Personforska i
föreningsarkiven

I kyrkoarkiven får du reda på när personer
föds och dör, men ett liv är ju så mycket mer än så!
Hur bodde man? Vad tänkte man? Vilka frågor
kämpade man för? Lär dig hur du kan hitta information
om dina släktingar som kanske gör dem lite mer
levande.
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Sökingångar till föreningsarkiven
-

Noteringen ”odöpt”
Ort
Yrke
Samhällsklass
Etnicitet
Historiekunskap

Noteringen ”odöpt”
Noteringen odöpt betyder inte ordagrant att personen
ifråga är odöpt. Det betyder bara att personen inte är
döpt inom statskyrkan.
→ Kolla frikyrkliga församlingar!
Några exempel är: Baptistförsamlingar,
Missionsförsamlingar, Pingstkyrkan, Betelkyrkan,
Frälsningsarmén. Sök på ort för att få träff.
Ort
Vet man inget annat ingångsvärde än vart släktingarna
bodde, så räcker det gott och väl! Sök på by, ort eller
församling/socken för att få träff på föreningar,
organisationer och företag. I Sverige är vi vana att vara
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med i föreningar, så sannolikheten är stor att du får
träff!
→ Sök på by, ort eller församling/socken

Yrke
Yrke är en bra ingång till att hitta mer information om
folk förr. Yrke kan leda till företagsarkiv, fackliga
föreningar och olika yrkesföreningar och all den
information om yrkesförhållande som kan finnas där!
→ Yrkesföreningar
→ Fackliga föreningar
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Sök på yrket eller arbetsorten för att få träff på
föreningar.

Samhällsklass
Klassamhället innebar olika förutsättningar för olika
människor; överklassen kunde engagera sig i
välgörenhetsorganisationer, medan arbetarklassen var
upptagen med att arbeta och behövde kanske lämna
bort sina barn till olika barnkrubbor.
Klasstillhörighet står inte utskriven i kyrkoarkiven eller
folkräkningarna, men uppgifter om yrke och adress kan
ge en fingervisning om samhällsklass.
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→ Välgörenhetsorganisationer
→ Kooperativ
→ Tvättstugeföreningar och liknande
→ Intresseföreningar
Sök på ort för att få träff på föreningar.
Etnicitet
Jämtland-Härjedalen är en del av Saepmie och om du
söker en person som är same finns det några arkiv som
är särskilt intressanta:
→ Stiftelsen Fjällgård, Undersåker.
→ Fridsbergs barnhem av EFS.
→ Jämtlands slakteriförening.
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Historiekunskaper: Jämtland-Härjedalen
→ Nykterhetsrörelsen
→ Kooperativ och ekonomiska föreningar
Nykterhetsrörelsen innebär Godtemplarrörelsen i
Jämtland och det finns arkiv efter knappt 400 loger.
Ofta fanns det minst en log i varje by. Om inte – kolla
kretslogerna och distriktslogerna.
Godtemplarrörelsen hade en stor social verksamhet
med utflykter, fester, teaterpjäser och studiecirklar.
→ Sök på ort eller by för att få träff på nykterhetsloger.
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Kooperativ och ekonomiska föreningar
I Jämtland-Härjedalen har man löst mycket i
föreningsform.
- Behövde man en tjur för att betäcka kossorna?
Tjurförening.
- Önskade man bättre priser på livsmedel?
Konsumentkooperativ.
- Vill man förädla mjölk? Mejeriförening.
- Såga timmer? Sågföreningar.
→ Sök på ort eller by för att få träff på kooperativ och
ekonomiska föreningar.

Handledningen är framtagen av Föreningsarkivet i Jämtlands län, januari 2020.
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