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Handskrift 138. Handlingar från Svenska skolmuseet 
Svenska skolmuseet grundades 1908 och hade lokaler i Skolöverstyrelsens byggnad på 
Hantverkargatan i Stockholm. Här fanns samlingar av undervisningsmaterial och skolinventarier. 
Skolmuseet hade både en uppgift att förmedla information om modernt pedagogiskt material såväl 
som att skapa en skolhistorisk samling. Verksamheten bedrevs genom statliga anslag samt bidrag 
från Stockholms stad och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande.  
Svenska skolmuseets verksamhet upphörde 1966 och delar av deras samlingar överfördes då till 
Nordiska museet. 

Från den skolhistoriska samlingen vid Svenska skolmuseet har till Umeå universitetsbibliotek 
överförts diverse handlingar som nu samlats i ett eget arkiv. Materialet består främst av betyg, 
fotografier, handskrifter och undervisningsmaterial. Handlingarna är i huvudsak från 1800-talet 
eller tidigt 1900-tal.  
Vid Nordiska museets arkiv finns ytterligare arkivmaterial från Svenska skolmuseet och dess 
verksamhet.  
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Förteckning 

Betygshandlingar, intyg  138:1 

Betyg och handlingar tillhörande folkskolläraren Erik Eriksson f 1836 i 
Rättvik 
Betyg och handlingar tillhörande folkskolläraren Lars Lindberg f 1825 i 
Ekshärad 
Seminariebetyg 1861 för Tyko Mikaelsson Lindeqvist (med bifogad 
berättelse) 
Avgångsbetyg från Småskollärarseminariet 1878 för John Emil 
Björkman (även tidningsklipp om underbarnet Björkman som tog 
examen vid tio års ålder)  

 

Handlingar kring folkskolor  

Diverse handlingar kring folkskolor i Marbäck, Rydaholm, 
Skrekarhytte, Söderbärke, Thorestorp, Öxabäck och Lindesnäs Bruk. 
Tidningsartiklar och handlingar rörande Falköpings Folkskolas äldre 
historia, 1921-1926 

 

Skolor i Stockholm  

Utdrag ur journalen vid Catharina och Maria kateketskolor 1845  
Avskrift av brev från Herman A. Nylén 1929 med uppgifter kring 
skolor i Stockholm. 
Sammanställning 1949 över Stockholms kommunala skolbyggnaders 
ålder. 

 

Övriga handlingar  

Exempel på betygshandlingar (ej ifyllda) från Folkskoleseminariet i 
Uppsala, 1800-tal. 
Collegium öfver Wexelundervisnings Scholors inrättande och 
handhafvande, handskrift påträffad bland avlidne komminister 
Asplund i Floda efterlämnade papper år 1901. 
Kostdagar för Blybergs byamän, restlängd från 1880-talet 
En inspektion i norra Skåne, handskrift, u. å.  
Exempel på välskrivningsprov från 1800-talet 

 

Äldre undervisningsmaterial 138:2 

Sju planscher uti Christendoms-Lära 
Två skrivtavlor med fransk grammatik 

 

Äldre småtryck och särtryck  138:3 

Tal vid invigningen av Erke-Stiftets Seminarium för Folk-skollärare d 6 
Maj 1843 
Program vid invigningen af ett nytt Gymnasii- och Skol-hus d. 10 Nov 
1826 
Tal vid öppnandet af Stockholm Gymnasium den 4 October 1821 
Arvid Gierow: En egendomlig skolform - växelundervisningen 
(Särtryck ur Svenska folket genom tiderna, 1939) 
Arvid Gierow: Modern uppfostran och undervisning (Särtryck ur 
Svenska folket genom tiderna, 1939) 

 

Fotografier  138:4 

Fotografier från början av 1900-talet av skolbyggnader, arbetsstugor, 
gruppbilder (Delar av fotografisamlingen har troligen använts som  



utställningsmaterial vid världsutställningen i St Louis 1904)  
 


