Verksamhetsberättelse för Jämtlands läns fornskriftsällskap 2021
Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har under haft följande sammansättning:
Ordförande
Maria Press
Sekreterare
Agneta Brink
Kassör
Carina Strömberg
Ledamöter
Nils-Erik Eriksson
Ann-Margret Ahlin
Per Rejving
Pia Björnhed

Suppleanter
Mia Nilsson
Olof Holm
Crister Kallin
Eva Sundin

Revisorer
Mikael Andersson
Bo Oscarsson

Gunilla Nilsson Edler, suppleant

Valberedning
Kerstin Ellert, sammankallande
Bo Oscarsson
Medlemmar
Sällskapet hade vid årets utgång 57 betalande medlemmar.

Året har präglats av Covid-19-pandemin, och verksamheten har därför varit begränsad.

Möten under året
Styrelsen har under året haft fyra möten som alla har ägt rum digitalt. Årsmöte hölls den 23 mars
digitalt och 12 medlemmar deltog.

Utgivning
Redaktionsgruppen har bestått av Georg Hansson, Per Rejving, Mia Nilsson och Sara Grut.
Som PDF på hemsidan har följande publicerats under året:
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I serien Källor till J&H:s historia:
Hallens dombok 1701-1710
Andreas Tegen
Lillhärdals dombok 1649-1690
Nils-Erik Eriksson
Sunne tingslags domboksprotokoll 1649–1690 avskrivna och redigerade av Andreas Tegen, Martin
Ahlström, Mats Göransson, Georg Hansson och Mia Nilsson
Sunne tingslags domboksprotokoll 1691 – 1700 avskrivna och redigerade av Georg Hansson och
Andreas Tegen.
Inom projektet ”Gör historien läsbar” :
Undersåker kyrkoarkiv volym NI:1
Karin Bark och personal på Landsarkivet i Östersund
Häradshövding Nordenströms memoarer 1804-1882
May-Britt Pellving
Under året har vi arbetat med att förbereda utgivningen av Bygsellängderna för Jämtland och
Härjedalen 1601-1645, vi har läst korrektur och utarbetat ett ortsregister. Vi har sökt och fått 33 000
kr från Ingvar Anderssons fond för tryckkostnaderna. Tryckningen kommer att ske 2022.
Pliktexemplar till Kungliga Biblioteket
Alla utgivningar från 2018-2021 som inte tidigare sänts in till KB som pliktexemplar, har skickats in
under året, totalt 10 volymer.

Avskriftsgrupper
Avskriftsgrupperna har inte kunnat mötas mer än en gång under året. Transkribusgruppen har inte
haft något möte.

Transkribus
Stockholms stadsarkiv har under året publicerat en mindre 1700-talsmodell i Transkribus som vi har
provat ut. Den har dock inte visat sig bra nog för att kunna användas på avvittringsprotokollen.
20 augusti publicerade Vetenskapsrådets tidning Curie en artikel om Fornskriftsällskapets och
Riksarkivets arbete med Transkribus.
Datorprogram tolkar gamla handskrifter med hjälp av AI | Tidningen Curie

Utåtriktad verksamhet
Vi har arrangerat ”Läsakuten” 3 gånger under året som en del av Arkivets digitala program. Det
genomfördes på plattformen Zoom i samarbete med Vuxenskolan. Det innebar att allmänheten
kunnat sända in korta texter som man velat ha hjälp med att läsa och medlemmar i
Fornskriftsällskapet har tolkat texterna på mötet. 3-5 personer från Fornskriftsällskapet har deltagit
vid varje möte som har tagit ca en timme. Totalt deltog 24 personer i Läsakuten från hela landet.
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Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan har genomförts som planerat rörande Läsakuten.
Vuxenskolan har också framfört önskemål om att i framtiden arrangera kurser i läsning av gammal
handskrift tillsammans med oss.

Ekonomi
Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Fornskriftsällskapets ekonomi i övrigt framgår av
bokslutet.

Tack
Styrelsen vill 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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