
Tjust Släktforskarförening och Gamleby Folkhögskola arrangerar en 
veckokurs den 26 – 30 juni 2023.  Lokal: Gamleby Folkhögskola 

 

Släktforskning – Nya tips och kunskaper för 
släktforskningsarbetet 

Kursen riktar sig till både nybörjare och mer erfarna släktforskare 
 

Kursdagarna startar kl 09.00 avslutas kl 16.00 med lunch kl 12.30 – 13.30. Avbrott för 
20-minuters kafferast görs kl 10.30 och kl 15.00. Kursveckan avslutas med fredagens lunch. 

  
 

Måndag 26/6 
Kursveckan inleds med välkomnande, information och presentation av kursdeltagarna. 
Vi kommer sedan att ha en heldag med Torbjörn Wahlström som skrivit ett antal böcker 
tillsammans med en medförfattare om ”skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning 
och tolkning av handskrifter" som med ett fint ord kallas för paleografi. Torbjörn gör bland annat 
genomgång av bokstavsformer, allmänna och karakteristiska drag och förväxlingsrisker. Han gör 
även genomgångar av förkortningar, något om siffror, ordningstal, speciella tecken, mynt och 
måttenheter.  

 
 

Tisdag 27/6 
Dagen börjar med läsövningar i gammal handstil 9.00 – 10.30. Deltagarna delas in i 3 grupper 
utefter sina förkunskaper. Jörgen Eriksson tar sig an nybörjarna, Viking Storback mellangruppen 
och Ingegerd Hammarqvist de mer tränade läsarna. Läsövningarna upprepas på samma tid 
onsdag, torsdag och fredag. 
Resterande tisdag tar Veronica Palm, arkeolog på Västerviks museum, med oss på en spännande 
resa till utgrävningsplatser i Västervik med omnejd. Vad har de hittat där? 

 
 

Onsdag 28/6 
En intressant och underhållande föreläsning får vi av Peter Danielsson, historiker och 
hembygdskonsulent vid Kalmar Läns Hembygdsförbund. Peter har varit med på Släktforskar-
dagarna flera gånger förut. Onsdagens tema blir en överraskning! 
Efter lunch kommer Thomas Fürth, historiker och släktforskare som har specialiserat sig på 
släktforskning utanför Norden och i Stockholm. Intressant är att Thomas, samtidigt som han har 
spetskompetens inom släktforskning, arbetat som forskningsledare på Kairos Future och har 
arbetat med framtidsstudier i över 30 år. Han är välkänd som föreläsare och författare till böcker 
och artiklar. Han kommer att berätta för oss hur man bedriver släktforskning i Stockholm. 

 
Torsdag 29/6 

Thomas Fürth fortsätter med sitt spännande föredrag på torsdagens förmiddag men nu är ämnet 
släktforskning internationellt.  
Efter lunch kommer Björn Johansson, som var med och startade DIS och som medverkat vid 
komplettering av kartfunktionerna i Disgen, att berätta om kartfunktionen i Disgen.   
 

Fredag 30/6 
Björn Johansson fortsätter att lotsa oss i de källor som finns för att hitta historiska kartor. På 
fredagen berättar han om hur vi söker kartor hos Lantmäteriet.  

 
 

Anmälan senast den 1 april till Gamleby Folkhögskola tel: 0493-13100 
eller  http://gamlebyfolkhogskola.se/anmalan-till-kortkurs 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skrift
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