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Raymond Pettersson, ordförande i Jönköpings läns arkivförbund, presenterar förslag om en ny
arkivorganisation vid medlemsmöte med Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Foto: Lars Östvall.
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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.)
Föreningen Jönköpings läns folkrörelsearkiv bildades 1972 av ett antal stora
folkrörelseorganisationer samt kulturnämnderna i länets kommuner. Idag har Folkrörelsearkivet ca
150 medlemmar och täcker i stort sett hela föreningssektorn.

Medlemmar och avgifter
År 2021 var antalet anslutna organisationer 151, fördelade på följande 14 kategorier:
01. Arbetstagarorganisationer
02. Frilufts- och naturvårdsorganisationer
03. Försvars- och fredsorganisationer
04. Gymnastik- och idrottsorganisationer
05. Funktionshinderorganisationer
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
Medlemsavgiften är för närvarande 1300 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. I mån av plats tas även andra arkiv emot, antingen mot en årlig
avgift på 250 kr/hyllmeter eller genom donation till Folkrörelsearkivet.

Årsmötet 2021
På grund av coronapandemin hölls även detta årsmöte via internet (Teams). Delegaterna fanns med
på länk från sina respektive kontor och hem, medan större delen av årsmötets presidium fanns
samlat i Folkrörelsearkivets lokaler i Arkivhuset, Jönköping. Vid mötet deltog 23 representanter för
medlemsorganisationerna. Årsmötesordförande var Per Eriksson, Region Jönköpings län (ordförande
för nämnden Arbetsmarknad Näringsliv Attraktivitet). Till sekreterare valdes arkivchef Lars Östvall
och till protokolljusterare Bernth Antonsson (Pingst Jönköping) och Carina Thållén (Kommunal).
På styrelsens initiativ hade ordföranden för Jönköpings läns arkivförbund, Raymond Pettersson,
bjudits in till årsmötet för att informera och redovisa det uppdrag som både förbundet och
Folkrörelsearkivet fått av Region Jönköpings län. Uppdraget handlar om att utreda en ny
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arkivorganisation för Jönköpings län, en organisation som ska omfatta både Arkivförbundets
nuvarande verksamhet och Folkrörelsearkivets, samt på sikt även ta ansvar för länets företagshistoria
och dess arkiv. Arkivförbundet har efter diskussioner med Folkrörelsearkivets styrelse och arkivchef
sammanställt ett förslag på en sådan arkivorganisation, och i praktiken handlar det om att
Jönköpings läns arkivförbund avvecklas och att dess verksamhet flyttas över till Jönköpings läns
folkrörelsearkiv (som därmed bör göra en namnändring). En förutsättning för denna utvidgning av
verksamheten är dock att Folkrörelsearkivet får en personalförstärkning för att klara den redan nu
ansträngda arbetssituationen. ANA-nämnden i Region Jönköpings län är engagerad i denna fråga,
som nu måste diskuteras och beslutas i de två arkivorganisationerna. Styrelserna för Jönköpings läns
arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv kommer därför kalla till medlemsmöten under året
för att diskutera saken. Raymond Pettersson avslutade sin information med en förhoppning att vi ska
hitta en gemensam väg att förstärka arkivverksamheten i länet, inte minst för folkrörelsernas och
föreningarnas skull.
Ordföranden Per Eriksson avslutade årsmötet och tackade sedan samtliga för sina respektive
insatser. Föreningens ordförande Inga-Maj Eleholt tackade å sin sida Per Eriksson för väl genomfört
årsmöte, samt tackade för förtroendet att leda föreningens arbete som ordförande för ytterligare en
tvåårsperiod.

Styrelse, revisorer och valberedning
Efter årsmötets val fick den nya styrelsen för Folkrörelsearkivet följande sammansättning:
Inga-Maj Eleholt (Centern), ordförande
Irene Oskarsson (Jönköpings läns hembygdsförbund)
Eva Rågfeldt (IOGT-NTO)
Tomny Lindqvist (LO Jönköpings län)
Kenneth Jägsander (Synskadades Riksförbund)
Eber Fransson (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet)
Ronny Holm (Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund)
Veronica Olmos Oscarsson (ABF Jönköpings län)
Mari Lindahl (senare med efternamnet Hultin), (representant för Region Jönköpings län, med Gun
Lusth som personlig ersättare)
Revisorer för föreningen:
Per-Olof Bladh (V), ordinarie revisor, och Harriet Roosqvist (S-kvinnor) revisorsersättare.
Utöver föreningens egna revisorer har Region Jönköpings län en utsedd revisor gentemot
Folkrörelsearkivet, Maria Lundblom Bäckström (KD) med Marianne Ericsson (V) som ersättare.
Föreningen anlitar dessutom PwC för revision, auktoriserade revisorn Eric Valfridsson.
Valberedningen:
Roland Björn (Funktionsrätt Sverige), som sammankallande, Karin Widerberg (ABF) och Ann Nilsson
(Diabetesförbundet).

Styrelse- och AU-sammanträden
Styrelsen har under året haft sex sammanträden: 24/2, 21/4, 15/6, 15/9, 27/10 och 6/12.
Arbetsutskottet har haft sju sammanträden: 24/2, 8/3, 21/4, 7/5, 15/9, 27/10 och 6/12.
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Arbetsutskottet har även denna period bestått av föreningens ordförande Inga-Maj Eleholt, vice
ordförande Iréne Oskarsson, Region Jönköpings läns representant Mari Lindahl (senare Hultin), samt
arkivchef Lars Östvall. Vid styrelsemötena har Eber Fransson ställt upp som ständig justerare.
Även under 2021 har flera möten hållits digitalt, eller med ledamöter deltagande på telefon. De
möten, som emot slutet av året kunnat hållas fysiskt, har som vanligt hållits i Folkrörelsearkivets
lokaler i Arkivhuset, Jönköping.

Verksamhetsplan för 2021-2022
Även under 2021 har Folkrörelsearkivets verksamhet följt stadgar såväl som den plan som
medlemmarna fastställt vid årsmötet. Den nya verksamhetsplanen för 2021-2022 har liksom tidigare
år samordnats med det uppdrag som Folkrörelsearkivet fått från Region Jönköpings län, inom ramen
för den regionala kulturplanen. Då processen med en ny arkivorganisation avancerat under året
ligger nu fokus på själva genomförandet via stadgeändringar, samt samtal med Region Jönköpings län
för att den nya organisationen ska kunna fungera – särskilt avseende personal- och utrymmesökning.
Även frågan om långsiktigt digitalt bevarande har avancerat, och en sammanställning av den
inventering som genomförts kommer att slutföras under 2022.

Personal
Personalen har under 2021 bestått av:
Lars Östvall
Richard Fransson
Anna Sundin
Monika Lundström
Suzanne Berger

arkivchef (100%)
1:e arkivarie (100%)
arkivarie (100%)
arkivassistent (25%)
arkivassistent (50%)

Personalmöten har hållits måndagar, under pandemin varierande utomhus och via internet (Teams).
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Personalens och arbetsutskottets gemensamma jullunch på arkivet 17 december. Foto: Anna Sundin.

Lokaler och öppettider
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. Folkrörelsearkivet har därmed att till
stora delar rätta sig efter Stadsbibliotekets öppettider när det gäller besök av olika slag. Detta har
varit särskilt påtagligt under pandemiåren 2020-2021, då både bibliotek och arkivhus periodvis har
hållit stängt.
Även Folkrörelsearkivet har på grund av coronapandemin hållit stängt för besök och leveranser under
större delen av året 2021. Vi har anpassat oss efter Folkhälsomyndighetens förhållningsregler och
rekommendationer. Arkivet har i också stort sett följt, eller varit tvunget att följa, Jönköpings
kommuns olika beslut rörande öppettider och förhållningsregler för besök på Stadsbiblioteket och
Arkivhuset med den gemensamma forskarsalen.
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En av många leveranser som inkom trots begränsade möjligheter att ta emot. Foto: Anna Sundin.

Pandemi och hemarbete
Liksom 2020 har sistlidna år präglats av coronapandemi och olika restriktioner. För Folkrörelsearkivet
har verksamheten varit tvungen att fortgå, och trots begränsat öppethållande har situationen varit
ansträngande för personalen, både vad gäller inkommande ärenden, löpande arkivhantering och
administration, och inte minst oro vad gäller det allmänna smittoläget.
Periodvis under året har delar av personalen haft schemalagt hemarbete så att det endast befunnit
sig två personer åt gången på kontoret. I första hand har arkivchef Lars Östvall och 1:e arkivarie
Richard Fransson tjänstgjort, med schemalagda kortare pass för övriga i personalen. Hemarbetet för
övriga har bestått av bl a genomgång av äldre förteckningar (Anna Sundin), scanning av pressklipp
(Monika Lundström) och fortsatt inventering av föreningar (Suzanne Berger).
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Paus i hemarbetet. Foto: Anna Sundin.
Från och med oktober månad kunde äntligen alla i personalen börja återgå till normalt arbete på
kontoret, dock med vissa förhållningsregler. Liksom föregående år kan konstateras att det varit
mycket svårt att hinna med att verkställa det som krävs och förväntas av oss. Tillsammans har
personalen diskuterat och löst uppkomna situationer, så att vi både lyckats undgå att bli smittade
och kunnat göra rätt prioriteringar i arbetet.
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ARKIVLEVERANSER OCH ORDNANDE
Arkiv
Bestånd
Arkivbeståndet i Folkrörelsearkivet utgjordes vid årsskiftet 2020/2021 av 5149 förtecknade arkiv. Vid
utgången av 2021 var den siffran 5460. Det ordningsarbete som gjorts under året har främst varit
kompletteringar till befintliga arkiv. Antalet oförtecknade arkiv uppskattas ligga kring 1000 st.
Inkomna leveranser
Under 2021 har 108 arkivleveranser inkommit. Det handlar både om depositioner och om gåvor.
Bland de inlämnade arkiven finns bl a Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet, Inner Wheel,
Rädda Barnen, Uppgränna Missionsförsamling, Hillerstorps Socialdemokratiska Ungdomsklubb,
Rosenlunds Herrgårds Vänner, Huskvarna Basket, Rotary, Svenska Naturskyddsföreningen,
Jönköpings Skridskoklubb, Sigvard Lindqvists personarkiv, Nätarns IF, Fribaptistförsamlingen i
Brandstorp, Vita Bandet i Eksjö, Robert Furs personarkiv, IOGT-NTO Tranås, RF-SISU Småland, A6
Odlarförening, Immanuelskyrkan i Jönköping, Musiksällskapet A-Tempo, Equmenia och Kooperativet
Bikupan. Även privatpersoner har inlämnat arkiv, bland dem Lennart Lindberg, Gerd Forsblad-Krig
och Margareta Bunnfors. En del arkiv har hämtats på plats, bl a Alliance Francaise och ett omfattande
arkiv från Nässjö IF (bandy). Det senare fanns uppdelat och hämtades dels hos klubben, dels hos
Nässjö kommun.

Hämtning i hemmet. Anna Sundin (t h) hos Eva Mogren i Jönköping för att hämta arkiv från Alliance
Francaise. Foto: Anna Sundin.
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Var ska vi få plats med detta? Lars Östvall och Richard Fransson hämtade i december ett stycke
idrottshistoria hos Nässjö IF. Foto: Anna Sundin.
Ordnade och förtecknade arkiv
Under året har 25 leveranser ordnats och förtecknats. Samtliga förtecknade arkiv finns listade på
Folkrörelsearkivets hemsida www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se. Det ordnade arkivbeståndet har
nu ökat till 36 412 volymer (vid 2021 års utgång). Ordnings- och förteckningsarbete har liksom
föregående år på grund av pandemin och det beslutade hemarbetet inte varit särskilt omfattande.
Arkivassistent Monika Lundströms inskrivning av handskrivna koncept i databasen har fortgått och
arbetet är nu inne i sin slutfas. Det handlar om förteckningar, statistik, antal volymer, placering,
utredning av eventuella namnbyten etc. Arkivarie Anna Sundin har som huvudsakligt hemarbete haft
att gå igenom och stämma av äldre fysiska förteckningar med den information som finns inskriven i
arkivbeståndsdatabasen. Det har rört sig om ett stort antal förteckningar som inte funnits digitalt.
Som ett andra steg har hon skrivit in dessa förteckningar i en mall av arkivbeståndsdatabasen. I ett
tredje steg kommer informationen importeras till arkivbeståndsdatabasen på JFAs server.
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Inkomna och ordnade
leveranser 2017 - 2021
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Tabell över inkomna och ordnade leveranser 2017-2021.

Affischer
Under året har det inkommit affischer från bl a Kristdemokraterna (lev 2021/013) och Bunnfors
släktarkiv (lev 2021/093).

Affisch från KDS riksting i Jönköping 1984. Foto: Richard Fransson.
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Fanor och standar
Från Unionen Småland har inkommit flera standar rörande SIF (lev 2021/195) och Vänsterpartiet
Jönköpings läns distrikt har lämnat in fanor och standar rörande Vaggeryds kommunistiska
ungdomsklubb (lev 2021/198), De arbetslösas förening i Vetlanda (lev 2021/199), Vetlanda
kommunistiska ungdomsklubb (lev 2021/200) och Vetlanda kommunistiska arbetarkommun (lev
2021/201).

Fana från Vaggeryds kommunistiska ungdomsklubb. Foto: Richard Fransson.

Standar från Vetlanda kommunistiska arbetarkommun. Foto: Richard Fransson.
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Fotografier, film och ljud
Ett fyrtiotal leveranser innehållande fotografier har inkommit under året. Fotografier av fotografen
Leif Ljung, verksam på Jönköpings-Posten sedan 1960-talet, skänktes till arkivet av dödsboet. I det
överlämnade materialet finns bl a Leifs fotografier från kungabesöket i Jönköping 1984, Olof Palmes
begravning 1986 och rockbandet Europes konsert i Jönköping 1989. Bland övriga som skänkt
fotografier till arkivet finns bl a Hans-Ove Aldenbrink, Marianne Hult, Jonas Isaksson, Birgitta Hult,
Eva Wennelid och Jära Folkhögskola. Från Hakarps hembygdsförening och Ebbe Ombäck har vi en
stor mängd digitala bilder.
Filmer har skänkts av bl a Sol-Britt Karlsson (ishockey m m). Mats Jangefors har vidare inlämnat två
filmer för deposition, en Jönköpings Folkets Hus, en om ostkaketillverkning i Huskvarna (båda från
1960-talet).
Scanning av fotografier sker huvudsakligen av ArMedia, (AMA, Jönköpings kommun) där Hanna
Yacou är vår kontaktperson. Omkring 45 000 fotografier, diabilder, negativ, pressklipp och andra
typer av dokument har under året scannats av ArMedia.
Mindre fotosamlingar, bilder till rådfrågningar och andra ärenden, inlån och särskilt känsligt
fotomaterial scannas på kontoret av i första hand Suzanne Berger. Hon har scannat ca 1200 bilder,
foton och annat material, bl a rörande Forsheda missionsförsamling, Mullsjö Rotaryklubb, Domus
Jönköping, Ekenässjöns missionsförsamling och Ylens Sportklubb.
Även ljudband, ljudkassetter och videokassetter har digitaliserats med utrustning på
Folkrörelsearkivet, såväl som hos ArMedia. Arkivets digra samling av teknisk utrustning har utökats
ytterligare, detta år med en s k trådbandspelare (Magnefon).

Litteratur
Referensbiblioteket på Folkrörelsearkivet har under 2021 utökats med både förenings- och
lokalhistorisk litteratur, främst genom gåvor från hembygds- och andra föreningar, samt
privatpersoner, bland dem Lennart Lindberg. Av utrymmesskäl har gallring varit tvungen att i större
omfattning mer än tidigare år, och nu har vi även varit tvungna att gallra även viss lokal litteratur.

Föremål
Av årets leveranser kan särskilt nämnas material gällande en av de klassiska ishockeyklubbarna i
länet. Under hösten 2021 fick Folkrörelsearkivet in en tröja från IK Stefa och även stickmaskinen som
klubbens tröjor stickades på. Tröjan, som såvitt vi vet är den enda kvarvarande, har skänkts av Bo
Wadenrud, Huskvarna. Bo spelade själv kvartershockey på Stensholm som liten grabb. Arkivarie Anna
Sundin har intervjuat Bo Wadenrud om hans tid i Stefan. Stickmaskinen har skänkts till arkivet av
Göran ”Lulle” Thorell. Även Göran har spelat i IK Stefa och var framgångsrik målvakt, samt senare
målvaktstränare i HV 71 (bl a för Stefan Liv). Även Görans mamma, Margit Thorell, har gjort en
mycket synbar insats för samhällets hockeyhjältar. Hon stickade själv lagets nya matchdräkt inför
debutsäsongen i division III 1948 – femton orangeröda tröjor och lika många damasker – på den
stickmaskin som nu finns på Folkrörelsearkivet. Dessa två saker hör alltså till den tidiga
hockeyhistorien i länet och till grunden för det som senare blev Jönköpings stolthet, HV 71.
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Ishockeytröja från IK Stefa och maskinen som den stickats på. Foto: Lars Östvall.
Bland de inkomna föremålen finns även ett dockskåp, skänkt av Västra Förskolan (Jönköpings
kommun). Skolan hette ursprungligen Västra skyddsskolan, och den startades 1875 av
Fruntimmersföreningen på Förstaden i Jönköping. Skolan bytte sedan namn till Västra
Barnträdgården och blev kommunal. Exakt hur gammalt dockskåpet är har inte kunnat
utrönas – det blir ett uppdrag för någon av våra medarbetare.

Suzanne Berger gör storstädning i dockskåpet från Västra Förskolan. Foto: Lars Östvall.
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I början av december överlämnade Magnus Knutsson ett tiotal uniformer och mössor för buss- och
spårvägspersonal. Detta blev sista tillfället vi fick träffa Magnus, som avled senare samma månad.
Under de många år som han funnits i arkivets vänkrets har han bidragit med både material och
kunskap till stor nytta för oss. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Magnus Knutssons gåva av buss- och spårvägsuniformer. Foto: Anna Sundin.
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SERVICE OCH RÅDGIVNING
Medlemmar
Trots pandemin har olika frågor och ärenden inkommit från medlemmarna i Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, till största delen via e-post och telefon. Det har gällt både rådgivning i arkivhantering
och efterforskningar av material och uppgifter i de olika arkiven. Scanning- och kopieringsarbete till
medlemmarna har fortsatt och i möjligaste mån har vi tagit emot arkivleveranser från medlemmarna.
Allmänhet och forskare
Liksom 2020 har tillgängligheten till Forskarsalen i Arkivhuset (under Jönköpings kommuns ansvar)
varit starkt begränsad under året. Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet sköter vanligtvis servicen av
Forskarsalen gemensamt, men denna har endast under korta perioder varit öppen och bemannad.
Från Folkrörelsearkivet har framför allt arkivarie Anna Sundin tagit emot och informerat besökare om
källor, databaser och andra digitala resurser, mikrofilmsläsare etc, och även tagit fram arkivmaterial
och varit behjälplig vid forskningsfrågor.
Övrig rådgivning sker främst via telefon och e-post, men även vid besök på arkivet och i någon mån
även vid besök hos föreningarna. Även privatpersoner vänder sig till Folkrörelsearkivet för råd och
praktisk hjälp. Under 2021 har 231 ärenden skrivits in i Folkrörelsearkivets ärendehanteringsdatabas.
Ärendena handlar om allt ifrån att vara behjälplig vid återsökningar av artiklar, intyg och protokoll till
mer omfattande projekt och utredningar. Det kan röra sig om föreningar som ska skriva sin
jubileumshistorik, uppsatsskrivande studenter, allmän forskning eller insamling av material som ska
användas i någon typ av publicering.

Mediaforskaren Lars-Åke Engblom, Göteborg, var hos oss för att leta material
kring isracing i Huskvarna på 1950-talet. Foto: Anna Sundin.

Studiebesök
Folkrörelsearkivet har inte tagit emot några studiebesök under året med anledning av pandemin.
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UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Arkivens Dag 2021

Raymond Pettersson, ordförande för Jönköpings läns arkivförbund, invigde Arkivens Dag i Värnamo.
Foto: Richard Fransson.
Under Arkivens dag i Värnamo lördagen den 13 november informerade arkivarie Richard Fransson
om Folkrörelsearkivets verksamhet och avslutade med att visa bilder från Värnamo med omnejd.
Dagen var ett samarrangemang med Värnamo kommun, Gummifabriken, Jönköpings läns museum,
Värnamo Släktforskarförening och Jönköpings läns arkivförbund. Runt 30 besökare kom till
Biblioteket i Gummifabriken för att lyssna till föredrag och titta på bilder.

Richard Fransson framför en sportbild ur Smålands folkblads bildarkiv. Foto: Henrik Johansson.
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Utställningar
Under 2021 har Folkrörelsearkivet producerat en fysisk utställning om kvinnlig rösträtt som satt
monterad i skyltfönstret på Östra Storgatan 25 från 26 april till 2 maj. Runt 200 personer uppskattas
ha tagit del av utställningen.

Utställning på Östra Storgatan 25. Foto: Richard Fransson.
Sedan april 2019 har Folkrörelsearkivet en utställning om Jönköpings Södra IF igång på
Stadsparksvallen. Vidare har Richard Fransson under hösten 2021 sammanställt drygt 100 bilder med
tillhörande information knutna till hur utvecklingen sett ut i samhället under de gångna 100 åren
med fokus på demokrati, jämlikhet, arbetsrätt mm. Av bilderna gjorde Ann-Christine Bärbäck från
Regions Jönköpings län ett bildspel till en ambulerande valstuga som under vecka 45 var uppställd i
Jönköping som en del av demokratins 100-årsfirande.
Det kan också nämnas att från maj till slutet av 2021 satt Richard Fransson från Folkrörelsearkivet
med i arbetsgruppen för Demokrativeckan som fått i uppdrag av ABM-rådet att göra utställningar
och ordna föredrag mm på temat demokrati. Vid årets slut hade gruppen sammanträtt vid fem
tillfällen och själva demokrativeckan var då planerad att invigas den 4 april 2022.

Visningar och program
När pandemin lättade under hösten blev det åter möjligt att genomföra program. Den 21 oktober var
arkivchef Lars Östvall hos Postens Seniorer och berättade om Jönköpings Folkets Hus och musiken
där under 1960-talet. Den 23 november informerade Anna Sundin om arkivets verksamhet hos
Örserums Hembygdsförening. Under året påbörjades vidare ett samarbete, initierat av Värnamo
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kommun och med Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv som medarrangörer,
rörande en filmhistorisk festival. Denna beräknas bli årligt återkommande, med början våren 2022.

Webbsida och övriga medier
Webbsida
Folkrörelsearkivets hemsida (www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se) innehåller information om
arkivet, arkivbestånd, allmänna råd i arkivfrågor, film och fotografier med mera. Under pandemin har
hemsidan varit en extra viktig kanal för arkivet att nå ut. Drygt 15 200 besök har gjorts på hemsidan
under 2021. Bland det vi publicerat på hemsidan under året kan nämnas en julkalender, med äldre
bilder av fotografen Gustav Andersson och texter av Lennart Lindberg. Kalendern uppdaterades med
nytt innehåll varje dag från den 1 december till julafton den 24 december.

Arkivets hemsida med Lindbergs julkalender med äldre bilder av fotografen Gustav Andersson och
texter av Lennart Lindberg.
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Hemsidan har även under detta andra pandemiår utökats. 1:e arkivarie Richard Fransson har som
tidigare under rubriken ”Månadens dokument” publicerat kortare artiklar om dokument och historier
i våra arkiv. Här visar vi tre exempel från det gångna årets ”Månadens dokument”.
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Facebook
Folkrörelsearkivets sida på Facebook har varit relativt stillsam, delvis pga att det inte funnits några
arrangemang att göra reklam för. Det kan ändå konstateras att Facebook är viktig för arkivet, genom
att personalen fått värdefulla kontakter, uppgifter om arkivmaterial och digitala bilder.
Youtube
Folkrörelsearkivets Youtube-kanal hade 118 prenumeranter vid utgången av 2021. De 15 publicerade
filmerna på kanalen hade under året visats 11 352 gånger.
Instagram
Folkrörelsearkivets Instagram-konto har drygt 200 följare.
Lokal-TV
Jönköpings läns folkrörelsearkiv har under året blivit medlem i Jönköpings Lokal-TV-förening. Via dess
kanal har ett antal filmer ur arkivet visats, bl a en film om fotbollsklubben Jönköpings Södra IF, som vi
låtit ljudsätta tillsammans med författaren Lars-Göran Åkerberg. Folkrörelsearkivet har också
bekostat ett TV-program, i vilket länsmuseets hembygdsantikvarie Patricia Hallman intervjuade
Margareta Andermo, som skrivit en bok om sitt liv som dotter till missionärer i Kongo. I ett program
om demokrati medverkade arkivarie Anna Sundin, samt visades i samband med det ett antal av våra
fotografier. Arkivchef Lars Östvall blev under hösten intervjuad i Studieförbundet Bildas TV-serie ”Sju
sorters kakor”, med Mikaela Simonsson som programledare.
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DOKUMENTATION OCH PROJEKT
Föreningslivets digitala situation
Det stora uppdrag Folkrörelsearkivet fått från Regionen, att se över den digitala situationen hos
länets föreningar, har under året framskridit. Det är i första hand Richard Fransson och Suzanne
Berger som arbetat med detta. Richard har gjort en sammanställning (i Excel), främst utifrån
kommunernas föreningsregister, med uppgifter om föreningens namn, kategori och kommun. Utifrån
den har Suzanne gått igenom kommunernas föreningsregister och hämtat kontaktuppgifter, i första
hand e-postadresser, samt uppgifter om webbplats om sådan finns och fört in dessa i
sammanställningen. Även föreningars Facebook-sidor har medtagits. Sökningar har sedan gjorts för
att utreda vilka som är aktiva/aktuella och vilka som inte är det. Därefter har sökningar gjorts efter
föreningar som inte är med i kommunernas register. Antalet inventerade föreningar i länet är 3155
st.
Suzanne Berger har även fortsatt med inventering av digitala/tekniska förutsättningar och
användningsområden inom särskilt hembygdsföreningarna i Jönköpings län. Hon har sökt efter
information hos de föreningar som har egna webbsidor, dels basuppgifter som namn, kommun,
hemsidesadress, Facebooksida, kontaktperson, telefonnummer, e-postadress, år för bildande, och
dels uppgifter vad gäller arkiv, arkivansvarig, förenings-/arkivlokaler, egna arkiv/samlingar, samt mer
specifikt om digital användning, med uppgifter om webbansvarig, digitala dokument/arkivdatabaser,
annan teknik och exempel på verksamheter/aktiviteter.

Digitaliseringsprojekt
Sedan tiden för den tillfälligt anställde i detta projekt löpt ut, har digitaliseringsprojektet tappat fart.
En förutsättning för vidare aktiviteter inom detta är installation av fiberuppkoppling, vilket görs
under 2022.

Övrig forskning
Lars Östvalls forskning om fotografer i Jönköping under 1800-talet har trots en ansträngande
arbetssituation fortsatt, framför allt vid sidan av arbetstiden. Musikarkivet och forskning om olika
musikföreningar har av samma skäl bromsats in. Dock har viss dokumentation gjorts, bl a i det ännu
pågående projektet om Punk i Tranås. Vidare har flera intervjuer genomförts i andra ämnen, bl a med
Finn Jensen, Bankeryd, om sin tid i den danska motståndsrörelsen under Andra världskriget. Likaså
har ett antal träffar hållits med personer som varit engagerade i motorklubbar på 1960- och 1970talet, inför raggarklubben Road Tramps 50-årsjubileum 2022. I det sammanhanget spelade den i
december avlidne busshistorikern Magnus Knutsson en viktig roll.
Arkivarie Anna Sundin har också under 2021 genomfört ett antal intervjuer med föreningsmänniskor,
bl a Åke Larsson om Nätarns IF, Bo Wadenrud om IK Stefa, Sol-Britt Karlsson om Frälsningsarmén,
och Folke och Per Beverin, far och son som båda arbetat på Domus Jönköping under lång tid. Anna
har även intervjuat två av de tidigare Smålands Folkblads-fotograferna Bengt Adolfson och Jan-Erik
Ejenstam. Den övriga forskning som personalen tidigare fått särskild tid att ägna sig åt, har under
detta år dock i det närmaste avstannat på grund av tidsbrist.
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Folke och Per Beverin intervjuade av Anna Sundin om Domus Jönköping. Foto: Anna Sundin.

Folkbladets fotografer Jan-Erik Ejenstam och Bengt Adolfson i arkivet. Foto: Richard Fransson.
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NÄTVERK OCH UTVECKLING
En ny arkivorganisation
Arbetet med att förbereda för en ny arkivorganisation har fortsatt under 2021. Såväl inom
Jönköpings läns folkrörelsearkiv som Jönköpings läns arkivförbund har hållits möten kring detta.
Dialogen har förts i tät kontakt med Region Jönköpings län, och bland annat har ANA-nämndens
ordförande Per Eriksson besök arkivet för diskussioner.
I november 2021 höll Folkrörelsearkivet ett medlemsmöte för att medlemmarna skulle få möjlighet
att diskutera den nya arkivorganisationen. Mötet hölls den 15 november hos en av våra
medlemsorganisationer, Pingstkyrkan i Jönköping. Sedan Folkrörelsearkivets ordförande Inga-Maj
Eleholt hälsat välkomna berättade Bernt Antonsson från Pingstkyrkan om kyrkans omfattande
verksamhet. Därefter presenterade Raymond Pettersson, ordförande för Arkivförbundet tillika
ledamot i ANA-nämnden (Region Jönköpings län), det förslag som under de senaste två åren
utarbetats av styrelserna för både förbundet och Folkrörelsearkivet, i dialog med Region Jönköpings
län. Efter detta genomfördes gruppdiskussioner, vilka redovisades gemensamt. Flera kloka
synpunkter framkom till nytta för arbetet med sammanslagningen, kring vilken rådde stor enighet.

Region Jönköpings län
Jönköpings läns folkrörelsearkiv har deltagit i de dialogträffar som Region Jönköpings län regelbundet
arrangerat, huvudsakligen nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, samt dess
kulturutskott. Arbetet med de två huvuduppgifterna från Region Jönköpings län har fortgått – en
översyn av föreningslivets digitala situation och en ny arkivorganisationen. Arbetet har skett i dialog
med främst kulturutskottet i nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Uppdraget att
göra en översyn av långsiktigt digitalt bevarande inom föreningslivet har avancerat. 1:e arkivarie
Richard Fransson och arkivassistent Suzanne Berger har arbetat med detta under året, och nu är även
Nässjö och Jönköpings kommun inventerade. Sammanlagt har 3155 föreningar inventerats, och en
sammanställning kommer att slutföras under 2022.
Folkrörelsearkivets sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området tillväxt och utveckling:
https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/arkiv/
Arkivet har även en sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området livsmiljö och hälsa:
https://utveckling.rjl.se/livsmiljo--halsa/kultur/arkiv/
Under 2021 har även ett par skrivelser ställts till Region Jönköpings län, den ena angående Regionens
planerade arkivhus i Nässjö, där det är planerat utrymme även för Folkrörelsearkivet, den andra
skrivelsen angående personalbehov – skriven tillsammans med Jönköpings läns museum och
Jönköpings läns arkivförbund.

Svenska Arkivförbundet och Föreningen Sveriges Länsarkivarier
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i Svenska Arkivförbundet, som liksom föregående år hållit
sina möten fysiskt. Via detta nätverk har inkommit tips på olika webinarium (seminarier på nätet), vid
vilka både Lars Östvall och Richard Fransson deltagit.
Som chef för Folkrörelsearkivet är Lars Östvall också medlem i Länsarkivarieföreningen. Föreningen
har med något undantag hållit sina möten digitalt.
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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
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 även
Folkrörelsearkivet till detta. Sedan 2019 är Richard Fransson förbundets sekreterare och Lars Östvall
dess kassör, och tillsammans har dessa varit verkställande för de beslut som styrelsen fattat. Arbetet
i styrelsen för arkivförbundet har till allra största delen handlat om förberedelser för den nya
arkivorganisationen.
Den 27 maj hade Lars Östvall och Richard Fransson möte i Teams med Jenny Rosander (arkivarie
Nässjö kommun) och Frida Krantz (arkivarie Sävsjö och Vetlanda kommun) för att informera om
Jönköpings läns Arkivförbund.

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. Rådet har bl a arbetat med ett dokument om
samarbetsformer och gemensam viljeinriktning. Det sedan tidigare påbörjade arbetet med att skapa
en informativ, gemensam entré har kunnat konkretiseras bl a genom installation av ett antal digitala
informationsskärmar i mars 2021.

Informationsskärmar i entrén vid Stadsbiblioteket och Länsmuseet. Foto: Lars Östvall.
27

Övriga nätverk och externa uppdrag
Folkrörelsearkivet har samverkan med flera olika arkiv och museer.
Stadsarkivet och forskarsalsgruppen
Forskarsalen har varit obemannad eller stängd större delen av året, och samverkan med Stadsarkivet
har i övrigt varit sparsam.
Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar
Samarbetet med Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar, som bland annat handlar om öppethållande
och scanningsarbete har fortsatt under 2021. Dock har arkivet i Norrahammar liksom i Jönköping fått
hålla stängt under stora delar av året. Tillsammans med Rolf Pettersson i Norrahammar har
Jönköpings läns folkrörelsearkiv i möjligaste mån fortsatt att ge service både vad gäller mottagande
av leveranser och rådfrågningar.
Jönköpings läns museum
Även med Jönköpings läns museum och dess arkivarie Henrik Johansson har Folkrörelsearkivet
regelbunden kontakt. Under hösten träffades både arkivarier och cheferna för de båda
institutionerna för att diskutera ett utökat samarbete.
Den 25 november medverkade Richard Fransson och Anna Sundin vid ett nätverksmöte på
länsmuseet. Anna Martindahl och Katali Jarefjäll informerade om arbetet med den interaktiva
utställningen Kampen i Tiden. Därefter guidade museipedagogen Vera Zherdev genom själva
utställningen.
Övrigt
1:e arkivarie Richard Fransson har även detta år varit ledamot i Stiftelsen Erik E Karlsons Radio- och
Teknikmuseum. Lars Östvall har hållit i studiecirklar i musikhistoria, arrangerade av
Senioruniversitetet (Folkuniversitetet). Möten med nätverket för Arkivens Dag har hållits digitalt.
Richard Fransson har under året deltagit i olika typer av digitala event med anknytning till arkivets
verksamhet: 31 maj ”Lanseringsevent med Digisam: Tre nya vägledningar som stöd i digitalt arbete”,
3 juni ”Digisam Öppet kulturarv” och 4 juni livesänd föreläsning på Vimeo ”Nationella minoriteter”.

Arbetsplatsen
Trots Folkrörelsearkivet hållit stängt för besök och leveranser under en stor del av året, så har den
otillfredsställande situationen både vad gäller utrymme och ändamålsenlighet blivit än mer
alarmerande. För att få in något i arkivet, måste något annat flyttas ut – omflyttningar,
gallringsarbete och ommöblering har tagit mycket tid från det övriga arbetet. Bland annat har ett
arbete att flytta ut all litteratur från arkivet för att få mer plats för arkivmaterial påbörjats.
Boksamlingen har gallrats hårt, och det som måste finnas kvar har placerats ute i kontorslokalerna.
Några ytterligare bokhyllor har köpts in och fått sina platser i arbetsrum och andra utrymmen.
Arbetsmiljön blir på detta sätt lidande, och därför måste ytterligare gallring göras.
Den samling av företagsrelaterade dokument och föremål som funnits i arkivet har paketerats och i
viss mån gallrats. Detsamma gäller det så kallade Musikarkivet.
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Ihopsättning av bokhyllor. Foto: Anna Sundin.

Kompetensutveckling och personalvård
På grund av pandemin har kompetensutveckling blivit eftersatt, men vad gäller personalhälsa, så har
personalen ändå utnyttjat de ekonomiska bidrag till olika typer av hälsofrämjande aktiviteter, bl a
gym och simning.

Ekonomi
Föreningens ekonomi sköts av arkivets personal tillsammans med föreningens ordförande Inga-Maj
Eleholt. Arkivchef Lars Östvall har hand om bank- och betalningsärenden, budget och ansökningar
om medel, i vilket 1:e arkivarie Richard Fransson bistår. Arkivassistent Suzanne Berger sköter
bokföring, fakturering, redovisning m m i ekonomiprogrammet VISMA och Inga-Maj Eleholt
lönehantering och skatteinbetalningar. Antal kunder som e-faktureras har ökat under året.

29

Inga-Maj Eleholt och Suzanne Berger jobbar med ekonomin. Foto: Anna Sundin.
För revision har åter anlitats Eric Valfridsson, PwC, Maria Lundblom Bäckström, revisor utsedd av
Region Jönköpings län och Per-Olof Bladh, föreningens revisor.
Försäljning av litteratur
Försäljning av litteratur sker dels fysiskt på arkivet och i Forskarsalen, dels via arkivets hemsida.
Arkivassistent Monika Lundström har ansvarat för försäljningen. Den har dock minskat avsevärt som
en effekt av pandemin.

Jönköping den 30 mars 2022
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Bilaga: Medlemsmatrikel

ABF – Arbetarnas Bildningsförbund
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Bostadsrättsföreningen Herden 6
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
Funktionsrätt Jönköpings län
Föreningen Teater i Huskvarna
Försvarsutbildarna Norra Småland
GS avdelning 5, Smålands Högland
Gymnastikförbundet Sydost
Handelsanställdas förbund, avd 9 Jönköping
Hela Människan i Jönköpings län
Hotell- och Restaurangfacket
HSB Göta
Huskvarna Bågskytteklubb
Hyresgästföreningen Region Sydost
IF Metall avd 40 Västbo-Östbo
IF Metall Höglandet
IF Metall Vätterbygden
ILCO – Sv Förbund för ileo-, colo- och urostomiop., Jönköpings länsförening
IOGT-NTO Jönköpings distrikt
Jägareförbundet, Jönköpings län
Jönköping Par Bricole
Jönköping University
Jönköpings Hantverksförening
Jönköpings läns 4 H
Jönköpings läns Bildningsförbund
Jönköpings läns Civilförsvarsförbund
Jönköpings läns Dövas förbund (SDR)
Jönköpings läns Hembygdsförbund
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Jönköpings läns Nykterhetsförbund
Jönköpings läns Pistolskyttekrets
Jönköpings Skridskoklubb
KD – Kristdemokraterna i Jönköpings län
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, 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 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
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
SEKO Post Klubb 601 Jönköping
SEKO Södra
Sensus Studieförbund
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RF-SISU 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 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
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
Synskadades Länsförbund, Jönköping – SRF
Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Sörängens Folkhögskola
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
33

Ädelfors Folkhögskola
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
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