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Verksamhetsplan för Jämtlands läns fornskriftsällskap 2019 

 

Avskriftsgrupper 

Vi kommer att arbeta vidare med två avskriftsgrupper. ”Gör historien läsbar”  leds av Mia Nilsson. 

Georg Hansson leder en grupp som jobbar med avskrift av  äldre material. 

 
Publicering 

Under 2019  planerar vi att publicera följande på vår webbsida: 

I serien Källor till J&H:s historia:  

Sockenstämmoprotokoll från 

 Föllinge  

 Hotagen/Frostviken  

 Åre  

 Aspås (eventuellt) 

 Revsund (eventuellt) 

Inom projektet ”Gör historien läsbar” : 

 Sockenstämmoprotokoll från Bodum 

 Olika källor som belyser Östersunds historia runt 1850 i en samlad volym.  

 Skådespelerskan Märta Hedmans brevsamling 

Därtill planerar Olof Holm och Ingegerd Richardsson att utkomma med ”Jämtlandsbrev 1601-1625” 

som nätpublikation. 

Redaktionen för Coffee table-boken med recept från  Undersåker N1:1 arbetar vidare med manus 

och bilder under 2019. 

Praktikant 
Vi ska vägleda vår praktikant från Stockholms universitet, Evelina Thåqvist under våren 2019, som 
fördjupar sig i Brunflo tingslags häradsrätts arkiv. 
 
Transkribus 

Vi fortsätter att lära oss Transkribus. Vi försöker konstruera en digital kurs i hur man läser gammal 

handskrift genom Transkribus baserat på 16-1700-talsmaterial från Jämtland. Vi tar hjälp av vår 

praktikant för detta. 

 
I Ekdahls fotspår 

 Vi genomför ett besök i Sunne/Hackås/Oviken-området inom projektet I Ekdahls fotspår. 
 

 Olof Holm kommer att anlitas för att spåra upp äldre handlingar på gårdar i länet med 
finansiering från medel som Fornskriftsällskapet tidigare fått från Riksarkivets fonder och 
som inte utnyttjats. Han planerar att arbeta 14 dagar under 2019.  
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Utåtriktad verksamhet 

 Vi deltar i relevanta mässor/öppet hus på arkivet 

 Vi står som värd för ett arkivkafé på Arkivet 

 Vi erbjuder ett föredrag i samband med årsmötet 

 Vi försöker etablera ett samarbete med Radio Jämtland som ka syfta till att göra allmänheten 
uppmärksam på att det kan finnas äldre handlingar kvar ute på gårdarna som de bör 
rapportera om till Fornskriftsällskapet. 

 
 


