
"Man kan faktiskt vara ung och sl5ktforska"
NYKOPING Kdn in ti l l Rosvalla ringlade sig l6ng
hela ldrdagsformiddagen. Mdn och kvinnor med
ett gemensamt intresse fdr det fdrflutna var pi vdg
in till missgolvet for att trdffa nya och gamla
viinner.
- Man kan faktiskt vara ung och
sl5ktforska. Du behriver inte
vara 6g 5r fcir att vara intresse-
rad av sldktforslaning, slger den
zS-&riga Ellinor Ihlstrom som
stod i montern for Unga sldkt-
forskares forening.

Det kan lflta sjiilvklart, men
det ir rivervdgande min och
kvinnor i 6o-Srsildern och
ildre som sl5ktforskar. Det var
ocks5 tydligt ndr drygt 5 ooo av
dem samlades i Rosvallas hallar
under Sliiktforskardagarna.

- Det rlcker med att titta oss
omkring i dag frir att forsti var-
frir vi behovs, sdger Patrick Sun-
dell som stir bredvid Ellinor Ihl-
strcirn i montern.

De upplever att de dldre
sldktforskarna 5r glada civer att
det finns )mgre som vill ta civer
intresset.

- Minga har haft problem
med att locka nya medlemmar
ochvi kannog erbjuda lite drag-
hjiilp, fortsdtter Patrick Sundell.

I kon moter SN, Gunnaisj6h-
bergi bn 74-firig, solskensglad
'sliktforskare. i:':ili'ii I 'l '

- Jag har varit sliktforskare
i nio ir nu. Det var som att bli
biten aven bacill somjag sedan
inte kunde bli av med.
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Gunnar Sjdnberg 6kte buss frSn
Sddermalm tidigt p6 lordagsmorgo-
nen f6r att traffa nya och gamla
s liiktfo rs ka n d e vii nner.

Gunnars resa i tiden borjade
med en tavla, fcirestdllande
familj ens slikttrdd, som en slSk-
ting hade ritat.

- Tavlan fascinerade rnig si
enormt. Jag borjade systemati-
sera det och insf,g att det fatta-
des for mycket, och fcir en gam-
mal bankman som jag var det
urkul att fcirsoka lcisa proble-
men. Men i slSktforskning bru-
kar ett lcist problem innebdra
fyra nya.

,, Sedantavlan hamnade i Gun-
nar Sjcinbergs hdnder har han
bland annat lyckas uppt5cka
drygt 45o sliktingar,.iU$A.,,.,, 
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- Vi hade en "family reunion"
i Detroit. Det var hlftigt !
Karin Bernhardsson
karin.bernhardsson@sn.se 0155-25 68 18

Patrick Sundell och
Ell inor lhlstrom fr in
foreningen Unga
slaktforskare
forklarar varfor de
behovs pA
Sl6ktforskar-
oagarna.
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"Du beh6ver inte
vara 65 5r f6r att
vara intresserad'aV

Digital slfikfforskning
t irkiVdigital, Familysearch
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Hitko6odgn

det som fanns pA natet inte var
ti l lrdckligt bra. ldag finns det mer
dn 56 miljoner bilder ivAr databas
och det ldggs upp mellan 700 000
och 800 000 nya varje minad,
berattar ordf6rande Jan Aronson.
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Sldktforskardagarna.
I -Arkivdigital staftades av
sldktforskare som tyckte att
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