Släktforskardagarna
Skövde 20-21 augusti 2022

Skaraborg från viking till soldat

Äntligen kan vi träffas ”på riktigt”
på Släktforskardagarna!
Det spelar ingen roll om du är
en erfaren släktforskare,
nybörjare eller bara nyfiken
på släktforskning, här finns allt!

Årets stora händelse i släktforskarsverige, släktforskardagarna,
tar i år plats i Arena Skövde, där du i egen takt kommer kunna
strosa bland utställare, spana in de senaste boknyheterna, lyssna
på föreläsningar, ta en fika med en kompis och samtala med
släktforskare från föreningar från hela landet.

Utställarna är en blandning
av ideella föreningar,
släktforskningsföretag och
organisationer med historisk
inriktning.
Många har fina erbjudanden
över mässan och säljer både
DNA-kit, abonnemang och
litteratur.

Utställare:
Ancestry
ArkivDigital
Asynja Art
Berättaren
Borland Genetics
Borås Släktforskare
Centrala Soldatregistret
Christina Sagersten Finding Family
DNA-teamet
Dnacoachen Linda Kvist
Emi Web
EODOPEN (Eböcker On Demand)
Falbygdens släktforskarförening
Family Search
Family Tree DNA
Finlands Släkthistoria FSHF
Finnerödja-Laxå släktforskarklubb
Föreningen DIS
Föreningen för smedsläktforskning
Genealogiska föreningen
Genney Digit
Gull-May Lindström
Göteborgsregionens släktforskare
Habobygdens släktforskarförening
Hallands släktforskarförening
Helena Nordbäck
Hembygdväst:
		Bohusläns hembygdsförbund
		Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
		Göteborgs Hembygdsförbund
		Västergötlands Hembygdsförbund
HomeDeco Släktträdet
JBGF Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
Judiska föreningen
Jämtlands lokalhistroriker och släktforskare
Kinds Forskarklubb
Knäreds Forskarring & Hembygdsförening
Kronobergs Genealogiska förening
Kungliga biblioteket

Lantmäteriet
MyHeritage
Riksarkivet
Riksdagsbiblioteket
Skånes Släktforskarförbund
Skövde släktforskarförening
Släktforskare i Fyrbodal
Släktforskarhjälp
Släkthistoria
Stockholms stadsarkiv
Strömstads släktforskare
Sveriges släktforskarförbund
Sällskapet Vallonättlingar
TagAlong
Tidaholms Genealogiska förening
Tidaholms museum
Tidningen Mimers brunn
Tyskland:
		Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher
		Familienforscher e.V.
		Arbeitsgemeinschaft Genealogie
Thüringen e.V.
		Deutsche Arbeitsgemeinschaft
genealogischer Verbände e.V.
		Deutsche Arbeitsgemeinschaft
genealogischer Verbände e.V.
		Die Maus e.V.
		G-gruppen
		Verein für Computergenealogie e.V.
		Verein für Familienforschung e.V. Lübeck
		Verein für Familienforschung in ost- und
		Westpreußen e.V.
		Arbeitsgemeinschaft mitteldeutsche
		Familienforschung e.V.
		Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher
		Familienforscher e.V.
Vasaorden
Värmlands Släktforskarförening
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Släktforskning
i Finland

Intresserad av släktforskning
Om du är ny inom släktforskning kan det vara svårt att veta var du
ska börja. Under Släktforskardagarna 2022 kommer det finnas flera
rutinerade släktforskare från de lokala släktforskarföreningarna i
Skaraborg på plats för att hjälpa dig att komma igång.
Släktforska med DNA
DNA-släktforskning, eller genetisk genealogi, handlar om att med
hjälp av DNA-test identifiera släktskap med andra människor. Bland
utställarna på släktforskardagarna finns det flera som erbjuder
DNA-tester och information om hur du tyder dina resultat.
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