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Medlemmar
Sällskapet hade vid årets utgång 70 medlemmar.
VERKSAMHET
Möten under året
Styrelsen har under året haft 4 möten. Årsmöte hölls den 2 mars då 26 medlemmar var
närvarande. Efter årsmötet inbjöds medlemmar och andra intresserade att lyssna på Sonja
Hestner och Monica Kämpe som höll föredraget ”Gammal Bjällko, ärta och bondtjuv” där de
berättade om fynd från sina avskrifter av Lits tingslags domböcker på 1600-talet.
Utgivning
Under året har följande avskrifter publicerats på hemsidan






Skogsavvittringsprotokoll för Ragunda, del 2, 1759-1779; Ragunda tingslag och
Borgvattnet av Anders Sjöberg
Ragunda tingslags domböcker 1649-1690 redigerade av Tobias Sundin.
Häggenås sockenstämmoprotokoll 1821-1862 redigerade av Birgitta Nyman
Sockenstämmoprotokoll från Rödön 1742-1862. Samt de äldstes råds protokoll 17501761, redigerade av Märta Olsson och Georg Hansson.
Undersåkers tingslags domböcker 1649-1690 redigerade av Karin Bark.

Redaktionsgrupp
Under året har en redaktionsgrupp etablerats som ska förbereda utgivningarna. Den består av
Georg Hansson, Per Rejving, Mia Nilsson, Sara Grut och Mats Göransson.
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Redaktionen för arbetet med Coffee tableboken med recept från Undersåker N1:1 har hållit
flera möten under året och utarbetat en struktur för boken. Men färdigställandet har skjutits
på framtiden p g a tidsbrist.
Inventeringsprojektet i Ekdahls fotspår
2018 har arbetet med projektet I Ekdahls fotspår fortsatt. Tanken med projektet, som pågått
sedan 2015, är att locka lokalhistoriskt intresserade personer att delta i arbetet med att spåra
upp äldre by- och gårdshandlingar. Också i år hjälpte studieförbundet Vuxenskolan till med
att arrangera möten, knyta kontakt med lokala föreningar och annonsera. Ett möte blev
genomfört på Rödöns bygdegård med titeln ”Arkiv på vift”. 25 personer mötte upp och
lyssnade på föredrag av Eva Zipsane och Georg Hansson. Efteråt diskuterades arkiv och
gårdsforskning. Det var dock ingen som där och då visste om några äldre handlingar på vift.

Den 14 november hade vi ytterligare ett möte på samma tema, denna gång i Kastalskolans
matsal i Brunflo arrangerat av Brunflo hembygdsförening och Vuxenskolan. Vid detta möte
använde vi inte ”I Ekdahls fotspår” som titel utan döpte om det hela till
”Dokumentdetektiverna” dels därför att detta kan låta mer inspirerande för den som inte
känner till Ekdahl och dels för att Ekdahl fortfarande har lite ”dåligt rykte” hos de som känner
till hans tidigare hårdföra insamlingar. På grund av bristande marknadsföring var dock
uppmötet inte så stort som på Rödön. Maria Press och Georg Hansson berättade om
Fornskriftsällskapets arbete och Per Rejving berättade om Ekdahls arbete och arkiv. På mötet
väcktes idén att vi framöver borde skriva en liten blänkare om Fornskriftssällskapets arbete
med att spåra upp äldre handlingar i de olika sockenkrönikor som ges ut i länet.
Registrering av publikationer och spridning till vetenskapliga bibliotek
Under året har publikationerna ”Källor till Jämtlands och Härjedalens historia” genom
Riksarkivet anmälts för registrering i forskningsplattformen DIVA. Vi har också tryckt upp
pappersexemplar av de sist utgivna avskrifterna - Ragunda dombok och Häggenås
sockenstämmor och sänt dem till Riksarkivets bibliotek i Marieberg, Vitterhetsakademins
bibliotek, Jämtlands länsbibliotek och Universitetsbiblioteket i Trondheim med erbjudande
om att också få resten av serien i pappersform. Inget av biblioteken tackade dock ja till det
erbjudandet. Tanken var att lagring i bibliotek skulle öka spridningen och ge en säkrare
lagring för framtiden.
Avskriftsgrupper
Under året har vi haft två avskriftsgrupper inom ”Gör historien läsbar”. Mia Nilsson har lett
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en grupp som jobbar med nyare material, den har haft 15 medlemmar och Georg Hansson
har lett en grupp som jobbar med äldre material som har haft nio deltagare. Gruppen för
nyare material har haft möten en gång i månaden, medan gruppen för äldre material har haft
ett möte under året.
Transkribus
Den 27 april arrangerade vi en heldagskurs i dataverktyget Transkribus. Günter Mühlberger
från Innsbruck, en av grundarna av Transkribus, var kurshållare. Vi sände vid slutet av året in
transkriberade domböcker från 16-1700-tal för att skapa en modell som kan användas vid
automatisk transkribering och utgöra underlag för att konstruera en digital kurs i
handskriftsläsning, men vi har ännu inte fått resultatet tillsänt. Christer Kalin och Per Rejving
har tagit på sig att vara resurspersoner för Transkribus.

Praktikant
I november fick Fornskriftsällskapet en praktikant från Masterutbildningen i historia vid
Stockholms universitet. Hon heter Evelina Thåqvist och ska arbeta med transkribering av
domböcker från Brunflo tingslags häradsrätt tillsammans med Per Rejving, hon ska också
sätta sig in i Transkribus. Hon kommer att praktisera också en bit in på 2019.
Utåtriktad verksamhet
Under året har vi spridit information om Fornskriftsällskapets verksamhet genom deltagande
två dagar i januari på Seniormässan på OSD. Vår monter var som vanligt välbesökt och
många visade intresse för sällskapets verksamhet.
Den 4 november var Fornskriftsällskapet värd för ett arkivkafé i Arkivets programserie
”Arkivet till nytta och nöje” med temat Sockenstämmor. Rolf Olsson berättade.
Ekonomi
Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Fornskriftsällskapets ekonomi i övrigt framgår
av bokslutet.
Tack
Till sist vill styrelsen rikta ett stort tack till alla medlemmar som har engagerat sig i
sällskapets verksamhet. Vi vill också tacka Arkivet i Östersund och andra partners för stöd,
hjälp och gott samarbete under det gångna året.
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