Ancestry
Monter 2101
Vi visar hur du söker släktingar i Ancestrys databaser samt hur du bygger släktträd.
Vi informerar även om Ancestry DNA.
ArkivDigital
Monter E 01
Som släktforskare är man nyfiken och historieintresserad, samt så klart intresserad
av sin egen släkts historia. Vilka var förfäderna, var bodde och levde de? Efter
starten i kyrkoböckerna där det första släktträdets grunduppgifter finns, börjar man
läsa bouppteckningar, militära rullor, domböcker, fängelsehandlingar och många
andra gamla handlingar. Du hittar dessa handlingar, register och andra bra
hjälpmedel i ArkivDigital och Niklas kommer att berätta om nyheter och möjligheter
med ArkivDigital.
AsynjaArt
Monter E 06
AsynjaArt målar unika och personliga släktträd i akvarell, som gör rättvisa åt din
egen släktforskning. Du önskar favoritmotiv och jag målar. En dekorativ gåva på
högtidsdagen, till dopet eller bröllopet. AsynjaArt har också tryckta släktträd på
exklusivt papper och med olika antal generationer som du kan fylla i själv. Som
inspiration i DNA-släktforskningen finns också boken GENialiskt i tre delar med
sanna och spännande historier av Elisabet Juul Nordebo och illustrerad av Anna
Edin/AsynjaArt. Vi ses i AsynjaArts monter, välkommen!
Atremi AB
Monter 2206
Bokförlaget med mångårig erfarenhet av släkt- och hembygdsböcker. Vi erbjuder
skräddarsydda tjänster utifrån våra kunders behov.
Blekinge Släktforskarförening
Monter 3104
Föreningen från Sveriges trädgård fyllde 40 år 2018. Vi har en uppdaterad hemsida
med flera fria databaser och länsaktuellt material.
Boksignering
Cafeterian
Birgitta Renström, lördag 11-16 Birgitta Renström Linde, författare och psykolog,
signerar Huldas hemlighet och Postiljonen. Romanerna är baserade på verkliga
händelser och personer ur den egna släkthistorien.
Helena Nordbäck, lördag 10-15, söndag 10-14 Om man tänker företa en släktresa i
anornas fotspår, behöver man tre saker: En tålmodig kompis/anhörig med bil, Ett
strategiskt placerat övernattningsställe, En massa telefonnummer
Ragnar Lönnäng, lördag 10-13. Information och försäljning av vår, vid den tiden
nyutkomna Släktkrönika om Livsbetingelserna vid gården Åsebo i Mårdaklevs
socken, i mitten av 1800-talet.

Borås Släktforskare
Monter 3105
Vi har böcker och skivor som berör Sjuhäradsbygden till försäljning. Visning av eget
digitaliserat material.
Borås Släktforskare
Monter 3105
Vem tror du att du är?
Prova att släktforska här med hjälp av medlemmar i Borås Släktforskare.
Centrala Soldatregistret
Monter 2203
Centrala Soldatregistret är en ideell förening som samordnar forskningen om
manskapet i Yngre indelningsverkets organisation runt om i hela Sverige. Vår
databas som du finner på www.soldatreg.se innehåller 509 000 soldater mellan åren
1682 - 1901. I vår monter på mässan hjälper vi dig att söka efter just Din soldat, för de
flesta av oss har en soldat i släkten.
Vi tillhandahåller även litteratur i ämnet som berättar om soldatens liv och leverne.
Emiweb
Monter 3102 B
Är det första webbaserade arkivet i sitt slag i Skandinavien när det gäller in- och
utvandring till och från Norden.
FamilySearch
Monter E 03
Värdens största släktforskningsorganisation. Våra uppteckningar och databaser finns
tillgängliga gratis för att lära dig mer om din familjs historia.
Family Tree
Monter E 05
Family Tree DNA – har världens mest omfattande, jämförande, DNA-databaser och
är helt inriktade på att hjälpa släktforskare när de vanliga källorna inte ger svaren.
Finlands Släkthistoriska Förening
Monter 2105
Finlands Släkthistoriska Förening presenterar sitt verksamhet, sin bilddatabas och
hemsida samt ger tips för släktforskning i Finland
Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare/Executive Manager Kari-Matti Piilahti
Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys/Finlands Släkthistoriska Förening/Finland's
Family History Association
Fyrbodal
Färgelanda Släktforskarförening
Lysekil Släkt- och hembygdsforskning
Mellerud
Trollhättebygdens Släktforskare
Vänersborgs Släktforskare
Åmåls Släktforskare

Monter 3102A

Föreningen för Smedsläktforskning
Monter 2207
FFS-är en rikstäckande förening för alla släktforskare som har smeder i släkten.
FFS inriktar sig på smedsläkter vid svenska och finländska bruk.
Föreningen DIS
Monter E 04
Sveriges största släktforskarförening
Med verktygen som gör din släktforskning enklare.
Besök vår monter och se nyheterna i släktforskningsprogrammet DISGEN. Se vårt
utbud av digitala kartor och lär dig om matchningsverktyget Disbyt - genvägen till
släkten.
Miniföredrag hela helgen.
Föreningen Släktdata
Monter 2202
Föreningen Släktdata bildades 1989 och är en ideell förening som har som huvudmål
att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt
tillgängliga för släktforskning. Vi har för närvarande ca 6 miljoner uppgifter fritt
sökbara i vår databas. De registrerade uppgifterna ur kyrkböckerna omfattar utdrag
ur födelse- vigsel- och dödböcker samt vissa husförhörs- och flyttningslängder under
varierande perioder beroende på församling.
Registren har ställts till vårt förfogande av släktforskare från olika delar av landet,
som har lagt ner ett mycket omfattande arbete med registreringen.
Genealogiska Föreningen
Monter 3202
För släktforskare med rötter i Sverige. Erbjuder digitala söktjänster med miljontals
personuppgifter kombinerat med unika handlingar i arkiv och bibliotek.
Genney
Monter E 08
Ett modernt svenskt släktforskningsprogram. Ingående presentationer av
programmet.
Gull-Maj Lindström
Monter E 12
Gull-Maj Lindström , Stockholmare sedan tre generationer tillbaka, har funnit sina
anor i Småland och på Öland.
GöteborgsRegionens Släktforskare
Monter E 13
Släktforskning i Göteborg med omnejd. Föreningen med gamla anor som tar nya
grepp. Käll- och arkivkunskap, handskriftsläsning, emigration och DNA.
Hallands Släktforskarförening
Monter 2104
Här finner ni allt om halländsk släktforskning och bokförsäljning.
I Medlemsportalen som ingår i medlemsavgiften finns mängder av halländskt
släktforskarmaterial.
Anmäl er till vårt nyhetsbrev.

Institutet för språk och folkminnen
Monter 2306
Statlig myndighet med omfattande samlingar av dialekter, namn och folkminnen,
från sent 1800-tal till idag. Insamling, bevaring, forskning och kunskapsförmedling.
Judiska Släktforskningsföreningen
Monter 3201
Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige har som ändamål att främja intresset för
judisk släktforskning och sprida kunskap om källor, litteratur och metoder för att
finna judiska rötter och släktingar
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
Monter 3206
Nytt under släktforskardagarna är föreningens nya medlemsportal på den nya
hemsidan!
Nya och gamla medlemmar har numera tillgång till det avskrivna material online,
det vill säga kyrkoböckerna för födda, vigda och döda i Jönköpings län.
Missa inte bokbordet över Jönköping med omnejd.
KGF Kronobergs Genealogiska Förening
Monter 2305
Släktforskning i Kronobergs län med bland annat sökning i KGF’s databas och
soldatregister för Kronobergs regemente.
Kinds Forskarklubb
Monter E 15
Kinds forskarklubb verkar inom Svenljunga och Tranemo kommuner samt
har forskarhjälp på biblioteken. se deras hemsida www.kindsforskarklubb.se
De ger ut Kindsforskaren
Knäreds Forskarring och Hembygdsförening
Monter 2303
Vi erbjuder möjligheter till såväl bygde-, gårds- som släktforskning i södra Halland. I
vår bokserie ”Jord och bonde” finns gårdsgenealogier från gårdar och torp i Knäreds
socken.
Kungliga Biblioteket
Monter 2205
KB presenterar webbplatserna tidningar.kb.se, där du kan söka bland 400 år av
svenska dagstidningar, och filmarkivet.se, där du hittar tusentals kort-, dokumentär-,
journalfilmer.
Lantmäteriet
Monter 3204
Vi visar tjänsten Historiska kartor med kartor över hela Sverige och hjälper till att
leta rätt på just din släktgård.
Lappmarkens släkt- och Bygdeforskare
Monter 2201
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare och Bernhard Nordh-sällskapet medverkar
på årets släktforskardagar med bokbord, utställningar och information om vår
historia och våra bygder i södra Lappland.

Marks Härads Släktforskarförening

Monter E 16

My Heritage
Monter 2301
My Heritage är den ledande globala destinationen för den som vill upptäcka, bevara
och dela familjehistoria. My Haritage DNA erbjuder tekniskt avancerade, prisvärda
DNA-tester som finns att köpa i vår monter.
Old Books
Monter 3103
Old Books Digitally Remastered jobbar med att digitalisera historiska dokument,
böcker och tidskrifter. Det gör vi för att alla ska kunna ta del och läsa material som i
vanligt fall kan vara svårt att få tag på, eller helt enkelt inte lånas ut till allmänheten
på grund av slitaget.
Riddarhuset
Monter 3205
På jakt efter adliga anor? I Riddarhusets monter kan du bläddra i Adelskalendern
och få information om Riddarhusets stamtavlor. Välkommen!
Riksantikvarieämbetet
Monter E 07
Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet i Sverige som ansvarar för frågor
om kulturarv och kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet har kontor i Stockholm,
Visby och Tumba och driver även besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala
museum. Riksantikvarieämbetets arkiv – som också kallas Antikvarisk-topografiska
arkivet (ATA) – finns i Stockholm och innehåller information från 1600-talet fram till
idag, om kyrkor, arkeologi, byggnader, kulturmiljöer och mycket annat.
Riksarkivet/Svar
Monter 2102
Riksarkivet i Göteborg, Krigsarkivet, Riksarkivet Arninge, Riksarkivet Ramsele samt
Stockholms stadsarkiv. Riksarkivet är en myndighet som bevarar dokument och
arkiv från medeltiden till nutid. Vi förvarar ca 75 mil med arkiv.
Riksdagsbiblioteket
Monter 2208
Riksdagsprotokollen är en guldgruva för släktforskare, hembygdsforskare och andra
som vill finna information om enskilda personer, orter eller specifika ärenden.
Rise
Monter 2302
Mätteknik och riksmätplatserna
Expertis inom digitalisering, dokumentation och mätteknisk spårbarhet.
Rikstäckande sedan 1665.
Sjukvård
Akut hjälp vid olyckshändelse. Hjärtstartare finns.

Monter: 2107

Skånes Släktforskarförbund
Monter E 09, E 10 och E 11
Representerar 16 föreningar i Skåne samt Skånes Knektregister.
Några föreningar finns på plats, se information i montern.
Försäljning av skånsk litteratur.
Skövde Släktforskarförening
Infodisk för SFD2020 i Skövde!

Monter 2103

Släkthistoria
Monter E 17
Släkthistoria är Sveriges största tidning om släktforskning och livet förr. I montern
kan du köpa tidigare utgivna nummer och beställa en prenumeration till specialpris.
Du får också träffa redaktionen och tidningens experter.
Släktträdet HomeDeco
Monter 2204
Vi gör en tavla av ditt släktträd. Med familjefoton blir det inte bara ett släktträd med
namn och datum, det blir en intressant familjetavla. Det kan vara anträd, ättlingsträd
eller båda delar.
Strömstads Släktforskare
Monter E 14
Släktforskning för dig med anor i norra Bohuslän med omnejd, även Norge. Lokal
litteratur.
Svenska heraldiska föreningen
Monter 2106
Alla svenskar - adel, präster, borgare eller bönder - har rätt att ta sig ett eget
släktvapen. Därför finns Svenska heraldiska föreningen. Föreningen främjar intresset
för heraldik genom publikationer, föreläsningar och samverkan med andra
verksamma krafter. Föreningen ger ut Vapenbilden 4 ggr/år, håller i Svenskt
vapenregister (med svenska adliga och ofrälse släktvapen) samt driver heraldik.se.
På flera platser har medlemmar bildat lokala klubbar för regelbundna möten.
Svenska Släktkalendern
Monter 3104
I Svenska Släktkalendern har du möjlighet att dokumentera släkter som du är
intresserad av fr.o.m. utgåvan 2020 även antavlor. Varje pusselbit till det stora
pusslet är välkommen! Det gäller alla slags släkter utom adliga (de har
adelskalendern i stället). För dig som söker information om olika släkter finns nu,
sedan starten 1885, 2 831 släkter införda. Fr.o.m. kommande utgåva medtas fler
detaljer än tidigare och därtill ett urval porträttbilder på ungefär en tredjedels
sidbredd – det kan vara t.ex. fotografier från 1800- och 1900-talen på olika
släktmedlemmar. Hämta gärna information eller prata med oss i vår monter!
Närmare information, med släktnamnsregister, finns på
www.svenskaslaktkalendern.se.
Svenska Kyrkan i Borås

Monter E 19

Sveriges Släktforskarförbund
Monter E 02
Här hittar du Rötterbokhandels produkter till förmånliga mässpriser. Prata med
Släkthistoriskt Forums redaktion och bläddra i nya, spännande böcker.
Sällskapet Vallonättlingar
Monter 2207
Sällskapet Vallonättlingars syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i
vårt land, bl.a. genom att ge ut historiskt material och även släktforskningsmaterial
inom området. Vi samlar ättlingar till de invandrade vallonerna till olika former av
trevlig samvaro, Vi ordnar studiebesök, utflykter och föredrag inom vårt
intresseområde. Resor till Belgien, främst den vallonska delen, arrangeras
återkommande. Medlemstidningen utkommer fyra gånger per år. Vi har medlemmar
i alla delar av vårt land och antalet medlemmar är för närvarande omkring 1100.
Medlem kan alla bli, som har intresse för den vallonska invandringen till vårt land.
Tyskland
Tyska arbetsgruppens Genealogiska förening.
Arbetsgemenskap för östra Tysklands familjehistoria.
Föreningen för Computer Genealogi.
Arbetsgemenskap Genealogi Thüringen.
G- grupper.
Förening för familjeforskning.
Förening för familjeforskning i Öst- och Västpreussen.

Monter 3101

Vasa Orden av Amerika
Monter E 18
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
Logen Knallen nr 745
Vasa Orden av Amerika bildades 1896 i USA med syfte att hålla samman svenska
immigranter och bevara svensk kultur. I Sverige bidades första logen 1924 och för 30
år sedan bildades logen Knallen i Borås som nu har 100-talet medlemmar.
I Bishops Hill, Illinois, finns Vasa arkivet med mycket material kring svenska
utvandrare. Man har bland annat tillgång till 1,5 miljoner namn på utvandrade
svenskar enligt passagerarlistorna och medlemsförteckningarna ända från år 1893. I
många fall finns också deras levnadsöden bevarade. Arkivet är sökbart.
Värmlands Släktforskarförening
Monter 2304
Värmlands Släktforskarförening med focus på släkt- och hembygdsforskning i
Värmland

Västergötlands Hembygdsförbund
Monter 3203
Hembygd Väst är ett samverkansforum mellan Västra Götalands fyra
hembygdsförbund, Bohusläns, Dalslands, Göteborgs och Västergötlands.
Tillsammans ställer vi ut olika skrifter och ger information om hembygsfrågor i
Västra Götaland. Västarvet deltar i montern och kommer informera om digitala
plattformen PRISMAVG som innehåller berättelser om samhällsutvecklingen under
industrialismens tid från 1850-talet till idag.
Västgöta Genealogiska Förening
Monter 2307
Säljer CD-skivor och böcker som underlättar din släktforskning. Har även en
sockenhäradskarta över Västergötland. Är behjälplig vid frågor.
Östgöta Genealogiska Förening
Monter 2308
Östgöta Genealogiska Förening - ÖGF tillhandahåller böcker och USB/CD-skivor
med östgötsk anknytning.
Vid monterbesök personlig information och bildspel om Östergötland samt tillgång
till utdrag ur det Östgötska Soldatregistret.

