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Tom Juslin 
 
 
 
 

Släktforskarna dagens stora arkivanvändare 
 
 
 – Bingo, där har vi fanskapet! 
 Ropet bryter tystnaden i forskarsalen en sen höstkväll i början på 90-talet. Ett 
gäng sammanbitna forskare letar febrilt efter sina rötter under en av de studiecirklar i 
släktforskning som hålls i forskningsarkivet. 
 Utropet av deltagaren Susanne visar den glädje som ett fynd i arkivet kan utgöra. 
En glädje över att hitta en länk i den forskning man håller på med, men även ett stänk 
av frustration över att man inte gjort fyndet långt tidigare. Anteckningarna om per-
sonen i fråga har ju funnits där hela tiden, fast han eller hon inte låtit sig avslöjas. 
 Kväll efter kväll förlöper lätt i jakten på en försvunnen förfader eller -moder. 
Man vet ju att personen existerat, men när och var är inte alltid det lättaste att reda ut. 
Det kan bli många kvällar, många stickspår fram och tillbaka, vilsenhet, uppgivenhet 
och frustration. Vid fikabordet blir forskningsfrågorna föremål för allmänt plenum. 
Deltagarna jämför varandras resultat, kommer med uppmuntrande ord eller med ny-
danande tips. Plötsligt visar det sig att några är släkt med varandra; att man söker 
samma trilskande personer. Jakten kan mobiliseras med en kraftig offensiv. Plötsligt, 
när man minst anar det, dyker personen upp. Då känns det nästan som en lotterivinst. 
Då är det bingo i lokalen. 
 Bästa minnet har jag av en släktforskarcirkel som pågick i början på 90-talet i 
forskningsarkivet. Det var tio för varandra helt okända umebor som samlades till den 
första träffen. Påfallande många var unga, vilket är bevis på att släktforskningen inte 
längre är en ”pensionärshobby”, som många elakt vill påskina. Gemensamt för alla var 
att de ville söka sina rötter. Någon började helt från början, andra ville fortsätta en 
redan påbörjad släktforskning i familjen.  
 Tanken var att kursen skulle begränsas till tio kvällar, men entusiasmen hos del-
tagarna gjorde att den fortsatte termin efter termin. Ännu efter tio år har kursdeltagarna 
kontakt med varandra och träffas regelbundet, och de flesta har släktband till någon av 
de andra i gruppen. Cirkeln har blivit sluten. 
 Släktforskarna har i dag blivit de stora arkivanvändarna. Till skillnad från andra 
folkrörelser har man här sett en explosionsartad ökning av medlemmar. Sveriges Släkt-
forskarförbund räknar med att cirka 55 000 personer i dag är anslutna till någon av 
förbundets 350 medlemsföreningar. Släkt- och hembygdsforskningen håller med andra 
ord på att bli ett av de största fritidsintressena. Ju mera sekulariserat och ommöblerat 
vårt samhälle blir desto större behov finns det bland människor att söka en trygghet i 
sin bakgrund och i sina rötter. Samma fenomen har man sedan tidigare sett i USA, där 
genealogin har blivit det verkligt stora intresseområdet, men så har ju de flesta ameri-
kaner ett ursprung från något annat håll i världen, ett ursprung som kanske präglat 
deras utseende, kultur och temperament. 
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 Ju längre vi förts bort från det ursprung som vi har, desto fler blir frågorna om 
bakgrunden. Vem är jag och hur har jag blivit den jag är? Förr, när generationerna följ-
de varandra på en gård eller i en socken, fanns det äldre personer runt omkring som 
lämnade de uppgifterna. I dag får vi själva söka pusselbitarna till vår bakgrund. Många 
som kommer till kurserna i släktforskning vet knappt namnet på sina mor- och 
farföräldrar. 
 Det är därför som 
amatörerna håller på att ta 
över arkiven. Hade inte mor-
monerna, som har släktforsk-
ningen som en central del i 
religionen, inlett mikrofilm-
ningen av våra kyrkoarkiv-
alier redan på 40-talen hade 
vi knappast sett den utveck-
ling som vi haft. Mikrofilmer 
och mikrokort av kyrkoböck-
erna har gjort att dessa blivit 
tillgängliga och hanterliga på 
ett helt annat sätt. Släkt-
forskare behöver inte längre 
uppsöka pastorsexpeditioner 
eller landsarkiv för att få fram 
uppgifter ur kyrkböckerna ef-
tersom de flesta stadsbibliotek 
och större arkiv har mikrokort 
i varierande omfattning från 
sitt geografiska område. 
 Samtidigt blir belastningen på arkiven större och större. Platsbrist och slitage på 
arkivmaterialet är priset för det växande intresse som vi haft. En del arkiv har sett sig 
tvingade att begränsa antalet forskare, eller införa avgifter, för att kunna upprätthålla 
servicen. 
 Samtidigt gör amatörsläktforskarna en samhällsgärning, vars värde knappast ens 
kan uppmätas i pengar. Släkter, gårdar, byar kartläggs in i minsta detalj, arkivalier ren-
skrivs, databaser byggs upp. Det är fråga om miljontals arbetstimmar som skett med 
ideellt arbete och som kommer samhället till del. Må vara att det sker till priset av 
vissa omkostnader för arkiven. Så länge originalhandlingarna förblir skyddade kan en 
kopia alltid ersättas. 
 I dag övergår allt mer av släktforskarnas intresse och verksamhet till Internet. 
Man skapar gemensamma samlingsplatser och databaser med släktforskarmaterial på 
nätet. Det gör att forskaren inte längre är tvingad att uppsöka arkiven för att komma åt 
uppgifter som rör den egna forskningen.  
 Samtidigt har den allmänna publiceringen av forskningsmaterial på nätet skapat 
nya problem. Det sker övertramp när det gäller såväl personuppgiftslagen och upp-
hovsrättslagen. Vi har också sett en kraftig kvalitetsförsämring i det material som pub-

Släktforskningen har blivit den stora folkrörelsen och allt
fler intresserar sig för sina rötter. Det har ställt nya krav på
arkiven och arkivaliernas tillgänglighet. Foto: Tom Juslin. 
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liceras på nätet. Det saknas källhänvisningar och florerar mängder av felaktiga 
uppgifter, som dupliceras på allt fler sajter efter vad tiden går.  
 Det här är frågor som blivit centrala i släktforskarrörelsen. En nyutkommen ut-
redning om kvalitet inom släktforskningen ligger som en vägledning i förbundets 
fortsatta verksamhet. Det är viktigt att ständigt poängtera nödvändigheten att själv 
kontrollera florerande uppgifter mot originalkällorna, att själv inte publicera overifierat 
fakta och att ständigt källhänvisa sina uppgifter. Det här är naturligtvis en självklarhet 
inom den övriga forskarvärlden, men en hög medvetenhetströskel att komma över 
inom amatörforskningen. 
 Modern teknik och utveckling har även skapat nya frågeställningar om ägande-
rätten till arkivmaterialet. Offentligt material som avgiftsbeläggs i databaser och pri-
vata intressen som tar över delar av arkivalierna hör till vanligheterna i dag. Det finns 
exempel på där staten och riksarkivet inte haft resurser att utveckla och digitalisera 
arkivbestånd på samma sätt som privata företag. Frågan är: har vi råd att i framtiden 
förlora den allmänna tillgängligheten till vår arkivskatt?  
 Det är en skön upplevelse att stiga in i forskningsarkivet vid universitetet i Umeå. 
Det är innehållsrikt och välskött. Här finns det mesta av de arkivalier som är intres-
santa för vår region. Här finns också en sakkunnig hjälp att ta till när det kniper. När 
källorna saknas eller texten blir för svårtydd. När uppgivenheten knackar på dörren. 
De blir vägvisare i den fortsatta färden bakåt i historien. Mot helt andra öppningar och 
vägar. 
 Och plötsligt är man framme. Det är då man har svårt att låta bli att ropa 
”Bingo!” 
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