Bakgrund och nuläge
Anledningen till att det finns arkiv i UB:s samlingar bygger på dåvarande historieprofessorn
Lars-Olof Larssons intresse för regional historia. Han skriver själv i förordet till den
ursprungliga arkivförteckningen: ”Våren 1983 överfördes till Högskolan i Växjö det på
bruksherrgården Huseby förvarade arkivet, som innehöll ett flertal arkivbildares handlingar.
Överföringen till Växjö har formen av en deposition från Riksarkivet sedan staten genom
Huseby gods enligt fröken Florence Stephens testamentariska förordnande. Det till
Högskolan överförda arkivet omfattar tiden fram till fröken Stephens omyndigförklaring
1957”.1
Fler arkiv har sedan tillförts, följande arkiv finns i nuläget:
Husebyarkiven 106 hyllmeter
Deposition 1983 och 2008
Utgörs av sex arkivbildare, dels det stora bruks- och godsarkivet dels familjen Stephens
arkiv. Godsarkivet speglar bruksdriften ifrån 1700- till 1900-talet. Här också ing. J. A.
Anderssons arkiv.
Huseby bruks- och godsarkiv
Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv
George Stephens arkiv
Joseph Stephens arkiv
Elisabeth Stephens arkiv
Florence Stephens arkiv
Maggie Stephens arkiv
Mary Stephens arkiv
Huseby restarkiv
Deposition 2007
Klavreströms bruksarkiv, 40 hyllmeter
Donation 1983
Klavreströms bruksarkiv består av handlingar om järnbruket och tillhörande verksamheter;
häri ingår också ett mindre bruksbestånd ifrån Ydrehammars bruk samt C. J. Ekströmers
opublicerade manuskript och forskningsarbete om Klavreström brukshistoria
Johan Alfred Göths arkiv, 2 hyllmeter
Donation 2007
Författaren och folkminnesupptecknaren J. A. Göth (1869-1952) Arkivet består av dagböcker
förda under krigsåren, brev och ett stort klipparkiv upplagt mellan 1924-1951.
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Inledningen till Husebyarkivens arkivförteckning, 1883. Texten något förkortad. Senare har även yngre
material tillförts

Räppe-Asakanal AB:s arkiv, 1 hyllmeter
Oklart ägande
Kanalleden mellan Räppe järnvägsstation och Asa knöt samman sjöarna norr och nordost om
Växjö stad. Arkivet återspeglar verksamheten alltifrån planläggningen under första halvan av
1800-talet, etableringen 1870 och till bolagslikvidationens avslut 1953.

Åryd bruksarkiv, 52 hyllmeter
Donation 2004
Årydsarkivet består framförallt räkenskapsmaterial som rör de olika industrierna som funnits
på Åryd bruk. På 1600-talet grundades ett järnbruk som var i drift framtill 1800-talets slut.
Här bedrevs även en stor skogsförädling i trakten. I arkivet finns ett stort material som rör
skogsindustrin
Sven Fagerbergs arkiv, 4 hyllmeter
Donation 1995
Sven Fagerberg (1918-2006) var en av svenska efterkrigstidens mest mångsida författare.
Han gjorde toppkarriär inom näringslivet men sadlade om till att bli författare.
Genomslagsverket var ”Höknatt” ifrån 1957. Han deltog också i svensk samhällsdebatt, där
han försvarade individen och den fria anden i kamp mot teknifiering och masskulturen.
Ragnar Thoursies arkiv, 2 hyllmeter
Donation 2004
Ragnar Thoursies (1919-2010), författare och statstjänsteman. Arkivet består främst av
arbetsmaterial och manusutkast till hans utgivna verk men även av självbibliografiskt
upplevda händelser alltifrån det frireligiösa föräldrahemmet i Katrineholm till den svenska
byråkratins innersta väsen.
David Lindquists arkiv, 1 hyllmeter
Deposition 1993(?)
Biskop David Lindquists (1905-1973) Materialet består främst av tidningsartiklar och brev
som rör stiftsverksamheten och konflikterna angående kollekt- och kvinnoprästfrågan.
De nya högskolornas rektorskonvent, 2 hyllmeter
Deposition 2005
Arkivet berör framväxten och samarbetet mellan rektorerna på de högskolor som inrättades
1977 i Karlstad, Örebro och Växjö.

Totalt 230 hyllmeter, alla arkiv är förtecknade och tillgängliga via UB:s webbplats
(Biblioteket A-Ö / Arkivsamlingar).
Lokalen håller svensk arkivstandard, kompakthyllsystem.
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