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Protokoll (A) 

Ombudsmöte/kongress, föreningsmöte (A1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Protokollen är av redogörande och beslutskaraktär. 
 
A1:1 (1918–1937) Protokoll, konstituering av föreningen samt handlingar rörande grundandet (1918); 
Förteckning över ombudsmöten (1918–1966); Protokoll ombudsmöten (1937); Protokoll ombudsmöten 
(1936); Föreningsmöte (1936; Protokoll ombudsmöten (1935); Protokoll ombudsmöten (1934); Protokoll 
ombudsmöten (1932); Protokoll ombudsmöte/föreningsmöte (1920–1934) (inbunden). 
 
A1:2 (1939–1947) Protokoll förbundsmöte (1944); Protokoll ombudsmöte (1939); Protokoll ombudsmöte 
(1939–1947) (maskinskrivet inbunden). 
 
A1:3 (1949–1954) Protokoll ombudsmöte (1951); Protokoll ombudsmöte (1954); Protokoll ombudsmöte 
(1953); Protokoll ombudsmöte (1949–1953) (maskinskrivet, inbunden). 
 
A1:4 (1955–1956) Kongressprotokoll med bilagor (1956); Kongressprotokoll med bilagor (1955); häri 
även Sveriges småskollärarinneförbund verksamhetsberättelse (1956). 
 
A1:5 (1957–1958) Kongressprotokoll med bilagor (1958); Kongressprotokoll med bilagor (1957). 
 
A1:6 (1959–1960) Kongressprotokoll med bilagor (1959); Kongressprotokoll med bilagor (1960). 
 
A1:7 (1961–1962) Kongressprotokoll med bilagor (1961); Kongressprotokoll med bilagor (1962). 
 
A1:8 (1963–1964) Kongressprotokoll med bilagor (1963 Kongressprotokoll med bilagor (1964). 
 
A1:9 (1965–1966) Kongressprotokoll med bilagor (1966); Protokoll extrakongress (1966); Röstsedlar 
angivna vid nominering av förbundsordförande samt styrelseledamöter från SSLF vid extra kongress 
(1966). 

Styrelsens protokoll med AU/VU (A2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A2:1 (1918–1937) Protokollen är av diskussions- och beslutskaraktär.  
Prokokollsböcker (1918–1926); Prokokollsböcker (1926–1932); Prokokollsböcker (1932–1937). 
 
A2:2 (1938–1942) Inbunden protokollsbok (1938–1942). 
 
A2:3 (1943) Inbunden protokollsbok (1943). 
 
A2:4 (1944) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1944). 
 
A2:5 (1945) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1945). 
 



A2:6 (1946) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1946). 
 
A2:7 (1947) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1947). 
 
A2:8 (1948–1949) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsböcker (1948, 1949). 
 
A2:9 (1950–1951) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsböcker (1950, 1951). 
 
A2:10 (1952) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1952). 
 
A2:11 (1953) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1953). 
 
A2:12 (1954) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1954). 
 
A2:13 (1955) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1955). 
 
A2:14 (1956) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1956). 
 
A2:15 (1957) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1957). 
 
A2:16 (1958) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1958). 
 
A2:17 (1959) Styrelsens och verkställande utskottets inbundna protokollsbok (1959). 
 
A2:18 (1960) Styrelsens inbundna protokollsbok och verkställande utskottets protokoll (1960). 
 
A2:19 (1961) Styrelsens inbundna protokollsbok och verkställande utskottets protokoll (1961). 
 
A2:20 (1962) Styrelsens inbundna protokollsbok och verkställande utskottets protokoll (1962). 
 
A2:21 (1963) Styrelsens inbundna protokollsböcker (1963). 
 
A2:22 (1964) Styrelsens inbundna protokollsböcker (1964). 
 
A2:23 (1965) Styrelsens inbundna protokollsböcker (1965). 
 
A2:24 (1966) Styrelsens inbundna protokollsböcker (1966). 

Protokoll från styrelsesammanträde för Skoltidningens Förlags AB och 
tidningskommittén (A3)  
Volymen innehåller handlingar från 1943-1959 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Protokollen är av beslutskaraktär. A3:1 (1943–1951) Inbundet protokoll från styrelsesammanträde för 
Skoltidningens Förlags AB (1943–1951); Protokoll från styrelsesammanträde för Skoltidningens Förlags 
AB (1952–1955); Tidningskommitténs protokoll (1956–1959). 
  



Övriga protokoll (A4) 
Volymen innehåller handlingar från 1944-1966 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A4:1 Konsultkonferens (1965) och ordförandekonferens (1966); Ekonomiska kommittén (1963–1965); 
Sammanträde med företrädare för studierektorer (1963); Konferens angående ungdomsbrottslighet (1962); 
Konferens angående 1957 års skolberedning (1961); Protokoll från icke-ordinare-kommittén [kommittén 
för icke-ordinarie lärare] (1947–1957); Protokoll från hjälpskolekommittén (1948–1953); Protokoll 
lönekommittén (1948–1951); Protokoll från slöjdkommittén samt delning av klass vid lågt barnantal 
(1948–1949); Protokoll från bostadskommittén (1948–1949); Protokoll från dupliceringskommittén 
(1948–1949); Konferens med valda representanter angående remissutlåtande till 1946 års skolkommittés 
betänkande (1948); Diskussion om hembygdsundervisning vid reformpedagogiska kursen i Lund (1948); 
Konferens pressombud (1947); Tillfälliga kommittén angående småskollärarinnornas 
tjänstgöringsförhållanden (1948); Sammanträde med lönekommittén (1947); Konferens med icke-ordinarie 
ombud (1947); Sammanträde med ombud i pressinformationen (1947); Konferens med icke-ordinarie 
småskollärarinnor (1945); Konferens med lärarinnor vid mindre folkskolor och biträdande lärarinnor 
(1944). 

Verksamhets- och revisionsberättelse (B1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1919-1966 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Tryckta verksamhetsberättelser med stadgar, revisionsberättelse och medlemsförteckning. B1:1 (1919–
1939) Verksamhetsberättelser (1919–1926); Verksamhetsberättelser (1927–1930); Verksamhetsberättelser 
(1931–1934); Verksamhetsberättelser (1935–1937); Revisionsberättelser med balans och underlag som 
även innehåller ekonomiskt primärmaterial (1927–1939). 
 
B1:2 (1941–1966) Original till verksamhetsberättelse (1947–1957); Revisionsberättelse (1941–1966). 
 
B1:3 (1938–1953) Verksamhetsberättelser (1938–1941); Verksamhetsberättelser (1942–1943); 
Verksamhetsberättelser (1944–1947); Verksamhetsberättelser (1949–1953). 
 
B1:4 (1951–1966) Verksamhetsberättelser (1951–1960); Verksamhetsberättelser (1959–1964); 
Verksamhetsberättelser i tre häften (1966). 

Stadgar med underlag (B2) 
Volymen innehåller handlingar från 1948-1965 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B2:1 (1948–1965) Stadgar för kretsar (1953–1964); Stadgar med underlag häri även arbetet med stadgar 
för det nya lärarförbundet (1948–1965).  
  



Utgående yttranden och skrivelser (B3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1920-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B3:1 (1920–1966) Skrivelser till SÖ (1922–1965); Skrivelser remissvar med mera till olika organ, bland 
annat riksdagens utskott, Medicinalstyrelsen, och SÖ (1931–1963); Skrivelser från folkskollärarkårens 
gemensamma organ [SAF] till SÖ (1930–1937); Utgående brev till SAF (1920–1937); Skrivelser från SAF 
(1930–1934); Uttalande (1920–1966). 
 
B3:2 (1916–1963) Brev och skrivelser till regeringen (1916–1964); Remisser till förslag till 
undervisningsplan för rikets folkskolor (1953).  
 
B3:3 (1946–1964) Skrivelser och yttranden till TCO. 

Utsända cirkulär (B4) 
Volymen innehåller handlingar från 1951-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B4:1 Cirkulär utsända till kretsarna m.fl. organ inom förbundet (1951–1966). 

Register över behandlade ärenden (D1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1955-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Innehåller namn- och sakregister över enskilda förbundsmedlemmars ärenden, dess behandling av 
förbundet samt beslut i ärendet. 
 
B1:1 Namnregister över behandlade ärenden (A-Ö), register över behandlade ärenden i ämnesordning (A-
L). 
 
B1:2 Register över behandlade ärenden i ämnesordning (M-Ö). 

Inkomna skrivelser från kretsar/lokala organ (E1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E1:1 (1918–1941) Inkommande från lokalföreningen: Göteborg och Bohuslän (1930–1938) Hallands län 
(1930–1939), Malmöhus län (1930–1938), Kristianstads län (1930–1938), Gotlands län (1930–1938), 
Kalmar län (1930–1938); Kronobergs län (1930–1938), Jönköpings län (1930–1938), Östergötlands län 
(1930–1938), Södermanlands län (1930–1938), Uppsala län (1930–1938), Stockholms län (1930–1938). 
Innehåller även protokollsbok från Jönköpings-Huskvarna 1918–1933 samt protokollsbok från Norrtälje-
kretsen (1929–1941). 
 
E1:2 (1930–1938)Inkommande från lokalföreningen: Gävleborgs län (1930–1937), Jämtlands län (1930–
1938), Kopparbergs län (1932–1936), Skaraborgs län (1933–1938), Värmlands län (1930–1938), 
Västernorrlands län (1930–1937), Västerbottens och Norrbottens län (1930–1938), Älvsborgs län (1930–
1938), Örebro och Västmanlands län (1930–1938). 
 



E1:3 (1942–1966) Inkommande från kretsar: Roslagskretsen (1942–1966), Södertäljekretsen (1942–1966), 
Södertörnskretsen (1965–1967), Stockholms stad (1942–1966), Norrtäljekretsens protokollsböcker (1942–
1944). 
 
E1:4 (1942–1966) Inkommande protokollsutdrag och skrivelser från Gotlands, Blekinge och 
Kristianstads, Kronobergs och Kalmar län, Östergötland, Jönköping, Uppsala och Södermanlands län. 
 
E1:5 (1942–1966) Inkommande protokollsutdrag och skrivelser från Älvsborg och Skaraborgs län, 
Göteborgs och Bihus län, Hallands samt Malmöhus län. 
 
E1:6 (1942–1966) Inkommande protokollsutdrag och skrivelser från Värmland och Örebro län (1962–
1967), Västmanlands och Kopparbergs län. Innehåller även protokollsbok (1942–1943) och kassabok 
(1946–1967) från Arboga-Köpings krets samt protokollböcker från Hagforskretsen (1947–1965). 
 
E1:7 (1942–1966) Inkommande protokollsutdrag och skrivelser från Norrbottens län, Jämtlands, 
Västerbottens län, Gävleborgs och Västernorrlands län. 

Korrespondens med medlemmar i fackliga frågor (E2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1919-1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Förfrågningar angående fackliga frågor från förbundsmedlemmar angående exempelvis tjänstledighet, 
förflyttning, psykiatriska åkommor, rättshjälp och arbetsordning. Innehåller även förbundets svar. 
Ärendena är sorterade i bokstavsordning efter frågeställarens efternamn. 
 
E2:1 (1926–1966) A-Bl. 
 
E2:2 (1918–1965) Bo-D. 
 
E2:3 (1936–1966) E-F. 
 
E2:4 (1924–1966) G-H. 
 
E2:5 (1943–1966) I-K. 
 
E2:6 (1918–1965) L-Li. 
 
E2:7 (1953–1957) Korrespondens angående Agnes Liljedahl och skolstrejken i Södra Rörum samt 
korrespondens angående Olga Lindeby och skolstrejken vid Spånga småskola i Värmland. 
 
E2:8 (1937–1966) Lj-N. 
 
E2:9 (1918–1964) O-Q. 
 
E2:10 (1926–1966) R-S. 
 
E2:11 (1951–1967) Svensson, T-U. 
 
E2:12 (1942–1965) Y-Ö. 



 

Handlingar rörande Brinkeboda-Nömmekull (F1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1923-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Handlingar från vilohemmet i Nömmekull i Småland. 
 
F1:1 Huvudböcker (1933–1938, 1940, 1941), Gåvobok, korrespondens, handlingar rörande insamling, 
handlingar rörande vilohemsfrågan.  
 
F1:2 (1933–1963) Gästböcker och besöksliggare (tre inbundna). 
 
F1:3 (1941–1965) Revisionsberättelser, försäkringar, årsredovisningar, registeringsbevis, stiftelseurkund, 
bolagsordning, byggnadsritningar och karta över vilohemmet i Nömmekull, aktiebrev, handlingar rörande 
aktiebolaget, enkät till kretsarna och frågeformulär samt korrespondens angående avvecklande om 
vilohemmet. 
 
F1:4 (1947–1951) Kassabok och huvudbok. 
 
F1:5 (1957–1966) Bolagsordning, verksamhetsberättelser och historik, deklarationer, protokoll och 
fotografier. 

Förbundets insamlingar (F2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1938-1961. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F2:1 (1938–1944) Fredrika Bremerrummet i Philadelphia, Finlandsinsamlingen, jubileumsinsamlingar, 
innehåller även fotografier. 
 
F2:2 (1943-1961) Jubileumsinsamlingar, Nathan Johnson, redaktör för Svensk Skoltidning. 

Bidrag till medlemmar (F3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1931-1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F3:1 (1931–1937) Korrespondens angående arbetslösheten; korrespondens angående alternativa 
karriärvägar för arbetslösa lärarinnor; kommittén för avveckling av arbetslösheten för småskollärarinnor; 
inkomna bidragsansökningar. 
 
F3:2 (1948–1967) Beviljade bidrag från hjälpfonden; stipendier; handlingar rörande gåvor. 

Förhandlingar angående anställningsförhållanden, arbetsvillkor (F4) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F4:1 (1918–1950) Handlingar rörande: skoldisciplin; kvinnoarbetskommittén, lönefrågan, Sigrid Bredbergs 
handlingar samt handlingar angående lärarinnornas rättsliga ställning vilka mist sin anställning på grund av 
omorganisation. 



 
F4:2 (1942–1964) Handlingar angående: representation vid skolstyrelser, tjänstebostäder, 
arbetsförhållanden samt kristendomsämnets klasstorlek, pensioner, löner, arbetstid, förhandlingar med 
Stockholms stad, meritvärdering. 
 
F4:3 (1947–1963) Handlingar angående: duplicering, skolmåltider, arvoden till tillsyningsläraren, 
skolbibliotekariens arvoden, lönefrågor, standardprov, arbetstid, skolmognadsprov, tjänstebostäder, 
läkarundersökning, hjälpklasser och specialundervisning, kommunal tilläggspension samt 
tjänsteförteckningar. 
 
F4:4 (1956–1963) Handlingar rörande: skolbibliotekarierna, arbetsförhållanden vid vanföreanstalterna och 
Eugeniahemmet, länslärarkommittéerna inom länsskolnämnderna, skoldisciplin, materialvård, konflikt 
rörande testningsarbeten vid Stockholms skolor, specialklass, skolans hjälpmedel, förhandlingar med 
Göteborgs stad, överenskommelser med företagsnämnder, avdrag och ledighet vid havandeskap, 
pensioner samt korrespondens och yttrande angående skolbiblioteken. 
 
F4:5 (1960–1966) Handlingar rörande: skolbiblioteken, skolskjuts och undervisning i engelska, vikariat 
bibehållna av pensionerade lärarinnor, vård av undervisningsmaterial, sameskola, personalvård för lärare, 
löner, utbildning och anställningsförhållanden, förhandlingar med Stockholms stad, duplicering, löner, 
konsulent och fortbildningsverksamhet samt kallortsindelning. 

Lärarutbildning och egna kurser (F5) 
Volymerna innehåller handlingar från 1922-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F5:1 (1922–1964) Förteckning över fortbildningskurser anordnade av småskollärarna (1926-1956); 
Konferens med övningslärare/småskolelärare (1964); kassörskonferens (1963), den nya lärarutbildning 
(1962); skolkonferens (1961); skolberedningen och den nioåriga skolans införande (1960); fackliga kurser 
(1958-1964); fortbildning (1957-1963); icke-ordinarie lärare, konferens (1957); konferens om skolmåltider 
(1954); försöksverksamhet inför den nioåriga enhetsskolan (1946, 1950); föreningens kurser (1926-1957); 
lärarutbildningsfrågor (1928-1938); enkäter angående utbildning av småskolelärare i ett internationellt 
perspektiv (1922-1924).    
 
F5:2 (1950–1966) Lärarutbildningsfrågor (1950-1956) samt välskrivning, enkät till kretsarna (1952). 
 
F5:3 (1954–1966) Bergendalskursen (1954-1966); kretsarnas deltagande i fackliga kurser på Bergendal 
(1954-1959). 
  



Internationella frågor (F6) 
Volymen innehåller handlingar från 1931-1966 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Handlingar rörande bland annat brevväxling med utlandet och internationella lärarkonferenser.  

Konfliktfonden (F7) 
Volymerna innehåller handlingar från 1954-1968 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F7:1 (1954–1966) Uttaxerade medlemmar från konfliktfonden (A-J), upprättande av hjälpfonden samt 
statistik. 
 
F7:2 (1954–1966) Uttaxerade medlemmar från konfliktfonden (K-Ö) 
 
F7:3 (1966) Inbetalningar till konfliktfonden från Blekinge Gotlands, Kalmars, Kronobergs, Jönköpings, 
Östergötlands, Sörmland, Upplands och Stockholms län. 
 
F7:4 (1966) Inbetalningar till konfliktfonden från Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och 
Bohus, Älvsborg, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län. 
 
F7:5 (1966) Inbetalningar till konfliktfonden från Västmanlands, Kopparberg, Gävleborg, 
Västernorrlands, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 
 
F7:6 (1966-1967) Korrespondens och påminnelser angående extra uttaxering.  
 
F7:7 (1967) Korrespondens och påminnelser angående extra uttaxering. 
 
F7:8 (1968) Enkät till medlemmarna om vilka som inte avlagt avgift till konfliktfonden samt brev till 
småskollärarinnor, vilka fått anstånd med betalning till återinträde i full tjänst. 
 
F7:9 (1968) Kravbrev, uteslutningar samt övrig korrespondens angående obetalade avgifter. 

Organisation och historik (F8) 
Volymen innehåller handlingar från 1918-1961. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F8:1 Innehåller bland annat: sånger från kretsarna; frågor från beredskapsnämnden för psykologiskt 
försvar, manusskript till svensk skoltidning 1943, handlingar rörande organisationsfrågor, 
konsolideringsfrågan [i SAF], sånger från Nömmekull, handskrivet manuskript från Värner Rydén (1928), 
tal vid 10-årsjubileet (1928), handlingar rörande Karola Pålssons donation och gravplats. 
  



 

Förbundets personal (F9) 
Volymen innehåller handlingar från 1946-1966 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Handlingar rörande pensioner och pensionsförsäkringar. 

Fastigheter (F10) 
Volymen innehåller handlingar från 1953-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Handlingar rörande hyror och hyresgästförteckningar över boende i förbundets fastigheter och lokaler 
(Västmanagatan 9, Wallingatan 39 och Pilgatan 5). 

Besvärsskrivelser/skolstadga (F11) 
Volymerna innehåller handlingar från (1941-1967). 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Besvärsskrivelser ordnade bokstavsordning efter besvärsskrivarens efternamn (A-L) samt utslag. Häri även 
skolstadgar och skolförfattning.  

Handlingar rörande svensk skoltidning samt förlagsverksamhet (F12) 
Volymerna innehåller handlingar från 1924-1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F12:1 (1924-1967) Innehåller bland annat förlagsavtal och korrespondens med Elsa Beskows dödsbo, 
Sigrid Bredberg, Anna Maria Roos samt Irja Browallius. Häri även ekonomiska handlingar. 
 
F12:2 (1955-1957) Kassabok.. 

Kassaböcker, ekonomiska rapporter, inventarier m.m. (G1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1919-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G1:1 Två inbundna kassaböcker (1919-1928, 1929-1933), ekonomiska rapporter (1947-1965) samt 
inventarieförteckning. 
 
G1:2 Kassabok (1942). 
 
G1:3 Handlingar rörande jubileumsinsamling till förbundstidningen. 
  



Statistik (H1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1940-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Innehåller statistik över behandlade förhandlingsärenden, anställningsförhållande angående icke-ordinarie 
småskollärare, statistik över nyexaminerade, ekonomisk statistik över medlemmar, 
arbetsmarknadsundersökningar. 

Fotografier (K1) 
Volymen innehåller handlingar från 1925-1965. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Innehåller fotografier från förbundets verksamhet. För fotografier se även F1:5. 

Svensk skoltidning (L1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1910-1930. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Innehåller förbundets tryckta tidningar ”Småskolans tidning” och ”Svensk skoltidning” och ”Tjänst och 
skola”. 
L1:1 (1910-1913) Småskolans tidning, L1:2 (1915-1920) Småskolans tidning,  L1:3 (1921-1923) 
Småskolans tidning,  L1:4 (1924-1927) Småskolans tidning, L1:5 (1928-1931) Småskolans tidning, L1:6 
(1932-1935) Småskolans tidning, L1:7 (1944) Svensk skoltidning, L1:8 (1945) Svensk skoltidning, L1:9 
(1946) Svensk skoltidning, L1:10 (1947) Svensk skoltidning, L1:11 (1948) Svensk skoltidning, L1:12 (1949) 
Svensk skoltidning, L1:13 (1950) Svensk skoltidning, L1:14 (1951) Svensk skoltidning, L1:15 (1952) Svensk 
skoltidning, L1:16 (1953) Svensk skoltidning, L1:17 (1954) Svensk skoltidning, L1:18 (1955) Svensk 
skoltidning, L1:19 (1956) Svensk skoltidning, L1:20 (1957) Svensk skoltidning, L1:21 (1958) Svensk 
skoltidning, L1:22 (1959) Svensk skoltidning, L1:23 (1960) Svensk skoltidning, L1:24 (1961) Svensk 
skoltidning, L1:25 (1962) Svensk skoltidning, L1:26 (1963) Svensk skoltidning, L1:27 (1964) Svensk 
skoltidning, L1:28 (1965) Svensk skoltidning, L1:29 (1966) Svensk skoltidning, L1:30 (1959-1962 Svensk 
skoltidning, Tjänst och skola). 

Övriga trycksaker (L2) 
Volymen innehåller handlingar från 1936-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Innehåller utredningen rörande sammanslagningen av Sveriges Lärarförbund och Sveriges 
småskollärarförening, lönekort, skriften ”Småskollärarinnornas löneställning” (1948), Småtryck rörande 
småskollärarinnorna och lönefrågan, verksamhetsberättelse med matrikel, (1955-1960). Psykologi och 
pedagogik (1946), småtryck, SSF:s existensberättigande. 
  



Föreningen småskollärarinneförbundet (Ö1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1900-1938. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö1:1 (1900-1938) Rättegångar angående Brinkeboda, styrelsens protokollsbok (1928-1938), Protokollsbok 
innehållande handlingar rörande småskollärarförbundets bildande (1900-1908) samt handlingar vid 
styrelsesammanträde (1928). 
 
Ö1:2 (1900-1933) Bilagor till rättegången angående Brinkeboda. Häri även kassabok. 

Yrkeskvinnors samarbetsförbund (Ö2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1944-1962. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö2:1 (1944-1956) Protokoll för vid sammanträde med Yrkeskvinnors samarbetsförbund samt 
korrespondens. 
 
Ö2:2 (1957-1962) Protokoll för vid sammanträde med Yrkeskvinnors samarbetsförbund samt 
korrespondens. 

Olika utomstående organisationer (Ö3) 
Volymen innehåller handlingar från 1926-1943. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Handlingar från; Svenska kvinnors Nationalförbund, Kvinnoarbetskommittén med skrivelser från Alva 
Myrdal och Kerstin Hesselgren, Svenska Kvinnors Samarbetskommitté, Världssamling för fred, 
Kvinnokommittén för Spaniens barn, Fredrika Bremerförbundet, Rädda Barnen. 

Hjalmar Petrestiftelsen (Ö4) 
Volymen innehåller handlingar från 1927. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Bestämmelser rörande Hjalmar Petrestiftelsen. Stiftelsen upprättades av Torsten Petre och dennes maka, 
och lämnades över till SAF, Sveriges allmänna folkskollärarförening. Stiftelsens uppgift var ”bringa hjälp 
och stöd åt folkskolans lärare i deras arbete och därigenom också verksamt främja såväl lärarkårens som 
folkskolans och folkbildningens höjande”, ”Svensk lärartidning”, 18/7 1928. 

Pressklipp (Ö5) 
Volymerna innehåller handlingar från 1944-1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö5:1 (1944-1947), Ö5:2 (1947-1953), Ö5:3 (1952-1958), Ö5:4 (1957-1962), Ö5:5 (1960-1963) Innehåller 
album, Ö5:6 (1964-1965), Ö5:7 (1966), Ö5:8 (1966). 
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