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Nr 1 - 2013

Två objekt som karaktäriserar Bergslagen/Mälardalen. Ovan bruksdammen i Gisslarbo, norr om Köping, som 
är en del av Gisslarboån som användes för transporter från Färna bruk. Nedströms ansluter den till Hedström-
men och vidare ut i Mälaren. Nedan ”Västeråsskildraren” Rudolf Gagges teckning av Svartån och turbinhuset, 
som kan sägas vara grunden till ASEA och därmed Västerås utveckling till en av Sveriges största städer.    
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Adress:
DIS-Bergslagen
Ekevägen 2 B, 
723 41 Västerås

Internet:
www.dis-bergslagen.se

Faddrar:
DISGEN för PC, 
Bengt Hammarström
Villagatan 19, 691 41 Karlskoga.
Tel 0586-365 87. e-post: b.hammarstrom@telia.com

Jan Wallin
Eklundavägen 18, 702 17 Örebro.
Tel 019-18 38 30. e-post: g-j.wallin@telia.com

Gunnar Jonsson 
Älvhagsgatan 25 661 40 Säffle   
e-post: dis707@kilagenealogen.se

DISGEN för Macintosh, 
Sven Olby
Ragnaröksgatan 12, 723 55 Västerås.
Tel. 021-204 94. e-post: sven.olby@telia.com

HOLGER för PC, 
Kenneth Mörk
Bergslagsgatan 17 D, 733 32 Sala.
Tel 0224-775 72. e-post: kmsala@sheab.net

Styrelsen:
Brage Lundström, ordförande  
Södra Allégatan 20, 722 14 Västerås.
Tel 021-14 33 61. 
e-post: brage.lundstrom@telia.com 
 
Elsmarie Strömberg, sekreterare 
Kristinagatan 16, 724 61 Västerås.
Tel 070-210 19 15 
e-post: elsmarie.stromberg@gmail.com 
 
Gerd Svensson, kassör 
Svärdsliljegatan 11 B, 722 27 Västerås. 
Tel 021-41 96 59. Mobil: 0735-77 18 71. 
e-post: r.gerd.svensson@spray.se 

Boine Nurmi, ledamot 
Ekevägen 2B, 723 41 Västerås.
Tel 021-41 73 44.
e-post: boine.r@nurmi.nu 

Jan Wallin, ledamot 
Eklundavägen 18, 702 17 Örebro.
Tel 019-18 38 30.
e-post: g-j.wallin@telia.com

Gun Utterström, ledamot 
Malmabergsgatan 79F, 723 35 Västerås.
Tel 070-663 60 45
e-post: gun.utt@telia.com

Åke Dahlqvist, suppleant
Gulsparvsvägen 3, 731 42 Köping.
Tel 0221-150 00.
e-post: ake.dahlqvist@koping.net

Christer Hamré, suppleant 
Bomansgatan 30 B, 722 20 Västerås.
Tel 021-13 15 34
e-post: ch.hamre@bredband.net 

DIS-Bergslagen – adress, lokal, funktionärer m.m.

E-post:
styrelsen@dis-bergslagen.se

DISPONIBELT

Medlemsblad för DIS-Bergslagen. 

Alla bidrag till bladet mottages tacksamt, det kan gälla intressanta 
saker som du stött på i din forskning, DISGEN-tips etc.

Skicka in dina bidrag till: redaktören@dis-bergslagen.se

Skribenter och medverkande i framtagandet av detta nummer är: 

Gun Utterström, Jan Wallin, Kjell Hasselroth, Åke Dahlqvist och 

Brage Lundström.                Ansvarig utgivare: Brage Lundström.

Övriga funktioner:
Disbytombud: Boine Nurmi,  disbytombud.b@nurmi.nu
Adress: Se ovan 
Disbytombud: Kerstin Malm   kegubi60@gmail.com
Adress: Lärkvägen 4, 703 48 Örebro
Tel 019-26 05 85
Webbmaster: Leif Svensson,  leif@dis-bergslagen.se
Redaktör: Brage Lundström,  se under Styrelsen
Bitr. redaktör: Leif Svensson, se Webbmaster

Ortansvariga:
Dalarna:  Vakant,  
Karlskoga:  Bengt Hammarström,  se under Faddrar
Örebro:  Jan Wallin,  se under Styrelsen
KAK:  Åke Dahlqvist,  se under Styrelsen
Västerås:  Brage Lundström,  se under Styrelsen
Södermanland: Göran Thomasson, 
 Bosätervägen 3, 633 47 Eskilstuna
 e-post: g.thomasson@telia.com 
Karlstad:  Kjell Hasselroth
 Stor Ingmars väg 13, 653 46 Karlstad
 kjell.hasselroth@comhem.se
Sala: Gun Utterström
 Granvägen 7, 733 95 Sala
 gun.utt@telia.com
Fagersta: Carl-Michael Skog
 Bäckstigen 5 f, 737 32 Fagersta
 cmskog@gmail.com
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Onsdagar udda veckor kl. 17.00 – 20.00 

Vi har bemannat öppethållande följande onsdagar:
30 januari, 13, 27 februari, 13, 27 mars, 10, 24 april. 
Lokalen ligger på våning 3 med hiss, fikautrymmen med 

gratis kaffe. ABF Vux i Västerås Pilgatan 8 D, 721 30 Väs-
terås. 

Vi har abonnemang på Genline, Arkiv Digital och SVAR. 
Även ett antal CD-skivor som folkräkningar, smedskivan etc 
finns tillgängliga. Vi disponerar sex datorer med bredbands-
anslutning. Ytterdörren/porten är låst, men vi kommer att 
anslå mobilnummer till någon av värdarna till lokalen, som 
kommer att komma ner till porten för att släppa in besökare.

Öppettider i Västerås, första halvåret 2013:

Relativt ofta funderar jag på 
hur det kom sig att jag började 
släktforska. Det enda som dyker 
upp i minnet är att jag såg en an-
nons om en studiecirkel i släkt-
forskning. I vilket fall så anmälde 
jag mig till denna, 1969 eller 70. 

Under Anna-Lisa Johanssons 
ledning satt vi uppe i övervåningen i Borgmästar-
gården i Västerås och vevade rullfilm. Jag som (då) 
hade alla anor i Norrbotten fick ibland vänta vecko-
vis innan jag kom några generationer bakåt. 

Efter att jag började jobba i Stockholm satt jag 
ofta uppe vid takstolarna på Stockholms Stadsbibli-
oteks kaffeburksliknande husdel, ritad av arkitekten 
Gunnar Asplund. Arbetsplatsen hade jag på andra 
sidan gatan, efter Odengatan/Hagagatan.

Speciellt kommer jag ihåg första besöket på 
Kammarkollegiet på Riddarholmen. Jag ville titta 
på Jordeböcker och Mantalslängder för min hemby 
mellan Piteå och Luleå. En kvinna bland personalen 
pekade på en bokhylla där böcker för Västerbotten 
stod. Jag lyckades hitta min by, men kunde inte läsa 
vad som stod där. När hon kom förbi frågade jag om 
hon kunde hjälpa mig tyda texten. Hon läste, utan 
svårighet, upp det som stod där. Djupt imponerad 
nedtecknades det jag kom ihåg av det hon sagt. Det 
var nog första gången jag fick hålla i originalboken 
från 1539, som innehöll ”Bågaskattelängden”. 

Under de år jag bodde i Östersund (1976-80) blev 
det inte så mycket forskning, annat än under semes-
tern och då studier av kartor på Lantmäteriet i Luleå. 
Efter återflytten till Västerås 1980 kunde jag ofta, ef-
ter projekteringsmöten på Riksbyggen i Stockholm, 
besöka olika arkiv, mestadels Riksarkivet. 

Idag kan man sitta vid datorn och titta på alla 
dessa handlingar, dygnet runt om så önskas. Man 
behöver inte förbruka en enda liter bensin eller be-
svära någon arkivarie eller lantmätare.

I samband med Släktforskardagarna i Västerås 
1990 köpte jag Disgenprogrammet. Samtidigt fick 
jag köpa en IBM dator från jobbet. Då började den 
omfattande inmatningen av alla personer från an-
sedlarna. Detta och alla anteckningar från jorde-
böcker, mantalslängder, bouppteckningar, kartor 
m.m. har resulterat i tre böcker om hembygden. Alla 
1 000 böcker, delvis finansierade av bönderna i min 
hemby, är slutsålda. När jag berättade detta för Liza 
Marklund, vid ett besök hos hennes föräldrar, tyckte 
hon det var imponerande. Själv har hon enligt tid-
ningen ”Metro” sålt 13 miljoner böcker.

Ordföranden har ordet!
Det som nu ligger framör oss i Dis-Bergslagen är 

att utveckla verksamheten ytterligare. Den ”nya” lo-
kalen i Västerås som vi ska inviga den 30 januari kan 
bli en spännande utmaning. Ett av mina önskemål är 
att vi skulle kunna öppna en lokal tillsammans med 
Västerås Släktforskarklubb, som man har i Örebro, 
Eskilstuna och på andra platser i vårt verksamhets-
område. Kanske det blir en öppning, när man delvis 
får flytta på sig i Västerås stadsbibliotek.

Numera håller jag, nästan på heltid, på med att 
göra släktböcker åt olika personer. Nyligen leve-
rerade jag en släktbok åt en tidigare medarbetare 
som omfattade över 150 sidor med populärfram-
ställningar av olika släktband, kartor och en mängd 
fotografier. En av de intressantaste var en bild från 
sent 1800-tal, med hans morfars fars tre hästdroskor 
på torget i Sala. I en annan satt åkeriägaren Lans 
med hustru, mor och barn i en bil med öppen suff-
lett. Några visas i tidningen.

Just nu arbetar jag på en släktbok åt  en Västerå-
sare vars anfäder på fars sida mestadels var präs-
ter, lantmätare, handelsmän (Borås) och förvaltare 
åt Brahesläkten på Visingsö. På hans mors sida var 
de bönder i Irsta, Kärrbo, Ängsö och andra platser 
i Västmanland. En av anfäderna var Näsbo i Ba-
delunda som var en av bönderna där som betalade 
till Älvsborgs lösen 1571.

Jag kan dock konstatera att det är lättare att kom-
ma bakåt, bortom kyrkböckerna, med hjälp av man-
talslängder och jordeböcker i Norrlandslänen. Där 
var ju de flesta självägande bönder och inte ”arren-
datorer” på frälsegårdar eller som det ofta är i Väst-
manland i ”Akademi- eller prebendegårdar”.

En intressant källa är Boskapsskattelängderna. De 
fyller luckan mellan Landskapshandlingarna 1539-
1630 och Mantalslängderna från 1642. På hemsidan 
ska jag visa vad man kan hitta i Boskapsskattelänge-
derna.    Brage Lundström
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samhälle utsätts för snabba förändringar. Detta 
skulle försvåra för framtida forskning, och går emot 
det förslag om historiskt stabila distrikt som Folk-
bokföringsutredningen (SOU 2009:75) tagit fram. 
Riksdagen kommer att ha ärendet uppe till beslut i 
oktober. 

I ett blogginlägg från den 18 maj i år kan man 
läsa mer. byggnadsvardgalveborg.blogspot.se

Hembygdsförbundet och Släktforskarförbundet, 
som tillsammans har fler än 500 000 medlemmar, 
tar fram en gemensam skrivelse, som lördagens 
förbundsstämma får ta ställning till. Vi alla uppma-
nades att ta kontakt med våra riksdagsmän, för att 
försöka påverka till rätt beslut.

Anders Nordström, direktör för Riksarkivet 
SVAR, berättade varför SVAR inte kan slopa abon-
nemangsavgifterna.

Lördagens program inleddes på Högskolan med 
ett internt förmöte för Dis-ombuden. Där enades vi 
bland annat om, att vi ville förstärka den inkomna 
motionen om framtida anpassning av CD/DVD till 
Mac. Vi ansåg, att det är viktigt, att man tar tag i frå-
gan på allvar, särskilt med tanke på de många skol-
ungdomar som nu utrustas med Mac-datorer. 

Efter en snabb lunch, fick vi förflytta oss till kon-
serthuset, där stämman hölls. Stämman antog styrel-
sens förlag angående den inkomna motionen. Vårt 
tillägg till protokollet antogs också. Som väntat, an-
togs också förslaget till det gemensamma uttalandet 
angående folkbokföringsutredningen.

Två punkter på dag-
ordningen ledde till vo-
tering. Det var frågan om 
hur styrelsens arvoden 
skall fördelas och frågan 
om antalet ledamöter i 
valberedningen.

Det var intressanta 
och lärorika dagar. Gam-
la och nya bekanta att 
utbyta erfarenheter med, 
och att få tips av. Nöjd 
och lite trött, med huvu-
det fullt av alla upplevel-
ser, var det dags att åka 
hem igen.

Gun Utterström

Rapport från Släktforskardagarna i Gävle 2012
Gun Utterström, Sala/Västerås

Efter en mycket tidig avfärd på fredagsmorgo-
nen, kunde jag ställa ifrån mig bilen och lämna väs-
kan på hotellet innan det var dags att promenera till 
Gävle konserthus, där ordförandekonferensen skulle 
äga rum.

Konferensen inleddes av förbundets ordförande 
Barbro Stålheim. Kanslichefen Britta Lepp, Daniel 
Berglund och Anna-Lena Hultman medverkade ock-
så under förmiddagen. Den i dagordningens rubrik 
ställda frågan ”Hur mår förbundet?”, besvarades 
med ”Jo tack, bra!”.

Ekonomin är under kontroll. Resultatet varierar 
från år till år, beroende på hur böcker eller skivor 
sålts under året. För att utjämna, har man bildat 
ett slags fond, som en buffert. Något som däremot 
oroar, är att medlemsutvecklingen i föreningarna 
stagnerar eller backar. Styrelsen funderar över, om 
medlemsföreningarna skulle vara intresserade av 
att, från förbundet, få material till sina tidningar. De 
kan tänka sig t ex färdiga recensioner av böcker eller 
andra artiklar. Man jämförde med den funktion, som 
TT har för andra tidningar. 

En annan fråga var hur förbundet syns i med-
lemstidningarna. Styrelsen har granskat ett antal, 
och man kunde märka en viss irritation över resulta-
tet! Ett stort antal har inte skrivit någonting alls om 
Släktforskardagarna, eller om förbundet. 

Dessutom vill man att medlemsföreningarna ska 
göra reklam för Rötterbokhandeln, och lyfta fram 
nya publikationer. Förbundets ekonomi bygger till 
stor del på försäljningen i nätbokhandeln.

Gravstensinventeringen är också något man 
skulle vilja att medlemsföreningarna skrev om i sina 
tidningar. 

Hemsidan kommer snart att få ett nytt utseende, 
med nyare teknisk lösning. Anbytarforum försvin-
ner i sin nuvarande form, kommer att få en ny ser-
ver. Det finns ett webbhotell att använda, för de för-
eningar som behöver.

På eftermiddagen lyssnade vi på Johanna Berg 
från Digisam. Hon berättade om verksamheten med 
samordning av digitaliseringen, digitalt bevarande 
och tillgängliggörandet av kulturarvet. Hemsida 
riksarkivet.se/digisam

Nästa ämne var den brådskande och angelägna 
fråga, som Ingela Broström från Sveriges Hem-
bygdsförbund informerade om: Finansdepartemen-
tet har förberett ett förslag, som går ut på att folk-
bokföringen i framtiden ska ske med utgångspunkt 
från kommun och fastighet, enheter som i dagens 
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Vem tror Du att du är?   / Ortdatabas
Kjell Hasselroth, Karlstad

Många släktforskare vill visa upp sitt resultat 
för släkt och vänner. Hur gör jag detta? Genom att 
skriva en traditionell släktbok, en roman om en in-
tressant släkthistoria, tillverka en CD skiva med en 
HTML export från mitt släktforskningsprogram el-
ler ett bildspel med hjälp av Power Point, som en 
resa med hjälp av Google Earth, bildspel överfört 
från Disgen. Eller bara en utskriven antavla i A1-
format.

Det finns många sätt att visa upp sin forskning 
på. Vi har engagerat Brage Lundström, DIS-Berg-
slagens ordförande, som har tillverkat släktböcker 
åt bland annat Liza Marklund. 

Vi kommer att arrangera en träff på Forshaga 
Lärcenter tisdagen den 26 februari 2013, kl. 
18.00 - 20.00 

Temat är: ”Hur presenterar jag mitt forsknings-
resultat”

Vi gör det i första hand för våra medlemmar i 
DIS-Bergslagen, men även övriga är varmt välkom-
na. Vi uppskattar om du anmäler din närvaro till: 
kjell.hasselroth@comhem.se Det underlättar för oss 
att beställa rätt storlek på lokalen, antal trycksaker 
m.m. Träffen arrangeras i samarbete med SV Vux-
enskolan Värmland, som visar upp sitt kursutbud 
inom ämnet. Sista anmälningsdag är måndagen den 
11 februari.

Har du skrivit en släktbok/hembygdsbok och vill 
dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper vid 
träffen är du också varmt välkommen. Vi ser gärna 
att deltagarna kommer med frågor och debattinlägg, 
men vill ni göra en längre presentation, vill vi få in-
formation om det i förväg, så att vi kan hålla dag-
ordningen inom tidsramen. För att vi skall få till en 
så bra och givande sammankomst som möjligt, är vi 
tacksamma om vi kan få era frågor i förhand. 

Ett sätt att krydda sin framställning är att redovi-
sa släktskap till kända Värmlänningar, om era Anor 
finns omnämnda i andra böcker eller om någon an-
nan släktforskare har en släkthistoria om era Anor.

Om ni skickar era Anor till mig, så gör jag en 
samkörning med ett register som vi kallar Värm-
ländska Anor. Resultatet av samkörningen redovisar 
jag i två filer. En med era Anors släktskap med kända 
Värmlänningar, släktskap med andra släktforskare, 
om era Anor finns omnämnda i litteraturen och om 
det finns en släkthistoria redovisat. Den andra filen 
visar hur era Anor ser ut i registret och vem som har 
lämnat informationen. Det kan ju finnas någon som 
har hittat Anor som ni inte känner till.

Mer om projektet kan ni läsa på http://web.com-
hem.se/vanor/

Man brukar ge rådet till nybörjare.  Börja med 
att intervjua dina närmaste. Fortsätt med att skriva 
din egen livshistoria. Jag tror att 40-talisterna är den 
sista generationen med ett bra minne från vår berät-
tartradition. Om vi inte skriver ned våra släkthisto-
rier, så är nog risken stor att de för alltid glöms bort. 
Har du en släkthistoria som du vill dela med dig av, 
varför inte skicka den till mig så lägger jag in upp-
giften i Värmländska Anor. 

Varmt välkomma till Forshaga tisdagen den 26 
feb kl. 18:00. 

Ortdatabas
Jag ingår i en arbetsgrupp inom DIS, som har 

till uppgift att undersöka om det går att skapa en 
”Rikstäckande genologisk databas, RGD). Arbetet 
går sakta framåt, just nu håller vi på och tittar på hur 
en prototyp skall se ut. Naturligtvis har vi stött på 
problem under arbetet. Ett av dessa är avsaknaden 
av en rikstäckande ”ortdatabas”.

I Värmland har vi kommit ganska så långt med 
att skapa ett ortregister. (Dalslands och Värmlands 
Ortregister). Det har vi kompletterat med en tabell 
över alla församlingar i Svergie.

Ortregistret är tänkt att bli ett mastersystem för 
alla program som har ett behov av ortuppgifter, som 
Disgen, Disbyt, Dispos och RGD.

Jag skulle vilja ha lite hjälp av DIS Bergslagens 
medlemmar att kontrollera församlingstabellen. 

I ett första steg är det att välja ut vilka försam-
lingar i respektive landskap som skall finnas i Dis-
gen och eventuellt ett fr.o.med år och ett t.o.med år.

Kan du tänka dig att hjälpa till? Du får en Ex-
celfil med församlingarna och instruktioner om vad 
som skall göras. Du bör ha lite kunskaper om Excel 
och släktforskarkunskaper om landskapet. 

I Värmland är vi i stort sett klara med nivå ett 
och två. Nivå ett är församlingar och nivå två är by/
hemman/gård. Vi behöver dock även ha hjälp med 
att positionsbestämma nivå två. Planer finns att fort-
sätta med nivå tre, som är gårdar/hemman i en by. 
Även detta är vi tacksamma att få hjälp med.

Är du intresserad vänd dig till undertecknad!

Kjell Hasselroth
kjell.hasselroth@comhem.se
Tel 054-56 63 03
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Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Västerås 171 
taxerade hushåll med en medelförmögenhet på 550 
mark, Arboga 125 hushåll och 636 mark samt Kö-
ping 71 hushåll och 152 mark. 

Under 1700-talet passerade ca 10 % av all stång-
järnsexport över vågen i Köping. 1795 blev Ströms-
holms kanal farbar från Smedjebacken till Mälaren, 
vilket blev ett stort avbräck för såväl Köping som 
Västerås som tidigare försörjt Bergslagen med olika 
varor.

Köpings mest berömda person är apotekaren 
Carl Wilhelm Scheele. Han kom till staden 1775 för 
att överta det då skuldtyngda apoteket samt den tidi-
gare apotekarens änka och son. Totalt nedtecknade 
Scheele 20.000 laboratorieförsök. Han upptäckte sju 
grundämnen, däribland syre medan han för kväve 
anses ha halva delen i upptäckten.   

Köpings - Hults järnväg
Sveriges riksdags första beslut om byggandet av 

ett järnvägsnät var mellan Köping och Hults las-
tageplats vid Vänern. 1857 invigdes linjen mellan 
Arboga mot Hult som bara kom till den nya stam-
banan. Först 1867 kunde man trafikera sträckan Ar-
boga och Köping. Med en bättre hamn än Arboga 
innebar det att Köping på nytt blev ett viktigt kom-
munikationsnav och hamnen blev från ca 1870 den 
största i länet. Den positionen behöll man fram till 
1910-talet, då Västerås successivt kom att växa och 
bli landets största insjöhamn. 1874 kunde det första 
tåget trafikera sträckan Köping – Västerås.

Köpings mekaniska / Volvo
1856 påbörjades etableringen av Köpings Me-

kaniska Verkstad. Civilingenjören Otto Gottfried 
Hallström hette grundaren och under hans och hans 
söners ledning växte KMV till ett av landets främsta 
verkstadsföretag. 1942 förvärvade Volvo majorite-
ten i företaget, efter att sedan 1926 varit kund och 
köpt växellådor från KMV. 1958 delades bolaget i 
två skilda bolag, Köpings Mekaniska Verkstad AB 
och AB Volvo Köpingsverken. Fram till 1968 hade 
man tillverkat en miljon växellådor i Köping. 1970 
hade man 2.400 anställda och samma år lokalisera-
des en del av verksamheten till Lindesberg. Innan 
Nora och Linde fick stadsrättigheter var de handels-
områden för borgarna i Arboga. Köping hade Skinn-
skatteberg som sitt handelsområde.

Släktforskardagarna 2013 arrangeras i Köping 
23 - 25 augusti av Västra Mälardalens Släktforskare, 
i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund.

Föreningens verksamhetsområde är de tre kom-
munerna i Västra Mälardalen, Köping, Arboga och 
Kungsör. De kallas allmänt KAK-regionen. Man 
hälsar på sin hemsida alla landets släktforskare väl-
komna till Köping. Det är en gammal uppstad belä-
gen i den inre delen av Mälaren, i gränslandet mel-
lan Mälardalen och Skinnskattebergs Bergslag.

Historik
Vid vikingatidens slut låg fortfarande största de-

len av dagens Köping under vatten. Vid kristendo-
mens införande, under 1000-talet skapades kungliga 
stödjepunkter. Kring dessa växte samhällen upp. För 
Köpingsbygden var det kult- och förvaltningsplat-
sen Ullvi, kungsgården Strö samt den kombinerade 
kult-, förvaltnings-, marknads- och hamnplatsen 
Jämmertuna (Tuna). Dessa platser antas ha bildat ett 
centrum, ett kommunikationsnav som det benämns 
i dessa dagar, som gav upphov till bebyggelse. Den 
erhöll den engelska benämningen på stad, Ceaping 
eller Köping.  

I Florenslängden och Leiden-handskriften, vilka 
är från 1100-talets början, omtalas Kaupinga bi-
skopssäte. Ett avlatsbrev från 1257 benämner orten 
Laglösaköping. Mälarens namn var en gång i tiden 
Lagen eller Lögrin/Logrin. Då lösa betyder sank-
mark anses det att med Laglösaköping menas ”han-
delsplatsen invid Mälarens sankmarker”. 

En fästning benämnd Köpingshus tillkom om-
kring 1375, ungefärligen samtidigt som Västerås 
och Örebro blev befästa.   

Köping omtalas för första gången som köpstad 
1403, men det är först 1474 som den första bevarade 
stadsrättsliga förordningen tillkom.

Järnhanteringen
Under 1500-talet när stångjärnstillverkningen 

ökade i omfattning utmed hela Hedströmmens vat-
tenområde upplevde Köping en blomstringsperiod. 
34 hammarsmedjor har under fyra sekel etablerats 
utefter Hedströmmen; Bernshammar, Lyftinge, 
Jönsarbo, Valbricka, Gisslarbo, Nyhammar, Skinn-
skatteberg, Flodhammar, Högfors och Baggå är 
några. 21 hyttor, 2 kopparsmältverk, kvarnar och 
sågar har fått sin energi från Hedströmmen.
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1550 nämns i Skinnskatteberg följande bergsmän: 
Svars bildid: A0050528_00145 (bild till vänster)
Olof på Främshyttan 4
Hustru Elin  4
Hans i Långvik 4
Oloff på Nyhyttan 4
Knut på Ugglefors 4
Lasse ibidem  4
Torsten i Linde hytta 1 ½
Oloff i Glyskem 3 ½
Tomas i Skelam 2 ½
Invall i Lerkulan 3
Oloff på Emthyttan 4
Måns i Treniforsen 3
Lasse i Högfors 3
Kyrkeby hytta  4
Gunillebohyttan 2
Lasse i Zidinge 1
Lasse i Ferna  1
Skormeken  1
                   Summa
Skatte  Jern 10 fatt 3 ½ hundratt
Faste   Jern 2 hundratt 28 osmundar

Skatten var totalt 53,5 hundrade dvs 2 273,75 kg 
1 fat=179,03 kg, 1 hundr=42,5 kg, 1 osm=ca 3 hg

I den nordligaste delen av Hedströmmen ligger 
Skinnskatteberg. På 1500-talet fanns ett stort antal 
hyttor i socknen. Sedermera byggdes hamrar upp.

1575 anges i Landskapshandlingarna för Skinn-
skatteberg, Skogsfjärdingen (Hed) Odensvi och 
Malma, som ligger i Hedströmmens avvattningsom-
råde, följande. (Svar bildid A0050674_00027)

Bilden till vänster
”Mantalett”
Skattebönder  668
Svedjebönder     20
Kronobönder     40
Frälsebönder     16
Torpare o Nybyggare    23
Präster        6
 Rentar (bl.a.)
Osmundz jern 17 skeppund 6 fat
Cronge jern      8 skeppund 10 lispund
Hampa    2 1/4 mark
Mårdar  16 skinn
Ekorrskinn  11 timber 8 skinn
Kol   13 stigar
Dagsverken  153

1 timber är 40 skinn = 448 skinn

Brage Lundström 
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Nya medlemmar i DIS-Bergslagen
Följande nya medlemmar, sedan föreg. tidning, hälsas hjärtligt välkomna i vår förening!

Medlem  Namn       Ort Medlem  Namn      Ort

Medlemmar i vårt verksamhetsområde
Bergsl. är medlemmar i Dis-Bergslagen
Dis är de som enbart är med i Dis (Riks)
 % andel som är medlemmar i Dis-Bergslagen

Reg./centralort Bergsl. Dis % 
Västerås 408 142 74,2
Örebro 1) 274 336 44,9
Dalarnas län 212 319 39,9
KAK 2) 130 56 69,9
Eskilstuna 118 326 26,6
Värmlands län 114 399 22,2
Uppsala 3) 59  
Karlskoga 53 132 28,6
Sala 41 28 59,4
Enköping 36 119 23,2
Fagersta 24 17 58,5
Katrineholm 4) 15  
Övriga regioner 154  
Utlandet 10  
Summa 1 648  

Medlemstotal 3 530   

Familjemedlemmar  28 20 58,3
    
1) Omfattar hela Örebro län utom Karlskoga
2) KAK / Köping, Arboga, Kungsörs kommuner 
3) Uppsala tillhör Dis Östs område (Stockholm)
4) Katrineholm tillhör Dis Filbyters (Östergötland)

49144  Åke Zetterberg KÖPING
49536  Christer Berggren KOLSVA
49685 Gert Persson KUNGSÖR
49709 Margareta Erlandsson SVÄRDSJÖ
49765 Pehr Selg FJUGESTA
49812 Lennart Svensson KARLSTAD
49853 Magnus Larsson LUDVIKA
49857 Anders Bolin TORSHÄLLA
49862 Ulla Karlsson NORA
49883 Anita Hellmark ÖREBRO
49884 Börje Hellmark ÖREBRO
49900 Ragnar Persson SÄVEDALEN
49902 Sonja Blomqvist SKOGSTORP
49949 Bo    Andersson   ÅKERS STYCKEBRUK
49953 Tommy Landegren BÅLSTA
49954 Barbro Landegren BÅLSTA
49975 Lars Göran Öberg ÖREBRO
49987 Erik Berglind LEKSAND
49988 Tommy Olsson SÄFFLE
49993 Börje Grankvist VÄSTERÅS
50004 Birgitta Rajkovic´ ÖREBRO
50006 Monica Eketjäll VÄSTERÅS
50055 Göran Söderlund ESKILSTUNA
50063 ElsMarie Hultberg ESKILSTUNA
50064 Karin Åkergren ESKILSTUNA
50065 Inger Winberg KARLSTAD
50070 Mats Kurol VÄSTERÅS
50071 Johny Gladh VÄSTERÅS
50081 Tove Koplik VÄSTERÅS
50110 Lennart Haga RÄTTVIK
50111 Ann-Christin Carlvret VÄSTERÅS
50133  Margareta Larsson KÖPING
50134  Birgitta Basilewskij KUNGSÖR
50135  Britt-Marie Fransson KUNGSÖR
50138  Ing-Marie Larsson KOLSVA
50144  Barbro Broman KÖPING
50151 Alice Eklund TORSHÄLLA
50152 Margareta Gustafson VÄSTERÅS
50171 Agneta   Åkerblom  HALLSTAHAMMAR
50224 Tone  Sundin Sørbel    HOLMESTRAND
50226 Nina Cruse VÄSTERÅS
50239 Margareta Berg VINTROSA
50250 Jan-Erik Wänn              LÅNGSHYTTAN
50251 Catharina Nilsson LEKSAND
50257 Inger Birgersson KARLSTAD
50266 Fredrik Blomqvist VISBY
50323 Essie Schönbeck SÅGMYRA
50333 Per Sandberg KUMLA
50341 Börje Gustafsson SVANSKOG

50369 Thyra Hagelin KNIVSTA
50375 Gustav Reinholdson HÖGSJÖ
50395 Maud Johansson KÖPING
50400 Ingvar Gustafsson VÄSTERÅS
50409 Lennart Floren VÄSTERÅS
50411 Janet Hedberg SKINNSKATTEBERG
50415 Eva Westblom SALA
50447 Gordon Bergström TROSA
50469 Börje Sandberg ENKÖPING
50476 Ulf Westblom SALA
50481 Lars-Olov Berg BORLÄNGE
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Tematräffar/Årsmöte i Västerås

Söndagen den 27 januari 2013 kl. 15.00 
på Culturen i Västerås. (karta på sidan 11)

   
Tema: Olika släktforskarprogram
- Beskrivning av programmen och 

egna erfarenheter av dessa.
Inledare: Jan Wallin, Örebro

 ----------------------------------

Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00
på Culturen i Västerås.   ( se sid 11 i tidningen)

Årsmöte
Information om Svar / RA

 ----------------------------------

Söndagen den 24 mars 2013 kl. 15.00 
på Culturen i Västerås. 

Paneldebatt om släktforskningen i framtiden
Representanter från Släktforskarklubbar och Dis

Information om Släktforskardagarna 
 ----------------------------------

Tematräffar i allmänhet
Planeringen av Tematräffar pågår för närvarande 

på de orter där vi har sådana. Vilka eller var hänvisar 
till vår hemsida    www.dis-bergslagen.se

Dis-Bergslagens Handledningar 
på vår hemsida!

Vi har som synes ett kontinuerligt tillskott på nya 
medlemmar. Dessa har antagligen ett visst behov av 
hjälp. Därför innehåller alla nummer av tidningen upp-
gifter om våra (uppskattade) handledningar. Äldre med-
lemmar hoppas vi ursäktar om det verkar tjatigt.

Men även den som hållit på några år kanske hittar 
något nyttigt?

Handledningar / Lathundar
- Gör ett Disbyt-utdrag
- Gedcom-export och import
- Funktionen kartan
- Karta in i DG8
- Arbeta med kartan2
- Antavla grafisk form
- Släktbok DG8
- Skicka pa Internet
- Porträtt och Bilder
- Att ställa in genline, för användning av DISPOS.
- Att göra fotokollage i PhotoFiltre (ett gratisprogram).
- Att ladda ner programmet PhotoFiltre
- Att koppla in en generation, som saknas i antavlan.
- Att flytta mannens föräldrar till hustrun i DISGEN.
- Inställning. i DG 8 vid utskrift av antavla med porträtt.
- Hitta en gård i en husförhörslängd med Emibas.
- Att koppla ihop en person med sina syskon.
- Olof Cronbergs råd, för DISBYT-utdrag.

Övrigt: Forskning med hjälp av Landskapshandlingar, 
Mantalslängder, Jordeböcker m.m. Olika exempel visas.

För DG 8.2 har vi ännu så länge; 
1. ”Att komma igång med Disgen 8.2”
2. ”Hur man lägger in en karta i DG 8.2”
3. ”Livslinjer och levnadsbanor i DG 8.2” 
      födelse, flyttningar/bosättningar och begravd 
4. ”Inställningar för Sidindelad Antavla 4 generationer  

 med 4 rader per person”
5. ”Antavla i grafisk form, med eller utan foton”

Gratisprogram
På vår hemsida kan du ladda hem ett gratisprogram för 

bildpresentation, med namnet ”Photo Story 3”.
”Att titta på digitalfoton direkt på datorskärmen är 

inte alltid det mest ultimata. Speciellt inte om man vill 
samla ihop hela tjocka släkten för att titta på semester-
bilderna.

Med Microsofts Photo Story kan du skapa snygga bild-
spel av dina digitalfoton och sedan dela med dig av des-
sa genom att exempelvis bränna ut dem på en videoskiva 
och köra i DVD-spelaren, för att titta på TV:n. 

Du kan också skicka bildspelen via e-post om du har 
släktingar och kompisar som bort långt borta.”

Beställning av ”Grundkurs i Disgen 8.2”
Kursboken kan beställas genom insättning av  

200:- plus porto på 69:- dvs 269:- på Dis-Bergsla-
gens plusgirokonto 1175499-1. (pris för 1 ex)

Vid samsändning av upp till 3 ex. är portot 85:-. 
För fyra eller fler ex. bör 
du maila kassören. (se 
sid. 2) 

OBS! Beställningar 
skickas när betalning och 
mottagarens adress er-
hållits.

Grundkursen kommer 
inte att omarbetas ytter-
ligare. Däremot planeras 
en fortsättningskurs.
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Vi har träffat uppgörelse med ABF om att få hyra 
in oss i deras lokaler i deras utbildningscenter på 
Pilgatan 8 D i Västerås. (infart från Retortgatan) 

Huset syns på fotot nedan. Kartan visar platsen.

Vi disponerar ett antal datorer med bredbandsan-
slutning, fikautrymmen, toaletter m.m.

Max

Invigning den 30 januari 2013 kl. 17.00

Vi bjuder på kaffe och kakor, kanske även andra 
överraskningar.

 
Kommer Du senare än 17.00 så anger vi på ett 

anslag vid ingången vilket telefonnummer som 
kvällens värdar har och nås för insläpp. 

Vi kommer att ha bemanning varannan onsdag 
enligt uppgifter på sid 2 i denna tidning. Dessutom 
kommer vi att kunna anordna studiecirklar i olika 
ämnen mellanliggande onsdagar. Se vidare uppgif-
ter på vår hemsida där vi kan lämna uppgifter

Adressen är: ABF Vux i Västerås Pilgatan 8 D, 
721 30 Västerås. Infart med bil från Retortgatan. 
(Snett mitt emot Max) Det går även att parkera vid 
Coops p-platser (vid Baldersgatan O)

Dis-Bergslagens nya lokal i Västerås

Två bilder av Lans åkeri i Sala. Johan 
Lans var korpral, arrendator och åkeriägare 
från Västerlövsta (Heby) som flyttade till 
Sala 1916. Där startade han åkeri med häst 
och bildroskor. Efterhand blev det ett stort 
antal lastbilar, som ett annat foto visar. Johan 
sitter i bilen på torget i Sala under 20-talet.

O
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DIS-Bergslagens Årsmöte
Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00  i Culturen, Sintervägen 6, Västerås

Efter årsmötet planerar vi att engagera före-
läsare från Riksarkivet/Svar

Information om programpunkt kommer att 
anges på vår hemsida.

Vägbeskrivning för den som kommer med bil:
Åk in emot centrum från E 18 ex. vid Emausmotet 

fram till Cityringen. Utmed cityringen, i den östra delen, 
dvs Östra Ringvägen ligger Culturen.

Utanför finns P-platser och inne, vid receptionen, finns 
P-tillståndslappar, som måste användas. 

Bevakningsbolaget för P-platsen lever på dessa intäk-
ter och är därför extra alerta.

Enligt § 6 i föreningens stadgar ska vid årsmöte föl-
jande punkter behandlas:
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
•  Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte
 ordförande justera protokollet
•  Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
•  Fastställande av föredragningslista
•  Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut   
och ekonomisk redovisning
•  Revisorernas berättelse
•  Fastställande av resultat- och balansräkning
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter
•  Val av ordförande
•  Val av styrelseledamöter och suppleanter
•  Val av två revisorer och en suppleant
•  Övriga val som styrelsen föreslår
•  Fråga om val av valberedning
•  Framställningar från styrelsen och behandling av
 motioner från medlemmarna.
•  Förslag till verksamhetsplan och budget för kom- 
 mande år
•  Övriga frågor att bereda av styrelsen

Stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk 
redovisning kommer att finns på vår hemsida.

Åke Dahlqvist i Köping informerar att Västra 
Mälardalens Släktforskare (VMS) har ny lokal. 
Man hyr ett större och ett mindre rum med tillgång 
till pentry och toaletter i IOGT-NTO Forums lokaler 
vid Stora torget i Köping. 

Man har egen ingång från Västra Långgatan 
(mitt emot Café Saga). Man ska ha öppet för med-
lemmar 2 gånger i veckan (måndagar kl. 14-17 och 
lördagar kl. 10-13), ”Öppet hus” en gång i månaden 
och studiecirklar i släktforskning, läsning av gamla 
handstilar och i Disgen. Onsdagkvällar ska man på 
försök ha öppet enbart för ungdomar.

Till vänster IOGT-NTO Forum i Köping och nedan den 
vänstra bortre delen av det stora huset, där lokalen lig-
ger.  Foto Åke Dahlqvist och Forums egna.
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Avsändare:
DIS-Bergslagen
Ekevägen 2 B
723 41 Västerås

Osorterad
Brevsändning

Deltagare vid möte i Karlstad den 29 november 2011 om ”Smeder och bergsmäns levnadsförhållanden”. Mötet sändes 
online på Skype ut till medlemmar i Värmlands Släktforskarförening. I förgrunden syns den digitalkamera som sköttes 
hemifrån av Olle Andersson. På bilden saknas Olle liksom föreläsaren, Brage Lundström och vice ordf. Kurt Eriksson. 
Vid fototillfället hälsade Kurt alla välkomna - såväl fysiskt närvarande som ”skypare”.  

Fyra av Dis-Bergslagens sju deltagare vid Dis funktionärsträff i Linköping 13 - 14 oktober 2012. Trion till vänster är 
Göran Thomasson Eskilstuna, Gun Utterström Sala och Brage Lundström Västerås. Sittande till höger visar Jan Wallin 
Örebro Dis kartexpert, Björn Johansson från Linköping, vad han fått fram på sin dator. Övriga från Dis-Bergslagen var 
Åke Dahlqvist Köping, Boine Nurmi Västerås samt Kjell Hasselroth Karlstad. 
Kjell syns för övrigt längst bak till höger på det undre fotografiet.


