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Medlemsförmåner i Genealogiska Föreningen 

Genealogiska föreningen är en rikstäckande släktforskarförening sedan 1933 och har 

Sveriges största samlade arkiv och bibliotek för släktforskare. Du är välkommen att besöka 

våra nya lokaler i Sundbyberg så fort restriktionerna på grund av pandemin lättar – du hittar 

adress och öppettider på vår hemsida. Som medlem får du en inloggning till våra 

medlemssidor där du kan ta del av mycket av det som beskrivs nedan. 

Vårt bibliotek omfattar ca 30 000 volymer och titlarna dokumenteras och läggs successivt 

upp i en sökbar bibliotekskatalog som du hittar på vår hemsida under Boksök. Ett 

omfattande material (ca 95 hyllmeter) av opublicerad släktforskning finns i de Enskilda arkiv 

som är skänkta till GF. De är tillgängliga för forskning och finns förtecknade här. 

I våra lokaler tillhandahåller vi även besöksdatorer för forskare. Datorerna innehåller en 

mängd abonnemang och databaser som du har nytta av som släktforskare. Vi har följande 

abonnemang: Ancestry World de Luxe, Arkiv Digital, Family Search, Riksarkivet/Digitala 

forskarsalen. Databaser och register är: Sveriges Dödbok, Sveriges befolkning olika år, 

Begravda i Sverige 2, Gods och gårdar, Polisunderrättelser 1878–1941, Emigranten Populär, 

Emibas, Skilda i Stockholm 1794–1916, Svenska släkter med flera samt register till Släkt och 

Hävd 1950–2020. 

Som medlem får du varje år ca nio nummer av GF-Aktuellt (GFA), föreningens digitala 

nyhetsblad, direkt till din e-postlåda. GFA innehåller släktforskningsnyheter, information om 

olika aktiviteter som bedrivs i föreningens regi och information om våra olika volontär-

projekt, som du kan delta i oavsett var i landet du befinner dig. Du får även fyra nummer av 

tidskriften Släkt och Hävd, som innehåller olika fördjupande genealogiska artiklar och 

släktutredningar samt medlemsrabatt när du prenumererar på Svensk Genealogisk Tidskrift 

(SGT), som kommer ut med två nummer per år. SGT är en kvalificerad tidskrift för 

publicering av släktforskningsresultat. Den innehåller artiklar i ämnen av intresse för såväl 

fritidssläktforskare som akademiska forskare inom de historiska ämnena.  

GF anordnar ett antal temadagar under året med föreläsningar inom olika släktforsknings-

relaterade ämnen. Vi anordnar släktforskarkaféer inom olika områden flera gånger i 

månaden, numera via videolänk. Du hittar det fullständiga programmet på hemsidan. Som 

medlem får du tillgång till medlemssidorna där du kan ta del av föreläsningarna och 

släktforskarkaféer i våra lokaler, via videolänk eller i efterhand då de videofilmas. För 

närvarande finns drygt 200 filmade föredrag och släktforskarkaféer.  

http://www.genealogi.net/
https://www.genealogi.net/util/prod/gflibris/hitta/bibliotek
https://www.genealogi.net/samlingarna/arkivet/enskilda-arkiv/
https://www.genealogi.net/gf-evenemang/
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På medlemssidorna finns ett antal sökbara digitaliserade arkiv såsom Inrikes pass, 

Familjenotiser 1900-tal (personnotiser från SvD, DN och Dalslänningen) samt sökbara 

register över familjenotiser från tidningar på 1700–1800-talet, Flyktingmottagandet i Malmö 

1945–1946, Bouppteckningsregister Östergötland 1700–1800-tal samt det digitaliserade 

hängmappsarkivets geografiska del (skänkta handskrivna lösa anteckningar, påbörjade 

antavlor, tidningsurklipp). Totalt har vi fakta om miljontals personer på medlemssidorna och 

vi fyller på med nya poster hela tiden! 

Ett bra sätt att börja leta i GF:s digitaliserade arkiv är att söka ett släktnamn med ”Supersök” 

– då kommer träffarna i de flesta av våra arkiv att visas! Mycket nöje med att botanisera i 

alla våra databaser och register på medlemssidorna!  

Du får förstås även rabatt på GF:s produkter i släktforskarbutiken. Där hittar du GF:s 

populära digitala produkter: Johan Bures släktbok, Sveriges Herdaminne, Elgenstiernas 

ättartavlor 2018, Släkt och Hävd 1950–2019, Svensk Genealogisk Tidskrift 2007–2020, 

Svenska Ämbetsverk samt Arkiv Digitals och Sveriges Släktforskarförbunds handböcker.  

Som ideell förening är alla goda krafter välkomna – vi behöver volontärer som hjälper till 

med allt från kaffekokning och förberedelser av evenemang, indexering och ordnande av 

arkiv och bibliotek. Hör av dig på gf@genealogi.net om du vill delta i vårt arbete – alla bidrag 

är välkomna!  

Styrelsen för Genealogiska Föreningen 
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https://www.genealogi.net/medlem/digitala-arkiv/
https://gfsupersok.se/
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