
Prospekt 
för 

Tradgardsskola för Unga Kvinnor 
. vid 

Norrvikens Tradgardar. 

I. Denna skola, hvars ändamål är att  åt unga 
kvinnor, som vilja egna sig å t  trädgårdsskötsel, 
meddela såvtil teoretisk som praktisk iindervisning 
i allt hvad till trädgårdsskötsel hörer, börjar sin 
verksam het nästkommande 15:de Jan~~ari .  

II. Undervisningen, som förde1as:på två k.urser, 
en tv&-&rig och en ett-årig; fortgar årligen med 14 
dagars sommarlof till den 15:de December. 

111. Klass 1, eller den två-kriga kursen, %r af- 
sedd för dem, som vilja göra trädgårdsskötsel till 
yrke; 

Klass 2 eller den ett-åriga kursen, ar afsedd för 
dem, som utan a t t  vilja göra trädgårdsskötseln till 
yrke, likväl vilja förvarfva insigter deri. 

IV. Undervisningen ar såväl teoretisk som 
praktisk. Den teoretiska., grundad på föreläsningar) 
som hiillas under tiden frBn 16:de Januari till om- 
kring den 1:sta April och från omkring 1:sta Okto- 
ber till don 16:de December, afser att  bibringa ele- 
ven nödiga kunskaper i hufvudkulturerna af såväl 
frukt-, blomster- som köksträdgården, med särskild 
hansyn tagen till det ekonomiska resultatet samt 
nyttan och trefnaden för hemmet. Äfven genom- 



gås grunderna för parkers vård och lemnas inblick 
i ny anläggningskonst. 

V. I den praktiska undervisningen deltager 
eleven aktivt, så långt krafterna det medgifva, och 
afser den aht bibringa ett ratt handlag samt för- 
måga att  rätt ordna och bedöma ett arbete. I me- 
deltal p&går arbetet - nödiga raster icke inberak-. 
nade -- 8 timmar dagligen. 

VI. Nödiga verktyg, med undantag af knifvar, 
tillhandabållas af Trädgården. 

VII. Elev åligger det &,t vara sundt och prak- 
tiskt klädd, hvarvid sarskild vigt fastes vid Iiimplig 
fotbeklädnad - (af högskaftade och tjockbottnade 
stöfletter eller kgngor). Äfven &r önskligt att  ett 
större vaxdu.lzsförkl.ade till dragtens skyddande nn- 
vandes. 

VIII. För  undervisniilgen erliigges ett arvode 
af 75 hr. pr kurs. 

IX. G-od inackordering erhiilles % platsen vid 
Torshags Hush&llsskola eller, om enklare sådan 
önskas, $ annat hAll i triidgårdens ngrhet. 

X. Iiitradesanmiilan bör före detta ars-utghng 
ställas till undertecknad och skall vara åtföljd af 
prest- och liikarebetyg samt målsm&x medgifvande. 

XI. Narrnare upplysningar lemnas af Fredrika- 
Bremer-Förbundets Byra i Stockholm, af Doktorin- 
nan Haglund i Norrköping samt af imdertecknad. 

Norrvikens Tradgårdar, dby i Oktober 1890. 

Rudolf Abelln. 
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