Verksamhetsplan för Jämtlands läns fornskriftsällskap 2020
Avskriftsgrupper
Tre avskriftsgrupper är aktiva: ”Gör historien läsbar” som arbetar med 18-1900-talsmaterial som leds
av Mia Nilsson, en grupp som jobbar med avskrift av äldre material som leds av Georg Hansson
(Källor till Jämtland och Härjedalens historia) och en grupp som arbetar med maskinell transkribering
med hjälp av dataprogrammet Transkribus, (Transkribusgruppen) som leds av Maria Press.
Publicering
Under 2020 planerar vi att publicera följande på vår webbsida:
I serien Källor till J&H:s historia:





Sockenstämmoprotokoll från Aspås
Koppskatten 1645
”Jämtlandsbrev i Riksarkivet 1591-1625” (Olof Holm och Ingegerd Richardsson).
Undersåker kyrkoarkiv volym NI:1

Inom projektet ”Gör historien läsbar” :



Sockenstämmoprotokoll från Bodum
Skådespelerskan Märta Hedmans brevsamling

Transkribus
Vi fortsätter att jobba med och lära oss mer om Transkribus. Samarbetsgruppen som jobbar med att
tillsammans rätta de maskinellt transkriberade volymerna av Bergs tingslags domböcker 1649-1686
fortsätter arbetet. Transkribusgruppen jobbar under ledning av Maria Press, och Georg Hansson
kontrolläser. Det finns ambitioner på att skanna in nytt material och skapa en modell för 1500talsskrift. Det tar dock tid att skanna. Vi ska under året prova ut möjligheterna med skanningstältet
och mobiltelefon. För att lära mer om Transkribus kommer en person resa till Transkribus årliga
användarkonferens i Innsbruck under 2020. Vi håller kontakten med Riksarkivet och Stockholms
stadsarkiv som också nyss gått med i Transkribus.
I Ekdahls fotspår


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



Vi ansöker om medel av Riksarkivets fonder (Åke Kromnows fond) för att finansiera Olof
Holms arbete med att spåra upp äldre gårdsarkiv. Olof Holm står själv för ansökan. Om
medel ges kan Olof arbeta vidare med det uppsökande arbetet.

Utåtriktad verksamhet





Vi deltar i relevanta mässor och öppet hus på arkivet
Vi står som värd för en programpunkt i Arkivets program
Vi erbjuder ett föredrag i samband med årsmötet
Vi gör reklam för verksamheten i olika sockenkrönikor
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