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Picassoskulpturen i Kristinehamn, ett kvinnohuvud föreställande Pablo Picassos hustru Jaqueline, är en 15
meter hög skulptur vid Vålösundet vid Vänern, sju kilometer utanför Kristinehamn .
Skulpturen invigdes 1965 och är den första skulptur som gjordes av den norske konstnären Carl Nesjar efter
en maquette av Pablo Picasso.
Skulpturen består av en betongpelare, på vilken två flak i naturbetong på är fästade. Det större flaket, som visar
Jaquelines ansikte i profil, är sex meter högt, fyra meter brett och väger fyra ton. Skulpturen har ristats genom
sandblästring.
Foto: Bengt Salander
Texten är ett utdrag ur Wikipedia
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E-post: styrelsen@dis-bergslagen.se
Plusgiro: 1175499-1
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Brage Lundström, Bengt Salander, Gun Utterström, Göran Thomasson, Orvar Asplund, Gerd Svensson
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Disgen:

Elsmarie Strömberg, sekreterare
e-post: elsmarie.stromberg@dis-bergslagen.se
Gerd Svensson, kassör
e-post: gerd.svensson@dis-bergslagen.se
Jan Wallin, ledamot
e-post: jan.wallin@dis-bergslagen.se
Gun Utterström, ledamot
e-post: gun.utterstrom@dis-bergslagen.se
Håkan Johanssson, ledamot
e-post: hakan.johansson@dis-bergslagen.se
Orvar Asplund, ledamot
e-post: orvar.asplund@dis-bergslagen.se
Åke Dahlqvist, suppleant
e-post: ake.dahlqvist@dis-bergslagen.se
Brage Lundström, suppleant
e-post: brage.lundstrom@dis-bergslagen.se

Disbytombud:
Örebro: Kerstin Malm
e-post: kegubi60@gmail.com
Västerås: Håkan Johansson
e-post: hakan.johansson.021@telia.com

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

Utbildningsansvarig:
Orvar Asplund
e-post: orvar.asplund@dis-bergslagen.se
Webbmaster: Elsmarie Strömberg
Redaktör: Elsmarie Strömberg
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Alla bidrag mottages tacksamt. Det kan gälla intressanta saker som
du stött på i din forskning, Disgen-tips etc. Skicka ditt bidrag till
elsmarie.stromberg@dis-bergslagen.se

Ansvarig utgivare: Elsmarie Strömberg

Bengt Hammarström (PC)
Tel 0586-36587. e-post: b.hammarstrom@telia.com
Jan Wallin (PC)
Tel 019-183830. e-post: jan.wallin.orebro@telia.com
Sven Olby (MAC)
Tel. 021-20494. e-post: sven.olby@telia.com
Rickard Samuelsson (MAC)
Tel. 070-2871322. e-post: musicminder@gmail.com
Peter Landgren (Linux)
Tel. 0570-53021. e-post: peter.talken@telia.com

Min Släkt:

Daniel von Schantz
Tel. 070-5698037.
e-post: daniel.von-schantz@edu.borlange.se

Holger:

Kenneth Mörk
Tel. 0224-77572, 073-542871, e-post: tenchen@spray.se

Alla faddrar:
se DIS hemsida: www.dis.se

Ortansvariga:
Västerås: Brage Lundström
e-post: brage.lundstrom@dis-bergslagen.se
Örebro: Jan Wallin
e-post: jan.wallin@dis-bergslagen.se
KAK: Åke Dahlqvist
e-post: ake.dahlqvist@dis-bergslagen.se
Värmland: Bengt Salander
e-post: bengt.salander@comhem.se
Karlskoga: Bengt Hammarström
e-post: b.hammarstrom@telia.com
Södermanland: Göran Thomasson
e-post: g.thomasson@telia.com
Sala: Gun Utterström
e-post: gun.utterstrom@dis-bergslagen.se
Fagersta:Karl-Åke Haglund
e-post: karlake.haglund.45@gmail.com
Dalarna: Vakant

Välkomna åter efter ”sommarlovet”!
Nu är hösten snart här igen och därmed startar återigen tematräffar, medlemsmöten och annat intressant.
DIS och därmed även DIS-Bergslagen har fått en
ny logotype, som vi i styrelsen tycker är stilren och
tydlig samt visar vår tillhörighet till DIS. Disponibelt
ser därför lite annorlunda ut än tidigare.
Alla vet nog att DIS-Bergslagen står utan ordförande eftersom Brage Lundström avgick vid årsmötet
efter att ha verkat i och för föreningen i många år, och
vi har inte lyckats hitta någon som vill ta över ordförandeklubban. Har du lust eller känner du någon som
är intresserad hör gärna av dig till styrelsen.
Vi välkomnar vår nye ortansvarige för Värmland,
Bengt Salander, som presenterar sig i tidningen.

Disgen 2016 är nu ute på marknaden och kursboken är också färdig och finns att köpa. Vi har en artikel
i tidningen som berättar lite om nyheter, konvertering,
hjälpmedel m.m.
Släktforskardagarna äger rum i Umeå 20-21 augusti
med utställningar, föreläsningar och seminarier. Temat i
år är Fjällen, skogarna, älvarna och människorna.
Vill också informera om hemsidan Bergslagsrötter
där det finns mycket matnyttigt för oss släktforskare.
http://bergslagen.forening.genealogi.se
/Elsmarie Strömberg
Redaktör

Marion Asplund - Min nu äldsta levande släkting i Amerika
Orvar Asplund, Västerås

Marion är min farmors brors yngsta barn. Marion
föddes i Stambaugh, en stad i Michigan, den 23 juli
1912, yngst bland nio syskon. Föräldrarna var Olof och
Augusta (Ruus) Asplund. Olof utvandrade från Lakene
i Norra Råda församlig i Värmland 1896, Augusta utvandrade från Boda i Trankil församling i Värmland
1887 tillsammans med sin mor och en bror.
Texten nedan är tagen från en intervju i Iron County
Reporter i samband med hennes 100-års-dag 23 juli
2012.
”Jag tar dagen som den kommer säger Aunt Mim.
Bland de flesta i hennes familj och vänner är hon
bäst känd som ”Aunt Mim” på grund av att en av hennes bröder inte kunde säga Marion. Så Mim var närmast och det fastnade.
Hon och hennes syskon gick till skolan varje dag
och gick eller sprang hem för lunch sommar som vinter.
Stambaugh var en gruvstad så de fick vara försiktiga
när de passerade järnvägsspåren där malmen transporterades.
Skridskoåkning och skidåkning var populära vintersporter, konstaterade hon, men utrustningen var då definitivt en utmaning. ”Den typ av skridskor som vi hade,
var du tvungen att spänna fast på dina skor. Skidorna
spändes fast med läderremmar och de ville hela tiden
glida av skorna.
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Efter examen från High School tog Aunt Mim tåget
till Chicago för att arbeta. Under andra världskriget arbetade hon på en försvarsanläggning med monteringsjobb.
Hon bodde i Alabama under 38 år och arbetade på
skolkontoret i Foley, kom tillbaka till Iron River-området år 2000.
Det var det bästa jag gjort, tillbaka till Guds land, sa
Aunt Mim.
Under åren har hon tillbringat mycket tid med att
resa, hon har besökt de flesta av Amerikas stater och
Canada. Även en resa tillsammans med några av sina
syskonbarn till Danmark, Sverige, Finland och Ryssland.
Men nu är mitt resande över säger hon.
Väl hemma arbetade hon som volontär på sjukhuset Auxillary och hon träffar fortfarande några av kvinnorna från den tiden.
Läsning är fortfarande en av hennes favoritsysselsättningar även om en sämre syn gör det svårare, och
hon är en aktiv beskyddare av West Iron District Library.
Sport är ett annat intresse på hennes lista, inom baseboll är hon en stor fan av Detroit Tigers och inom
amerikansk fotboll är Green Bay Packers hennes favoritlag.
Hon håller sig uppdaterad om aktuella nyheter, lokala och globala runt om i världen, och förutom det så
löser hon minst ett korsord om dagen.
Som avslutning påpekar hon att det finns en sak som
hon beklagar. Hon orkar inte längre gå till kyrkan, men
hon lyssnar till gudstjänsten på radion.

Ny ortsansvarig i Värmland:
Bengt Salander

Mitt namn är Bengt Salander, 65 år och boende i
Kristinehamn men uppväxt i Storfors.
Bor i en bostadsrätt tillsammans med min hustru
Gun.
Arbetar som konsult åt Adecco där jag arbetar med
logistik. Men min yrkesverksamma tid är snart över efter 49 år. Oj vilken lång tid! Men från augusti så tänker
jag bli pensionär och då startar del 2 i livet och då man
äntligen kan bestämma sin dag och rå sig själv. Det är
väl då som det är viktigt att ha sina fritidsintressen.
Mina stora intressen är fotografering, släktforskning, naturen och även samhällsfrågor. Faktiskt även
politiskt intresserad både lokalt och riks.
Om jag börjar med fotograferingen så har jag haft
detta som hobby sedan 60-talet och hade även som mål
en gång i tiden att bli fotograf på heltid. Men har stannat vid att vara en hobby. Aktiv i Kristinehamns Fotoklubb och Föreningen Värmlands Fotoklubbar. Har
haft olika uppdrag i dessa föreningar som ordförande,
sekreterare och i dag som kassör. Fotograferar nog det
mesta och har inte direkt specialiserat mig inom något
unikt område.
Bedriver också en del studiecirklar i foto i samarbete med Studiefrämjandet
Detta fotointresse passar också bra ihop med släktforskning där det blivit en hel del bilder från olika platser där man haft sina anor. Bra också när man skall
skanna in och redigera gamla bilder.
Och varför började jag med släktforskning?
Ja, det var nog när min pappa talade om att min
farfar hade pratat om att han hade haft planer på att
emigrera till Amerika 1912. I samband med detta var
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jag också ute på internet och fann min farfars namn på
passagerarlistorna till Titanic. Men som sedan visade
sig vara en helt annan person.
Men intresset var väckt och jag ville veta mer. Fick
även ett dokument av min farbror där det stod ”Dr”
framför ett antal personer. Oj då! Tänkte jag. Har vi haft
så många doktorer i släkten. Så var det ju inte, dom var
drängar! Så var det med detta.
Men jag har fortsatt med min släktforskning efter
detta och nyfikenheten om vad som skett i mina anor
bakåt i tiden har inte minskat utan ökat med åren.
Tittar jag bakåt kan jag konstatera att vi varit bosatta i Värmland eller dess grannlän sedan början av
1500-talet. Både på min mamma och pappas sida. Har
speciellt intresse för Värmland, speciellt Bjurtjärn och
Bergslagen över huvud taget.
Är också aktiv i Kristinehamns Släktforskargrupp
och medlem i Värmlands Släktforskarförening.
Medlem i DIS sedan jag fick se Disgen på Släktforskarmässan i Falköping.
Jag hoppas som kontaktombud i DIS få möjlighet
förmedla mina kunskaper, hjälpa andra och lära mig
själv mer om släktforskning. Även förmedla det som
DIS har att erbjuda sina medlemmar i släktforskningen.
Har även som ambition att bli mer synlig i Värmlands
övriga släktforskargrupper genom besök på deras träffar.
Vill även försöka förmedla och hålla igång föreningslivet inom mina intresseområden då jag tycker föreningar i sig fyller en stor funktion i samhället.
E-mail: bengt.salander@comhem.se
Tel. 070-634 22 97

Några tips och trix vid användning av Windows
Göran Thomasson, Eskilstuna

Användbara kortkommandon
I beskrivningen nedan betecknas tangenterna enligt
följande:
Win (tangenten med windowsflaggan)
Ctrl
Skift (tangenten finns längst till vänster och har
en stor pil riktad uppåt)
Alt
När man håller en av dessa tangenter nertryckt kan
man sedan trycka på ytterligare en eller flera tangenter
och då utföra ett s k kortkommando.
Starta utforskaren: Win e
Om man håller Win nedtryckt och trycker en gång
på bokstaven e öppnas en Utforskare (e står för explorer). Om man sedan utför kommandot på nytt öppnas
ytterligare en Utforskare. Att ha två Utforskare kan
ibland vara praktiskt när man exempelvis ska kopiera
eller flytta filer från en mapp till en annan.
Stäng öppna fönster: Alt F4
Om man av misstag hållit både Win och e nedtryckta en stund kan man ha fått en rad Utforskare öppnade.
Då kan man hålla tangenten Alt nertryckt och sedan
trycka tangenten F4. För varje gång man trycker F4
stängs då ett fönster.
Placera ett öppnat fönster som ”halvfönster” på
bildskärmen: Win pil vänster/höger
Om du öppnat två Utforskare kan du markera den
ena och trycka Win pil till höger. Markera sedan den
andra Utforskaren och tryck Win pil till vänster. Bildskärmen visar nu två Utforskare, en i vänster halva
och en i höger halva av bildskärmen. Detta kommando
kan användas för alla program. Man kan t ex ha Arkiv
Digital i vänster bildskärmshalva och Disgen i höger.

Kontrollpanelen: Win x (gäller för Windows 10)
Nu öppnas en meny med en rad valbara alternativ.
Kontrollpanelen är ett av dom.

Några användbara kortkommandon i
Word
Mjukt bindestreck: Ctrl När man använder fasta bindestreck för avstavning
riskerar man att dessa visas i texten även om de inte
längre behövs. Mjukt bindestreck visas bara när en avstavning verkställts i slutet av en rad.
Fast mellanslag: Ctrl Skift Mellanslag
Håll Ctrl och Skift medtryckta och tryck en gång på
blankstegstangenten.
Fast mellanslag kan vara användbart om man exempelvis vill skriva telefonnr som 016 130271 men inte
vill riskera att en radbrytning uppstår efter riktnummer.
Infoga °: Ctrl Alt 2 Mellanslag
Om man i texten 25°C vill använda tecknet ° för grader håller man samtidigt ner de tre tangenterna Ctrl Alt
2, släpper dessa och trycker ett blanksteg.

Ett användbart kortkommando i Excel
Skriv på flera rader i en cell: Alt Enter
Om man i en cell vill skriva en lång text kan det
vara bra att dela upp den på flera rader i cellen. Sätt
markören på den plats radbrytning ska göras och tryck
Alt Enter.

Läsvärt!
Gerd Svensson informerar om att den tredje boken
om Gustaf kommit.
Den utspelar sig under andra halvan av 1800-talet
när industrialiseringen tog fart och utvecklingen av
jordbruket medförde stora förändringar. Personerna
som skildras är autentiska och uppgifterna om dem är
hämtade ur offentliga arkiv. Har man sina rötter i trakterna runt Härkeberga, Litslena, Biskopskulla, Villberga och andra orter i Uppland, så kanske förfäderna är
beskrivna i böckerna om Gustaf.
De tre böckerna om Gustaf är trevliga och lättlästa
och rekommenderas varmt.
Läs om de två första böckerna på vår hemsida
www.dis-bergslagen.se
under Handledningar/Lästips.
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Bilden är från kyrkogården i Härkeberga och visar familjegraven över en av Gustaf Hagströms släktingar.

Salpeter och tillverkning av krut
Brage Lundström, Västerås
De flesta släktforskare har säkert under läsning av
kyrkohandlingar, födelseböcker eller husförhörslängder sett yrkesbenämningen ”Salpetersjudare” eller
”Sjudaredräng”. Vad dessa gjorde kanske inte alla känner till. På DIS-Bergslagens hemsida finns en artikel
som mera detaljerat berättar om denna gamla och nu
utdöda sysselsättning, som våra anfäder sysslade med.
Utöver att salpetersjudare åkte runt och ”kokade ur”
jorden under ladugårdar för att utvinna salpeter sysslade även bönder med detta. Dalkarlarna (sannolikt
även kullorna) var även engagerade i tillverkning av
krut i trakterna av Långshyttan eller närmare bestämt
Klosters krutbruk. Detta var i drift mellan 1741 – 1871.
Mera går att läsa på Wikipedia.
Kineserna hade redan före 1000-talet upptäckts att
salpeter som läggs på glödande kol utvecklas en hastigt
uppflammande ljudpuff, när den förgasade salpetern
förbränns. Detta inverkar dessutom på kolet så att det
brinner med stegrad intensitet.
Salpeter, träkol och svavel blandas och bildar
produkten svartkrut som används i bl.a. patroner till
skjutvapen. I mina hemtrakter, i Piteå socken, redovisade varje bonde som tillverkat salpeter detta på sockenstämman i januari. Detta för att man skulle ha en
”internkontroll”, att ingen åkt till Österbotten och köpt
salpeter för ett lägre pris än det som svenska staten betalade. Efter 1809, då man förlorat Finland till Ryssland, var svenska staten tvingad att ha en inhemsk produktion, Därför fick man betala ordentligt för detta.

Tillverkning av salpeter

Bilderna visar hur man på kontinenten tillverkar
salpeter samt en salpeterprovare.
Den runda hylsan på provaren fylls med salpeter
och en liten sträng på plattan för antändningen. Armen
med ett lock som sätts på rörets överdel åker uppåt med
olika fart och långt upp beroende på brinnhastigheten
av salpetern. Desto renare salpetern är desto snabbare
förbränning och desto högre upp ”kastas” armen. Kvaliteten på salpetern avläses på antalet jack på det tandade hjulet.

Salpeterprovare

DIS webbshop
https://shop.dis.se/

Här finns ett bra sortiment av böcker, databaser
(DVD/USB) samt kartor till Disgen (DVD/USB).
Du som är medlem redan och vill köpa Disgen 2016
ska gå in på https://medlem.dis.se/avi/disgen, då priset
kan variera från 750 kr och nedåt, beroende på om du
redan har Disgen 8 och när du i så fall köpte detta.
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Exempel på vad som kan köpas:
Medlemskap i DIS + Disgen 2016: 930 kr
Endast medlemskap i DIS: 180 kr
Grundkurs i Disgen 2016: 295 kr
Sveriges Dödbok 1901-2013: 495 kr
Släktforska med DNA: 220 kr
Fader okänd (ny upplaga): 220 kr
Häradsekonomiska kartor m.m.

Nya personregister hos Arkiv Digital

Företaget ArkivDigital har nyligen lanserat tre kraftfulla personregister: Befolkningen i Sverige 1880–1920
och Sveriges befolkning 1950 respektive 1960.
Befolkningen i Sverige 1880-1920
Befolkningen i Sverige 1880–1920 är ett personregister till Sveriges samtliga husförshörslängder och
församlingsböcker för tiden omkring 1880 till 1920.
Det betyder att i princip alla som bodde i Sverige under
dessa fyrtio år finns med. Ett fantastiskt hjälpmedel för
att lösa gåtorna i släktträdet!
Vart tog den försvunne brodern vägen? Han som
finns i en husförhörslängd på 1860-talet, men sedan är
spårlöst borta.
Befolkningen i Sverige 1880–1920 är det självklara
stället att börja söka. Skriv in uppgifterna du har (ofta
räcker det med namn och födelsetid) och få upp en lista
på sökträffar. Välj en träff som ser intressant ut och du
får fler uppgifter. Fortfarande intressant? Klicka på länken och sidan i originalkyrkoboken där personen finns
med visas. Besvärliga släktforskningsproblem kan bli
lösta på några minuter!
Med sina drygt 46 miljoner poster är Befolkningen
i Sverige 1880–1920 Sveriges i särklass största personregister.
De uppgifter som är registrerade i husförhörslängderna/församlingsböckerna är: personernas fullständiga
namn, födelsetid och -ort, bostadsort samt familjerelationer.
Sveriges befolkning 1950 och 1960
De två andra nya personregistren hos ArkivDigital
är Sveriges befolkning 1950 och Sveriges befolkning
1960. Det bygger på 1951 respektive 1961 års mantalslängder, upprättade i slutet av 1950 och 1960, och omfattar alla som dessa år bodde i Sverige.
Registren innehåller uppgifter om fullständigt namn
och bostadsadress med fastighetsbeteckning samt födelsetid och -ort, yrke och civilstånd. Personerna är också
grupperade i hushåll, dock utan att det uttryckligen
framgår hur de var släkt med varandra. Men om en man
och en kvinna på samma adress har samma vigseldatum, förstår man att det rör sig om ett gift par.
Vidare redovisas tidigare mantalsskrivningsorter
och kvinnors namn som ogifta. En länk finns vanligtvis
också till födelseboken i den församling där personens
födelsenotis återfinns.
Sveriges befolkning 1950 innehåller 7 miljoner poster och 1960 något fler, 7,5 miljoner. Det betyder att de
register som ArkivDigital har lanserat under våren 2016
tillsammans omfattar ungefär 61 miljoner poster.
7
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De tre register ArkivDigital hittills gjort tillgängliga
är bara början, mer kommer att dyka upp med tiden.
Kanske har du eller din förening tagit fram något register som ni skulle vilja få publicerat i ArkivDigital?
I så fall, skriv gärna några rader till
register@arkivdigital.se.
Allt-i-ett-abonnemang
De tre nya registren ingår i ArkivDigitals abonnemang Allt-i-ett, som ger dig tillgång till allt som finns
i ArkivDigital, alla arkivhandlingar och alla register.
Allt-i-ett kräver den nya programvaran ArkivDigital
2.0.
I det enklare basabonnemanget ingår Sveriges befolkning 1950.
Anm.
Vid tematräffen den 20 november kommer Niklas
Hertzman och berättar mer om nya Arkiv Digital.

Nya Disgen

Gun Utterström, Västerås och Göran Thomasson, Eskilstuna
Nya programmet Disgen 2016 finns nu för nedladdning. Ett antal faddrar och utbildare har testat programmet under en tid så det känns stabilt att använda.

Nyheter i programmet

Personöversikt
Den första skillnaden man lägger märke till är kanske den nya personöversikten. Den är verkligen en översikt nu. Man ser samtidigt en persons alla relationer,
partners, barn, föräldrar och faddrar. Man ser personens
faddrar och vilka barn personen själv varit fadder till.
Alla notiser syns också. En praktisk funktion är att hela
personöversikten kan flyttas runt, utanför ramen, också
till en annan bildskärm.
Foster- och adoptivbarn
En funktion som varit efterfrågad, är möjligheten att
registrera foster- och adoptivbarn. Nu kan man också
välja, om det är de biologiska anorna eller fosterfamiljens anor som ska visas och skrivas ut i tabeller och
tavlor.
Samkönade relationer
En annan nyhet som ligger i tiden är möjligheten till
samkönade relationer.
Faddrar
Faddrar hanteras i det nya Disgen 2016 som verkliga
personer. De är i många fall släktingar som redan finns
registrerade. Det måste man tänka på när man registrerar en fadder så att man inte skapar en dubblett.
Familjeöversikten
Familjeöversikten ser ut som vi är vana vid. En
skillnad är att om det finns porträtt inlagda, kan de visas som miniatyrer för de mest centrala personerna i
översikten.
Flaggor
Flaggor kan visas i familjeöversikten som färgade
rektanglar, men också i personöversikten i klartext.
Sökfunktionen
Sökfunktionen är utbyggd och ger fler möjligheter
till sökning, även med hjälp av relaterade personers
egenskaper. Också söklistan har fått fler funktioner,
t.ex. filtrering, annan sortering och möjlighet att ta bort
personer dels bara från söklistan men också definitivt
från databasen.
Disgenorter och källor
Hanteringen av Disgenorter och Disgenkällor är
samma som tidigare.
Utskrifter
Nu finns det flera mallar att välja bland när man gör
utskrifter. Det är enkelt att skapa egna mallar för utskrifter om man vill.
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Testa nya Disgen 2016

Licens
Du som ännu inte har provat det nya programmet
Disgen 2016 kan ladda hem det från DIS hemsida. Det
fungerar med alla funktioner ca en månad innan du
behöver bestämma dig för att köpa en licens. När du
betalat licensen får du en kodnyckel. Licensen aktiveras genom att du kopierar in kodnyckeln i programmet
under fliken Hjälp.
Använd Disgen 8 och Disgen 2016
Har du redan Disgen 8 installerad på datorn så kan
du fortsätta att använda det samtidigt som du testar nya
Disgen 2016. Datamapparna ligger helt åtskilda så det
kan inte hända något med dina datamappar i Disgen 8.
Däremot ska du inte registrera något nytt i Disgen
2016 under tiden du testar och du samtidigt använder
Disgen 8. Det går inte att backa tillbaka mapparna till
Disgen 8.
Loggfil
Du kan också prova att konvertera en datamapp från
Disgen 8 till nya Disgen 2016. Konverteringen innebär
att dina data kopieras och läses in i nya Disgen 2016.
När man konverterar en datamapp skapas det en loggfil
som du bör läsa. I loggfilen kan du se om programmet
fått något problem vid inläsningen. Då kan du gå tillbaka till Disgen 8 och rätta till eventuella felaktigheter
och sedan konvertera datamappen på nytt.
Innan du börjar konvertera bör du kontrollera i Disgen 8 att det inte finns några dubbla notiser för födelse
eller död. Om det skulle finnas dubbla notiser avbryts
konverteringen och du måste då åtgärda problemet. Informationen i den dubbla notisen kan skrivas in som
t.ex. en fotnot i stället.

Konvertering från Disgen 8 till Disgen
2016

Starta konverteringen
När du startat Disgen 2016 kan du på Välkomstsidan
välja länken ”Kopiera min släktforskning från en Disgen 8-datamapp”. Det finns mer att läsa om du klickar
på (Mer information) som står alldeles efter länken. Ett
annat alternativ är att klicka på Verktyg i menyraden
och välja ”Konvertera Disgen 8-datamapp”. I konverteringsprogrammet väljer du det översta alternativet:
”Konvertera databasen på den här datorn”. Alternativ
två och tre används av dem som har Disgen 8 på en
dator och ska använda nya Disgen 2016 på en annan
dator.
Flockar
Begreppet flockar är borttaget i Disgen 2016. Första
gången du konverterar får du bestämma om du vill föra
över informationen om de flockar som du eventuellt
har skapat. Personerna kommer i så fall att vara märkta
med flaggor, en flagga för varje flock.

Personidentitet
Alla personer får en ny personidentitet av det nya
programmet. Om du vill spara den gamla identiteten
med flock- och löpnummer som en referens kan du välja också det vid konverteringen.
Problem
När konverteringen är klar och du i loggfilen hittat rapporterade brister bör du, för att höja kvaliteten
på din forskning, åtgärda åtminstone de rader som är
rödmarkerade.
Det kan t.ex. vara en källhänvisning som inte pekar
på en källa utan på en grupp som felaktigt lagts under
en källa. Det nya programmet tillåter inte en grupp som
källreferens. Det måste vara en källa eller en hänvisning under en källa. Om det finns en lämplig överliggande källa kommer konverteringen att välja den i stället. I annat fall skapas en ny källa, ”Källor skapade av
konverteringen”. Dessa källor hamnar i en grupp under
översta gruppen i källträdet.
Om det finns ett felmeddelande om att en bildfil saknas, har du troligen försett filen med ett nytt namn, flyttat eller tagit bort den.
Faddrar blir i nya Disgen 2016 personer och inte
bara en notis. Alla faddrar blir tilldelade en flagga som
heter ”Importerad fadder, risk för dubblett”. Du kan
söka reda på alla faddrar med hjälp av flaggorna. Ett
sätt att få ordning kan vara att hantera faddrarna en och
en och se till att det inte skapats dubbletter. Flera av
faddrarna kan ju vara släktingar och ska då bytas ut till
den redan registrerade personen.
Loggfilen finns också att hämta om du i menyn
klickar på Arkiv och väljer Öppna textfil.
Vad som inte konverteras
Listan över Favoritpersoner eller skapade släktböcker blir inte konverterade. Det beror delvis på att
personidentiteterna ändras. Inte heller de egna utskriftsmallarna följer med i konverteringen eftersom utskriftsmallar hanteras på ett annat, enklare sätt i det nya programmet.
Då du kan ha båda programmen öppna samtidigt är
det relativt enkelt att återskapa de uppgifter du vill ha i
det nya programmet.
Om konverteringsprogrammet inte hittar alla mappar du vill ha konverterade, så kan du själv, med hjälp
av knappen Lägg till, lägga till dem i dialogen Välj
datamappar. Programmet konverterar automatiskt den
mapp som användes senast.

Om du behöver hjälp

Kursbok
DIS-Bergslagens kursbok Grundkurs har nu anpassats till Disgen 2016. Den kan användas vid lärarledd
undervisning eller vid självstudier. En kurs genomförs
på åtta träffar med vardera fyra lektionstimmar. Varje
träff motsvarar ett avsnitt i kursboken. De områden,
som berörs, är i huvudsak följande:
- Registrera personer, orter, källor, faddrar,
relationer, barn
- Hantera notiser, lägg in, koppla loss, radera
- Hantera Flaggor
- Hantera Bilder
- Göra Sökningar
- Göra Utskrifter
För varje lektionsavsnitt finns en säkerhetskopia där
lärarlösningen är registrerad. Säkerhetskopiorna kan
laddas ner från Dis hemsida. De är namnsatta enligt
följande:
- Avsnitt 0: för nollställning av databasen
- Avsnitt 1 – 8: med lärarlösningen efter
genomfört avsnitt
Utöver de åtta lektionsavsnitten finns ett avsnitt 9,
Fördjupning. Det ingår normalt inte i kursen men kan
användas av den, som vill få ytterligare kunskaper i användningen av Disgen. Här tas bl.a. följande områden
upp:
- Säkerhetskopiering till hårddisk och externt
medium
- Byte av datamapp i Disgen
- Grunderna i Kartfunktionen
- Konvertera till Disgenorter
- Sätta flaggor på hel släktgren
- Dubblettsökning
Den inbyggda hjälpen
Hjälpen i Disgen 2016 är anpassad till den nya programversionen och täcker in stora delar av programfunktionerna.

Faddrar

Den som behöver mer hjälp kan alltid vända sig till
någon av föreningens faddrar.
Besök Dis hemsida dis.se. Klicka på Föreningen –
Faddrar och välj sedan den miljö, t ex Windows, där
Disgen används. Då visas en lista över faddrar, som kan
hjälpa till vid problem.

Utdrag ur brev från Sverige till USA 1918
Exempel på hur det var i Sverige för 100 år sedan. Utdrag ur brevet:
... en tredjedel massa i brödet, två tredjedelar mjöl i
blandningen så några år hädanefter så växer det stor
skog i oss så att vi kan börja såga plank och sända till
utlandet. ....
/Skrivet av Elsmarie Strömbergs farmors far till sonen
i USA
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Nya medlemmar i DIS-Bergslagen

Följande nya medlemmar, sedan föregående tidning, hälsas hjärtligt välkomna i vår förening:
Medl
21980
45806
48715
50242
54206
54634
54641
54642
54680
54681
54701
54708
54713
54715
54729
54746
54749
54750
54756
54781
54804
54816
54825
54829
54839
54862
54870
54873
54876
54880

Namn			
Postadress
Roland Fransson
Hedemora
Bengt Salander		
Kristinehamn
Yvette Charlesdotter
Eskilstuna
Christina Hellström
Enköping
Åsa Tallroth		
Eskilstuna
Maria Mäcs		
Leksand
Fredrik Krook		
Lindesberg
Håkan Sundin		
Dyltabruk
Anna Landgren		
Västerås
Torbjörn Wedholm
Västerås
Lars Malmquist		
Strängnäs
Tom Fredriksson
Eskilstuna
Lennart Johansson
Kungsör
Ulla Ericsson		
Sala
Urban Flodström
Örebro
Gunnar Eriksson
Bjursås
Bo Faxén		
Karlstad
Jan-Erik Carlsson
Björkvik
Eva Eriksson		
Kumla
Sten Eriksson		
Filipstad
Eva-Marie Ericsson
Gunnarskog
Peter Werne		
Hallstahammar
Kristin Ludvigsson
Kolsva
Anna-Karin Andersson Nyhammar
Jörgen Larsson		
Fjugesta
Lena Norrgård		
Leksand
Bengt-Åke Svenningsson Karlstad
Rita Lind		
Örebro
Ove Eriksson		
Köping
Claes Andersson
Hallstahammr

54888
54899
54904
54916
54980
54982
55080
55083
55084
55085
55092
55105
55111
55120
55126
55127
55130
55133
55143
55145
55146
55156
55158
55176
55179
55190
55201
55216
55219

Heléne Svensson
Ludvika
Margita Camming
Västerås
Erik Wallgren		
Örebro
Lars-Göran Nilsson
Västerås
Monica Magnusson
Västra Ämtervik
Margareta Pettersson Kristinehamn
Eva Thorell		
Kumla
Göran Appelskog
Kumla
Inger Olzon		
Borlänge
Monica Bengtsson
Örebro
Elisabeth Arvemo
Molkom
Agneta Rönnqvist
Borlänge
Hans-Erik Mogren
Kristinehamn
Karin Sundström
Borlänge
Tommy Hanning
Strängnäs
Peter Nenzén		
Karlstad
Stig-Göran Åkerberg Kvicksund
Kerstin Aulin		
Eskilstuna
Rolf Stridfeldt		
Örebro
Jonas Wijk		
Uddeholm
Roland Andersson
Fagersta
Johanna Sahlin		
Örebro
Lena Persson		
Karlskoga
John Carlesten		
Västerås
Ulrika Kvarnström Nordlund Mora
Johnny Jansson		
Karlskoga
Britt-Louise Falkenström Närkesberg
Inga Davidsson-Friberg Örebro
Camilla Löwbom-Tällén Avesta

Den 12 november 2016 hälsas du ”Välkommen
hem” till de svenska arkiven. Temat handlar bland annat om bostadsplanering, inredning, migration och
hembygd. Vad – eller vilka – är hemma för dig? Hur
byggdes det svenska folkhemmet? Hur har våra förfäder levt? Vad var högsta mode i 1700-talets hem?
Under 2016 har vi också anledning att fira lite extra.
Tryckfrihetsförordningen trädde i kraft 1766 och fyller alltså 250 år i demokratins tjänst. Rätten att fritt uttrycka sina åsikter och den insyn i våra offentliga arkiv
som rätten att ta del av allmänna handlingar innebär är
fortfarande, 250 år senare, unik på många sätt. Självklart uppmärksammar vi Tryckfrihetsförordningen på
Arkivens dag.
Besök ett arkiv den 12 november och känn dig som
hemma.
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Tematräffar
Västerås:
Torsdagen den 29 september 2016 kl. 17.30
Plats: Karlsgatan 1, Västerås
Tema: Peter Sjölund berättar om DNA i släktforskningen.
Denna träff sker i samarbete med Västerås Släktforskarklubb och Västmanlands museum
Söndagen den 23 oktober 2016 kl. 15.00
Plats: ABFs lokaler i Culturen, Västerås
Tema: Brage Lundström och Jan Wallin berättar om
olika sätt att göra släktböcker
Söndagen den 20 november 2016 kl. 14.30
Plats:Box 2 (markplanet) i Culturen, Västerås
Halvårsmöte/höstmöte (se separat plats i tidningen)
Tema: Niklas Hertzman berättar om vad man hitta i
nya Arkiv Digital.
Tematräffar på andra orter:
Planeringen av tematräffar pågår även på andra orter
i vårt område.
Se www.dis-bergslagen.se

Medlemsträffar
DIS-Bergslagen i Västerås
Vi finns i ABFs lokaler i Culturen (onsdagar udda
veckor).
Följande datum gäller för hösten:
September: 14 och 28
Oktober: 12 och 26
November: 9 och 23
December: 6 (observera tisdag)
Tiden är som vanligt onsdagar mellan kl. 17.00 och
kl. 20.00. Senaste ankomst är kl. 19.00.
Vi har ett antal datorer med olika abonnemang samt
diverse släktforskningsskivor. Ta gärna med egen dator
om du vill ha hjälp med eget material.

DIS medlemsservice
Alla Dis-medlemmar, oberoende av regionföreningstillhörighet, har samma tillgång till individuell medlemsservice från Dis kansli, Dis-faddrar, Disbyt-ombud,
Dispos-ombud och andra gemensamma funktionärer.
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DIS-Bergslagens höstmöte
Söndagen den 20 november 2016
kl 14.30
Culturen, Sintervägen 6, Västerås
Vid höstmötet skall enligt § 9 i stadgarna följande
ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två personer, tillika rösträknare, att
jämte mötesordförande justera protokollet
Fråga om mötet är behörigen utlyst
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till medlemsavgifter
Styrelsens förslag till budget för 2017
Övriga ärenden

Vägbeskrivning för den som kommer med bil:
Åk in mot centrum från E18, exempelvis fråm
Emaus motet fram till Cityringen. Utmed Cityringen
i den östra delen (Östra Ringvägen) ligger Culturen.
Utanför finns parkeringsplatser med parkeringsauto-

Avsändare: DIS-Bergslagen
c/o Elsmarie Strömberg
Patentgatan 15, lgh 1103
722 26 Västerås

Vid årsmötet i Västerås den 11 mars avtackades
Brage Lundström efter många år som ordförande i DISBergslagen.
Han har under många år varit en eldsjäl för oss släktforskare, bl.a. genom sitt gedigna intresse för bergsbruk
och kartforskning. Han har också skrivit ett antal böcker/häften om hyttor och hamrar m.m. samt hur man kan
göra släktböcker. Ett av hans stora intressen idag är att
själv binda in sin forskning i vackra böcker.
Efter årsmötet hade Susann Levál från Västmanlands läns museum (susann.leval@ltv.se) bjudits in för
att berätta om projektet Kulturarvsportalen i Västmanland, vilket kommer att bli klart för allmänheten under
året.
Projekt Kulturarvsportal Västmanland
Projektet ska i samverkan med länets kulturarvsaktörer skapa en inspirerande digital mötesplats, där institutioner, föreningar och allmänheten
kan visa, dela och kommentera digitaliserat kulturarvsmaterial och -information.

Nedan ses några av deltagarna vid årsmötet.
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Osorterad
Brevsändning

