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- Man kan faktiskt vara ung och
sl5ktforska. Du behriver inte
vara 6g 5r fcir att vara intresserad av sldktforslaning,slger den
zS-&riga Ellinor Ihlstrom som
stod i montern for Unga sldktforskares forening.
Det kan lflta sjiilvklart, men
det ir rivervdgande min och
kvinnor i 6o-Srsildern och
ildre som sl5ktforskar. Det var
ocks5tydligt ndr drygt 5 ooo av
dem samladesi Rosvallashallar
under Sliiktforskardagarna.
- Det rlcker med att titta oss
omkring i dag frir att forsti varfrir vi behovs,sdgerPatrick Sundell som stir bredvid Ellinor Ihlstrcirni montern.
De upplever att de dldre
sldktforskarna 5r glada civeratt
det finns )mgre som vill ta civer
intresset.
- Minga har haft problem
med att locka nya medlemmar
ochvi kannog erbjuda lite draghjiilp, fortsdtter Patrick Sundell.
I kon moter SN,Gunnaisj6hbergi bn 74-firig, solskensglad
'sliktforskare.
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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
6ktebussfrSn
Sddermalm
tidigtp6lordagsmorgonenf6ratttraffanyaochgamla
sliiktforskande viinner.
Gunnars resa i tiden borjade
med en tavla, fcirestdllande
familj ensslikttrdd, som en slSkting hade ritat.
- Tavlan fascinerade rnig si
enormt. Jag borjade systematisera det och insf,g att det fattades for mycket, och fcir en gammal bankman som jag var det
urkul att fcirsoka lcisa problemen. Men i slSktforskning brukar ett lcist problem innebdra
fyra nya.
,, Sedantavlanhamnadei Gunnar Sjcinbergshdnder har han
bland annat lyckas uppt5cka
'
drygt 45o sliktingar,.iU$A.,,.,,
- Vi hade en "family reunion"
i Detroit. Det var hlftigt !
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