Söktips för Blekinge Släktforskarförenings Attestregister
Registret innehåller den 30 juni 2012:
56 000 flyttningar till/ inom Listers härad samt Näsum och Ivetofta.

Första försöket
Skriv in födelseår och födelseförsamling för den person du söker. (Exempel 1853 och
Hällaryd gav 8 träffar medan 1853 och Jämshög gav 177 träffar, det finns många barn som
inte har efternamn, så detta är säkrare).
Vill du ändå söka på namn vill jag tipsa om att du inte behöver skriva ut hela namnet, detta
för att få en bättre träffbild, kan du sedan skriva ett födelseår blir träffarna behändigare.
(Exempel Ingeborg ger 142 träffar medan Ingeb ger 4 till, då några står som Ingebor).
Två svåra namn är Kerstin och Ingrid men om du söker på sti och Ing så får du fler träffar och
med ett födelseår blir sökningen ”behändigare”. (Exempel Kerstin ger 375 träffar medan sti
ger 2 396, de enda du inte når är Kersta och Chersta).
Vad det gäller efternamn behöver man bara skriva Anders i stället för Andersson/Andersdotter (det finns en del kvinnor med sonnamn).

Avancerad sökning
Om du går över till den avancerade sökningen vill jag först tala om att verktyget vi använt för
registret (TNG) är inte riktigt anpassat för den typ av register som jag jobbat med, men för att
inte lägga för mycket tid på program i början valde vi att jobba med samma som föreningens
övriga register.
Under – sök - namn- finns Efternamn, Förnamn, Födelseort och Födelseår som även finns på
förstasidan och övriga är inte relevanta för Attestregistret. Vill också varna för att använda
Person.ID som källa för tagna uppgifter då de kommer att ändras vid nästa uppdatering.
Om du nu trycker under Andra händelser kommer det upp några sökfält som kan vara
användbara.
Anteckning
Här kan du söka på ord från anteckningsfältet i Attestregistret.
Jag har skrivit ”på tyska” (32 st) respektive ”på danska” (26 st) på de attester som är skrivna
där, men kan söka på ”straffad” (31 st) och framför allt på ett bynamn för att få fram någon
som kommer från exempelvis Vrångaböke (44 st) i Almundsryd, Djupadal (7 st) i Ronneby
eller varför inte Månasken (15 st) som ligger inom det registrerade området. Skriv in sökordet
på Faktaraden.
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Bostad
Här får du fram alla som bodde i en speciell by inom det registrerade området men här måste
du skriva in byn på Platsraden. Månasken, Kyrkhult ger här 125 träffar och Agerum, Gammalstorp hela 1 421.
Yrke
Här går det bra att söka efter speciella yrken men kom ihåg att du inte behöver skriva ut hela
yrket utan bara det som behövs för att få en bra träff. Du söker i Faktafältet.
”Urmak” ger 39 träffar och ”skomak” 404. Piga ger 15 254 träffar och dräng 12 094.
Könsfördelning
Det råder ganska bra jämvikt mellan könen 28 111 män och 28 600 kvinnor. 9 stycken är inte
identifierade samt 2 män och 6 kvinnor har jag glömt skriva in kön på.

Tillsammans innehåller databasen i dagsläget (2012-06-30) 56 728 personer som flyttat till
eller inom det registrerade området.

Björn-Åke Petersson
Kallinge
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