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Hitta arkiven 
 

 

 

Förr gjordes nästan allt i samhället i föreningsform, och 

vill man veta hur det var att leva i Jämtland under 

1800- och 1900-talet gör man klokt i att djupdyka i 

föreningsarkiven.  

Genom att gå samman i slakteriföreningar och 

skördetröskföreningar kunde man hjälpas åt i 

jordbruket, genom att bilda kooperativ kunde man 

bilda mejerier, flottningslag och olika handels- och 

konsumtionsföreningar. Exempel som finns kvar idag är 

Coop, men även Korpen. I godtemplarlandet Jämtland 

fanns mängder av lokala nykterhetsföreningar som i 

mångt och mycket stod för det kulturella nöjeslivet i 

bygden. 
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I Föreningsarkivet i Jämtlands län förvaras ca 4 500 
föreningars arkiv. De äldsta är från 1830-talet och de 
nyaste är aktiva idag. För att hitta information om just 
din bygd gör du så här:  
 

1. Gå in på Nationella Arkivdatabasen (NAD). Denna når 
du även hemifrån via https://sok.riksarkivet.se/nad 
eller via Föreningsarkivets hemsida www.faj.se  
 

2. Skriv ett sökord följt av en asterisk, till exempel 

mejeri*, eller Lit*. Observera, asterisken är viktig för att 

få ett bra sökresultat. 

 

 

https://sok.riksarkivet.se/nad
http://www.faj.se/
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4. Innan du klickar på sök, fyll också i  

a. Förvarande arkivinstitution: Föreningsarkivet i 
Jämtlands län (eller något annat arkiv i Sverige som du 
är intresserad av)  
b. Typ: arkiv  
c. Fler sökalternativ: Tid: den tid du är intresserad av. 
Vet du att din mormor till exempel bodde i Lit 1890, fyll 
då i 1880–1990 så du får träff på de föreningar som har 
handlingar från den tiden.  
  
Nu får du en lista över alla föreningar som var aktiva 
under perioden 1880–1900 i Lit. Förmodligen var inte 
din mormor personligt aktiv i alla dessa föreningar, 
men hon berördes säkert på ett eller annat sätt av 
deras verksamhet ändå. Kanske var pappan aktiv i 
bygdegårdsföreningen, mamman i mejeriet eller så 
deltog mormor själv i aktiviteter som någon av logerna 
anordnade. Kanske var hon själv medlem i skyttegillet?  
För att få reda på mer om föreningarnas verksamhet, 

klickar du på den förening du är intresserad av. 
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Klicka sedan på ”förteckning”. Nu får du upp en 
innehållsförteckning till arkivet och kan välja vilken 
volym du vill titta på. En del arkiv innehåller endast ett 
enda papper, andra flera hundra volymer. 
 
Inget av materialet finns skannat. Men när du hittat vad 
du är intresserad av fyller du i en vit blankett, så 
hämtar vi upp originalhandlingarna till dig. Du kan 
sedan läsa dessa i lugn och ro i vår läsesal. Hinner du 
inte klart på första försöket, ber du oss sätta 
handlingarna på ”Låt stå”. 
 

 

 

Handledningen är framtagen av Föreningsarkivet i Jämtlands län, september 2019. 


