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Redaktörens ruta

Nu har er redaktör och
tillika kassör haft rätt
bråda dagar, med
trädgårdsarbete och
köksbyte hos en dotter.
Men jag har ändå fått
en del tid att släktforska, dock mest att
hjälpa andra med sina
anor.
I denna tidning är det
mesta skrivet av
redaktören, om inte
annat angivits.
Hoppas att ni finner
något läsvärt i detta
nummer - samt hoppas
att ni läsare kommer
att få ett fortsatt gott
släktforskningsår !
Kom gärna med Era
s ynp unk t e r p å
t i d ni ng e n!

Nu har dvd-skivan med Johan Bures släktbok äntligen
kommit ut. Skivan lanserades torsdagen den 12 juni
2014. Den har finansierats av Svenska
Litteratursällskapet i Finland och Genealogiska
Föreningen.
Utgivare är Genealogiska Föreningen.
[www.genealogi.net]
Dvd:n Johan Bures släktbok bygger på uppgifter från
den svenske medeltidsforskaren Johan Bures
släktforskning. Släktboken innehåller cirka 3 000
personer från omkring år 1400 fram till första hälften av
1600-talet. Ett mindre antal anteckningar med
kompletterande uppgifter om senare ättlingar är
tillagda på 1700-talet. Bure var den förste ofrälse
privatpersonen i Sverige som bedrev släktforskning och
den förste som ägnade sig åt icke adliga släkter.
Genealogiska Föreningen ger ut den berömda
släktboken på dvd, där Urban Sikeborg är författare till
materialet. Det är första gången en handskrift ges ut i
sökbar form på detta sätt.
Så här skriver Urban Sikeborg själv på Anbytarforum:
Skivan innehåller följande:
* Den sökbara databasen består av personakter för
samtliga 3.034 personer som nämns i Johan Bures
(1568–1652) släktbok, både den i original från 1613
(som upptäcktes först 2008 i finska Riksarkivet) och
släktboksavskriften X37 (som bygger på en tidigare
version från ca 1608, nu förlorad, och som har
kompletterande uppgifter). Varje enskilt omnämnande
av en person har lagts in som en egen post i
personakten tillsammans med källhänvisning. De äldsta
uppgifterna är från 1598 eller 1599, då Johan Bure var
trettio år gammal, den senast daterade är från 1641.

Efter dessa transkriptioner finns ofta också inlagda text- och innehållskritiska
kommentarer och litteraturhänvisningar. Latinska ord och uttryck återges
tillsammans med svensk översättning. Varje hänvisning till en sida i någon av de
båda släktboksversionerna har en länk till ett foto av den sidan, så att man själv
ska kunna verifiera läsningen och enkelt vandra mellan text och bild.
* De svenska släktboksavskrifterna från 1714 inleds med en rätt omständlig
avhandling om tio kapitel som behandlar Burenamnet och Bureättens äldsta
ursprung, en redogörelse som är tidstypisk och bygger på göticistiska tankegångar.
I släktboken i original finns denna endast några sidor. Hela avhandlingen finns
transkriberad och kommenterad i en särskild artikel i skivans artikelbibliotek.
* Själva släkttavlorna inleds med släkttavlorna för Bureätten, dvs. Johan Bures
mormors släkt med sitt ursprung från en säljägande nybyggare Härse i Bure i
Skellefteå omkring år 1400. Buregenealogin, som omfattar hela 1.900 Bureättlingar
– och till det kommer antalet ingifta – är den största släktutredningen i släktboken,
faktiskt den största enskilda släktutredningen ända in i modern tid. Den bygger
nästan helt på intervjuer av ett stort antal nära och avlägsna släktingar och är
mycket noggrant och detaljerat genomfört; även barn som dog i mycket späd ålder
är medtagna och Johan Bure försöker dessutom att placera barnen i rätt
åldersordning i barnkullen.
* Därefter kommer släkttavlorna för morfadern Andreas Olai, kyrkoherde i
Skellefteå men född 1512 som son till Olof timmerman och dennes hustru Brita på
Tovan i Uppsala. I detta släktnätverk från 1400-talets slut figurerar nästan enbart
uppländsk allmoge, några borgare och ett par bekanta prästfamiljer som Turdinus
och Leuchovius. Denna utredning har i avskriften X37 varit korrupt och oanvändbar
men återfinns i sin fulla glans i släktboken i original.
* Den tredje största släktutredningen gäller Johan Bures första hustru, Margareta
Mårtensdotter, i vars släkttavlor man hittar borgarfamiljer i flera mellansvenska
städer från senmedeltid och framåt och också bekanta personer som den
kontroversielle Ericus Olai Skepperus och i utkanten även ärkebiskop Laurentius
Petri Gothus. Denna släktutredning var före Tiina Miettinens fynd av släktboken helt
okänd.
* Därutöver finns några mindre släkttavlor för flera personer med svensk-finsk
anknytning. (Johan Bures egen far var bördig från Nyland i Finland.) Bland dem
märks den finskbördige sekreteraren Hindrik Matsson Hugguths släkt (i vilken också
den ryktbare Sigfrid Aronus Forsius figurerar); den så kallade Tomtaätten;
Ålandsfogden Jon Västgötes släkt; Harald Tyrilssons (Stålhandske) ättlingar via
svärsonen Erik Arvidsson (Footangel); frälsemannen Hindrik Perssons (Gyllenflög)
barn och barnbarn. Till det kommer en redogörelse för ättlingarna till Johan Bures
farmors andre make, Stockholmsborgaren Lars Mickelsson i Nygränden.
Klickar man på knappen »Om» på startvyn kan man bläddra i det digra
fotobiblioteket på runt 2.500 foton, bland dem foton av alla kända källor som rör
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Bureätten fram till år 1750. Bland de fotograferade källorna ingår Nils Jakobsson
Burmans stora släktbok från 1700-talets första hälft om ca 590 sidor liksom foton
av Hans Hildebrands omfattande och fortfarande läsvärda monografi över Johan
Bure (tryckt 1911). Ett ansenligt antal av fotona har tagits och efterbehandlats av
av Hans Hanner för Genealogiska Föreningens räkning. Övriga foton har tagits med
stor generositet av finska Riksarkivet, Uppsala Universitetsbibliotek, Kungliga
Biblioteket och Linköpings Stiftsbibliotek.
I det intilliggande artikelbiblioteket finns 28 artiklar (med utgivarförord och
författarförord inräknade) om drygt 500 djuplodande A4-sidor, varav 25 artiklar är
mina tillskott med en omfattande analys av släktboken; redogörelser för Johan
Bures uppväxt, hans föreställningar och hans hustru och den lärda dottern Karin
(Sveriges tydligen första kvinnliga latinist); källkritiska aspekter; hur man
släktforskade före Riddarhusets inrättande osv. Den finska historikern Tiina
Miettinen, som alltså hittade släktboken i original i ett godsarkiv i finska Riksarkivet
2008, har skrivit en presentation på finska respektive svenska som behandlar
släktbokens öden i Finland.
Digitaliseringsexperterna Carl Szabad, Enskede, och Johan Gidlöf, Älvsjö, ligger
bakom den tekniska lösningen med gränssnitt och allt. Sökfunktionerna är
starka.
Det känns mycket bra att på detta sätt kunna fullborda en forskning som inleddes
redan 1995.

Att göra en bok

Med tillstånd av Roger Vedin får vi här sprida reklam för informationen om "att göra
en bok".
Roger Vedin i Bjästa, har skrivit en bok om att göra bok. Den har titeln "Bok för
bokmakare"
Det är nog många som bär på drömmen om att kunna göra en bok.
Idén om att skriva en sådan bok, fick Roger Vedin utifrån alla frågor han fått kring
bokproduktioner som han hjälpt kunder med. Den här boken är som en guide från
tanke till färdig produkt, säger han.
Steg för steg, lättbegripligt och pedegogiskt, beskriver Roger hur en bok blir till.
Den är upplagd som en checklista, så att den som vill göra en bok ska kunna förstå
hur det går till, vilka val som ska göras och även att kunna sådant som att upprätta
en budget för projektet.
Marie Nilsson, som formgivit "Bok för bokmakare", är en av de formgivare som varit
med i Rogers företag, och producerat en mängd böcker genom åren.
Framförallt är den här boken till för att underlätta för dem som vill skapa en bok och
den vill ge enkla råd och fakta för att både undvika misstag och ge en god bild av
hela processen, från manus till färdig produkt, säger Roger själv.
Den traditionella boken kommer att finnas kvar länge än, men de har också
kunskap som krävs för anpassningar mot moderna kanaler som läsplattor mm.
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Genealogiska föreningen har mer att erbjuda än skivan om Bure
På Genealogiska Föreningens hemsida kan man hitta en hel del matnyttigt för
släktforskare. Till exempel finns en flik för "Börja släktforska – en introduktion".
Förutom det nu aktuella projektet om Bure, så finns det även andra intressanta
projekt, såsom Inriken pass (1800-tal), Familjenotiser (1700 och 1800-tal), samt
Familjenotiser (1900-tal). Det sistnämnda är ett skannat klipparkiv från tidningar,
med familjeannonser och annat knutet till namn och personer.
Som medlem i föreningen, får man naturligtvis vissa förmåner, som den vanlige
läsaren av hemsidan inte kommer åt att läsa.
Adressen till deras hemsida är: http://www.genealogi.net/

Scangen har en hel del att erbjuda
På hemsidan "Scangen - genealogy in scandinavia", kan man hitta en hel del
matnyttigt för släktforskare.
Eder redaktör använder sedan flera år tillbaka funktionenerna "Personsökaren" och
"Eftelysningsforum". Och nu på senaste året även "Svenska Haplogruppdatabasen".
Framföraltt den förstnämnda, Personsökaren, har jag haft en hel del hjälp av, när
jag söker efter anor, som kanske inte finns nämnda i DISBYT, men väl på andra
sajter.
Men som sagt, det finns även en hel del annat att titta på, på denna hemsida.
Adressen till deras hemsida är: http://www.scangen.se/

Ny handbok på Rötterbokhandeln ifrån Sveriges Släktforskarförbund
Nu finns Sveriges Släktforskarförbunds senaste handbok i Rötterbokhandeln. Den
heter "Anor från landsvägen", och är skriven av Bo Lindwall. Den är en handbok i
släktforskning på resandefolket.
Det är en utmaning, men långtifrån omöjligt att ta reda på mer om sina förfäder
bland resandefolket. Bo Lindwall presenterar i sin bok de talrika källor som trots allt
finns och ger tips och råd om hur man bäst kan komma runt de problem som dyker
upp i forskningen.
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Bure DNA
Peter Sjölund, från Härnösand, som brukar föreläsa om DNA i
släktforskningssammanhang, har också en hemsida om DNA-forskning om den s k
Bureätten.
På hemsidan skriver Peter själv:
Välkommen till sidan om den spännande DNA-forskningen kring Sveriges mest
sägenomspunna släkt – Bureätten – från det medeltida Bureå i Västerbotten.
I ett samarbete mellan svenska släktforskare utforskas Bure-släkten med hjälp av
genetisk genealogi. Vi försöker verifiera vilka släktskap i släktberättelserna som är
verkliga, finna nya släktlinjer och undersöka Bureättens djupa ursprung.
På denna hemsida finns sedan flera flikar med information om olika delprojekt med
anknytning till Bure, samt även länkar till andra sidor med tema DNA.
Adressen är: http://buredna.sjolunds.se

Släktforskardagarna 2014
Nu år 2014, så äger Släktforskardagarna rum i Karlstad. De pågår den 29-31
augusti. Temat för Släktforskardagarna 2014 i Karlstad är
Migration - dåtid nutid framtid.
Allt äger rum på Karlstad CCC (Congress Culture Centre).
Det kommer att vara många föredragshållare på plats. Bland annat kan nämnas
Arkiv Digital, SVAR, Ancestry, Sveriges Släktforskarförbund, Lantmäteriet, Peter
Sjölund (DNA-forskning), Mette Gunnari (DIS Norge), Jan Myhrvold (Skogsfinsk
ivandring), Christopher O`Regan samt många fler.
Botanisera gärna på hemsidan för Släktforskardagarna 2014:
http://www.sfd2014.se/
På fredagen äger även Släktforskarförbundets förbundsstämma rum. Föreningen
DIS-Mitt är en av alla medlemmar i förbundet. Så vår styrelse kommer att vara
representerat av två styrelsemedlemmar på stämman.
Föreningen DIS, till viket DIS-Mitt är en reginal förening, kommer naturligtvis inte
bara vara med på stämman, utan är även en stor utställare på själva mässan. Bland
annat är det planerat att nya DISGEN-versionen, samt ett "uppfräschat" DISBYT ska
demonstreras då.
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Ny version av Sveriges Dödbok
Arbetet med att ta fram en ny "dödskiva" har nu nått målet. Alla döda i Sverige
mellan åren 1901 och 2013 ska nu vara med på den nya versionen. Totalt kommer
den nya versionen att omfatta 9,2 miljoner personer. En uppskattning ger att ca
96% av posterna kommer att vara försedda med uppgift om födelseförsamling.
Under Släktforskardagarna i Karlstad sista helgen i Augusti kommer du att kunna
köpa skivan i Släktforskarförbundets monter. Samtidigt kommer man att ha
möjlighet att beställa skivan i Rötterbokhandeln på nätet - för leverans veckan
efter.

Släktforskarnas årsbok 2014
De som har beställt årsboken ifrån Släktforskarförbundet ska ha fått denna innan
midsommar.
För dem som är intresserad av att införskaffa denna publikation, och inte beställt
den tidigare, kan beställa den i Rötterbokhandeln efter midsommar.
Rötterbokhandeln kommer sedan att vara sommarstängt efter den 10 juli.

Rötterbokhandeln byter utseende
I veckan före midsommar byter Rötterbokhandeln både plattform och utseende.
Med detta hoppas Släktforskarförbundet att Rötterbokhandeln ska erbjuda bättre
funktioner, mer lättmanövrerat och även snyggare.
Den som ska handla behöver dock skapa ett nytt konto (gäller ej föreningar).
Adressen kommer att vara: http:www.rotterbokhandeln.se

Ny säsong av teveprogrammet "Vem tror du att du är"
Just nu planeras det för ytterligare tolv program. Sex av dessa visas i höst, och de
resterande under våren 2015. Det första avsnittet är planerat att sändas måndagen
den 25 augusti, dvs strax före Släktforskardagarna. Men vilka de tolv nya
kändisarna som ska delta är ännu inte avslöjat.
Första säsongen var 2009.

Sidan 6

DIS-Mitt Nytt

Sveriges befolkning 1910
Riksarkivet Svar är inne i slutfasen av att ta fram en sådan DVD. Den är planerad
att komma ut under året. Förhoppningen är att den kan vara klar redan till
Släktforskardagarna i slutet av augusti. Lyckas det inte med denna ambition, så kan
det bli till Bokmässan i Göteborg i september istället.
Denna DVD är mycket omfattande. Den kommer att rymma ca 5,5 miljoner poster.
Sedan tidigare finns skivor för 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 samt 1990.

Sveriges befolkning 1930

Ännu en folkräkning är planerad - nu är det 1930 års folkräkning som är aktuell.
Men enligt plan så blir inte denna utgiven förrän 2018. Detta projekt har
möjliggjorts medelst bidrag från Vetenskapsrådet på 5,6 miljoner. Ett intensivt
samarbete pågår mellan bland annat Stockholms stadsarkiv och universiteten i
Göteborg, Malmö och Umeå, samt Svenska Migrationscentret i Karlstad. 1930 års
folkräkning är mer omfattande än de andra folkräkningarna, enär det även finns
uppgifter om barn i hushållet, imkomst och förmögenhet, samt skolutbildning. Målet
är att 1930 års folkräkning ska registreras, för att göras tillgänglig för bland annat
historisk och demografisk forskning.
Sedan tidigare finns skivor för 1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 samt den under
andra halvåret 2014 utkommande 1910 års folkräkning.

Migrationscentret i Karlstad utvidgar
Det görs nu en stor satsning av Svenska Migrationscentret i Karlstad. Målet är att
inrätta sex regionkontor och femtio lokalkontor runt om i Sverige. Detta innebär
alltså att de behöver anställa många nya medarbetare. Därför har man nu
samarbete med Arbetsförmedlingen.
Det är tänkt att de lokala kontoren ska jobba med digitalisering, dokumentation, i
samverkan med Riksarkivet samt lokala aktörer. Planen är att samtliga svenska län
ska ha verksamhet.
Migrationscentret har sedan 1960 aktivt arbetat för att dokumentera den stora
utvandringen till nordamerika. De har även i uppdrag att bevara historier om de
som flyttar till Sverige i nutid.
Svenska Emigrantinstitutets samlingar i Växjö ska räddas till eftervärden, och det är
just Svenska Migrationscentret i Karlstad som har tagit på sig detta arbete. Även
andra arkiv i Sverige, bland annat statliga och kommunala arkiv, är tänka att
digitaliseras genom Svenska Migrationscentret i Karlstads försorg. Migrationscentret
samverkar även med Emiweb, vilka har en betalsajt med flera sökbara databaser.
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Svenska Migrationscentret i Karlstad tar över verksamheten i Karlskrona efter
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. I Karlskrona finns material om migration mellan
Sverige och Tyskland. Detta migrationsregister rymmer för närvarande ca 20000
poster, med information om svenskar som flyttat till Tskland mellan åren 1866 och
1914. Detta material finns redan sökbart på Blekinge släktforskarförenings
hemsida.
Dock är det fortfarande oklart vad som ska hända med verksamheten i Växjö.

Släktforskarprogrammet ScionPC
Er redaktör har börjat "nosa" på ett för denne tidigare okänt släktforskarprogram
Detta heter ScionPC.
Detta program är framtaget i Nya Zeeland. Det är då förståeligt att det endast finns
på engelska språket, även om det finns tre olika "dialekter" att välja på. Tyvärr
saknas för närvande en översättning till svenska.
Utifrån av det som framkommer på deras hemsida
[http://homepages.paradise.net.nz/scionpc], så kanske följande urval av funktioner
kan vara värda att nämna.
- databasen hålls i minnet, i syfte att vara snabbt att använda
- antalet poster begränsas endast av det tillgängliga minnet
- obegränsat vad gäller partners per person, barn per familj, föräldrar per barn
(alltså att biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn etc kan hanteras)
- inga könsbegräsningar
- stödjer över 55 olika typer av fakta (även användardefinierade sådana)
- datum kan matas in på olika sätt (men redovisas dock alltid i formatet "23 Aug
1987")
- varje fakta kan klassas i fyra nivåer avseende källsäkerhet
- alla fakta har sina unika ID:n (och dessa kommer att behållas även efter
databasändringar)
- möjlighet att lägga till multimedia filer av alla slag, på varje typ av fakta
- globalt sök-och-ersätt, för platser, namn, noter, källor etc
- global stavningskontroll för desamma
- fönsterstorlekar kan ändras fritt
- enskilda personers data kan klassas om "privat"
- möjlighet att kopiera och flytta personer mellan olika databaser
- snabb backup kan göras när som helst
- ej beroende av speciellt filsystem, eftersom databasen sparas i XML-format (ett
format där varje informationdel är inramade av namnsatta "taggar"). Därmed kan
man t ex använda sig av en web-läsare
för att direkt titta på en databas-fil !
Det finns sedan ett flertal olika rapporter av olika slag att kunna ta fram.
Sökfunktionaliteterna sägs vara väldigt kraftfulla, bland annat möjlghet att använda
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reguljära uttryck.
Därtill finns naturligtvis ett antal "verktyg", såsom exempelvis bokmärken,
relationsberäkningar, fonetisk kod (Soundex) beräknare, ålder och datumberäkning,
felsökning, ordningsföljd på barn, platssammanslagningar (unvikande va dubbletter
av plats [jämför ortsdatabasen i Disgen !] ), hopslagning av dublett-personer,
export och import i Gedcom och CSV-format (mm)
Många av dessa funktionaliteter tilltalar redaktören - men denne får kanske
återkomma med en test av detta program så småningom

Avisering av DISMitt Nytt

Under ett antal år vid det här laget, så har vi använt oss av epost-adresser, som ni
själva särskilt lämnat in till DIS-MITT, till att skicka ut avisering om att nytt nummer
av DIS-Mitt Nytt finns att hämta på hemsidan.
Nu prövar vi ett nytt grepp, och skickar ut avisering till alla de epost-adresser som
finns i vårt medlemsregister, dvs i stort sett samtliga medlemar inom DIS-MITT.
Om nu någon av er skulle råka upptäcka att ni inte fått någon avisering till er epostlåda, får gärna höra av er till redaktören, eller någon annan i styrelsen, om att
något inte är som det borde vara, så får vi försöka rätta till detta.
Annons
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Ordföranden har ordet

Sundsvall 2014-06-20

Semestern står för dörren med allt vad det innebär men ändå måste
förberedelserna inför höst-säsongen löpa på så att allt blir klart i tid.
Arrangemangen under första delen av året har mottagits positivt och det märks inte
minst på tillströmning av nya medlemmar både helt nya och de som tidigare bara
varit medlem DIS centralt. Styrelsen arbetar nu med målet att nå ännu fler av
föreningens medlemmar genom att förlägga arrangemang på så många orter som
möjligt i det stora geografiska område som föreningen täcker. Dock söker vi
fortfarande medlemmar i Gästrikland som är beredda att hjälpa styrelsen med att
administrera arrangemang i detta landskap. Tanken är att fortsätta satsningen på
att framföra budskapet, vad föreningen DIS kan erbjuda sina medlemmar. Det är
också det tema som satts på DIS huvudmonter under Släktforskardagarna i
Karlstad. Naturligtvis väntar vi alla på den nya versionen av Disgen och vilka nya
funktioner den kommer att innehålla. Det sägs att den skall demovisas vid
Släktforskardagarna, men att den inte är till försäljning då. Mycket fokus under
hösten kommer att läggas på kartfunktionen i Disgen där det också kommer
ytterligare underlagskartor vilka är geokodade så att de fungerar direkt när de läggs
in i programmet. Vidare kan det bli ytterligare fokusering på DNA och den
problematik som detta medför
Enkäten är ännu inte omarbetad så det blev inget utskick före sommaren. Inbjudan
till olika typer av kurser kommer att ske genom e-postutskick direkt till er
medlemmar samtidigt som samma information läggs upp på hemsidan. Arbete
pågår också för att skapa förutsättningar för föreningen att kunna erbjuda någon
typ av distansutbildning, kanske inte ren distansutbildning utan istället en blandning
av träffar och utbildning över Internet.
Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar och att vi till hösten har lyckats
hitta aktiviteter som lockar er medlemmar till de olika arrangemangen.

Rolf Lusth
Ordförande i DIS-MITT
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152837
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smitt.se
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Bonnevier
Ledamot
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Lars Åström 
Vice
Ordförande
Tel: 06050 11
41
v.ordforande@
dismitt.se
Jan Lilliesköld
 Kassör,
redaktör
Tel: 06053 63
59
kassor@dis
mitt.se
Peter
Johansson 
Ledamot
Tel: 0660
375567
ledamot_6@di
smitt.se
Monica
Eurenius
Ledamot
Lit
ledamot_8@di
smitt.se
Östen Händel
Ledamot
Bergby
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DIS-MITT NYTT kommer ut
4 gånger
om året och är DIS-MITT:s
(Datorhjälp i
Släktforskningen XYZ län),
medlemstidning.
Ansvarig utgivare och
tillika ordförande:
Rolf Lusth
mail: ordforande@dismitt.se
Redaktör: Jan Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se
Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL
Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814
Har du material du vill ha
med i tidningen?
Skicka in material via email;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att
redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet
att använda text och
bild utan tillåtelse eller
tydlig källangivelse.
Nästa nummer utkommer
inför sommaren 2014.
Manusstop är den 31 aug.
Håll koll på vår hemsida!
[http://www.dis-mitt.se]

Tony Rödin
Ledamot
Bollnäs
ledamot_11dis
mitt.se

Sidan 11

DIS-Mitt Nytt

Pc/Disgenfaddrar

Faddrar inom XYZlän

Claes Embäck Tel: 02619 25 00 Epost: classe.e@tele2.se
Tony Rödin Tel: 070350 63 04 Epost: tony.rodin@gmail.com
Bodil Orremo Tel: 063446 66 Epost: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén Tel: 065056 14 17 Epost: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo Tel: 0691305 02 Epost: arne.bixo.dis@telia.com
Joacim Söderström Tel: 06015 50 30 Epost: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg Tel: 0611221 88 Epost: orjan@bakskuru.se
Peter Johansson Tel: 066037 55 67; 070564 88 59
Epost: peter.johanssonoer@telia.com
Lennart Näslund Tel: 066037 21 09 Epost: lennart@hsn.nu

Min Släktfaddrar

Bo Svartholm Tel: 063442 86 Epost: bo.svartholm@zonline.se

Reunion/Macfaddrar

Gunilla Hermander Tel: 0650941 88 Epost: macnilla@telia.com
Micael Olsson Epost: micael.olsson@itare.se
Kerstin Farm Tel: 0701770111 88 Epost: kerstin@farm.se
DISBYTombud

Bernth Lindfors Tel: 060315 24 Epost: disbyt@dismitt.se

