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INLEDNING 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv – syfte och organisation 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JFA) är en ideell förening för enskilda arkivbildare i Jönköpings län. 
Arkivets uppgift är att insamla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer 
av folkrörelsekaraktär i Jönköpings län. Föreningens verksamhetsområde är Jönköpings län. (Stadgar 
för Jönköpings läns folkrörelsearkiv. § 3 Ändamål.) 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv bildades 1972 av ett stort antal folkrörelseorganisationer samt 
kulturnämnderna i länets kommuner. Medlemsavgiften är 1300 kronor per år, med undantag för 
ungdoms- och handikapporganisationer som betalar 700 kronor per år. Dessutom finns en avgift för 
mängden material som förvaras i arkivet, för närvarande 150 kronor/hyllmeter och år. Genom 
organisationernas (distriktens) medlemskap får de lokala avdelningarna/föreningarna rätt till 
avgiftsfri deposition och service.  År 2018 var antalet anslutna organisationer 163 st. Antalet har 
minskat något på grund av upphörande eller sammanslagningar av distriktsorganisationer.  
 
Sedan 2010 hyr Folkrörelsearkivet lokaler i Arkivhuset på Slottsgatan 6–8 i Jönköping, med 
Jönköpings kommun som hyresvärd. Här finns arkiv, kontor och sammanträdesrum, samt möjlighet 
att ta emot forskare i den gemensamma forskarsalen i Arkivhuset. Ingång till Folkrörelsearkivet sker 
via Stadsbiblioteket, alternativt parkeringshuset Biblioteket. 
 

 
Den gemensamma entrén för Arkivhuset, Stadsbiblioteket och Länsmuseet. Foto: Lars Östvall. 
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Entré via Stadsbiblioteket. Foto: Lars Östvall. 
 

 
Arkivhusets entré. Foto: Lars Östvall. 
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Årsmötet 2018 
 
Folkrörelsearkivets årsmöte 2018 hölls på Gislaveds Industrimuseum, måndagen den 16 april. Karl-
Gunnar Johansson på industrimuseet gav de församlade delegaterna en intressant föreläsning samt 
rundvandring på museet. Årsmötet tog därefter vid och det socialdemokratiska kommunalrådet i 
Gislaved, Marie Johansson, valdes till årsmötesordförande. Folkrörelsearkivets chef Lars Östvall 
valdes till sekreterare, Raymond Pettersson (Centerpartiet och Värnamo kommun) och Sivert Nilsson 
(SKPF) valdes till justerare, tillika rösträknare.  
 
Styrelsen som utsågs för 2018–2019 fick följande utseende: 
Rolf Lindberg (ABF), ordförande 
Inga-Maj Eleholt (Centern), vice ordförande 
Mari Lindahl (representant för Region Jönköpings län), ledamot 
Kenneth Jägsander (SRF), ledamot 
Birgitta Glennåker (FN-distriktet), ledamot 
Eva Rågfeldt (IOGT-NTO), ledamot 
Iréne Oskarsson (Hembygdsförbundet), ledamot 
Ulla Harström (SPF), ersättare 
Tomny Lindqvist (LO), ersättare 
Mats Andersson (Socialdemokraterna), ersättare 
Eber Fransson (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet), ersättare 
 
Arbetsutskottet utgörs av ordförande Rolf Lindberg, vice ordförande Inga-Maj Eleholt, Region 
Jönköpings läns representant Mari Lindahl, samt arkivchef Lars Östvall. 
 
Valberedningen består som tidigare av Roland Björn (HSO), sammankallande, och Karin Widerberg 
(ABF). Föreningens revisor är Per-Olof Bladh (Vänsterpartiet), ordinarie, med Inga Fingal (HSO) som 
ersättare. Som tidigare år anlitas auktoriserade revisionsbyrån PwC, revisor Eric Valfridsson, som 
extern revisor. Maria Lundblom Bäckström är Region Jönköpings läns revisor gentemot föreningen. 
 

 
Arkivchef Lars Östvall tackar kommunalrådet Mari Johansson för väl genomfört ordförandeskap vid 
årsmötet. Foto: Richard Fransson. 
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Styrelse- och AU-sammanträden 
 
Under 2018 har hållits fem styrelse- och sju AU-sammanträden. Dessa har i regel hållits i 
Folkrörelsearkivets lokaler i Arkivhuset, Jönköping.  
 
 
Verksamhetsplan för 2018-2019 
 
Folkrörelsearkivet har under året arbetat utifrån den verksamhetsplan som medlemmarna fastställt 
vid tidigare årsmöte. Denna har samordnats med det uppdrag som Folkrörelsearkivet fått från Region 
Jönköpings län inom ramen för den regionala kulturplanen. Särskilt fokus har legat på dels samtal om 
en eventuell ny arkivorganisation för länet, dels på den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven. 
Dessa fokus ligger fast även under nästkommande år. 
 
 
Personal 
 
Personalen har 2018 bestått av: 
Lars Östvall  arkivchef 
Richard Fransson 1:e arkivarie 
Anna Sundin  arkivarie 
Monika Lundström arkivassistent (25%) 
Suzanne Berger arkivassistent (50%) 
David Stavenheim arkivassistent (timanställd) 
 
Arkivet har dessutom under året tagit emot ytterligare några personer för kortare praktik och 
arbetsprövning. Av dessa kan särskilt nämnas Sebastian Karlberg, arkivstuderande vid Lunds 
Universitet, som praktiserade på arkivet under november månad 2018.  
 

 
Folkrörelsearkivets sammanträdesrum och bibliotek. Foto: Lars Östvall. 
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Per Ericsson (1936 – 2018)  
 

 
Per Ericsson i arkivet 1981. Foto: Smålands Folkblad. 
 
Per Ericsson, fd chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv, gick bort den 26 april. Ericsson var född i 
Jönköping 1936 och efter studier i Uppsala kom han i början av 1970-talet tillbaka till Jönköping. För 
det då nystartade Jönköpings läns folkrörelsearkiv genomförde han hösten 1974 en inventering av 
fackliga organisationer. Folkrörelsearkivet hade då ännu inte någon fast anställd personal. Sedan 
medel anslagits för att anställa en föreståndare för arkivet utsågs arkivarie Börje Hjort till 
föreståndare 1975 och strax därpå fick Per Ericsson anställning som arkivassistent. 1985 efterträdde 
han Hjort som chef för arkivet. Efter dryga 15 år på chefsposten pensionerades Ericsson år 2001. 
 
Utöver sin gärning inom folkrörelse- och föreningslivet i Jönköpings län har Per Ericsson haft ett stort 
intresse för lokalhistoria. I många år arbetade han med en demografisk databas, en mäktig 
sammanställning av jönköpingsbor under 1600- och 1700-talet, som nu finns tillgänglig i Arkivhusets 
forskarsal. Bland hans skrivna alster märks bland annat “Jönköpings jordegummor: från 1600-talets 
vidskepelse till 1700-talets vetenskap” (1999) och “Ett läroskrå och konstgille som kan fägna och 
förnöja: Jönköpings målare, bildhuggare och tapetmakare under fem sekler”. Ett otal tidskrifts- och 
tidningsartiklar kommer också från hans penna. Han hade ett brett intressefält och var alltid generös 
med att dela med sig av sina forskningsrön, till stor hjälp för andra lokalhistoriska forskare. 
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ARKIVLEVERANSER OCH ORDNANDE 
 
Arkiv 
 
Bestånd 
Arkivbeståndet i Folkrörelsearkivet utgjordes vid årsskiftet 2017/2018 av 5263 förtecknade arkiv, 

samt drygt 500 oförtecknade arkiv. Vid utgången av 2018 utgjordes det ordnade arkivbeståndet av 

5420 arkiv. 

Inkomna leveranser 
Under 2018 har 295 arkivleveranser inkommit. Det handlar främst om depositioner, men också om 
ett antal gåvor. Ungefär hälften av leveranserna är kompletteringar till befintliga arkiv. Mottagande, 
kvittens och grovsortering har i första hand utförts av arkivarie Anna Sundin. Även Monika 
Lundström och Suzanne Berger har varit behjälpliga med arkivleveranser, reversalsskrivning och 
uppsortering av arkiv.  
 
Ordnade och förtecknade arkiv 
Under året har 119 leveranser ordnats och förtecknats. Samtliga förtecknade arkiv finns listade på 
Folkrörelsearkivets hemsida www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se. Det ordnade arkivbeståndet har 
nu ökat till 35 591 volymer (vid 2018 års utgång). Ordnings- och förteckningsarbete har 
huvudsakligen utförts av David Stavenheim och Monika Lundström. Utredning av arkivbildare, arkiv 
och leveranser, inskrivning i databas (förteckningar, statistikuppgifter, placering m m), etikettering 
och arkivläggning har skötts av Monika Lundström. Hon har också skött utskrift och kopiering av 
arkivförteckningar till vårt arkiv, till Forskarsalen och till deponenten. För databas (FileMaker) och 
andra register svarar i första hand 1:e arkivarie Richard Fransson. 
 

 
Tabell över inkomna och ordnade leveranser 2014-2018. 
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01. Arbetstagarorganisationer 
02. Frilufts- och naturvårdsorganisationer 
03. Försvars- och fredsorganisationer 
04. Gymnastik- och idrottsorganisationer 
05. Handikapporganisationer 
06. Humanitära och sociala organisationer 
07. Kulturella organisationer 
08. Kvinnoorganisationer 
09. Nykterhetsorganisationer 
10. Politiska organisationer 
11. Religiösa organisationer 
12. Studieorganisationer 
13. Ungdomsorganisationer 
14. Övriga organisationer 
Organisationsindelning (från Folkrörelsernas Arkivförbund) 
 
 

 
Vy från arkivet. Foto: Richard Fransson.  
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Affischer 
 
Från föreningen Qulturfolket i Vetlanda har det under året inkommit ett femtiotal affischer. Andra 
föreningar som lämnat affischmaterial är Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, Lärarförbundet 
Nässjö, Föreningen Norden Jönköpings lokalavdelning, Vetlanda arbetarekommun med flera. Även i 
år har affischmaterial tillförts det så kallade Musikarkivet (2011/218), däribland "Årets musikfest" 
(28/9 1986). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1:e arkivarie Richard Fransson ordnar i affischskåpet. Foto: Johan Werner Avby. 
 

Affisch från Qulturfolket Vetlanda. Affisch från Vänortsföreningen 

Jönköping-Bangladesh. 
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Fanor och standar 
 
Fanor och standar har inkommit från bland andra SLU Villstad, Vetlanda Fackliga Centralorganisation 
(FCO), Svenska Träindustriarbetareförbundet, avd. 381 Myresjö, Sveriges Arbetsledareförbund avd. 
174 Värnamo med flera. 
    

   
 
 
 
 

 
 
  

Standar tillhörande Sveriges 

Arbetsledareförbund avdelning 174 

Värnamo 

Fana tillhörande Svenska 

Träindustriarbetareförbundet avdelning 

381 Myresjö 
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Fotografier, film och ljud 
 
Under året har inkommit runt 70 leveranser innehållande fotografier, bland annat från Föreningen 
Norden Jönköpings lokalavdelning (lev 2018/035), De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse (DKSN) 
(lev 2018-070), Gnosjö SPF (lev 2018/075), Marianne Harrysson-Svenssons personarkiv (lev 
2018/094), Eklundshovs Koloniträdgårdsförening (lev 2018/106), Eksjö Scoutkår (lev 2018/121), Unga 
Örnar Vetlanda (lev 2018/132), Smålandsbankens Idrottsförening (lev 2018/168) med flera.  
 

 
Fotografen Stig Ljung (1934 – 2018) 
 
Den största leveransen av fotografier under året är emellertid det fotoarkiv som skänkts av 
fotografen Stig Ljung, Slågarp, Skåne. Hans fotografiska gärning sträcker sig tillbaka till 1950-talet, då 
han övertog Rylanders fotoateljé i Jönköping. Ödet ville dock att kvällen innan fotoarkivet skulle 
hämtas i Skåne, fick  Stig Ljung föras till lasarett med ambulans. Endast ett par dagar senare fick vi 
besked att Stig gått bort. Gåvan som Folkrörelsearkivet fått utgör ett mycket värdefullt tillskott för 
den lokalhistoriska forskningen.  
 
Omkring 40 000 fotografier, diabilder, negativ, pressklipp och andra typer av dokument har scannats 
av Armedia, (AMA, Jönköpings kommun). Här arbetar ett femtontal personer, varav flera med 
material från Folkrörelsearkivet. Även ljud digitaliseras hos Armedia. Den scanning av fotomaterial 
som sker hos Folkrörelsearkivet handhas i första hand av Suzanne Berger. Utöver löpande scanning 
av fotobeståndet handlar det om bilder i samband med olika rådfrågningar och ärenden. Ansvarig för 
scanning och registrering av foto och annan media är 1:e arkivarie Richard Fransson.  
Ett tiotal leveranser innehållande filmmaterial har inkommit under året. IOGT-NTO Nordstjärnan 519, 
Vaggeryd, har lämnat in 59 VHS-kassetter (lev 2018/027) som Folkrörelsearkivet tillsammans med 
Armedia digitaliserat. Film har även inkommit från Jönköpings läns jaktvårdsförening (lev 2018/289), 
SPF Seniorerna Bankeryd (lev 2018/050) med flera. 
 
För överföring till digitalt medium har 9 stycken rullfilmer skickats till SLC (Sveriges Ljud- och 
Migreringscentrum i Västervik). Även ljudband och ljudkassetter har digitaliserats med utrustning på 
Folkrörelsearkivet, såväl som hos Armedia. 
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Litteratur 
 
Sedan 2017 är Folkrörelsearkivets biblioteksbestånd tillgängligt som förteckning på arkivets hemsida. 
Förteckningen omfattar närmare 5000 volymer. Under 2018 har ett par hundra volymer tillförts 
biblioteket. Det har skett framför allt genom gåvor från hembygds- och andra föreningar.  
 

 
Bok av Ebba Ramsay, med hennes egen hälsning, endast några månader innan  
hon gick bort i oktober 1922. Gåva av Claes-Henrik Ågren. 
 
Via Göran Åberg, nestorn inom frikyrkoforskning i länet, har Folkrörelsearkivet fått en större 
boksamling som gåva av Claes-Henrik Ågren, Månseryd. Samlingen bestod mest av allmän väckelse- 
och annan religiös litteratur. I denna fanns även en liten skrift av Ebba Ramsay (1828–1922), 
författare, konstnär och socialt engagerad, som bland annat startade och drev vårdhem för barn med 
epilepsi på Vilhelmsro utanför Jönköping. Den lilla skriften, ”Guided step by step”, har en personlig 
dedikation från Ebba Ramsay själv. 
 

 
Foto: Johan Werner Avby.  
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Föremål 
 
I början på december inkom en arkivleverans tillhörande KFUM:s Skogskarlarnas Klubb (lev 
2018/274). Utöver möteshandlingar, matriklar, sångtexter mm innehåll leveransen även en hel del 
föremål av det ovanligare slaget (Se bilder nedan. Foto: Anna Sundin) 
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SERVICE OCH RÅDGIVNING 
 
Medlemmar  
 
Service till föreningens medlemmar har getts via telefon, e-post och besök. Det handlar både om 
rådgivning i praktisk arkivskötsel och om efterforskningar av material och uppgifter. Kontinuerligt 
informerar arkivets personal om verksamheten och om arkivskötsel. Flera föreningar har vidare varit 
hos oss för studiebesök och rådgivning i arkivfrågor. Scanning av inlämnat fotomaterial är också en 
service som ingår för medlemmar. Denna sker enligt prioritering och efter personella möjligheter. Vid 
ett par tillfällen har även Folkrörelsearkivet tipsat om vilka program som kan användas för att spara 
ner hemsidor.  
 

Allmänhet och forskare  
 
I Region Jönköpings läns kulturplan anges tillgänglighet till kulturliv som ett prioriteringsområde 
utifrån vilket Jönköpings läns folkrörelsearkiv ska arbeta. Arkivets webbsida är sedan den 1 januari 
2017 tillgänglighetsanpassad enligt direktiv från Region Jönköpings län. Sidan innehåller information 
om arkivet, arkivbestånd, allmänna råd i arkivfrågor med mera. Tillgänglighet till det fysiska 
arkivmaterialet har allmänheten genom besök på arkivet och i Arkivhusets forskarsal. Där finns 
fullständiga förteckningar över de drygt 5400 ordnade arkiv som förvaras hos Folkrörelsearkivet.  
 
Forskarsalen ligger under Stadsarkivets ansvar, men bemannas gemensamt av Stadsarkivet, 
Folkrörelsearkivet och Länsmuseet. Öppettiderna är desamma som Stadsbibliotekets. Bemannad är 
Forskarsalen måndag till fredag kl. 9-12 och 13-16. Från Folkrörelsearkivets sida är det framför allt 
arkivarie Anna Sundin som har pass i Forskarsalen, och det är också hon som deltar i de samråd och 
möten som hålls. Personalen i Forskarsalen tar emot besökare, ger introduktion till källor, databaser 
och andra digitala resurser, och till mikrofilmsläsare för tidningsläsning.  
 

 
Forskarsalen i Arkivhuset. Via dörren till vänster nås trapphuset och Folkrörelsearkivet, som finns på 
andra våningen. Foto: Lars Östvall. 
Rådgivning sker främst via telefon och e-post, men även vid besök på arkivet och besök ute hos 
föreningarna. Även privatpersoner vänder sig till Folkrörelsearkivet för råd och praktisk hjälp. Vissa 
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önskar även köpa arkivkartonger, syrefria papper m m för vård av sina egna värdefulla historiska 
dokument. Folkrörelsearkivet har i dessa fall sålt sådant material till självkostnadspris.  
Utöver de som besökt Folkrörelsearkivet vid olika arrangemang och studiebesök har arkivets 
personal servat drygt 500 personer, allmänhet, forskare och andra besökare. Till detta kommer ett 
större antal ärenden och förfrågningar som inkommer via telefon och e-post. Forskare från bland 
annat University of Glasgow (England), Luleå Tekniska Universitet och Jönköpings Högskola, liksom 
studenter från olika gymnasieskolor har använt vårt material, vilket resulterat i uppsatser och 
artiklar.  
 
Folkrörelsearkivet har även hjälpt olika föreningar med uppgifter och bilder, vilket resulterat i olika 
publikationer. Under 2017 har 288 stycken ärenden skrivits in i Folkrörelsearkivets nya 
ärendehanteringsdatabas. Databasen är ett bra hjälpmedel vid forskningsförfrågningar som kräver 
mer omfattande utredningar. Folkrörelsearkivet har vidare ett utbud av, främst lokalhistorisk, 
litteratur. Dessa försäljs via arkivets webbsida och Forskarsalen. För försäljningen svarar 
arkivassistent Monika Lundström. 
 

 
Richard Fransson och Anna Sundin i Arkivhusets forskarsal. Foto: Johan Werner Avby. 
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Studiebesök 
 
Vissa studiebesök, främst skolklasser, tar Folkrörelsearkivet emot tillsammans med Stadsarkivet. För 
skolelever finns numera ett särskilt program, vilket utvecklats av Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet och 
Länsmuseet (Richard Fransson, Jon Engström respektive Henrik Johansson). Genom detta får 
eleverna guidning till studier och uppsatsskrivning med förslag på olika ämnen.  
 

Datum Besökare Antal pers 

2018-02-14 Historielärarstudenter från Jönköpings Högskola 25 

2018-02-15 Historielärarstudenter från Jönköpings Högskola 15 

2018-03-28 Besök i Arkivhuset / Vaggeryds PRO 7 

2018-04-03 Besök i Arkivhuset / Immanuelskyrkans gäng 
"Gubbröra" 

15 

2018-04-11 ED-gymnasiet - Studiebesök inför arkivuppgift 7 

2018-04-18 Studiebesök från Regionarkivet - Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs stad 

3 

2018-04-23 Visingsö Hembygdsförening 5 

2018-04-24 Armedia (introduktion nya deltagare) 3 

2018-05-22 Besök från Kronobergsarkivet 9 

2018-06-07 Länsstyrelsen studiebesök på JFA 15 

2018-08-24 Arkivverksamma i Väst 16 

2018-10-04 Studiebesök från Lärlingens äldreboende 5 

2018-10-09 Fågelforsskolan Skillingaryd 77 

2018-10-11 MABBAS 12 

2018-11-08 PB-elever - intro arkivuppgift 13 

2018-11-22 PB-elever – arkivuppgift 4 

2018-11-29 Studiebesök från SPF Väster 22 

2018-11-29 Gudmundsgillet 6 

      = 259 st 
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UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 
 
Arkivens Dag 2018 
 
Även detta år var Folkrörelsearkivet ute i länet under Arkivens Dag. Tillsammans med kollegor från 
Jönköpings läns museum åkte 1:e arkivarie Richard Fransson till Habo kommunbibliotek och höll ett 
föredrag och visade bildspel på årets tema ”Fest och glädje” med anknytning till Habo kommun. En 
fotoutställning med bilder från Habo IF och Habo ABF sattes även upp i biblioteket. Utställningen satt 
uppe till strax innan jul. 
 
 

 
Program/flyer för Arkivens Dag 2018. Layout: Richard Fransson 
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Utställning om Folkets Hus och Folkets Park i samband med Arkivens Dag. Foto: Richard Fransson. 
 

 
Under Arkivens Dag höll arkivchef Lars Östvall ett uppskattat föredrag om ungdomar och popmusik i 
Jönköping på 1970-talet. Kultbandet Crut uppträdde i samband med detta. Foto: Lars Östvall. 
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Utställningar 

Arkivets utställning om den kvinnliga rösträttens historia, vilken tidigare år visats på Stadsbiblioteket i 
samband med Internationella Kvinnodagen 8 mars, visades ännu en gång i början av april. Det 
gjordes efter önskemål av Föreningen Norden och utställningen visades denna gång på bibliotekets 
andra våning. Utställningen togs ned först i början av maj och uppskattningsvis tog runt 1200 
personer del av den. Samma utställning visades i slutet av året även på Jönköpings Högskola under 
ett par veckors tid. 
 
Den 7 december arrangerade Jönköpings läns arkivförbund Arkivfika. Vid detta tillfälle presenterades 
utställningar och föredrag under rubriken ”Inspirationsdag om arkiv - olika perspektiv på Ljungarum”. 
Medverkande var Landsarkivet i Vadstena, Jönköpings stadsarkiv, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 
Jönköpings läns museum och Region Jönköpings län. Folkrörelsearkivets utställning och föredrag 
handlade om Jönköpings Motorklubbs verksamhet på Ljungarumsområdet från tidigt 1930-tal till 
sent 1950-tal. Evenemanget var välbesökt och uppskattat. Utställningarna stod kvar året ut och ett 
par månader in på 2019.  
 
 

  
Annons i JP den 5 december 2018. 
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Utställningar på temat ”Ljungarum”. I förgrunden ligger Landsarkivet i Vadstenas utställning och 
längst till höger är Jönköpings läns museums utställning. Foto. Rasmus von Arx. 
 

 
Stadsarkivets och Folkrörelsearkivets utställningar på temat ”Ljungarum”. Foto: Rasmus von Arx. 
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Visningar och program 
 
Vid fem schemalagda tillfällen under vår- försommar visade Folkrörelsearkivet film i Arkivhusets 
forskarsal. Efter förfrågan kördes dessutom första filmvisningen i repris, men denna gång i 
Rydbergrummet. På det hela taget blev film-serien väldigt lyckad. Eftersom ingen av filmerna hade 
ljud blev samtalen och minnena från publiken desto livligare.  
 

 

Affisch/flyer för Folkrörelsearkivets filmserie under våren 2018. Layout: Richard Fransson. 
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Arkivarie Richard Fransson höll i arrangemanget ”Film på arkivet” under våren. Här berättar Jan Asp 
om sina filmer, som han lämnat in för förvaring och digitalisering på arkivet. Foto: Lars Östvall. 
 

 
Film på arkivet. J-Södra-glimtar 1952. Foto: Richard Fransson (29 maj 2018). 
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”Sista resan med spårvagn i Jönköping” (utgiven 2018). 
 

 
I samband med släppet av boken ”Sista resan med spårvagn i Jönköping – En tidsdokumentation av 
Anders Wirén” höll Lars O Fältskog och Lennart Lindberg ett föredrag. Foto: Richard Fransson. 
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Affisch för Folkrörelsearkivets aktivitet i samband med Jönköpings kommuns festival på temat Vatten. 
Layout: Richard Fransson. 
 

 
Flera av deltagarna i Vattenrundan tog cykeln. Här strax innan inlämning. Foto: Lars Östvall. 
  



26 
 

Startdatum Namn på aktivitet Samarr. Delt. 

2018-01-23 Arkivinfo på Huskvarna Hundklubb  3 

2018-01-30 Film på Arkivet – Jönköping 1969 (Jan Asp)  31 

2018-01-30 Popcirkel  15 

2018-02-07 Film på Arkivet – Jönköping 1969 (Jan Asp) För Byggnads  10 

2018-02-13 Popcirkel  14 

2018-02-27 Popcirkel  11 

2018-02-28 Film på arkivet – 1 maj 1980 (Hans Paulsson)  17 

2018-03-21 Arkivinfo i Svenarum – Hembygdsrådets årsmöte Hembygdsrådet Vaggeryd 20 

2018-03-27 Film på arkivet – Jönköping 1950-60-talet (Jan Nilsson)  46 

2018-03-27 Popcirkel  14 

2018-04-06 Arkivinfo hos SPF Väster  10 

2018-04-10 Popcirkel  13 

2018-04-12 -
2018-05-08 

Utställning ”Kvinnlig rösträtt” På Stadsbiblioteket 1200 

2018-04-17 Popmusik på Rigoletto – föreläsning med livemusik Stadsbiblioteket 200 

2018-04-24 Film på arkivet – Jönköping 1940-talet mm  25 

2018-05-29 Film på arkivet – J-Södra-glimtar 1952 Odensbergstiftelsen 20 

2018-06-07 Sista resan med spårvagn i Jönköping – En 
tidsdokumentation av Anders Wirén 

JSBS / Lars Fältskog / 
Lennart Lindberg 

50 

2018-06-21 Sommarfika på arkivet  22 

2018-08-13 Arkivinfo för Hyresgästförening i Jönköping  10 

2018-08-19 Vattenrundan 2018 Jönköpings kommun (En 
del av H2O-evenemanget) 

40 

2018-09-12 Himlens mörkrum i Smedbyn Folkets Hus och Parker 80 

2018-09-18 Popcirkel  11 

2018-09-19 Fotografer i Jönköping 1841-1940 (LÖ) Hos JSBS 20 

2018-10-02 Popcirkel  11 

2018-10-16 Popcirkel  9 

2018-10-27 Föredrag/arkivinfo ”Hur viktigt har det varit, är det att 
bevara, historiskt, nu och framåt?” 

Jönköpings läns 
Hembygdsförbund 

60 

2018-11-10 Arkivens Dag. Föredrag. ”Fest och Glädje” Habo Kommun, JLM 30 

2018-11-10 Arkivens Dag. Utställning. ”Foto – Habo IF och Habo ABF” Habo kommun 200 

2018-11-10 Arkivens Dag. Föredrag. ”Diskotek & dunk, progg & punk – 
om ungdomsmusik i Jönköping på 1970-talet” 

Jönköpings läns 
arkivförbund 

155 

2018-11-10 Arkivens Dag. Utställning. ”Folkets Hus och Folkets Park”  440 

2018-11-13 Popcirkel  10 

2018-11-17 Lokalhistorisk konferens – JFA bidrag: ”Hur vi kan använda 
arkiven” 

Sveriges Hembygds-
förbund 

40 

2018-11-27 Popcirkel  12 

2018-12-07 Arkivfika och presentation av Ljungarumsutställningen  RA, Stadsarkivet, JLM 50 

2018-12-07- 
2018-12-31 

Utställning om Ljungarum ”Jönköpings Motorklubb”  75 

2018-12-14-
2018-12-23 

Utställning ”Kvinnlig Rösträtt” På Högskolan i Jönköping 500 

2018-12-20 Julfika på arkivet  33 

             = 3 507 p 
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Julkort från arkivet 2018. Layout: Richard Fransson. 

 
 
Webbsida och övriga medier 
 
Folkrörelsearkivets hemsida (www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se) har under året fyllts på med 
innehåll. Bland annat så läggs ett månadens dokument upp i början på varje månad. Dokumentet för 
december 2018 är från Tranås Biodlareförening och skrevs av Sebastian Karlberg som praktiserade 4 
veckor på Folkrörelsearkivet. Folkrörelsearkivets Youtube-kanal har fyllts på med film under året. 
Filmerna finns även inbäddade på Folkrörelsearkivets hemsida. Filmerna har sammanlagt visats runt 
7000 gånger.  
 
På Folkrörelsearkivets Instagram-konto har ett 20-tal inlägg publicerats. Kontot har drygt 120 följare.  
Den gamla hemsidan (www.jfa.nu) är nu avvecklad. Vidare har Folkrörelsearkivets personal 
medverkat i både radio och tidningar. 
 

http://www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/
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Skärmdump av Folkrörelsearkivets hemsida. 
 

 
Variationen på staplarna beror till viss del på förändringar i sättet att föra statistik. Ny stapel för 
2018 illustrerar antalet visningar arkivets filmer haft på Youtube under året. 
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Månadens dokument – tre exempel 

 
Varje månad lyfter vi fram något spännande dokument ur arkivet och skriver om det på vår hemsida. 
Det är framför allt 1:e arkivarie Richard Fransson som står för detta. Här visar vi tre exempel från det 
gångna årets ”Månadens dokument”. 
 
Månadens dokument – April 2018 
Kretsmöte i Värnamo påskdagen den 16 april 1922 med bland annat NOV. Logen 1256 Verdandi 
(Skillingaryd) och NOV. Logen 624 Fram, Värnamo, musikkår. Logen 1256 Verdandi bildades 1921 och 
upphörde 1963. Logen 624 Fram bildades 1907. 
Bilden är tagen utanför IOGT:s ordenshus i Värnamo. Fotot är inlämnat till Folkrörelsearkivet av 
Gunnar Blansch. Som andra person i andra raden från vänster ses Evald Blansch, som emigrerade till 
USA 1924. 
 

 
Nykterhetsmöte i Värnamo 1922.  
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Månadens dokument – Juni 2018 
Eksjö Folkets Parkförening bildades 1920. En av parkens initiativtagare var riksdagsman Karl 
Lundberg. Även om drivkraften till att bilda en park hade sin upprinnelse i arbetarnas spirande 
självkänsla och behov av egna förströelseformer, så utmynnade ansträngningarna så småningom i en 
samlingsplats inte bara för arbetarrörelsens folk utan en verklig folkpark där alla kunde mötas utan 
hinder. Under våren 1920 beslöt man sig för att köpa Eksjö Socialdemokratiska vänsterkommuns 
festattiraljer för 900 kronor i Hörbergs hage. Vid ett möte i Eksjö den 26 mars 1920 kunde man 
konstatera att ett fyrtiotal medlemmar köpt ett åttiotal andelar, vilket betraktades som tillräckligt för 
föreningens bildande.  
Man hade således bildat en förening, men allt gick inte lika friktionsfritt i början. Husarerna och 
infanteristerna i stan drog tydligen inte alltid jämnt… I protokollet för den 9 september står att läsa: 
“På grund av att oenighet uppstått mellan K 4 och I 21 och det kommit till parkstyrelsens kännedom 
att I 21:s beväring utmanat K 4:s beväring i Folkparken eller dess närhet för att etablera slagsmål vid 
den dansafton, som styrelsen tänkt avhålla lördagen den 13 september, beslutade styrelsen att ej 
avhålla någon dansafton nämnda datum.” Om det verkligen blev något slagsmål förtäljer dock inte 
protokollet. (Texten ovan består till större del av några omarbetade stycken ur Eksjö Folkets Parks 
jubileumsskrift 1920 – 1945). 
Efter ca 3 år ombildades föreningen till Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park, vilken bestod till 
1945, då den åter blev Eksjö Folkets Parkförening efter diverse utvidgningar och byggnationer. 
Fotografiet nedan torde vara taget inne i teatersalongen, som genom en tillbyggnad 1942 utökat 
antalet sittplatser till 492 stycken. Föreningen upphörde 1991. 
 

 
Foto från Eksjö Folkets Park. 
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Månadens dokument – Oktober 2018 
Fotografi ur arkiv Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (1) som bildades 1902 och upphörde 
1974. Innefattade Eksjö med landsförsamling. Vid omorganisationen 1974 bildades Eksjö 
socialdemokratiska arbetarekommun (2) som omfattar hela Eksjö kommun. 
Lockout  är en stridsåtgärd där en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats och 
används normalt i samband med förhandlingar om nya avtal. Den är endast effektiv om 
arbetsgivarna är organiserade, men kan då snabbt bli omfattande eftersom den ofta berör alla 
anställda inom ett visst fackligt område. 
I Sverige var lockout en effektiv åtgärd för arbetsgivarsidan vid exempelvis storstrejken år 1909 och 
metallstrejken år 1945. 
 

 
Information i anslutning till fotografi: “Förkämpar samlade till möte i Guds fria natur under lockouten 
år 1905 i Bruzaholm. I främre raden fr. v. Viktor Svensson, Karl Burman, Karl Wennerlund, Hjalmar 
Pettersson, August Lagerberg, Edvin Pettersson, Leonard Sjödin, Albin Sjödin, Hjalmar Gräns, Axel 
Ekholm samt avdelningens förste ordförande Johan August Lindström. I bakre raden fr. v. Knut 
Liljeblad, Karl Ekholm, Emil Eriksson, Karl Granath, Gustaf Henriksson, Axel Henriksson, Arvid 
Henriksson, Claes Henriksson, Hellkvist, Pettersson och Hammarström.” 
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DOKUMENTATION OCH PROJEKT 
 
Pingstväckelsen 
 
Efter flera års forskning om pingstväckelsens tillkomst och tidiga utveckling i Jönköpings län har 
arkivassistent David Stavenheim påbörjat färdigställandet av en publikation i ämnet. Planeringen är 
att denna ska bli färdig under hösten 2019.  
 
 
Fotografer och fotografier 
 
Arkivchef Lars Östvall har under året börjat sammanställa uppgifter om äldre fotografer och 
fotografier i Jönköpings län. Sammanställningen avser att både lyfta fotograferna som artister och 
dokumentalister, och att ge förutsättningar för identifiering och datering av äldre fotografier. 
Redovisning av forskningen kommer att ske i etapper, där första delen kommer handla om fotografer 
och fotografier i Jönköping 1841–1899. I arbetet har även Anna Sundin deltagit, samt Eva Wennelid, 
Onsala. Eva Wennelid är släkt med en av Jönköpings första fotografer, Johan Gustaf Wetterholm, och 
har bidragit med ovärderlig information.  
 

 
Möte med släktingar till fotografen Johan Gustaf Wetterholm. Från vänster Eva Wennelid, Lars 
Wennelid, Christer Green, Ann-Catrin Green och UllaBritt Wahnström. Foto: Lars Östvall. 
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NÄTVERK OCH UTVECKLING 
 
Region Jönköpings län – Kultur och utveckling 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv har under 2018 arbetat med två huvudfrågor som Region Jönköpings 
län gett arkivet i uppdragsbeskrivning. Det har handlat om att påbörja samtal om möjligheter till 
samverkan på arkivområdet, en eventuell ny arkivorganisation och teknisk utveckling. Efter kontakt 
med arkivaktörer i länet har arkivchef Lars Östvall sammanställt ett skriftligt underlag för fortsatta 
diskussioner.  
Folkrörelsearkivet har i övrigt redovisat sin verksamhet till Region Jönköpings län och Kulturrådet via 
den så kallade kulturdatabasen. Årligt samtal med uppföljning har också hållits med Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.  
Arkivet har vidare fått en sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området tillväxt och 
utveckling: https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/arkiv/ 
 

 
Folkrörelsearkivet på Region Jönköpings läns webbplats. 
 
Folkrörelsearkivet har även fått en sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området livsmiljö 
och hälsa: https://utveckling.rjl.se/livsmiljo--halsa/kultur/arkiv/ 
 
 
Folkrörelsernas Arkivförbund och Svenska Arkivförbundet  
 
Våren 2018 tog Folkrörelsernas Arkivförbund tillsammans med Näringslivsarkivens Förening beslut 
att gemensamt bilda Sveriges Arkivförbund. Folkrörelsernas Arkivförbund blir därmed en vilande 
förening, med syfte att upphöra när det är tekniskt och juridiskt möjligt. Den nya förbundet har i år 
börjat sin verksamhet och dess första årsmöte hålls i april 2019.  
 
 
Jönköpings läns arkivförbund 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är även medlem i Jönköpings läns arkivförbund, vilket har till syfte 
att vara övergripande organisation för arkivbranschen i regionen. Det handlar bland annat om att 
initiera samordnande åtgärder till gagn för den regionala arkivvården, bevaka och informera om 

https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/arkiv/
https://utveckling.rjl.se/livsmiljo--halsa/kultur/arkiv/
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gemensamma frågor, främja de regionala arkivens tillgänglighet och användning i utbildning och 
forskning, utgöra serviceorgan för forskare och andra avnämare, svara för utbildnings- och 
utvecklingsinsatser på arkivområdet m m. Genom sitt medlemskap i arkivförbundet bidrar 
Folkrörelsearkivet till detta. Under året har Jönköpings läns arkivförbund sammanträtt vid fem 
tillfällen (23 februari, 25 maj, 12 september, 26 oktober och den 7 december). De gånger Lars Östvall 
varit förhindrad att närvara har Richard Fransson gått som hans ersättare. Som representant för 
Jönköpings läns arkivförbund deltog Lars Östvall vid Riksarkivets 400 årsjubileum i Vadstena den 19 
april. 
 
 
ABM-rådet 
 
ABM-rådet består av cheferna för institutionerna i ABM-huset (Arkiv, Bibliotek, Museum) – 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Stadsarkivet (Jönköpings kommun), Stadsbiblioteket, Kultur 
Jönköping och Jönköpings läns museum, samt Kafé Cykelstaden. Rådet träffas ett par-tre gånger/år 
för att diskutera gemensamma frågor. 
 
 
Forskarsalsgruppen 
 
Samarbetet i den gemensamma forskarsalen har fortsatt även under 2018 och medverkande är 
Stadsarkivet, Folkrörelsearkivet, Länsmuseet och Stadsbiblioteket. Från Folkrörelsearkivets sida är 
det arkivarie Anna Sundin som upprätthåller servicen i forskarsalen. Hon är även vår representant i 
Forskarsalsgruppen. 
 
 
Övriga nätverk 
 
Den 26 oktober 2018 deltog Richard Fransson vid en regional dialog på Landsarkivet i Lund. Mötet i 
Lund var Arkivutredningens sista i raden av regionala dialoger med representanter från arkivsektorn. 
Arkivutrednings uppdrag är att göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att 
säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Uppdraget ska 
redovisas senast den 18 november 2019. Arbetet bedrivs utifrån de teman som tas upp i direktiven: 
bakgrunds- och framtidsanalys, arkivlagstiftningen, Riksarkivets roll, den digitala transformationen, 
regelverket för enskilda arkiv, arkivstatistik och författningsändringar. Utredningen får också i övrigt 
lämna förslag som kan bidra till kulturarvspolitikens intentioner. Det kan t.ex. handla om 
arkivutbildning och arkivforskning, förvaltningen av forskningsdata och arkivområdets självbild. 
 
Lars Östvall har efter inbjudan även deltagit i möten med nätverket för de sydsvenska arkiven. 
 
 
Externa uppdrag 
 
Uppdraget att öppethålla och assistera Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar har fortgått även under 
2018. Richard Fransson och Anna Sundin har under året växlande bistått Kennert Karlsson i 
Norrahammarsarkivet. Även arbetet med att ta in material från Norrahammar till Jönköping för 
skanning har fortsatt. Den 23 mars närvarade Richard Fransson vid i Norrahammarsarkivets årsmöte.  
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Arbetsplatsen 
 
Även 2018 har mycket energi och tid lagts på att försöka skapa mer utrymme i de alltför snålt 
tilltagna arkivlokalerna. Det har skett bland annat genom den under 2017 påbörjade omflyttningen 
och förtätningen av hyllplan. Föremål, som tidigare stått i arkivhyllor och där tagit onödigt mycket 
plats, har lagts tätt i större kartonger och samlats på de nya övre hyllorna i det s k F-rummet.  
 
Samtliga arbetsplatser på Folkrörelsearkivet är numera utrustade med höj- och sänkbara skrivbord. 
Under året har inköpts ytterligare tre stycken arkivvagnar.  
 
Den årliga personalresan gick i år till Skövde, där badhuset besöktes för rekreation och lättsamma 
diskussioner om vår arbetsplats. 
 
 
Ekonomi 
 
I och med att Brahe Redovisning AB färdigställt den ekonomiska årsredovisningen för 2017 
avslutades detta engagemang. Ekonomin i föreningen sköts sedan dess (februari 2018) av 
föreningens personal, tillsammans med vice ordföranden Inga-Maj Eleholt. Lars Östvall har hand om 
bank- och betalningsärenden, Inga-Maj Eleholt sköter löner och skatter, Suzanne Berger utför det 
grannlaga arbetet med kontering, fakturering och annat redovisningsarbete.  
 
Revision för 2018 har utförts av Eric Valfridsson, PwC, av Region Jönköpings läns revisor Maria 
Lundblom Bäckström, och av föreningens revisor Per-Olof Bladh. 
 
Jönköping den 5 april 2019 
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Bilaga 1: Medlemsmatrikel 
 
 
ABF – Arbetarnas Bildningsförbund 
 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
Bostadsrättsföreningen Jönköpingshus nr 8 
Brottsofferjouren i Jönköping 
Byggnads Småland-Blekinge 
 
Centerns Ungdomsförbund (CUF), Jönköpings distrikt 
Centerpartiet Jönköpings län 
 
DHR – De Handikappades Riksförbund, Jönköpings läns distrikt 
 
EFS – Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Missionsförening i Jönköping 
Equmeniakyrkan Region Öst 
Erikshjälpen – Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen 
 
Folkets Hus och Parker, Sydöstra Regionen 
Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar 
Friluftsfrämjandet, Smålands distrikt 
Frälsningsarmén, Jönköpingskåren 
Föreningen Norden, Jönköpings distrikt 
Föreningen Teater i Huskvarna 
 
GS avdelning 5, Smålands Högland 
Gymnastikförbundet Sydost 
 
Handelsanställdas förbund, avd 9 Jönköping 
Hela Människan i Jönköpings län 
Hem och Samhälle, Östergötland-Jönköping 
Hotell- och Restaurangfacket 
HSB Göta 
HSO – Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Jönköpings län 
Huskvarna Bågskytteklubb 
Hyresgästföreningen Småland/Blekinge 
 
IF Metall avd 40 Västbo-Östbo 
IF Metall Höglandet 
IF Metall Vätterbygden 
ILCO – Sv Förbund för ileo-, colo- och urostomiop., Jönköpings länsförening 
IM – Individuell Människohjälp  
Inner Wheel, distrikt 238 
IOGT-NTO Jönköpings distrikt 
 
Jägareförbundet, Jönköpings län 
Jönköping Handel 
Jönköping Par Bricole 
Jönköping University 
Jönköpings Hantverksförening 
Jönköpings Innebandyklubb 



37 
 

Jönköpings läns 4 H 
Jönköpings läns Bildningsförbund 
Jönköpings läns Civilförsvarsförbund 
Jönköpings läns Dövas förbund (SDR) 
Jönköpings läns FN-distrikt 
Jönköpings läns Hembygdsförbund 
Jönköpings läns Nykterhetsförbund 
Jönköpings läns Pistolskyttekrets 
Jönköpings Skridskoklubb 
 
KD – Kristdemokraterna i Jönköpings län 
KFUK-KFUM, Smålandsregionen 
Kommunal Sydväst 
Kristen Samverkan Småland-Blekinge 
Kvinnojouren i Jönköping 
 
Ledarna, Jönköpingsdistriktet 
Liberalerna, Jönköpings län 
Lions Club, Södra Vätterbygdens zon 
Livsmedelsarbetareförbundet, avd 9 
LO-distriktet Småland-Blekinge 
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund i Jönköpings län 
Länsförbundet FUB i Jönköpings län 
Länsföreningen Diabetes Jönköpings län 
Länsföreningen Hjärt/Lung Jönköpings län 
Lärarförbundet, Gislaved 
Lärarförbundet, Jönköping 
Lärarförbundet, Nässjö 
Lärarförbundet, Tranås 
Lärarförbundet, Vetlanda 
 
Mariannelunds Folkhögskola 
Medborgarskolan Ost 
MHF – Motormännens Helnykterhetsförbund, Region Öst 
Miljöpartiet De Gröna, Region Jönköping  
Moderata Samlingspartiet (M) i Jönköpings län 
Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Jönköpings län 
Mullsjö Folkhögskola 
Musik- och Teatervänner i Jönköping 
 
NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Jönköpings län 
Neuroförbundet Jönköpings län 
Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund 
Norra Smålands Scoutdistrikt 
 
Pingstförsamlingen i Jönköping 
PRO – Pensionärernas Riksorganisation, Jönköpings läns distrikt 
 
Reumatikerdistriktet i Jönköpings län 
RFHL – Rättigheter Frigörelse Hälsa Likabehandling  
Riksbyggen ekonomisk förening, distrikt Jönköping 
Riksteatern i Jönköpings län 
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Rotary International, distrikt 2380 
RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, distrikt Jönköpings län 
RTP – Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, Jönköpings länsdistrikt 
Rädda Barnen, Jönköpings länsförbund 
 
S-kvinnorna i Jönköpings län 
SAC – Sveriges Arbetares Centralorganisation, Jönköpings lokala samorganisation 
SEKO Klubb Green Cargo Småland 
SEKO Post Klubb 601 Jönköping 
SEKO Södra 
Sensus Studieförbund 
SISU – Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund, distrikt Småland 
SKPF – Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, distrikt Jönköping 
Småland-Blekinge Bowlingförbund 
Smålands Blåbandsdistrikt 
Smålands Cykelförbund (SCF) 
Smålands Flora 
Smålands Fotbollförbund 
Smålands Friidrottsförbund 
Smålands Frisksportdistrikt (SFF) 
Smålands Idrottsförbund 
Smålands Journalistdistrikt 
Smålands Orienteringsförbund 
Smålands Ridsportförbund 
Smålands Skidförbund (SSF) 
Smålands Skyttesportförbund 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 
Socialdemokraterna (S) i Jönköpings län 
Sommenbygdens Folkhögskola 
SPF – Sveriges Pensionärsförbund, Jönköpings läns distrikt 
SRF – Synskadades Riksförbund, Jönköpings länsförbund 
SSU – Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Jönköpings län 
Stiftelsen Fria Media 
Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Studieförbundet Bilda, Jönköpings län 
Studieförbundet Vuxenskolan, Jönköpings län 
Sv Kyrkogårds- och Krematorieförbundet 
Svenska Alliansmissionen (SAM) 
Svenska Blå Stjärnan (SBS), Jönköpingsförbundet 
Svenska Brukshundsklubben, Smålands distrikt 
Svenska Elektrikerförbundet, VK 26 
Svenska Lantmännen, Ekonomisk förening 
Svenska Målareförbundet, avd 4 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, avd 74 Jönköping 
Svenska Psoriasisförbundet, Jönköpings län 
Svenska Röda Korset, Region Göta 
Svenska Spets- och Urhundklubben – SSUK  
Svenska Wachtelhundklubben 
Sveriges Filatelistförbund 
Sveriges Guideförbund 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
Sörängens Folkhögskola 
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TCO-rådet i Jönköpings län 
Teliaseniorer, Jönköpingsföreningen 
Transportarbetareförbundet, avd 20 Norra Småland 
 
Unga Örnar, Jönköpings distrikt 
Unionen, Småland 
 
Vasaorden av Amerika, Logen Småland nr 618 
Vision 
Vårdförbundet, Jönköpings län 
Vänsterpartiet, Jönköpings läns distrikt 
 
Ädelfors Folkhögskola 
 
Östra Roddistriktet 
 
Vidare även: 
Aneby kommun, Fritids- och kulturnämnden 
Eksjö kommun, Kulturavdelningen  
Gislaveds kommun, Kulturnämnden 
Gnosjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Habo kommun, Kulturnämnden 
Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Mullsjö kommun, Kulturnämnden  
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Sävsjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Tranås kommun, Kulturnämnden 
Vaggeryds kommun, Kulturnämnden  
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Värnamo kommun, Kulturnämnden 
och 
Region Jönköpings län, Utbildning och kultur 
 
 


