
Kulturmiljövård och kulturarv 

Institutet för språk och folkminnen 

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, 

personnamn, folkminnen och Sveriges minoritetsspråk. Institutionen arbetar även med 

språkvård och språkpolitik 

Hemslöjd i Jönköpings län 

Hemslöjd i Jönköpings län uppgift är att hålla intresset för hemslöjden levande och 

fungera som en motor i den regionala hemslöjdsverksamheten. Hemslöjd i Jönköpings 

län arbetar med utvecklingsprojekt, rådgivning och upplysande verksamhet, bl.a. 

utbildningar, utställningar, barn-  

och ungdomsverksamhet och slöjdinventeringar. 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv förvaltar och administrerar enskilda föreningars arkiv i 

Jönköpings län. I arkivet finns information om länets föreningshistoria, handlingar och är 

tillgängliga för allmänheten samt bevarar dem åt eftervärlden. I arkivet finns även äldre 
årgångar av tidningar och tidskrifter i Jönköpings län. 

Jönköpings läns museum 

Jönköpings läns museum är både ett konst- och kulturhistoriskt museum. I museet finns 

olika samlingar av bl.a. konst och föremål och arkiv, även i digitalt format, bl.a. bilder 

och filmer. Länsmuseet har även många olika program att erbjuda till skolan, från 
visningar till tidsresor med rollspel ute i länets kulturlandskap. 

Lantmäteriet, historiska kartor 

Lantmäteriets digitala arkiv Historiska kartor omfattar mer än en miljon historiska kartor. 

Den äldsta dokumentationen är från 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i 

många fall så välgjorda. Det finns kartor över städer, socknar, byar och enskilda gårdar 

eller hemman. I det digitala arkivet ingår även protokoll och akter som i regel 
upprättades i samtidigt med kartorna. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Samhällsplanering och kulturmiljö 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och en viktig länk mellan dels människor och 

kommuner och dels regering, riksdag och centrala myndigheter. Länsstyrelsen är 

tillsynsmyndighet över länets fornlämningar, ger information, bidrag och beslutar i frågor 

om arkeologi, byggnadsvård, planfrågor, kulturreservat, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen. 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturmiljön 

och kulturarvet, samt tillvarata kulturvärden och bidra till ett hållbart samhälle. 

Myndigheten har även till uppgift att bedriva arkiv- och biblioteksverksamhet, genomföra 

arkeologiska undersökningar på uppdrag samt bistå museer med förvaring av 

museisamlingar. 



Riksarkivet 

Riksarkivet förvarar och administrerar arkivhandlingar från myndigheter, organisationer, 

lokala och enskilda arkiv från medeltiden och framåt. Riksarkivets huvuduppgift är att se 

till att vårt gemensamma kulturarv bevaras och är tillgängligt för allmänheten. På flera 

plaster finns riksarkivets regionala arkiv. Landsarkivet i Vadstena ansvarar för 
Riksarkivets regionala uppgifter i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands, län. 

Sverige hembygdsförbund, Jönköpings län 

Jönköpings läns hembygdsförbund ingår i Sverige hembygdsförbund och arbetar med att 

främja kunskapen för hembygdsrörelsen och representerar länets anslutna 

hembygdsföreningar i Jönköpings län. Hembygdsförbundet företräder också 

hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och 
samarbetar med andra folkrörelser. 

Värnamo bibliotek 

Värnamo bibliotek har en omfattande samling av litteratur och tidskrifter samt digitala 
tjänster om kulturmiljöer och kulturarv. 

 Hembygdssamling med litteratur, rapporter, tidskrifter och uppsatser 

 Släktforskning med sökfunktionerna Arkiv digital, Databaser, Genline och Mikrofilm 

 Digitala fotografier på byggnader och kulturlandskap 

 Informationssökning i biblioteket och på Internet efter artiklar, uppsatser, tidskrifter och 
tidningar 

 


