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DIS-Bergslagen – adress, funktionärer m.m.
DIS-Bergslagen
c/o Elsmarie Strömberg
Kristinagatan 16
724 61 Västerås

Internet:

www.dis-bergslagen.se

Faddrar:
E-post:

styrelsen@dis-bergslagen.se

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

Styrelsen:

Brage Lundström, ordförande
Södra Allégatan 20, 722 14 Västerås.
Tel 021-14 33 61.
e-post: brage.lundstrom@telia.com

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

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

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: tenchen@spray.se

Ortansvariga:

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

Övriga funktioner:

Disbytombud: Boine Nurmi, disbytombud.b@nurmi.nu
Adress: Se under Styrelsen

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

DISPONIBELT
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Disbytombud: Kerstin Malm
kegubi60@gmail.com
Adress: Lärkvägen 4, 703 48 Örebro
Tel 019-26 05 85

Alla bidrag till bladet mottages tacksamt, det kan gälla intressanta saker som du stött på i din forskning, Disgen-tips etc.
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se under Styrelsen
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Brage Lundström.
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2

Disponibelt nr 1 - 2014

Ansvarig utgivare: Brage Lundström.

Ordföranden har ordet!
Efter att vi under ett antal år
försökt ”hitta” en redaktör för
vår tidning, börjar det nu finnas
en öppning för en förnyelse. Förhoppningsvis är detta det sista
numret av tidningen jag ansvarar
för. Ofta hör man hur redaktörerna
efterlyser artiklar, men ”tvingas”
själva producera merparten av dessa.
Inför detta nummer funderade jag vad som skulle vara intressant att belysa. Mina ”rådgivare” höll
med mig om att vi skulle behandla forskning i de
arkiv som finns på SVAR, d.v.s. Mantalslängder,
Landskapshandlingar, Boskapsskattelängder samt
Lantmäteriets historiska kartor.
Om det var för att glädja mig, som har det som
ett av mina speciella intresseområden, vet jag inte.
Men sedan mera än tio år tillbaka har jag regelbundet plöjt igenom dessa skattelängder från 1500-talets början. Jag blir mer och mer fascinerad av vad
man kan hitta om man systematiskt plöjer igenom
år för år.
Numera när de finns på nätet kan det ibland bli
flera gånger per dag som jag loggar in mig på SVAR.
Senast nu på morgonen, när detta skrivs, skickade
jag en popia av boskapsskattelängden 1620 för Alvik by, där en stor del av mina anfäder bott, till Facebookgruppen ”Du vet att du är från Nederluleå”.
Någon ville veta vilka de var, vars namn och bomärken fanns sist i längden, tillsammans med prästen.
Förvånansvärt många hade aldrig varit inne och
kollat i dessa längder, när jag ställde frågan vid vårt
höstmöte. Vår nästa Tematräff i Västerås ska handla
om detta. I februari kommer jag att medverka vid
Släktforskarklubben i Västerås möte och berätta om
de släktböcker jag gör. Det 20-sidiga häftet jag gjort
om Släktböcker har jag sålt slut på. En ny reviderad
upplaga är klar bl.a. efter SVARs ny utseende.

Bergslagsrötter ”www.genealogi.se/bergslagen”
har dokument om olika bergsmän, bl.a. från Nora.
Landshövdingen Sven-Erik Österbergs släktbok
finns på Bergslagsrötter. Hans stamfar var bergsman
vid hyttan i Born (längst upp på första sidans karta)
Även en anfader med bomärke finns i en boskapsskattelängd från Hed socken.

Ett annat fantastiskt intressant område är produktionen och transporterna av framför allt stångjärn
som skett över hamnen i Västerås. Samma från ett
stort antal hamnstäder över hela landet.
Invägningen i Västerås var vissa år ca 5 000 ton.
Intäkterna från järnvågen var stadens allra största
inkomstkälla under flera hundra år. I den äldsta
bevarade ekonomiska redovisningen från 1641/42
uppick intäkterna till 1 356 riksdaler motsvarande
mera än 40% av stadens bruttointäkter. Netto anser
en del forskare att det var mellan 70 - 90 %. Man tog
ju även in skatter och avgifter som staten skulle ha.
Den som har bergsmän bland sina anfäder, vilket
många i DIS-Bergslagens område har, kan hitta intressanta uppgifter om dessa. På vår gemensamma
hemsida ”Bergslagsrötter” finns säkert en del man
kan ha nytta av. Förhoppningsvis kommer Släktforskarföreningen Engelbrekt i Norberg att ge ut en
CD med bilder från Tackjärnstiondelängder.
DIS är ju en förening för ”Datorhjälp i släktforskningen” vilket innebär ett ansvar att förmedla
kunskap om det. En artikel i tidningen om hur man
använder ”Molnet” som arkiv, som Göran Thomasson i Eskilstuna skrivit, är en sådan sak vi måste och
bör behandla inom DIS.
Vi har dock en som jag tycker fantastisk utveckling av Disgen, i och med att man kan koppla Google Earth till programmet.
Släktforskningsmaterialet i tabellform, redovisning av anfäder i boxform, stamtavla också i boxform, Disgens kartor med redovisning av var man
bott såväl i Sverige som med Google Earth utomlands, Lantmäteriets historiska kartor samt inte minst
personliga fotografier sammanställt i en Släktbok är
en fantastisk present att ge sina barn och ättlingar.
Vi hoppas kunna hitta ett sätt att intressera ungdomar att med hjälp av sina telefoner och läsplattor
göra filmer om sig själva och sina anfäder. Ett försök
tillsammans med filmkonsulenten på Landstinget
kan förhoppningsvis bli något under kommande år.
Brage L
Kartan på första sidan finns bland Lantmäteriets
Historiska kartor.
Avancerad sökning, Lantmäteristyrelsens arkiv,
Örebro län, Nora socken.
Akt.nr: S8:12 Geografisk karta 1688.

Landt Carta
aff
Noora Skouga Bergslagh
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Forska bakåt till 1500-talet med hjälp av Skattehandlingar
Brage Lundström

Med hjälp av skattehandlingar och en del andra
dokument, kan man komma längre bakåt i sin släktforskning än vad kyrkohandlingarna medger.
Den första källan jag går till är Mantalslängderna. De finns på Riksarkivets webbplats ”SVAR Svensk arkivinformation”. För att komma dit krävs
ett abonnemang, som kostar ungefär lika som ex.
ArkivDigital, som nu erbjuds för under 1.000:-.
Priser m.m. finns angivna på ”www.svar.ra.se”
Man kan i allmänhet använda sig av SVAR gratis
i bibliotek, släktforskarklubbars lokaler och DISBergslagens Öppet hus i Västerås.
Under ”Specialsök” ovan till höger (1) finns ett
stort antal ”Digitaliserade arkiv”. Under ”Ämnesområde” finns ex. ”Skatter”. Under ”Skatter” (2)
finns de för denna redovisning intressanta arkiven.
Genom att klicka på ”Mantalslängder 1642 ..”
kommer bild (3) fram. Man skriver in län och församling och ev. önskad tidsperiod.
I detta fall kom de första 100 årgångarna för Badelunda socken i Siende härad fram. På bild (4) kan
man se de två första åren 1643 och 1644.
När man klickar på knappen ”Bild” kommer önskat årtal för socknen. Badelunda inleds med Bengt
Nilsson i Tibble som hade 1 hemman (andra hade
ex. 1/3) 0 hustru, 1 son, 0 dotter, 0 måg, 1 sonhustru,
1 dräng, 4 pigor och inga inhyses.
Mats Persson i Tibble (Ibidem lika) var även
han änkeman, 1 son, 1 dotter, 0 måg, 1 sonhustru, 0
drängar och 2 pigor.
Mats Persson kan ha varit gift två gånger eftersom han efterträds av sonen Johan Mattsson född
ca 1650.
Genom att följa mantalslängderna för varje år
kan man se förändringar i skatteansvaret för gården.
I vissa fall kan man se en änkeman med en dotter
som efterträds av en bonde med annorlunda patronymikon, som kan vara en måg?
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(1)

(2)
►

►
►
►

(3)

(4)

Boskapslängder, Landskapshandlingar,
Älvsborgs lösen m.fl. källor.

Arkivhandlingar som finns på SVAR eller i RA:s
arkiv, gör det möjligt att följa sina anfäder bakåt i
tiden. Mina anfäder var verksamma på några av de
orter som visas på kartan till höger. (Svar Bildid:
K0001840_00001) De bodde i Skrikbo, Hedkärra
och Onsjö.
En förändring mot tidigare, vad gäller SVAR, är
att även bilder från Älvsborgs lösen har försetts med
bildid:nr. Det gör det enklare att ange uppgifter därifrån, med källangivelse i släktforskarprogrammet.
När jag försökte komma bakåt på mm mm mf fm
mf f, bergsmannen Per Mattsson i Skrikbo, Västanfors (död 1686) hade jag svårt att hitta hans anfäder.
I mantalslängderna fanns ett spår. I ”Tackjärnstiondelängderna” bekräftades det spåret.
Dessa längder finns från 1640-talet och ingår i
Bergkollegiets ekonomiska redovisning. De finns
inte digitaliserade, men en del kan möjligtvis bli det,
genom släktforskarföreningen i Norberg. De har fått
mina ca 300 bilder, främst från Skinnskattebergs och
Norbergs gamla bergslag men även några andra.
Det visade sig klart i tackjärnstiondelängderna att
Skrikbo och Hedkärra vissa år redovisades tillsammans. ”Mattis i Skrikbo” fanns bland bergsmännen i
Hedkärra. På det sättet kom jag hans fäder på spåren
och kom bakåt till den allra
äldsta längden från 1538.
Vissa års längder saknas
eller är skadade av brand eller andra orsaker. Ett antal
dokument om bergsmännens
blåsning/skatt finns på ”Bergslagsrötter”.
Nämnda i handlingar ex :
Per Olsson 1539 – 1563
Bildid: A0051307_00090

Hedkärra Per Olsson Svar id: A0051307_00090

Hedkärra Per Larsson Boskapsskattel. 1620
Häst 1, Oxe 1, Kor 6, Kviga 1, Getter 3, Får 1,
Utsäde 2 tunnor Svar id: A0052684_00194
Illustrationer och källor
fortsätter på sidan 9.

Lars Persson 1570 – 1580
Bildid: A0051401_00023
Per Larsson 1607 – 1619
Bildid: A0052684_00194
Boskapsskattelängd
Mats Persson 1620 - 1649
Bildid: A0006382_00101
Per Mattsson dödbok 1686
Västanf. AI:1 B 440 sid 77

Min mm mm mf fm, även
► Liza Marklunds och Maud
Adams m.fl. ana.
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Skapa ditt eget moln och lagra dina data i eget nätverk!
Göran Thomasson, Eskilstuna

Ett begrepp, som allt oftare dyker upp i fackpressen, är NAS – Network Attached Storage. Det innebär att man kopplar en hårddisk till det egna nätverket så att lagrade data kan göras åtkomliga från
flera datorer och även kan nås via Internet. En annan
fördel är att data automatiskt kan säkerhetskopieras.
Den här artikeln beskriver kortfattat ett exempel på
hur man kan göra.
Utrustning
På marknaden finns flera fabrikat men här beskrivs den NAS jag själv använder. Det är en Western Digital My Book Live Duo. Av namnet Duo
framgår att den har två hårddiskar och finns i tre
versioner, 2 x 2Tb, 2 x 3Tb och 2 x 4Tb. Min har
storleken 2 x 3Tb och kostade hos Dustin 3.400 kr.
Installation av hårdvara
NAS enheten ansluts med kabel till den router
man har i nätverket. Till routern ansluter man också
den PC, som man använder för installation av NASprogramvaran och för att göra olika inställningar.
Installation av programvara
Installationsprogrammet hämtar man från Internet, adressen anges i ett medföljande dokument, eller från följande adress: http://setup.wd2go.com/?m
od=product&device=mbld&language=sv-SE
När man kör installationsprogrammet söker det
upp NAS-enheten på det lokala nätverket och lägger
några ikoner på skrivbordet.
är en intern nätverksadress till den installerade
NAS-enheten. Klicka på ikonen så öppnas en
meny, som används för att göra önskade inställningar.
Inställningar
Den visade menyn har följande valmöjligheter:
• Inställningar. Här ger man enheten ett passande
namn, anger språk för menyer och anger vilken datumzon som ska gälla. Dessutom finns några menyer varav den för lagring nu är aktuell. Här anges om
det två diskarna ska speglas, vilket innebär att den
ena disken används för lagring och den andra för
automatiskt säkerhetskopiering. Alternativet är att
ange att båda diskarna ska betraktas som en enhet.
För Fjärråtkomst se nedan.
• Mappar/Resurser. Här skapar man Mappar, kallade Resurser, för det behov man har. När man döper mapparna kan man inte använda svenska åäö
även om man angett svenska som menyspråk. I min
NAS har jag bl. a lagt upp mapparna Films, Books,
Photos. Music, och Genealogi. Utöver egna mappar
finns en mapp Public. Det som läggs i denna mapp
är tillgängligt för alla användare av NAS-enheten.
6
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• Användare. För varje användare, som ska ha tillgång till en eller flera mappar, lägger man upp ett
Användarnamn, som också tilldelas ett Lösenord. I
en tabell över upplagda mappar fyller man i vilka
mappar just denna användare ska ha tillgång till.
• Safepoints. Om man inte valt att spegla hårddiskarna kan man ha en separat NAS för säkerhetskopiering. Då anger man här vilken NAS, som ska
användas, samt hur ofta säkerhetskopiering ska utföras.
• Support är en funktion för att få hjälp från WDs
support.
Användning i det lokala nätverket
Nu är NAS-enheten klar att användas i det egna
nätverket. Öppna Utforskaren (tryck Windows-e). I
kolumnen till vänster visas mot slutet det egna nätverket. Klicka på symbolen till vänster om NAS-enhetens namn för att expandera den. Nu kan en fråga
om Användar-id och Lösenord dyka upp. Efter expansion kan det då se ut så här:

Min NAS har jag döpt till
BSV-NAS där BSV står för
Bosätervägen. Om man expanderar BSV-NAS visas de
underliggande mapparna. Av
praktiska skäl har jag tilldelat
de olika mapparna egna enhetsbokstäver, så att de går att
adressera med genvägar. Detta måste göras på samtliga berörda datorer. Klicka med höger musknapp
på en mapp, välj Anslut nätverksenhet (gäller för
Windows 7 och 8, ev fler versioner). Nu kan man
välja vilken enhetsbokstav, som ska gälla för resp.
mapp. Windows tilldelar anslutna enheter, exempelvis USB-minnen, enhetsbokstäver i alfabetisk
ordning. Den interna hårddisken har normalt C följt
av D för exempelvis CD-läsare osv. Här rekommenderas att döpa NAS-mapparna med bokstäver mot
slutet av alfabetet. Har man flera datorer, som ska
komma åt samma mappar, är det givetvis praktiskt
om man har en enhetlig standard. I mitt fall ser det
ut så här:
Användning via Internet, Fjärråtkomst
Upplagda användare
kan ges möjlighet att nå
tilldelade mappar via Internet.
Forts. sid 10

Arrendeavtal / Landbondeavtal
Brage Lundström

De flesta har väl, i likhet med undertecknad som
forskat i olika delar av landet, upptäckt vilka skillnader som finns. Min erfarenhet är att det är ganska lätt
att komma bakåt till 1500-talets början, på många
orter i Norrland. Inom byar med ett fåtal bönder kan
man rätt ofta med stor sannolikhet fastställa släktskap så långt bakåt som till 1538/39, med hjälp av
olika års Jordeböcker, Mantalslängder, Bågaskattelängder, Boskapsskattelängder etc.
Förklaringen torde vara att bönder i socknar i
Norrland var självägande bönder. Det saknades adel
och stormän - som kunde äga hela socknar.
Vid forskning i de södra landsdelarna, även i
bergslagsbygder, ”dyker helt plötsligt” nya personer
upp som landbönder eller arrendatorer. Så kan givetvis även hända i byar med självägande bönder.
Efterföljande avtal visar vilka ”slavkontrakt”
man utsattes för. Likartade avtal hade även landbönderna under bruken i Bergslagen / Västmanland.
KONTRAKT
Mitt insocknes Frälsehemman N:o 1 1/4 Mantal
Vannaröd bortarrenderas till Åboen Jon Andersson
på dess livstid, räknadt från den 25 Mars 1839 emot
följande willkor:
1:o Årligen skall Åboen utgöra till gården 150
karla och 44 qvinnodagswerken samt 12 dagskörslor på egen kost. Dessutom skall Åboen på skedd
befallning utföra 2 Malmö eller Åhus och 2 Furuskogsäckor eller lika lång körsel åt andra ställen,
eller deremot swarande dagskörslor. Dessa äckor,
som utföras till och från föreskrivna orter, komma
att bestå hwarje gång uti fullt lass af 2 1/2 Skeppund wigt, hwarmed observeras i likwäl, att om icke
något så kallade baklass är för handen, skall äckan
icke dessmindre afräknas såsom fullgjord.
2:o Årligen skall Åboen på tillsägelse och i anwist ställe upptaga och torkad uti torfboden införa
120 qwadratalnar torf, småskuren, på 11 qwarters
djup; dessutom skall Åboen fälla och klyfwa 5 famnar bokwed, och samma till gården framföra och
famnsätta, samt söndersåga, hugga och stacka, och
sedermera, när så befalles, i wedboden inlägga;
dessutom skall han framföra till gården alla de toppar, som blifwa öfriga i de träd, som erfordras till
famnweden. Äfwenledes skall han vara behjelplig
att i tur och omgång med öfriga godsets bönder och
torpare med nödigt arbete wid större reparationer
å kyrka, skola och fattighus; hwarför utan han wid
wådlige händelsers inträffande å byggnaderna på

herregården eller hos godsets bönder och torpare
bör meddela erforderlig arbetshjelp wid gården,
skall nödigt och erforderligt redskap medhafwas.
3:o I gärdesgårdarnes uppsättande och underhållande omkring Maglö wångar och hagar deltager
åboen och ansvarar för det belopp, som förr blifwet bestämt och avmätt, samt årligen på tillsägelsc
och å anwist ställe behörigen upplägga fem famnar
dubbla stengärden samt ekestaf och enris uppförd
gärdesgård, der ej sten med fördel kan läggas.
4:o Åboen answarar för hemmanets utgående
publika onera och afgälder af hwad namn och beskaffenhet som helst, och afbördar sig desamma årligen i rättan tid.
5:o Emot laga skiutslega samt bönder och torpare skall Jon Andersson, då det påfordras, skjutsa
från Maglö till närmaste gästgifwaregårdar eller
deremot svarande skjutshåll.
6:o. Åboen skall bygga och i lagildt stånd underhålla hemmanets åbyggnader, bruka och odla hemmanet wäl, werkställa dikning, der sådant till hemmanets fördel lända kan, och får hög- och surskog
icke huggas, utan efter anvisning av mitt ombud.
7:o Åboen förbjudes att låta annan bruka större
eller mindre del av hemmanets jord; att, utan mitt
eller mitt ombuds tillstånd emottaga hyresfolk, eller
att hysa och inqwartera kringstrykande och passlösa personer, hwilka senare, när de innfinna sig,
böra genast med biträde af åldermannen afföras till
närmaste Kronobetjent, som icke lärer underlåta
att, efter anstalldt förhör, förpassa dem till behörig
ort.
8:o Wid avträdandet skall Åboen vara skyldig
att lemna wårfoder, nemligen 120 Lisp. Hö och 120
Lisp. Halm, halften Råg- och hälften Kornhalm.
9:o Åboen skall årligen till gården spinna 2
Skålp. Lin eller 5 Skålp. blåner.
10:o Om Åboen eller dess Enka icke i behörig tid
och ordning fullgör förestående Arbetsskyldigheter,
sjelf eller genom annan låter från hemmanet bortföra foder eller på olofligt sält tillgriper eller ofredar skogarne under Maglö så låter jag utan uppskof
genom min ombudsman af Åboens eller dess Enkas
egendom uttaga så wäl hwad han eller hon blifwit
skyldig wid gården, äfwensom för det, hwilket de
åsidosätt fullgöra, jemte ersättning för derigenom
wållad skada och kostnad; händer sådant andra
gången, så måste Åboen, från hemmanet genast afflytta utan fardags åtnjutande:
Jon Andersson Norra Mellby AI:4 (1839-1842) Bild 83 sid 75
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Nya medlemmar i DIS-Bergslagen
Följande 94 nya medlemmar, sedan föreg. tidning, hälsas hjärtligt välkomna i vår förening!
Medlem Namn

51223
51235
51258
51266
51282
51284
51297
51303
51310
51311
51316
51320
51322
51323
51325
51326
51328
51330
51333
51334
51335
51344
51434
51453
51460
51471
51472
51488
51495
51501
51515
51520
51522
51612
51628
51635
51638
51644
51692
51702
51708
51709
51712
51720
51727
51729
51738
51739
51741
51745
51752
51761
51767
51799
8

Ort

Ingvar
Ståhl
KOLBÄCK
Bertil
Lindh
STALLARHOLMEN
Carina
Karlsson
GRILLBY
Kjell
Löfgren Wahlbäck VÄSTERÅS
Jörgen
Ekstedt
ARBOGA
Anette
Utter Axelsson
TORSBY
Lars
Forsberg
MJÖLBY
Henrik
Liliedahl
STÖLLET
Bengt
Johansson
KÖPING
Torbjörn Larsson
VRETSTORP
Liberth
Karlsson
VÄSTERÅS
Lars-Göran Karlsson
ÖREBRO
Britt-Marie Anders
KÖPING
Christina Jacobson
ÖREBRO
Elvi
Eriksson
ARVIKA
Berndt
Skoog
ESKILSTUNA
Kent
Eddebäck
BETTNA
David
Back
UPPSALA
Lars-Erik Ericsson
VÄSTERÅS
Gunnel
Palm
ARBOGA
Sören
Hellbom
INSJÖN
Maria
Bäversten
VÄSTERÅS
Sven-Harald Rydholm
KARLSTAD
Lars-Göran Jönsson
KUMLA
Git
Persson
BJÖRKVIK
Jan
Wigren
KÖPING
Karl-Olof Stenberg
VÄSTERÅS
Lennart
Bengtsson
VÄSTERÅS
Rolf
Perlman
VÄSTERÅS
Marita
Johansson
DJURÅS
Camilla
Emanuelsson
KARLSTAD
Gunnel
Öberg
ÅMÅL
Lisbeth
Jansson
VÄSTERÅS
Tommy
Karlsson
KARLSTAD
Kenneth Nilsson
LEKSAND
Inga
Stenberg
ÅMÅL
Agneta
Anfelter
VÄSTERÅS
Joakim
Olsson
ARBOGA
Anita
Åhlén
VÄSTERÅS
Monica
Andersson-Sörman STJÄRNHOV
Sven-Anders Nordlander
STRÄNGNÄS
Gösta
Johnsson
KUMLA
Lars
Gustafsson
NÄSHULTA
Jan
Norlander
SKULTUNA
Roger
Mattsson
DJURMO
Bengt
Hansson
ÅMÅL
Lola
Seiver
KARLSKOGA
Anne
Atterstig
SVARTÅ
Kristina
Sundqvist
KARLSKOGA
Ann-Cathrine Frank
SÄFFLE
Lars
Croner
FALUN
Annelie
Ekstrand
FLEN
Toivo
Persson
GRUMS
Anders
Rehnberg
KATRINEHOLM
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Medlem Namn

51804
51808
51810
51829
51846
51857
51881
51891
51903
51914
51919
51928
51945
51946
51955
51956
51957
51974
51977

51170
51178
51183
51194
51229
51230
51242
51286
51287
51292
51293
51537
51552
51557
51611
51647
51655
51671
51740
51918
51964

Ort

Björn
Andersson
Inger
Sandblad
Carl-Gustaf Sjödin
Erik
Holmberg
Curt
Johansson
Erling
Olsson
Sören
Pettersson
Åke
Hansson
Lars-Eric Andersson
Brynte
Martinson
Carin
Öhlin
Mats
Hellström
Lars
Classon
Mats
Hansson
Ingvar
Olsson
Robert
Ström
Folke
Johansson
Bengt
Ohlsson
Silva
Pettersson

VÄSTERÅS
MALMKÖPING
FALUN
KÖPING
VÄSTERÅS
SALA
VÄSTERÅS
RÄTTVIK
KARLSTAD
NORA
ESKILSTUNA
VÄSTERÅS
HEDEMORA
VÄSTERÅS
NORA
VÄSTERFÄRNEBO
LUDVIKA
SALA
VÄSTERÅS

Maj-Britt Eriksson
SALA
Thord
Polhage
ÄRLA
Chatarina Gustavsson
BJÖRNEBORG
Bo
Ljung
ESKILSTUNA
Anna-Brita Larsson
KÖPING
Kristina P Granath
KRYLBO
Anna Sofia Colliander KATRINEHOLM
Leif Gunnar Finér
ESKILSTUNA
Hans
Fogelberg
ÖREBRO
Mikael
Welander
KARLSTAD
Rasmus Sundberg
BETTNA
Bo
Walther
BJÖRKVIK
Lennart Stålberg
SÖDERBÄRKE
Siv Särnholm Thunström BETTNA
Petra
Andersson
KATRINEHOLM
Bo
Lundblad
ÖREBRO
Eva
Persson
VINTROSA
Göran
Wessberg
ÅMÅL
Eva
Carlsson
KATRINEHOLM
Viveca
Bjesse
KARLSTAD
Karin
Ekbro
LYSVIK

Förnyelse av vår hemsida!

Vi får ofta utifrån landet och i andra regionföreningars tidningar beröm för innehållet på vår hemsida. Speciellt är det våra (korta) handledningar som
man berömmer.
Elsmarie som är ansvarig för websidan har som
ambition att lägga in nya intressanta saker. Har Du
något som Du tycker skulle vara intressant att visa
andra släktforskare så skicka det till henne.

Resultaträkning DIS-Bergslagen
2013-01-01 - 2013-12-31
Resultat
Budget
Intäkter		
Medlemsavgifter
80 125,00 75 000,00
Bidrag
49 906,00 45 000,00
Ränta bankkonto
1 220,40
Kursmaterial
38 468,00 20 000,00
Summa intäkter
169 719,40 140 000,00
		
Kostnader		
Hyra
4 500,00
2 500,00
El
0,00
5 000,00
Klubblokal i Örebro
10 000,00 10 000,00
Kursmaterial + porto
32 509,00 10 000,00
Adm. kostn.
1 956,00
7 000,00
Förb.inv. inkl mjukvara
13 275,00 20 000,00
Medl.blad o porto
59 338,22 60 000,00
Div. kostnader
12 399,00
3 000,00
Försäkring
179,00
1 900,00
Sv. Släktforskarförbund
19 860,00 19 000,00
Möteskostnader
15 744,00 10 000,00
Resekostnader
6 046,00 15 000,00
Internet
10 406,00 14 000,00
Släktf.dagar i Köping
8 269,00 15 000,00
Summa kostnader
194 481,22 192 400,00
		

Resultat

-24 761,82 -52 400,00

Balansräkning DIS-Bergslagen

2013-12-31			
Tillgångar
2013
2012
Kassa
3 472,00
639,00
Plusgiro
14 616,00
18 431,22
Bank
115 250,20
139 029,80
Summa
133 338,20
158 100,02
			
Skulder och eget kapital			
Balanserat överskott
158 100,02
153 502,76
Årets resultat
-24 761,82
4 597,26
Summa
133 338,20
158 100,02

Släktforskningens dag!
15 mars 2014

I sedvanlig ordning avhålls denna dag över hela
landet, den 3:dje lördagen i mars.
På vår hemsida kommer vi att ange var DISBergslagen deltar.
I Västerås kommer vi att finnas på Stadsbiblioteket. Där kommer vi att sälja våra kursböcker och
bistå i Disgen- och Släktforskarfrågor. I hösalen berättar undertecknad (Brage L) om några (ev. närv.)
personers anfäder i Tibble, Badelunda från 1500talets början. Även om några andra Västeråsare.

Tematräffar/årsmöte i Västerås
Söndagen den 26 januari 2014 kl. 15.00
på Culturen i Västerås. (karta på sidan 11)
i ABFs lokaler en trappa upp (vänster)

Forska med hjälp av Mantalslängderna,
Landskapshandlingarna, Boskapsskattelängderna m.fl. arkiv
Brage Lundström och Orvar Asplund
berättar om sina erfarenheter.

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

Söndagen den 23 februari 2014 kl. 15.00
på Culturen i Västerås. (karta på sidan 11)

Årsmöte

Efter årsmötet kommer användning av
kartor och Google Earth att redovisas.
Årsredovisning kommer att finnas på
vår hemsida innan årsmötet. Den kommer, efter tidigare beslut, inte att tryckas och delas ut på mötet.

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

Söndagen den 6 april 2014 kl. 15.00
på Culturen i Västerås. (karta på sid 11)

Ej ännu fastställt program. Se hemsidan!

Tematräffar i allmänhet

Planeringen av Tematräffar pågår för närvarande
på de orter där vi har sådana. Se vår hemsida!
www.dis-bergslagen.se

Forska bakåt .... forts från sid. 5
Mantalslängden 1653 (nedan) som är en del av
Hedkärra, anger att Matts i Skrikbo var änkling
med 2 söner, 0 döttrar, 2 sonhustrur. Svar bildid:
A0006388_00127.
Mantalslängden 1654 (nedan) också en del av
Hedkärra, anger Matts i Skrikbo är död liksom hustrun. De två 2 sönerna noterades, 0 döttrar, 0 mågar
och 2 sonhustrur. Svar bildid: A0006389_00110.
Mantalslängden torde därmed ha visat att Matts bör
ha dött mellan hösten 1653, då längderna i allmänhet upprättades och hösten 1654.
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”Skapa dig ett eget moln” Forts sid 6
Inställningar för sådan åtkomst finns under Inställningar – Fjärråtkomst. Börja med att under
rubriken Konfigurera bocka för rutan Aktivera.
Mobil åtkomst. Här anger man under Välj Användare vem av upplagda användare, som ska ges
Mobil åtkomst. Därefter klickar man på Få kod.
Användaren laddar sedan ner en App till sin mobil,
se nedan, och vid första användningen anges den
kod, som genererats.
Webåtkomst. Här klickar man på Registrera
och väljer Användare från rullningslisten. Därefter
anger man sitt eget namn och mottagarens emailadress varefter man klickar på Skicka. Nu går ett
mail till användaren med instruktioner om hur man
får tillgång till NAS-enheten.
Programvaror för fjärråtkomst av NAS. Programvaror finns för hämtning till mobiltelefon och
till dator. För mobiltelefon: WD My Cloud och
WD Photos. För datorer: WD My Clourd, desktop app. Hämtning görs via länken ovan genom att
klicka på Go to Downloads under rubriken Software Downloads.
Detta var i korthet hur man kan göra för att lagrade data automatiskt ska säkerhetskopieras och
dessutom vara tillgängliga för flera datorer och
via Internet i mobiltelefoner och datorer. Det finns
säkert många frågor, som inte besvarats, men förhoppningsvis har tankar väckts om hur ny teknik
kan komma till användning i den egna datoranvändningen. Lycka till!

DIS-Bergslagens lokal i Västerås
Du är välkommen till lokalen och vår personal
följande onsdagar från kl. 17.00.

15 och 29 januari,
12 och 26 mars,

12 och 26 februari,
9 och 23 april.

O

10
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DIS-Bergslagens Handledningar
på vår hemsida!

Vi har ett kontinuerligt tillskott på nya medlemmar,
vilka antagligen har ett visst behov av hjälp. Därför har
vi ett eget arkiv på vår hemsida med handledningar.
Även den som hållit på några år kanske hittar något
nyttigt i detta arkiv. Ex på handledningar är:
- Gör ett Disbyt-utdrag
- Gedcom-export och import
- Funktionen kartan
- Porträtt och Bilder
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”
6. ”Hur man snabbt och enkelt registrerar personer i
Disgen”

7. Att göra fotokollage i Excel

Kolla hemsidan, där du kan hitta värdefull information!

Vi fortsätter med ”Öppet hus” i ABF:s utbildningscenter på Pilgatan 8 D i Västerås, då intresset
varit stort med många besökare.
Vi disponerar ett antal datorer med bredbandsanslutning, fikarum med kaffeautomat, toaletter m.m.
DIS-Bergslagen värdar har även egna datorer
med olika abonnemang. Du kan även ta med egen
dator för hjälp med ditt eget material. Personal finns
där mellan 17.00 - 19.00 (vid behov längre, dock
längst till kl. 20.00)
Om porten är låst när du kommer finns ett anslag
vid ingången med mobilnnummer till kvällens värdar. De kommer och öppnar om så behövs.
Välkommen om Du vill ha hjälp i olika släktforskningsfrågor och Disgen.
Adress: ABF
Vux Pilgatan 8
D, 721 30 Västerås. Infart från
Retortgatan.
(Snett mitt emot
Max) Det går
även parkera vid
Coops p-platser
(vid Baldersgatan O)

DIS-Bergslagens Årsmöte
Söndagen den 23 februari 2014 kl. 15:00 i Culturen, Sintervägen 6, Västerås
Enligt § 6 i föreningens stadgar ska vid årsmöte följande 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 kommande år
• Övriga frågor att bereda av styrelsen
Stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning kommer att finns på vår hemsida.

Fortsättningskurs - Disgen 8.2

DIS-Bergslagens nya ”Fortsättningskurs för Disgen 8.2.”, som började säljas under Släktforskardagarna i Köping, finns nu att beställa.
Häftet på 114 sidor säljs för 175 kr. Beställ genom insättning av 175 kr plus porto 69 kr, d.v.s 244
kr, på DISBergslagens
plusgirokonto 1175499-1.
Ange namn
och adress.
För
beställning av
fler ex. kolla
vår hemsida.
Häftet kan
användas vid
kurser, men
även för egna
studier och
förkovran i
Disgen.

Efter mötet skall vi ha ytterligare aktivitet.
Information om programpunkt kommer att
anges på vår hemsida och genom gruppmail.

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 intäkter och är därför extra alerta.

Grundkurs - Disgen 8.2

Häftet på 170 sidor kan beställas genom insättning av 200 kr plus porto på 69 kr d.v.s 269 kr på
Dis-Bergslagens
plusgirokonto
1175499-1. För
beställning av fler
ex. kolla vår hemsida.
Häftet kan användas vid kurser, men även för
egna studier och
förkovran i Disgen.
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Avsändare: DIS-Bergslagen
c/o Elsmarie Strömberg,
Kristinagatan 16, 724 61 Västerås.

Osorterad
Brevsändning

Vid Bergslagssamverkans sammanträde den 28 september 2013, i Bruksmuseet i Fagersta, berättade
Lars Ekegren om Fagersta bruks verksamhet samt olika produkter man tillverkat och som finns utställda.

Några av de 20-talet deltagarna vid invigningen av ”Öppet Hus” i Västerås, bl.a. värdinnorna.
Längst till vänster Gerd Svensson samt till höger Gun Utterström och Elsmarie Strömberg.
12
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