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JÖNKÖPINGS STADSARKIV
I äldre tider förvarades stadens brev, privilegier
och andra viktiga dokument i en stor, svart kista.
Idag finns Jönköpings stadsarkiv i nya moderna
lokaler i Arkivhuset.
Stadsarkivet förvarar och vårdar arkivmaterial
från det område som idag utgör Jönköpings kommun, det vill säga handlingar från gamla städer,
köpingar, landskommuner och storkommuner
med föregångare som 1971 bildade den nya kommunen.
Kommunala arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De ska bevaras och vårdas så att rätten
att ta del av allmänna handlingar tillgodoses.
Arkiven ska även främja behovet av information
för rättsskipning, förvaltning och forskning.

Arkivverksamheten i Jönköpings kommun styrs av
en arkivlag och ett kommunalt arkivreglemente.
Enligt dessa har stadsarkivet tre stora verksamhetsområden:
Forskarservice; som består av att vägleda och
tillhandahålla material till forskare, studenter och
övrig allmänhet. I detta arbete ingår också att ta
emot studiebesök och att informera om arkivbestånden.
Arkiv och magasin; som omfattar förvaring och
vård av arkiv. Dessutom ska stadsarkivet upprätta
arkivförteckningar och register för att göra
arkivens innehåll så tillgängligt som möjligt.
Arkivtillsyn; som bedrivs genom besök och andra
kontakter med myndigheter och bolag i kommunal regi. Stadsarkivet ger vägledning och råd om
arkivbildning, förteckningsarbete, gallring och
förvaring.

JÖNKÖPINGS STADSARKIV
Jönköpings stadsarkiv förvarar närmare 6000
hyllmeter arkivhandlingar som på olika sätt belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet
fram till idag.
I det här fallet började historien 1863 då en ny
kommunallag trädde i kraft. Lagen innebar att de
gamla kyrksocknarna istället skulle bli landskommuner. 1952 skedde nästa förändring när flera
mindre landskommuner slogs ihop för att bilda
storkommuner. Den senaste kommunsammanslagningen var 1971, då nuvarande Jönköpings
kommun bildades.
Det är alltså
tidsperioden
1863-1970
som merparten av
arkivhandlingarna i
stadsarkivet
härstammar
från. Men
hos oss finns
även senare
material från
1971-1999
och vissa
äldre handlingar från
tiden före
1863, till
exempel
sockenstämmoprotokoll,
fattigvårdshandlingar och material från Jönköpings gamla skolor.
I arkivmaterialet återfinns bland annat protokoll,
räkenskaper och andra handlingar från stadsfullmäktige, kommunalnämnd och drätselkammare,
akter och register från den sociala verksamheten,
ritningar från byggnadsnämnden, betyg och klasslistor från skolan och mycket annat.
Förutom arkiven med kommunal anknytning finns
dessutom olika deponerade arkiv, bokarkiv, flera
äldre samlingar, lokala dagstidningar med mera.

JÖNKÖPINGS STADSARKIV
På Stadsarkivet förvaras de kommunala arkiven
från följande städer, köpingar, landskommuner
och storkommuner:
Angerdshestera landskommun		
1863-1951
Bankeryds landskommun		
1863-1970
Barnarps landskommun		
1863-1951
Bottnaryds landskommun		
1863-1951
Gränna landskommun			1863-1951
Gränna stad				1863-1970
Hakarps landskommun		
1863-1966
Huskvarna köping			1907-1910
Huskvarna stad			1911-1970
Järstorps landskommun		
1863-1950
Jönköpings kommun
		
1971Jönköpings stad			1863-1970
Lekeryds storkommun			1952-1970
Ljungarums landskommun		
1863-1910
Mulseryds landskommun		
1863-1951
Månsarps landskommun		
1863-1970
Norra Mo storkommun		
1952-1970
Norra Unnaryds landskommun
1863-1951
Norrahammars köping		
1942-1970
Rogberga landskommun		
1863-1951
Sandseryds landskommun		
1863-1942
Skärstads landskommun		
1863-1951
Skärstads storkommun		
1952-1970
Svarttorps landskommun		
1863-1951
Tenhults storkommun			1952-1970
Visingsö landskommun		
1863-1970
Ödestugu landskommun		
1863-1951
Öggestorps landskommun		
1863-1951
Ölmstads landskommun		
1863-1951

JÖNKÖPINGS STADSARKIV
I Arkivhuset inryms en arkiv- och släktforskarsal där allmänheten kan ta del av kommunens
arkivhandlingar vid forskarplatserna. Arkiven är
ordnade enligt allmänna arkivschemat och finns
redovisade i arkivförteckningar.

Förteckningarna, liksom diverse litteratur och
andra register finns tillgängliga i arkiv- och släktforskarsalen. Där finns även datorer med olika
abonnemang för läsning av kyrkoarkivalier samt
databaser över bland annat födda, vigda och
döda. Fokuseringen ligger på Jönköpings län,
men med hjälp av datorerna ges åtkomst till hela
landet. Vidare finns mikrokortsläsare med tillhörande mikrokort samt en rullfilmsmaskin för
läsning av äldre tidningar från Jönköpingsområdet. Med hjälp av rullfilmsmaskinen ges även
tillgång till domböcker, landskapshandlingar och
generalmönsterrullor.
Arkivmaterial beställs genom expeditionen där en
arkivbeställningsblankett lämnas in. Blanketter
finns att tillgå bredvid förteckningarna och fylls
antingen i på egen hand eller med hjälp av personalen. Arkivhandlingarna hämtas sedan ner från
arkivet för att läsas vid någon av forskarplatserna.

FÖREDRAG OCH VISNINGAR
I anslutning till arkiv- och släktforskarsalen hålls
föredrag, visningar och andra aktiviteter så gott
som varje vecka, både på lunchtid och under
kvällstid. Föreläsare kommer både utifrån och
från arkivets egen personal. Ämnena varierar
stort, men har i sin helhet en lokalhistorisk
anknytning som löper som en röd tråd genom
programpunkterna. Missa inte heller de tillfällen
då arkivlokalerna öppnas upp för guidad visning. Ett unikt tillfälle att få se insidan av annars
stängda lokaler.
För aktuella aktiviteter och ytterligare information, se de foldrar med Arkivhusets programserie
som finns i arkiv- och släktforskarsalen samt
skärm i entrén.

Jönköpings kommun
Stadsarkivet
551 89 Jönköping
Besöksadress:
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1
Expeditionstider:
måndag-fredag 09.00-16.00
(lunchstängt 12.00-13.00)
Arkiv- och släktforskarsalen:
måndag-fredag 09.00-18.40
lördag-söndag 11.00-14.40
Telefon: 036-10 50 20
Fax: 036-10 50 20
Epost: stadsarkivet@jonkoping.se
Hemsida: www.jonkoping.se/stadsarkiv
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