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 Agence Pol-radio (1939-1941?) 
1940-1941 nr: 111-202 (luckor nr: 115, 117, 157, 178) 
 
 Archiv für Bevölkerungspolitik, Sexualethik und Familienkunde (1931-1933)  (forts av 

Archiv für 
 Bewölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik 1934-1943) 
1931-1939 
 
Ariel : NTO:s tidning (1938-1965)  (forts Templarkuriren 1922-1938, forts av Accent : en 
tidning från IOGT-NTO 1965-) 
1939-1965 
 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia (1971-2009) 
1971-1997 nr: 1-20, 27-68 
 
Arte & marte (Årsskrift) (1905-1957)  (Svenska adelsförbundet)  (forts av Arte et morte 1959-) 
1918-1921 
 
Brand (1898-1979) (utg. Anarkistiska federationen i Sverige)  (forts av Basta 1980) 
???? 
 
 Britain today (?) 
1945-1947 
 
 British weekly (?) 
1943: okt 
 
Bulletin / Polska legationen. Pressavdelningen (1943-1945)  
1944-1945 
 
 Comments from the American press (1943-1944) 
1944 
 
Dagens arbete (1997-)  (forts Metallarbetaren 1914-1996, forts Industrifacket 1993-1996, 
införlivar Grafia 1907-1998) 
1998-200? 
 
 Danmark (?) 
1941-1945 
 
DDR-revyn (1970-1990)  (forts TDR- revyn 1956-1970) 
1970-1990 ( luckor mellan 1970-1985)  
 
Folkungabladet  : nordisk orientering (?) 
1939-1947 
 
Framtiden : tidskrift för fosterländsk odling (1868-1877) 
1870 
 



 Fred och frihet : medlemsblad för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, 
Svenska 

 sektionen (1938-)  
1939-1941, 1943, 1952, 1961-1993 ( luckor ) 
 
 Frisinnad tidskrift (1936-) 
1941-1942, 1944-1951, 1954-1955, 1988-1989 
 
 Fritt forum : demokratisk debatt (1952)  
1952 
 
Gymn : tidskrift för nordisk ras-och kulturförnyelse : organ för Gymniska förbundet (1928-1932) 
1928-1932 
 
 Gymnastbladet : organ för Stockholms gymnastikförbund (1936-1977) 
1940-1942 
 
 Husmodern (1917-1988) 
1924-1939 (luckor), 1940-1947 (enstaka nr) 
 
 Husmodersförbundets medlemsblad (1926-1952)  (forts av Husmodersförbundets 

tidskrift 1953- 
 1969, forts av Hem och samhälle 1970-) 
1933-1974 
 
Hvita bandet (se Vita bandet) 
 
Håndslag  : fakta og orientering for nordmenn (1942-1945) 
1942 nr: 7 – 1945 nr: 5 
 
Hörde ni / Radiotjänst (1947-1956) 
1948-1956 
 
 Idun (1888-1963)  (införlivar Hvar 8 dag 1899-1933, forts av Idun-Veckojournalen 1963-

1967) 
1916-1962 (luckor)  
 
Idun-Veckojournalen (1963-1967)  (forts av Veckojournalen 1967-1980, forts av 
Månadsjornalen 1980-2002) 
1963-1967 
 
 Janus (1933-1941)  (Norge)  
1933-1941 
 
 Konkret : det nya månadsmagasinet (1967-1969)  (utg. Bo Cavefors, Nordal Åkerman) 
1967-1969 
 
 Konst och konstnärer (1910-1914)  
1910 
  
 Lantarbetaren : organ för Mellersta Sveriges lantarbetareförbund (1908-2001)  (forts av 
 Kommunalarbetaren 1911-) 
1950-1967 
 



 Liberal debatt (1948-) 
1950-1990, 1999-2002 
 
 Livet i Tjeckoslovakien (1953-1970) 
1960-1966 
 
 Londoner Brief (?) 
1940: 5-13 
 
 Medborgaren : Allmänna valmansförbundets månadsblad (1920-) 
1928-1946 
 
 Mellanfolkligt samarbete (1931-1952)  (införlivas av Världshorisont : tidskrift för FN:s 

idéer 
 1947-)    
1931-1952 
 
 Merkur : deutsche Zeitschrift für europäisches Denken (1947-) (Tyskland) 
1961-1964 
 
Metallarbetaren (1914-1996)  (forts av Dagens arbete 1997-) 
1936-1996 
 
 Minervas kvartalsskrift (1957-1975)  (Norge) 
1958:2-1961:1, 1967-1972, 1975:1 
 
 Morgenbladet (1819-)  (Norge / Dagstidning)  ? 
1947 
 
 Morgonbris : arbeterskornas tidning (1904-1992)  (forts av S-kvinnor, Morgonbris 1993-

1998, 
 forts av Morgonbris 1998-) 
1929-1930, 1935, 1940-1957 
 
 MSN : monthly science news (1941-1947)  (Storbritannien)  
 1942-1945 
 
Nationell tidskrift : organ för Sveriges nationella ungdomsförbund (1918-1929)    
1926-1929 
 
Der Norden : Monatsschrift de Nordischen Gesellschaft (?) 
1939-1944 
 
 Nordisk orientering (?) 
1948-1949 
  
 Nordisk revy : tidskrift för Norden rörande politiska och kulturella spörsmål (1903-1904) 
1904, 1908 (?) 
 
 Norska åsikter (1943-1944) 
1943-1944 
 
 De NV / uitgegeven door het Bureau zorg-uitgewekenen en het persbureau van het gezantschap 

 van het Koninkrijk der Nederlanden te Stockholm (1944-1945) 
 ????  

 



 Ny militär tidskrift (1927-1961) 
1939-1955 
 
Nya vägar : organ för ungdomens fredsförbund (1955-1966) 
1950-1962 (?) 
 
 Nyheter från Sovjetunionen (1942-1990) 
???? 
 
Nyheter från Storbritannien (1940-1946) 
1940-1946 
 
 Nyt fra Norden (?) 
???? 
 
 OmVärlden : tidningen om global utveckling (1995-)  (forts SIDA rapport 1985-1994, 

forts 
 Rapport från SIDA 1970-1984)  
1995-99 
 
 Orientaliska studier (1969-) 
1987-1989 
 
 Orkesterjournalen (1933-1991)  (forts av OJ : Orkesterjournalen : om jazz 1991-) 
1959, 1962-1999 
 
 Paletten / utg. Göteborgs konstnärsklubb (1940-) 
1949-1993 
 
 Peace courier (1970-) 
1970-1971 
 
 Politisk tidskrift (1941-1995)  (sammanslagen med Ung center 1964-1995, forts av Ung 

center & 
 Politisk tidskrift 1996-2007)  
1950-1986 
 
 Polstjärnan : nykterhetstidning / utg Studenternas helnykterhetssällskap (1896-1973) 
1915-1919, 1931, 1933-1939, 1942-1944, 1947 
 
RA-nytt : Riksarkivet informerar (1969-1991) 
1971-1989 
 
 RFSU bulletinen (1991-) 
 ????  
 
 Rysk revy (?) 
1983-1986 
 
Röster i Radio (1930-1956)  (forts Radioföreläsningar 1928-1929, forts av Röster i radio TV 
1957-1994, införlivar Läs-Femina 1979-1981, förenas med Hänt i veckan 1964-1994, forts av Se 
& hör 1994-, forts av Populär vetenskap 1994-1997) 
1934-1970, 1985-1994 
 



SAP-information (1936-1945)  (utg. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti)  (forts 
Informationer för socialdemokratiska talare och debattörer 1932-1935, forts av Fakta 1946-1953, 
forts av Aktuellt i politik och samhälle 1954-1972, forts av Aktuellt i politiken (s) 1972-1991, forts 
av AiP 1992-1995, forts av Aktuellt i politiken 1995-) 
1936-1945, 1949, 1953 
 
 Die Sitten der Völker (?) 
Nr: 35-56 
 
 Socialistisk debatt (1967-) 
1990-???? 
 
SLU-bladet (1927-1963) (utg. Svenska landsbygdens ungdomsförbund)  (forts By och bygd 
1921-1926, forts av Ung center 1964-1995, forts av Ung center & Politisk tidskrift 1996-2007) 
1932-1955 
 
Storm : agitationstidning / utg. Sveriges syndikalistiska ungdom (1932-1949)    
1938-1942, 1944-1946, 1949 
 
Stormklockan (1909-1985) 
1911-1912, 1937-1951, 1959-1962 (enstaka nr) 
 
 Svensk linje : organ för Sveriges konservativa studentförbund (1942-) 
1951-2001 
 
 Den Svenske folksocialisten (1939-1950) 
1939-1949 
 
 Sydasien : politisk och kulturell tidskrift (1984-) 
 1985-1998 
 
Tempelkuriren (1922-1938)  ( forts av Ariel 1938-1965) 
1936-1938 
 
 Tema arkiv (1991-) OBS Placeras i Floden? 
1995- 
 
 TfMS : tidskrift för mellanösternstudier (1994-2004) 
1998-2000 
 
 Tidskriften Tibet (1976- utkom ej 1983)  OBS Placeras i Floden  
1976-1993, ????- 
 
TR : Tidsrevyn (1943-1945)  (forts Tyska röster 1941-1943) 
1941-1945 
 
 Ung höger : organ för Högerns ungdomsförbund (1946-1969)  (forts Ungsvensk  lösen 

1934- 
 1946, forts av Moderat debatt 1969-1996, forts av Blått 1996-)  
1947-1969 
 
 Unga tankar / utg. Godtemplarnas ungdomsförbund, Stockholm (1905-1972) 
???? 
 

Ungsvensk  lösen (1934-1946)  (forts av Ung höger 1946-1969) 



1937-1946 
 
Veckojournalen  (1967-1980)  (forts Idun-Veckojournalen 1963-1967, forts av 
Månadsjournalen 1980-2002) 
1932-1979 (1932-1938 enstaka nr.) (luckor 1943-1945, 1947, 1956, 1970-1971 ) 
 
 Weekly Bullentin on the spiritual  issues of the war (?) 
1940-1942 
 
 Velhagen & Klasings Monatshefte (1891-1953) 
1914-1915 (enstaka nr) 
 
 Verdandisten : organ för Nykterhets-orden Verdandi (1897-) 
1933-1975 
 
 Vi i norden (1969-1990) (utg. Föreningen Norden)  (sammanslagen med Nordens 

tidning 1943-) 
1970-1985 
 
 Vi mänskor (1969-) (utg. Svenska kvinnors vänsterförbund)  (forts Vi kvinnor 1947-1968) 
1977-1994 
 
 Vita bandet : tidskrift för Svenska kvinnors kristna nykterhetssällskap (1904-2006)   
 1957-1982 
 
 Die Woche : moderne illustrierte Zeitschrift (1899-1944)  
1917-1918 (enstaka nr.) 
 
 Vrij Nederland (1940-) 
1943-1944 (enstaka nr.) 
 
 Värld och vetande : populärvetenskaplig tidskrift (1951-1998) 
1982-1994 
 
 Världen och vi : specialnummer av Världsfederationsnytt : organ för Sveriges 

världsfederalister 
 SAV (1954-2008)  (forts Världsfederationsnytt 1948-1953) 
1954-1979 
 
 Världshorisont : tidskrift för FN:s idéer (1947-)  (införlivar Mellanfolkligt samarbete 

1931-1952)  
1950-1954, 1960-1969. 1982-1994 
 
Vår sång (1928-1949)  (forts av Tidskrift för det folkliga musiklivet, Vår sång 1950-1954, 
forts av Musiklivet , Vår sång 1955-1994, forts av Körlivet 1964-1965, forts av Tidningen 
Körsång 1996-)   
1949-1979 
 
 Vår tid : marxistisk tidskrift (1945-1964) 
 1945-1962  
 
 Zenit : organ för Syndikalistiska ungdomsförbundet (1957-1997)    
1967-1995 
 
Österreich / Österrikiska föreningen i Sverige  - ÖVS (1945-1949) 



194? 
 
 ÖZ : Österreichische Zeitung (1944-1946) 
1944-1946 
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