–1957) innehåller årsredogörelser för Samrealskolan (1928–
1951), Samrealskolan och Kommunala Gymnasiet (1928–1957).
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Handlingar rörande skolhälsovård och andra skolsociala frågor (FII)
Under denna serie finns två serier.
Serien FIIa Handlingar rörande skolhälsovård (1906–1957), 1 volym.
Volymen innehåller Skolläkarens årsberättelser. I årsberättelserna beskriver
läkaren sitt arbete vid läroverket och redogör för olika sjukdomstillstånd och
förslag till hygieniska förbättringar. Till dessa följer tabeller vilka anger antal
fall för olika sjukdomar, kroppsutveckling och allmänt hälsotillstånd. Därtill
finns även uppgifter på hur många elever som blivit befriade från kroppsövningar på grund av fysisk nedsatt förmåga.
Årsberättelser saknas för åren (1940–1942), (1945–1947).
Serien FIIb Elevakter med bilagor (1906–1957)
Akterna förvaras i Kungsängsskolan i Sala.
Skriftliga prov (FIII)
Serien FIII Skriftliga prov (1910–1960), 5 volymer.
Serien är gallrad enligt RA:s gallringsbeslut nr 411 5/4 1974. § 2. Realskrivningar gallras med 15 års gallringsfrist utom (för Salas del) i de fall som anges i §4
Realskrivningar skall bevaras för år, vilkas årtal slutar på siffran 0. Skrivningar
av privatister och komplettander ingå i respektive årgångar. Serien innehåller
provsvar i häften samlade klass- och buntvis.
Handlingar rörande tjänstetillsättningar och förordnanden (FIV)
Serien FIV Handlingar rörande tjänstetillsättningar och förordnanden (1909–
1946), 1 volym. Volymen innehåller handlingar rörande tillsättning av vaktmästartjänst, skolläkaretjänst, skrivbiträdestjänst, bibliotekarie och tillsynslärare. Därtill även personaldossiéer.
Handlingar angående tjänstetillsättningar och förordnanden (FV)
Serien FV Handlingar angående tjänstetillsättningar och förordnanden (1911–
1957), 4 volymer. Volymerna innehåller olika handlingar för tillsättning och
förordnanden. Handlingar för perioden (1956–1957) finns bevarade i Salas
Gymnasiets arkiv FV:1.
Handlingar rörande fastigheter, lokaler m.m. (FVI)
Serien FVI Handlingar rörande fastigheter, lokaler m.m. (1904–1957), 4 volymer. Volymerna innehåller handlingar rörande skolans fastigheter och lokaler.
Volym FVI:1 (19041909, 1920) innehåller handlingar rörande läroverkets till
och ombyggnad. Byggnadskommitténs protokoll. Ansökningshandlingar, kontrakt, korrespondens, besiktningsinstrument och ritningar.
Volym FVI:2 (1936–1957) innehåller handlingar rörande skolans till- och ombyggnad, korrespondens och handlingar för aulan (1954–1955).
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Volym FVI:3 (1937–1945) innehåller ritningar.
Volym FVI:4 (1950) innehåller ritningar av C. Björkman.

Räkenskaper (G)
Verifikationer (GI)
Serien GI Verifikationer (1885–1932), 1 volym.
Volymen innehåller skolans huvudböcker. Häri även Allmänna Läroverkets
huvudräkning (1885–1905).
Kassaböcker (GII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien GIIa Kassaböcker, ordinarie serie (1907–1958), 13 volymer.
Volymerna innehåller skolans kassaböcker. För perioden (1941–1942) saknas
kassaböcker.
Serien GIIb Diverse kassaböcker (1905–1955), 10 volymer.
Volym GIIB:1 (1905–1936) innehåller kassaböcker för slöjdkassan.
Volym GIIB:2 (1908–1936) innehåller kassaböcker för ljus- och vedkassan.
Volym GIIB:3 (1908–1936) innehåller kassaböcker för premie- och fattighetskassan.
Volym GIIB:4 (1908–1936) innehåller kassaböcker för biblioteks- och
materialkassan.
Volym GIIB:5 (1908–1936) innehåller kassaböcker för stipendiefond.
Volym GIIB:6 (1908–1937) innehåller kassaböcker för byggnadsfond.
Volym GIIB:7 (1925–1932) innehåller kassaböcker för införsel av lön (häfte).
Volym GIIB:8 (1938–1946) innehåller kassaböcker för lärarlöner.
Volym GIIB:9 (1946–1950) innehåller kassaböcker för lärarlöner.
Volym GIIB:10 (1953–1955) innehåller kassaböcker för ljus- och vedkassan
samt biblioteks- och materialkassan.
Övriga räkenskaper (GIII)
Serien GIII Övriga räkenskaper (1905–1958), 1 volym. Volymen innehåller
handlingar vilka är uppdelade i två buntar. Den ena delen består av Löneräkningar (1914–1921) den andra består av Löneräkningar, Räkenskaper och
Räkenskapssammandrag.
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Statistik (H)
Statistik (HI)
Serien HI Statistik (1904–1947, 1947–1957), 1 volym. Volymen innehåller
undervisnings- och frånvarostatistik förda på förtryckta blad. Handlingar för
perioden (1947–1957) bevaras i Sala Gymnasiets arkiv H:1.

Övriga handlingar (Ö)
Övriga handlingar (Ö)
Serien Ö innehåller handlingar rörande skolans historia.
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Referenskod: SE/ULA/10694
Sekretess; inga handlingar för vilka sekretess gäller finns i detta arkiv.
Historik
Köpings skola grundades år 1608 och var till år 1822 en lägre trivialskola, då
den omvandlades till lägre apologistskola. Dock förlorade skolan denna status
redan år 1826. År 1859 blev skolan till en pedagogi med två klasser, en verksamhet som fortfor till år 1905, då den blev en samskola med sex klasser.
De äldsta handlingarna från Köpings skolas arkiv dateras till år 1608. Dessa
handlingar bevaras dock inte av ULA utan finns i Ullviskolan i Köping. Majoriteten av handlingarna i arkivet är från 1800-talet. Handlingar för tiden efter
år 1905, se arkivet för Karlbergsskolan i Köping.
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ARKIV: KÖPING SKOLA
Arkivförteckning
Köpings skola 1608–1905
Inkluderar
Köpings lägre apologistskola 1822–1826
Köpings pedagogi 1859–1905
Omfång 1,9 hm
A Protokoll med bilagor
A1 Kollegieprotokoll med bilagor (1821–1912),
3 volymer
A2 Lokalstyrelsens protokoll (1905), 1 volym
A3 Examensprotokoll med bilagor (1821–1935),
1 volym
B Koncept och kopior av utgående skrivelser
B1 Koncept och kopior av utgående skrivelser (1858–
1899), 1 volym
B2 Registratur (1884–1911), 2 volymer
C Diarier och postlistor
C1 Diarier (1821–1906), 3 volymer
C2 Postlistor (1879–1885), 1 volym
D Register, förteckningar, liggare mm
D1 Liggare över elever
D1A Terminskataloger (1878–1905), 2 volymer
D1B Matriklar över elever (1821–1905),
2 volymer
D1C Förteckningar över elever (1794–1826),
1 volym
D1D Klassböcker (1846–1896), 3 volymer
D2 Betygskataloger
D2A Betygskataloger – allmän serie (1859–1905),
4 volymer
D2B Betygskataloger – koncept (1842–1859),
1 volym
D2C Betygskataloger – mitterminsbetyg (1893–
1906), 1 volym
D2D Betyg över feriearbeten (1895–1904),
1 volym
D2E Inträdes- och flyttningsprövningar (1857–
1906), 1 volym
D3 Förteckningar över utlämnade avgångsbetyg
(1884–1907), 1 volym
D4 Liggare över lärare
D4A ”Köpings skolas bok” (1608-), 1 volym
D4B Tjänstgöringsbetyg (1885–1906), 1 volym
D5 Postböcker (1895–1918), 1 volym
D6 Arkivförteckningar (1900–1905)
D7 Inventarieförteckningar (1824–1907), 1 volym
E Inkomna handlingar
E1 Inskrivnings- och inträdeshandlingar (1841–1905),
2 volymer
E2 Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda
E2A Inkomna skrivelser – allmän serie (1772–
1905), 2 volymer
E2B Inkomna skrivelser från domkapitlet i Västerås (1859–1900), 1 volym
F Ämnesordnade handlingar
F1 Handlingar rörande elever
F2 Handlingar rörande undervisningen
F2A Arbetsordningar (1830–1905), 1 volym
F2B Årsredovisningar (1858–1905), 4 volymer
F2C Övriga handlingar rörande undervisningen
(1863–1904), 1 volym
F3 Handlingar rörande stipendier (1794–1906)
F4 Handlingar rörande fastigheter (1803–1953),
1 volym
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G Räkenskaper
G1 Äldre räkenskaper (1794–1896), 2 volymer
G2 Huvudböcker (1862–1920), 3 volymer
G3 Kassaböcker (1862–1906), 3 volymer
G4 Verifikationer (1794–1927)

ARKIV: KÖPING SKOLA

Protokoll med bilagor (A)
Kollegieprotokoll med bilagor (A1)
Serien A1 Kollegieprotokoll med bilagor (1821–1912), 3 volymer. Volymerna
innehåller kollegiets protokoll, vilka är till största del handskrivna och avhandlar skolans löpande verksamhet och händelser, såsom betygsprotokoll,
betygsprövningar, beslut om flyttningar inom klasserna, klassordningar, disciplinärenden, stipendiefrågor, uppsägningar och tjänstgöringsbetyg.
Volym A1:1 (1821–1826) innehåller en förteckning över lärokurser vid Köpings Pedagogi (1900–1904).
Lokalstyrelsens protokoll (A2)
Serien A2 Lokalstyrelsens protokoll (1905), 1 volym. Volymen innehåller lokalstyrelsens protokoll, vilka är beslutande protokoll. Protokollen avhandlar
exempelvis beviljande av nedsättningar av elevers termins- och statsavgifter.
Examensprotokoll med bilagor (A3)
Serien A3 Examensprotokoll med bilagor (1821–1935), 1 volym. Volymen innehåller protokoll över av skolan givna betyg.

Koncept och kopior av utgående skrivelser (B)
Koncept och kopior av utgående skrivelser (B1)
Serien B1 Koncept och kopior av utgående skrivelser (1858–1899), 1 volym.
Volymen innehåller skrivelser till eforus, Konungen, domkapitlet m.fl. Även
uppgifter infodrade av ecklesiastikdepartementet.
Registratur (B2)
Serien B2 Registratur (1884–1911), 2 volymer. Volymerna innehåller konceptbok över förslag och avskrifter av avgångna skrivelser. Uppgifter saknas för
perioden jan 1890-dec 1891.

Diarier och postlistor (C)
Diarier (C1)
Serien C1 Diarier (1821–1906), 3 volymer. Volymerna innehåller diariet vilket
anger läroverkets olika expeditioner utifrån: datum, ankommen handlingen,
avgången handling och åtgärd. Detta gör C1 till en översiktsserie till serierna
B1 och E2A och E2B. Diariet anger dessutom: Lärares frånvaro från undervisning och Af rektor lärjungar lämnad frihet.
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Postlistor (C2)
Serien C2 Postlistor (1879–1885), 1 volym. Volymen innehåller förteckning
över utgående skrivelser med dess proton.

Register, förteckningar, liggare mm (D)
Liggare över elever (D1)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien D1A Terminskataloger (1878–1905), 2 volymer. Volymerna innehåller
tryckta klasskataloger vilka redogör för vilka elever som gick i vilka klasser.
Katalogerna anger lärjungens födelseår, hemort och faderns yrke. Skolkatalogerna redovisar även vilka lärare som tjänstgjorde vid skolan.
Serien D1B Matriklar över elever (1821–1905), 2 volymer. Volymerna innehåller
matriklarna vilka bl a anger elevens namn, födelseår, hemvist, och faderns namn.
Serien D1C Förteckningar över elever (1794–1826), 1 volym. Volymen innehåller förteckning av klasslistor. Häri även: sockengång för Köping stad 1806.
Stipendieprotokoll 1794–1821. Kvittenser 1811–1819. Samt fyra brev angående
rektors lön – odaterade.
Serien D1D Klassböcker (1846–1896), 3 volymer. Volymerna innehåller klassböcker vilka anger information om frånvaro, betyg, bakläxor, sen ankomst,
försumlighet, samt avstraffade för lättja/osedja.
Betygskataloger (D2)
Under denna rubrik finns fem serier.
Serien D2A Betygskataloger – allmän serie (1859–1905), 4 volymer. I denna
serie redovisas elevernas betyg.
Serien D2B Betygskataloger – koncept (1842–1859), 1 volym. Volymen innehåller koncept till examenskataloger författade på lösa blad. Häri även koncept till lärokurser vt 1842.
Serien D2C Betygskataloger – mitterminsbetyg (1893–1906), 1 volym.
Volymen innehåller betygskataloger vilka redovisar elevernas betyg.
Serien D2D Betyg över feriearbeten (1895–1904), 1 volym. Volymen innehåller
elevernas betyg.
Serien D2E Inträdes- och flyttningsprövningar (1857–1906), 1 volym. Volymen
innehåller uppgifter om till vilken klass eller ring som prövning har begärts
och ger examaninandens namn och dennes betyg, och till vilken klass eller
ring som prövningen berättigar.
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Förteckningar över utlämnade avgångsbetyg (D3)
Serien D3 Förteckningar över utlämnade avgångsbetyg (1884–1907), 1 volym.
Volymen innehåller förteckning över utlämnade betyg för elever vid Köpings
pedagogi.
Liggare över lärare (D4)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien D4A ”Köpings skolas bok” (1608-), 1 volym. Volymen förvaras i Ullviskolan i Köping.
Serien D4B Tjänstgöringsbetyg (1885–1906), 1 volym. Volymen innehåller
utfärdade tjänstebetyg.
Postböcker (D5)
Serien D5 Postböcker (1895–1918), 1 volym. Volymen innehåller postböcker.
Arkivförteckningar (D6)
Serien D6 Arkivförteckningar (1900–1905). Arkivförteckningen förvaras i
Karlbergsskolans arkiv D4A:1.
Inventarieförteckningar (D7)
Serien D7 Inventarieförteckningar (1824–1907), 1 volym. Volymen innehåller
inventarieförteckningen rörande skolans bokbestånd och övriga lösegendomar.

Inkomna handlingar (E)
Inskrivnings- och inträdeshandlingar (E1)
Serien E1 Inskrivnings- och inträdeshandlingar (1841–1905), 2 volymer.
Volymerna innehåller inskrivnings- och inträdeshandlingar.
Volym E1:1 (1841–1905) innehåller prästbetyg (1841–1905), och avgångsbetyg
(1901–1905).
Volym E1:2 (1844–1900) innehåller avgångsbetyg från tidigare skolgång.
Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda (E2)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien E2A Inkomna skrivelser – allmän serie (1772–1905), 2 volymer.
Volym E2A:1 (1772–1900) innehåller inkomna skrivelser med register.
Volym E2A:2 (1900–1905) innehåller inkomna skrivelser med register.
Serien E2B Inkomna skrivelser från domkapitlet i Västerås (1859–1900), 1 volym. Volymen innehåller skrivelser från domkapitlet.
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Ämnesordnade handlingar (F)
Handlingar rörande elever (F1)
Serien F1 Handlingar rörande elever (1883). Serien ingår i F2C:1.
Handlingar rörande undervisningen (F2)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien F2A Arbetsordningar (1830–1905) 1 volym.
Volymen innehåller handlingar rörande årskursplanering, ämnesplanering och
förslag till årskursplanering.
Serien F2B Årsredovisningar (1858–1905), 4 volymer.
Volymerna innehåller läroverkets årsredogörelser vilka är inbundna och
tryckta årsvis. I årsredogörelserna finner man uppgifter om exempelvis;
undervisning, lärare, elever, skollokaler, undervisningsmaterial, examina, nattvardsundervisning, skolkataloger och tabeller över sjukdomstillstånd.
Serien F2C Övriga handlingar rörande undervisningen (1863–1904), 1 volym.
Volymen innehåller: uppgifter rörande elevers längd och vikt 1883, gymnastikundervisningen (1866, 1868–1878), läroämne och pensa (ht 1863-ht
1864) samt uppgifter för feriearbeten (1896–1898, 1900–1904).
Handlingar rörande stipendier (F3)
Serien F3 Handlingar rörande stipendier (1794–1906), 2 volymer. Handlingar
för perioden (1794–1836) förvaras i D1B:1. Handlingar för perioden (1803–
1953) förvaras i F4:1.
Volym F3:1 (1800–1963) innehåller donationsbrev, gåvobrev och reversaler
över kassor och fonder.
Volym F3:4 (1857–1906) innehåller handlingar rörande fördelning av stipendier. Häri även handlingar rörande flyttningsprövningar.
Serien F4 Handlingar rörande fastigheter (1803–1953), 1 volym.
Volymen innehåller: stipendiehandlingar, kartor till fastigheter och ritningar
till nybyggnationen 1904.

Räkenskaper (G)
Äldre räkenskaper (G1)
Serien G1 Äldre räkenskaper (1794–1896), 2 volymer. Vissa räkenskapshandlingar för perioden (1794–1927), förvaras i D1C1:1.
Volym G1:1 (1794–1862), innehåller kvittensbok, redovisning över sockengångsmedel, redovisningen över stipendiemedel.
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Volym G1:2 (1821–1869), innehåller kassaböcker med avdelningarna; Egen
kassa, Sockengångspengar, Premie- och fattigkassa och Stipendiemedel.
Huvudböcker (G2)
Serien G2 Huvudböcker (1862–1920), 3 volymer. Volymerna innehåller huvudböcker vilka redogör för skolans inkomster, utgifter.
Kassaböcker (G3)
Serien G3 Kassaböcker (1862–1906), 3 volymer.
Volymerna innehåller information om löpande utgifter och inkomster, vilka
redovisas månadsvis.
Volym G3:3 (1887–1906) innehåller kassabok för Ramsellska donationen.
Verifikationer (G4)
Serien G4 Verifikationer (1794–1826), 1 volym. Handlingar för perioden (1794–
1826) förvaras i D1C:1. Handlingar för perioden (1794–1862) förvaras i G1:1.
Volym G4:1 (1875–1927) innehåller: bokhandelsräkningar, reversaler för änkeoch pupillkassan, kvittenser till Ramsellska donationen och kvittenser på hyror.
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Arkiv: Sala gymnasiska skola

Referenskod: SE/ULA/11295
Sekretess: gäller i högst 70 år för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med Sekretesslagen
(2009:400) 23 kap. 2§.

Historik
Salas skolverksamhet har flera olika arkivbildare, där verksamheterna i vissa
fall går in i varandra. Sala gymnasiska skolas arkiv är ett arkiv bestående av
handlingar från olika skolverksamheter; Sala Stadsskola före 1840, Apologistskolan 1851-vt 1879, Allmänna läroverk ht 1879-vt 1884, Treklassiga allmänna
läroverket ht 1884-vt 1886, Lägre allmänna läroverket ht 1886-vt 1905.
Vissa handlingar såsom betygskataloger och kollegieprotokoll från 1900talets första år ingår i Sala realskola arkiv.

125

ARKIV: SALA GYMNASISKA SKOLA

Arkivförteckning
Gymnasisk skola i Sala
Före 1840 Sala Stads Skola
1840–1850 Apologist-Scholan
1851–1879 Vt. Elementär Läroverk
1879–1884 Vt. Allmänna Läroverk
1884–1886 Vt. Treklassiga allmänna Läroverket
1886–1905 Vt. Lägre allmänna Läroverket
Omfång 0,8 hm
A Protokoll
AI Kollegiets protokoll (1840–1905), 2 volymer
AII Nämndernas protokoll (1869–1904), 1 volym
B Koncept eller kopior av utgående handlingar
BI Kopior av elevernas betyg (1842–1882), 1 volym
C Diarier
C1 Diarier (1858–1907), 2 volymer
D Register, förteckningar, liggare mm
DI Kataloger och matriklar
DIa Kataloger (1842–1905), 1 volym
DIb Matriklar (1748–1904), 2 volymer
DII Betygskataloger (1840–1905), 7 volymer
DIII Arkivförteckningar och inventarieförteckningar
DIIIa Arkivförteckningar (t.o.m. 1905), 1 volym
DIIIb Inventarieförteckningar (1884–1886),
1 volym
E Inkomna handlingar
EI Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda
(1840–1905), 2 volymer
F Ämnesordnade handlingar
FI Handlingar rörande undervisning (1900–1905),
1 volym
FII Handlingar rörande skolhälsovården
(1884–1901), 1 volym
G Räkenskaper
GI Huvudböcker (1885–1905), 1 volym
GII Kassaböcker (1799–1907), 8 volymer
GIII Övriga räkenskaper (1874–1913), 1 volym
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Protokoll (A)
Kollegiets protokoll (AI)
Serien AI Kollegiets protokoll (1840–1905), 2 volym. Volymerna innehåller
uppgifter rörande skolans löpande verksamhet såsom examenskataloger och
flyttningsbeslut. Volym AI:1 innehåller skolans diarium (1840–1858), och en
avskrift av änkefru Anna Eklöfs ”Testamentariska disposition till förmån för
Collega Schole i Sala”.
Nämndernas protokoll (AII)
Serien AII Nämndernas protokoll (1869–1904), 1 volym. Volymen innehåller
byggnadsnämndens protokoll, däri finner man även en avskrift av ett byggnadskontrakt mellan Sala allmänna läroverk och byggmästaren C.E. Lindevall.
Kontraktet ger även en specifikationsförteckning för byggnationen.

Koncept eller kopior av utgående handlingar (B)
Kopior av elevernas betyg (BI)
Serien BI Kopior av elevernas betyg (1842–1882), 1 volym. Volym B1:1 innehåller ett femtontal kopior av erhållna betyg.

Diarier (C)
Diarier (C1)
Serien C1 Diarier (1858–1907), 2 volym. Volymerna innehåller diariet vilket
anger läroverkets olika expeditioner utifrån: datum, ankommen handling,
avgången handling och åtgärd. Detta gör C1 till en överserie till EI. Att notera,
diariet för åren (1840–1858) återfinns i volym AI:1.

Register, förteckningar, liggare m.m. (D)
Kataloger och matriklar (DI)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien DIa Kataloger (1842–1905) 1 volym. Volymen innehåller tryckta skolkataloger vilka redogör för vilka elever som gick i vilka klasser. Katalogerna
anger lärjungens födelseår, hemort, och faderns yrke och om fadern är i livet
eller inte.
Serien DIb Matriklar (1748–1904) 2 volymer.
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Volymerna består av matriklar över elever som går vid skolan, med notering
om elevens kunskapsnivåer, som ”börjat läsa”. I volym DIb:1 (1748–1801)
finner man en lista över skolans rektorer (1620–1908). Volym DIb:2 innehåller förutom elevmatriklar, examenskataloger, Cassaböcker (1799–1816), och
anskaffningsförteckningar för tidigt 1800-tal, och en inventarieförteckning
daterad 1804 med sista komplettering 1886.
Betygskataloger (DII)
Serien DII Betygskataloger (1840–1905) 7 volymer.
Volymerna redovisar elevernas betyg. I volym DII:1 (1840–1857) har katalogen förts på fri hand, medan de följande volymerna förts med hjälp av förtryckta blad.
Arkivförteckningar och inventarieförteckningar (DIII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien DIIIa Arkivförteckningar (t.o.m. 1905), 1 volym. Volymen består av en
pärm. Arkivförteckningen i lösbladssystem, upprättad 1974.
Serien DIIIb Inventarieförteckningar (1884–1886), 1 volym. Volymen innehåller uppgifter om skolans boksamlingar, undervisningsmaterial och möbler.
Boksamlingen redovisas efter läroämne, vilket även gäller för undervisningsmaterial. Exempel på undervisningsmaterial är uppstoppade fåglar, olika skelettdelar, växtherbarium, kartor och planscher. Häri även förteckningar över
musiksällskapets inventarium, upprättad 1804.

Inkomna handlingar (E)
Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda (EI)
Serien EI Inkomna skrivelser från myndigheter och enskilda (1840–1905), 2
volymer. Volymerna innehåller inkomna skrivelser vilka redovisas genom
diariet CI:1–2 (1858–1905). Diariet för åren (1840–1858) redovisas i AI:1. Volym EI:1 (1840–1905) innehåller inkommande skrivelser. Volym EI:2 (1840–
1905) innehåller avskrifter av handlingar och cirkulär från bl a eforus.

Ämnesordnade handlingar (F)
Handlingar rörande undervisningen (FI)
Serien FI Handlingar rörande undervisning (1900–1905), 1 volym.
Volymen innehåller en tryckt årsredogörelse för Lägre allmänna Läroverket.
Serien FII Handlingar rörande skolhälsovården (1884–1901), 1 volym.
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Volymen innehåller buntar av skolläkarens rapporter. I årsberättelserna återfinner man tabeller över vilka olika sjukdomar och sjukdomsantal som har
förekommit vid skolan. Serierna FI och FII är samlade i en volym.

Räkenskaper (G)
Huvudböcker (GI)
Serien GI Huvudböcker (1885–1905), 1 volym. Volymen innehåller huvudböcker.
Kassaböcker (GII)
Serien GII Kassaböcker (1799–1907), 8 volymer, (att notera: Volym GII:a är
uppdelad två delar.). Volymerna innehåller skolans kassaböcker. För (1799–
1817) Se: DIb:2 Skolas Cassaräkning.
Volym GII:1a (1821–1840) innehåller häften av Sala Stads Skolas Cassa Bok.
Volym GII:1b (1840–1864) innehåller Apologistskolas Bibliotekskassa. I
samma volym: Inventarieförteckning t.o.m. 1886. Åhlströmska Stiftelsens
räkenskaper för år 1857.
Volym GII:2 (1840–1906) innehåller kassabok för Apologistskolans Ljus- och
vedkassa.
Volym GII:3 (1840–1906) innehåller kassabok för Apologistskolans Premieoch fattigkassa.
Volym GII:4 (1859–1906) innehåller kassabok för Lärares vid Sala Läroverk
avlöningsmedel.
Volym GII:5 (1864–1907) innehåller kassabok för Elementarläroverks Byggnadskassa.
Volym GII:6 (1864–1907) innehåller kassabok för Elementarläroverks Bibliotekskassa.
Volym GII:7 (1865–1907) innehåller kassabok för Fonder: Berglunds stipendiefond 1865–1907, Fernströms stipendiefond 1872–1907, 1884-års stipendiefond, Westmans stipendiefond 1898–1907.
Volym GII:8 (1887–1907) innehåller kassakladd.
Övriga räkenskaper (GIII)
Serien GIII Övriga räkenskaper (1874–1913), 1 volym.
Volymen innehåller pärm med fem stycken häften. Låneräkning över kassor
och fonder.
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Arkiv: Solbacka läroverk

Referenskod: SE/ULA/11370
Sekretess: gäller i högst 70 år gäller i vissa fall för uppgifter om enskildas
personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med
Sekretesslagen (2009:400) 23 kap. 2§.

Historik
Solbacka var en privat internatskola belägen nära Stjärnhov i Södermanland.
Med verksamhets år 1903–1973. Läroverket var en real- och gymnasieskola
med internat för pojkar och externat för lokala flickor. Från slutet av 1940talet antogs även flickor till internatet.
Litteraturhänvisning
Solbacka läroverk (1951); Berger (1987); Ekengren, (2001).
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Arkivförteckning

Solbacka Läroverk
1903–1973
Omfång 31,7 hm
A Protokoll
A1 Års- och styrelseprotokoll (1910–1973), 2 volymer
A2 Real- och studentexamen (1928–1959), 1 volym
A3 Ämnes- och betygskonferenser (1920–1964),
1 volym
A4 Protokoll rörande prov i real och studentexamen
(1958–1970), 2 volymer
B Utgående handlingar
B1 Kopior av utgående handlingar (1911–1971),
3 volymer
C Diarier
C1 Skrivelsediarier (1960–1973), 3 volymer
D Register och liggare
D1 Liggare över elever
D1a Elevkataloger, förteckningar (1912–1972),
2 volymer
D1b Kataloger, årsredogörelser (1906–1963),
4 volymer
D1c Klassliggare (1945–1973), 7 volymer
D1d Liggare, enskilt arbete (1933–1951), 1 volym
D1e Betygskataloger (1911–1973), 33 volymer
D1f Elevkort (1968), 8 volymer
D1g Elevliggare/matriklar (1911–1973),
3 volymer
D2 Anställd personal
D2a Tjänstematriklar (1951–1973), 4 volymer
D2b Tjänstgöringsbetyg (1938–1968), 1 volym
D2c Löneärenden (1968–1969), 1 volym
D3 Anställd personal (tjänsteuppgifter etc.)
D3a Lönekort (1926–1950), 2 volymer
D3b Tidsuppgifter (extra personal) (1957–1968),
10 volymer
D3c Lönelistor (1953–1965), 4 volymer
D3d Tjänstgöringskort (1952–1966), 2 volymer
D3e Inkomstkort (utan årtal), 1 volym
D4 Arkiv- och inventarieförteckning
D4a Arkivförteckningar (1903–1988), 1 volym
D4b Inventarieförteckningar (1903–1965),
2 volymer
E Inkomna handlingar och korrespondens
E1 Inträdesansökningar för elever (1919–1973),
41 volym
E2 Korrespondens (1911–1975), 50 volymer
E3 Inkomna skrivelser (1958–1969), 1 volym
E4 Ansökningar om studiebidrag (1954–1969),
5 volymer
E5 Anmälan till studentexamen (1966–1967),
1 volym
F Handlingar ordnade efter ämne
F1 Handlingar rörande elever
F1a Skriftliga prov, realexamen (1925–1968),
19 volymer
F1b Skriftliga prov, studentexamen (1934–1969),
42 volymer
F1c Ferieskolan, feriekurser (1933–1968),
7 volymer
F1d Centrala prov (1967–1973), 10 volymer
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F1e Termins- och slutbetyg (1908–1973),
3 volymer
F1f Exportstipendier (1964–1966), 1 volym
F1g Hälsokort (1960–1973), 7 volymer
F2 Handlingar rörande stiftelse- urkund och stadgar
(1865-), 1 volym
F3 Handlingar rörande undervisning (1965–1970),
2 volymer
F4 Aktieböcker (1903–1953), 2 volymer
G Räkenskaper
G1 Huvudböcker/bokslut (1911–1957), 19 volymer
G2 Dagböcker till huvudbok (1960–1970), 5 volymer
G3 Inventarieböcker med balansräkningar och bilagor (1919, 1953–1972), 2 volymer
G4 Kassaböcker (1911–1969), 42 volymer
G5 Kassajournaler (1911–1921), 1 volym
G6 Inkomst- och utgiftsjournaler (1952–1958),
16 volymer
G7 Inköpsböcker (1966–1969), 3 volymer
G8 Memorialböcker (1919–1951), 8 volymer
G9 Kontraböcker (1911, 1927–1928, 1937–1951),
2 volymer
G10 Reskontra och övriga kontra (1919–1973),
28 volymer
G11 Verifikationer (1911–1973), 17 volymer
K Fotografier
K1 Fotografier (elevfoton) (1968–1969), 1 volym
Ö Övriga handlingar
Ö1 Efterlämnade handlingar från Rektor Goding
(utan år), 5 volymer
Ö2 Elevrådets handlingar (1931–1959), 1 volym
Ö3 Diverse, studentexamen (1955–1966), 2 volymer
J Ritningar
J Ritningar (1936 & odaterad), 1 volym
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Protokoll (A)
Års- och styrelseprotokoll (A1)
Serien A1 Års- och styrelseprotokoll (1910–1973), 2 volymer.
Volymerna innehåller års- och styrelseprotokoll ordnade i kronologisk ordning. Häri även vissa verksamhets- och revisionsberättelser (Lucka 1927–
1950). Samt orginalavtal med landstinget 9/2 1972.
Serien A2 Real- och studentexamen (1928–1959), 1 volym.
Volymen innehåller protokoll från real- och studentexamen. Vilka bland
annat ger information om elever och examensledare.
Serien A3 Ämnes- och betygskonferenser (1920–1964), 1 volym.
Volymen innehåller protokoll från ämnes- och betygskonferenser. Innehåller
bland annat premie-listor, examensordningar, och handlingar från varningskollegium.
Serien A4 Protokoll rörande prov i real och studentexamen (1958–1970), 2 volymer. Volymerna innehåller protokoll rörande prov för real- och studentexamen. Innehåller dessutom bedömningsunderlag, och betygs- och examenskataloger (1955–1970).

Utgående handlingar (B)
Kopior av utgående handlingar (B1)
Serien B1 Kopior av utgående handlingar (1911–1971), 3 volymer.
Volym B1:1 (1911–1913) innehåller avskrifter av Allmänna skrivelser – med
register.
Volym B1:2 (1951–1967) innehåller kopior av skrivelser till SÖ.
Volym B1:3 (1959–1971) innehåller utgående brev.

Diarier (C)
Diarier (C1)
Serien C1 Skrivelsediarier (1960–1973), 3 volymer. Volymerna innehåller
brevdiarium med diarienummer för inkomna och utgående skrivelser.
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Register och liggare (D)
Liggare över elever (D1)
Under denna rubrik finns sju serier.
Serien D1a Elevkataloger, förteckningar (1912–1972), 2 volymer. Volymerna
innehåller elevkataloger och elevförteckningar över intagna elever vid skolan.
Serien D1b Kataloger, årsredogörelser (1906–1963), 4 volymer. Volymerna
innehåller läroverkets årsredogörelser vilka är inbundna och tryckta årsvis.
Serien D1c Klassliggare (1945–1973), 7 volymer.
Volymerna innehåller klassböcker med anteckningar om frånvaro och andra
anteckningar rörande undervisningen som ämnesläsningsscheman och läsanvisningar. Häri även skrivningsliggare/betyg under åren (1945–1957, 1963–1969).
Serien D1d Liggare, enskilt arbete (1933–1951), 1 volym. Volymen innehåller
liggare över enskilda elevarbeten och innehåller uppgifter om elevens namn,
ring, och ämnet för enskilda arbeten.
Serien D1e Betygskataloger (1911–1973), 33 volymer. I denna serie redovisas
elevernas betyg.
Serien D1f Elevkort (1968), 8 volymer. Volymerna innehåller elevkort vilka
är ordnade i alfabetisk ordning och anger bland annat elevens hemort och
personnummer.
Serien D1g Elevliggare/matriklar (1911–1973), 3 volymer.
Volym D1g:1 innehåller matrikel över intagna elever ordnade i kronologisk
ordning (1911–1955).
Volym D1g:2 innehåller matrikel över intagna elever ordnade i kronologisk
ordning (1955–1972).
Volym D1g:3 innehåller matrikel över avgångna elever ordnade i kronologisk
ordning (1927–1973), lucka (1933–1945).
Anställd personal (D2)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien D2a Tjänstematriklar (utan årtal, 1951–1973), 4 volymer. Volymerna
innehåller tjänstematriklar samt andra tjänstehandlingar såsom merithandlingar, tjänstgöringsbetyg, intyg och avtal.
Serien D2b Tjänstgöringsbetyg (1938–1968), 1 volym. Volymen innehåller
avskrifter av tjänstebetyg ordnade i alfabetisk ordning.
Serien D2c Löneärenden (1968–1969), 1 volym. Volymen innehåller handlingar rörande löneärenden såsom lönelistor.
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Anställd personal (tjänsteuppgifter etc.) (D3)
Under denna rubrik finns fem serier.
Serien D3a Lönekort (1926–1950), 2 volymer. Volymerna innehåller lönekort.
Serien D3b Tidsuppgifter (extra personal) (1957–1968), 10 volymer. Volymerna innehåller handlingar med tiduppgifter för extrapersonal.
Serien D3c Lönelistor (1953–1965), 4 volymer. Volymerna innehåller lönelistor vilka ordnade vecko- och månadsvis. Häri även uppgifter om tjänste- och
lärarlöner för år 1967.
Serien D3d Tjänstgöringskort (1952–1966), 2 volymer. Volymerna innehåller
tjänstgöringskort.
Serien D3e Inkomstkort (utan årtal), 1 volym. Volymen innehåller anställdas
inkomstkort.
Arkiv- och inventarieförteckning (D4)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien D4a Arkivförteckningar (1903–1988), 1 volym. Volymen innehåller
arkivförteckningar.
Serien D4b Inventarieförteckningar (1903–1965), 2 volymer.
Volymen D4b:1 innehåller inventarieförteckningar över lösöre som bestick,
porslin, sängkläder, och inventering av hönshus och brygghus.
Volymen D4b:2 innehåller inventarieförteckning över kontorsartiklar och
böcker. Vilka redovisas efter ämne.

Inkomna handlingar och korrespondens (E)
Inträdesansökningar för elever (E1)
Serien E1 Inträdesansökningar för elever (1919–1973), 41 volymer. Volymerna innehåller ansökningar till skolan. Dessa handlingar består av; ansökan,
födelsebetyg och friskhetsintyg. Handlingarna är kronologiskt ordnade efter
löpnummer. Med lucka för nr 1–222. Från volym 30 är handlingarna ordnade
i bokstavsordning.
Korrespondens (E2)
Serien E2 Korrespondens (1911–1975), 50 volymer. Volymerna innehåller inkommande och utgående korrespondens. Den inkommande är dock övervägande. Serien är ordnad i kronologisk ordning, förutom från volymerna 43–46
vilka är ordnade i bokstavsordning.
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Inkomna skrivelser (E3)
Serien E3 Inkomna skrivelser (1958–1969), 1 volym. Volymen innehåller inkomna skrivelser ordnade i kronologisk ordning.
Ansökningar om studiebidrag (E4)
Serien E4 Ansökningar om studiebidrag (1954–1969), 5 volymer. Volymerna
innehåller ansökningar om studiebidrag och handlingar därtill som författningar, rekvisitioner, redovisningar och brev.
Anmälan till studentexamen (E5)
Serien E5 Anmälan till studentexamen (1966–1967), 1 volym. Volymen innehåller handlingar rörande anmälan till studentexamen.

Handlingar ordnade efter ämne (F)
Handlingar rörande elever (F1)
Under denna rubrik finns sju serier.
Serien F1a Skriftliga prov, realexamen (1925–1968), 19 volymer.
Serien F1b Skriftliga prov, studentexamen (1934–1969), 42 volymer.
Serien F1c Ferieskolan, feriekurser (1933–1968), 7 volymer.
Serien F1d Centrala prov (1967–1973), 10 volymer.
Serien F1e Termins- och slutbetyg (1908–1973), 3 volymer.
Serien F1f Exportstipendier (1964–1966), 1 volym.
Serien F1g Hälsokort (1960–1973), 7 volymer.
Handlingar rörande stiftelse- urkund och stadgar (F2)
Serien F2 Handlingar rörande stiftelse- urkund och stadgar (1865-), 1 volym.
Handlingar rörande undervisning (F3)
Serien F3 Handlingar rörande undervisning (1965–1970), 2 volymer.
Aktieböcker (F4)
Serien F4 Aktieböcker (1903–1953), 2 volymer.

Räkenskaper (G)
Huvudböcker (G1)
Serien G1 Huvudböcker/bokslut (1911–1957), 19 volymer.
Volymerna innehåller huvudböcker och bokslut.
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För perioden (1947–1951) saknas handlingar.
Dagböcker till huvudbok (G2)
Serien G2 Dagböcker till huvudbok (1960–1970), 5 volymer.
Volymerna innehåller dagböcker till huvudbok. Häri även lösa dagboksblad
(1972–1973).
Inventarieböcker med balansräkningar och bilagor (G3)
Serien G3 Inventarieböcker med balansräkningar och bilagor (1919, 1953–
1972), 2 volymer.
Volym G3:1 (1919) innehåller förteckning för Jättna skolhem.
Volym G3:2 (1953–1972) innehåller inventarieförteckningar och balansräkningar.
Kassaböcker (G4)
Serien G4 Kassaböcker (1911–1969), 42 volymer. Volymerna innehåller
kassaböcker.
Kassajournaler (G5)
Serien G5 Kassajournaler (1911–1921), 1 volym. Volymen innehåller kassajournaler. Med lucka för perioden (1912–1916).
Inkomst- och utgiftsjournaler (G6)
Serien G6 Inkomst- och utgiftsjournaler (1952–1958), 16 volymer. Volymerna
innehåller inkomst- och utgiftsjournaler, vilka redovisas i kronologisk ordning.
Inköpsböcker (G7)
Serien G7 Inköpsböcker (1966–1969), 3 volymer. Volymerna innehåller inköpsböcker, över bokförda inköp.
Memorialböcker (G8)
Serien G8 Memorialböcker (1919–1951), 8 volymer. Serien innehåller inkomstoch utgiftsböcker.
Kontraböcker (G9)
Serien G9 Kontraböcker (1911, 1927–1938, 1937–1951), 2 volymer. Volymerna
innehåller kontraböcker för hushåll och material vilka redovisas kronologisk.
Reskontra (G10)
Serien G10 Reskontra och övriga kontra (1919–1973), 28 volymer. Volymerna innehåller reskontra och övrig kontra vilka bevaras i kortlådor och arkivkartonger.
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Verifikationer (G11)
Serien G11 Verifikationer (1911–1973), 1–17 volymer. Volymerna innehåller
osorterade verifikationer från hushållet, bankhandlingar, kassaverifikationer,
betalda fakturor, rekvisitions listor och debiteringar.

Fotografier (K)
Fotografier (K1)
Serien K1 Fotografier (elevfoton) (1968–1969), 1 volym. Volymen innehåller
fotografier och elevfoton.

Övriga handlingar (Ö)
Efterlämnade handlingar efter Rektor Goding (Ö1)
Serien Ö1 Efterlämnade handlingar från Rektor Goding (utan år), 5 volymer.Volymerna innehåller handlingar efter rektor Folke Goding. Handlingarna är osorterade.
Elevrådets handlingar (Ö2)
Serien Ö2 Elevrådets handlingar (1931–1959), 1 volym. Volymen innehåller
elevrådets handlingar. Handlingarna är osorterade.
Diverse, studentexamen (Ö3)
Serien Ö3 Diverse, studentexamen (1955–1966), 2 volymer. Volymen innehåller diverse material som härrör från studentexamen.

Ritningar (J)
Ritningar (J)
Serien J Ritningar (1936 & odaterad), 1 volym. Volymen innehåller 9 st ritningar rörande läroverksbyggnaden.
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Arkiv: Stiftelsen Fjellstedtska skolan

Referenskod SE/ULA/11448
Sekretess: gäller i högst 70 år gäller i vissa fall för uppgifter om enskildas
personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med
Sekretesslagen (2009:400) 23 kap. 2§.
Historia
Fjellstedtska skolan startades i Stockholm av prästen och missionären Peter
Fjellstedt och flyttades 1859 till Uppsala. År 1862 ställdes skolan under ledning av en styrelse och omvandlades till ett specialinriktat internatläroverk
med förberedande prästutbildning. Verksamheten finansierades med frivilliga
gåvor, elevavgifter och till viss del statsbidrag. Undervisningens tyngdpunkt
låg på de klassiska språken samt kyrko- och missionshistoria. Fram till 1939
krävde skolan av de sökande en uttrycklig avsiktsförklaring till att bli präst.
I samband med avskaffandet av realexamen öppnades skolans gymnasium
läsåret 1966/1967 även för kvinnliga elever. Skolverksamheten avslutades
efter vårterminen 1982. Stiftelsens Fjellstedtska skolan lever sedan dess vidare
som ett teologiskt fortbildningsinstitut.
Litteraturhänvisning
Kerfstedt (1874); Landberg (1937); Arlid (1962); Palmqvist (1994); Palmqvist
& Smedh (1997); Eineborg (2006).
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Arkivförteckning
Stiftelsen Fjellstedska skolan
1856–1982
Omfång 23 hm
A Protokoll
A1 Styrelseprotokoll med bilagor
A1a Protokoll och föredragningslistor
(1862–1979), 10 volymer
A1b Bilagor till styrelseprotokoll samt revisionsberättelser (1927–1955), 2 volymer
A2 Övriga protokoll (1874–1982), 4 volymer
B Utgående handlingar
B1 Avgående brev (1871–1979), 9 volymer
C Diarier
C1 Psalmdiarier (1958–1975), 1 volym
D Register och liggare
D1 Elevmatriklar och elevregister (1861–1936),
5 volymer
D2 Betygskataloger och betygslistor (1863–1953),
10 volymer
D3 Inträdeshandlingar och register (1865–1941),
4 volymer
D4 Inventarieböcker (1890/1903), 1 volym
D5 Postböcker (1901–1940), 1 volym
D6 Bibliotekskataloger och lånejournaler
(1884–1942), 2 volymer
D7 Övriga register och kataloger (1825–1982),
4 volymer
D8 Arkivförteckningar (1862–1982), 1 volym
E Inkomna handlingar
E1 Elevansökningar (1862–1981), 109 volymer
E2 Anställningsansökningar (1932–1934), 1 volym
E3 Inkomna brev
E3a Inkomna brev i kronologisk ordning
(1925–1979), 10 volymer
E3b Övriga inkomna brev (1850–1950),
3 volymer
F Ämnesordnande handlingar
F1 Handlingar angående undervisningen
(1860–1982), 13 volymer
F2 Gåvo- och donationshandlingar, stipendier mm
(1862–1942), 9 volymer
F3 Fastighetshandlingar (1896–1960), 9 volymer
F4 Skriftliga prov och studentskrivningar
F4a Uppsala privata elementära läroverks skrivningar (1872–1874), 3 volymer
F4b Studentskrivningar (1882–1969), 42 volymer
F5 Handlingar rörande skolhälsovård (1924–1943),
1 volym
G Räkenskaper
G1 Bokslut och huvudbokföring
G1a Bokslutshandlingar (1914–1962), 3 volymer
G1b Huvudböcker (1872–1971), 22 volymer
G1c Kontoböcker (1884–1920), 1 volym
G1d Hushållsböcker (1890–1957), 8 volymer
G1e Värdepappersspecial (1930–1965), 1 volym
G2 Hjälpbokföring
G2a Avlöningsböcker (1883–1943), 1 volym
G2b Räkenskaper för fastigheter (1872–1912),
1 volym
G2c Kontraböcker (1918–1942), 2 volymer
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G2d Utlåningsböcker (1896–1899), 1 volym
G3 Grundbokföring
G3a Kassaböcker (1875–1965), 14 volymer
G3b Kassakladdar (1886–1931), 1 volym
G4 Verifikationer (1902), 1 volym
Ö Övriga handlingar
Ö1 Direktorns korrespondens (1934–1959), 4 volymer
Ö2 Kassörens korrespondens (1940–1949), 1 volym
Ö3 Elevföreningars och olika sällskaps handlingar
(1878–1981), 15 volymer
Ö4 Jublileumsskrivelser tal, pressklipp mm
(1891–1962), 7 volymer
Ö5 Elevtidningar (1924–1980), 7 volymer
Ö6 U M Lundgrens handlingar och Kruegermålet
(1935), 1 volym
Ö7 Elevsvar för biografisk matrikel (1921–1982),
5 volymer
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Protokoll (A)
Styrelsens protokoll med bilagor (A1)
Serien A1 Styrelseprotokoll med bilagor.
Serien A1a Protokoll och föredragningslistor (1862–1979), 10 volymer.
Serien A1b Bilagor till styrelseprotokoll samt revisionsberättelser (1927–1955),
2 volymer.
Övriga protokoll (A2)
Serien A2 Övriga protokoll (1874–1982), 4 volymer.
Volym A2:1 (1874–1899) innehåller lärarkollegiets protokoll rörande undervisningen. Dessa avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska
användas samt kursplaner.
Volym A2:2 (1900–1927) innehåller lärarkollegiets protokoll rörande undervisningen. Dessa avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska
användas samt kursplaner.
Volym A2:3 (1928–1957) innehåller lärarkollegiets protokoll rörande undervisningen. Dessa avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska
användas samt kursplaner.
Volym A2:4 (1963–1982) innehåller ämneskonferensprotokoll. Dessa avhandlar främst förslag om vilken kurslitteratur som ska användas samt kursplaner.

Utgående handlingar (B)
Avgående brev (B1)
Serien B1 Avgående brev (1871–1979), 9 volym. Volymerna innehåller avskrifter och kopior av avgående brev och skrivelser.
Volym B1:1 (1871–1903) innehåller skrivelser till Kungl. Maj:t m.m.
Volym B1:2 (1873–1883) innehåller brevkretsens brev. Handlingarna är fuktskadade.

Diarier (C)
Psalmdiarier (C1)
Serien C1 Psalmdiarier (1958–1975), 1 volym. Volymen innehåller fyra anteckningsböcker i vilka man dagligen fört psalmdiarie. Häri även, anvisningar
för liturgisk onsdagsmorgonsbön (1954), och aftonbön (1960).
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Register och liggare (D)
Elevmatriklar och elevregister (D1)
Serien D1 Elevmatriklar och elevregister (1861–1936), 5 volymer.
Volym D1:1 (1861–1883) innehåller matrikel över före detta elever redovisade i alfabetisk ordning.
Volym D1:2 (1862–1864) innehåller matrikel över före detta elever redovisade i alfabetisk ordning.
Volym D1:3 (1862–1932) innehåller matrikel över före detta elever redovisade
i alfabetisk ordning.
Volym D1:4 (1921–1931) innehåller matrikel över före detta elever tillhörande
föreningen Lundensarna, Skåne-Blekinge förbundet. I matrikeln har man även
tillfört senare studieframgångar såsom universitetsexamina.
Volym D1:5 (1932–1936) innehåller matrikel över före detta elever redovisade i alfabetisk ordning.
Betygskataloger och betygslistor (D2)
Serien D2 Betygskataloger och betygslistor (1863–1953), 10 volymer. I denna
serie redovisas elevernas betyg.
Inträdeshandlingar och register (D3)
Serien D3 Inträdeshandlingar och register (1865–1941), 4 volymer.
Volym D3:1 (1865–1887) innehåller inskrivningsmatrikel. Matrikeln anger
olika uppgifter om eleven såsom: namn, födelseår, faderns/målsmans yrke.
Men även levnadsbeskrivning före inträde i skolan, och av vilka orsaker som
man söker till skolan.
Volym D3:2 (1870–1887) innehåller anmälningsbok till skolan. Anmälningsboken anger olika uppgifter om den sökande eleven såsom: namn, födelseår,
faderns/målsmans yrke. Men även levnadsbeskrivning, och av vilka orsaker
som man söker till skolan.
Volym D3:3 (1914–1930) innehåller uppgifter om sökandes bakgrund.
Volym D3:4 (1930–1941) innehåller uppgifter om sökandes bakgrund.
Inventarieböcker (D4)
Serien D4 Inventarieböcker (1890/1903), 1 volym. Volymen innehåller två
inventarieböcker i vilka man anger lösöre tillhörande skolan.
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Postböcker (D5)
Serien D5 Postböcker (1901–1940), 1 volym. Volymen innehåller post- och
telegramsböcker ordnade årsvis i kronologisk ordning.
Bibliotekskataloger och lånejournaler (D6)
Serien D6 Bibliotekskataloger och lånejournaler (1884–1942), 2 volymer.
Volym D6:1 (odaterad) innehåller bibliotekets realkatalog. Häri även översiktplan över Fjellstedtska skolans studiebibliotek.
Volym D6:2 (1884–1942) innehåller utlåningskataloger.
Övriga register och kataloger (D7)
Serien D7 Övriga register och kataloger (1825–1982), 4 volymer.
Volym D7:1 (1825–1919) innehåller förteckning över föreståndare Johannes
Kerfstedts handlingar. Häri även förteckning över Peter Fjellstedts handlingar.
Volym D7:2 (1919–1982) innehåller tryckta skolkataloger vilka redogör för
vilka elever som gick i vilka klasser. Katalogerna anger lärjungens födelseår,
hemort, och faderns yrke och om fadern är i livet eller inte. Häri även information om lärare och övrig personal knutna till skolan.
Volym D7:3 (1937–1958) innehåller register över prospekttagare.
Volym D7:4 (1943-) innehåller register över fonder, donationer och insamlingar.
Arkivförteckningar (D8)
Serien D8 Arkivförteckningar (1862–1982), 1 volym. Volymen innehåller den
arkivförteckning som förtecknades (2004).

Inkomna handlingar (E)
Elevansökningar (E1)
Serien E1 Elevansökningar (1862–1981), 109 volymer. Volymerna innehåller
olika ansökningshandlingar såsom; ansökningar, betyg, läkarintyg och personliga brev. Ansökningshandlingar för (1868–1908) är av misstag bortgallrade.
Anställningsansökningar (E2)
Serien E2 Anställningsansökningar (1932–1934), 1 volym. Volymen innehåller
ansökningshandlingar såsom betyg, intyg och examensbevis.
Inkomna brev (E3)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien E3a Inkomna brev i kronologisk ordning (1925–1979), 10 volymer.
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Innehåller inkomna brev ordnade kronologiskt.
Serien E3b Övriga inkomna brev (1850–1950), 3 volymer.
Volym E3b:1 (1850-, 1950-) innehåller äldre brev, handlingar, fotografier och
negativ. Spridda år.
Volym E3b:2 (1870–1940) innehåller brev från bl a prinsessan Eugenie och
Erik Folke. Häri även papper rörande Fjellstedtar sången och andra handlingar. Spridda år.
Volym E3c:1 (1880–1930) innehåller kungabrev, och annan korrespondens
såsom skrivelser från skolöverstyrelsen.

Ämnesordnande handlingar (F)
Handlingar angående undervisningen (F1)
Serien F1 Handlingar angående undervisningen (1860–1982), 13 volymer.
Volym F1:1 (1860-tal) innehåller olika intyg och prov i välskrivning.
Volym F1:2 (1875–1925) innehåller olika kungabrev och annan korrespondens
rörande undervisningen.
Volym F1:3 (1863–1944) innehåller bland annat lärarkollegiets protokoll, ordningsregler och kursplaner.
Volym F1:4 (1875–1910) innehåller läroverkets redogörelser vilka är tryckta
terminsvis. I redogörelserna finner man uppgifter om undervisningen och
uppgifter lärare, elever och annan personal knuten till skolan. Se även D7:2
(1919–1982).
Volym F1:5 (1910–1939) innehåller läroverkets redogörelser vilka är tryckta
terminsvis. I redogörelserna finner man uppgifter om undervisningen och
uppgifter lärare, elever och annan personal knuten till skolan. Se även D7:2
(1919–1982).
Volym F1:6 (1939–1976) innehåller läroverkets redogörelser vilka är tryckta
terminsvis. I redogörelserna finner man uppgifter om undervisningen och
uppgifter lärare, elever och annan personal knuten till skolan.
F1:7 (1879–1919) innehåller schemata/läsordningar.
F1:8 (1919–1947) innehåller schemata/läsordningar.
F1:9 (1948–1962) innehåller schemata/läsordningar.
F1:10 (1875–1923) innehåller Pm om skolans verksamhet.
F1:11 (1900-tal) innehåller häften med lektionsutkast och föreläsningsanteckningar rörande bibelläsning och missionsarbete.
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F1:12 (1936–1958) innehåller listor över ämnen för uppsatser i svenska.
F1:13 (1967–1982) innehåller Pm om undervisningen.
Gåvo- och donationshandlingar, stipendier m.m. (F2)
Serien F2 Gåvo- och donationshandlingar, stipendier m.m. (1862–1942), 9 volymer.
Volym F2:1 (1862–1882) innehåller olika gåvo- och stipendiehandlingar. Häri
även sammandrag av räkenskaper (1867–1878).
Volym F2:2 (1874–1895) innehåller gåvoregister och handlingar såsom elevoch hyresavgifter.
Volym F2:3 (1896–1925) innehåller handlingar rörande Henrikssonska donationsfonden.
Volym F2:4 (1933–1942) innehåller handlingar rörande elevavgifter.
Volym F2:5 (1933–1942) innehåller handlingar rörande olika insamlingar.
Volym F2:6 (1933–1942) innehåller handlingar rörande donationer och gåvor.
Volym F2:7 (1933–1942) innehåller handlingar rörande rikskollekten.
Volym F2:8 (1933–1942) innehåller handlingar rörande testamentfrågor.
Volym F2:9 (1933–1942) innehåller handlingar rörande stipendier.
Fastighetshandlingar (F3)
Serien F3 Fastighetshandlingar (1896–1960), 9 volymer.
Volym F3:1 (odaterad) innehåller anteckningar rörande Löfsta gård.
Volym F3:2 (1896–1919) innehåller handlingar rörande Löfsta gårds räkenskaper.
Volym F3:3 (1934–1936) innehåller förvaltningsrådets handlingar.
Volym F3:4 (1937–1947) innehåller handlingar rörande anbud.
Volym F3:5 (1938-) innehåller handlingar rörande ombyggnationen.
Volym F3:6 (1945–1946) innehåller byggnadsplaner.
Volym F3:7 (1950–1960) innehåller handlingar rörande anbud.
Volym F3:8 (odaterad) innehåller hyreskontrakt.
Volym F3:9 (odaterad) innehåller diverse prospekt.
Skriftliga prov och studentskrivningar (F4)
Serien F4 Skriftliga prov och studentskrivningar.
Under denna rubrik finns två serier.

145

ARKIV: STIFTELSEN FJELLSTEDTSKA SKOLAN
Serien F4a Uppsala privata elementära läroverks skrivningar (1872–1874), 3 volymer. Volymerna innehåller översättningsprov/skrivning i engelska, tyska, franska
och latin. Häri även skrivningar i matematik och uppsatser i modersmålet.
Serien F4b Studentskrivningar (1882–1969), 42 volymer.
Volymerna innehåller provsvar för studentskrivningar i olika ämnen.
Handlingar rörande skolhälsovård (F5)
Serien F5 Handlingar rörande skolhälsovård (1924–1943), 1 volym. Volymen
innehåller liggare med anteckningar om elevers sjukdomsfall och hälsotillstånd.

Räkenskaper (G)
Bokslut och huvudbokföring (G1)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien G1a Bokslutshandlingar (1914–1962), 3 volymer.
Volym G1a:1 (1914–1960) innehåller balanshandlingar.
Volym G1a:2 (1929–1946) innehåller inkomst- och utgiftsstater.
Volym G1a:3 (1958–1962) innehåller bokslutshandlingar rörande inventarium.
Serien G1b Huvudböcker (1872–1971), 22 volymer. Volymerna innehåller huvudböcker vilka redogör för skolans inkomster, utgifter.
Serien G1c Kontoböcker (1884–1920), 1 volym. Volymen innehåller kontoböcker för olika kassor.
Serien G1d Hushållsböcker (1890–1957), 8 volymer. Volymerna innehåller
systematisk redovisning av inkomster och utgifter, kontovis.
Serien G1e Värdepappersspecial (1930–1965), 1 volym. Volymen innehåller
ett band i vilket man redovisar, aktier, banklotter, obligationer, förlagsbevis,
inteckningar och reverser.
Hjälpbokföring (G2)
Serien G2 Hjälpbokföring.
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien G2a Avlöningsböcker (1883–1943), 1 volym. Volymen innehåller avlöningsböcker. Fr.o.m år 1944 ingår löneuppgifterna i ekonomiska handlingar
som gallrats vart tionde år.
Serien G2b Räkenskaper för fastigheter (1872–1912), 1 volym. Volymen innehåller handlingar rörande fastighetsräkenskaper.
Serien G2c Kontraböcker (1918–1942), 2 volymer.
146

ARKIV: STIFTELSEN FJELLSTEDTSKA SKOLAN
Volym G2c:1 (1918–1942) innehåller kontraböcker för Andersson & Mattsson,
Apoteket Kronan, AB Pettersson & Hammar.
Volym G2c:2 (1919–1934) innehåller kontraböcker för John Andersson.
Serien G2d Utlåningsböcker (1896–1899), 1 volym. Volymen innehåller utlåningsböcker i vilka anges understöd till elever.
Grundbokföring (G3)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien G3a Kassaböcker (1875–1965), 14 volym. Volymerna innehåller information om löpande utgifter och inkomster.
Serien G3b Kassakladdar (1886–1931), 1 volym. Volymen innehåller kassakladdar.
Verifikationer (G4)
Serien G4 Verifikationer (1902), 1 volym. Volymen innehåller verifikationer.

Övriga handlingar (Ö)
Direktorns korrespondens (Ö1)
Serien Ö1 Direktorns korrespondens (1934–1959), 4 volymer. Volymerna innehåller Direktorns korrespondens.
Kassörens korrespondens (Ö2)
Serien Ö2 Kassörens korrespondens (1940–1949), 1 volym. Volymen innehåller
Kassörens korrespondens.
Elevföreningars och olika sällskaps handlingar (Ö3)
Serien Ö3 Elevföreningars och olika sällskaps handlingar (1878–1981), 15 volymer.
Volym Ö3:1 (1878–1899) innehåller protokoll från föreningen Pro Facultate
Didendi.
Volym Ö3:2 (1900–1914) innehåller matriklar från föreningen Pro Facultate
Didendi.
Volym Ö3:3 (odaterad) innehåller skrifter från föreningen Pro Facultate
Didendi.
Volym Ö3:4 (1927–1930) innehåller kassabok från föreningen Pro Facultate
Didendi.
Volym Ö3:5 (1887–1964) innehåller handlingar från elevföreningarna Concordia och Knalleförbundet.
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Volym Ö3:6 (1889–1934) innehåller protokoll från elevföreningen De fattigas
vänner.
Volym Ö3:7 (1899–1955) innehåller handlingar från elevföreningarna Mjölner
och Ångerska Gille.
Volym Ö3:8 (1910–1925) innehåller handlingar från elevförbundet Nya Götiska förbundet.
Volym Ö3:9 (1910–1937) innehåller matriklar och kassabok från elevförbundet Uppsala Kristliga Gymnasieförbundet.
Volym Ö3:10 (1936–1961) innehåller protokoll från elevförbundet Uppsala
Kristliga Gymnasieförbundet.
Volym Ö3:11 (1921–1930) innehåller protokoll från elevföreningen Smålandsgille.
Volym Ö3:12 (1921–1968) innehåller protokoll från elevföreningen Missionskretsen.
Volym Ö3:13 (1940–1981) innehåller protokoll från Elevkåren.
Volym Ö3:14 (1968–1974) innehåller protokoll från Kamratrådet.
Volym Ö3:15 (1974–1981) innehåller protokoll från Kamratrådet.
Jubileumsskrivelser tal, pressklipp m.m.
Serien Ö4 Jubileumsskrivelser tal, pressklipp m.m. (1891–1962), 7 volymer.
Volym Ö4:1 (1891) innehåller album Cum Deo et Die. Angående Johannes
Kerstedts 50-årsdag.
Volym Ö4:2 (1920–1929) innehåller tal vid skolstart och avslutning.
Volym Ö4:3 (1937-) innehåller handlingar och foton från skolans 75-års jubileum.
Volym Ö4:4 (1962-) innehåller handlingar från skolans 100-års jubileum.
Volym Ö4:5 (1962-) innehåller handlingar från skolans 100-års jubileum.
Volym Ö4:6 (1962-) innehåller handlingar från skolans 100-års jubileum.
Volym Ö4:7 (odaterad) innehåller pressklipp och avslutningstal. Spridda år.
Elevtidningar (Ö5)
Serien Ö5 Elevtidningar (1924–1980), 7 volymer.
Volym Ö5:1 (1924–1958) innehåller elevtidningen Fjellstedtarens Jul.
Volym Ö5:2 (1929–1930) innehåller manuskript till Fjellstedtarens Jul.
Volym Ö5:3 (1938–1946) innehåller elevtidningen Vår Front.
Volym Ö5:4 (1947–1951) innehåller elevtidningen Vår Front.
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Volym Ö5:5 (1952–1961) innehåller elevtidningen Vår Front.
Volym Ö5:6 (1962–1971) innehåller elevtidningen Vår Front.
Volym Ö5:7 (1972–1980) innehåller elevtidningen Vår Front.
U M Lundgrens handlingar och Kruegermålet (Ö6)
Serien Ö6 U M Lundgrens handlingar och Kruegermålet (1935-), 1 volym. Volymen innehåller handlingar från U M Lundgren såsom brev, katekesen och
förordnande. Häri även handlingar rörande Högforsmålet mot den anklagade
ingenjör Torsten Krueger. I målet var en rektor G. Norrman angiven som en
av de kärande.
Elversvar för biografisk matrikel (Ö7)
Serien Ö7 Elevsvar för biografisk matrikel (1921–1982), 5 volymer. Volymerna
innehåller material för Fjellstedtska skolans studenter: biografisk matrikel
(Stockholm 1997).
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Arkiv: Strängnäs gymnasium

Referenskod : SE/ULA/11468
Sekretess: arkivet innehar inga handlingar för vilka sekretess gäller.
Historik
Strängnäs har genom åren haft olika skolformer. I Strängnäs gymnasiums arkiv
finns det handlingar från 1626 till 1850. Då skolverksamheterna har varit nära
förbundna med varandra så bevaras vissa handlingar i andra skolarkiv.
Strängnäs gymnasium slogs 1850 samman med Strängnäs högre lärdomsoch apologistskola och bildade Strängnäs högre elementarläroverk, vilket
sedermera blev Högre allmänna läroverket i Strängnäs. Detta gör vissa handlingar och serier bevaras hos andra arkivbildare.
Anmärkning
Arkivets äldre handlingar har förtecknats av J.A. Drysén 1876 och bevaras i
Högre allmänna läroverkets arkiv, volym DIVa:2. Drysén har där utförligt
beskrivit innehållet av Strängnäs gymnasiums äldre handlingar.
Litteraturhänvisning
Falk (1926).
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Arkivförteckning

Strängnäs gymnasium 1626–1850
Högre lärdoms- och apologistskolan i Strängnäs 1626–
1850
Högre allmänna läroverk i Strängnäs 1850–1966
Omfång 3,5 hm
A Protokoll
AI Kollegieprotokoll (1684–1850), 8 volymer
B Koncept till utgående skrivelser
BI Utgående skrivelser (1803–1826), 2 volymer
BII Avskrifter av elevers avgångsbetyg (1769–1850),
1 volym
C Diarier
CI Diarier över underlåtna lärotimmar samt avgångna och ankommande expeditioner (1821–1846),
2 volymer
CII Diarium över försummade lärotimmar (1846–
1850)
D Förteckningar och liggare
DI Liggare över elever
DIa Kataloger (1677–1850), 5 volymer
DIb Matriklar (1628–1850), 4 volymer
DII Betygskataloger (1821–1850), 4 volymer
DIII Matriklar (1626–1850), 1 volym
DIV Arkiv- och inventarieförteckningar (1629–1850),
5 volymer
DV Förteckning över utdelade premieböcker (1833–
1850)
DVI Förteckning över inköpta böcker till gymnasiebiblioteket (1832–1840)
E Inkomna handlingar
EI Inskrivnings- och inträdesansökningshandlingar
(1768–1850), 4 volymer
EII Kungliga brev och andra skrivelser i original och
avskrifter (1626–1850), 7 volymer
F Handlingar ordnande efter ämne
FI Handlingar rörande undervisningen (1628–1850),
9 volymer
FII Handlingar rörande lärares löner (1649–1802),
2 volymer
FIII Donations- och stipendiehandlingar (1766–1850),
1 volym
FIV Handlingar rörande fastigheter, tomter och jordar (1626–1850), 8 volymer
FV Skriftliga prov (1836–1850)
G Räkenskaper
GI Kassaräkningar (1628–1855), 3 volymer
GII Räkenskaper för övriga kassor och fonder
(1626–1850), 3 volymer
GIII Byggnadsräkningar och reperationskollekter
(1715–1788), 2 volymer
J Kartor och ritningar
J Kartor och ritningar (1701–1819), 13 volymer
Ö Övriga handlingar
Övriga handlingar (1645–1845), 6 volymer
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Protokoll (A)
Kollegieprotokoll (AI)
AI Kollegieprotokoll (1684–1850), 8 volymer. Volymerna innehåller kollegiets
protokoll, vilka är till största del handskrivna och avhandlar skolans löpande
verksamhet och händelser, såsom betygsprotokoll, betygsprövningar, beslut
om flyttningar inom klasserna, klassordningar, disciplinärenden, stipendiefrågor, uppsägningar och tjänstgöringsbetyg.
Volym AI:3 (1718–1760) innehåller även ett register för protokollen. Kollegieprotokoll för år 1693 saknas. För perioden (1847–1850) hänvisas till högre
allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv volym AI:1.

Koncept till utgående skrivelser (B)
Utgående skrivelser (BI)
Serien BI Utgående skrivelser (1803–1826), 2 volymer. Volymerna innehåller
koncept och kopior över utgående skrivelser, vilka även ingår i serie EII.
Volym BI:1 (1803) innehåller berättelse om skolordningen i Strängnäs stift.
Volym BI:2 (1825–1826) innehåller avskrifter av vissa brev.
Avskrifter av elevers avgångsbetyg (BII)
Serien BII Avskrifter av elevers avgångsbetyg (1769–1850), 1 volym. Volymen
innehåller handskrivna avskrifter av avgångsbetyg.

Diarier (C)
Diarier över underlåtna lärotimmar (C1)
Serien CI Diarier över underlåtna lärotimmar samt avgångna och ankommande
expeditioner (1821–1846), 2 volymer.
Volym CI:1 (1821–1846) innehåller diarier över underlåtna lärotimmar och
avgångna och ankommande expeditioner.
Volym CI:1 (1821) innehåller koncept till CI:1.
Diarium över försummade lärotimmar (CII)
Serien CII Diarium över försummade lärotimmar (1846–1850). Se högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv volym CII:1.
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Förteckningar och liggare (D)
Liggare över elever (DI)
Serien DIa Kataloger (1677–1850), 5 volymer. Volymerna innehåller handskrivna och tryckta kataloger med uppgifter om de elever som går i skolan.
Handlingarnas struktur och innehåll förändras genom serien.
Serien DIb Matriklar (1628–1850), 4 volymer.
Volymerna innehåller handskrivna uppgifter om vilka elever som är intagna
i skolan.
Betygskataloger (DII)
Serien DII Betygskataloger (1821–1850), 4 volymer. Volymerna innehåller
betygskataloger i vilka elevernas betyg redovisas.
Matriklar över lärare (DIII)
Serien DIII Matriklar över lärare(1626–1850), 1 volym. Volymen innehåller
matriklar över lärare med benämningen Catalogus lectorum.
Arkiv- och inventarieförteckningar (DIV)
Serien DIV Arkiv- och inventarieförteckningar (1629–1850), 5 volymer. Arkivförteckning för 1769 se AI:3. Arkiv- och inventarieförteckning för perioden
(1822–1850) se högre allmänna läroverkets arkiv volym DIVb:1.
Volym DIV:1 (1696–1826) innehåller arkiv- och inventarieförteckning, vilken
är upprättad 1696, men innehåller uppgifter för tiden (1628–1689).
Volym DIV:2 (1784–1825) innehåller förteckning över viktigare handlingar,
skuldsedlar och kontanta medel som förvaras i domkyrkans sakristia.
Volym DIV:3 (1820) innehåller förteckning över dokument hörande till
gymnasiets prebendehemman. Upprättad 1820, kompletterad 1843.
Volym DIV:4 (1840) innehåller katalog över musikalier tillhöriga Strängnäs
gymnasium, donerade av J P Hebbe. Ett tryckt exemplar av katalogen är lagd
som bilaga.
Volym DIV:5 (1840) Se volym DIV:4.
Förteckning över utdelade premieböcker (DV)
Serien DV Förteckning över utdelade premieböcker (1833–1850). Se högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv volym DIV:1.
Förteckning över inköpta böcker till gymnasiebiblioteket (DVI)
Serien DVI Förteckning över inköpta böcker till gymnasiebiblioteket (1832–
1840). Ingår i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv volym GIV:1.
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Inkomna handlingar (E)
Inskrivnings- och inträdesansökningshandlingar (E1)
Serien EI Inskrivnings- och inträdesansökningshandlingar (1768–1850), 3 volymer. Handlingar, testimonier, medförda inscripti till gymnasiet för perioden
(1846–1850) finns bevarade i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv
volym EI:1.
Volym EI:1 (1768–1820) innehåller rekommendationsbrev.
Volym EI:2 (1821–1826) innehåller testimonier, medförda inscripti till gymnasiet.
Volym EI:3 (1836–1845) innehåller testimonier, medförda inscripti till gymnasiet.
Kungliga brev och andra skrivelser i original och avskrifter (EII)
Serien EII Kungliga brev och andra skrivelser i original och avskrifter (1626–1850),
7 volymer. Volymernas innehåll finns specificerat i arkivförteckningen 1905,
volym DIVa:2 i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv. Skrivelser från
1600-talet i original och avskrifter ingår även i FI:1, Liber Collegii Strengensis.
Handlingar för perioden (1821–1850) se högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv volym EIIIa:2.
Volym EII:1 (1626–1637) innehåller handlingar rörande undervisningen.
Volym EII:2 (1600-tal) innehåller handlingar såsom formulär till fullmakter.
Volym EII:3 (1651–1826) innehåller handlingar rörande undervisningen med
innehållsförteckning.
Volym EII:4 (1700–1850) innehåller handlingar rörande undervisningen. Häri
även arbetsordningar (1837–1850).
Volym EII:4 (1765–1850) innehåller handlingar rörande undervisningen. Innehåller även arbetsordningar (1846–1866). Häri även brev till läroverket
(1850–1856).
Volym EII:5 (1789–1850) innehåller handlingar rörande undervisningen. Häri
även brev till läroverket (1850–1856).
Volym EII:6 (1798–1826) innehåller handlingar rörande undervisningen.

Handlingar ordnande efter ämne (F)
Handlingar rörande undervisningen (FI)
Serien FI Handlingar rörande undervisningen (1628–1850), 9 volymer. Volymernas innehåll finns specificerat i arkivförteckningen 1905, volym DIVa:2 i
högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv. Handlingarna rörande undervisningen ingår även bland skrivelser i serie EII.
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Volym FI:1 (1628–1697) Innehåller Liber Collegii Strengensis.
Volym FI:2 (1649) innehåller Drottning Kristinas skolordning.
Volym FI:3 (odaterad) innehåller avskrift av 1649 års skolordning.
Volym FI:4 (1674–1778) innehåller häftet ”Samlingen af författningar at
hindra ungdomens tidiga bortgång från Gymnasium till Academier”, med
innehållsförteckning.
Volym FI:5 (1724, 1773) innehåller Fredrik I:s skollag med ett kungligt brev
daterat 1773.
Volym FI:6 (1753) innehåller Fredrik I:s skollag 1724.
Volym FI:7 (odaterad) innehåller avskrifter av skollagar och förordningar
(1626–1761).
Volym FI:8 (1757–1780) innehåller avskrifter av skollagar och förordningar
(1724–1780).
Volym FI:9 (ca. 1780–1850) innehåller prov, dissertioner, föreläsningsanteckningar m.m. Volymen är överflyttad från stifts- och läroverksbiblioteket 1936.
Vid ordningsarbetet 1974 har volymen förtecknats i ursprungligt skick. Finns
inte beskriven i arkivförteckningen 1905.
Volym FI:10 (1837–1850) innehåller arbetsordningar.
Handlingar rörande lärares löner (FII)
Serien FII Handlingar rörande lärares löner (1649–1802), 2 volymer. Volymernas innehåll finns specificerat i arkivförteckningen 1905, volym DIVa:2 i
högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv.
Volym FII:1 (1649–1819) innehåller bandet ”Om Lectorernes Löner”. Häri
även innehållsförteckningen.
Volym FII:2 (1652–1802) innehåller handlingar rörande lärares löner. Häri
även innehållsförteckning och ”Gamla uppbördslängder och om Tvister rörande Gymnasie- och Scholæ- Statens Löninkomster”.
Donations- och stipendiehandlingar (FIII)
Serien FIII Donations- och stipendiehandlingar (1766–1827), 1 volym. Handlingar för perioden (1766–1850) se högre allmänna läroverkets i Strängnäs
arkiv volym FIV:1.
Volymen innehåller handlingar rörande anonymifonden 1800, Insulinska
donationen 1804. Häri även tackbrev från domkapitlet till postmästare J F
Hanström angående donation av ett nyckelskåp till gymnasiet 1827.
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Handlingar rörande fastigheter, tomter och jordar (FIV)
Serien FIV Handlingar rörande fastigheter, tomter och jordar (1626–1850), 8
volymer. Volymernas innehåll finns specificerat i arkivförteckningen 1905,
volym DIVa:2 i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv. Köpehandlingar
för fastighet 109. Se högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv volym FVa:2.
Volym FIV:1 (1626–1735) innehåller bandet ”Om Gymnasii Gårdar och Tomter”. Häri även avskrifter av äldre brev.
Volym FIV:2 (1640–1749) innehåller handlingar angående läroverkets tomter
och gårdar med innehållsförteckning. Häri även avskrifter av äldre brev.
Volym FIV:3 (1696–1850) innehåller handlingar angående lektorshemman.
Häri även enstaka handlingar till och med år 1872.
Volym FIV:4 (odaterad, 1700-tal) innehåller bandet ”Upplysningar om läger
och beskaffenheten af alla Domkyrkans, Gymnasii och Skolans i Strengnäs
tomter och gårdar” med innehållsförteckning.
Volym FIV:5 (1732–1734) innehåller rådhusrättsprotokoll angående gymnasiets och domkyrkans gårdar och tomter.
Volym FIV:6 (1768) innehåller bandet ”Historisk Beskrivning och Anmärkningar m.m. rörande Lectorstomterne i Strengnes”, med innehållsförteckning.
Volym FIV:7 (1770–1790-tal) innehåller anteckningar om läroverkets gårdar.
Volym FIV:8 (1802–1850) innehåller handlingar angående Svarvartorp (1802–
1818) och Norrby (1844–1847) samt utdrag ur jordeböcker år 1806 rörande
Fellingsbrohemmanen. Häri även handlingar(avskrifter) rörande gymnasiets
reparation (1808–1809).
Skriftliga prov (FV)
Serien FV Skriftliga prov (1836–1850). Se högre allmänna läroverkets i
Strängnäs arkiv volym FIIe:2.

Räkenskaper (G)
Kassaräkningar (GI)
Serien GI Kassaräkningar (1628–1855), 3 volymer. Volymernas innehåll finns
specificerat i arkivförteckningen 1905, volym DIV:1 i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv. Handlingar för perioden (1827–1850) se högre allmänna läroverkets arkiv volym GII:1.
Volym GI:1 (1628–1655) är förtecknade för band ”Liber Rationum Gymnasii
Strengnensis”. Dock saknades volymen vid leveransen 1970.
Volym GI:2 (1688–1737) innehåller kassaräkningar.
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Volym GI:3 (1736–1827) innehåller kassaräkningar.
Räkenskaper för övriga kassor och fonder (GII)
Serien GII Räkenskaper för övriga kassor och fonder (1626–1850), 2 volymer.
Volymernas innehåll finns specificerat i arkivförteckningen 1905, volym
DIV:1 i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv. Handlingar rörande
kassor och fonder finns även bevarade i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv.
Volym GII:1 (1626–1695) innehåller handlingar rörande Fellingsbromedlen
jämte anordningslängder för gymnasiets och skolans lönespannmål m.m.
Volym GII:2 (1738–1805) innehåller kvittensbok för det Sopiska stipendiet.
Byggnadsräkningar och reparationskollekter (GIII)
Serien GIII Byggnadsräkningar och reparationskollekter (1715–1788), 2 volymer. Volymernas innehåll finns specificerat i arkivförteckningen 1905, volym
DIV:1 i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv.
Volym GIII:1 (1715–1719) innehåller handlingar rörande byggnadsräkning.
Volym GIII:2 (1724–1788) innehåller handlingar rörande reperationskollektmedel.

Kartor och ritningar (J)
Kartor och ritningar (J)
Serien J Kartor och ritningar (1701–1819), 13 volymer. Serien innehåller hemmanskartor med undantag för volym J:6.
Volym J:1 (1701) innehåller handlingar rörande Norrby.
Volym J:2 (1728) innehåller handlingar rörande Norrby och Djupvik.
Volym J:3 (1770–1771) innehåller handlingar rörande Norrby-bys inägor.
Volym J:4 (1784) innehåller handlingar rörande Norrbyskog.
Volym J:5 (1806) innehåller handlingar rörande Svarvartorps ägor.
Volym J:6 (1807) innehåller handlingar rörande gymnasiehuset. Reperationer
och inredande av nytt bibliotek.
Volym J:7 (1813) innehåller handlingar rörande Djupvik.
Volym J:8 (1816–1817) innehåller handlingar rörande Biskopskvarn.
Volym J:9 (1817) innehåller handlingar rörande Skolmästareängen.
Volym J:10 (1818) innehåller handlingar rörande Svarvartorp med beskrivning.
Volym J:11 (1819) innehåller handlingar rörande rågångarna omkring Djupvik.
158

ARKIV: STRÄNGNÄS GYMNASIUM
Volym J:12 (1819) innehåller handlingar rörande Fagerhult.
Volym J:13 (1819) innehåller handlingar rörande Prästmista.

Övriga handlingar (Ö)
Övriga handlingar (Ö)
Serien Övriga handlingar (1645–1845), 6 volymer. Volymernas innehåll finns
specificerat i arkivförteckningen 1905, volym DIVa:2 i högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv.
Volym Ö:1 (1645) innehåller pergamentbrev från drottning Kristina. Förvaras
i pergamentsamlingen.
Volym Ö:2 (1730–1740-tal) innehåller bandet ”Riksdagsskrifter och andra
papper af Biskopen Dr J Serenius”.
Volym Ö:3 (1784–1827) innehåller änkehjälplistor för Strängnäs stift.
Volym Ö:4 (odaterad) innehåller förteckningar över promoverade magistrar i
Uppsala stift (1600–1800), ordinati i Strengnäs stift (1719–1808), stiftets
prästerskap år 1800 m.m.
Volym Ö:5 (1806–1850) innehåller handlingar rörande markegångstaxor.
Volym Ö:6 (1839–1845) innehåller skriften ”Till en vördad ephorus den 6
juni 1839” Tryckt 1839. Häri även en katalog över Hebbeska donationen,
tryckt 1845. Originalet bevaras i DIV:4–5.
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Sekretess: gäller i högst 70 år gäller i vissa fall för uppgifter om enskildas
personliga förhållanden, exempelvis i klasskonferensprotokoll, i enlighet med
Sekretesslagen (2009:400) 23 kap. 2§.
Historia
Genom en sammanslagning av Strängnäs lärdoms- och apologistskola och
Strängnäs gymnasium bildades år 1850 Strängnäs högre elementarläroverk.
Namnet ändrades 1878 i samband med den nya läroverksstadgan till Högre
allmänna läroverket i Strängnäs. Verksamheten fortsatte till läroverkens avvecklande. Vilket tog längre tid för skolan i Strängnäs än för övriga läroverk.
Vilket ledde till att studentexamen förekom ända fram till år 1968, och realexamen till år 1973.
Handlingar angående Högre allmänna läroverket i Strängnäs återfinns även
i arkivet från Strängnäs domkapitel.
Litteraturhänvisning
Wetterwik (1932); Bilder från Strängnäs gamla läroverkshus (1935); Hall &
Aulin (1940).
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Arkivförteckning
Högre allmänna läroverket i Strängnäs arkiv
1846–1973
Omfång 34,4 hm
A Protokoll
AI Kollegieprotokoll
AIa Protokoll (1850–1969), 8 volymer
AIb Bilagor (1921–1966), 2 volymer
AII Lokalstyrelsens protokoll
AIIa Protokoll (1929–1958),3 volymer
AIIb Bilagor (1929–1959), 4 volymer
AIII Examensprotokoll med bilagor
AIIIa Studentexamen (1864–1967), 6 volymer
AIIIb Realexamen (1907–1973), 6 volymer
AIIIc Sjätte övre klassen (1869–1875), 1 volym
AIV Klasskonferensprotokoll (1905–1970), 11 volym
AV Ämneskonferensprotokoll (1905–1970), 23 volymer
AVI Terminsavgiftsnämndens protokoll (1905–1929),
1 volym
AVII Protokoll för byggnadsfondens delegerade (1866–
1927), 1 volym
AVIII Biblioteksnämndens protokoll (1929–1963),
2 volymer
B Koncept till (kopior av) utgående skrivelser
BI Utgående skrivelser
BIa Koncept (1875–1917), 2 volymer
BIb Kopior (1921–1971), 30 volymer
BII Avskrifter av elevers avgångsbetyg (1850–1970),
3 volymer
BIII Kallelselistor och meddelanden (1922–1956),
10 volymer
BIV Skolläkarens årsredogörelser (1908–1964), 1 volym
BV Översikt över elever och planeringsrapporter (1967–
1970), 1 volym
C Diarier
CI Diarier över inkommande och utgående skrivelser
(1904–1972), 11 volym
CII Diarium över försummade lärotimmar (1850–1866),
1 volym
D Register, förteckningar, liggare m.m.
DI Liggare över elever
DIa Kataloger (1850–1964), 10 volymer
DIb Matriklar över intagna elever (1850–1969),
8 volymer
DIc Matriklar över avgångna elever (1905–1970),
6 volymer
DId Klassböcker och läroböcker (1857–1904),
13 volymer
DII Betygskataloger
DIIa Allmän serie (1850–1966), 56 volymer
DIIb Inträdes- och flyttningsprövningar (1895–
1972), 5 volymer
DIIc Omprövningar till real- och studentexamen
(1931–1970), 10 volymer
DIId Betygsböcker (1852–1884), 2 volymer
DIII Tjänstematriklar och pensionsliggare (1850–1981),
9 volymer
DIV Arkiv- och inventarieförteckningar
DIVa Arkivförteckningar (1876–1975), 7 volymer
DIVb Inventarieförteckningar (1850–1949),
5 volymer
DV Liggare över enskilt arbete (1930–1967), 2 volymer
DVI Förteckning över utdelade premieböcker (1850–
1861), 1 volym
DVII Bibliotekets lånejournaler (1897–1952), 1 volym
E Inkommande handlingar
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EI Inskrivnings- och inträdeshandlingar (1850–1969), 27
volymer
EII Examensansökningshandlingar för privatister (1875–
1908), 2 volymer
EIII Inkomna skrivelser
EIIIa Diarieförda skrivelser, äldre serier (1850–
1920), 12 volymer
EIIIb Diarieförda skrivelser (1921–1970),
42 volymer
EIIIc Icke diarieförda skrivelser (1921–1971),
18 volymer
F Ämnesordnade handlingar
FI Handlingar rörande undervisningen
FIa Arbetsordningar (1850–1970), 4 volymer
FIb Årsredogörelser (1876–1961), 7 volymer
FIc Icke diarieförda skrivelser (1899–1923),
1 volym
FII Skriftliga prov
FIIa Studentexamen
FIIaa Ej gallringsbar serie (1864–1968),
36 volymer
FIIab Gallringsbar serie (1900–1966)
FIIb Realexamen
FIIba Ej gallringsbar serie (1910–1970), 8 volymer
FIIbb Gallringsbar serie (1907–1973), 21 volym
FIIc Enskilda arbeten (1930–1970), 4 volymer
FIId Skriftliga prov för Ljungbladska stipendiet
(1860–1901), 1 volym
FIIe Övriga skriftliga prov (1850–1937),
6 volymer
FIIf Ämnen för uppsatser i svenska (1941–1966),
3 volymer
FIII Handlingar rörande lärare (1855–1971), 5 volymer
FIV Donations- och stipendiehandlingar (1850–1959),
4 volymer
FV Handlingar rörande fastigheter m.m.
FVa Handlingar rörande fastigheter, tomter, jordar m.m. (1850–1950), 3 volymer
FVb Handlingar rörande läroverkets nybyggnad
(1919–1937), 3 volymer
FVI Övriga ämnesordnade handlingar (1871–1964),
6 volymer
G Räkenskaper
GI Huvudböcker (räkenskapssammandrag) (1856–1958),
20 volymer
GII Kassaböcker (1850–1935), 6 volymer
GIII Låneräkningar (1856–1932), 3 volymer
GIV Kassor och fonder (1880–1966), 60 volymer
GV Terminsavgifter (1905–1939), 2 volymer
GVI Verifikationer (1865–1973), 21 volym
H Statistik
HI Statistik (1878–1962), 1 volym
J Kartor och ritningar
JI Kartor till läroverkets tomter och prebendehemman
(1854–1930), 6 volymer
JII Ritningar angående byggnader
JIIa Läroverksbyggnader (1862–1933), 11 volym
JIIb Gymnastikanläggningar (1886–1933),
10 volymer
JIIc Tjänstebostäder (1905–1922), 3 volymer
JIId Biblioteksbyggnad (1862), 2 volymer
JIII Övriga ritningar (1922–1936), 6 volymer
Ö Övriga handlingar
ÖI Lärares efterlämnade papper (1846–1968), 3 volymer
ÖII Markegångstaxor och tiondelängder (1848–1887),
2 volymer
ÖIII Tryckta skrifter (1871–1954), 6 volymer
ÖIV Tidningsurklipp (1923–1935), 5 volymer
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Protokoll (A)
Kollegieprotokoll (AI)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien AIa Protokoll (1850–1969), 8 volymer. Volymerna innehåller kollegiets
protokoll, vilket är till största del handskrivna och beskriver skolans löpande
verksamhet.
Volym AIa:1 (1850–1855) har en inledande beskrivning över viktiga beslut i
skolans historia rörande byggnationer, gåvor och premier. Denna volym innehåller även kollegieprotokoll för gymnasiet (1847–1850).
Serien AIb Bilagor (1921–1966), 2 volymer. Volymerna innehåller bilagor till
kollegiets protokoll. Vilka bl a består av skrivelser och avskrifter av protokoll.
Lokalstyrelsens protokoll (AII)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien AIIa Protokoll (1929–1958), 3 volymer. Volymerna innehåller lokalstyrelsens protokoll, vilka är beslutande protokoll. Protokollen avhandlar bl a undervisningsplanering, byggnationer, anställningar och ekonomiska redovisningar.
Serien AIIb Bilagor (1929–1959), 4 volymer. Volym AII:1 och AII:3 innehåller
lösa blad vilka är bilagor till Lokalstyrelsens protokoll. I volymerna AIIb:2–3
finner man terminsavgifterna redovisade i skolkatalogerna.
Examensprotokoll med bilagor (AIII)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien AIIIa Studentexamen (1864–1967), 6 volymer. Innehållet i volymerna
AIIIa:1–2, 4 finns specificerat i arkivförteckningen 1905, volym DIVa:2. Volymerna innehåller protokoll över studentexamen med bilagor. Volym
AIIIa:4 (1895–1939) innehåller föreskrifter över traditionen och seden av hur
studentexamen firas vid Strängnäs högre allmänna läroverk.
Volym AIIIa:6 (1940–1967) innehåller anvisningar angående ifyllande av betygsformulär.
Serien AIIIb Realexamen (1907–1973), 6 volymer. Volymerna innehåller protokoll över realexamen med bilagor. Volym AIIIb:1 förs protokollen på fri
hand. I volymerna AIIIb:2-AIIIb:6 förs protokollen på förtryckta formulär. Att
notera, examenskatalogerna (1955–1965) ingår i volym AIIIb:3 (1954–1973).
Serien AIIIc Sjätte övre klassen (1869–1875), 1 volym. Volymen består av
handskrivna inbundna examensprotokoll för Sjätte övre klassen, i Tyska och
Naturvetenskap.
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Klasskonferensprotokoll
Serien AIV Klasskonferensprotokoll (1905–1970), 11 volymer. Volymerna
innehåller protokoll vilka behandlar enskilda elevers skolgång. I protokollen
finner man noteringar om exempelvis dåliga skrivningsresultat, kunskapsbrister, och fallenhet för lättja. Därtill tar protokollen även upp byte av ämnen
och förslag till stipendier. Klasskonferensprotokollen är lapidariska och beslutande, och kan i vissa fall innehålla uppgifter om enskildas personliga förhållande för vilka sekretess gäller i enlighet med Sekretesslagen (2009:400) 23
kap. 2§.
Ämneskonferensprotokoll (AV)
Serien AV Ämneskonferensprotokoll (1905–1970), 23 volymer.
Volymen AV:1 (1905–1912) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Flera ämnen, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:2 (1912–1930) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Tyska, Engelska och Franska, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:3 (1912–1937) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Modersmålet, Historia och Geografi vilka behandlar frågor och förslag
rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:4 (1933–1937) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Tyska, Engelska och Franska, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:5 (1912–1954) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Matematik och Fysik, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:6 (1912–1962) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Latin och Grekiska, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken
litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:7 (1912–1955) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Kristendom och Filosofi, vilka behandlar frågor och förslag rörande
vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:8 (1955–1966) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Kristendom och Filosofi, vilka behandlar frågor och förslag rörande
vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:9 (1928–1955) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Modersmålet, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
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Volymen AV:10 (1929–1966) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Biologi och Kemi, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken
litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:11 (1938–1966) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Historia, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:12 (1939–1966) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Engelska, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:13 (1938–1966) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Gymnastik, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:14 (1939–1970) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Franska, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:15 (1939–1966) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Geografi, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:16 (1940–1965) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Teckning, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:17 (1958–1965) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Kemi, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som
skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:18 (1962–1965) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Samhällskunskap, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken
litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:19 (1964–1965) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Spanska, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:20 (1964) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Mekanik vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:21 (1965) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll rörande Mekanik vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur
som skall användas vid undervisningen.
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Volymen AV:22 (1965–1970) innehåller hand- och maskinskrivna protokoll
rörande Flera ämnen, vilka behandlar frågor och förslag rörande vilken litteratur som skall användas vid undervisningen.
Volymen AV:23 (1966–1970) innehåller bilagor till ämneskonferensprotokoll.
Terminsavgiftsnämndens protokoll (AVI)
Serien AVI Terminsavgiftsnämndens protokoll (1905–1929), 1 volym. Volymen
innehåller klassvis protokoll över hur mycket varje elev ska betala till ljus- och
vedkassan, byggnadsfonden, biblioteks- och matkassan samt till Statsverket.
Protokoll för byggnadsfondens delegerade (AVII)
Serien AVII Protokoll för byggnadsfondens delegerade (1866–1927), 1 volym.
Volymen innehåller två häften rörande byggnadsfonden. Häftena ombegriper
(1866–1867) och (1925–1927).
Biblioteksnämndens protokoll (AVIII)
Serien AVIII Biblioteksnämndens protokoll (1929–1963), 2 volymer. Volymerna innehåller protokoll med accessionskataloger (1929–1930).

Koncept till (kopior av) utgående skrivelser (B)
Utgående skrivelser (BI)
Under denna rubrik finns två serier.
Serien BIa Koncept (1875–1917), 2 volymer.
Volym BIa:1 innehåller Koncept till tjänstgöringsbetyg (1875–1905), Koncept
till avgående skrivelser (1882–1908), och (1905–1908) samt redogörelser för
skjututbildningen vid läroverket (1915). Därtill även andra handlingar spridda
år. Handlingarna ligger buntvis. Volym BIa:2 (1909–1917) innehåller Huvudbok för egna kassan (1890–1907).
Serien BIb Kopior (1921–1971), 30 volymer. Volymerna innehåller kopior av
utgående handlingar.
Avskrifter av elevers avgångsbetyg (BII)
Serien BII Avskrifter av elevers avgångsbetyg (1850–1970), 3 volymer. Volymerna innehåller numrerade inbundna avskrifter av elevernas avgångsbetyg. I
volymerna BII:1-BII:2 benämns dessa som Testimoniebok. Volym BII:1 innehåller även Testimoniebok för Strängnäs gymnasium (1835–1850).
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Kallelselistor och meddelanden (BIII)
Serien BIII Kallelselistor och meddelanden (1922–1956), 10 volymer. Volymerna innehåller cirkulär, meddelande och kallelser till sammanträden. Handlingarna är ordnande i terminsordning och bevaras som lösa blad.
Skolläkarens årsredogörelser (BIV)
Serien BIV Skolläkarens årsredogörelser (1908–1964), 1 volym. Volymen
innehåller årsberättelser och tabeller. I årsberättelserna beskriver läkaren sitt
arbete vid läroverket och redogör för olika sjukdomstillstånd och förslag till
hygieniska förbättringar. Till dessa följer tabeller vilka anger antal fall för
olika sjukdomar, kroppsutveckling och allmänt hälsotillstånd.
Översikt över elever och planeringsrapporter (BV)
Serien BV Översikt över elever och planeringsrapporter (1967–1970), 1 volym.

Diarier (C)
Diarier över inkommande och utgående skrivelser (CI)
Serien CI Diarier över inkommande och utgående skrivelser (1904–1972), 11
volymer. Volymerna innehåller diariet vilket anger läroverkets olika expeditioner utifrån: månad och dag, ankomna expeditioner, avgångna expeditioner,
åtgärd, av rektor lärjungarna lämnad ledighet från undervisning, lärares frånvaro från undervisningen, anmärkning. Detta gör C1 till en översiktsserie till
serierna E och B. För tiden oktober 1914 till december 1917 saknas diarium.
Diarium över försummade lärotimmar (CII)
Serien CII Diarium över försummade lärotimmar (1850–1866), 1 volym. Volymen innehåller diariet över underlåtna lärotimmar. Vilket är ett diarium
där man har fört vilka dagar som lärarna har varit frånvarande från undervisningen och orsaken till detta, som sjukdom eller lov. Volymen innehåller
även diarium för underlåtna timmar för Strängnäs gymnasium (1846–1850).

Register, förteckningar, liggare m.m. (D)
Liggare över elever (D1)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien DIa Kataloger (1850–1964), 10 volymer. Volymerna innehåller tryckta
klasskataloger vilka redogör för vilka elever som gick i vilka klasser. För de
första åren anger klasskatalogerna, klassen, elevernas namn, födelseår, faderns
yrke. I de yngre volymerna tillkommer uppgifter och informationen blir mer
utförlig, som information om rektor, lärare och ordningsföreskrifter. Men
grundstrukturen är den samma.
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Volym DIa:1 innehåller även kataloger för Strängnäs gymnasium (1842–1850).
I volym DIa:10 (1898–1909), saknas katalogerna för 1893, 1900–1903.
Serien DIb Matriklar över intagna elever (1850–1969), 8 volymer. Volymerna
innehåller uppgifter om intagna elever vid skolan. De uppgifter som anges är:
Intagen, år och dag, avdelning, namn, födelseår och ort, faderns namn samt titel
eller näring, det senaste bevistade läroverket, nummer på det medföljande betyget,
lämnade läroverket, avdelning, anmäld avsikt vid bortresan, nummer på undfångna betyget, allmänna anmärkningar. Volymerna innehåller även matrikel
över intagna elever i högre lärdoms- och apologistskolan (1821–1850).
Serien DIc Matriklar över avgångna elever (1905–1970), 6 volymer. Volymerna innehåller uppgifter om avgångna elever. De uppgifter som anges är: Klasser eller ringar i vilka lärjungen vid läroverket åtnjutit undervisning, namn,
nummer i intagningsmatrikeln, avgång efter avlagd examen, avgång utan examen, oguldna terminsavgifter, uppgift om blivande verksamhet, anmärkning.
Matrikeln för åren (1963–1966) förvaras i gymnasieskolan, Strängnäs.
Serien DId Klassböcker och läroböcker (1857–1904), 13 volymer. Volymerna
innehåller klassböcker vilka redovisar läxor, övningar, litteraturhänvisningar
och frånvaroprotokoll. Klassböckernas är dels handskrivna och förda efter förtryckta blad. Strukturen är terminsindelad och kalendarisk. Volymerna DId:10DId:13 (1883–1904) innehåller klassböcker för endast Realklass 4 och 5.
Betygskataloger (DII)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien DIIa Allmän serie (1850–1966), 56 volymer. I denna serie redovisas
elevernas betyg.
Serien DIIb Inträdes- och flyttningsprövningar (1895–1972), 5 volymer. Volymen DIIb:1 (1895–1904) innehåller betygsförteckningar över feriearbeten.
Volymerna DIIb:2 – DIIb:5 innehåller betygskataloger med uppgifter om till
vilken klass eller ring som prövning har begärts och ger examaninandens namn
och dennes betyg, och till vilken klass eller ring som prövningen berättigar.
Serien DIIc Omprövningar till real- och studentexamen (1931–1970), 10 volymer. Katalogerna ger information om: Examinandens namn, Födelseår och
dag, Avlagt godkänd realexamen (studentexamen), Ämnen, vari fyllnadsprövning ägt rum, Vitsord i skriftlig prövning/muntlig prövning, Examinerande lärare, Dag för anmälan/betygets utfärdande, Erlagda avgifter, Anmärkningar.
Volym DIIc:1 (1931–1957) innehåller fyllnadsprövningar efter avlagd student
eller realexamen.
Volym DIIc:2 (1949–1955) innehåller särskild prövning enligt fordringarna för
studentexamen.
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Volym DIIc:3 (1950–1955) innehåller omprövningar för studentexamen.
Volym DIIc:4 (1957–1966) innehåller fyllnadsprövningar efter avlagd studentexamen. Häri även betygskataloger för Paulinska skolan (1966–1969).
Volym DIIc:5 (1957–1965) innehåller prövningar jämlikt § 110 mom 3och 3.
Volym DIIc:6 (1957–1966) innehåller särskilda prövningar enligt fordringar.
Volym DIIc:7 (1957–1968) innehåller omprövningar för studentexamen. Häri
även betygskataloger för Paulinska skolan (1966–1969).
Volym DIIc:8 (1951–1968) innehåller betygstabell till protokoll över den
muntliga prövningen i studentexamen.
Volym DIIc:9 (1959–1968) innehåller särskild prövning enligt fordringarna
för studentexamen.
Volym DIIc:10 (1958–1970) innehåller liggare över fyllnadsprövningar.
Serien DIId Betygsböcker (1852–1884), 2 volymer. Volymerna innehåller elevers individuella betygsböcker uppdelade alfabetiskt. Volymerna är uppdelade från A-H och J-Ö. I betygsböckerna redovisas terminsvis elevens: Plats
bland lärjungarna i klassen, Allmänt vitsord om flit, Betyg för seder och uppförande, Summan av denne lärjunges betyg, Högsta summan av kunskapsbetyg
givna i samma klass, Lägsta summan av kunskapsbetyg givna i samma klass,
Under terminen har han utblivit från lärotimmar i anledning av; sjukdom,
meddelat lov, utan giltigt förfall. Utan förfall försummat Gudstjänster och bönestunder, samt infunnit sig för sent på lärorummet. Stipendium, musikpremium,
belöning för utmärkt flit.
Tjänstematriklar och pensionsliggare (DIII)
Serien DIII Tjänstematriklar och pensionsliggare (1850–1981), 9 volymer.
Handlingar för (1850–1869) hänvisas till Strängnäs gymnasiums arkiv DIII:1.
Även att notera är att det finns en tryck förteckning över lektorer vid gymnasium och läroverk för (1871) i volym ÖIII:1.
Volym DIII:1 (1908–1926) innehåller matrikel över tjänsteinnehavare som
avses i lagen angående civila tjänsteinnehavares rätt till pension.
Volym DIII:2 (1905–1908) innehåller liggare över utfärdade tjänstebetyg.
Volym DIII:3 (1919–1938) innehåller liggare över tjänsteinnehavare vilka
hava att erlägga pensionsavgifter.
Volym DIII:4 (1921–1936) innehåller liggare för innehavare av befattning med
pensionsrätt.
Volym DIII:5 (1957–1964) innehåller förteckningar över tjänsteledigheter och
förordningar.
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Volym DIII:6 (1938–1954) innehåller tjänstematrikel över tjänsteinnehavare.
Volym DIII:7 (1945–1955) innehåller tjänstematrikel.
Volym DIII:8 (1966–1972) innehåller liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg.
Volym DIII:9 (1970–1981) innehåller förteckning över tjänstgöringsbetyg och
tjänstgöringsintyg.
Arkiv- och inventarieförteckningar (DIV)
Serien DIV Arkiv- och inventarieförteckningar.
Under denna rubrik finns två serier.
Serien DIVa Arkivförteckningar (1876–1975), 7 volymer. Volymen DIVa:1
(1876) innehåller inventarie- och arkivförteckning upprättat av Rektor J A
Drysén. Denna handskrivna volym är en mycket noggrann genomgång av
skolan tidigast handlingar.
Volym DIVa:2 (1876) innehåller den tidigare arkivinventeringen kompletterad i tryckt form (1905), (1908).
Volym DIVa3 (1876) innehåller en handskriven arkivförteckning.
Volym DIVa:4 (upprättad 1905) innehåller en handskriven arkivförteckning
som är upprättad efter det allmänna arkivschemat.
Volym DIVa:5 (1911–1921) innehåller en tilläggsförteckning.
Volym DIVa:6 (upprättad 1930) innehåller kompletterad arkivförteckning
till (1949).
Volym DIVa:7 (Upprättad 1975) innehåller hela läroverkets verksamhetsperiod (1850–1966).
Serien DIVb Inventarieförteckningar (1850–1949), 5 volymer. Inventarieförteckning för (1876) hänvisas till DIVa:1.
Volym DIVb:1 (1850–1861) innehåller även inventarieförteckning för gymnasiet (1822–1850).
Volym DIVb:2 (ca 1856–1935) Avser endast läroverkets kulturhistoriska och
etnografiska samlingar. Innehåller förteckningar med tillhörande handlingar
(ca 1856–1896), upprättades (1929). Förteckningen över ingenjören E
Rothelius skänkta mineraler, upprättades (1935).
Volym DIVb:3 (1881–1933) innehåller tre inventarieförteckningar, daterade
(1881–1909), (1922–1933) och (1933). Varav den senare avser undervisningsmaterial, böcker och brev rörande botanik.
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Volym DIVb:4 (1935–1939) innehåller inventariekort uppdelade i två pärmar. Den första pärmen förs inventariekorten efter läroämne, i den andra förs
förteckningen efter undervisningsrum.
Volym DIVb:5 (1945–1949) innehåller inventariekort i pärm. Förteckningen
redovisar inventarierna rumsvis.
Liggare över enskilt arbete (DV)
Serien DV Liggare över enskilt arbete (1930–1967), 2 volymer. Serien är register för FIIc. Volymerna innehåller uppgifter om: Lärjungens namn, undervisningsämne, arbetsuppgift, dag för utlämnade, uppgiven arbetstid, redovisning;
dag/sätt/omdöme, anmärkning/använd litteratur m.m., lärarens namn.
Volym DV:2 innehåller även föreskrift för enskilt arbeten.6
Förteckning över utdelade premieböcker (DVI)
Serien DVI Förteckning över utdelade premieböcker (1850–1861), 1 volym.
Volymen innehåller även förteckning över utdelade premieböcker i Strängnäs
gymnasium (1833–1850).
Bibliotekets lånejournaler (DVII)
Serien DVII Bibliotekets lånejournaler (1897–1952), 1 volym. Volymen innehåller handskrivna utlåningsjournaler i tre band och fem häften. Vilka anger
elevens namn och vilken bok som har lånats.

Inkommande handlingar (E)
Inskrivnings- och inträdeshandlingar (EI)
Serien EI Inskrivnings- och inträdeshandlingar (1850–1969), 27 volymer. Volymerna innehåller inbundna inskrivningshandlingar vilka består av ankomna
betyg och intyg från tidigare skolgång, vilka utgjort underlag för inskrivning.
Exempel på betyg är: skolbetyg, prästbevis, åldersbetyg och läkarbetyg/intyg
(vilka intygar om elevens hälsa samt att eleven inte är bärare av smittsamma
6

”I var och en av gymnasiets båda högsta ringar skall lärjunge utföra enskilt arbete i
ett av de ämnen, i vilka han erhåller undervisning. Uppgift väljes i samråd med vederbörande lärare, varvid hänsyn skall tagas dels till lärjungens studiebegåvning och
övriga individuella förutsättningar, dels till det mått av arbete, som i övrigt åligger
honom.
Där sjukdom eller annat giltigt skäl föreligger, må rektor kunna efter klasskonferensens hörande helt eller delvis befria lärjungen från enskilt arbete.
Vid början av varje hösttermin böra klassföreståndarna för de högsta ringarna i liggaren skriva in namnen på lärjungarna i sina klassavdelningar, varefter vederbörande
ämneslärare skriva in de valda uppgifterna inom fjorton dagar efter höstterminens
början. Rektor” [Avskrift]
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sjukdomar). Betygen kan även innehålla information rörande elevens föräldrar
och elevens moraliska fostran.
Examensansökningshandlingar för privatister (EII)
Serien EII Examensansökningshandlingar för privatister (1875–1908), 2 volymer. Volymerna innehåller handskrivna examensansökningar vilka bevaras i
buntar. Serien har luckor mellan åren 1878–1883 och 1892–1893.
Inkomna skrivelser (EIII)
Serien EIII Inkomna skrivelser.
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien EIIIa Äldre serier (1850–1920), 12 volymer. Innehållet i volymerna
EIIIa:1–6 finns specificerat i arkivförteckningen 1905, volym DIVa:2. Spridda
skrivelser från (1850–1856) ingår i Strängnäs gymnasiums arkiv volym EII:6–7.
Volym EIIIa:1 (1850–1874) innehåller även: Strängnäs högre lärdoms- och
apologistskolas läsordning 1833 och examenskataloger (1842–1849).
Volym EIIIa:2 (1850–1874) innehåller även: Handlingar till Strängnäs gymnasium (1736–1849).
Volym EIIIa:3 (1850–1875) innehåller kungliga brev och andra ämbetsskrivelser (även för gymnasiet 1846–1849).
Volym EIIIa:4 (1850–1880) innehåller kungliga brev och skrivelser från ecklesiastikdepartementet.
Volym EIIIa:5 (1881–1904) innehåller skrivelser från eforus och andra myndigheter.
Volym EIIIa:6 (1881–1904) innehåller handlingar rörande militärövningar.
Volym EIIIa:7 (1881–1904) innehåller kungliga brev (1905–1919) och brev
från överstyrelsen (1904–1908), (1910–1920).
Volym EIIIa:8 (1904–1920) innehåller inkomna handlingar.
Volym EIIIa:9 (1904–1916) innehåller inkomna handlingar.
Volym EIIIa:10 (1906–1910) innehåller inkomna handlingar.
Volym EIIIa:11 (1911–1916) innehåller inkomna handlingar.
Volym EIIIa:12 (1917–1920) innehåller inkomna handlingar.
Serien EIIIb Diarieförda skrivelser (1921–1970), 42 volymer. Volymerna innehåller skrivelser och brev. Ingången till denna serie är diariet, seriesignum C1.
De inkomna skrivelserna består av inkomna handlingarna ställda till läroverket.
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Serien EIIIc Icke diarieförda skrivelser (1921–1971), 18 volymer. Volymerna
innehåller inkomna skrivelser vilka inte har diarieförts.
Volym EIIIc:17 (1968–1971) innehåller cirkulär från SÖ.
Volym EIIIc:18 (1967–1969) innehåller cirkulär från studiehjälpsfonden.

Ämnesordnade handlingar (F)
Handlingar rörande undervisningen (FI)
Under denna rubrik finns tre serier.
Serien FIa Arbetsordningar (1850–1970), 4 volymer. Arbetsordningar för
(1850–1866) återfinns i Strängnäs gymnasiums arkiv volym EII:6. Volymerna
innehåller arbetsordningar. Med luckor för åren 1944–1945,1951–1952, 1954–
1962 och 1963–1965. Volym FIa:4 (1967–1970) innehåller handlingar rörande
årskursplanering, ämnesplanering och förslag till årskursplanering.
Serien FIb Årsredogörelser (1876–1961), 7 volymer. Volymerna innehåller
årsredogörelser med luckor för åren 1940–1943, 1944–1946 och 1948–1949.
Serien FIc Övriga handlingar rörande undervisningen (1899–1923), 1 volym.
Volymen innehåller, handlingar rörande ett disciplinmål (1904) , handlingar
rörande program för skjutövningar (1911–1912), handlingar rörande realgymnasium i Strängnäs (1915–1918), handlingar rörande flickors antagande på
gymnasiet (1923).
Skriftliga prov (FII)
FII Skriftliga prov.
Under denna rubrik finns sex huvudserier varav FIIa och FIIb har två underserier vardera.
Serien FIIa Studentexamen.
Serien FIIaa Ej gallringsbar serie (1864–1968), 36 volymer.
Volymerna innehåller skriftliga prov i studentexamen, med en lucka för höstterminen 1876.
Volym FIIaa:17 (1943–1966) innehåller endast prov vid fyllnadsprövning.
Volym FIIaa:20 (1948–1966) innehåller endast prov vid särskild prövning.
Volym FIIaa:35 (1968) innehåller endast prov i handelsgymnasieexamen.
Volymerna FIIaa:36 (1968) och FIIaa:37 (1970) innehåller endast omprövning
för studentexamen.
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Fr o m år 1900 har endast studentproven i svenska språket bevarats, övriga har
gallrats med femton års gallringsfrist enligt RA:s gallringsbeslut nr 329/1972.
Serien FIIab Gallringsbar serie (1900–1966). Handlingarna för (1900–1959)
utgallrades 1975. Volymerna FIIab:1–11 (1960–1966) utgallrades (1976–1982).
Efter RA:s gallringsbeslut nr 329/1972.
Serien FIIb Realexamen.
Serien FIIba Ej gallringsbar serie (1910–1970), 8 volymer.
Volymerna innehåller skrifliga prov i realexamen. Volym FIIba:2 (1940) innehåller även fyllnadsprövningar.
Volym FIIba:4 (1960) innehåller prov i Modersmålet.
Volym FIIba:5 (1960) innehåller prov i Engelska och Tyska.
Volym FIIba:6 (1960) innehåller prov i Matematik samt fyllnadsprövning och
särskild prövning, höstterminen samtliga ämnen.
Volym FIIba:7 (1970) innehåller prov i Engelska och Matematik.
Volym FIIba:8 (1970) innehåller prov i Engelska och Matematik.
Serien FIIbb Gallringsbar serie (1907–1973), 21 volymer.
Serien FIIc Enskilda arbeten (1930–1970), 4 volymer.
Volymerna innehåller enskilda arbeten vilka redovisas i skrivhäften eller genom
maskinskrivna buntar. Liggare för de enskilda arbetena återfinns i serien DV.
Serien FIId Skriftliga prov för Ljungbladska stipendiet (1860–1901), 1 volym.
Volymen innehåller uppsatser i olika ämnen från elever som sökt de Ljungbladska stipendiet. Bestämmelser för utdelandet av stipendiet återfinns i FIV:1.
Serien FIIe Övriga skriftliga prov (1850–1937), 6 volymer.
Volym FIIe:1 (odaterad) innehåller uppsatser i Svenska.
Volym FIIe:2 (1850–1858) innehåller prov i Välskrivning. Häri finns även
prov för gymnasiet (1836–1850).
Volym FIIe:3 (1852–1868) innehåller prov i Latin, Tyska och Franska.
Volym FIIe:4 (1860–1868) innehåller prov i Välskrivning.
Volym FIIe:5 (1929) innehåller lappskrivningar i Geografi i ring II.
Volym FIIe:6 (1931–1937) innehåller uppgifter till skriftliga prov för inträdesansökande.
Serien FIIf Ämnen för uppsatser i svenska (1941–1966), 3 volymer. Volymerna
innehåller ämnen för uppsatser i svenska.
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Handlingar rörande lärare (FIII)
Serien FIII Handlingar rörande lärare (1855–1971), 5 volymer.
Volym FIII:1 (1855–1932) innehåller anteckningar om lärare vid skola och
gymnasiet, odaterade. Inbjudningsskrift till lektorspromotion 1855. Tryckt
exemplar av ”Lektorer vid Strängnäs gymnasium och elementarläroverket”
utgiven av Drysén 1871. Handlingar rörande anmälan till SÖ av adjunkten E E
J Ödman, 1929–1932.
Volym FIII:2 (1930–1939) innehåller merithandlingar.
Volym FIII:3 (1968–1971) innehåller handlingar rörande tjänstledigheter och
förordnanden.
Volym FIII:4 (1970–1971) innehåller handlingar rörande tjänstledigheter och
förordnanden.
Volym FIII:5 (1945–1964) innehåller liggare över undervisningen vid andra
läroanstalter.
Donationshandlingar- och stipendiehandlingar (FIV)
Serien FIV Donations- och stipendiehandlingar (1850–1959), 4 volymer.
Volym FIV:1 (1850–1867) innehåller stipendieförfattningar. Häri även handlingar rörande stipendier för Strängnäs gymnasium (1766–1850). Volymens
innehåll finns specificerat i arkivförteckning 1905, volym DIVa:2.
Volym FIV:2 (1859–1959) innehåller handlingar rörande donationer och gåvor för olika ändamål.
Volym FIV:3 (1859–1959) innehåller handlingar rörande donationer avsedda
för elever.
Volym FIV:4 (1887–1952) innehåller handlingar rörande donationer avsedda
för lärare.
Handlingar rörande fastigheter m.m. (FV)
Serien FV Handlingar rörande fastigheter m.m. Under denna rubrik finns två
serier. Enstaka handlingar rörande fastigheter finns bevarade i Strängnäs gymnasiums arkiv volym FIV:3.
Volym FVa:1 (1850–1950) innehåller handlingar rörande fastigheter med
innehållsförteckning.
Volym FVa:2 (1797, 1870–1872) innehåller handlingar rörande fastigheterna
109, 110 och 111 med äldre köpehandlingar för fastighet 109 åren 1797–1870.
Volymens innehåll finns specificerat i arkivförteckningen 1905, volym DIVa:2.
Volym FVa:3 (1947–1948) innehåller skrivelsen rörande lösningsjord.
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Serien FVb Handlingar rörande läroverkets nybyggnad (1919–1937), 3 volymer. Volymerna innehåller korrespondens och andra handlingar rörande läroverkets nybyggnad.
Övriga ämnesordnade handlingar (FVI)
Serien FVI Övriga ämnesordnade handlingar (1871–1964), 6 volymer.
Volym FVI:1 (1871–1931) innehåller handlingar rörande läroverkets deltagande i 1871 års utställning i London. Häri även handlingar rörande gåvor för
inköp av idrottsmaterial 1880, 1902, 1903. Samt handlingar rörande 300årsjubileét 1926.
Volym FVI:2 (1926) innehåller noter till musik för 300-års jubileét 1926.
Volym FVI:3 (1926) innehåller räkenskaper och kvitton rörande 300-års jubileet 1926.
Volym FVI:4 (1929–1937) innehåller handlingar rörande internatundervisning.
Volym FVI:5 (1961–1969) innehåller handlingar angående elever.
Volym FVI:6 (1962–1964) innehåller förteckning över elever berättigade till
stipendium i skrivelser och rekvisition.

Räkenskaper (G)
Huvudböcker (G1)
Serien GI Huvudböcker (räkenskapssammandrag) (1856–1958), 20 volymer.
Volym GI:1 (1856–1884) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även låneräkning (1856–1884).
Volym GI:2 (1885–1932) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Volym GI:3 (1932–1937) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar. Från 1934 även
kassaräkningar.
Volym GI:4 (1937–1939) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag),
fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:5 (1939–1940) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:6 (1940–1941) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:7 (1941–1943) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
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Volym GI:8 (1943–1945) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:9 (1945–1946) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:10 (1946–1947) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:11 (1947–1949) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:12 (1949–1950) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:13 (1950–1951) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:14 (1951–1952) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:15 (1952–1953) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:16 (1953–1954) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:17 (1954–1955) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:18 (1955–1956) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:19 (1956–1967) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Volym GI:20(1957–1958) innehåller huvudböcker (räkenskapssammandrag).
Häri även fondräkenskaper, löneräkenskaper, låneräkningar och kassaräkningar.
Kassaböcker (GII)
Serien GII Kassaböcker (1850–1935), 6 volymer. Kassaräkningar ingår fr.o.m.
1935 i serie GI.
Volym GII:1 (1850–1889) innehåller kassaböcker. Häri även kassaräkning för
Strängnäs gymnasium (1827–1850).
Volym GII:2 kassaböcker för åren (1890–1907) återfinns i volym BIa:2.
Volym GII:2 (1907–1913) innehåller kassaböcker.
Volym GII:2 (1914–1921) innehåller kassaböcker.
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Volym GII:2 (1922–1935) innehåller kassaböcker vilka endast redovisar inkomster.
Volym GII:2 (1922–1929) innehåller kassaböcker vilka endast redovisar utgifter.
Volym GII:2 (1929–1935) innehåller kassaböcker vilka endast redovisar utgifter.
Låneräkningar (GIII)
Serien GIII Låneräkningar (1856–1932), 3 volymer. Låneräkningar ingår från
1934 i serie GI. Låneräkningar för åren (1856–1884) återfinns i volym GI:1.
Kassor och fonder (GIV)
Serien GIV Kassor och fonder (1850–1966), 60 volymer. Volymernas innehåll
finns specificerat i arkivförteckning 1905, volym DIVa:2.
Volym GIV:1 (1850–1879) innehåller handlingar rörande bibliotekskassan.
Avser även gymnasiet (1760–1850). Häri även förteckning på inköpta böcker
till gymnasiebiblioteket (1832–1840).
Volym GIV:2 (1850–1932) innehåller handlingar rörande fattigkassan. Avser
även gymnasiet (1808–1850) och räkenskaper över gemensamma medel
(1768, 1776, 1780–1784, 1799).
Volym GIV:3 (1850–1857) innehåller handlingar rörande Strängnäs stifts allmänna premie och fattigkassa. Avser även gymnasiet (1781–1850).
Volym GIV:4 (1850–1864) innehåller fondräkenskapsbok. Avser även gymnasiet (1799–1850).
Volym GIV:5 (1850–1909) innehåller kvittensbok för Soopiska stipiendiet.
Avser även gymnasiet (1835–1850).
Volym GIV:6 (1850–1909) innehåller kvittensbok för övriga stipendier. Avser även gymnasiet (1835–1850).
Volym GIV:7 (1850–1873) innehåller handlingar rörande Fellingsbromedel.
Avser även gymnasiet (1840–1850).
Volym GIV:8 (1850–1888) innehåller diverse räkenskaper. Avser även gymnasiet (1840–1850). Innehåller: Materialkassan (1840–1850), Musiksällskapets
donation (1841–1852), Besparingar rörande gymnastiklärarlönen (1840–1860),
Musikkassan (1852–1860), Hebbeska fonden (1841–1865), Kassornas ställning
vid rektorerna Bromans och Dryséns avträde respektive död 1866 och 1881,
Byggnadsarbeten (1864–1866), Fellingsbromedel (1874–1888), Museikassan
(1834–1888).
Volym GIV:9 (1850–1908) innehåller handlingar rörande Hebbeska fonden.
Avser även gymnasiet (1840–1850).
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Volym GIV:10 (1850–1890) innehåller handlingar rörande läroverkets kassa
för materiala behov för undervisningen (1850–1879). Premie- och fattigkassan
(1857–1867), Anonymidonationen (1850–1874), Billbergska donationen
(1850–1877), Wattranska donationen (1850–1881), Material- och bibliotekskassan (1880–1890), Lärarnas lönemedel (1858–1873). Innehåller även räkenskaper för Strängnäs högre lärdoms- och apologistskolan (1841–1850).
Volym GIV:11 (1850–1907) innehåller handlingar rörande musikkassan. Avser även gymnasiet (1849–1850).
Volym GIV:12 (1864–1894) innehåller handlingar rörande Enskilda byggnadsfonden.
Volym GIV:13 (1864–1880) innehåller fondräkenskapsbok.
Volym GIV:14 (1866–1907) innehåller handlingar rörande Anonymifonden.
Volym GIV:15 (1866–1910) innehåller handlingar rörande besparade entreprenadmedel (1866–1910) och Holmströmska fonden (1866–1903).
Volym GIV:16 (1866–1907) innehåller handlingar rörande besparingsfonden.
Volym GIV:17 (1866–1907) innehåller handlingar rörande Enskilda premieoch fattigkassan.
Volym GIV:18 (1866–1907) innehåller handlingar rörande Gymnastikkassan (1866–1867). Segerströmska fonden (1868–1907). Tillbergska fonden
(1870–1907).
Volym GIV:19 (1869–1907) innehåller handlingar rörande Egna kassan (ljus,
ved, vaktmästare, m.m.)
Volym GIV:20 (1870–1893) innehåller handlingar rörande Gymnastiktomtkassan.
Volym GIV:21 (1874–1907) innehåller handlingar rörande lärarnas lönemedel.
Volym GIV:22 (1874–1907) innehåller handlingar rörande Graffmanska fonden.
Volym GIV:23 (1875–1907) innehåller handlingar rörande Herdmanska fonden.
Volym GIV:24 (1875–1907) innehåller handlingar rörande Lennænska fonden.
Volym GIV:25 (1875–1907) innehåller handlingar rörande Levinska fonden.
Volym GIV:26 (1875–1907) innehåller handlingar rörande Stafviska fonden.
Volym GIV:27 (1878–1907) innehåller handlingar rörande Aichenholziska
fonden.
Volym GIV:28 (1878–1907) innehåller handlingar rörande Billbergska fonden.
Volym GIV:29 (1878–1907) innehåller handlingar rörande Insulinska fonden.
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Volym GIV:30 (1878–1907) innehåller handlingar rörande Jungbladska fonden.
Volym GIV:31 (1878–1907) innehåller handlingar rörande Leneiska fonden.
Volym GIV:32 (1878–1907) innehåller handlingar rörande Södergrenska fonden.
Volym GIV:33 (1881–1907) innehåller handlingar rörande Weylandska fonden.
Volym GIV:34 (1882–1907) innehåller handlingar rörande Lidadonationen.
Volym GIV:35 (1882–1907) innehåller handlingar rörande Wattranska fonden.
Volym GIV:36 (1888–1907) innehåller handlingar rörande Fellingsbromedel.
Volym GIV:37 (1889–1907) innehåller handlingar rörande Besparade Fellingsbromedel.
Volym GIV:38 (1889–1907) innehåller handlingar rörande Enskilda bibliotekskassan.
Volym GIV:39 (1889–1930) innehåller handlingar rörande Museikassan.
Volym GIV:40 (1891–1906) innehåller handlingar rörande Material- och
bibliotekskassan.
Volym GIV:41 (1891–1907) innehåller handlingar rörande Lundstedska fonden.
Volym GIV:42 (1891–1907) innehåller handlingar rörande Leufstedtska fonden.
Volym GIV:43 (1894–1907) innehåller handlingar rörande Stockenströmska
fonden.
Volym GIV:44 (1895–1907) innehåller handlingar rörande Enskilda byggnadsfonden.
Volym GIV:45 (1896–1907) innehåller handlingar rörande Prestniska fonden.
Volym GIV:46 (1898–1907) innehåller handlingar rörande Konrektorsfonden.
Volym GIV:47 (1899–1907) innehåller handlingar rörande Aminsonska fonden.
Volym GIV:48 (1903–1907) innehåller handlingar rörande Eldsundska fonden.
Volym GIV:49 (1904–1907) innehåller handlingar rörande Holmströmska
fonden.
Volym GIV:50 (1905–1907) innehåller handlingar rörande Brandelska fonden.
Volym GIV:51 (1907) innehåller handlingar rörande Anonymifonden.
Volym GIV:52 (1908–1923) innehåller handlingar rörande Samtliga kassor
och fonder.
Volym GIV:53 (1923–1932) innehåller handlingar rörande Samtliga kassor och
fonder.
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Volym GIV:54 (1930–1937) innehåller handlingar rörande Museikassan
(1932–1958). Beträffande museikassan fr o m 1937ingår specifikation över
fonden i de allmänna räkenskaperna, serien GI.
Volym GIV:55 (1958–1960) innehåller handlingar rörande Samtliga fonder.
Volym GIV:56 (1960–1962) innehåller handlingar rörande Samtliga fonder.
Volym GIV:57 (1962–1963) innehåller handlingar rörande Samtliga fonder.
Volym GIV:58 (1963–1964) innehåller tryckta skrifter rörande kassor och fonder.
Volym GIV:59 (1964–1965).
Volym GIV:60 (1965–1966).
Terminsavgifter (GV)
Serien GV Terminsavgifter (1905–1939), 2 volymer.
Volym GV:1 (1905–1907) innehåller uppgifter rörande terminsavgifter till
statsverket.
Volym GV:2 (1921–1939) innehåller Uppbördsbok för terminsavgifter.
Verifikationer (GVI)
Serien GVI Verifikationer (1865–1973), 21 volymer.
Volym GVI:1 (1865–1936) innehåller Museikassans verifikationer, spridda år.
Volym GVI:2 (1958–1960) innehåller Kassaverifikationer. (Tidigare årgångar
saknas och torde ha gallrats).
Volymerna GVI:12 (1966–1967), GVI:14-GVI:15 innehåller endast verifikationer från realskola.

Statistik (H)
Statistik (HI)
Serien HI Statistik (1878–1962), 1 volym.
Volym HI:1 (1878–1962) innehåller uppgifter angående ordinarie lärare
(1878–1926), undervisningsstatistik (1917–1962), samt uppgifter rörande anställda (1951–1957).
Kartor och ritningar (J1)
Serien JI Kartor till läroverkets tomter och prebendehemman (1854–1930), 6
volymer. Original och kopior.
Volym JI:1 (1854) innehåller karta över tvistige rågången mellan Fagerhult
och Djupviken.
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Volym JI:2 (1862) innehåller karta över lektorsbostället, samt handlingar rörande Norrbyskogen.
Volym JI:3 (1924) innehåller kopia från 1924 av äldsta kartan över Strängnäs
(1637–1651).
Volym JI:4 (1924) innehåller nivåkarta över ett område vid läroverket vid
Strängnäs.
Volym JI:5 (1930) K A Karlemarks förslag till omläggning av tomten 108
jämte handlingar rörande kostnadsberäkning.
Volym JI:6 (utan år) 2 st kartor över området närmast domkyrkan.
Ritningar angående byggnader (JII)
Under denna rubrik finns fyra serier.
Serien JIIa Läroverksbyggnader (1862–1933), 11 volym. Original och kopior.
Volym JIIa:1 (1862) innehåller handlingar rörande projekt till en ny inredning
och dekorering av läroverkshuset.
Volym JIIa:2 (1880) innehåller ritning enligt uppmätning samt förslag till
förändring av det s k Olivehällska huset. Med kostnadsförslag (5 st).
Volym JIIa:3 (1919 mars) innehåller Fr Ekmans förslag till gymnasiebyggnad
(14 st).
Volym JIIa:4 (1919–1921) innehåller Fr Ekmans förslag till om- och tillbyggnad av läroverkshuset. Med arbetspapper.
Volym JIIa:5 (1924) innehåller Fr Ekmans ritningar till om- och tillbyggnad av
Strängnäs HAL (18 st).
Volym JIIa:6 (1926–1927) innehåller E Hahrs förslag till läroverk i Strängnäs
(25 st).
Volym JIIa:7 (1927) innehåller kollegiets förslag till ändringar i ritningar till
läroverksbygge (2 st).
Volym JIIa:8 (1927) innehåller vy över Strängnäs med den projekterade läroverksbyggnaden, tomt 109 av E Hahr (2 st).
Volym JIIa:9 (1931–1933) innehåller L J Lehmings ritningar och skisser till ny
läroverksbyggnad (13 st).
Volym JIIa:10 (utan år) innehåller handlingar rörande projekt till inredning av
kollegierummet (4 st).
Volym JIIa:11 (utan år) innehåller ritning till omändring av samlingssalen.
Serien JIIb Gymnastikanläggningar (1886–1933), 10 volymer. Original och
kopior.
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Volym JIIb:1 (1886) innehåller ritningar till utvidgning av gamla gymnastikhuset.
Volym JIIb:2 (1890) innehåller ritningar till gymnastikhuset i Söderhamn (3 st).
Volym JIIb:3 (1901) innehåller ritning till gymnastikbyggnad av biskop U L
Ullman.
Volym JIIb:4 (1904) innehåller E G Ekstrands ritning till inredning av gymnastiksal.
Volym JIIb:5 (1904) innehåller E G Ekstrands ritning på fack och hyllor för
gymnastikkläder.
Volym JIIb:6 (1905) innehåller förslag till ombyggnad av gamla gymnastikhuset.
Volym JIIb:7 (1907) innehåller förslag till ombyggnad av gamla gymnastikhuset.
Volym JIIb:8 (1931–1933) innehåller L J Lehmings ritningar och skisser till
gymnastikhuset.
Volym JIIb:9 (utan år) innehåller ritning till gymnastikbyggnaden.
Volym JIIb:10 (utan år) innehåller ritningar till gymnastikattrialj (2 st).
Serien JIIc Tjänstebostäder (1905–1922), 3 volymer. Original och kopior.
Volym JIIc:1 (1905) innehåller förslag till vaktmästarbostad.
Volym JIIc:2 (1907) innehåller förslag till vaktmästarbostad (2 st).
VolymJIIc:3 (1922) innehåller ritning till vindfång på rektorsgården.
Serien JIId Biblioteksbyggnad (1862), 2 volymer. Original och kopior.
Volym JIId:1 (1862 och utan år) innehåller handlingar rörande projekt till
förändring av biblioteksbyggnad (2 st).
Volym JIId:2 (utan år) innehåller ritning till värmeledning i läroverkets biblioteksbyggnad.
Övriga ritningar (JIII)
Serien JIII Övriga ritningar (1922–1936), 6 volymer. Original och kopior.
Volym JIII:1 (1922) innehåller ritning till monter för förvaring av planscher.
Volym JIII:2 (1922) innehåller ritning till skåp.
Volym JIII:3 (1936) innehåller Z Faith-Ells förslag till plantering av Strängnäs
HAL:s planteringsområde.
Volym JIII:4 (1936) innehåller Z Faith-Ells trädgårdsdamm.
Volym JIII:5 (1936) innehåller förslag till vattenbassäng vid Strängnäs läroverk.
Volym JIII:6 (utan år) innehåller oidentifierade ritningar(3 st).
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Övriga handlingar (ÖI)
Serien ÖI Lärares efterlämnade papper (1846–1968), 3 volymer.
Volym ÖI:1 (1846–1953) innehåller adjunkt C O Åkervalls papper (1846–
1875, gåva till läroverket 1930). Häri även lektor P J Gustafssons papper
(1884–1933).
Volym ÖI:2 (1878) innehåller personförteckning upprättad av lektor Aminson
över namnkunniga personer med anknytning till gymnasiet och läroverket.
Volym ÖI:3 (1968) innehåller kyrkoherde J T Sahlbergs minnesanteckningar
om skolgången i Strängnäs (1869–1873). Donerade av sonen Martin Sahlberg
(1968). Kopia.
Markegångstaxor och tiondelängder (ÖII)
Serien ÖII Markegångstaxor och tiondelängder (1848–1887), 2 volymer.
Volym ÖII:1 (1848–1870) innehåller tiondelängder.
Volym ÖII:2 (1850–1887) innehåller markegångstaxor.
Tryckta skrifter (ÖIII)
Serien ÖIII Tryckta skrifter (1871–1954), 6 volymer.
Volym ÖIII:1 (1871–1914) innehåller Strängnäs högre elementarläroverk fonders, tryckt (1870). Lektorer vid Strängnäs gymnasium och högre elementarläroverk, tryck (1871). Översikt över Strängnäs högre allmänna läroverks kassor och fonder, tryckt (1902). Fonder efter (1902) tryckt (1914).
Volym ÖIII:2 (1900–1913) innehåller kataloger, duplettexemplar.
Volym ÖIII:3 (1913–1930) innehåller kataloger, duplettexemplar.
Volym ÖIII:4 (1930–1937) innehåller kataloger, duplettexemplar.
Volym ÖIII:5 (1946–1954) innehåller kataloger, duplettexemplar. Tryckta
kataloger., se även serie DIa. Tryckta årsredogörelser, se serie FIb.
Volym ÖIII:6 (1914–1944) innehåller redogörelser (spridda år).
Tidningsurklipp (ÖIV)
Serien ÖIV Tidningsurklipp (1923–1935), 5 volymer. Volymerna innehåller
tidningsurklipp rörande läroverksbygget.
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Arkiv: Strängnäs högre lärdoms- och
apologistskola

Referenskod: SE/ULA/11469
Sekretess: arkivet innehar inga handlingar för vilka sekretess gäller.
Historia
Strängnäs trivialskola bildades 1626. I samband med 1820 års skolordning och
skolan bytte namn till Strängnäs lärdoms- och apologistskola.
Strängnäs har genom åren haft olika skolformer. Då skolverksamheterna
har varit nära förbundna med varandra så bevaras vissa handlingar från
Strängnäs högre lärdoms- och apologistskola i arkiven för Strängnäs gymnasium och Högre allmänna läroverket i Strängnäs.
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ARKIV: STRÄNGNÄS HÖGRE LÄRDOMS- OCH APOLOGISTSKOLA

Arkivförteckning
Högre lärdoms- och apologistskolans i Strängnäs arkiv
1626–1850
Omfång 0.5 hm
A Protokoll
A Kollegieprotokoll (1821–1850), 1 volym
D Register, förteckningar, liggare
DI Matrikel över elever (1678–1850), 2 volymer
DII Examenskataloger (1822–1849), 1 volym
DIII Arkiv- och inventarieförteckningar (1822), 1 volym
E Inkomna handlingar
EI Inträdeshandlingar (1821–1844), 1 volym
F Ämnesordnade handlingar
FI Provskrivningar (1769–1847), 4 volymer
FII Läsordning (1833)
G Räkenskaper
G Räkenskaper (1841–1850)
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ARKIV: STRÄNGNÄS HÖGRE LÄRDOMS- OCH APOLOGISTSKOLA

Protokoll (A)
Kollegieprotokoll (A)
Serien A Kollegieprotokoll (1821–1850), 1 volym.
Volymen innehåller kollegiets protokoll, vilka är handskrivna och avhandlar
skolans löpande verksamhet och händelser som examensbeslut, utdelade
premier och disciplinärenden.

Register, förteckningar, liggare (D)
Matrikel över elever (DI)
DI Matrikel över elever (1678–1850), 2 volymer.
Volymerna innehåller uppgifter om vilka elever som är intagna i skolan. Volym DI:1 (1678–1821) är inbunden och handskriven. Volym DI:2 (1836–1843)
består av tryckta kataloger. Matriklarna anger elevens namn, födelseår, samt
elevens fars yrke.
Examenskataloger (DII)
DII Examenskataloger (1822–1849), 1 volym.
Volymen innehåller handskrivna examenskataloger.
Arkiv- och inventarieförteckningar (DIII)
DIII Arkiv- och inventarieförteckningar (1822), 1 volym.

Inkomna handlingar (E)
Inträdeshandlingar (EI)
EI Inträdeshandlingar (1821–1844), 1 volym.
Volymen består av samlade inträdeshandlingar för skolans elever. För varje
elev finns tre handlingar: födelsebevis, läkarintyg och avskrift av kollegiets
antagningsbeslut.
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Ämnesordnade handlingar (F)
Provskrivningar (FI)
FI Provskrivningar (1769–1847), 4 volymer.
Volymerna innehåller elevernas provskrivningar i Latin, Välskrivning och
Räkning. Proven bevaras i sydda buntar, klassvis. Att notera är att volym FI:2
innehåller prov i Engelska. Volym F1:4 innehåller odaterade prov både som
lösa blad och i sydda buntar.
Läsordningar (FII)
FII Läsordning (1833). Se högre läroverket i Strängnäs arkiv volym EIIIa:1.

Räkenskaper (G)
Räkenskaper (G)
G Räkenskaper (1841–1850). Se högre läroverket i Strängnäs arkiv.
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Arkiv: Säters pedagogi

Referenskod: SE/ULA/11514
Sekretess: arkivet innehar inga handlingar för vilka sekretess gäller.
Historia
Säters pedagogis arkiv består bara av sju volymer. Ingen ytterligare information om denna skola har hittats.
Arkivförteckning
Säters pedagogis arkiv
1728–1891
Omfång 0,2 hm
A Protokoll
AII Examenskataloger (1834–1891), 4 volymer
C Diarier
CII Lärjungeförteckningar (1728–1833), 3 volymer

Protokoll (A)
Examenskataloger (AII)
Serien AII Examenskataloger (1834–1891), 4 volymer. Volymerna innehåller
kataloger över vilka elever som erhållit examen och med vilka betyg. I volym
AII:3 anges utdelade belöningar för elevers flit. Katalogerna är handskrivna till
1885 då de utgörs av förtryckta formulär.

Diarier (C)
Lärjungeförteckningar (CII)
Serien CII Lärjungeförteckningar (1728–1833), 3 volymer. Volymerna innehåller förteckningar över inskrivna elever, med notering om vad eleven studerade under terminen. I volym CII:2 finns även lärarförteckningen för åren
1874–1796.
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Bilagor

I Förteckning öfver rikets allmänna läroverk (1910)
A) 38 högre allmänna läroverk,
Omfattande realskolan med sex klasser och fyraårigt gymnasium, anknutet
till femte klassen:
a) 27 med både real- och latingymnasium:
Falun.
Gäfle.
Halmstad.
Hälsningborg.
Härnösand.
Jönköping.
Kalmar.
Karlskrona.
Karlstad.
Kristianstad.

Linköping.
Luleå.
Lund.
Malmö.
Norrköping.
Nyköping.
Skara.
Stockholm:
å Södermalm.
Nya elementarskolan.

Umeå.
Uppsala.
Visby.
Vänersborg.
Västerås.
Växsjö.
Örebro.
Östersund.

b) 7 med endast realgymnasium:
Borås.
Göteborg: realläroverket.
Stockholm: realläroverk å Norrmalm.
Stockholm realläroverk å Östermalm.
Sundsvall.
Västervik.
Ystad.
c) 4 med endast latingymnasium:
Göteborg: latinläroverket.
Hudiksvall.
Stockholm: latinläroverket å Norrmalm.
Strängnäs.
B) 39 realskolor,
hvardera omfattande 6 klasser:
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a) 20 realskolor för gossar:
Kristinehamn.
Arvika.
Landskrona.
Eksjö.
Lidköping.
Enköping.
Malmö.
Eskilstuna.
Mariestad.
Göteborg: västra.
Oskarshamn.
»
östra.
Sköfde.
Karlshamn.

Stockholm:
Jakobs.
Katarina.
Kungsholmens.
Söderhamn.
Uddevalla.
Varberg.

a) 18 samskolor med kommunala bidrag:
Alingsås.
Norrtälje.
Arboga.
Piteå.
Askersund.
Sala.
Falköping.
Skellefteå.
Filipstad.
Strömstad.
Köping.
Södertälje.

Trelleborg.
Vadstena.
Vimmerby.
Åmål.
Ängelholm.
Örnsköldsvik.

b) 1 samskola utan kommunalt bidrag:
Haparanda.
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II Svensk författningssamling 1903 n:r 56
(Rubrik och datum kungöras från predikstolen)
Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse
angående plan till förteckning öfver rikets allmänna läroverks arkiv;
given Stockholm slott den 22 maj 1903
Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung,
göre veterligt: att sedan riksarkivarien till åtlydnad af erhållen befallning afgifvit underdånigt förslag i fråga om plan till förteckning öfver allmänna läroverks arkiv, i anledning af hvilket förslag samtliga domkapitel äfvensom direktionerna öfver Stockholms stads undervisningsverk och nya elementarskolan blifvit hörda Vi funnit godt fastställa följande plan att i afseende på rikets
allmänna läroverks arkiv iakttagas, om och i den mån arkiven icke redan förtecknats på sätt, som af riksarkivarien godkännes.

I.
II.
III.
IV.

A.
Protokoll och examenskataloger.
Läroverkskollegiets protokoll, hufvudserien (med bilagor).
Examenskataloger.
Protokoll vid den muntliga och skriftliga mogenhetspröfningen
med bilagor.
Delegerades öfver byggnadsfonden protokoll (där sådan förekomma). Anm. Betygslängder öfver feriearbeten kunna äfven
upptagas under denna afdelning.
B.
Registratur (eller koncept).

I.

Registratur.
Anm. Förvaras af vissa anledningar själva koncepten, t. ex. såsom
bilagor till protokollen, eller sammanbindas koncepten jämte
öfriga årshandlingar för hvarje läsår; bör upplysning därom lämnas.
C.
Diarier, matriklar m.m. dylikt.

I.
II.
III.
IV.

Diarium.
Läroverksmatrikel.
Inskrivningsbetyg och afskrifter af afgångsbetyg (bilagor till matrikeln).
Läroverkets årskatalog (tryckt).
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V.
VI.

I.

I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.
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Arkivförteckningar.
Postböcker (om sådana förvaras). Anm. Af läxböcker är det tillräckligt att förvara en för hvart femte eller tionde år. Anmärkningsböcker bör icke förvaras.
D.
Inkomna handlingar, hufvudserien.
Kungl. Bref och myndigheters skrifvelser. Anm 1. Om så finnes
lämpligt, kan denna serie fördelas i smärre grupper, t. ex. Kungl
bref; skrifvelser från Kungl. Ecklesiastikdepartementet; skrifvelser
från eforsämbetet; skrifvelser från domkapitlet; skrifvelser från
andra myndigheter om alla förekomma, eljest ett mindra antal.
Amn 2. Inbindas ingående skrifvelser jämte öfriga årshandlingar,
bör upplysning därom lämnas. De senare upptagas lämpligen på
denna afdelning med hänvisning från öfriga.
E.
Handlingar angående undervisningen vid läroverket.
Arbets- och examensordningar.
Protokoll vid ämneskonferenser.
Handlingar angående profår (där sådana förekomma)
Läroverkets årsredogörelser (tryckt) m. fl. serier, som möjligen
uppstå (t.ex. handlingar angående militäröfningar). Anm. Uppgift
bör lämnas om sättet för dessa handlingars förvaring och behandling, t. ex. om de förvaras särskildt eller sammanbindas med
andra »årshandlingar».
F.
Ekonomiska handlingar.
Handlingar angående donationer och stipendier.
Handlingar angående läroverkets byggnad, andra fastigheter, jordar
eller tomter.
Handlingar angående läroverkets lösegendom.
Räkenskapshandlingar. Anm 1. Under dessa serier kunna handlingarna sedan specificeras under a), b), c) o.s.v. Anm 2. Inventarieförteckningar upptagas lämpligen under III.

BILAGOR

G.
Handlingar angående läroverkets historia och undervisningsväsendet i
allmänhet.
Anm. Finnas vid ett läroverk handskriftssamlingar rörande dess historia eller angående skolväsendet eller undervisningsväsendet i allmänhet, upptagas
de lämpligen såsom en egen afdelning.

1.

2.
3.

4.

5.

Allmänna anmärkningar
Är den äldre delen af arkivet ordnad efter andra grunder, är det ej
nödvändigt att omordna densamma, men upplysning bör lämnas
därom, och hufvudserierna uttagas med lämpliga hänvisningar.
Hafva numera upphörda öfverlämnats till ett annat läroverks arkiv,
böra de förtecknas särskildt.
Tryckta eller handskrifna böcker räknas ej till arkivet, utan till läroverksbiblioteket. (Jämför dock under C IV och E IV.) Detsamma gäller om svensk författningssamling.
Påträffas i läroverksarkivet handlingar, som ej hafva gemenskap med
läroverket eller läroverksorganisationen i allmänhet, t. ex. donerade
handskriftssamlingar, bref o. s. v., förtecknas de som ett bihang eller en
sista afdelning (H). Kunna handlingarna hänföras till ännu en bestående institution, böra de, om hinder ej möter, öfverlämnas till densamma.
I öfrigt hänvisas till den nådiga kungörelsen angående grunder för ordnande och förtecknande af vissa offentliga arkiv.

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamlingen att efterrätta. Till yttermera
visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt Kungl. sigill
bekräftat låtit. Stockholms slott den 22 maj 1903.
OSCAR
(L. S.)
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Referenser

Här följer en förteckning över referenser rörande läroverken och
gångare. Förteckningen är långtifrån heltäckande och är medvetet
till svensk läroverksutbildning och företrädesvis monografier. De
anförs omfattar såväl vetenskapliga studier som minnesskrifter,
källskrifter samt förordningar.

dess förebegränsad
verk som
matriklar,
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