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Jämtländska ortnamn på 1560-talet

Jämtlands läns
fornskriftsällskap

Ortsregister till jämtländska räkenskaper 1564–1571 (1953)

Jämtländska räkenskaper 1564–1571. II
Räkenskaper 1568–1571 (1948)

Jämtländska räkenskaper 1564–1571. I
Räkenskaper 1564–1567 (1944)

Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818–1821,
insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap (1941)

Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939

En översikt. Utarbetad av länsarkivarie R. Svedlund (1939)

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. III

Jämtlands landstingsprotokoll 1621–1643 (1939) Register till alla delarna

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. II
Jämtlands domböcker 1634–1643 (1934)

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. I
Jämtlands domböcker 1621–1628 (1933)

Fale Burmans anteckningar om Jämtland, i urval (1930)
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Medlemsavgiften är 100 kr per år, sätts in på plusgiro 44 45 44 - 1
Skicka ett meddelande och ange din postadress, till :
Jämtlands läns fornskriftsällskap
c/o Landsarkivet
Arkivvägen 1
831 52 Östersund
eller med e-post till: ordf@fornskrift.se

Jämtlands läns fornskriftsällskap bildades 1928, för att ”genom utgivande
av historiska urkunder och annat otryckt källmaterial samt preliminär
bearbetning av detsamma bidraga till utforskandet av Jämtlands och
Härjedalens historia”. Under tiden fram till 1959 utgavs elva olika skrifter, därefter upphörde verksamheten.
År 1987 rekonstruerades Fornskriftsällskapet, varvid reviderade stadgor antogs och bokutgivningen fortsatte. År 2009 startade digital utgivning av ”orienterande avskrifter” i serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia. I denna serie publiceras främst äldre källmaterial t.ex
domstolsprotokoll från 1600-talet. 2014 påbörjades arbetet med att göra
avskrifter av modernare material som sockenstämmoprotokoll, dagböcker, brev, receptsamlingar osv. Avskriftsarbetet sker med hjälp av frivilliga, och Fornskriftsällskapet behöver fler intresserade som vill hjälpa oss
att göra arkivmaterialet mer tillgängligt.
Sällskapet har för närvarande ett 60-tal medlemmar. Ordförande är
landsarkivarie Maria Press

Källor till
Jämtlands och Härjedalens historia

Skrifter utgivna av
Jämtlands läns fornskriftsällskap

Tillsammans med Landsarkivet i Östersund kommer Fornskiftsällskapet
att publicera en rad orienterande avskrifter av domboksprotokoll, brev,
dagböcker och mycket annat, från äldsta tid och fram till vår egen.

Böckerna finns att köpa genom Landsarkivet i Östersund.
Slutsålda titlar finns tillgängliga som pdf-filer på vår hemsida.

Hittills har vi bl. a. publicerat domboksprotokoll från:

Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645
Utgivna av Olof Holm, Georg Hansson och Christer Kalin. Med en historisk
inledning av Per Sörlin och ortsregister utarbetat av Karl- Göran Eriksson (2016).
Pris 225 kr (medlemspris: 150 kr)

Alsens tingslag 1649-1679
Hammerdals tingslag 1649-1700
Lits tingslag 1649-1690
Offerdals tingslag 1649-1700
Revsunds tingslag 1649-1700
Svegs tingslag 1649-1690
Undersåkers tingslag 1649-1690

Olof Bertilssons kyrkobok, förd i Sveg och Offerdal 1636–1668
Utarbetad av Solbritt Hellström och Christer Kalin (2006).
Pris: 90 kr
Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare från
Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Utgivna av Kjell Hoffman (2000).
Pris 50 kr

Härjedalsbrev 1531-1645
Skogsavvittringen i Jämtland, Protokoll från Ragunda tingslag 1755-1758

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, del 3. 1520–1530
Utarbetad av Olof Holm (1995).
Pris 50 kr

Samt i serien Gör historien läsbar:

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. IV. 1647–1648
Utgivna av Kjell Hoffman (1989).
Pris 50 kr

Peterson-Bergers brev till Helga Englund, 1902-1925
Jul, julkusar och Faster Lotta, av Gertrud Dalén

Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden
Utgivna av Hasse Petrini (1959).
Pris 90 kr
Urkunder rörande Jämtlands läns tillkomst 1810.
Utgivna av Erik Hamrell. Andra upplagan (1965).
Pris 10 kr

Utgåvorna är fritt nedladdningsbara pdf-dokument, som kan hämtas
från vår hemsida: www.fornskrift.se

