Kompletterande inventering till Fellingsbrosamlingen

1. Herman Odhners samling
Volym 1. 1877-1930

Brev till rektor Herman Odhner från bl a Mathias Feuck, Yngve
Melander, Ali Nordengren, Schröder från Askov, Chr Brusen (om
norska folkhögskolan 1878) och Nörrgaard.
Häri även ett brev till Holmström från Brockman 1895 och enstaka
Brev till Einar Odhner 1895-1922.
Handlingar rörande det inställda lärarmötet på Lunnevad 1899.
Lista över deltagare i fjärde privata skolmötet i Lunnevad 1904
samt diverse handlingar rörande sammanträdet 1907. Handlingar
rörande folkhögskolemötet i Jönköping 1906 (bl.a. åtskilliga
tidningsurklipp)
Brev rörande försvarsfrågan 1914
Handlingar rörande mötet på Åsa 1915, m m 1919-1922

Volym 2. 1877-1928

Manuskript till föredrag (och artiklar?), framför allt rörande
folkhögskolefrågor och folkhögskolemän (bl a rörande Gödecke
och Rudenschöld) 1877-1928.
Kungl brev rörande ”Folkhögskolebladet”1884.
Innehåller bl.a. ett manuskript på 21 sidor – handlar om folkbildningsarbetet.

Häri även manuskript av Gödecke 1876-1879 till artiklar i
”Aftonbladet”, brev från Gödecke 1883-1888, brev från Anna
Gödecke 1930 och tidningsartiklar med anledning av Gödeckes
bortgång. Häri även handlingar rörande insamlingen till fil dr
Alfred Ternströms, Lunnevad, efterlevande 1882.
Volym 3. 1875-1932

Urklipp ur svenska, danska och finska tidningar samt ett par
skrivelser till H Odhner 1919.

Volym 4. 1904-1909

Lunnevads folkhögskola: handlingar rörande vandringsbiblioteket.
Vidare ingår i samlingen 6 st arkivkartonger innehållande
småtryck om skolväsendet främst i Tyskland och Danmark vid
1800-talets mitt. Kartongerna är märkta 1:5-1:10.
Innehåller även tre danska mynt och två nycklar.

2. Einar Odhners samling
Volym 1. 1902,1913-1915 ”fyrktalslängd och debiterings- och uppbördslängd för
Kävestalunds kommun” samt handlingar rörande ”Yttringe
kommun” och ”Blekinge läns landsting”, (= Protokoll och

handlingar från kommunala övningar vid bland annat Blekinge
läns folkhögskola i Ronneby.)
Innehåller div. protokoll från diskussionsmöten, extra kommunalstämmor, ett
landstingsprotokoll. Diskussionsmötena var övningstillfällen för elever så de
kunde lära sig att yttra sig offentligt, samt att de kunde få tillfällen att utbyta
tankar och åsikter. De härrör (troligtvis) från Blekinge läns folkhögskola i
Ronneby där Einar Odhner var lärare mellan 1911-1915. Möjligtvis är de andra
protokollen också ifrån övningar.

Volym 2. 1911-1925

Diverse tryck (bl.a. tidningsurklipp) och andra handlingar rörande
det frivilliga folkbildningsarbete och flyttande folkhögskolekurser
(i regel rörande andra län än Örebro).
Finns en del dokument om ABF och Odhners verksamhet där, bl.a. planscher till
en föreläsningsserie, olika ej ifyllda ”kvittoblanketter” för föreläsningar, stadgar
för ABF, program för föreläsningsserier jos olika folkhögskolor, timplaner och
scheman för folkhögskolekurser.

Brev till Einar Odhner.
Brev från bl.a. ABF angående en utredning om folkhögskolekurser.

Anmälningar till lärarmötet på Fellingsbro 1919.
Kopior till utgående skrivelser till olika rektorer.
Rör ffa en publicering av Mörners dagbok

Volym 3. 1901-1928

Handlingar rörande pensionsfrågor 1901-1903.
Häri bl.a. en avskrift av ett förslag till Kung. Maj:t angående pension för
kvinnliga lärare och ett förslag angående pensionering av lärare i folkhögskolor
och lantmannskolor.

Diskussionsprotokoll från Stockholmsmötet 1909 3-4/9.
Handlingar rörande tidsskrift för det svenska folkbildningsarbetet.
Koncept av skrivelser till konungen. Mycket av innehållet gäller
skrifter, utgivna av folkhögskoleföreningen.
Handlingar rörande upprättande av den svenska folkhögskolans
centralbibliotek. Handlingar rörande Holastriden. Obs! En del
handlingar i denna bunt hör troligen till J.V. Jonssons, Kävesta
samling.
Fascikeln med titeln ”1909-191(0?)” innehåller bl.a. ett dokument m. titeln
”Folkhögskolans likställighet med landtmannaskolorna”, anteckningar till
protokoll vid folkhögskoleföreståndarnas sammanträde i Halleberg 1909.
Diskussionsreferat från Stockholmsmötet (bl.a. rörande lantmannaskolornas
förhållande till folkhögskolan

Volym 4. 1922-1945

Inkomna skrivelser.
Utredning med förslag till lönereglering för lärarpersonalen vid folkhögskolor.

Innehåller även dokument rörande en utredning om Folkliga musikskolan i
Ingesund.

Volym 5.

”1” innehåller ffa. handlingar rörande mottagande av litteratur, ”3” innehåller
diverse tryckt material, ”4” innehåller diverse tryckt material – program,
meddelanden etc. Häri även särtryck ur Social tidsskrift från 1902 som beskriver
folkhögskolemötet i Borghamn (SFHL bildades där), samt medlemsregister för
Svenska folkhögskolans lärarförening. ”10” innehåller tidningsannonser för
utlysta lärartjänster.

Volym 6. 1909-1939

Redogörelse och revisionsberättelser för Örebro läns
föreläsningsförbunds verksamhet.
Dokument rörande landsvägsskjutsar, statistik för föreläsningar från Örebro län,
listor över föreläsningar

Volym 7.

Äldre tidningsklipp
Ffa. rörande Lunnevad. Häri finns även ett par nummer av Svensk läraretidning.

Volym 8. 1903-1963

Tidningsklipp
Ffa. rörande Einar Odhner.

Volym 9. 1963-1972

Tidningsklipp
Ffa. från Religion och kultur. Tidsskrift för religiös idédebatt och kyrkliga
reformer samt angående Fellingbros folkhögskolas 50 årsjubileum.

3. J.V. Johnssons samling
Volym 1. 1904-1923

Koncept till skrivelser 1904 och odaterade skrivelser förande
mötet i Stockholm 1907.
Protokoll vid lärarföreningens styrelses sammanträden 1908 och
odat.
Handlingar rörande Hallsbergsmötet 1909 (rör i stor utsträckning
lantbruksundervisnings organisation 1909-1913 och rörande
lantmannaskolornas skiljande från folkhögskolorna 1910-1913.

Tidningsurklipp 1903, 1905 och 1912, översända av Henrik Berg.
Ett par artiklar. Två av Teodor Holmberg, om ”det degenererade mansidealet”,
titlarna är ”Präglar mandom våra unga män?” och ”Huru skola landsbygdens
unga män bäst använda vinterhalvfåret?”. En artikel som heter ”Den svenska
folkhögskolan och kristendomen” finns även här.

Handlingar rörande folkhögskolornas anslagsförhöjning 19111912.

Motioner, nr.31 ”Om förhöjdt anslag till vissa kvinnliga folkhögskolekurser”,
nr.86 ”Anledning af det i statsverkspropositionen framlagda förslag till
förhöjning till anslaget ... ”

Förslag till instruktion för folkhögskoleinspektören. Inlaga om
förhöjda statsbidrag 1911.
Skrivelser rörande andrelärarnas löner 1915-1916.
Handlingar rörande Västeråsmötet 1913.
Fåtal dokument rörande val av plats till nästa möte, brev/telegram från inbjudna
om de kommer eller ej, längst bak ett utdrag av protokoll, fört vid Svenska
folkhögskolans lärareförenings sammanträde i Västerås den 20 sep. 1913.

Handlingar rörande Åsa-kursen 1915.
Handlingar rörande Nässjö-mötet 1916.
Handlingar rörande löneregleringsfrågor 1916.

Handlingar rörande lärarnas vid lantmannaskolornas löner.
Handlingar rörande pensionsfrågor 1916-1918, 1919 och 19181923.
Avskrift av Kungl. Maj:ts brev till

(Häri även 3:2)
4. Hjalmar Hedéns samling
Volym 1. 1902-1924

Manuskript till historiker till de svenska folkhögskolornas historia.
Värmlands läns folkhögskola under dess tre första föreståndare

Handlingar rörande skriften ”Svenska folkhögskolan 1886-1918.”
Tidningsrecensioner av nämnda skrift.
Inkomna skrivelser till styrelsen för lärarföreningen:
Problem vid tillsättning av lärartjänster.
Skriftligt upprop/cirkulär angående kompetens/erfarenhet.

Diverse handlingar rörande lärarföreningen 1922-1923.
Innehåller ffa. kladdiga koncept angående anslaget till folkhögskolan 1923-24
samt till Kungl. Skolöverstyrelsen angående stipendier.

Handl. rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet 1920 och
odaterade
Till Kungl. Skolöverstyrelsen, yttrande angående det fria och frivilliga
folkbildningsarbetet (handlar bl.a. om objektivitet i undervisningen)

Tryckta meddelanden från styrelsen för svenska folkhögskolans
lärarförening 1902-1921.
Program för folkhögskolemöten 1921-1926, även möten i Finland
och Danmark.
Häri även blanketter använda vid Färgelanda folkhögskola
omkring 1945.

Volym 2. 1907-1927

Brev från Ali Nordgren till Hjalmar Hedén

Volym 3. 1901-1933.

Brev från Enoch Ingers till Hjalmar Hedén. Brev från diverse
rektorer, bl.a. Mathias Feuk och Johan Feuk.

Volym 4. 1916-1920

Anteckningar på den ursprungliga förvaringspärmen:
Anteckningar 1916-1920. Lärarföreningens löne- och
kristidstillägg.
Brev till Dr. Hj. Hedén” 1916-1920.
Breven är bl.a. från Netz och Feuk. Handlar bl.a. om Svenska folkhögskolans
årsbok

Volym 5. 1919-1921

Anteckningar på den ursprungliga förvaringspärmen:
”Lärarföreningen 2
Från mötet 1921
Om dyrtidstillägg m.m. Hjalmar Hedén”
Innehåller framför allt brev till Hjalmar Hedén 1919-1921.

Volym 6. 1921

Anteckningar på den ursprungliga förvaringspärmen:
”Lärarföreningen 3 Från mötet 1921 i Molkom Hj. Hedén”
Häri även tidningsurklipp rörande mötet 1921.
Volymen berör förberedelserna inför mötet.
Mottagna brev från olika tidningar angående rapportering från mötet, mottagna
brev ang. inbjudningar, mottagna brev angående beställning av flaggor,
program för åttonde nordiska folkhögskolemötet, brev från Värmlands
reglemente angående utlåning av sängar, lakan etc., dokument från Göteborgs
porslinsfabrik angående köp av porslin, brev angående uppstartandet av
Tidsskrift för svenska folkhögskolan.

Volym 7. 1922-24, 1930

Anteckningar på den ursprungliga förvaringspärmen:
”Lärarföreningen 1922-1924, Stip fr arbetslöshet Estland, Feuck
Dencker Netz, Hjalmar Hedén” Häri bl.a. ett brev rörande
antagning av elever från Gammalsvenskby 1930.
Brev från Feuck (ansvarig för tidningen Tidsskrift för svenska folkhögskolan vid
nämnda tid) angående anslag till tidningen samt kostnader för tidningen.
Brev från Dencker angående köp av statsobligationer,
Sammanträdesprotokoll från ett styrelsemöte år 1922.

