
Motion från Hans Engqvist 

NAMNBYTE PÅ FÖRENINGEN  

 

Under alla de 42 år som föreningen funnits har dess namn varit Midälva Genealogiska Förening 
och så står det i stadgarna att vi ska heta. Jag tycker föreningen borde heta Medelpads 
Släktforskarförening, för att på ett bättre sätt berätta vad vi gör och var vi verkar.  

Hur ofta har jag inte fått förklara att Midälva betyder Medelpad och att Genealogi inte har 
någonting med stenar (geologi) att göra. Googlade på ordet Midälva och det första som dyker 
upp (Wikipedia) är att Midälva är en stadsdel i Sundsvall mellan Nacksta och Sallyhill. 
Förtydligade min sökning till att skriva både Midälva och Medelpad. Fick ingen träff att Midälva 
och Medelpad skulle vara samma sak. Men det är Internet.  

Men kanske står det i någon äldre skrift att namnen kan vara i paritet med varandra. Men 
numera används Internet som sökmotor och då borde Medelpad vara lättare att hitta än 
Midälva. En sökning på enbart Medelpad ger desto mer och mer matnyttig information. Bland 
annat att Medelpad är ett mycket gammalt namn. Första belägg i skrift är 1257 (Mizalpaz).  

Googelsökningen lägger också MGF som åttonde alternativ men det beror på att ordet 
Medelpad ligger centralt på våran sida. ”För dig som släktforskar i Medelpad”.  

Sedan har vi ordet Genealogi som förvisso betyder Släktforskning men vi strävar efter att få 
nya och gärna yngre medlemmar och dessa vet kanske inte var ordet genealogi betyder. 
Släktforskning däremot vet alla eller förstår alla vad det innebär.  

Jag kan förstå de medlemmar som tycker namnet är bra och det har ju fungerat i 40 år. Men 
frågan är om det gör det i dagens samhälle då allt ska vara lättillgängligt och det gäller också 
språket. Vi som släktforskar borde veta hur ord och ords betydelse förändras med tiden. 
Därför föreslår jag att Midälva Genealogiska Förening byter namn till Medelpads 
Släktforskarförening (MSF).  
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