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Inkomna handlingar (E) 
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Handlingar rörande 1940-års skolutredning (F2b) 
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Handlingar rörande skoldistrikt (F4c) 
Handlingar rörande Svenska Skolmuseet (F5) 
Handlingar rörande fonder (F6) 
Handlingar rörande FSAF:s kursverksamhet (F7) 
Handlingar rörande Svensk läraretidnings förlag (F8) 

Räkenskaper (G) 
SAF/FSAF räkenskaper (G1) 
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Huvudböcker (G1b) 
Kassaböcker (G1c) 
Dagböcker (G1d) 
Journaler (G1e) 
Verifikationer (G1f) 
Årsböcker SAF:s fonder (G2) 
Räkenskaper för pedagogiska skrifter (G3) 
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Varukonton Pedagogiska skrifter (G3b) 
Honorarkonton; Pedagogiska skrifter (G3c) 
Räkenskaper för fastigheten Wasagatan 10 (G4) 
Inventarier (G4a) 
Huvudböcker Wasagatan 10 (G4b) 
Kassaböcker Wasagatan 10 (G4c) 
Journaler Wasagatan 10 (G4d) 
Räkenskaper för Thuns donation (G5) 
Inventarier Thuns donation (G5a) 
Huvudböcker Thuns donation (G5b) 
Memorialkassa och dagböcker (G5c) 
Verifikationer Thuns donation (G5d) 
Räkenskaper för fastigheten Strandvägen 57 (G6) 
Inventarier Strandvägen 57 (G6a) 
Huvudböcker Strandvägen 57 (G6b) 
Kassa- och dagböcker Strandvägen 57 (G6c) 
Verifikationer Strandvägen 57 (G6d) 
Räkenskaper för fastigheten hantverkargatan 34 (G7) 



Inventarier/Balansräkning Hantverkargatan 34 (G7a) 
Huvudböcker Hantverkargatan 34 (G7b) 
Kassaböcker Hantverkargatan 34 (G7c) 
Verifikationer Hantverkargatan 34 (G7d) 
Handlingar rörande fastighetsförvaltning (G8) 

Övriga handlingar (Ö) 
Pressklipp (Ö1) 
Boksamling (Ö2) 
Barn- och ungdomslitteratur (Ö2a) 
Undervisningsmaterial (Ö2b) 
Historia; minnesskrift; m.m. (Ö2c) 
Slöjdlitteratur (Ö2d) 
Nordiska grannländernas böcker (Ö2e) 
Periodikasamling (Ö3) 

  



Protokoll (A) 

Ombudsmötesprotokoll (A1) 
Serien bevaras i serien A2a. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ombudsmötesprotokoll finns från 1880–1959 och finns med i Styrelseprotokollens huvudserie A2a. 
Ingången till ombudsmötesprotokollen är Styrelseprotokollens register. 

Styrelseprotokoll (A2) 

Styrelseprotokoll, huvudserie (A2a) 
Volymen innehåller handlingar från 1880–1963. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A2a:1 (1880–1883) 4 band. Häri även bilagor samt handlingar rörande föreningens bildande; A2a:2 
(1884–1887)4 band. Häri även bilagor; A2a:3 (1888–1890) 3 band. Häri även bilagor; A2a:4 (1891–
1893) 3 band. Häri även bilagor; A2a:5 (1894–1895) 2 band. Häri även bilagor; A2a:6 (1896–1898) 3 
band. A2a:7 (1899–1902) 4 band; A2a:8 (1903–1906) 4 band; A2a:9 (1907–1910) 4 band; A2a:10 
(1911–1913) 3 band; A2a:11 (1914–1917) 4 band; A2a:12 (1918–1921) 4 band. Häri även bilagor; 
A2a:13 (1922–1924) 3 band; A2a:14 (1925–1927) 3 band; A2a:15 (1928–1930) 3 band; A2a:16 
(1931–1933) 3 band; A2a:17 (1934–1936) 3 band; A2a:18 (1937–1939) 3 band; A2a:19 (1940–1942) 
3 band; A2a:20 (1943–1945) 4 band; A2a:21 (1946–1947) Lucka, orginalprotokoll 1947, häri även 
diverse protokoll från SAF del 1 & 2; A2a:22 (1948), 2 band, diverse protokoll från SAF del 3; 
A2a:23 (1949–1951) 3 band; A2a:24 (1952–1955) 4 band; A2a:25 (1956–1959) 4 band; A2a:26 
(1958–1963) 4 band. 
 
Serien består av bundna volymer med sakregister, (register saknas 1895), från 6 juli 1946 byter man 
namn till Federationen SAF. Innehåller verkställande utskottets och centralstyrelsens mötesprotokoll. 
Verkställande utskottets sammanträden ägde rum flera gånger i månaden och mötesprotokollen är av 
beslutskaraktär. Protokollen innehåller även bilagor och avskrifter av skrivelser från kretsföreningarna 
(inga bilagor efter 1895). Utskottet hanterade löpande ärenden. 
 
Centralstyrelsen hade ett möte årligen och hanterade ärende som kommit från föreningens kretsar. 
Centralstyrelsens protokoll är av redogörande- och diskussionskaraktär. Centralstyrelsens protokoll 
innehåller även avskrifter från skrivelser från kretsföreningarna samt sammanställningar av 
kretsföreningarnas svar på enkäterundersökningar i centrala frågor (inga bilagor efter 1895). 
Centralstyrelsen ärenden tillsammans med inkomna skrivelser i urval finns redogjorda i föreningen 
verksamhetsberättelser (Se B2b Föreningen) 
Innehåller även (1880–1883) cirkulär med svar till lokalföreningar från Stockholms 
folkskollärarförening med anledning av bildandet av en allmän svensk folkskollärarförening. 

Bilagor till Styrelseprotokoll (A2b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1963. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A2b:1 (1880–1895) Kompletterande handlingar till styrelseprotokoll; häri även lärarutbildningsfrågan 
1886–1890. Se även A2a:1–5; A2b:2 (1896) 1 band (skadat); A2b:3 (1897) 1 band; A2b:4 (1898) 1 
band (skadat); A2b:5 (1899) 1 band; A2b:6 (1900) 1 band; A2b:7 (1901)1band; A2b:8 (1902) 1 band; 
A2b:9 (1903) 1 band; A2b:10 (1904) 1 band; A2b:11(1905) 1 band; A2b:12 (1906–1907) 2 band; 
yttranden och förslag till ny kurs– och timplan; A2b:13 (1907) 1 band; A2b:14 (1908) 1 band; A2b:15 
(1909) 1 band; A2b:16 (1910) 1 band; A2b:17 (1911) 1 band; A2b:18 (1912) 1 band; A2b:19 (1913) 
1 band; A2b:20 (1914) 1 band; A2b:21 (1915) 1 band; A2b:22 (1916) 1 fascikel; anförande vid Extra 



ombudsmötet 16 okt. ang. ”Lönefrågan”; A2b:23 (1917) 1 band; A2b:24 (1918) 1 band; A2b:25 
(1919) 1 band; A2b:26 (1920) 1 band; 1 fascikel; utredningskommitténs protokoll från okt. 1920 
rörande “länsorganisationen”; A2b:27 (1921) 1 band; A2b:28 (1922) 1 band; A2b:29 (1923) 1 band; 
A2b:30 (1924:1) bil. 1–223; A2b:31 (1924:2) bil. 224–555; A2b:32 (1925:1) bil. 1–183; A2b:33 
(1925:2) bil. 184–465; A2b:34 (1926:1) 1–294; A2b:35 (1926:2) 295–597; A2b:36 (1927:1) bil. 1–215; 
A2b:37 (1927:2) bil. 216–477; A2b:38 (1928:1) bil. 1–371; A2b:39 (1928:2) bil. 372–690; A2b:40 
(1929:1) bil. 1–218; A2b:41 (1929:2) bil. 219–658; A2b:42 (1930:1) bil. 1–276; A2b:43 (1930:2) bil. 
277–477; A2b:44 (1931:1) bil. 1–193; A2b:45 (1931:2) bil. 194–340; A2b:46 (1932:1) bil. 1–386; 
A2b:47 (1932:2) bil. 387–734; A2b:48 (1933:1) bil. 1–213; A2b:49 (1933:2) bil. 214–476; A2b:50 
(1934:1) bil. 1–260; A2b:51 (1934:2) bil. 261–606; A2b:52 (1935:1) bil. 1–227; A2b:53 (1935:2) bil. 
228–396; A2b:54 (1936:1) bil. 1–300; A2b:55 (1936:2) bil. 301–593; A2b:56 (1937:1) bil. 1–217; 
A2b:57 (1937:2) bil. 218–473; A2b:58 (1938:1) bil. 1–329; A2b:59 (1938:2) bil. 330–606; A2b:60 
(1939:1) bil. 1–200; A2b:61 (1939:1) bil. 201–363; A2b:62 (1940:1) bil. 1–75; A2b:63 (1940:2) bil. 
76–176; A2b:64 (1941:1) 1 band; A2b:65 (1942:1) bil. 1–79; A2b:66 (1942:2) bil. 80–179; A2b:67 
(1943) 1 band; A2b:68 (1944) 1 band; A2b:69 (1945) 1 band; A2b:70 (1946) 1 band; A2b:71 (1946–
1947) 1 band (fr o m 6 juli 1946 Federationen SAF); A2b:72 (1948) 1 band; A2b:73 (1949) 1 band; 
A2b:74 (1950); 1 band; A2b:75 (1951) 1 band; A2b:76 (1952) 1 band; A2b:77 (1953) 1 band; 
A2b:78 (1954:1) bil. 1–118; A2b:79 (1954:2) bil. 119–245; A2b:80 (1955:1) bil. 1–224; A2b:81 
(1955:2) bil. 225–359; A2b:82 (1956) 1 band; A2b:83 (1957) 1 band; A2b:84 (1958); A2b:85 (1959); 
A2b:86 (1960); A2b:87 (1961, 1961–1962); A2b:88 (1962–1963) 
 
Serien består av bilagor till centralstyrelsen och utskottens protokoll i original. Med hjälp av 
protokollens register kan man hitta bilagor till styrelsefrågor. Bilagorna innehåller även sammandrag 
av enkätsvar från kretsarna i olika skolfrågor. 

Verkställande utskottets och arbetsutskottets protokoll (A3) 
Arbetsutskottet fr. o m. 1947. Ingår i serie A2a. 

SAF:s fastighetsnämnds protokoll (A4) 
Volymerna innehåller handlingar från 1925–1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A4:1 (1925–1936) 4 band (1925–1933; 1934; 1935; 1936); A4:2 (1937–1940) 4 band (1937; 1938; 
1939; 1940); A4:3 (1941–1945) 5 band (1941; 1942; 1943; 1944; 1945); A4:4 (1946–1955) 3 band 
(1946 innehåller fotografier; 1947; 1948–1955); A4:5 (1956–1966) 2 band (1956–1958; innehåller 
fotografier; 1959–1966); A4:6 (1955–1965) 
 
Nämnden inrättades januari 1925 efter förvärvet av fastigheten Wasagatan 10. 
Inbundna protokoll från fastighetsnämndens möten med bilagor (1925–1947). Från år 1934 är 
bilagorna separerade från protokollen. Protokollen för åren 1934–1941 är försedda med register. 
Bilagorna består bl. a. av korrespondens; kontrakt; avtal; kostnadsförslag; offerter på 
reparationsarbeten; besiktnings- utlåtanden; månads- och årsbalans- räkningar; ritningar; 
anställningsavtal och nämndens årsberättelser. Åren 1955–1965 är ej inbundna. 
  



Övriga protokoll (A5) 
Volymerna innehåller handlingar från 1901–1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A5:1 (1901–1946) 4 band (1901–1903; 1904–1908; 1909–1921; 1922–1946). Diverse handlingar från 
Stockholms skoleresekommitténs verksamhet såsom; protokoll; förslag till verksamhetsberättelse och 
korrespondens. 
A5:2 (1916–1945) Litteraturkommittén 1916; Norge-kommitténs protokoll med bilagor 1941–1942; 
Förhandlingsrättskommittén 1941; Insamlingskommittén för hjälpbehövande inkallade eller arbetslösa 
folk- och småskollärare 1941–1945 (häri även redogörelse och revisionsberättelse); 
Lärarorganisationernas skolutredningsnämnd 1941–1942; Materialnämnden 1945–1946; 
Lärarorganisationernas kommitté för folkskolans 100-årsminne 1940–1942; Lärarorganisationernas 
konsolideringskommitté 1935–1946. 4 band. 
A5:3 (1920–1922) Kommittén för SAF:s yrkeskamratsinsamling. Två band. 
A5:4 (1928–1939) Folkskolärarkårens representantskap för löne- och pensionsfrågor Innehåller 
protokoll med bilagor; skrivelser och fotografier. 4 band (1928–1929; 1930; 1931–1934; 1935–1939); 
A5:5 (1935–1937) Bilagor till protokoll. 1 band. 
A5:6 (1957–1960) FSAF:s pedagogiska nämnd. Innehåller protokoll med bilagor; föredrag; 
korrespondens samt förslag till grupparbete och försöksvisa kursplaner. 2 band (1957–1958; 1959–
1960). 
A5:7 (1964–1966) FSAF:s litteraturkommitté. Innehåller beslutsprotokoll. 
A5:8 (1910–1966). 
A5:9 (1961–1963); Innehåller Arbetsutskottets protokoll 1961–1963; (Se även A2a). Pedagogiska 
nämnden 1956–1962; (se även A5:6). Fondstyrelsens protokoll 1956–1962/63; Kurskommittéen. 
Styrelsens och Arbetsutskottets protokoll 1956–1960; (se även A2a). 
 
Protokoll främst från SAF:s kommittéer och nämnder. 
 
Stockholms skolresekommitté tillsattes 1901 av centralstyrelsen med uppgift att ”främja skolresor till 
hufvudstaden”. 
 
Konsilideringskommittén inrättades efter krav på en sammanhållning inom lärarkårens 
organisationsväsen. Ett organiserat sammarbete som mellan SAF och grupporganisationerna. 
(Sveriges folkskollärarinneförbund; Sveriges småkollärarinneförening; Sveriges folkskollärarförbund) 
kom till stånd 1928 genom bildande av folkskollärarkårens representantskap för skolfrågor 
 
Yrkeskamratsinsamlingen tillsattes januari 1920 för arbetslösa kolleger i krigshärjade länder i Europa. 
Pengainsamlingen riktades mot centraleuropeiska länder såsom Österrike; och Tjeckoslovakien. 
Innehåller protokoll; räkenskaper; insamlingslistor; korrespondens; inbetalningskuponger. 
 
Från 1937 bildar representantskapet ett arbetsutskott vilka behandlar lönefrågor och pensionsfrågor. 
 
FSAF pedagogiska nämnd arbetade med olikartade pedagogiska frågor såsom differentieringsgfrågan 
inför grundskolereformen och undervisning för internationellt samarbete och samförstånd. 
 
FSAF litteraturkommitté. Kommittén arbetade främst med skriftserien pedagogiska skrifter. 

Protokoll från Carl och Constance Thuns donation (A6) 
Volymen innehåller handlingar från 1916–1956. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 



Aktiebolaget Carl och Constantine Thuns donation bildades efter en donation av makarna Thun till 
SAF. Bolaget verksamhet bestod i att förvalta donationen. Bolaget upplöstes 1956. Innehåller 
protokoll; berättelser och räkenskaper. 

Utgående handlingar (B) 

Utgående skrivelser (B1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1915–1964. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B1:1 (1915–1921) Brevkopior från upplysningsbyrå; nr. 2-4. 
B1:2 (1921–1926) Brevkopior från upplysningsbyrå; nr. 5-8. 
B1:3 (1926–1927) Brevkopior från upplysningsbyrå; nr. 9-11. 
B1:4 (1934–1964) Skrivelser. 
 
Innehåller brevkopior från upplysningsbyrå med register; ordnat efter efternamnet till den som breven 
skickades. Häri även skrivelser angående kurser och anslag; samt skrivelse till riksdag och konungen. 

Tidningar (B2) 

Svensk Läraretidning (B2a) 
Volymerna innehåller handlingar från 1882–1963. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B2a:1 (1882–1884); B2a:2 (1885–1886); B2a3: (1887–1888); B2a:4 (1889–1891); B2a:5 (1892–
1893); B2a:6 (1894–1895); B2a:7 (1896–1897); B2a:8 (1898); B2a:9 (1899); B2a:10 (1900);B2a:11 
(1901); B2a:12 (1902); B2a:13 (1903); B2a:14 (1904); B2a:15 (1905); B2a:16 (1906); B2a:17 
(1907); B2a:18 (1908); B2a:19 (1909); B2a:20 (1910); B2a:21 (1911); B2a:22 (1912); B2a:23 
(1913); B2a:24 (1914); B2a:25 (1915–1916); B2a:26 (1917–1918); B2a:27 (1919); B2a:28 (1920); 
B2a:29 (1921); B2a:30 (1922); B2a:31 (1923); B2a:32 (1924); B2a:33 (1925); B2a:34 (1926); 
B2a:35 (1927); B2a:36 (1928); B2a:37 (1929); B2a:38 (1930); B2a:39 (1931); B2a:40 (1932); 
B2a:41 (1933); B2a:42 (1934); B2a:43 (1935) 1–26; B2a:44 (1935) 27–52; B2a:45 (1936) 1–26; 
B2a:46 (1936) 27–52; B2a:47 (1937) 1–26; B2a:48 (1937) 27–52; B2a:49 (1938) 1–26; B2a:50 
(1938) 27–52; B2a:51 (1939) 1–26; B2a:52 (1939) 27–52; B2a:53 (1940) 1–26; B2a:54 (1940) 27–
52; B2a:55 (1941) 1–26; B2a:56 (1941) 27–52; B2a:57 (1942) 1–26; B2a:58 (1942) 27–52; B2a:59 
(1943) 1–26; B2a:60 (1943) 27–52; B2a:61 (1944) 1–26; B2a:62 (1944) 27–52; B2a:63 (1945) 1–26; 
B2a:64 (1945) 27–52; B2a:65 (1945) 1–26; B2a:66 (1947-1950); B2a:67 (1951-1954); B2a:68 
(1955-1959); B2a:69 (1961-1963). 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Serien består av tidningen i tryckt form. 
Svensk läraretidning grundades av Emil Hammarlund och utkom med ett nummer per vecka från 12 
december 1881. År 1896 bildades Svensk läraretidnings förlags-AB som övertog utgivningen; och 
dessutom bland annat utgav Barnbiblioteket Saga. Hammarlund var redaktör till 1906 och efterträddes 
av Fridtjuv Berg; Gottfrid Björkman; J. G. Söderberg; O. Rydén; E. Stålfelt; F. Lindvall;J. 
Franzén;Värner Rydén och Ruben Wagnsson. Serien består av tidningen i tryck. Från 1933 byter 
tidningen namn till Svensk Lärartidning vilket behålls till 1947; då namnet ändras till Folkskolan. 
Svensk lärartidning.  

http://runeberg.org/authors/fridtjuv.html
http://runeberg.org/authors/franzenj.html
http://runeberg.org/authors/franzenj.html
http://runeberg.org/authors/rydenvar.html
http://runeberg.org/authors/wagnsrub.html


Föreningen (B2b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1905–1946. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B2b:1 (1905–1912); B2b:2 (1913–1916); B2b:3 (1917–1921); B2b:4 (1922–1927); B2b:5 (1928–
1931); B2b:6 (1932–1935); B2b:7 (1936–1941); B2b:8 (1909–1941); B2b:9 (1880–1904). 
 
Består av tidskriften ”Föreningen” Vilken är utgiven av centralstyrelsen och innefattar olika former av 
verksamhetsberättelser och medlemsmatriklar. 

SAF:s äldre organ (B2c) 
Volymen innehåller handlingar från 1880–1904. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B2c:1 (1880–1904); innehåller SAF:s meddelande samt årskrift. Föregångare till tidskriften 
”Föreningen”. 

Broschyrer och småtryck (B3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1965. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B3:1 (1900–1965) Minnesbilder från Svensk lärartidnings förlags AB; utgivna till 50-års jubileum den 
11 december 1946; Sveriges Allmänna folkskollärarförening 1880–1946. Stadgar för FSAF; 
Federationen SAF Arkiv- bok och konstsamling; diverse småtryck. Utredning rörande 
rättskrivningsfrågan 1934; bl.a. inbjudningar och anmälningsblanketter till åttonde nordiska skolmötet 
i Kristiania 1900; nionde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1905; fjortonde nordiska skolmötet i 
Stockholm 1935; femtonde nordiska skolmötet i Stockholm 1948. 
B3:2 (1880–1957) Inbundna småskriftsamlingar: Förteckning över pedagogisk litteratur; Franzén 
(1900); Vår förening: några småskrifter; SAF:s småskrifter del 2; SAF:s litteraturssällskap – återblick 
på 60-åriga verksamhet; Wiberg; Albert. Småskollärarinnorna och SAF: en försvarsskrift; Stockholm 
(1908). Lönefrågan (1899–1937). 

Stadgar (B4) 
Volymen innehåller handlingar från 1931–1963. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
FSAF stadgar; 1931–1963; Stadgar till SAF:s jubileumsfond 1947; Federationen SAF; tryckta stadgar 
1947, 1960; FSAF:s styrelse berättelse 1964–1965; Styrelseberättelse FSAF 1946–1967. 
 

Diarier (C1) 
Volymen innehåller handlingar från 1880–1888. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Korrespondensjournaler. Anger utgående skrivelser; utifrån datum; avsändare; förening; innehåll och 
svar. 



Medlemsförteckningar (D1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1887. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
D1:1 (1880–1882); 3 band; 1884 lucka; D1:2 (1884–1887); 3 band; 1886 lucka. 
 
Innehåller uppgifter om medlemsantal; insända av kretsarna. 

Kortkataloger (D2) 

Systematisk katalog (D2a) 
Serien består av 30 volymer. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Källmaterial till folkskolans historia. Katalogen upprättades på förslag av Värner Rydén år 1927. 
D2a:1 (1600–1700 tal) Arkivalier: riksdagshandlingar och litteratur; D2a:2 (1800–1832) anteckningar 
från Riksdagarna; D2a:3 (1840–1848) anteckningar från Riksdagarna; D2a:4 (1850–1858) 
anteckningar från Riksdagarna; D2a:5 (1859–1867) anteckningar från Riksdagarna; D2a:6 (1868–
1874) anteckningar från Riksdagarna; D2a:7 (1875–1881) anteckningar från Riksdagarna; D2a:8 
Författningar: Kungl. förordningar; resolutioner; stadgar; cirkulär; kungörelser; brev; före och efter 
1842; D2a:9 (1883–1913); Författningar: Förordningar; stadgar; kungörelser och cirkulär; D2a:10 
(1914–1919) Författningar: Förordningar; stadgar; kungörelser och cirkulär; D2a:11 (1920–1923) 
Författningar: Förordningar; stadgar; kungörelser och cirkulär; D2a:12 (1924–) Författningar: 
Förordningar; stadgar; kungörelser och cirkulär; D2a:13 (1500–1700 tal) Folkskolor; D2a:14 (1800–
talet) Folkskolor; D2a:15 (1800–talet) de större städernas folkskolor; läroverk och högskolor; 
utländska skolor; D2a:16(1838–1874)Skolmöten: De första små lärarföreningarna; D2a:17 (1875–
1879) Skolmöten: De mindre lärarföreningarna; D2a:18 Skolmöten: De mindre lärarföreningar från år 
1880 till dessa föreningars inträde som kretsar i SAF; D2a:19 (1850–1930) Skolmöten: Stift- och 
provinsmöten; D2a:20 Skolmöten; D2a:21 Litteratur: Bibliografier; kyrko- och annan historia. 
Skolhistoria svensk och utländsk; D2a:22 Litteratur: Organisatoriska frågor; skollagstiftning; 
inspektioner skolordningar och reglementen; D2a:23 Litteratur: Psykologiska-; pedagogiska- och 
metodiska frågor; D2a:24 Litteratur: Skolminnen; skolhistoria; D2a:25 Litteratur: Högre svensk 
undervisning; utländsk skolförhållanden; resebeskrivningar och biografier; D2a:26 Litteratur: 
Skollokaler; hygien m. m; D2a:27 Skolkommissioner: Kommittér och sakkunnighetsberedningar; 
D2a:28 Skoltidningar: Pedagogiska tidningar; årsböcker och annan periodisk litter; D2a:29 
Handlingar rörande lärarna: Seminarie- och lärarutbildning; lärarnas rättsliga ställning; löner och 
pensioner och anvisningar; D2a:30 Märkesmännen – på pedagogikens; skolans och folkupplysningens 
fält. 

Ämnesordskatalog (D2b) 
Serien består av 6 volymer. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
D2b:1 2 lådor; A-B; C-F; D2b:2 2 lådor; F; F-H; D2b:3 2 lådor; I-K; K; D2b:4 2 lådor; L-O; P-R; 
D2b:5 2 lådor; R; D2b:6 2 lådor; S; T-Ö. 
 
Är digitaliserade och finns att ta del av på Lärarnas historias hemsida. 



Arkivförteckningar (D3) 
Volymen innehåller handlingar från 1957–1965. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Förteckningar över FSAF:s Arkiv- konst bok och konstsamling 1965. Katalog över samtliga volymer 
publicerade av SAGA-biblioteket; 1899–1957. 

Övriga register och liggare (D4) 
Volymerna innehåller handlingar från 1908–1938. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
D4:1(1908–1916); D4:2 (1936–1938). 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
D4:1 Utlåningsjournaler för vandringsbibiliotek 1908; 1909; 1916. Förteckning över böcker samt 
förteckning över utlånade böcker med låntagarens namn och datum för låne- och återlämningsdag.  
Förteckning över skoldistriken i riket 1915. D4:2 Kårinsamlingen för lönefrågan. 

Inkomna handlingar från kretsföreningar (E1) 

Inkomna protokoll från kretsföreningar (E1a) 
Volymerna innehåller handlingar från 1881–1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E1a:1 (1881–1882); E1a:2 (1883–1884); E1a:3 (1885–1886); E1a:4 (1887); E1a:5 (1888); E1a:6 
(1889); E1a:7 (1890); E1a:8 (1891); E1a:9 (1892); E1a:10 (1893); E1a:11 (1894); E1a:12 (1895); 
E1a:13 (1896); E1a:14 (1896); E1a:15 (1897); E1a:16 (1898); E1a:17 (1898); E1a:18 (1899); 
E1a:19 (1899); E1a:20 (1900); E1a:21 (1901); E1a:22 (1901); E1a:23 (1902); E1a:24 (1902); 
E1a:25 (1903); E1a:26 (1903); E1a:27 (1904); E1a:28 (1904); E1a:29 (1905); E1a:30 (1905); 
E1a:31 (1906); E1a:32 (1906); E1a:33 (1907); E1a:34 (1907); E1a:35 (1908); E1a:36 (1908); 
E1a:37 (1908); E1a:38 (1909); E1a:39 (1909); E1a:40 (1910); E1a:41 (1910); E1a:42 (1910); 
E1a:43 (1911); E1a:44 (1911); E1a:45 (1912); E1a:46 (1912); E1a:47 (1913); E1a:48 (1913); 
E1a:49 (1914); E1a:50 (1914); E1a:51 (1915); E1a:52 (1915); E1a:53 (1915); E1a:54 (1916); 
E1a:55 (1916); E1a:56 (1916); 
E1a:57 (1865–1899) 2 band; Sydvestra Uplands förening af folkskolevenner. Årsmötesprotokoll; 
E1a:58 (1872–1876) folkskollärarseminuarium. Seminaristernas diskussionsforum; protokoll; 
E1a:59 (1944–1967); 1 band; Skaraborgs södra/östra lärarförening; protokoll; Skaraborgs östra (f.d. 
södra) Lärarförening; 
E1a:60 (1947–1960); Skaraborgs östra (f.d. södra) Lärarförening. 
E1a:61 Skaraborgs västra (f.d. norra) lärarförening: protokoll 1917–1967; räkenskapsbok 1948–1966. 
 
För att garantera inflytande och förankring av förslag från centralstyrelsen tillfrågade uttalanden från 
kretsföreningarna. Dessa inkom med utslag vid omröstningar och svar på förslag och frågor till 
centralstyrelsen rörande olika ärenden. Utdrag ur kretsföreningarnas protokoll. Bl.a. svar och 
omröstningar från kretsföreningarna rörande exempelvis arvoden; styrelsens ansvarsfrihet; val till 
centralstyrelsen. 



Inkomna årsberättelser från kretsar och länsnämnder (E1b) 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ingår i serie A2b. Serien består av till Centralstyrelsen ställda årliga rapporter; så kallade 
ombudsberättelser; från SAF:s läns- kretsombud och SAF:s länsnämnder med protokollsutdrag. 

Övriga inkomna handlingar från kretsföreningar (E1c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1922–1945. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E1c:1 (1935–1945); E1c:2  

Inkomna handlingar rörande stipendier (E2) 

Stipendieansökningar (E2a) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1913. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E2a:1 (1895–1896); 2 band; E2a:2 (1897) 1 band; E2a:3 (1898–1899) 2 band; E2a:4 (1900) 1 band; 
E2a:5 (1902–1907) 3 band; E2a:6 (1908–1909) 2 band; E2a:7 (1910–1913) 4 band. 
 
Ett led i att stärka lärarnas fortbildning var att inrätta resestipendier. 1893 tillkom medel genom 
överskott från Emil Hammarlunds egen tidning Jultomten som användes för att upprätta ”Jultomtens 
resestipendium”. Genom detta stipendium bekostades lärares stipendieresor. Riksdagen anslog från 
1899 medel till stipendiet. Innehåller register (enbart 1894–1895) över ansökningar: namnuppgifter; 
tjänsteställning; sökt belopp; resmål och ändamål. Här finns också ansökningsbrev. 
 

Stipendiat- och reseberättelser(E2b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E2b:1 (1894–1897) 4 band; E2b:2 (1898–1901) 4 band; E2b:3 (1924–1926) 3 band; E2b:4 (1927–
1928) 2 band; E2b:5 (1929–1940) 2 band. Lucka 1930–1934. 
 
Beskrivning av innehåll 
Visst material angående stipendiat- och reseberättelser från 1880–1885 och 1896 ingår i serien A2a 
respektive A2b. 

Serien innehåller längre och kortare reseberättelser från lärarstipendiater; både inom landet och 
utomlands. Vanligast förekommande var resor till skolor i Danmark; Norge; Tyskland; Frankrike och 
England. Undervisning för trädgårdsskötsel; arbetsskolor och olika inrättningar för särundervisning 
var vanliga studieobjekt. Några årgångar innehåller berättelser från nordiska lärarmöten. Här finns 
också uppsatser som behandlar innehållet i reseberättelser. 
  



Insamlingslistor (E3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1922–1968. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E3:1 (1922) Insamling till undervisningsrådet Sven Nylund med anledning av dennes 50 års dag. 
E3:2 (1928) Insamlingslistor till SAF:s Jubileumsfond. 
E3:3 (1929–1930) Insamlingslistor till SAF:s Jubileumsfond. 
E3:4 (1929–1930) Insamlingslistor till SAF:s Jubileumsfond. 
E3:5 (1929–1930) Insamlingslistor till SAF:s Jubileumsfond. 
E3:6 (1931) Teckningslistor för insamling av bidrag till Värner Rydéns minnesfond. 
E3:7 (1931) Teckningslistor för insamling av bidrag till Värner Rydéns minnesfond; (1965–1968) 
E3:8 (1965-1968) Svenska småskollärarföreningens insamling för lärarutbildningen i U-land; med 
revisonsberättelser inbunden i original. 

Korrespondens (E4) 
Volymerna innehåller handlingar från 1907–1975. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E4:1 (1907–1968), Korrespondens till Emil Hammarlund 1907–1909; 1922. Korrespondens till Viktor 
Fredriksson 1929–1968 sorterade efter avsändarens efternamn.  
E4:2 (1929–1975), Innehåller Alfreds Dahlins vissa koncept och skrifter om bl.a. utgivningen av Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige; av Selma Lagerlöf; Svenskarna och deras hövdingar av 
Verner von Heidenstam. Häri även Viktor Fredrikssons korrespondens från 1931–1975. Samt 
Lärarorganisationens internationella korrespondens 1945–1954. 

Övriga inkomna handlingar (E5) 
Volymerna innehåller handlingar från 1862–1995. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E5:1 Handlingar rörande skolstriden i Övansjö församling; 1862–1864. Utdrag ur skolrådsprotokoll; 
sockenstämmasprotokoll; läsordningar; domkapitlets utslag och bouppteckning från bergsrådet R. F. 
Petré år 1839. 
E5:2 Diverse kretsföreningsprotokoll: Falköpings kretsavdelning 1882; Grythytte- och Hellefors 
kretsförening 1882; Hofva; Elgarås och Finnerödja kretsförening 1882; Oppunda kretsförening 1883; 
Gislaved- och Västbokresten 1890–1921; Revsund-; Brunflo- och Bäckekretsen 1937–1947; 
Revsundskretsens kassabok 1898–1947; Västerås lärarförening 1904. 
E5:3 Tjänstgöringsintyg för folkskolläraren Petrus Rabo (Johansson); 1900–1924. 
E5:4 Uppgifter om lärjungebibliotek samt ansökningar om bidrag till sjukliga lärarinnor; 1901. 
E5:5 Undervisningsrådet Ruben Wagnssons korrespondens i undervisningsfrågor; 1922–1948. 
E5:6 1927 fick SAF i uppdrag av Kungl. Maj:t att samla in arkivalier av skolhistoriskt värde. I detta 
forsknings- och insamlingsarbete skickades frågeformulär och enkäter ut till förbundskretsarna 
besvarande till Skolöverstyrelsen 1928–1958. I denna volym återfinns avskrifter av 
inspektionsberättelser från Hälsningslands norra inspektionsområde. 
E5:7 Handlingar rörande ”Sigfridsmässor”; sammankomster med före detta studiekamrater från Växjö 
folkskoleseminarium; 1930–1952. 
E5:8 Utdrag ur protokoll från församlingsböcker från Konga kontrakt i Kronobergslän A-
T;(Algutsboda; Furuby; Hemmesjö; Hovmantorp; Jäts; Kalfsvil Linneryd; Ljuder; Långasjö; Nöbbele; 
Tingsryd; Väckelsång; Uråsa; Urshult; Älmeboda och Östra Torsås socknar). Avskrifterna avser tiden 
1799–1935. 
E5:9 Utdrag ur protokoll från församlingsböcker från Konga kontrakt i Kronobergslän A-T; 
(Algutsboda; Furuby; Hemmesjö; Hovmantorp; Jäts; Kalfsvil Linneryd; Ljuder; Långasjö; Nöbbele; 



Tingsryd; Väckelsång; Uråsa; Urshult; Älmeboda och Östra Torsås socknar). Avskrifterna avser tiden 
1799–1935. 
E5:10 Handlingar från folkskollärare och kantor Per Borg; innehåller bl.a. kontrakt; testamentet; 
anteckningar; pressklipp; livshistoria och visor. 
E5:11 Handlingar från folkskollärare och kantor Per Borg; innehåller bl.a. minnesanteckningar; 
korrespondens och föredrag. 
E5:12 Längre sammanhållen berättelse av folkskoleinspektören Josef S. Gralén; 1952. 
E5:13 Dokument rörande Emil Hammarlund, (1906), Överlärare J.J. Dalström (1914, 1918), Verner 
von Heidenstam 50 år från SAF, SAF:s 50-årsjubileum från Norges Laererlag (1930); SAF:s 50-
årsjubileum från Danmarks Laererforening (1930); Folkskolans 100-årsjubileum från föreningen 
Svenska folkskolans vänner i Finland 1942. 
E5:14 Fridtjuv Berg 60 år; Minnesskrift 1911; Tidningsurklipp Fridtjuf Bergs eftermäle; 
(dödsannonser). 
E5:15 Föredrag och tal av Hjälmar Berg i en kartong: Nio manuskript 1892–1946; samt två särtryck. 
Minnestal 8/10 1933 av Hjälmar Berg; 1933–1946. 
E5:16 Talspråksundersökning; nusvenskt talspråk. Det allmänna talspråket på orten. Enkätssvar från 
folkskollärare; ordnade länsvis. Av John Forsell; 1950. 
E5:17 Talspråksundersökning; nusvenskt talspråk. Det allmänna talspråket på orten. Enkätssvar från 
folkskollärare; ordnade länsvis. Av John Forsell; 1950. 
E5:18 Talspråksundersökning; nusvenskt talspråk. Det allmänna talspråket på orten. Enkätssvar från 
folkskollärare; ordnade länsvis. Av John Forsell; 1950. 
E5:19 Klassböcker. Lycksele småskoleseminarium 1932; avgångsklass. 6 böcker i kartong. 
Minnescirkulär. Med fotografier. Påbörjas 1944 fortsätter till 1995. 

Inkomna handlingar från organisationer (E6) 
Volymerna innehåller handlingar från 1921–1964. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E6:1 (1921–1937); E6:2 (1938–1945); E6:3 (1946–1952); E6:4 (1953–1955); E6:5 (1956–1958); 
E6:6 (1959–1961); E6:7 (1962–1963); E6:8 (1912–1954); E6:9 (1917–1964). 
 
Folkskolans årsböcker. Volym E6:9 innehåller modersmålslärarnas förenings årsskrift 1961–1964; 
Stockholmsskollovskolonier Berättelser 1964; Sveriges kommunala ungdomskolors lärareförening 
Årsskrift 1917; 1920; 1922; 1923. Svensk undervisningshistoria 40 år; minnesskrift. 

Handlingar rörande SAF/FSAF (F1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F1:1 (1882–1951), Innehåller inventarieförteckning; trycksaker meddelande till länsombuden inom 
SAF; häri även handlingar rörande Federationen SAF:s bildande 1946. 
F1:2 (1905–1946), Minneskrifter, 1905, 1910, 1930, 1946. 
  



Handlingar rörande skolfrågor (F2) 

Handlingar rörande allmänna skolfrågor (F2a) 
Volymerna innehåller handlingar från 1912–1974. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F2a:1 (1912–1945), Innehåller: 2 tävlingsföreskrifter rörande Den fortsatta undervisningen. 3 
pedagogiska föredrag av J. Franzén; 2 tävlingskrifter rörande ”Fredo” och ”To” 1938; Rätt- och 
uppsatsskrivning; Diverse handlingar rörande SAF:s litteraturssällskap; Recensioner av pedagogiska 
skrifter; Skolreformen 1927 av Nils Helger 
F2a:2 (1916–1946), Innehåller Viktor Fredrikssons tal och föredrag 1916–1946. Innehåller även 
lärarorganisationernas gemensamma utredning om lärarutbildningen 1931–1933 och 
folkskollärarkårens seminariekommitté 1937–1938. 
F2a:3 (1926–1956), Innehåller Viktor Fredrikssons tal och anteckningar 1926–1956. Innehåller även 
artiklar av Fredriksson i Folkskollärarnas tidning 1928–1930. 
F2a:4 (1927–1941), Innehåller Viktor Fredrikssons artiklar; pressklipp med mera.  
F2a:5 (1942–1943), Innehåller SAF:s undersökningar i gehörsprov 1942–1943; SAF:s undersökning av 
skolans nybörjare: anvisningar 1942–1943 samt talspråksundersökningar (länsvis). 
F2a:6 (1943–1945), Innehåller Viktor Fredrikssons föredrag 1943–1945. 
F2a:7 (1945–1974), Innehåller Viktor Fredrikssons tal och anteckningar i olika ämnen: 
skolförfattningar 1950–1954 och skolinvigningar och skolavslutningar 1945–1974. 
F2a:8 (1946–1963), Innehåller Viktor Fredrikssons föredrag 1946–1963. 
F2a:9 (1958–1962), Innehåller debatt om skolaga; Malmö; 1893–1894. Innehåller även SAF:s 
pedagogiska nämn 1958–1962: konferenser om bland annat pedagogisk planering för grundskolan 
1962; matematikundervisningen i enhetsskolan 1960 och pedagogiska hjälpmedel. Program; 
dagordningar; skrivelser och pm. 

Handlingar rörande 1940-års skolutredning (F2b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Serien innehåller Viktor Fredrikssons minnesanteckningar; promemorior; korrespondens m.m. 
gällande 1940 års skolutredning. 
F2b:1 (1926–1944)Pressklipp med anknytning till Viktor Fredriksson 1926–44. Innehåller även 
diverse spörsmål med anledning av 1940-års skolutredning: jämförelse mellan 4- och 5-årig realskola; 
sambandet mellan folkskolan och de högre skolformerna (utkast och förslag); studieresa till Danmark 
1941; inledande psykologiska undersökningar 1941-; bakgrund till 1940 års skolutredning. 
F2b:2 (1940–1945), Handlingar rörande 1940 års skolutredning: protokoll från Torekov 1941; 
centraliseringen och folkskolans organisation 1938–1945; pionjärarbetet för engelska i folkskolan; 
korrespondens1941–1945 och undersökning om treårig realskola. 
F2b:3 (1941–1944), Handlingar rörande 1940 års skolutredning: Anteckningar 1941–1943; 
arbetsmaterial och anteckningar om skolans organisation 1941–1943; Ryssland skolväsendet; 
modersmålet 1941–1944; Främmande språk i folkskolan och realskolan 1942–1943 (arbetsmaterial). 

Handlingar rörande 1957-års skolutredning (F2c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1959–1961. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 



F2c:1 (1959–1960), Kartong I: 1. Enkätsvar från låg-; mellan- och högstadielärare våren 1959. 2. 
Enkätsvar från övnings- och yrkeslärare våren 1959. 3. De audiovisuella hjälpmedlen i skolorna. S. S. 
Landström 1959. 4. Hjälpmedel i skolarbetet. Rapport av arbetsgrupp mars 1960. 
F2c:2 (1959), Kartong II. 1. Praktiska realskolan och den obligatoriska nioåriga skolan dec. 1959. 2. 
Kommunala flickskolan och den obligatoriska nioåriga skolan; dec. 1959. 3. Kommunala flickskolan 
och praktiska realskola. Bengt Ramund. 
F2c:3 (1960–1961), Kartong III. 
F2c:4 (1961), Kartong IV. 

Handlingar rörande lärarmöten (F3) 

Handlingar rörande allmänna svenska folkskolläraremöten (F3a) 
Volymerna innehåller handlingar från 1883–1930. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Originaldokument från allmänna svenska folkskollärarmötet. Inlägg i diskussionsfrågor från 
mötesdeltagare; protokoll; bilagor samt pressklipp. Urkunden föreligger i bearbetad form i skriftserien 
Allmänna svenska folkskollärarmöten som finns i tryck med register. Serien är inbunden. 
F3a:1 Tionde allmänna svenska folkskollärarmötet 1888. 
F3a:2 Elfte allmänna svenska folkskollärarmötet 1893. Bestyrelsens protokoll och räkenskaper. 
Innehåller även räkenskaper från tionde mötet 1888. 
F3a:3 Elfte allmänna svenska folkskollärarmötet 1893. Överläggningar och mötestryck. 
F3a:4 Tolfte allmänna svenska folkskollärarmötet 1898. Överläggningsämnen. 
F3a:5 Tolfte allmänna svenska folkskollärarmötet 1898. Protokoll med bilagor för mötet 1903; 
räkenskaper 1898 och bestyrelsens protokoll 1898. 
F3a:6 Trettonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1903. Material till berättelsen (se skriftserien). 
F3a:7 Trettonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1903. Räkenskaper. 
F3a:8 Fjortonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1908. Deltagarförteckning; räkenskaper; 
protokoll med bilagor. 
F3a:9 Fjortonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1908. Material till berättelsen (se skriftserien). 
F3a:10 Allmänna svenska folkskollärarmötet 1913–1917. Innehåller program från mötet 1913; 
deltagarförteckning 1917. Innehåller även protokoll och räkenskaper från sextonde allmänna svenska 
folkskollärarmötet 1919. 
F3a:11 Sjuttonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1924. Protokoll med bilagor. 
F3a:12 Sjuttonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1924. Fotografier. 
F3a:13 Sjuttonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1924. Räkenskaper. 
F3a:14 Artonde allmänna svenska folkskollärarmötet 1930. Möte med anledning av SAF:s 50 års 
jubileum. Innehåller protokoll med bilagor. 
F3a:15 Berättelser från 10:e; 11:e; 12:e; 13:e (ej inbunden); 14:e och 15:e allmänna svenska 
folkskollärarmötet; 1888–1913. 
F3a:16 Berättelser från 16:e; 17:e och 18:e allmänna svenska folkskollärarmötet; med 
programsärtryck; 1919–1930. 
  



Handlingar rörande Nordiska skolmöten (F3b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1965. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
De nordiska skolmötena startade 1870 i Göteborg. Värdskapet alternerade mellan de nordiska 
länderna. Varje land hade en bestyrelse (delegation). Serien innehåller den svenska delegationens 
protokoll från sammanträden under skolmöten samt korrespondens. Innehåller även program; 
pressklipp och trycksaker. De nordiska skolmötenas verksamhet kan bäst följas i skriftserien Nordiska 
skolmötet. Dessa innehåller mötenas förhandlingar under olika programpunkter samt förteckning över 
mötesdeltagare. Volymerna är skrivna på värdlandets språk. 
 
F3b:1 (1885–1891), Femte och sjätte nordiska skolmötet i Kristiania 1885 respektive Köpenhamn 
1890. Protokoll från den svenska bestyrelsen sammanträde vid mötena. 
F3b:2 (1895), Sjunde nordiska skolmötet i Stockholm 1895. Bestyrelsens protokoll med bilagor; 
deltagarförteckning; protokoll vid konsertkommitténs förhandlingar och mötesbyråns räkenskaper. 
F3b:3 (1895–1905), Sjunde nordiska skolmötet i Stockholm 1895: mötesmärke. Åttonde nordiska 
skolmötet i Kristiania1900: program; reseinformation. Nionde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1905: 
Korrespondens; räkenskaper; adressbok och trycksaker om konferensen och de nordiska skolmötenas 
förhistoria. 
F3b:4 (1904–1914), Nionde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1905: svenska bestyrelsens protokoll 
med bilagor. Tionde nordiska skolmötet i Stockholm 1910: Utskottet och den svenska bestyrelsen 
protokoll med bilagor. 
F3b:5 (1910–1925), Tionde nordiska skolmötet i Stockholm 1910: Deltagarlistor med 
inkvarteringsadress. Elfte nordiska skolmötet i Kristiania 1920: Trycksaker; scheman. Tolfte nordiska 
skolmötet i Helsingfors 1925: Pressklipp; porträttfotografier (namngivna); mötesmärken; förteckning 
över svenska deltagare; trycksaker om mötet och övergripande skolberättelser från Finland; Danmark 
och Norge 1920–1925. 
F3b:6 (1916–1952), Elfte nordiska skolmötet i Kristiania 1920: räkenskaper. Elfte och tolfte nordiska 
skolmötet i Kristiania 1920 respektive Helsingfors 1925 (handlingarna inbundna i samma volym): 
protokoll från den svenska bestyrelsen; korrespondens; handlingar. Häri även räkenskaper från 
skolmötet i Helsingfors 1925. 
F3b:7a (1931–1935), Trettonde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1931: korrespondens; programtryck; 
pressklipp; förteckning över svenska deltagare; trycksaker. Fjortonde nordiska skolmötet i Stockholm 
1935: pressklipp; fotografier (bland annat utställning av skolmaterial); programtryck. 
F3b:7b (1935), Fjortonde nordiska skolmötet i Stockholm 1935: Smalfilm från mötet. Förvaras 
separat. 
F3b:8 (1934–1936), Fjortonde nordiska skolmötet i Stockholm 1935: verifikationer. 
F3b:9 (1934–1948), Fjortonde nordiska skolmötet i Stockholm 1935: skrivelser; program och 
protokoll. Femtonde nordiska skolmötet i Oslo 1948: trycksaker och program. 
F3b:10 (1937–1961), Fjortonde och femtonde nordiska skolmötena i Stockholm 1935 respektive Oslo 
1948: handlingar. Sextonde nordiska skolmötet i Oslo 1953: protokoll och korrespondens. Sjuttonde 
nordiska skolmötet i Helsingfors 1957: protokoll; scheman; program. Artonde nordiska skolmötet i 
Köpenhamn 1961: protokoll och korrespondens. Innehåller även föreningen nordens skolnämnds 
protokoll med bilagor och korrespondens. 
F3b:11 (1880–1890), Fjärde nordiska skolmötet i Stockholm 1888; (berättelser i två inbundna band). 
Femte nordiska skolmötet i Kristiania (Oslo) 1885); (berättelse i inbundet band). Sjätte nordiska 
skolmötet i Köpenhamn (1890); (berättelse inbundet band). 
F3b:12 (1895–1900), Sjunde nordiska skolmötet i Stockholm 1895; (berättelse; inbundet band); även 
separata förteckningar över de norska och danska deltagarna; förteckning över utställningarna och 
program. Åttonde nordiska skolmötet i Kristiania (Oslo) 1900; (berättelse; inbundet band). 
F3b:13 (1895–1920), Nionde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1905; (berättelse; inbundet band); De 
nordiska skolemödes historie; sett genom danske briller; F. Thomassen; (1905); Program och 
utställningskataloger från de sjunde till nionde skolmötena; (inbundna i en volym). Tionde nordiska 



skolmötet i Stockholm 1910; (berättelse; inbundet band). Elfte nordiska skolmötet i Kristiania (Oslo) 
1920; (berättelse; inbundet band). 
F3b:14 (1925–1931), Tolfte nordiska skolmötet i Helsingfors 1925; (berättelse; inbundet band). 
Trettonde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1931 (berättelse; inbundet band). 
F3b:15 (1935–1957), Fjortonde nordiska skolmötet i Stockholm 1935 (berättelse; inbundet band). 
”Föredrag vid sjätte nordiska skolköksmötet” Grimlund; (1935). Femtonde nordiska skolmötet i 
Stockholm 1948 (berättelse; inbundet band); med separat programtryck. Sextonde nordiska skolmötet i 
Oslo 1953 (berättelse; inbundet band). Sjuttonde nordiska skolmötet i Helsingfors 1957; (berättelse; 
inbundet band). 
F3b:16 (1910–1965), Inbundna program från tionde till sextonde nordiska skolmötet (inbundet band). 
Häri även Nordiska skolmötets svenska bestyrelses revisonsberättelse från 1965. 

Handlingar rörande internationella lärarmöten (F3c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1931–1962.  
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Handlingar rörande internationella lärarmöten. Serien är inbunden. 
F3c:1 (1931), Fédération Internationale des Associations d`instituteurs ´ kongress i Stockholm. 
Innehåller protokoll; program; korrespondens; räkenskaper; och pressklipp. 
F3c:2 (1962), Mapp (format A3). 45 st sv/v fotografier monterade på 13 st blad; arkivex av 
kongresstidningen ”Teach a world” (utgiven i sammarbete mellan Svensk skoltidning; Fackläraren; 
Lärartidningen och Tidningen för Sveriges läroverk); internationella lärarkongresser. 
F3c:3 (1962), Mapp (format A3). Pressklipp i original och kopior angående internationella 
lärarkongresser i Stockholm sommaren 1962. 

Handlingar rörande övriga skolmöten (F3d) 
Volymerna innehåller handlingar från 1867–1942. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F3d:1 (1867–1881), Folkskoleinspektörernas mötesprotokoll; 1867–1875; statistik (kopior). Protokoll 
(kopia); från folkskoleinspektörernas möte 1881 i Stockholm. Inbundna band. 
F3d:2 (1864–1899), Redogörelser för Växjö stifts skollärarmöte 1889 (handskrivet; inbunden); 
Redogörelser för Växjö stifts folkskollärarmöten 1884; 1892; 1896 och 1899 (inbunden). Protokoll; 
pressklipp och noteringar från Växjö stifts folkskollärarmöten 1864–1889;(handskrivet och tryckt 
material; inbunden). Berättelser från Växjö stifts folkskollärarmöten 1892; 1896; 1899 och 1904 
(inbunden). 
F3d:3 (1907–1923), Berättelse från Växjö stifts skollärarmöte 1907; (inbunden). Berättelse från Växjö 
stifts skollärarmöte 1907; 1911 och 1914 (inbunden). Berättelse från Växjö stifts skollärarmöte 1904–
1923 (inbunden). 
F3d:4 (1865–1930), Berättelse från Lunds stifts folkskolelärarmöte 1865–1885 (inbunden). Berättelse 
från Lunds folkskolelärarmöte 1887–1896 (inbunden). Berättelse från Lunds folkskolelärarmöte 1899–
1906 (inbunden). Berättelse från Lunds folkskolelärarmöte 1904–1907 (inbunden). Berättelse från 
Lunds folkskolelärarmöte 1930 (inbunden). 
F3d:5 (1887–1926), Berättelse från seminarielärarmötet 1887; 1891; 1895 och 1900; (inbunden). 
Berättelse från seminarielärarmötet 1895–1912 inbunden. Berättelse från seminarielärarmötet 1905 
(häfte). Berättelse från seminarielärarmötet 1905 (inbunden) Berättelse från seminarielärarmötet 1912 
(häfte). Berättelse från seminarielärarmötet 1919–1926 (inbunden). 
F3d:6 (1894–1962), Berättelse från Svenska folkskolans vänners allmänna möten 1894–1904 
(inbunden). Berättelse från Svenska folkskolans vänners allmänna möten 1907–1914 (inbunden). 
”Folkskolan och seminarium i de nordiska länderna – en sammanfattning för det nordiska pedagogiska 
mötet i Ljungskile” 1946 (häfte). Berättelse från seminarielärarmötet 1962 (häfte). Berättelse från 
Svenska folkskolans vänners allmänna möten 1920–1929 (inbunden). Berättelse från Svenska 



folkskolans vänners allmänna möten 1930–1950 (inbunden). Berättelse från Svenska folkskolans 
vänners allmänna möten 1952 (häfte). Berättelse från Svenska folkskolans vänners allmänna möten 
1960 (häfte). 
F3d:7 (1896–1932), Program från folkskolelärarmöte hållna i Skaras; Lunds; Göteborgs och Växjös 
och Västerås stift 1896–1932 (inbunden). Berättelse från Halland läns folkskolelärarmöte 1896; 1899 
och 1902 (inbunden). Berättelse från Halland läns folkskolelärarmöte 1902 (häfte). Berättelse från 
Göteborgs stifts folkskolelärarmöte 1902–1908 (inbunden). Berättelse från Göteborgs stifts 
folkskolelärarmöte 1916 (inbunden). Berättelse från Göteborgs stifts folkskolelärarmöte 1923 (häfte). 
Berättelse från Skara stifts folkskolelärarmöte 1899–1911 (inbunden). Berättelse från Skara stifts 
folkskolelärarmöte 1929 (häfte). 
F3d:8 (1896–1942), Berättelse från folkskollärarmöten i Örebro län; Västernorrlands län; Västerås 
stift; Västmanlands län 1896–1911 (inbunden). Berättelse från folkskollärarmöten i Örebro län; 
Västernorrlands län; Västerås stift; Västmanlands län 1896–1942 (inbunden). Berättelse från 
folkskollärarmöten i Örebro län; Västernorrlands län; Västerås stift; Västmanlands län 1911–1927 
(inbunden). 

Handlingar rörande skolhistoria (F4) 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
År 1886 tog Askers kretsförening ett initiativ till insamlande av material till en svensk 
folkundervisningshistoria. En sådan historik förelåg redan i manuskriptform men den var enbart 
baserad på ”högofficiella” källor. Detta ansågs inte tillräckligt för att ge en fullödig historik över 
undervisningsväsendet; och därför föreslogs det att samla in ett kompletterande material som gav en 
dimension av skolväsendets natur som inte kunde återskapas med hjälp av riksdagsbeslut; 
inspektörsberättelser och dylika källor. Sedan kretsföreningarna ställt sig villiga till att bidra med 
material rörande folkskolans historia samlade SAF insänt material från kretsarna och enskilda 
medlemmar. 
Det insända materialet som omfattar 16 volymer är ordnade länsvis och är av disparat karaktär. 
Nedteckningar och avskrifter av lokala protokoll sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Jämte 
statistiska uppgifter finns här också anteckningar och uppsatser som bär mer personlig prägel. 

Handlingar rörande lärarminnen (F4a) 
Volymerna innehåller handlingar från 1848–1942. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F4a:1 (1848–1962) 

- Malmöhus län; ”Ett läsår vid Lunds seminarium” (1907) författat av N. Lindholm. 
- Malmöhus län; Från folkskolans barndom: del 1” (1891; 41 s) författat av Jöns Johansson. 
- Malmöhus län; ”Från folkskolans historia: del 2” (1891; 43 s). 
- Malmöhus län; ”En skolgosses mödosamma vandring på kunskapens stig: En liten skol- och 

kulturbild från Dalby i Forna härad och Malmöhus län” (1889; 15 s). 
- Malmöhus län; ”Skolschismen i Malmö: Ett bidrag från anno 1893 till frågan om 

folkskollärarnas rättsliga ställning” (odaterat; 108 s) författare okänd. 
- ”Skolmästarveteranen Sven Rosenberg” (1962 8 s) författat av Emil Adalberth. 
- Malmöhus län; ”Efter 40 år: biografiska notiser om 1882 års avgångsklass vid Linköpings 

folkskollärarseminarium” (1925; 48 s) författat av Gustaf. A. Westerin. 
- Malmöhus län; ”Bengt Gustaf Berglund: drän lärare; emigrant och prästman” (1961 20 s) 

författat av Emil Adalberth. 
- Malmöhus län; ”Folkskolans 50-års fest i Lund den 3 juni 1892” (1892; 52 s) författat av Lars 

Tynell. 
- Malmöhus län; ”Skytts skollärarförenings 30-åriga tillvaro: En överblick lämnad vid årsmötet 

i Falsterbo den 26 augusti 1909” (1909; 8 s) författat av A. Laurén. 



- Malmöhus län; ”Om folkskolans grundläggare: Föredrag vid Lunds stifts folkskollärarmöte i 
Malmö den tredje augusti 1892 med anledning av folkskolans halfsekels jubileum” (1892; 14 
s) författat av L. Feuk. 

- Malmöhus län; ”Från småskolan: Jönstorps skoldistrikt; Lunds stift; Malmöhus län” (1891; 11 
bl.) författat av Tronhild Thore. 

- Malmöhus län; Skolhistoria från Södra Åsum 1806–1850 sammanställt av Henrik Persson. 
- Malmöhus län; ”Skolhistoriskt material från Ö. Strö och Skarshult i Frosta härad af Malmöhus 

län” (odaterat) författat av Per Svensson. 
- Malmöhus län; Västra Strö; skolreglemente 1825–30. protokollutdrag; Ahlstad socken; 

protokollutdrag 1818; stadgar; Reslöf; protokollutdrag 1828–1843. 
- Malmöhus län; Reslöf; minnesanteckningar; Fjelie by; skolstadgor 1783.  
- Malmöhus län; Uppsats om Wollsjö församling (1889) författat av Per Larsson.  
- Välskrivningsbok för skollärarelever (1850). 
- Malmöhus län; Vanstad; skolordning 1837; protokoll 1837–1848; kvittensbok 1875. 
- Malmöhus län;”Vemmenhögs härads kretsförenings 30-åriga minnen” (1903) författat av J. L. 

Bergkvist. 
- Malmöhus län; Hardeberga socken; protokollutdrag 1809. 
- Malmöhus län;”Månadsjournal för Norrkviddinge bys skola 1848–1862”. 
- Malmöhus län; Brömmestad; minnesanteckning; Östraby socken minnesanteckning; 

Brömmestad; förteckning av sockenstämmoprotokoll 1796–1873. 
- Malmöhus län; Harlösa socken; förteckning av biskops- och prostvisitationer; Västerstad; 

minnesanteckning; Roslöf; minnesanteckning. 
- Malmöhus län;”Om folkundervisning inom Vanstads socken i Skåne före folkskolestadgans 

tillkomst” (1894) författat av Håkan Anderberg; Reslöf socken; minnesanteckning; Lund; 
avskrift av protokoll. 

- Malmöhus län; Frenninge socken; minnesanteckning; Höganäs; pressklipp; Gudmuntorp 
pastorat; minnesanteckning; Prosten Schönbecks anteckningar om skolförhållanden i Ovistofta 
(1895) samt diverse pressklipp. 

 
F4a:2 (1866–1963) 

- Kristianstad län; Hammenhöjs skoldistrikt; (1889). Skolminnen nedtecknade av C. F 
Lagerström i Perstorp; Jönköping. Häri även en översikt över Hammenhöjs skolväsende 
nedtecknad av H. Hofvander. 

- Kristianstad län; ”Några skolminnen från nyare tid”; (1891) nedtecknat av Slöjd- och 
folkskolläraren A. J. Bergendahl. 

- Blekinge län; ”Skolinteriörer från Blekinge”; (1891) nedtecknat av folkskolläraren O. 
Dunér. 

- Ronnebykretsen; (1932–1946). Program; tidningsklipp och andra handlingar. Insamlade i 
samband med kretsens upplösande. 

- Mellersta Blekinges Skollärarförening; (1866–1870); föreningsprotokoll 1866–1870; 
protokoll från skollärarmöten t.o.m. jan 1872. Häri även stadgar för Mellersta Blekinges 
Folk-skollärarförening antagna 5/10 1866. 

- Ronnebykretsen; (1886; 1896). Stadgar för Folkskollärareförening Ronnebykretsen 
antagna 24/9 1886. Stadgar för Kristianstadsortens lärareförening. Protokoll fört vid 
revideringen av Ronnebykretsens stadgar 19 april 1896. 

- Gotlands län; (1883). Avskrift av brev ställt till centralstyrelsen från C. A. Wessman; 
folkskolläraren i Stånga; Visby stift. I brevet görs en förfrågan om ekonomisk hjälp. 

- Gotlands län; Roma i Björke församling; (1812–1893). Avskrifter och sammandrag av 
socken- och kyrkostämmoprotokoll och andra handlingar rörande folkundervisningen. 
Materialet sammanställt av folkskolläraren i Björke F. Lindström. 

- Gotlands län; (ca. 1820–1884) Minnen från Gotlands skolverksamhet nedtecknade av 
folkskolläraren J.N. Booberg. Häri även tidningsklipp från 1889. 

- Gotlands län; ”Några drag ur folkupplysningens historia i Levede pastorat under 1800–
talet (1909). Nedtecknad av R. Cederlund. 



- Blekinge län; (1890). Ett brev ställt till centralstyrelsen rörande skolböcker från 
lantbrukaren E. Fagerlund. 

- Blekinge län; ”Anteckningar till en trehundraårsperiod Kristianopels skolas historia.” 
(1904). Nedtecknat av K.V. Melin. 

- ”Lars Dufvas donation” av Edvin Stålfelt; särtryck ur Osby Hembygdsförenings årsbok 
(1963). 

- Kristianstads län; ”Utdrag av Borrby folkskollärareförenings källskrifter från 1846” 
(1889). Nedtecknat av M. Hörlén. 

- ”Öfversikt öfver Skolväsendet i Östra Karups pastorat 1842–1892”; Joh. Aug. Berg. 
(1892). Småtryck. 

- ”Före 1842”; nedtecknad av T. O. Bergstrand; Glemminge. 
- Minnesanteckningar nedtecknade av folkskolläraren N. L. Rosenberg i Smedstorp (1895). 
- Kristianstads län; Torekov (1889). Skolminnen 1768–1888 nedtecknade av 

folkskolläraren N. Svensson. 
- Förteckning på handskrivna kyrkoböcker och andra handlingar i Vinslövs pastorsarkiv för 

tiden 1783–1888; (1888). 
- Kristianstads län; Vinslöv (1889); skolläraren Pehr Bergqvists självbiografi; (1889). 
- Kristianstads län; Vinslöv; ”Anteckningar om skolväsendet i Winslöfs socken af Lunds 

stift” (1888). Nedtecknat av folkskolläraren B. Ohlsson 
- Kristianstads län; Västra Karups (1889). Skolminnen nedtecknade av folkskolläraren L.E. 

Linderoth. 
- Kristianstads län; Smedstorp m.fl. (1889). Skolminnen nedtecknade av folkskolläraren M. 

Nordkvist. 
- Kristianstads län; Örkelljunga (1842). Utdrag ur protokoll förd av skolläraren vid 

Reiserska skolan i Örkelljunga. Sammanställt av O. Lundahl. 
- Kristianstads län; ”Föredrag af Skollärare Johan Schultz Tosterup hållet vid Sydöstra 

Skånes lärare-förenings årsmöte i Tjustorp Skolhus den 18/2 1892”. 
- Kristianstads län. Valleberga södra folkskolas historia. Sammanställd av lantbrukaren Jöns 

Hansson. 
- Kristianstads län; Nävlinge. Anteckningar rörande folkundervisningens historia. 
- Kristianstads län; Andrarums församling?. Anteckningar rörande folkundervisningens 

historia. Nedtecknade av John. Nihlén. 
- Kristianstads län; Kåseberg. (1910). ”Hur min mor lärde mig läsa”; föredrag vid kretsmöte 

av skolläraren N. Lindholm. 
- Kristianstads län; Ingelstorp (1889). Anteckningar rörande folkundervisningens historia. 

Nedtecknat av M. Hörlén. 
 

F4a:3 (1889–1932) 
- Kalmar och Kronobergs län. ”Johan Landgrens levnadsteckning” (1889; 53 s) författat av 

Emil Landgren. 
- Kalmar och Kronobergs län.”En lärarinnas erfarenheter inom folkskolans område” (1902) 

författat av J.A.V. Petersson; Odensvi socken utdrag ur protokoll; Nässjö; minnesanteckning; 
Törnefall; protokollutdrag; Skytteanska skolan i Ålem; minnesanteckning; Gullabo 
församling; sammanställning av kyrkostämmoprotokoll 1863–1901. 

- Kalmar och Kronobergs län.”Anteckningar om skolväsendet i Lekaryd på 1840-talet: ”Utdrag 
gjorda ur gamla protokoll” (odaterat) författat av Per Borgh; Avskrifter av 
tacksamhetsskrivelser av biskop Esaias Tegnér. 

- Kalmar och Kronobergs län.”Biskop Esaias Tegnér ivrande för upprättandet av 
folkupplysningsanskaffande inom Växjö stift” (1924) författat av K.A. Hultkvist samt 
pressklipp från femtioårs minnet av Växjö stifts första folkskollärarmöte. 

  



F4a:4 (1887–1937) 
- Jönköpings län; Gällaryd (1893). ”Den gamle byskolmästaren” nedtecknat av folkskolläraren 

A. Hultsqvist. 
- Jönköpings län; Byarum (1915). ”En bit skolhistorik” nedtecknad av I. Svensson. 
- Jönköpings län; Nässjö (1889). ”Historik öfver Nässjö folkskola sedan dess början år 1824”; 

C. D. Peterson; småskrift. 
- Jönköpings län; Nässjö (1889). Förteckning över Nässjö skolas arkivhandlingar 1888. 

Nedtecknat av C. D. Peterson och Axel Ramm. 
- Jönköpings län; Perstorp (1889). Skolminnen av G. F. Lagerström. 
- Jönköpings län; Husqvarna (1892). ”Husqvarna skola 1822–1843”; nedtecknat av L. J 

Gustafsson. 
- Jönköpings län; Vrigstad (1890–1891). ”Ur Vrigstadsortens folkupplysningshistoria”; 

nedtecknad av läraren K. A. Hultkvist. 
- Jönköpings län; Skärstad (1927). ”Kantor Anders Elming”; nedtecknat av läraren K. A. 

Hultkvist. 
- Jönköpings län; Svartorp (1907). ”På Adlertbethska skolans i Svartorp; Växsjö stift; 

hundraårsdag.”; nedtecknat av läraren K. A. Hultkvist. 
- Jönköpings län; Forserum (1889). Skolminnen från folkundervisningen. Nedtecknat av 

folkskolläraren F. L Dahlberg. 
- Jönköpings län; Rydaholm (1899). Skolminnen från folkundervisningen. Nedtecknat av F. 

Lignell. 
- Jönköpings län; Rogberga (1899). Skolminnen från folkundervisningen. Nedtecknat av G. H. 

Johansson. 
- Jönköpings län; Ljungarum (1889). Skolminnen från folkundervisningen. Nedtecknat av K. 

Karlberg. 
- Jönköpings län; Sandseryd (1889). Förteckningar över källskrifter 1830–1889. 
- Jönköpings län; Öggetorp (1890). Utdrag ur kyrkostämmoprokokoll 1828–1853. 
- Jönköpings län; Norra Solberga (1891). Folkundervisningens utveckling 1823–1891. 

Nedtecknat av skolläraren J. A. Carlsson. 
- Jönköpings län; Lomaryd (1890). ”Skolminnen från Lomaryd”; nedtecknat av G. Hjertsäll. 
- Jönköpings län; Hakarp. ”Om folkskolan i Hakarp 1823–1889; nedtecknat av skolläraren och 

organisten H. Hehlin. 
- Jönköpings län; Jönköping. Förteckningar från Jönköpings Östra skolan. 
- Jönköpings län; Häreda (1889). Avskrifter av protokoll. Nedtecknat av C. A. Holmström. 
- Jönköpings län; Svartorp (1889). Avskrift av protokoll gällande donation från år 1807. 

 
F4a:5 (1889–1933) 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; ”Minnen från min folkskole- och läraretid” (1923; 
19 s) författat av Aron Rydberg. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän.  Skolhistoriska minnesanteckningar (1894) av f.d. 
folkskolläraren J. Andersson i Jörlanda församling; Hallands län och Göteborg och 
Bohuslän.”Strödda minnen: Förnämligast berörande skolor och skolmän” (1893; 52 s) 
författat av J. Johansson. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän;  ”biografiska anteckningar om Bengt Carl Rodhe: 
Skolföreståndare i Göteborg (1889; 96 s.) författat av J. Johansson. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; ”Bidrag till en historik öfver utvecklingen af 
folkskoleväsendet i Göteborg från och med år 1864 till och med år 1888” (1889; 20 s.) 
författat av J. Johansson. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; ”Bidrag till en historik öfver folkundervisningen i 
Majorna före dess förening med Göteborg år 1868; jämväl innefattande skolminnen från 1840-
talet” (1889; 28 s.) författat av J. Johansson. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; ”Folkskolefrågan vid 1856–58 års riksdag” (1925; 
41 s.) författat av folkskoleinspektör L. Hovstedt. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; ”Historik över folkundervisningens utveckling i 
Grimefors socken” (1917; 20 s.) av Hilding Svensson. 



- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; ”En dag i en lancasterskola för 40 år sedan” (1891) 
författat av Lars Södergen; Från Varbergs kretsförening: Bertha Nilssons upprop till 
småskollärinnor; anteckningsbok; reseberättelse; protokollböcker. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; Avskrift av skrivelse till folkskolestyrelsen i 
Göteborg 1858; Förteckning över källskrifter rörande Göteborgs skolor. 

- Hallands län och Göteborg och Bohuslän; Bokenäs församling: protokollutdrag 1700-tal. 
 
F4a:6 (1845–1938) 

- Älvsborgs län; Lerum (1933). ”Några minnen” nedtecknade av skolläraren och organisten F. 
E. Edgren. 

- Skaraborgs län; Trästena?; (1924). ”Folkskolans genombrottsår”; nedtecknat av folkskollärare 
Einar Johansson. 

- Skaraborgs län; Gudhem. Utdrag ur Gudhem pastorats protokollsböcker för tiden 1819–1937. 
- Pressklipp från Falköpings tidning (1938). Under rubriken ”Skolmästare i den gamla goda 

tiden”. 
- Skaraborgs län; Hofva (1889). Källskriftsförteckning. Nedtecknade av organisten O. Tidblad. 
- Skaraborgs län Yllestad; Dimbro; Kymbro; Sandhem; Slöta Karlebo; Nejkyrka; Wistorp 

(1894). Skolminnen från folkundervisningen. 
- Skaraborgs län (1934). Carl Hjertén en kort biografi nedtecknad av A. Hallenius. 
- Skaraborgs län; Karlsborgs garnison. ”En kort historik öfver skolväsendet inom Karlsborgs 

garnisonsförsamling”; nedtecknad av P. J Wiklund. 
- Skaraborgs län; Hofva (1889). Register över lärare och präster som har verkat inom Hofva 

skolväsende. 
- Skaraborgs län; Tived (1889). Folkundervisningens utveckling. Nedtecknat av E. Tilander. 
- Skaraborgs län; (1892). Pressklipp från Falköpings tidning rörande Skara stifts 

Skollärareförenings 40:e årsmöte. 
- Föredrag: ”Carl Nyberg i Torbjörnstorp”; (1927) av A. Hallenius. 
- Skaraborgs län; Falköping. ”Några korta anteckningar över Falköpingskretsens verksamhet 

under de 40 åren (1873–1913). 
- Transkil; Torrskog (1929); Folkundervisningens utveckling. 
- Skaraborgs län; Händene (1934). ”Kort historik över Händenes sockens historia.” 
- Skaraborgs län; Skövde (1915). ”Kort historia över skolväsendet i Skövde”. Nedtecknat av J. 

W. Billqvist. 
- Skaraborgs län; Falköping (1932). ”Skolmästare i den gamla goda tiden” och ”Falköpings 

folkskolas historia 1841–1900”. Nedskrivna av A. Hallenius. 
- Älvsborgs län; Gunnarsjö; (1889). Protokollutdrag från pastorsarkivet från 1842–1883. 

Avskrift av folkskollärare P. H. Eriksson. 
- Älvsborgs län; Kungsäter (1889). Protokollutdrag från pastorsarkivet från 1842–1883. 

Avskrift av folkskollärare C. J Elmqvist. 
- Älvsborgs län; Södra Kind (1889). Bidrag till Svenska folkundervisningens historia. 

Nedtecknat av folkskollärare M. Petterson. 
- Älvsborgs län; Algutstorps (1891). Bidrag till Svenska folkundervisningens historia. 

Nedtecknat av C. A. Mellin och J. Nyström. 
- Älvsborgs län; Tranemo (1924). ”Folkskolans uppkomst och utveckling i Tranemo; Kinds 

härad 1800-talet. Vad protokollen ha att förtälja.” Nedtecknat av John:s Bexell. 
 

F4a:7 (1846–1935) 
- Södermanlands län. ”Barnundervisningen i Vesterljung före 1842 års skolstadgas tillämpades” 

(1895; 59 s.) författat av A. Ljungberg. 
- Södermanlands län; Vingåkers skolor: sammanställning av protokoll och lärare 1724–1865. 
- Södermanlands län; ”Skolminnen från Strengsnäs elementarläroverk på 1850-talet” (1897; 76 

s.) författat av Raguel Essén Stenqvista socken: utdrag ur protokoll 1724–1889. 
- Södermanlands län; Forssa socken: Utdrag ur protokoll rörande folkundervisningen 1796–

1896. 



- Södermanlands län; V. Vingåker församling: utdrag ur protokollbok 1718–1769; utdrag ur 
protokollbok 1770–1857; utdrag ur skolmatrikel åren 1754–1856; utdrag ur skoldirektionen 
protokoll 1847–1870; utdrag ur skolrådsprotokoll 1871–1899; utdrag ur 
sockenstämmoprotokoll 1800–1858. 

- Södermanlands län; ”Bidrag till Åkers undervisningsväsendes historia åren 1764–1864” 
(1924; 30 s.) författat av Hjalmar Mann. 

- Södermanlands län; ”Några minnen från min seminarietid och särskilt från mina första år som 
lärare” (1942; 37 s.) författat av O. Söderholm. 

- Södermanlands län; Stockholm stad: minnesanteckningar av folkskollärare; ”Minnen från 
seminarietiden: Anteckningar och iakttagelser” (odaterat; 33 s.) författat av G. Kahlsson. 

- Södermanlands län; Eskilstuna och Fors församling: förteckning över källskrifter 1663–1830. 
- Södermanlands län;”Minnen från en trettiosexårig verksamhet i svenska folkskolan: Ur en f.d. 

skollärares anteckningar sammanfattade” (odaterat) författat av Maria Andersson. 
- Södermanlands län;”Några blad ur barnundervisningens historia inom Husby Rekarne” (1916; 

27 s.) författat av kontraktsprosten T. Sahlberg. 
- Södermanlands län;”Uppgifter från Gyllenhjelmska skolan i Sundby socken af Södermanlands 

län” (1888) författat av A. Lundborg. 
- Södermanlands län; Mellösa socken: minnesanteckningar (1891); Ärila församling: 

protokollutdrag 1746–1867. 
- Södermanlands län; Runtuna socken: skolminnen. 
- Södermanlands län; Näshulta församling: utdrag ur protokoll 1771–1883. 
- Södermanlands län; Lerbo socken: anteckningar om undervisning under 1800-talet. 
- Södermanlands län; Hölö församling: sammandrag av protokoll 1776–1828. 
- Södermanlands län; Tumba församling: lärarminnen; utdrag ur protokollen 1775–1848; 

avskrift av reglemente för folkskola; Lista socken: utdrag ur protokoll 1839–1844. 
- Södermanlands län; V. Vingåkers församling: folkundervisningshistorik; avskrift av 

reglemente för folkskolan; avskrift av skolmästarinstruktioner 1754 samt diverse pressklipp. 
 
F4a:8 (1878–1930) 

- Stockholms stad; (1924). ”C.J. Meijerberg Stockholms folkskolas nydanare. Bigrafiska 
anteckningar I av Gustaf Ad. Westerin. 108 s. 

- Stockholms stad; (1889). ”Huru kunde en folkskolläre lefva på 8 tunnor spannmål och 53 Rdr. 
16 sk. B:co kontant?”; uppsats av Jöns Johansson. Häri även ”Skollärarens förmåner” avskrift. 

- Stockholms stad; (1643–1860). Innehåller förslag till reglemente; lärarinstruktion; program; 
anteckningar från olika skolor i Stockholm. Häri även avskrift av radioprogram. 

- Stockholms stad. Handlingar rörande omorganisationer i stockholmsskolor mellan åren 1668–
1862. 

- Stockholms stad. Handlingar rörande folkskolor i Stockholms stads finanser under 1800-talet 
mitt. 

- Stockholms stad. Kateketisk undervisning (1643–1842). 
- Stockholms stad. Statistik. Stockholm stads konsistorii; uppgifter om folkundervisningen åren 

1847–1859. 
- Stockholms stad. Förslag till Stockholms folkskolas reglementen 1847. 
- Stockholms stad. Anteckningar rörande Folkskoleinspektionen inom Ecklesiastik 

departementet. Anteckningar rörande Clara mönsterskola i Stockholm. Anteckningar om 
skolor i Stockholm under 1700- och 1800-talet. Skolhistoriska anteckningar från skilda håll. 

- Hemliga papper. Korrespondens rörande tidningsartiklar. 
- Stockholms stad. ”Om Danviken och dess verksamhet; dess präster och skola – historik och 

urkunder” Hall & Sundberg. Särtryck. 
- Stockholms stad; (1929). Minnen lämnade av Karl Broström till 50-årsjubileet. 
- Stockholms stad; (1903) Pressklipp rörande Brännkyrka skolväsens historia av Cyrus Granér. 
- Stockholms stad; (1890–1891). Skolminnen från Daniel Nyström; bosatt i Stockholm men var 

verksam under sitt yrkesliv i bl.a Göteborg. 
  



 
F4a:9 (1890–1960) 

- Stockholms län. ”Svenskt arkiv för pedagogik” [band VII] särtryck (1919) 
- Stockholms län. Valter Fevrell; ”När den svenska filmcensuren började: Ett 30 årsminne” 

särtryck (Stockholm 1941) 
- Stockholms län. W. Fewrell ”Filmen som undervisnings- och bildningsmedel: Föredrag vid 

jordbrukare ungdomens förbunds årsmöte 16 mars 1920” (1920); ”Tidskrift för svensk 
skolfilm och bildningsfilm” [nr. 85] (1931) 

- Stockholms län. ”Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm” [nr. 81] (1931) 
- Stockholms län. ”Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet” särtryck (1916); Claës Eric 

Schram ”Skolmästare i Östhammar: bidrag till en förteckning” småskrift (1925); Cyrus Granér 
& G.A. Westerin. ”Minnestal vid Södertörn lärareförenings 50-års jubileum” småskrift (1922) 

- Stockholms län. G. A. Westerin; ”Haningebygdens föreläsningsförening: Minnesskrift vid 
dess 20-års jubileum” småskrift (1912). 

- Stockholms län. Botkyrka församling: ”Folkundervisningen i Botkyrka församling av 
Strängnäs stift: Kort historik med anledning av folkskolans hundraåriga tillvaro inom 
församlingen” författat av överlärare Erik Castegren (1923; 41 s.). 

- Stockholms län. Munsö församling: ”Skolväsendet i Munsö före och efter 1842: ur protokoll; 
folkmun och egen erfarenhet” (1902) författat av Alfred Vernborg. 

- Stockholms län. Norrsunda & Rosersbergs församlingar: ” Några bidrag till svenska 
folkskolans historia” (1890) författat av A. Andersson. 

- Stockholms län. Frötuna & Rådmansö socknar: utdrag ur protokoll 1760; Västerhaninge 
socken: ”Historik över Wästerhaninge församling: Skolväsen” (1909; 66 s.); Järna socken: 
”En liten historik över skolväsendet i Järna av Stockholms län under en tid av omkring 100 år” 
(1911; 50 s.) författat av N. Lé Moine. 

 
F4a:10 (1847–1942) 

- Uppland-Södermanland; Skolminnen från Alfred Vernborg. Häri även fotografier. 
- Uppland-Södermanland; Björklinge; Skuttunge (1841–1892). Anteckningar och minnen av 

Gustaf Lundgren. 
- Uppland-Södermanland; Uppsala stift. Tidsbilder; register över adliga stamfäder; 

förteckningar över gamla prästsläkter i ärkestiftet. Nedtecknat av Gustaf Lundgren år 1883. 
258 s. 

- Uppsala län. Uppsala konsistorium Eccl. om pædagogier och folkskolor. År 1827. 2 häften. 
- Uppland-Södermanland; (1942). Skolminnen och uppgifter från bl.a. Nacka; Erstavik; Husby; 

Odensala; Vada; Spånga; Ösmo; Västerhaninge; Husby-Lyhundra; Huddinge; Överenhörna; 
Fresta; Hammarby; Järfälla; Lovö; Sundbyberg; Roslagsbro. 

- Uppland-Södermanland; (1933). Pressklipp från invigningen av Vallby sockenskolas 
invigning 1933. 

- Uppland-Södermanland; (1933; 1929). Pressklipp från invigningen av skolhuset i Åland. Häri 
även ett nummer av tidningen Hägringar; utgiven av Uppsala folkskoleseminariums tredje 
klass 1929. 

- Uppland-Södermanland; Vallby (1891). Protokollavskrift från skolrådsmöte i Vallby 16/10 
1870. 

- Uppland-Södermanland; Enköping (1892). ”Om skolförhållandena i Enköping” nedtecknade 
av folkskolläraren E. W. Eriksson. 

- Uppland-Södermanland; Björklinge (1847–1892). Handlingar nedtecknande och insamlade av 
Carl-Gustaf Lundgren. Häri även korrespondens. 

- Uppsala län; Funbo (1900). ”Skolväsendets uppkomst och utveckling inom Funbo socken i 
Uppsala län”. Nedtecknat av Ad. Henriksson. 

- Uppsala län; Vårfrukyrka (1911). ”Skolväsendet i Wårfrukyrka”. Nedtecknat av J. F. 
Apelqvist. 

- Uppsala län; Lena (1893). ”Om folkundervisningen i Lena socken; Uppland från år 1673 till 
tiden för Folkskolestadgans tillkomst af Th. Lindblom Skollärare. Wattholma”. 



- Uppsala län; Vallby (1891). ”Skolminnen från Wallby åren 1844–1850”. Nedtecknade av E.G. 
Wensell. 

- Uppsala län; Vallby (1891). Förteckning över källskrifter rörande Vallby. 
 

F4a:11 (1890–1938) 
Västmanlands län och Kopparbergs län 

- Habo socken: (1898) Självbiografi av folkskolläraren J. P. Martinelle 
- Mockfjärd: (1891) lärarminnen från Dalarna 1851–1880 av småskolläraren Erik Larsson 
- Väster-Löfsta (1923) ”Mitt livs saga: en konturteckning af mina lifsrön på vägen” författat av 

Carl Erik Eriksson 
- Johan Carlsson; Folkundervisningen i Husby socken af Dalarne: Historisk öfversikt och 

minnen (Hedemora 1892); särtryck. 
- Arvid Boman; Redogörelse för Falu stads folkskoleväsen läsåret 1908–1909 (Falun 1909); 

särtryck. 
- Västra Löfsta: Minnesanteckningar; seminarie- och tjänstgöringsintyg folkskollärare av C. E. 

Eriksson. 
- Irsta församling: Efraim Lindén; ”Redogörelse för Irsta församlings skolväsen upptecknad 

från tillgängliga protokoll” (1914). 
- Nora socken: historik över skolväsendet.  
- Frösthult: uppsats av folkskollärare August Herlander; ”En folkskola i Försthult i slutet av 

1830-talet” (1907; 16 s.) 
- Torstuna: avskrift av föredrag; ”Skolans utveckling i Torstuna” av kyrkoherde Nils Björkbäck 

(1927). 
- Kolbäcks skoldistrikt: avgångna elever från fortsättningsskola 1900–1925. 
- Strömsholms skola: avskrift av instruktioner för skolmästare 1813. 
- Västerås stadsförsamling: avskrifter av sockenstämmoprotokoll 1773–1855. 
- Björskog socken C. E. Björck; ”Björskogs sockens skolhistoria” (odaterad). 
- Torpa församling: barnlärare före folkskolan. 
- Västerfärnebo: pressklipp från artikel om folkskolans historia (1932). 
- Västerfärnebo: uppsats av Johan Johansson ”Historik öfver skolväsendet i Västerfärnebo” 

(1897). 
- Älvdalen: Olof Sune Åhs ”Bidrag till kännedom om folkundervisningen i Älvdalen under 

gågna tider och till våra dagar” (odaterad; 34 s.). 
- Åsheda: J. P. Malmberg ”Undervisningsväsendet inom Åsheda socken på 1860-talet” (1891; 

16 s.). 
- Söderbräke socken: E. Hansson Skolhistoriska anteckningar från Söderbräke socken i 

Dalarne” (1893). 
- Mockfjärd: Daniel Brandt ”Tidsbild från 1890-talet särskilt beträffande tjänstgöringsbetyg för 

en ordinarie folkskollärare” (1929). 
- Husby socken: Johan Carlsson ”Skolminnen från Husby på 1830-talet” (1891). 
- Husby socken: Johan Carlsson ”Folkundervisningen uti Husby: Historisk översikt” (1891). 
- Garpenbergs socken: Oliver Haglund ”Folkundervisningens historia i Garpenbergs socken” 

(1914). 
- Nås socken: pressklipp samt uppsats av Stina Falk (1898). 
- Diverse pressklipp. 

 
F4a:12 (1815–1934) 

- Värmlands län; Norra Råda (1906). Skolminnen nedtecknade av folkskolläraren Hedström. 
- Örebro län; Hallsberg (1889). ”Uppgifter rörande skolväsendet i Halsbergs församling”. Häri 

även källförteckning. 
- Örebro län; Svennevad (1895). ”Föredrag hållet vid Svennevads kyrkoskolas invigning den 2 

februari 1895 af E Hemmansson Lärare på platsen”. 
- Örebro län; Svennevad (1889). ”Uppgifter från Svennevads Skoldistrikt”. Joh. Gust. 

Wetterström. 
- Örebro län; Askersund och Brevens bruk. Pressklipp från 1932 och 1934. 



- Örebro län; Årsta och Långbro (1898). Pressklipp rörande barnundervisningen före 1882. 
- Örebro län; Hellefors bruk. ”Meddelande rörande byskolan i Hellefors”; nedtecknat av 

folkskolläraren Josef Z. Bohlin. 
- Redogörelse för Örebro läns landstings småskoleseminarium – läsåret 1930–1931; Nissar; 

David (1931). 
- Örebro län; Asker (1889). ”Folkundervisningen i Askers församling under forna dagar samt i 

min ungdom”; nedtecknat av nämndemannen Fredrik Persson. 
- Örebro län; (1889). ”Lefnadsteckning öfver f.d. folkskolläraren Isak Westerlund vid Aspa 

bruk; Nerike; af honom försonligen för upptecknaren af nedstående meddelande”. Nedtecknat 
av folkskolläraren Algot Hedenlund. 

- Örebro län; Askersund (1815). Häri reglemente för Elementarskolan i Askersund år 1815; 
Elementarskolans berättelse år 1831. Handling över stiftande av Askersunds Stads 
Uppfostrings Sällskap år 1812. Handlingar rörande Askersunds goss- och flickläroverk. 

- Örebro län; Lerbäck (1889). Meddelanden rörande inom skolförhållandena i Lerbäck; 
nedtecknade av skolläraren Aug. Andersson. 

- Örebro län. ”Strömsholm – En gammal kulturhärd” (1922); (småskrift). Lindén; 
Hjalmar;”Örebro läns landstings stöd åt skolor och bildningsverksamhet” (1942); (särtryck). 
Örebro läns folkhögskola 1873–1898 – tal och föredrag (1898). 

- Örebro län; Askers (1888/1889). Källskriftsförteckning. Reglemente för skolorna i Askers 
skoldistrikt (1888). 

- Södermanlands och Örebros län; (1893). Föredrag af en prästman” nedtecknad av K. A. 
Hagström. 

- Värmlands län; Varnum (1891). Minnen nedtecknade av folkskolläraren A. F. Kjellström åren 
1850–1877. 

- Värmlands län; Väre (1891). ”Hågkomster från barndomen” nedtecknat av skolläraren Bengt 
Henriksson. 

- Värmlands län; Sundstabyn? (1930). Handling rörande invigningarna av de fyra första 
skolhusen 1849. 

- Handlingar härrörande Karl A. Östlind. (Skribent i Årsböcker i Svensk Undervisningshistoria; 
nr. 47-48;(1936); nr. 54-55; (1938). 

- Värmlands län; Oscarstad. Utdrag ur Oscarstads/Arvika skolhistoria. 
- Värmland; Järnskog (1931). ”Skolväsendet i Järnskog under äldsta och tidigare tid” 

nedtecknat av slottskantor A. G. Hedström. 
- Avgångsbetyg från Kumla folkskola (1868). Häri betygsdokument och brev från lärarinnan till 

eleven Ida Maria Olsdotter från Byrastorp. 
- Värmlands län; Fryksände (1893). ”Om folkskolundervisningen i Fryksände i Öfre 

Fryksdalenpå 1820–1830 talet” nedtecknat av folkskolläraren G. Frykholm. 
- Värmlands län; Nordmark (1923). Protokoll rörande Nordenska skolan från 10/8 1840. Häri 

även särtrycket ”Tal hållna vid Aflidne Handelsmannen Pær Norders Begrafning uti Philipstad 
den 28 Mars 1819”. 

- Värmlands län; Sillerud (1907). Avskrifter från handlingar rörande Silleruds Folk- och 
småskola. 

- Värmlands län; Kroppa (1912). ”Kroppa folkskolans historia – upptecknad av Axel 
Häggström”. 

- Värmlands län. Grava och Forshaga – kulturhistoriska anteckningar; Sandin G.M; (1930; 
utgivet från eget förlag). 

- Skolminnen. Pressklipp från Nya Wermlands-tidningen  
- Värmland. Älgå kyrka 1726–1926 – av Linus Brodin Frykdalspojken; (1926; särtryck). 
- Värmlands län; Älgå (1906). Anteckningar rörande skolväsendet i Älgå. Nedtecknat av A. G. 

Bäckström. 
- Värmlands län; Grava (1924). ”Grava församlings folkundervisnings historia sådan den är 

förtecknad i protokollen åren 1813–1897”. Sammanställt av G. M. Sandin. 
  



F4a:13 (1842–1942) 
Gävleborgs; Västernorrlands och Norrbottens län 

- Torsåkers socken: J. Söderlund ”Strödda anteckningar om folkskolan förr och nu” (1893). 
- Bjärtrå socken: avskrifter av handlingar rörande folkskollärare Tennmans besvär till kungen 

angående dennes avsked från tjänsten. 
- Övertorneå församling: Engström ”Några skolhistoriska anteckningar” (odaterat). 
- Gävleborgs län: Avskrifter av redogörelser för folkskoleväsendet i Gävleborg till 

kommitterade för folkskoleväsendets ordnande 1866; räkenskaper över resekostnader vid 
inspektioner 1867–1875; regler för svensk grammatik och rättstavning. 

- Torsåker: Sammanställning av skolhistoriska källskrifter. 
- Hudiksvall: O. V. Nordins merit och tjänstgöringsbevis. 
- Ofvansjö: Sammanställning av skolhistoriska källskrifter; Olof Andersson ”Skolhistoriska 

meddelanden från Ofvansjö församling” (odaterad). 
- A.W. Qvarnström; Anteckningar om Söderala socken i Gefleborgs län (Söderhamn 1901); 

särtryck. 
- Erik Eriksson; Några blad ur Härnösands folkskolas historia under 1800-talet (Härnösand 

1918); särtryck (finns även i handskrivet original). 
- Programtryck vid Västernorrlands läns 17:e länsskolmöte 1942. 
- Ljusdals socken: A. Hydén ”Ljusdals församlings skolväsen under det 19:e århundradet” 

(1903; 52 s.). 
- Helsingtuna socken: Carl Seger ”Öfversikt af folkskoleundervisningens utveckling inom 

Helsingtuna socken från 1694 till närvarande tid” (1912; 27 s.) 
- Ullånger socken: minnesanteckningar av J. M. Sjölander (1896). 
- Isider Johansson ”Lärarföreningar i Örnsköldsviksområdet” (1956). 
- Nedre Torneå: minnesanteckningar om forna elever författat av Erik Eriksson. 
- Alnö socken: Avskrifter av reglemente för fasta folkskolor på Alnö (1894). 

 
F4a:14 (1803–1942) 
Östergötlands län 

- Motala: Levnadsminnen nedtecknade av G. Dickman (1924). 
- Motala: Avskrift av föredrag av C. Björkström hållet 1898. 
- Slaka församling: Liktal och personalier över barnaläraren Åbom i Slake (1803). 
- Mjölby: K. Andersson ”Uppgifter om skolväsendet i Mjölby [1772–1890]” (1890). 
- Normlösa socken: avskrifter av reglemente 1843 och förteckning över källskrifter. 
- Västra Harg: avskrifter av sockenstämmoprotokoll 1842–1858. 
- Sjögestad socken: förteckning över protokoll 1806–1842. 
- Kaga församling: Föredrag av Gustav Widén (1903). 
- Risinge socken: Johan Östlund ”Anteckningar om folkundervisningens utveckling inom 

Risinge under 1800-talet” (odaterad; 57 s.). 
- Grebo socken: Johan Östlund ”Anteckningar om folkskolans inrättande i Grebo församling” 

(odaterad; 48 s.). 
- Linköping: Walfrid Sunner ”Ljungstedtska skolan i Linköping 1824–1891” (1924; 69 s.). 
- Slaka socken: J. Wiman ”Slaka socken-scholas historia i protokollutdrag” (odaterad). 
- Hjalmar Lindén Norrköpings folkskolor i sekelbelysning: Några randanteckningar i 

anslutning till folkskolejubileet (1942); särtryck ur Norrköpings tidningar. 
- Norrköping: anteckningar om överläraren Måns Nelander nedtecknade av Hjalmar Linden 

(1941). 
- Färnö: Anna Ede ”En flyttskola från åttio-talet” (1942). 

  



F4a:15 (1942) 
Skolminnen och anteckningar av ett trettiotal pensionerade lärare med anledning av den svenska 
folkskolans 100-årsminne. Orginalhandlingar till Årsböcker för svensk undervisningshistoria nr. 65 
1942. Häri även porträttfotografier; (1942). 
 
F4a:16 (1923–1927) 
Årsböcker i undervisningshistoria: manuskript till volym 12; 13; 19 och 21. Johannes Rudbeckius 
karakteristik; urkunder sammanställda av lektor B. Rudolf Hall; (1923–1927). 

Handlingar rörande Svenska folkskolans historia (F4b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1936–1974. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F4b:1 (1936–1974), Viktor Fredrikssons korrespondens med förlag och medförfattare angåendet 
uppslagsverket Svenska folkskolans historia (1942–1964). 
F4b:2 (1937–1971), Innehåller förarbeten protokoll och kontrakt samt recensioner över Svenska 
folkskolans historia. 
F4b:3 (1941–1942), Folkskolans 100-årsminne: Emil Eljas brev, manuskript till artiklar, festprogram, 
minnesmärken, m.m. 
F4b:4 (1942), Folkskolans 100-årsminne: Hälsningstal i Stockholm 1942, program och tryck, 
pressklipp, samt manuskript till jubileumsfilmen ”Nu vi sitta i vår bänk”. 
F4b:5 (Spridda år), Manuskript till Svenska folkskolans historia del IV; bildförteckning del IV; bilder 
käll- och litteraturförteckning Del III; Bilder Del I. 
F4b:6 (Spridda år), Manuskrift Del V. 
F4b:7 (Spridda år), Primärmaterial Del VI; Koncept Del V; Planerings- och arbetsmaterial Del V. 
F4b:8 (Spridda år), Avdrag av bilder Del IV;V; Korrektur Del VI. 
F4b:9 (1970), Manuskript Del VI. 
F4b:10 (1940, 1942, 1950), Innehåller de publicerade volymerna I; II; III; V 
F4b:11 (1971), Innehåller den publicerade volymen IV. 

Handlingar rörande skoldistrikt (F4c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1889–1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymerna 1-6 bygger på de handlingar som huvudsakligen samlades med anledning av folkskolans 
100-årsjubileum 1942. Serien är inbunden 
 
F4c:1 (1919–1942), Asarum m.m. 
F4c:2 (1937–1942), Jokkmokk, m.m. 
F4c:3 (1942–1949), Själevad m.m. 
F4c:4 (1942), Uppsala m.m. 
F4c:5 (1942–1962), Alunda m.m. 
F4c:6 (1942–1966), Sala m.m. Även reglemente, kataloger. 
F4c:7 (1889–1892), Minnesblad med anledning av folkskolans 50-års fest i Lidköping. (1892). 
”Minnen från Tådeneds skola 1831–1840” (1892); nedtecknade av B. O. Cederbom. Häri även bidrag 
till Svenska folkundervisningens historia av B.O. Cederbom. 
  



Handlingar rörande Svenska Skolmuseet (F5) 
Serien består av 6 volymer; vilka som sträcker sig från 1908–1966. Serien är inbunden. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Svenska skolmuseet startade 1908 och hade sina lokaler på Hantverkargatan i Stockholm. Serien 
innehåller Pressklipp om skolmuseet; spridda nummer av skriften Meddelande från svenska 
skolmuseet; beskrivningar om museets utställningsföremål. 
F5:1 (1908–1936), Innehåller urklipp från Meddelanden från svenska skolmuseet; pressklipp samt 
berättelser 1908–1936.  
F5:2 (1937–1963), Innehåller berättelser (1958–1960) och pressklipp över verksamheten 1937–1963. 
F5:3 (1938–1958), Innehåller berättelser (1938–1957) och pressklipp över verksamheten 1938–1958. 
F5:4 (1908–1966), Material från 1908–1966. 
F5:5 (1904–1965), Oscar II:s ord till Stockholms folkskolebarn (Gåva till Skolmuseet) 1904; 
kassabok; verifikationer 1959–1965. 
F5:6 Fotografier; teckningar m. m; förvaras i stor låda. 

Handlingar rörande fonder (F6) 
Volymerna innehåller handlingar från 1881–1967. Serien är inbunden. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F6:1 (1912–1953), Handlingar rörande CJA Kronholms fond; Carl och Constance Thuns fond; Tyco 
och Tilda Lindeqvists fond; Skriv- och ritboksaktiebolagets fond; Alfred och Anna Dahlins fond; PA 
Nordstedts fond; Hjalmar Petri-stiftelsens fond; Carl Fredrik Forsmans fond; Ellen Aspelunds fond; 
Emil och Amanda Hammarlunds fond; Alice Tegnérs fond; LG Sjöholms blomsterodlingsfond; 
Torsten Rudenschöld minnesfond; Federationen SAF:s hjälpfond. 
F6:2 (1881–1900), Petresalens oljeporträtt m. m. (utan år); Adress till Hjalmar Petre (1892); Adress 
till Torsten Petre (1900); Ellen Asplunds korstygn (tyg på pappersbotten) 1881. Bevaras i stor låda. 
F6:3 (1892–1927), Hjalmar Petre Stiftelsens förvaltningshandlingar 1892; Handlingar rörande 
Hjalmar Petre Stiftelsen 1923; Bestämmelse rörande Hjalmar Petre Stiftelse 1927. Materialet bevaras i 
en låda. 
F6:4 (1945–1967), Material från 1945–1967. 
F6:5 (1960–1966), Handlingar rörande utdelningen 1960–1965; Magnus Bergvalls stiftelse; avskrifter; 
protokollskopior från arbetsutskottet i Magnus Bergvalls stiftelse. 

Handlingar rörande FSAF:s kursverksamhet (F7) 
Volymerna innehåller handlingar från 1947–1963. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F7:1 (1947); F7:2 (1948); F7:3 (1949); F7:4 (1950); F7:5 (1951); F7:6 (1952); F7:7 (1954); F7:8 
(1955); F7:9 (1956); F7:10 (1957); F7:11 (1958); F7:12 (1959); F7:13 (1960); F7:14 (1962–1963). 
 
Beskrivning av innehåll 
F7:1 (1947) 
1). Diverse handlingar rörande 1947 års kursverksamhet; 1. Kurs i skolmognad i Strängnäs. 
2). Kurs i skolmognad i Karlshamn. 
3). Kurs i skolsångsmetodik och ledning av rytmorkester i Viggbyholm. 
4). Kurs i skolsångsmetodik för småskolans lärare på Vendelsbergsfolkhögskola. 
5). Kurs i skolsångsmetodik för folk- och småskolans lärare i Lindesberg. 
6). Kurs i modersmålets undervisningsmetodik i Uppsala. 
7). Kurs om läse- och skrivsvårigheter hos barn i Stockholm. 
  



F7:2 (1948) 
1). Diverse handlingar angående1948 års kursverksamhet. 
2). Kurs om skolmognadsprov i Österströms friluftsgård vid Sundsvall. 
3). Kurs om skolmognadsprov i Östersund. 
4). Kurs om skolmognadsprov i Jönköping. 
5). Kurs om modersmålets undervisningsmetodik samt läse- och skrivsvårigheter i Örnsköldsvik. 
6). Kurs i biologi i Halmstad 
7). Kurs i experimentell fysik i Stockholm 
8). kurs i skolsångsmetodik och ledning i rytmorkester i Viggbyholm. 
9). kurs i skolsångsmetodik i Vindelns folkhögskola 
10). Skolmusikkurs för folk- och småskolans lärare i Skuru skola. 
11). Kurs i musikpedagogik i Västerås. 
12). Kurs i teckning i Lindesberg. 
13). Kurs i modellering i Viggbyholm. 
14). Kurs i psykologi och pedagogik i Lund. 
15). Ungdomsledarläger i Storlien. 
 
F7:3 (1949) 
1) Diverse handlingar rörande 1949 års kursverksamhet. 
2). Diverse handlingar angående 1949 års kursverksamhet. 
3). Kurs om skolmognadsprov i Halmstad. 
4). Kurs om skolmognadsprov i Falun. 
5). Kurs om skolmognadsprov i Härnösand. 
6). Kurs om modersmålets undervisningsmetodik och läs och skrivsvårigheter i Mullsjö. 
7) Kurs i fysik i Örnsköldsvik. 
8). Kurs i kemi i Söderhamn. 
9). Kurs i skosångsmetodik i Karlshamn. 
10). Kurs i skolsångsmetodik och ledning av rytmorkestrar i Viggbyholm. 
11). Musikpedagogisk kurs i Västerås. 
12). Skolmusikkurs för folk- och småskolans lärare i Nacka. 
13). Kurs i modellering och skolmognadsprov i Viggbyholm. 
14). Kurs i teckning på Jämtlands folkhögskola i Undersåker. 
15). Kurs i talteknik; välläsning och rytmik i V. Ämtervik. 
16). Kurs i teckning i Växjö. 
17). Kurs i psykologi och pedagogik på Vendelsbergs folkhögskola; Mölnlycke. 
18). Kurs i psykologi och pedagogik i Umeå. 
19). Kurs i kristendom och historia i Uppsala. 
20). Hembygdskurs i Mörbylånga. 
21). Kurs i engelska i Sigtuna. 
22). Kurs i engelska i Falsterbo. 
23). Kurs i engelska i Brighton. 
24). Kurs i Storlien. 
25). Nordisk kurs i Helsingör. 
 
F7:4 (1950) 
1). Diverse handlingar angående 1950 års kursverksamhet. 
2). Nordisk kurs i Ljungskile. 
3). Kurs i samhällskunskap på Österströms friluftsgår. 
4). Kurs i fysik i Malmö. 
5). Kurs i fysik i Falun. 
6). Kurs i kemi i Kristianstad. 
7). Kurs i modersmålets undervisningsmetodik i Skellefteå. 
8). Kurs i psykologi i Hudiksvall; 9) Pedagogisk kurs i Karlskrona. 
10). Hembygdskurs i Mörbylånga. 
11). Kurs i yrekesorientering på Bosön. 



12). Kurs i teckning i Halmstad. 
13). Kurs i teckning på Mullsjö friluftsgård. 
14). Kurs i rytmik och utomhus- och klassrumsgymnastik i Uppsala. 
15). Kurser i kvinnlig slöjd på Nääs. 
16). Kurs i talteknik och rytmik i Ljungskile. 
17). kurs i skolmusik i Nacka. 
18). Kurs i skolsångsmetodik i Ljungskile. 
19). Kurs i skolsångsmetodik i Underåker. 
20). Kurs i skolsångsmetodik i Tällberg. 
21). Musikpedagogisk kurs i Västerås. 
22). Kurs i engelska i Sigtuna. 
23). Kurs i engelska i Falsterbo. 
24). Kurs i engelska i Brighton. 
25). Ungdomsledarläger i Storlien. 
 
F7:5 (1951) 
1). Diverse handlingar angående 1951 års kursverksamhet. 
2). Nordisk kurs på Dalen hotell; Telemark. 
3). Kurs i psykologi och pedagogik i Ljungskile. 
4). Kurser i modersmålets undervisningsmetodik i Funäsdalen. 
5). Kurs om skolmognadsprov i Sölvesborg. 
6). Kurs om skolmognadsprov i Bollnäs. 
7). Kurs i B-skole-metodik i Växjö. 
8). Kurs i talteknik och gymnastik i Ljungskile. 
9). ”Vi tecknar; spelar och sjunger” i Malmö. 
10). Kurs i teckning på Lundsberg. 
11). Kurs i skolsångsmetodik i Örnsköldsvik. 
12). Kurs i skolsångsmetodik i Kalmar. 
13). Kurs i skolsångsmetodik i Ljungskile. 
14). Kurs i skolmusik i Nacka. 
15). Kurs i skolmusik i Färgelanda. 
16). Kurs i småslöjd samt naturstudier på Frostvallen. 
17). Kurs i engelska i Falsterbo. 
18). Kurs i engelska i Brighton. 
19). Kurs i engelska i Sigtuna. 
20). Ungdomsledarläger i Storlien. 
 
F7:6 (1952) 
1) Diverse handlingar angående 1952 års kursverksamhet. 
2). Nordisk lärarkurs i Helsingör. 
3). Kurs i psykologi och pedagogik i Uppsala. 
4). Kurs i modermålets undervisningsmetodik. 
5). Kurs i kristendom och historia i Ljungskile. 
6). Kurs om skolmognad i Hälsingborg. 
7). Kurs om skolmognad i Sollefteå. 
8). Kurs i fysik i Falun. 
9). Kurs i hembygdskunskap i Visby. 
10). Kurs i teckning i Skellefteå. 
11). Kurs i teckning i Ljungskile. 
12). Kurs i talteknik och välläsning i Varberg. 
13). Kurs i småslöjd i Västervik. 
14). Kurs i småslöjd och teckning på Steneby; Dals-Långed. 
15). Kurs i yrkesorientering på Sånga-Säby; Svartsjö. 
16). Kurs om läs- och skrivsvårigheter i Gävle. 
17). Kurs om skolsångsmetodik i Arvika. 



18). Kurs om skolsångsmetodik i Övertorneå. 
19). Kurs om skolsångsmetodik i Ljungskile. 
20). Kurs i skolmusik i Nacka. 
21). Engelsk kurs i Sigtuna. 
22). Engelsk kurs i Falsterbo. 
23). Engelsk kurs i Brighton. 
24). Ungdomsläger i Storlien. 
 
F7:7 (1954) 
1) Diverse handlingar angående 1954 års kursverksamhet 
2) Nordisk kurs i Otnäs 
3) kurs om skolmognadsprov och i psykologi i Eskilstuna 
4) Kurs om läs- och skrivsvårigheter i Ljungskile 
5) Kurs om hembygdskunskap i Ljungskile 
6) Kurs i teckning; sång och musik i Ljungskile 
7) Kurs i teckning på Frostvallen 
8) Kurs i skolsångsmetodik och skolmusik i Lund 
9) Kurs i skolsångsmetodik på Hola folkshögskola 
10) Kurs i skoldramatik i Linköping. 
 
F7:8 (1955) 
1). Diverse handlingar angående 1955 års kursverksamhet. 
2). Nordisk kurs på Runöskolan; Åkers Runö. 
3). Kurs om läs- och skrivsvårigheter på Frostvallen; Höör. 
4). Kurs om läs- och skrivsvårigheter i Östersund. 
5). Kurs om skolmognadsprov och i psykologi i Örnsköldsvik. 
6). Kurs i orienteringsämnenas och den samlade undervisningens metodik å Lantmannaskolan; 
Ingelstad. 7). Kurs i teckning och småslöjd i Åmål. 
8). Kurs i skolsångsmetodik och skolmusik i Borgholm. 
9). Kurs i skolsångsmetodik på Uppsala läns folkhögskola; Balingsta. 
10). Kurs i skolsångsmetodik på Tornedalens folkhögskola; Övertorneå. 
 
F7:9 (1956) 
1). Diverse handlingar angående 1956 års kursverksamhet. 
2). Nordisk kurs i Tranberg. 
3). Kurs i skolmognadsprov och i psykologi i Halmstad. 
4). Kurs i modersmålets undervisningsmetodik i Västerås. 
5). Kurs i läs- och skrivsvårigheter i Ingelstad. 
6). Kurs om läs- och skrivsvårigheter i Hudiksvall. 
7). Kurs i samhällskunskap i Sjögestad. 
8). Kurs i orienteringsämnenas och den samlande undervisningens metodik i Funäsdalen. 
9). Kurs i teckning och småslöjd i Kalmar. 
10). Kurs i skolsångsmetodik i Arvika. 
11). Kurs i skolsångsmetodik och skolmusik i Nydal. 
12). Kurs i B-skole-metodik i Axvall. 
 
F7:10 (1957) 
1). Diverse handlingar angående 1957 års kursverksamhet. 
2). Kurs om läs- och skrivsvårigheter i Övertorneå. 
3). ”Skolbiblioteket i undervisningens tjänst” kurs i Karlstad. 
4). Kurs i modersmålets undervisningsmetodik i Helsingborg. 
5). Kurs i modersmålets undervisningsmetodik i Bollnäs. 
6). Metodikkurs rörande mellanstadiets fysik- och kemiundervisning i Vittsjö. 
7). Kurs i orienteringsämnenas och den samlande undervisningens metodik i Sjögestad. 
8). Kurs i B-skolemetodik i Sveg. 



9). Kurs i hembygdskunskap i Uddevalla. 
10). Kurs i skolsångsmetodik i Ingelstad. 
11). Kurs i skolsångsmetodik och skolmusik i Örnsköldsvik. 
 
F7:11 (1958) 
1). Diverse handlingar angående 1958 års kursverksamhet. 
2). Nordisk kurs i Hillerød. 
3). Kurs i modermålets undervisningsmetodik i Underåker. 
4). Kurs i modermålets undervisningsmetodik (jämte läs- och skrivsvårigheter) i Växjö. 
5). Kurs om skolbiblioteket i undervisningens tjänst i Uppsala. 
6). Kurs i orienteringsämnenas och den samlade undervisningens metodik i Kalmar. 
7). Kurs i orienteringsämnenas och den samlade undervisningens metodik i Insjön. 
8). Metodikkurs rörande mellanstadiets fysik- och kemiundervisning i Borås. (Fristad). 
9). Kurs i teckning och småslöjd i Prästmon. 
10). Kurs i skolsångsmetodik och rytmik i Ystad. 
11). Kurs i skolmusik och skolsångsmetodik i Skellefteå. 
 
F7:12 (1959) 
1). Diverse handlingar angående 1959 års kursverksamhet. 
2). Nordiska lärarkursen i Otnäs. 
3). Kurs i modersmålets undervisningsmetodik i Harparanda. 
4). Kurs i modersmålets undervisningsmetodik i Uddevalla. 
5). Kurs i orienteringsämnenas och den samlande undervisningens metodik i Underåker. 
6). Kurs i exkursioner och studiebesök 
7). Kurs i matematikundervisningens metodik. 
8). Kurs i elevbedömning och prov. 
9). Kurs i samhällskunskap i Vittsjö. 
10). Kurs i skolsångsmetodik och skolmusik i Åmål samt. 
11). Kurs i skolsångsmetodik och skolmusik i Kalmar. 
 
F7:13 (1960) 
1). Diverse handlingar angående 1960 års kursverksamhet. 
2). Nordiska lärarkursen i Sigtuna. 
3). Modersmålets undervisningsmetodik; Hola folkhögskola. 
4). Orienteringsämnena och den samlade undervisningens metodik; Kristianstad. 
5). Matematikundervisningens metodik; Horred. 
6). Samhällskunskap; Österström. 
7). Exkursioner och studiebesök i undervisningstjänst; Ystad. 
8). Elevbedömning och prov. 
9). Skolbiblioteket i undervisningens tjänst; Umeå. 
10). Fysik- och kemiundervisningens laborationsmetodik; Haparanda. 
11). Tekniska hjälpmedel i undervisningens tjänst; Stockholm. 
12). Skolmusik och skolsångsmetodik; Varberg. 
13). Skolsångsmetodik samt rytmisk gymnastik; Bollnäs. 
 
F7:14 (1962–63) 
1). Kurs i mål och metod i grundskolan i Helsingborg. 
2). Fortbildningskurser 1962–63. 
3). Kurs i samhällskunskap; bokförråd; bibliotek och bildserier. 
4). ”Örebrokursen” 1962. 
5). Musikkurser 1962–63. 
6). Kurs i samhällskunskap i Skön 1962. 



Handlingar rörande Svensk läraretidnings förlag (F8) 
Volymerna innehåller handlingar från 1892–1964 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F8:1 (1892–1942), Material från 1892–1942. 
F8:2 (1908–1916), Folkskolekalendern 1908–1916 (1908 med Emil Hammarlunds egenhändiga 
dedikation till H. Wranér och Hjalmar Berg). 
F8:3 (1892–1957), Material från 1892–1957. 
F8:4 (1942–1964), FSAF juridiska handlingar angående bland annat ”Nu ska vi sjunga” (1942–1964). 
Redaktionens skrivelser och utgående skrifter (1964–1967). 

SAF/FSAFs räkenskaper (G1) 
 

Inventarier (G1a) 
Volymerna innehåller handlingar från 1932–1965 
 
Beskrivning av innehåll 
G1a:1(1932–1964), Inventarieböcker 1932–1947 och 1948–; äldre arkivförteckning; 
inventarieförteckning Hantverkargatan 34. 
G1a:2 (1929–1965), Arkivförteckning (Karlo Gustafsons manuskript/handskrift) till 1965 års tryckta 
förteckning. Häri även handlingar rörande fastigheter; ekonomi; illustrationer samt utgående brev från 
Karlo Gustafson. 

Huvudböcker (G1b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1888–1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G1b:1 (1888–1902) 15 band; G1b:2 (1916–1929) 13 band; G1b:3 (1930–1937) 8 band; G1b:4 
(1938–1945) 8 band; G1b:5 (1880–1882) häfte och band; G1b:6 (1946–1955) 10 band; G1b:7 (1953–
1967) 10 band; memorialbok 2 band 1953–1963. 
 
Huvudböcker räkenskaper. 

Kassaböcker (G1c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1897–1948. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Kassaböcker för perioderna 1933 i ett band och 1947–1948 i häfte förvaras i G1b:5. 
 
G1c:1 (1897–1917) 21 häften; G1c:2 (1918–1924) 6 band (lucka 1922); G1c:3 (1925) 1 band; G1c:4 
(1926–1934) 9 band; G1c:5 (1935–1942) 8 band. 
  



Dagböcker (G1d) 
Volymerna innehåller handlingar från 1943–1963. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Räkenskaper månadsvis. 
G1d:1 (1943, 1945); G1d:2 (1944, 1946); G1d:3 (1947, 1949); G1d:4 (1948, 1950, 1952, 1954, 
1956); Åren (1947, 1949);1948; 1950; 1952; 1954 och 1956; G1d:5 (1951, 1953, 1955, 1957, 1958, 
1959); G1d:6 (1960–1963). 

Journaler (G1e) 
Volymen innehåller handlingar från 1880–1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Journaler över räkenskaper 
G1e:1 13 band från 1931–1951. 

Verifikationer (G1f) 
Volymerna innehåller handlingar från 1880–1955. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Verifikationer 
G1f:1 2 band från åren 1880–1888; 1947–1948; G1f:2 1 band år 1953 (nr. 1–268). (Stort format); 
G1f:3 1 band år 1954 (nr. 1–232). (Stort format); G1f:4 1 band år 1955. (Stort format). 

Årsböcker SAF:s fonder (G2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1943–1953. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G2:1 (1943–1953), 14 band. Ellen Asplunds fond. Alfred och Anna Dahlins fond. Djurskyddsfonden. 
Karl Fredrik Forsmans donation. Emil o Amanda Hammarlunds fond. C J A Kronholms fond. Selma 
Lagerlöfs fond. Thycho och Thilda Lindeqvists fond. P A Norstedt & Söners fond. Hjalmar 
Petrestiftelse (Torsten och Fanny). Anna Maria Roos´ fond. Fonden till Torsten Rudenskölds minne. 
Värner Rydéns minnesfond. SAF:s fond till stöd för lärares änkor och barn/Olof Rosenborgs fond. 
G2:2 (1943–1953), 9 band. Fonden för SAF:s jubileumsfond. SAF:s understödsfons. L G Sjöholms 
blomstringsodlingsfond (1946–1953). Skriv- och Ritboksaktiebolagets understödsfond. Svensk 
Läraretidnings fond för ett SAF:s vilohem. Alice Tegnérs fond. Carl och Constance Thuns fond. 
Verner von Heidenstams fond (1946–1953). 

Räkenskaper för pedagogiska skrifter (G3) 

Kassaböcker; Pedagogiska skrifter (G3a) 
Volymen innehåller handlingar från 1934–1967. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymen innehåller 3 band. 1934–1938; 1939–1956; 1957–1967. 1 fascikel korrespondens. Häri även 
G3c; 1 band Honorarkonton 1964–1967. 



Varukonton; Pedagogiska skrifter (G3b) 
Volymen innehåller handlingar från 1936–1950. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymen innehåller 9 band. 1936; 1936–1937; 1938; (lucka 1939); 1940; 1941; 1942–1943; 1944–
1945; 1946–1947; 1948–1950. 1 fascikel. 

Honorarkonton; Pedagogiska skrifter (G3c) 
Material rörande Honorarkonton; 1 band bevaras i G3a:1. 

Räkenskaper för fastigheten Wasagatan 10 (G4) 

Inventarier (G4a) 
Material rörande Inventarier Wasagatan 10 ingår bevaras i G4b:1. 

Huvudböcker Wasagatan 10 (G4b) 
Volymen innehåller handlingar från 1925–1942. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 

 

Volymen innehåller 11 band. 1925–1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 
1942. Här i även G4a:1 och G6a:1 1 band. Inventariebok 1925–1953 (Wasagatan 10 1925–1941; 
Strandvägen 57 1942–1953). 

Kassaböcker; Wasagatan (G4c) 
Volymen innehåller handlingar från 1925–1942. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymen innehåller 11 band. 1925–1932; 1933; 1934; 1935 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 
1942. 

Journaler Wasagatan 10 (G4d) 
Volymen innehåller handlingar från 1925–1942. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymen innehåller 10 band. 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942. 

Räkenskaper för Thuns donation (G5) 

Inventarier Thuns donation (G5a) 
Volymen innehåller handlingar från 1916–1955. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Räkenskaper. 
Volymen innehåller 1 band 1916–1955. 



Huvudböcker Thuns donation (G5b) 
Volymen innehåller handlingar från 1916–1957. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Räkenskaper. 
Volymen innehåller band och häften 1916–1957. 
 

Memorialkassa och dagböcker (G5c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1916–1957. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G5c:1 7 band från 1916–1947; G5c:2 10 band och häften 1948–1957. 
 

Verifikationer Thuns donation (G5d) 
Volymen innehåller handlingar från 1954. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymen innehåller verifikationer till 1954 då bolaget trädde i likvidation. 
 

Räkenskaper för fastigheten Strandvägen 57 (G6) 

Inventarier Strandvägen 57 (G6a) 
1 band. Inventariebok 1925–1953 (Wasagatan 10 1925–1941; Strandvägen 57 1942–1953). Ingår i 
G4b:1. Inventariebok 1954–1957. 

Huvudböcker Strandvägen 57 (G6b) 
Volymen innehåller handlingar från 1943–1958. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymen innehåller 9 band. 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948–1949; 1950–1951; 1952–1955; 
1956–1958. Häri även G6a 1 band; Inventariebok 1954–1957. 

Kassa- och dagböcker Strandvägen 57 (G6c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1943–1962. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G6c:1 (1943–1945), 1band. 1943 och 1945. (större än folio). G6c:2 (1944–1946), 1 band. 1944 och 
1946. (större än folio). G6c:3 (1947–1954), 8 band. 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954. 
G6c:4 (1955–1962), 6 band. 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960–1962. 
  



Verifikationer Strandvägen 57 (G6d) 
Volymerna innehåller handlingar från 1953–1955. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G6d:1 (1943–1945), 1band. 1943 och 1945. (större än folio). G6d:2 (1944–1946), 1 band. 1944 och 
1946. (större än folio). G6d:3 (1947–1954), 8 band. 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954. 
G6d:4 (1955–1962), 6 band. 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960–1962. 

Räkenskaper för fastigheten hantverkargatan 34 (G7) 

Inventarier/Balansräkning Hantverkargatan 34 (G7a) 
Volymen innehåller handlingar från 1951–1957. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymen innehåller 1band. Häri även serierna G7b och G7c. 

Huvudböcker Hantverkargatan 34 (G7b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1951–1959. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Fastigheten inköptes 1951 och avyttrades 1969 till Sveriges Lärarförbund. 
Volymen innehåller 2 band. 1953–1954; 1955–1959. Ingår i volym G7a:1. 

Kassaböcker Hantverkargatan 34 (G7c) 
Seriens handlingar sträcker sig från 1951–1959. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Fastigheten inköptes 1951 och avyttrades 1969 till Sveriges Lärarförbund. 
Volymen innehåller 9 band; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959. Ingår i volym 
G7a:1. 

Verifikationer Hantverkargatan 34 (G7d) 
Volymerna innehåller handlingar från 1953–1955. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G7d:1 (1953–1954) 2 band; G7d:2 (1955) 1 band Häri även verifikationer för fastigheten 
Hälsningegatan 12; 1955. 

Handlingar rörande fastighetsförvaltning (G8) 
Volymen innehåller handlingar från 1912–1972. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Anställningsavtal med meritförteckning vid anställning av vice värd 1943–1957. Ritning till 
ombyggnad av fastigheten på tomten ”Bajonetten”; 1915. Köpebrev och andra handlingar rörande 
Valagatan 10 och Strandvägen 57; 1912–1942. 



Pressklipp (Ö1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1888–1964. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö1:1 (1888–1924) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:2 (1889–1907) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:3 (1903–1908) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:4 (1907–1910) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:5 (1908–1912) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:6 (1909–1911) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:7 (1908–1911) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:8 (1910–1911) Gottfrid Lindhs pressklipp. 
Ö1:9 (1921–1927) Pressklipp angående skolresor. 4 böcker. 1921; 1924; 1926; 1927. 
Ö1:10 (1928–1930) Pressklipp. 3 böcker; 1928; 2 böcker; 1929–1930. 
Ö1:11 (1931–1932) Pressklipp. 2 böcker; 1931, 1932. 
Ö1:12 Pressombudsmannen i SAF; Viktor Fredrikssons pressurklipp 1931–1933. Häri även 
fotografier från kongresser och lärarmöten (1931–1949). 
Ö1:13 (1905–1910), Gottfrid Lindhs pressklipp ”Skolmosaik” 4 klippböcker; 1905–1906; 1907; 1910; 
1910. 
Ö1:14 (1910), Gottfrid Lindhs pressklipp, ”Skolmosaik” 4 klippböcker; 1910. 
Ö1:15 (1959–1964), Pressklipp 1950–1960-tal. 

Boksamling (Ö2) 

Barn- och ungdomslitteratur (Ö2a) 
Serien består av 68 volymer. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Volymerna Ö2:1-Ö2:67 innehåller litteratur från perioden 1870-1900 i serien SAF:s 
ungdomslitteratur. I volym Ö2:1 förvaras en förteckning över böckerna. I Ö2:68 förvaras Läsning för 
barn, Läsebok för de lägsta Lärowerken, Zacharias Topelius samt Läsebok för barn, Wilmsen. 

Undervisningsmaterial (Ö2b) 
Volymerna innehåller handlingar från 1854–1919. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö2b:1 (1854–1911) 
Orbis Pictus eller Verlden i bilder för barn Första serien (1854). 
Lappland Det stora svenska framtidslandet (1911). 
Italien En vandring från Alperna till Aetna (1877). 
Häri även ”Förteckning över undervisningsmateriel för folkskolorna 1901–1911” (se Ö2c:20). 
 
Ö2b:2 (1895) 
Skandinaviens fiskar Taflor Smitt, F.A. (andra uppl.) (1895). 
Skandinaviens fiskar Text 1 Smitt, F.A. (andra uppl.) (1895). 
Skandinaviens fiskar Text 2 Smitt, F.A. (andra uppl.) (1895). 
  



Ö2b:3 (1878–1907) 
Svenska porträtt i offentliga samlingar 1, Drottningholm (1905). 
Linnéporträtt vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse, 
Tycho Tullberg, (1907). 
Sveriges fosterländska bilder, (1878). 
 
Ö2b:4 (1881–1919) 
Naturhistorisk och etnografisk atlas, Almquist, Sigfrid (1881). 
Bilder ur växtriket med text Svedelius, Nils (1919). 
Atlas över djurriket, Lönnberg, Einar (1913). 

Historia; minnesskrift; m.m. (Ö2c) 
Volymerna innehåller handlingar från 1848–1966. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö2c:1 (1848–1946) 
Skånska skolväsendets historia, Rietz, J.E., (1848). 
Hur folkskolestadgan tillkom, Berg, Fridtjuv, (1892). 
Om det sanitära tillståndet inom Sveriges folkskollärarkår m.m., Goldkuhl, A.E., (1893). 
Bilder ur Svenska folkundervisningen, Arcadius, C.O., (1897). 
Hur den svenska skolan kom till, Linge, Karl, (1911). 
Folkundervisningens historia – för småskoleseminarierna, Hall, B. Rudolf, (1921). 
Uppsatser, essayer, minnesanteckningar och tal av Anna Sandström, utg., Sandberg, Sigrid, (1933). 
Ett skolsekel, (1942). 
Fattigskola-medborgarskola, Thunander, G., (1946). 
 
Ö2c:2 (1866–1958) 
Historik över folkundervisningen, Paulsson, P, (1866). 
Skolan och folkupplysningen, Svensson, Axel, (1892). 
Skolreformen, Björck, Wilhelm, (1922). 
Aktuella folkbildnings- och skolfrågor samt skolreform, tal och uppsatser, Olsson, (1930–1945). 
Den svenska folkskolan 100 år, 1842–1942, (1942). 
Göteborgs folkskoleväsen i gamla dagars och i våra, Ohlander, Joh., (1923). 
Göteborgs skolväsen, Lindälv, Elof, (1948). 
Göteborgs folkskolor 1858–1958, Olsson, Emil Olof, (1958). 
 
Ö2c:3 (1925–1958) 
Karlskoga folkskolor 1825–1925, Gralén, Josef, (1925). 
S:t Clara församlings skola för fattig flickor 1813–1861, Berg, Hjalmar, (1933). 
Gävle folkskolors historia, Lundén, G. E. 1942. 
Kalmars folkskolors minnesskrift, Ahlberg, Hjalmar, (1942). 
Landskrona Folkskolors historia 1842–1942, Sjövall, Hugo, (1942). 
Medelpads folkskoleväsende intill 1952, Alhberg, Hjalmar, Berg, G., Bratt, P, (1952). 
Göteborgs folkskolor 1858–1958, Olsson. Olof Em., (1958). 
 
Ö2c:4 (1939–1957) 
Klockarebolet i Alingsås och stadens folkskola¸ Nilsson, Alfons, (1942). 
Folkskolans historia i Västmanlands län, Eriksson, Georg, (1942). 
Skara folkskoleseminarium 1842–1935, Cederbom L.A., (1939). 
Folkskoleseminariet i Karlstad 100 år, (1943). 
Folkskoleseminariet i Göteborg 1843–1956, Sjöholm, L. Gottfrid, (1957). 
 
Ö2c:5 (1921–1952) 



Minnesanteckningar över initiativtagarna till Sveriges Första Folkskollärarförening, Witzell, Hugo, 
(1929). 
Hyllningsskrift till Harald Dahlgren, Strängnäs seminarium¸(1921). 
 
Ö2c:6 
Anteckningar om Fattigskolorna i Stockholm, Berg, Hjälmar. 
Minnen från Maria skola och södra Latin omkr. 1875, de Brun, Frans. 
Vadstena: Folkskolan 1835—1942. 
Skolpojkminnen: "Rektor vid fjorton år". 
”En enkel självbiografi av Johannes Edgren, Skollärare och klockare i Sventorp”, avskrift. 
”S:t Clara församlings folkskola”, avskrift. 
 
Ö2c:7 (1890–1932) 
Ljusdals församlings skolor intill år 1932, Jonzon, Selling, (1932). 
”Normalritning till folkskole-trädgårdar m. m.”, (1890). 
 
Ö2c:8 (1913–1938) 
”Stockholms stads fullmäktige”, (1913-1938). 
”Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum”, (1863-1913). 
”Sinnesslövårdens historia i korta drag. Samlad ur olika källskrifter”, Blomberg, Inga, (1934). 
Redogörelse för Uppsala stads folk- och småskolor (Prins Gustafs folkskola), (1891-1900). 
Berättelse om folkskoleväsendet i Eskilstuna, Aug. Pettersson, (1900). 
Ein Denkmal der Devoit Moderna aus Der Stiftsbibliothek zu Strängnäs im Auszug Herausgebeben, 
Thörnqvist, Nils, (1946). 
”Utlåtande över folkundervisningskommittén den 20 dec. 1911 avgivna betänkande angående 
folkskoleseminarierna”, (1912) 
 
Ö2c:9 (1895–1920) 
”Normalritningar till skolanläggningar för folkskolor 1878 och 1920” 
”Folkskolebyggnader uppförda i Stockholm 1886— 1895 och 1901—1911” 
”Volkochulhänser in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland”, (1895). 
 
Ö2c:10 (1942) 
Svenska folkskolans ledning i ord och bild, Wagnsson, Wikström, (1942). 
 
Ö2c:11 (1865–1946) 
”Sinnesslövårdens historia i korta drag. Samlad ur olika källskrifter”, Blomberg, Inga, (1934). 
Redogörelse för Uppsala stads folk- och småskolor (Prins Gustafs folkskola), (1891-1900). 
”Berättelse om folkskoleväsendet i Eskilstuna”, Aug. Pettersson, (1900). 
Ein Denkmal der Devoit Moderna aus Der Stiftsbibliothek zu Strängnäs im Auszug Herausgebeben, 
Thörnqvist, Nils, (1946). 
”Utlåtande över folkunderviningskommittén den 20 dec. 1911 avgivna betänkande angående 
folkskoleseminarierna”, (1912). 
Förslag till Regemente för Folkundervisningen inom N. skoldistrikt, (1889). 
Redogörelse för Haninge-Dalarö skolförenings föreläsningskurser åren 1891-1901, Westrin, (1901). 
Redogörelse för Haninge-Dalarö skolförenings föreläsningskurser åren 1893-94, (1894). 
Reglemente för Sorunda församlings skolor, (1887). 
Reglemente för skolorna inom Ösmo skoldistrikt, (1886). 
Reglemente för Westerhaninge skoldistrikt, (1888). 
Minnen från första år som folkskollärare, Liljeholm, (1921). 
Årsberättelse om högre elementarläroverket i Falun, (1865). 
Stockholms stads folkskolor (Stockholms folkskolors handlingar 1909:2), (1909). 



Regleringen av antalet lärartjänster i folkskolan, (1935). 
Allmänna pensionsförsäkringen och dess förhållande till tjänstemannapensioneringen, Johansson, 
Anders, (1922). 
”Franska skolförhållanden. Reseanteckningar.”, Lundin, Hulda. 
Prins Carl uppfostringsinrättning för fattiga barn i Stockholm 1830—1860, på Gålö 1860—1930., 
Aquilonius, Johansson, (1934). 
 
Ö2c:12 (1845–1916) 
Tankar om samhällsfrågor m. m., (Fem skrifter i ett band 1845—1851). 
Svenska folkskolans praktiska ordnande m. m. (Fyra skrifter i ett band 1856—1862.) 
Pedagogik för folkskolan och hemmet, Kellner, Kyhlberg, (1872). 
Uppfostran och undervisning, Siljeström, P.A. (1884). 
Stora undervisningsläran, (1892, 1916). 
”Efterlämnade småskrifter i pedagogiska ämnen”, Siljeström, P.A. (1895). 
Herbert—Ziller—Stogs Vetenskapliga Pedagogik, (1901). 
Individualitet eller schablon, Berg, Fridtjuv, (1905). 
 
Ö2c:13 (1804–1935) 
”Nutidsfrågor på uppfostrans område”. 
Vår folkskola, Nylund, Sven, (1924-1925). 
Skolpedagogikens huvudfrågor, Lilius, Albert, (1936). 
Ur den moderna pedagogikens verkstad, Köhler, Hamberg, (1926). 
Den svenska folkskolan och dess uppgifter, Bruce, N.O., (1935). 
Barnabok eller Hjelpreda vid Första Barna-Undervisningen, (1804). 
Anvisning till Folkscholors organisation och ledning efter Wexelundervisnings-Methoden, Fineman 
C.O., (1830). 
 
Ö2c:14 (1846–1936) 
Praktisk Handbok för swenska Folkunderwisningen, Oldberg, Anders, (1846). 
Uppfostringslära med särskild hänsyn till folkskolan, Sandberg, (1875). 
Skolbiblioteket och undervisningen, Norbeck, Axel, (1935). 
Arbetsskola-arbetsglädje, Gireow, Hellstén, Malmberg, (1936). 
 
Ö2c:15 (1798–1946) 
Försakelsebegreppet hos Peter Wieselgren, Sandahl, (1946). 
Pedagogisk kalender för svenska hem, (1901). 
Swensk grammatika, Sahlstedt, Abraham, (1798). 
Pedagogik för folkskoleseminarier, Lundqvist, Sven, (1918). 
Anthropologie, Gruber, översättning av Fröberg, (1807). 
Bilder ur kyrkans historia, Ekström, N.O., (1911). 
Lärobok i teologien för elementarläroverken, Norbeck, A.E., (1910). 
Jesu Kristi Evangelium - Utkast till ny lärobok för kristendomsundervisningen, (1918). 
”Inför genombrottet - Några inlägg i svensk vänsterpolitik”, Berg, Fridtjuv, (1906). 
”Konung och statsråd - Politiskt föredrag hållet i Lund och landskrona den 22 februari”, Berg, 
Fridtjuv, (1914). 
Grundvalarna för vår kommatering, Lindroth, Hjalmar, (1924). 
Katekesstudie, Zetterlund, N., (1893). 
”Ett tillägg till den underdåniga petitionen för kristendomsundervisningen i våra folk- och småskolor”, 
(1907). 
Folkskolan såsom bottenskola, Berg, Fridtjuv, (1883). 
Våra sånglekar, Holm, Rurik, (1921). 
  



Ö2c:16 (1860–1938) 
Samling af de från början af år 1842 till slutet af år 1859 utkomne Författningar och Stadga, 
Cnattingius, A.J., (1860). 
Författningar rörande folkundervisningen, (1869, 1878). 
Folkskolestadgan m. m. rörande folkundervisningen, Bruhn, A. Th. (1882). 
Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, (1889). 
Författningar rörande folkskolelärare-seminarier och folkskolor m. m., Schulzenheim, Kastman, 
(1892, 1899). 
Författningar m. m. rörande Stockholms folkskolor, Ljungman, John, (1911). 
Folkskoleförfattningar, Engvall, J.E. (1932). 
Folkskolans löneförfattningar, Britth, Engvall, (1938). 
 
Ö2c:17 (1921–1935) 
”Ny undervisningsmateriell 1-10”, (1929-1933). 
”Lärarutbildningen – läsåret 1921-1922”. 
”Utredning angående de svenska skolväsendets organisation”, (1926). 
”Utredning och förslag rörande läroböcker vid allmänna läroverk och folkskolor m.fl. 
undervisningsanstalter”, (1935). 
 
Ö2c:18 (1914–1921) 
”Kungliga folkskoleöverstyrelsens underdåniga berättelse”, (1914-1921). 
 
Ö2c:19 (1914–1942) 
”Kungliga folkskoleöverstyrelsens underdåniga berättelse”, (1914-1921). 
”Författningar rörande kyrka, folkskolor och pastorsexpedition”, (1924-1942). 
 
Ö2c:20 (1901–1925) 
”Förteckningar över undervisningsmateriel för folkskolorna genom Ecklesiastikdep. resp. 
skolöverstyrelsen 1901—1925”, (1901-1925). 
 
Ö2c:21 (1926–1961) 
”Förteckningar över undervisningsmateriel för folkskolorna genom Ecklesiastikdep. resp. 
skolöverstyrelsen 1926—1933”, (1926-1933). 
Att undervisa med brevkurser, (1961). 
 
Ö2c:22 (1919–1942) 
”Förslag till undervisningsplan för rikets folkskolor”, (1918-1919). 
”Undervisningsplan för rikets folkskolor 31 okt” 1919. 
”Förslag till Undervisningsplan”, (1919). 
”Kungl. Maj:ts nådiga stadga för statens folkskoleseminarier den 3 juli 1914”, (1921). 
”Folkskolans löner och pensioner”, (1942). 
 
Ö2c:23 (1862–1924) 
”Stockholms folkskolor - Överstyrelsen fr Stockholms stads folkskolor underdåniga berättelse”, 
(1862-1872, 1892-1899). 
”Undervisningsplan för folkskolor av A-form, samt Exempel på undervisningsplaner för 
fortsättningsskolor 1919”. 
”Undervisningsplan för A, B, C och D formerna”, (1924). 
 
Ö2c:24 (1861–1866) 
Berättelser om folkskolorna i riket - avgivna av tillförordnade Folkskole-Inspektörer, (1861-1863, 
1864-1866). 
  



 
Ö2c:25 (1867–1876) 
Berättelser om folkskolorna i riket - avgivna av tillförordnade Folkskole-Inspektörer, (1867-1868, 
1869-1871, 1872-1876). 
 
Ö2c:26 (1872–1881) 
Berättelser om folkskolorna i riket - avgivna av tillförordnade Folkskole-Inspektörer, (1872-
1876,1877-1881). 
 
Ö2c:27 (1882–1892) 
Berättelser om folkskolorna i riket - avgivna av tillförordnade Folkskole-Inspektörer, (1882-1886, 
1887-1892). 
 
Ö2c:28 (1893–1910) 
Berättelser om folkskolorna i riket - avgivna av tillförordnade Folkskole-Inspektörer, (1893-
1898,1899-1904,1905-1910). 
 
Ö2c:29 (1868–1900) 
Sveriges officiella statistik – folkundervisningen, (1868, 1882-1885). 
Sveriges officiella statistik – folkskolorna, (1886-1890, 1891-1895,1896-1900). 
 
Ö2c:30 (1889–1910) 
Sveriges officiella statistik – folkskolorna, (1901-1904,1906-1910). 
Avlönings- och pensionsstatistik 1886—1888, (1889). 
 
Ö2c:31 (1891–1910) 
Sveriges officiella statistik – folkskolorna, (1891-1900, 1901-1910). 
 
Ö2c:32 (1869–1916) 
Matrikel över rikets orgelnister, kantorer och lärare, (1869). 
Svensk folkskolematrikel, (1904, 1910, 1916). 
 
Ö2c:33 (1862–1885) 
Stockholms folkskolor - Överstyrelsen fr Stockholms stads folkskolor underdåniga berättelse, (1862-
1885). 

Slöjdlitteratur (Ö2d) 
Volymerna innehåller handlingar från 1886–1960. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö2d:1 
”Slöjdundervisningsblad från Nääs”, (1886–1902). 
 
Ö2d:2 (1894-1938) 
”Slöjdundervisningsblad från Nääs”, (1894, 1898–1900). 
Införande och ordnadet av slöjdundervisningen för gossar vid Stockholms folkskolor, Hjalmar Berg, 
(1932). 
Slöjd – salar – verktyg m.m. för skolslöjden, Gunnar Nilsson, (1938). 
Modellserie för folkskolans slöjdundervisning, Alb. Nilsson, (1894). 
”Method and Procedure”, (1903). 
”Mönster för folkskolor och hemslöjd”, Carl C:son Wästfelt (u.å.). 



 
Ö2d:3 (1914-1959) 
”Stockholms folkskolor modellserier för träslöjd”, (1914). 
”Modellserie för träslöjd”, P. Aug. Hedström, (1922). 
”Träslöjd”, Hallén, Nordendahl, (1923). 
”Slöjd” Gunnar Ell, (1925). 
Med krita, nål och tråd, Elsa Valentin, (1925). 
”Förslag till arbetsuppgift i slöjd”, P.A. Hedström, (1934). 
”Vårslöjd”, (1936). 
”Slöjdbilder från Nääs”, Holmqvist, Nyreen, (1938). 
”Slöjd – För fritid och förläggning”, (1941). 
”Lärokurs i teknisk ritning”, Hj. Berg, N. Smith, (1945). 
”Slöjd och ton”, nr 1-6, (1947). 
”Vi börjar slöjda”, Olsson, Forsmark, (1959). 
”En lista över Modellserier för Mariestads slöjdskola”, (u.å) 
”Byggnadsbeskrivning till skolmodellen Spiggen”, Fritz Huzelius, (u.å.) 
”Förteckningar över deltagarna vid August Abrahamsons stiftelse”, (1915-1950). 
 
Ö2d:4 (1913-1960) 
”Normallehrgang für den Papparbeits-Unterricht”, A. Pabst, (1913). 
”Nya slöjduppgifter”, Nilsson, Gunnar, (1932). 
Uppfostran och maskinernas tidsålder, Carl Malmsten, Erland Borglund, (1932). 
”Sveriges flotta”, årg.35, nr. 3 
”Modellbåtar”, särtryck, John Schüssler (1940). 
”Slöjd i bild”, Holmqvist, Nyreen, Holmqvist, (1944). 
”Metallslöjd”, (1960). 
”Träsniderimönster i allmogestil hemtade ur Nordiska Museet i Stockholm”, Wilhelm Oldenberg, 
(u.å.). 
 
Ö2d:5 (1888-1903) 
”Ritningar till modellserie för slöjdundervisningen i finska folkskolorna”, (1888). 
”Modellritningar för skolslöjd I-III”, Ivar Vihlman, (1901, 1903, 1903). 
 
Ö2d:6 (1888-1958) 
Arbejdsteknikker i treslöyd, A. Stubhaug, (1958). 
Overflatebehandling i treslöyd, Finn Krafft, A. Stubhaug, (1952). 
Metallslyd, A. Stubhaug, (1945). 
Handarbeids-bok, Henrik Solheim, (1910). 
Norsk Husflid og slöjd, Frölich, Sörensen, (1888). 
”Hjelp till selvhjelp Slöidlaere for skole og hjem I-III”, Kjennerud, Lövdal, (u.å, u.å, 1922). 
 
Ö2d:7 (1888-1953) 
”Arbejdstegningar till Askov-Nääs slöjd I-III”,Anders Nielsen, (1926,1927, 1927). 
”Askov-slöjd for seminarier” (1934). 
”Askov skoleslöjd”, (1950). 
”Slöjdbillder fra Askov Slöjdskole”, Sörensen, Vynne, (1953). 
”Vaerkstöj og materialeläre”, (1950). 
Almen legemlig opdragelse, Aksel Mikkelsen, (1908). 
”25 aars slöjdundervisningi danske börneskoler”, Aksel Mikkelsen, (1908). 
Slöjdundervisning, G. Galatius. 
Arbejdsstillinger, Aksel Mikkelsen, (1896). 
”Slöjdsagan i Danmark 1887”, (1888). 
”Slöjdsagan i Danmark 1889”, (1890). 
”Slöjdsagan i Danmark 1893”, (1894). 
”Dansk slöjdlaerereskole 1936-1939 – 19.22. aarsberetning, (1940). 



 
Ö2d:8 (1891-1934) 
Laerebog i dansk skoleslojd, (1934). 
Laerebog i dansk skoleslojd, (1940). 
”Opdrageren”, Aksel Mikkelsen, (1891). 
”Slojdlaere”, Aksel Mikkelsen, (1894). 
Haandbog i skoleslojd, A. Nielsen, (1914). 
Om slöjd, L. Thane, (1914). 
Slöjd som centralfag i ungdomskolen – del I-II, F. Jacobsen, (1920-1922). 
Laerebog i dansk skoleslojd, Aksel Mikkelsen, (1923). 
 

Nordiska grannländernas böcker (Ö2e) 
Volymerna innehåller handlingar från 1903–1960. Danmarkslaererförening 1874–1924 förvaras i 
Ö2d:7. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö2e:1 (1903–1956) 
Kristiania folkeskole;(Världsutställningen i Paris); 1900 
Norges Laererlag; diverse årsskrifter (1903–1916; 1921–35; 1939–1954; 1946–1947; 1948–1957; 
1954–1955; 1955–1956). 
Norges Laererlag i 25 aar; (1892–1917). 
Folkskolelaererutdannelsen i Norge; Beckholm. A; (1920). 
Kristiania Laererförening gjennom 100 aar 1821–1921; Beckholm. A. 
 
Ö2e:2 (1900–1945) 
Norges Laererförening; beretning om landsorganisationens virksomhed 1898–1900. 
Normalplan for Byfolkeskolen samt Landsfolkeskolen, (1939). 
Kulturgang og skole i Norge, Anderssen; Otto, (1917). 
Norrön Livskunst; Höverstad, Thorstein, (1941). 
Laererne som falt. 1940–1945; minnesskrift. 
 
Ö2e:3 (1942) 
Kirkenesferda, 2 ex, (1942). 
 
Ö2e:4 (1952) 
Norsk skolefolk; Del I-II (1952). 
 
Ö2e:5 (19481961) 
Romsdal Kringsleaererlag 1848–1948; (1948). 
Laereplan for forsök med 9:årig skol, (1960). 
Bergen folkeskule 1890–1911. 
Hoprekstad; Olav, (1960). 
Barn- og ungdomstegningens psykologi fra det 9. til det 24. året; Eng; Helge; (1961). 
 
Ö2e:6 (1848–1940) 
Norsk skulesoge - Det store interregnum 17 39–1827; Höverstad; Thorstein, (1918). 
Den nye barneskole; Festskrift till overlaerer Anna Sethne, (1937). 
Pedagogisk litteratur l - Norsk skolemuseum, (1940). 
”Skolehistoriske aktstykker Nr 5”; ”Lov om Almueskolevaesenet i Köbstaedene”, (1848). 
”Skolehistoriske aktstykker Nr 6”; ”Lov om Almueskolevaesenetl paa landet”, (1860). 
  



Ö2e:7 (1894–1920) 
Pedagogisk tidskrift, (1894). 
Det paedagogiske selskab genum hundrede aar; H. Kyne 1920. 
Laesebog for folksekolen; Nordahl; Rolfsen, 1896–1898. 
 
Ö2e:8 (1893–1912) 
Bidrag till den danske folkeskoles Historie – 1784–1818; 1818–1898, Larsen; Joakim 
Fredriksbergs skolevaesen og dets udvikling 1858–1900; Larsen; Joakim, (1901). 
Hvorledes skal jeg undervise?, (1912). 
Den danske folkeskole genom hundrade aar 1814–1914 – En festskrift, (1914). 
 
Ö2e:9 (1895–1960) 
Beretning om Danmarks Laererforenings 8. Alminde-lige Skolemode, (1921). 
Den danske skole, (1935). 
Dansk Skoleforening, 1950–1951. 
Beretning om det 13. Nordiske skolemöde Köbenhavn 1931, (1932). 
Bernadotteskolen – Den internationale skolen i Danmark, (1960). 
Statistiske meddelser om skolvaesendet i Danmark, (1895). 
”Gjentofte kommunelaererforenings feriekolonier”, häfte; 1936;1937;1938. 
 
Ö2e:10 (1890–1930) 
Samling af bestämmelser vedroroende Borges- og Al-mueskolevaesendet i Kjobenhavn, (1890). 
Aarbog for Danske Kulturhistorie; Bjerge; Poul 1891–1894; 1895–1897; 1898–1900. 
Handbog i lovgivning om den danske folkeskolen, (1930). 
 
Ö2e:11 (1924–1948) 
Danmarks folkskole 1924; (Skolstatistik). Biblioteket i undervisningens tjenste, (1933). 
Meddelser om folkeskolen; ungdomsundervisningen og laererdannelsen for aarer 1945, (1946). 
Psykologiske studie, (1950). 
”Köpenhavns kommuleskole” nr: 31, 1936; nr: 7, (1941). 
”Nordens laererindeforbunds tredje kursus”, (1937). 
Köbenhavns kommune Laererindeforening 1891–1941, (1941). 
Köbenhavns kommune Laererindeforening - 50 aars jubilaeum1891–1941, (1941). 
”Danmark. Vor skolestruktur”; Nielsen. N. 
Gamle danske ABCer og Laeseböger; Müller; Paul, (1948). 
 
Ö2e:12 (1861-1946) 
”Beretning om det Kjobenhavnske Sorger- og Almue-Skolevaesens Tilstand”, (1885–1887; 1897). 
Folkskoleväsendets i Finland utveckling 1865–1886, (1887). 
Föreningens tillblivelse och utveckling; Jansson; Algot, (1932). 
Folkskoleväsendets i Finland utveckling 1905–1910, (1912). 
Helsingforsstads folkskolor, redogörelser läsåret 1942/1943, 1946. 
 
Ö2e:13 (1892-1952) 
”Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland”, 1892; Finlands folkskola 50 år 1866–1916, 
(1916). 
17:de allmänna skolmötet 1919; Jansson; Algot; (1919). 
”Lantfolkskolans läroplan”; (1927). 
Folkskollärarnas föregångare i Finland; Cavonius. G; (1943). 
Vasa stads svenskspråkiga folkskola 75 år; Mitts E. A. (1944). 
Skolväsendet i Finland; Kallio; Niilo; (1948; 1952). 
”Förslag rörande folkskoleväsendet i Finland”; Cygnaeus; U; (1861). 
  



Ö2e:14 (1893-1952) 
”Finska svenska folkskollärarförenings årsberättelser”; (1911–1912; två häften). 
”Suomen Kansakonlunspettajain Litto”; (1893–1943). 
Jakobstads svenska folkundervisning 1800–1950; Birch; J.A; (1952). 
”Folkskolans läroplanskommittés betänkande II”; (1952). 
Föreningen svenska folkskolans vänner; (1952). 
Några uppgifter om den svenska befolkningen i Finland; Pontén; Einar; (1952). 

Periodikasamling (Ö3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1846–1956. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö3:1 
”Tidskrift för lärare och uppfostrare”, (1846–1848, red: Dahlström, Ekendahl), (1849–1850, red: 
Bagge, Falk). 
 
Ö3:2 
”Tidskrift för folkskolelärare och folkskolebildningens vänner” (1849–1853, red: Ekendal). 
 
Ö3:3 
”Skolvännen –utgiven av medlemmar i Göteborgs skollärareförening”, (1864–1866). 
 
Ö3:4 
”Skolvännen – utgiven av medlemmar i Göteborgs skollärareförening”, (1866–1871), ”Nya 
skolvännen – folkskolans tidning”, (nr:1 1971). 
 
Ö3:5 
”Föreningen – tidskrift för folkskolans och kyrkomusikens vänner”, (1857–1860, red: Ekström). 
 
Ö3:6 
”Föreningen – tidskrift för folkskolans och kyrkomusikens vänner”, (1861–1865, red: Ekström). 
 
Ö3:7 
”Tidningen för folkskolan”, (1866–, red: Anjou, Kastman), ”Tidskrift för folkundervisningen”, (-1884, 
red: Anjou, Kastman, Lundgren, Kylander). 
 
Ö3:8 
”Tidskrift för folkundervisningen”, (1882–1893, red: Anjou, Kastman m fl). 
 
Ö3:9 
”Tidskrift för folkundervisningen”, (1894–1911, red: Anjou, Kastman m fl). 
 
Ö3:10 
”Veckoblad för folkundervisningen”, (1878–1879, red: Segerstedt). 
 
Ö3:11 
”Veckoblad för folkundervisningen”, (1880, red: Segerstedt). 
 
Ö3:12 
”Veckoblad för folkundervisningen”, (1881, red: Segerstedt). 
 
Ö3:13 
”Veckoblad för folkundervisningen”, (1882, red: Segerstedt). 



 
Ö3:14 
”Veckoblad för folkundervisningen”, (1878, red: Segerstedt). 
 
Ö3:15 (1862-1954) 
”Monitören”, (1862). 
”När vi sitta i vår skolbänk”, (Halmstads folkskolebarns egen tidning 1943–1946). 
”Vår tidning”, (Malmö folkskolebarns egen tidning från Västra skolan Malmö, 1946–1950), 
”Högre-Folkskolans jul”, (1947–1950, 1952, 1954). 
 
Ö3:16 (1913-1921) 
”Svenskt arkiv för pedagogik”, (1913–1918). 
”Svenskt arkiv för pedagogik”, (1919–1921). 
 
Ö3:17 
”Arkivet för psykologi och pedagogik”, (1922–1929). 
 
Ö3:18 (1935-1952) 
”Pedagogisk forum”, (1935–1937). 
”Pedagogisk forum – för lärarutbildning och uppfostran”, (1946–1952). 
 
Ö3:19 
”Pedagogiska spörsmål – Tidskrift för nyare pedagogiska rörelser”, (1923–1940, red. Edelstam m fl). 
 
Ö3:20 
”Verdandi – tidskrift för ungdomens målsmän och vänner”, (1883–1919). 
 
Ö3:21 
”Verdandi”, (1914–1926). 
 
Ö3:22 ”Samverkan – Tidskrift för Sveriges småskollärarinneförening”, (1941–1943). 
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