
1     Disponibelt nr 2 - 2015

Nr 2 2015

Resa till Bråfors
26 september 2015

”Bråfors – en av Västmanlands bäst bevarade bergsmansbyar”
Guidad resa från Västerås kl. 09.00 förbi bruks- och hyttorterna Ramnäs,

Virsbo, Ängelsberg, Hästbäck, Karbenning (Bennebo), Olsbenning och till nya 
Lapphyttan. Där guidas vi i den rekonstruerade hyttbyn. Lunch i Norberg. 

Därefter avfärd till Bråfors där ägaren Erik Brate guidar i gården med 
dess berömda målningar. Avslutas med kaffe och bröd.

Bråfors historia sträcker sig bakåt till 1200-talet. Byn nämns första gången 1354 och finns
väldokumenterad med namn på bergsmännen och tackjärnstillverkning från 1539.

Idag är byn ett kulturreservat med stöd från länsstyrelsen. Målningar från 1700-talet
finns i huvudbyggnaden. Läs om Bråfors och Bratesläkten på ”Bergslagsrötter”.

Resekostnaden 300:- erläggs vid påstigningen vid Stadshuset i Västerås.
Medtag eget förmiddagsfika som sker i Bennebo.

Anmälan senast 18/9 på mail till: brage.lundstrom@telia.com
Föranmälda erhåller innan avresan en digital beskrivning av ovannämnda platser.
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DIS-Bergslagen
c/o Elsmarie Strömberg
Kristinagatan 16
724 61 Västerås

Internet:
www.dis-bergslagen.se

Plusgiro: 1175499-1

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

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

Min Släkt för PC:
Daniel von Schantz
e-post: daniel.von-schantz@edu.borlange.se

Styrelse:
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
Mobil: 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 

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
Mobil: 070-663 60 45
e-post: gun.utt@telia.com

Håkan Johanssson, ledamot
e-post: hakan.johansson.021@telia.com

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

Orvar Asplund, suppleant
e-post: orvar.v.asplund@tele2.se

E-post:
styrelsen@dis-bergslagen.se

Disponibelt
Alla bidrag mottages tacksamt. Det kan gälla intressanta saker som 
du stött på i din forskning, Disgen-tips etc. Skicka ditt bidrag till 
redaktör eller bitr. redaktör.
Skribenter och medverkande i framtagandet av detta nummer:
Jan Wallin, Elsmarie Strömberg och Brage Lundström.
Ansvarig utgivare: Brage Lundström.

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

Håkan Johansson
e-post: hakan.johansson.021@telia.com

Kartansvarig: 
Åke Sjödin
e-post: ake.sjodin@mailbox.swipnet.se

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
 e-post: kjell.hasselroth@comhem.se
Sala: Gun Utterström   se under styrelsen
Fagersta: Kent Ramström
 Snödroppsvägen 19, 737 42 Fagersta
 e-post: kir.ramstrom@gmail.com

DIS-Bergslagen - regionförening till DIS 

Webbmaster: Elsmarie Strömberg  se under Styrelsen
Redaktör: Elsmarie Strömberg  se under Styrelsen
Bitr. redaktör: Brage Lundström se under Styrelsen
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När detta skrivs är jag i vårt 
fritidshus i Bjursträsk (Bjur av 
Bäver. www.bjurstrask.se) Det är 
en av de mindre byarna i Luleå 
kommun. Ursprungligen en del 
av Alvik by, som ligger ca 15 km 
bort. Stugan ligger på min fars 
födelsegårds marker, som varit i 
släktens ägo sedan 1600-talet eller 
längre än så. Hit eller i min egen 

födelseby som ligger ca 8 km söderut, i Piteå kommun, 
har jag åkt en eller flera gånger per år sedan 1967. 

Den 87 mil långa resan är inte bara en resa från en 
punkt till en annan, utan även en resa genom svensk 
historia och olika släkters historia. Nästan varje år får 
jag nya ”aha-upplevelser” när vi passerar olika platser 
eller ser vägskyltar. När vi närmar oss Gävle erinrar jag 
mig alltid att det är här i Valbo som Erik Pettersson i 
Västerås, som jag gjort en släktbok över, föddes 1907. 

Utanför Sandviken vid Grönsinka hytta kommer 
masmästaresläkten Grönberg. På Bergslagsrötter, i 
deckarförfattarinnan Liza Marklunds släktbok, kan man 
läsa om en av hennes anfäder som erhöll kunglig medalj 
för sina kunskaper i att blåsa tackjärn. Man kan även läsa 
om en av hans ättlingar som byggde mulltimmerhyttan 
eller masugnen vid Selets bruk utanför Luleå. Han 
byggde den omkring år 1800 åt Samuel Gustaf Hermelin, 
som var anställd på bergskollegiet och efter en resa 
i Norrbotten påbörjade byggandet av ett bruk utefter 
Aleån. Hermelin tvingades senare att överlåta bruket 
åt sin tidigare svåger, senare måg, generalen Sandels.

Sandels kom till Selet efter kriget 1809 mot ryssarna, 
som han ledde, och krävde ut hustruns arv, som Hermelin 
förbrukat för att hålla verksamheten igång. Sandels sålde 
sedan bruket och dess egendomar åt kungahuset eller 
Karl XIV Johan. I husförhörslängder finns för de byar 
och gårdar som ingick ”Hans Kungl. Höghets egendom”.

Under hela färden uppåt i landet passerar vi platser 
där personer bott och som jag har i mitt Disgen-
program. De ingår i olika släktböcker jag gjort under 
de senaste åren. I Stavre, i Ljustorps socken utanför 
Timrå, är exempelvis min ff ff fm ff prästen Jon Högling 
född. Han är mest känd som en av de två som Carl 
Linnaeus mötte i Jokkmokk 1732, på sin lappländska 
resa. De hade enligt Linnaeus oförskämdheten 
att ifrågasätta hans besök i Jokkmokk. Det skulle 
de aldrig gjort mot den arrogante och högdragne 
studenten. Genom Höglings anfäder, som bl.a. nämns 
i Älvsborgs lösen 1571 och bakåt till 1500-talets 
början, är min farfar 6:männing med den ”svenska 
parlamentarismens fader”, statsministern Nils Edén.

Ytterligare längre uppåt passerar vi Örnsköldsvik, 
med ett flertal orter där jag just nu forskar omkring 
åt Gunilla och Per-Ola Jäderberg. Gunilla har mest 
bönder medan P-O har ett antal masmästare bl.a. 
vid Olofsfors bruk, men även bönder i Nordmalings 
socken och Umeå landsförsamling bland sina anfäder. 

Ordföranden har ordet!
Från Nordmalingstrakten kommer DIS medlem nr 

35 (och den första som köpte Disgenprogrammet, 
under ABC 80-tiden) Ernst T G Andersson. När DIS 
hade ett jubileum ombads jag att kontakta Ernst och 
ta med honom från Västerås till jubileumsfirandet.

Jag hade aldrig pratat med honom tidigare utan fick den 
möjligheten på resan. Han berättade då att han var född 
i Håknäs, som jag till hans förvåning kände till. Något 
år tidigare hade jag på Riksarkivet (Marieberg) forskat 
omkring nödåret 1867 där det finns ett antal dossier från 
nödhjälpkommittéerna som bildades för att lindra nöden 
i norra Sverige. Bönderna i Luleå- och Piteåtrakten, bl.a. 
min morfars far och farfar, tog sig med häst och släde 
ner till Järnäsudde, utanför Nordmaling. Där hämtade 
de säd från det fartyg som på grund av isläggningen inte 
kom längre upp än till Järnäsudde. Platsen är nog mest 
känd för att den nämns i sjörapporten, varje dag. De två 
andra fartygen, som också kom med säd från Skåne, 
kom inte längre än till Gävlebukten och Stockholm.

I nödhjälpkommitténs handlingar nämndes bl.a. i 
bevarade telegram att man skulle ta av norr om och ta 
sig över älven söder om Håknäs. Det berättas att man 
lastade sina långkälkar med ett stort antal hösäckar, som 
man på jämna dagsmarschers avstånd gömde i skogen 
på nedvägen och hämtade upp som foder åt hästarna på 
den 25 mil långa hemvägen. Ingen av de säckar man 
gömde var stulna så man tog sig utan det bekymret hem. 
Där tog lokala kommittéer vid och fördelade säden. Var 
man övernattade nämns inte men antagligen tog man 
in på olika bondgårdar, vilket var vanligt på den tiden.

Under några år har vi tagit lunchpaus i Bureå, 
vilket är Bureättens stamort. De tillhör även 
mina anfäder. Från Bureätten kommer även den 
svenska meteorologins fader Erik Burman. Han 
föddes 1692 i Bygdeå som son till kyrkoherden 
Jacob Laurentii Burman och Kristina Bozaea. 

Vid forskning på krigsarkivet om Piteå kompani, där 
några av mina anfäder var indelta soldater, kunde jag 
sannolikt på samma sätt som Peter Englund (Poltava)  
konstatera att soldatrullor från Bureå var betydligt 
mera välbehållna än Piteå kompanis handlingar. Trots 
detta kunde jag följa min anfader, Nils Larsson Laggare 
vid olika mönstringar bl.a. som kommenderad på 
skeppet ”Rugn”. Han blev soldat 1657, korpral 1681 
och rustmästare 1687. Hans ättling och den som ägde 
gården, sju generationer senare, finns på omslaget 
på DIS Bergslagens kursmaterial med sin hustru. O 
A Marklund och hustrun Mathilda är min mormors 
föräldrar. Mathildas anfäder är bl.a. bergsmän i 
Hedkärra utanför Fagersta och smeder från Tyskland. 

P.S. Nu kom inte information om DIS Bergslagens 
verksamhet med. Det rekommenderar jag att man läser 
om på vår hemsida. Klart är i varje fall att vi kommer att 
fortsätta att trycka de två kursmaterial vi har sålt under 
de senaste åren. Vi räknar även med att medverka vid 
framtagandet av nya handledningar och kursmaterial.  D.S.
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Två Värmlandsflickor och dess mystiska bakgrund!
Brage Lundström, Västerås

I samband med upprättandet av en släktbok åt en 
”Stockholmare” – Carl Granat – med de flesta anfäder 
från Värmland, uppdagades ett förhållande jag aldrig 
mött tidigare. Den första som inte var född i Värmland 
var hans mormor. Hon kom från Norge med en norsk 
far och en svensk mor. Denna svenska mor, d.v.s. hans 
mormors mor hette Agnes Viktoria Karlsson och var 
född 1897-12-17 på en okänd ort i Sverige. Antagligen 
i Bohuslän eller på västkusten, enligt vad de nu levande 
släktingarna hört eller antar. Agnes Viktoria har 
enligt uppgifter efterlämnat ett antal fotografier med 
oidentifierade personer och platser, som en del tror ska 
vara platser på Västkusten, eller Bohuslän.

Agnes Viktoria, liksom hennes äldre syster, Dagmar 
Teresia Karlsson kom till Nössemark i Värmland. De 
flyttade båda en relativt en kort tid efter ankomsten 
vidare till Norge.

Dagmar Teresia
Den äldre, Dagmar Teresia Karlsson var född 1895-
06-14. Enligt uppgifter i husförhörslängden ifrågasatte 
prästen eller den som skrev in uppgiften hennes egna 
uppgifter, att hon var född i Torrskogs församling, 
Älvsborgs län. Ett frågetecken bakom uppgifterna visar 
detta. Dagmar Teresia kom till församlingen nästan på 
dagen ett år innan sin yngre syster. Under hennes namn 
finns uppgiften ”Icke döpt”. I husförhörslängden högra 
del finns en uppgift om kristendomskunskaper där hon 
har bedömningen ”b” och att hon tagit Nattvarden (N) 
Hon döptes den 21/9 1911 av komministern A Lind. 
Därefter står att hon tagit ut flyttningsattest för flytt 
till Norge 1911-10-30. Hon finns inte född i Torrskogs 
församling uppgivet datum.

Agnes Viktoria 
Enligt inflyttningslängden Nössemark B:4 (1895-

1917) Bild 460/sid 40 nr 11 skrivs Agnes Viktoria 
Karlsson in i församlingen den 4/6 1912. Hon var piga 
hos Karl Martin Ekroth och hans hustru i Stora Solhem, 
sid 305 i husförhörslängden. I husförhörslängden 
(Nössemark AIIa:3 (1908-1940) Bild 3160/sid 305) 
under kolumnen varifrån hon flyttar, finns bara ett 
frågetecken (?) Det betyder att hon inte hade någon 
flyttningsattest. En sådan skulle man enligt lagen ha 
med sig för att inte gripas för lösdriveri. Man skulle 
även ha en tillåtelse att lämna sin anställning d.v.s. 
en ”Orlovssedel”. Ett förtydligande finns under 
efterföljande kolumn, där det står: ”Förut ej skriven 
någonstädes” Även under Agnes Viktorias namn finns 
uppgiften ”Icke döpt” 

I husförhörslängden högra del finns en uppgift om 
kristendomskunskaper där hon har bedömningen ”b” 
och att hon tagit Nattvarden (N) Hon är döpt den 26/9 
1912 av komministern A Lind. Därefter står att hon 
tagit ut flyttningsattest för flytt till Norge 1913-04-29.

Frågan är var Agnes Viktoria är född och varifrån 
hon kom till Stora Solhem i Nössemark socken? Löser 
någon medlem i Värmlands släktforskare detta kanske 
man får en ny medlem i föreningen, genom att Carls 
mor Solveig sagt att hon kanske börjar släktforska när 
hon går i pension från Karlstads Universitet. Utöver 
mormor Agnes Viktoria kvarstår att forska på hennes 
anfäder i Norge.

Carls äldsta anfader - som jag kommit fram till - är 
bonden Clemit (Jonsson) i Lakene, Norra Råda. Andra 
har kommit fram till Torbjörn, dock på andra vägar. 

Denna Clemit torde vara Carls farmors mormors 
mormors mormors farfars farfars far. Torbjörn 
(Torbjör) nämns som en av sex bönder i Lakene 

i den äldsta mantalslängden 1642. 
Boskapsskattelängden från 1633 visar 
att han ex. hade flest kor i byn. (Källa 
Svar bildid: A0052681_00017) Enligt 
Boskapsskattelängden 1635 Svar 
Bildid: A0052682_00091 visar att 
Torbjörn hade 1 häst, 1 tjur, 8 kor, 3 
kvigor, 2 risbitare (bockar) 1 gammalt 
får, 3 unga får, 1 get och 2 tunnor utsäde.
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(Släktboken)
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Utskriftssammanställningar på engelska i Disgen 8
Jan Wallin, Örebro, Dis-fadder

Många svenska forskare har kontakter med amerikan-
ska släktingar genom den stora emigrationen från Sve-
rige från mitten av 1800-talet.
Ibland uppstår behovet att kunna informera om den 
egna forskningen på engelska så att svenskättlingar, 
som inte lärt sig svenska, förstår.
Disgen 8 ger bra möjlighet att göra rapporter som är 
helt på engelska.

Här är ett förslag till hur du kan gå tillväga.
1. Begränsa urvalet till den släktgren som är intressant  
 för mottagaren. Det underlättar ditt arbete med 
 kompletteringar för de personer som är berörda.  
 Skapa en släkttavla med anmodern eller anfadern  
 som proband och skapa därefter en söklista. Kon- 
 trollera att söklistan innehåller de personer som är  
 aktuella och spara sedan söklistan så att du kan 
 använda den vid nästa disgen-session om du inte  
 hinner färdigt.

2. Parameterord, som ex född, gift, död samt andra 
 rubriker m m, kan genom en enkel inställning 
 vid utskrift visas på ett önskat språk. 
 Du väljer engelska. En förutsättning är att du laddat  
 ner den engelska språkfilen från Dis hemsida. 
 Se Hjälp, Sök efter uppdateringar...

3. Egen text måste skrivas in för alla personer i sök- 
 listan där du har angett svensk text. Tänk på vilka  
 notistyper du verkligen vill ha med och komplet-
 tera endast dessa med engelsk text. Börja med att  
 infoga textsträngen $1 omedelbart framför den  
 svenska texten. Fortsätt med $2 omedelbart följt av  
 din egen översättning till engelska. Tänk på att 
 komplettera även bildtexter, anteckningar och fot-
 noter om du vill ha med dessa. Arbeta dig igenom  
 alla personer i söklistan.

4. Utskriftsval. Alla utskriftstyper kan väljas men ett  
 bra val är Stamtavla i trädform som tar med alla  
 relationer från söklistan. (skapa eller öppna sök-
 listan först). Markera proband i Släktträdet. Välj  
 Skriv ut, Välj utskriftsform Stamtavla, Träd, 
 tryck Fortsätt, tryck Inställningar. Välj Språk 
 English (2) och amerikanskt sätt att visa datum 
 med månad först. Bocka i rutan  Tag endast med 
 text som har språkval. Tryck Spara.
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Välj sedan Inställningar -  Stamtavla - Träd. Markera 
endast de notistyper som ska vara med, de som du upp-
daterat med engelsk text. Gör andra inställningar som 
du önskar för att få egen layout, typsnitt, färger och an-
nat. Tryck Spara.
Testa med att förhandsgranska tabellutskriften. Allt ska 
vara på engelska, om inte justera tills allt blir rätt

5. Utskrift till pdf-format är det lämpligaste filforma-
tet att bifoga i mejl till dina släktingar i USA. För att 
skriva ut till pdf-format behöver du en fiktiv skrivar-
rutin. Många sådana finns att ladda ner från Internet. 
Ett exempel på en sådan skrivarrutin PDFCreator. Välj 
Skrivarinställningar och sedan PDFCreator istället för 

din vanliga skrivare. Välj Skriv ut till Skrivare, tryck 
Skriv ut. Namnge filen och mapp där du vill spara din 
pdf-fil. Kontrollera att den ser rätt ut.

6. Externa släktutredningar bör göras i en separat da-
tabas (datamapp). En sådan släktutredning innehåller 
bara de personer som uppdateras. Utskriften ska då 
också innehålla alla dessa personer. Egna textsträngar 
skrivs in direkt på engelska och då behöver språkkoder 
inte användas. Det mest lämpliga utskriftformatet är 
Släktmatrikel i trädform. Inställningar görs på samma 
sätt som vid Stamtavla. Obs ingen bock för Tag endast 
med text som har språkval.

Jag har nyligen gjort en släktutredning till en för mig 
tidigare okänd amerikanare med svenska anor. Jag rap-
porterade med en släktmatrikel helt på engelska och 
som innehöll ca 150 personer med noggranna källhän-
visningar. Bland dessa fanns flera soldater och smeder. 
Resultatet blev över förväntan bra.

För att använda en gren i det egna släktträdet och ut-
nyttja utskriftsformatet Släktmatrikel så kan man från 
en skapad och utvidgad söktabell exportera via Ged-
com-format till en ny tom datamapp. När Gedcomfilen 
är importerad så skapar man en släktmatrikel utskriven 
till pdf-format.

Utskriftssammanställningar på engelska i Disgen 8 forts.

DIS Faddrar
DIS-faddrar – medlemmar som ger dig support
Dis fadderverksamhet är baserad på den samlade kun-
skap som många av DIS medlemmar besitter inom 
såväl datoranvändning som släktforskning. Det är en 
kompetent skara som man som medlem i DIS ”gratis” 
har tillgång till. Var och en av faddrarna är inte experter 

på allt men tillsammans kan de lösa de flesta problem 
och frågeställningar. Våra faddrar är:
Jan Wallin, 702 17 Örebro, (Tel 019-183830 
i andra hand), email: jan.wallin.orebro@telia.com 
Bengt Hammarström, 691 41 Karlskoga, 
Tel 0586-36587, email: b.hammarstrom@telia.com
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Nya i DIS-Bergslagens styrelse
Orvar Asplund
Jag är född och uppvuxen i 
Ekshärad i Värmland. Flyt-
tade till Västerås 1965 och ar-
betade på ASEA/ABB 1965-
2010 Gift sedan 40 år med 
Lillebil och har två söner, 
Patrik och Fredrik, samt två 
barnbarn, Majken och Hedda.
Jag började släktforska 2012 

efter att ha gått grundkurs i släktforskning på Västerås 
Pensionärsuniversitet. När jag började kursen fanns 
inga större planer att ägna mycket tid åt släktforskning 
men det ena gav det andra och snart var jag fast, så nu 
tar släktforskningen mer tid i anspråk än vad jag kunde 
tänka mig. Det är spännande att ”gräva” sig bakåt och 
på detta sätt få en viss uppfattning om hur det var förr 
i tiden.
Utöver släktforskningen är jag mycket intresserad av 
idrott i alla dess former och har på motionsnivå ägnat 
mig åt skidåkning, löping och orientering. Idag blir det 
mest promenader och golf.

Håkan 
Johansson
Jag är 60 år, född/bor i Väster-
ås, spenderade ungdomsåren i 
Helsingborg 1963-1979, och 
har arbetat som systemutveck-
lare/programmerare sedan 
1976 på ABB och Capgemini 
i Västerås.

En sommardag 2003 hälsade jag och familjen på hos en 
av mina kusiner i Spekeröd utanför Stenungsund. Ku-
sin Barbro hämtade fram ett stort uppläggningsfat i trä, 
som min far hade gjort i slöjde på 1930-talet och där låg 
flera påsar med vykort, porträttkort och vanliga foton. 
En del foton och vykort var från min farfars två bröder 
som åkt över till USA och där och då började min släkt-
forskning på riktigt. 

Gör din egen inbundna släktbok med hårda pärmar!

Artikeln ovan om Carls Värmländska anfäder är 
en del av en inbunden släktbok. Bilderna ovan och till 
höger visar några exempel på släktböcker och underlag 
vid produktion av sådana.

Böckerna är producerade med hjälp av Disgen med 
databasen i tabellform samt presentation av anfäderna 
i form av boxar. Disgens kartfunktion och kopplingen 
till Google Earth visar var anfäderna var födda, levde 
och dog, såväl i Sverige som utomlands. Tillsammans 
med Lantmäteriets kartor, Skattehandlingar från 

15- till 1700-talet, bl.a. Boskapsskattelängder och 
Älvsborgs lösen 1571 ger bra bild av anfädernas 
levnadsförhållanden. Se exempel på Bergslagsrötter.

Önskas medverkan på ett möte eller vid ex. 
en heldagskurs (lördag) tag då kontakt med DIS-
Bergslagens utbildningsansvarige Brage Lundström.
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DIS medlemsservice 
Alla Dis-medlemmar, oberoende av regionförenings-
tillhörighet, har samma tillgång till individuell 
medlemsservice från Dis kansli, Dis-faddrar, Disbyt-
ombud, Dispos-ombud och andra gemensamma funk-
tionärer.

Temat för Släktforskardagarna 2015 är ”Ett gods – en 
värld”. Med detta tema vill vi spegla det sörmländska 
herrgårdslandskapet där herrgårdarna och slotten ligger 
tätt och den tid då godsen var stora arbetsplatser, nästan 
en egen värld i den stora världen. Godsen, torpen, back-
stugorna, arrendegårdarna, och statarlängorna bildade 
på sin tid en självförsörjande enhet där anställda med 
många olika arbetsuppgifter fick sin utkomst. Herrska-
pet och tjänstefolket var beroende av varandra för drif-
ten av godset.

Porto tillkommer:
1-2 böcker        75 kronor
3 böcker            95 kronor

Vid beställning av fler än tre böcker skicka ett mejl till 
vår kassör Gerd Svensson för att få rätt pris.

Betalning för böcker och porto sätts in på DIS-Berg-
slagens plusgirokonto 1175499-1.
Beställningen skickas när betalning erhållits.
Kom ihåg att ange din adress samt vilka böcker du 
önskar.

Grundkurs 200 kr Fortsättningskurs 175 kr
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Medlemmar i vårt verksamhetsområde

Nya medlemmar i DIS-Bergslagen 
Följande nya medlemmar, sedan föregående tidning, hälsas hjärtligt välkomna i vår förening:

Den 14 november 2015 firas Arkivens dag i hela 
Norden under det gemensamma temat Gränslöst. 
Överallt runt om i Norden berättas om spännande 
livsöden och historiska händelser. Möt de perso-
ner som utmanat gränser eller som bildligt eller 
bokstavligt passerat gränser. Är det mod eller 
armod som varit drivkraften när man lämnat sitt 
hemland? Vilka har slagits för demokrati och lika 
rättigheter? Hur har normerna sett ut och hur har 
man behandlat de som inte följt normerna?

Kolla arkivens hemsidor på din ort! DIS Bergsla-
gen medverkar exempelvis sedan många år vid 
arrangemanget på Stadsbiblioteket i Västerås. I 
Örebro rekommenderas Arkivcentrums arrange-
mang

Nr Namn Ort
9679 Gerd Larsson Värnamo
15630 Marie Claesson Uppsala
20667 Ann-Charlotte Karlsson Örebro
21125 Bengt Nyvall Grängesberg
26154 Marie Eriksson Enköping
27212 Jan Elmqvist Askersund
36956 Håcan Norell Trelleborg
38769 Nicklas Vulcan Uppsala
45710 Catarina Vågberg Hofors
52997 Leif Tapper Enköping
53357 Kenneth Jansson Örebro
53361 Anneli Bergström Virsbo
53365 Martin Nilsson Arvika
53377 Allan Hansson Västerås
53387 Christer Gårdevall Degerfors
53391 Inga-Lill Kvist Örebro
53398 Sven Lagerström Falun
53406 Bengt Sandström Kopparberg
53409 Marina Leek Västerås
53410 Peter Carman Karlstad
53413 Pernilla Komulainen Surahammar
53435 Jan-Olof Olson Sala
53451 Maria Nordin Borlänge
53500 Jörgen Nelsäter Lindesberg
53501 Ingemar Wolmsten Kungsör
53521 Sune Thalén Karlstad
53530 Anders Jägeberg Sala
53547 Sylvia Norlin Västerås
53549 Anders Reinholdson Grangärde
53567 Tommy Berglund Västerås

53577 Anna Westlund Kil
53592 Gunnbritt Walltin Köping
53593 Joakim Blomqvist Västra Ämtervik
53596 Göran Andersson Katrineholm
53603 Sylvia Åkerberg-Netzel Idkerberget
53604 Monica Bergman Arvika
53615 Kent Eriksson Kristinehamn
53629 Lennart Karlsson Flen
53630 Johanna Winejo Torshälla
53641 Elon Hjul Hällefors
53645 Linnèa Lundin Våmhus
53648 Anna Bjurbom Västerås
53649 Birgitta Anderzén Örebro
53658 Inger Stornils Västerås
53664 Christer Holmberg Sala
53667 Håkan Kling Borlänge
53668 Britt Johansson Köping
53679 Ingrid Englund Skinnskatteberg
53725 Börje Holgersson Arvika
53736 Eva Persson Arvika
53759 Göran Ekstrand Kumla
53773 Karl Persson Arvika
53780 Moniqa Klintestrand Öberg   Karlskoga
53788 Maj-Britt Klasson Ställdalen
53789 Staffan Kjerrström Västerås
53795 Olle Borg Arvika
53800 Leif Lundin Arboga
53819 Urban Lövstrand Eskilstuna
53828 Anita Larsson Värmlands Nysäter
53853 Ingemar Ryen Karlskoga
53856 Carin Haglund Örebro
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Tematräffar

Öppet Hus

Lördagen den 26 september 2015 kl. 09.00
Utflykt till Bråfors
Läs mer på första sidan.

Söndagen den 25 oktober 2015 kl. 15.00
Plats: Culturen i Västerås, ABF Stora konferensrum
Tema: Ännu ej klart

Söndagen den 29 november 20125 kl 15.00
Plats: Culturen i Västerås
Höstmöte (se separat plats i tidningen) 
Tema: Ännu ej klart

Tematräffar på andra orter 
Planeringen av tematräffar pågår även på andra orter i 
vårt område. Se www.dis-bergslagen.se

DIS-Bergslagens lokal i Västerås
(ABF Vux Pilgatan 8D)

Välkommen om du vill ha hjälp med din släktforsk-
ning. Vi har öppet följande onsdagar kl. 17-20 
(ankomst senast kl. 19):
9 och  23 september
7 och  21 oktober
4 och  18 november
2 december
 
Vi har ett antal datorer med olika abonnemang samt 
diverse släktforskningsskivor. Du kan gärna ta med 
egen dator för hjälp med ditt eget material.

DIS-Bergslagens höstmöte
Söndagen den 29 november 2015  
kl. 15.00
Culturen, Sintervägen 6, Västerås
Vid höstmötet skall enligt §9 i stadgarna följande ären-
den behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte  

          mötesordförande justera protokollet.
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens förslag till medlemsavgifter.
6. Styrelsens förslag till budget för 2016.
7. Övriga ärenden. 

 
Vägbeskrivning för den som kommer med bil:
Åk in mot centrum från E18, exempelvis från Emaus-
motet fram till Cityringen. Utmed Cityringen i den 
östra delen, dvs. Östra Ringvägen, ligger Culturen.
Utanför finns P-platser med parkeringsautomater.
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Avsändare: DIS-Bergslagen 
c/o Elsmarie Strömberg, 
Kristinagatan 16, 724 61 Västerås.

Osorterad
Brevsändning

Vid tematräff i mars 2015 medverkade Magnus Bäck-
mark. Han förmedlade  sina kunskaper om DNA i släkt-
forskningen. Bilden nedan visar Åke Sjödin som ”topsat 
sig”. Han kunde därefter konstatera att påståendet om 
vem som var hans farfar var sant. Han hade likartade 
DNA som den utpekade faderns ättling. Illustrationen 
med kvinnan och de olika fyllda rutorna visar hur man 
kan komma fram till att bara två av de förmodade ätt-
lingarna var ”släkt”.


