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GF:s Arkiv och Bibliotek i Sundby-
berg är ett av landets största med 
genea logisk litteratur och innehåller 
exempelvis många otryckta släkt-
utredningar som inte inns någon 
annanstans. I lokalerna inns också 
datorer som har lertalet av de mest 
använda abonnemangen samt lera 
viktiga databaser. Medlemskap kan kö-
pas i vår butik på www.genealogi.net. 
Medlemskap för resten av  kostar 

 kr under släktforskar dagarna 
–  september (mässerbjudande). 

Därefter kostar det  kr.

GF, grundat , arbetar med att 
fylla på sitt digitala arkiv och sök-
bara namndatabaser, till exempel 
med inrikes pass från -talet och 
skolmatriklar. Ambitionen är att skapa 
ett generalregister för elever som har 
varit intagna i huvudsak på högre 
allmänna läroverk i riket och som åter-
inns i skolans matriklar.

GF anordnar släktforskarkafeér och 
temamöten, för närvarande via Zoom. 
Alla föredrag ilmas och publiceras 
för medlemmarna på hemsidan. GF 
erbjuder även uppdragsforskning: 
kontakta research@genealogi.net med 
din fråga.

Medlemstidskriften Släkt och Hävd
utkommer med fyra häften per år och 

prenumerationstidskriften Svensk 
Genealogisk Tidskrift med två. 

Exempel på produkter som kan bestäl-
las i webbutiken:

• Elgenstiernas Ättartavlor  (på 
USB-minne). Niobandsverket från 

–  med supplementet i två 
band från .  kr (medlems-
pris  kr).

• Johan Bures Släktbok ( , på 
USB-minne). Johan Bures hand-
skrift från -talets början med 
ca    personer. Avfotograferad, 
med kommentar, sökfunktioner 
och artiklar som belyser materia-
let.  kr (medlemspris  kr).

• Svensk Genealogisk Tidskrift –
 (nedladdningsbar produkt). 

De  första årgångarna i form av 
pdf- iler, ca   sidor släktforsk-
ning.  kr (medlemspris  kr).

• Släkt och Hävd, , –  
(nedladdningsbar produkt). Släkt 
och Hävd började utkomma . 
Här medföljer också föregångaren, 
Genealogiska Föreningens Med-
lemsblad ( – ).  pdf- iler 
som är indexerade så att man kan 
söka i fritext i samtliga nummer 
samtidigt.  kr (medlemspris 

 kr).




