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Redaktörens spalt
av Elsmarie Strömberg

Vid släktforskardagarna i Växjö 2018 berättade Håkan Johansson (som även är Disbytombud) om Dispos. Dispos är en förmån för
medlemmar i DIS och kan göra det lättare att
hitta länkar till kyrkböcker hos Riksarkivet
(SVAR), Arkiv Digital (AD) eller Ancestry.

Gott Nytt År alla släktforskare!
Det har varit en intressant höst för oss släktforskare med nytt material i Arkiv Digital, DISBergslagens nya kursbok för Disgen 2018, den
nya dödskivan och mycket annat.
Vid vårt höstmöte i november kom Tor-Leif
Björklund från Linköping och berättade om hur
man kan använda kartor (både aktuella och historiska) i sin släktforskning och hur man gör
detta i Disgen. Man kan hitta en handledning på
nätet som är gratis:

På DIS-Bergslagens hemsida finns en lathund
(www.dis-bergslagen.se /Handledningar).
Dispos hittar du på DIS hemsida www.dis.se/dispos.
Disbyt är ytterligare ett hjälpmedel i din
forskning.

http://www.bjorngj.se/kartkurs

Varför inte göra ett Disbytutdrag eller
gedcomfil och skicka till närmaste Disbytombud (Håkan Johansson eller Kerstin
Malm). E-postadresserna finner du på sid 2.

Jag rekommenderar varmt att man går in på
DIS hemsida (dis.se) och läser mer om karthantering .

Läs gärna mer på DIS hemsida (www.dis.se).
Jag vill även berätta om två föreläsningar i Västerås
under våren.
Den första äger rum tisdagen den 5 februari 2019 kl.
17.00 i ABF Culturen då Jan Wallin från Örebro kommer
att berätta om bildhantering i släktforskningen.
Den andra äger rum i samband med årsmötet den 24
februari 2019 kl. 15.00 då Josephine Nilsson från DIS
kommer att berätta om utskrifter i Disgen.
Eftersom vår medlemstidning endast kommer ut med
två nummer per år hoppas jag att alla regelbundet går in
på DIS-Bergslagens hemsida för att se vad som händer i
vår region.

Fotot är från DIS hemsida

Kom ihåg adressändring samt ändring av mailadress!
Efter varje utskick av Disponibelt kommer ett antal exemplar i retur med adressaten okänd.
Samma sak händer vid mailutskicken. Ett antal kommer tillbaka som ”mailstuds”, vilket betyder att mailadressen
är felaktig.
V.v. gå in på DIS hemsida och kontrollera att dina uppgifter är korrekta.
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En unik runsten och starka kvinnor i Fläckebo
av Gun Utterström

I Fläckebo, Sala kommun, några hundratal meter
sydväst om kyrkan står en unik runsten från 1000talet. Den är unik på det sättet att den är rest till
minnet av en kvinna.

Holmgöts hyllning till hustrun kan vara Västmanlands äldsta dikt. Texten ger också en upplysning om
att hennes ställning på gården var stark, vilket
kanske inte var helt ovanligt vid slutat av vikingatiden.
Hassmyra ligger nordost om Fläcksjön, nära kyrkan. Fläcksjön, ”den flata sjön”, är en grund sjö som
fått ge sitt namn till socknen Fläckebo.
I västra delen av Fläcksjön ligger Braheholmen. På
1500-talet hette ön Axholmen och ägdes av familjen
Brahe. År 1598 lät Magnus Brahe uppföra en större
tvåvånings slottsbyggnad av sten med tinnar och
torn. Byggnaden fick namnet Axholms slott. När
Magnus Brahe dog år 1633 ärvdes Axholmen med
slott och flera byggnader av dottern Ebba Magnusdotter Brahe.
Ebba Brahe, som var hovdam och grevinna, och
kung Gustav II Adolf var förälskade i varandra och
ville gifta sig. Förälskelsen finns dokumenterad i
brevväxling och det finns många romantiska sägner
och berättelser om den. Det blev dock inte något giftermål.

Enligt berättelsen hittades den i en åker på 1660talet. Något senare sprack den sönder i två delar.
Den lagades och fick sin plats intill hembygdsgården
Gammelgården år 1900.
Stenen är lite illa åtgången, det är svårt att se runor
och bild, och stenen har en lite undanskymd placering. I mitten av stenen finns inristat ett större djur
omgivet av en runslinga. Runristaren Röde Balle var
känd. Han verkade i Uppland och runt Mälaren på
1000-talet. Djurfiguren var ett av hans kännetecken.
”Den gode bonden Holmgöt lät resa stenen efter
Odendis, sin hustru.
Det kommer icke till Hassmyra en husfru som
bättre för gård råder.
Röde Balle ristade dessa runor.
Till Sigmund var Odendis en god syster.”

Änkedrottningen, kungens mor, Kristina av
Holstein-Gottorp, motsatte sig äktenskapsplanerna.
Hon hade andra planer för sonen. Ebba var inte fin
nog. Att kungen friade till Ebba och bad hennes far
om tillåtelse hjälpte inte. Våren 1615 stod det klart
att Kristina inte skulle ge efter och kung Gustav II
Adolf fick ge upp planen på att få gifta sig med Ebba.
Sägnen berättar att änkedrottning Kristina meddelat Ebba att det inte skulle bli något giftermål. Kristina skrev med en diamantring på en glasruta i
Stockholms slott: ”Det ena du vill, det andra du skall,
så pläga det gå i dylika fall.”
Ebba svarade på samma fönster: ”Jag är förnöjd
med lotten min och tackar Gud för nåden sin.”
Senare samma år friade Jakob de la Gardie och
Ebba svarade ja. De gifte sig år 1618 och fick ett lyckligt äktenskap med många barn.
När Ebba Brahe blivit änka år 1652 administrerade
hon familjens gods och gårdar. I dessa ingick också
många järn- och bergsbruk. Hon var duglig och intresserade sig för driften. Hon såg också till att
det järn som producerades vid familjens bruk var av
hög kvalitet, och det blev känt som "grevinnans
järn".
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Öster om kyrkan finns byggnadsminnesförklarade
kyrkstallar. De äldsta är från 1700-talet och användes
till hästarna vid kyrkobesök.

Efter Ebbas död år 1674 minskade intresset för Axholmen. Slottet övergavs i början av 1700-talet och
en ny huvudbyggnad uppfördes på fastlandet, nuvarande Axholms gård. Slottet på ön brann ned och
bara grunden stod kvar. Den dåvarande ägaren,
greve Knut Posse, lät i början av 1800-talet uppföra
en miniatyr av det ursprungliga slottet på den gamla
grunden. Den byggnaden finns fortfarande kvar. År
1914 skänktes ön till Fläckebo församling. Ön heter
nu Braheholmen och byggnaden kallas Ebba Brahes
paviljong.
Fläckebo församling fanns redan på medeltiden
och var fram till 1962 ett eget pastorat. Från 1962 till
2008 var den en annexförsamling i pastoratet Västerfärnebo, Fläckebo och Karbenning. År 2008 uppgick församlingen i Västerfärnebo – Fläckebo församling.

Väster om kyrkan ligger kyrkogården med utsikt
ner mot Fläcksjön. Kyrkogården är vacker och stämningsfull med mycket natur, stenar och träd.
Kyrkoherde Hans Oskar Thorvall var verksam i
Fläckebo från år 1877. Hans barnbarn, Kerstin Thorvall, känd tecknare, journalist och framför allt författare, är begravd i Fläckebo. Intill familjegraven med
farfar och andra familjemedlemmar har hon en egen
gravsten.

Kyrkan ligger mycket vackert på en höjd intill nordöstra delen av Fläcksjön. De äldsta delarna av kyrkan
är från slutet av 1400-talet, då en rektangulär gråstenskyrka. Efter några om- och tillbyggnader har
den fått sitt nuvarande utseende med torn och spira.

Alla foton är tagna av Gun Utterström
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Brev från en återvändare
av Orvar Asplund

För 100 år sedan innan internet med sina sociala
medier fanns var brevet en viktig informationskälla
där delgavs uppgifter om hälsa, tillgång till arbete,
hur skörden blev och mycket mer. Brevet nedan är
inget undantag från detta.

Lakene den 23/6 1908
Broder Ole samt Anhöriga. Jag vill nu Skrifva
några rader så ni får höra hur vi mår här hemma.
vi äro för närvarande alla Friska så jag får säga att
alt är got och väl. Pappa är tämligen kry af sig äfter
sinn höga ålder så det är ej mera att bejära. hann
har äfen denna Wår tagit bar mycke Fisk äfen knogar hann med varjehanda.

Brevet är skrivet av Otto Asplund sju månader efter
att han kommit tillbaka från Amerika där han varit i
5 år och bland annat besökt sina två bröder Olof
Emil och Valfrid i Michigan.

Jag var i Winter med på Stenarbete vi bygde en
Bro öfver Bäcken vid Timansfal der som Lansvägen
går öfver och nu i Somar är jag med och brer ut
Grus samt reparerar Wägen emelan Skoga och
Krako. Betalningen är 3 kr om dagen så det är väl
ej så hög dagspänning menn det är i alla fall bra att
få vara så nära vid så mann kann gå hemm till
varje Kväll. vi har här haft en ganska fin försommar så Grödan ser nu ganska Låvande ut.

När han skriver brevet bor han i föräldrahemmet
tillsammans med sin far Sven 81 år gammal och änkling sen 11 år tillbaka samt sin syster Beda (min farmor) och hennes son Oskar 2 ½ år gammal (min
far)
Jag fick tillgång till brevet genom ett barnbarnbarnbarn till brevets mottagare Ole som hittat några
brev skrivna på svenska och undrade om jag kunde
översätta dom till engelska

Undrar hur det är i Michigan jag får tacka Eder
så mycket för Presänterna som ni sände med Nils
till oss det är ganska roligt att se att ni inte har
glömt bort oss. Det var ganska roligt få träff Nils
och höra att ni alla voro Friska menn hann hadde
också Ledsama Nyheter att berätta nämligen om
Andra och Mary det var i Saning ganska hemskt att
höra att det skulle gå så skall vara bra svårt för di
stakars Barnen att blifva utan både Mor och Far
när di äro så små.

Jag har försökt att återge brevet i sitt ursprungliga
skick det vill säga återgett brevet med de stavningar
som gällde vid denna tid samt dialektala uttryck.

Jag hörde af Nils att det är ont om Arbete i Michigan nu äfen har jag sett i Tidningarne att det ska
vara skralt öfver hela Landet menn jag hörde att du
hade knog vilket är got höra hoppas väl det blir
bättre nästa år.
Nils har nu rest till Sundsvall jag vet ej om hann
stanar der menn det Antager jag att hann gör om
hann får något kong som hann brukar säga. Ja vi
har nu Misomar det skulle att vara ganska roligt
om ni var här hemma så vi finge vara tillsammans
ty det är i saning ganska sjönt här vid denna tid på
åretJag får nu afsluta de Käraste hälsningar till Eder
alla från oss din Broder Otto Asplund
Skrifv nu snart så jag får höra hur ni mår
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Gamla brev—roliga och rörande
av Gunvor Lundberg (en av våra medlemmar)

I en gammal kartong med papper som legat på vinden i mitt barndomshem skrev jag och min syster
rent innehållet och sparade på våra datorer. Originalen är inlämnade till arkivet i Järnboås.
Den siste ägaren i den här gamla bergsmanssläkten
sålde gården 1902 och avled i Örebro 1905. Förmodligen har kartongen legat där sedan hans tid.
Följande har vi läst någonstans, troligen i Nora
Stads och Bergslags tidning: Vid bruksidkarens Israel Olssons grav i Järnboås tolkade kyrkoherde
Ramström i högstämda ord, vad den bortgångne varit för bygdens folk till råd och hjälp: ”När han gick
bort kändes det som den största furan i socknen fallit.”

Att barnens lott, så väl då, som vid den öfverlevande makens död skall delas lika, emellan
Söner och Döttrar Dock så att de då oförseddde flickorna, af oskift bo såsom bröllopslott
undfå 100 Riksdaler Banco hvardera, som
ock Sönerna lika mycket vardera om det ej
skett förut.

3.

4.

Om Gud behagar mig före min Hustru hädankalla skall hon äga fri disposition till
hufvuByggningen Som vi nu bor uti, Sin
Lifstid, samt öfriga hus till sitt behof efter
öfverenskommelse.

Nu får jag med ödmjukaste tackSägelse tacka min
ömmaste mor även kommer jag med tårar ihog min
bortgångna Fader, som dog i min ungdom, jag kan
aldrig förglömma dem, jag kan aldrig full tacka
min ömma mor för så många sörjande stunder mor
har haft för mig, för mina åtskilliga sjukdomar som
jag har varit besvärad med. Men jag föreställer mig
därföre idag att jag såsom min skyldighet fordrar ej
munteligen kan taga mitt afsked. Derföre tolkar jag
desse ord till hjelp för min svaghet då jag nu går så
gott som till ett främmande land, att framlefva
mina återstående Dagar, Ja tiden är kommen att
jag måste fara hädan och lemna min ömma mors
omvårdnad, jag går….

Som ingenting är vissare än döden och ingenting
ovissare än Dödsstunden så hafva undertecknade
makar öfverenskommit att för våra barns bästa
emedan hällsan och sundt förnuft det tillåter göra
följande testaments tänkta (?) förordnande

2.

6.

Högt älskade och ömmaste mor
Såsom föräldrar

Testamentsförordnande (osäkert vem som
skrev detta)

Att vilkendera av oss som Gud Behagar först
hädankalla så skall boet, emellan den
öfverlefvande maken och barnen efter lag
delas, så vida de ej annorlunda då vilja
öfverenskomma som stånde dem fritt.

Dottren Anna och hennes man Olof Jansson
får aldrig emottaga något arf, utan tillfaller
den Lott som dem tillkommer deras barn,
men i Händelse Anna blifver änka, eller kommer att göra Boskillnad med Olof Jansson, så
får hon sjelf det emottaga och disponera.

Brev från Katarina 25 år som ska gifta sig

Sedan var det två ägarbyten innan min morfar
köpte gården 1918.

1.

5.

Sen har bladet gått av / Andra sidan:
Nu får jag med stor önskan bedja eder mina
hemma hvarande syskon att ni omgaf med vår
ömma mor med vänlighet, förtrolighet som så
många trötta fjät har trampat för oss alla, jag beder upptag detta icke illa, ja tack vare eder alla
Ja Gud låte oss aldrig glömma att så lefva att när
lifvet ändas här, får in i Himlen gå, och slippa allt
besvär, ja mer än trefallt, säll är både Ni och jag om
vi den sista kväll skils hän med godt behag.

Som de nu redan gifta barnen bekommit vid
deras flyttning en ko, en fjäderbolster, en
kudde, en fårskinnsfäll, en silvermatsked och
en kopparbunke, så skall också när Gud kallar oss någondera hädan äfven de öfrige barnen undfå lika däremot av odelt bo så vida
det ej förut skett.

Herren förläne oss alle sin nåd därtill önskar af
allt hjerta eder älskade dotter
Lindesby år 1838 Cari Nilsdotter
Catarina Nilsdotter f 1813-29-10
Tvilling med Nils
Gift 1838 m Erik Olsson Gamla Viker 1812-1863

Att yngsta sonen Eric ej själv får sitt arv disponera innan han fyllt 25 års ålder såvida
han därförinnan icke kommer att träda i äktenskap, med dertill skickelig maka.
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Säkerhetskopiering i Disgen
av Jan Wallin, fadder

Man kan bocka av mappar som man inte vill ha
med, många bilder och kartor kan ta mycket plats
och därmed lång tid att säkerhetskopiera.

Det kan tyckas överflödigt att nämna att säkerhetskopiering är viktigt, men det händer då och då att
släktforskare tappat sina data och saknar möjlighet
att återskapa sin databas.

Ett smart sätt är att först göra en säkerhetskopia
som inkluderar alla mappar som går att bocka för, då
får man en stor zip-fil.

Varför skapar man säkerhetskopior och när behövs
de?
•

När datorn kraschar eller blir stulen, då är det
bara att köpa en ny dator, installera Disgen
2018 och återläsa en säkerhetskopia från t ex
USB-minne.

•

När man använder flera datorer är det lämpligt att överföra aktuell databas från den ena
till den andra datorn med hjälp av säkerhetskopior.

•

När man vill göra strukturella ändringar, importera data eller stora raderingar i databasen
så börja först med att göra en säkerhetskopia
och visar det sig att ändringen inte blev bra är
det bara att återläsa.

Nästa gång man vill säkerhetskopiera och inte tillfört några filer i de avbockningsbara mapparna kan
man exkludera dessa. När man sedan vill återläsa så
väljer man först den senaste "stora" filen och därefter
den senaste "mindre" filen.
Observera att inte alla filer i mappen DgTmp tas
med, filerna ska ju vara temporära. Zip-filer i undermappen DgBackup tas inte heller med. Vill man ha
dessa mappar säkrade så får man kopiera själv med
Utforskaren
Datamappens undermapp ...\DgBackup kommer
med tiden att fyllas på med zippade säkerhetsfiler.
Dessa ligger på den egna hårddisken oftast C:.
Med Utforskaren kopieras senaste säkerhetskopian
till externt medium. Regelbundet bör man städa bort
gamla säkerhetsfiler i DgBackup och spara endast de
5 - 10 senaste kopiorna.

Det finns flera sätt att säkerhetskopiera sin släktdatabas. Grunden är att ha flera kopior på olika externa
lagringsmedier: Externa hårddiskar, NAS-diskar,
USB-minnen, DVD (nu gammal teknik), och lagringsutrymmen hos olika leverantörer av molntjänster på Internet.

Det är bra att ha några generationer av säkerhetskopior bakåt, om man upptäcker att man gjort något
fel så kan felet återställas även om det har gått en tid
innan upptäckt.

Det är databaserna som är viktiga att säkerhetskopiera, programmen går alltid att ladda ner igen. Databaserna innehåller alla dina egna uppgifter och
inställningar i använd programvara.

Även om det går att spara säkerhetskopior direkt
till externt medium så rekommenderas att först
skapa kopian på standardplatsen och sedan vidarekopiera till det externa mediet. Glöm inte att städa
bort de gamla säkerhetsfilerna på de externa platserna!

Man kan ha flera släktdatabaser och då måste var
och en av dem säkerhetskopieras.
Ett alternativ är att med hjälp av Utforskaren i
Windows kopiera hela mappen som innehåller databasen, t ex ...\Disgen\Datamapp_x1\ och klistra in
den på externt lagringsutrymme. x1 ersätts här med
ett namn som för din egen del identifierar din datamapp.

Har man flera datamappar är det viktigt att hålla
isär säkerhetsfilerna på externa medier. Det går inte
av zip-filens namn att se från vilken datamapp den
kommer.
Skapa därför först nya mappar, en för varje datamapp, t ex \Disgen\Backup\x1\ där du klistrar in zip
-filen. Upprepa för nästa \Disgen\Backup\x2\ osv.

Ett annat sätt, som starkt rekommenderas, är att
använda Disgens egen funktion för säkerhetskopiering.

Nytt för Disgen 2018 är att det finns möjlighet att
skapa ett separat utrymme för kartor, dessa kan vara
stora och många.

Välj Verktyg/Säkerhetskopiering/Skapa säkerhetskopia... man får då ett förslag var filen sparas,
ex ...\Disgen\Datamapp_x1\DgBackup\ och namnet
på den komprimerade zip-filen, ex
DG2018_20181108_0010.zip.
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Kursboken för Disgen
av Gun Utterström och
Göran Thomasson
Under ganska många
år har vi arbetat med
att ta fram kursböcker
för programmet
Disgen.

Kartförrådet (mappnamnet MapSpace) skapas utanför datamapparna och används gemensamt för alla
datamappar. Kartförrådet måste säkerhetskopieras
för sig.
Hur kartförrådet skapas och hur aktiveringen görs i
varje datamapp finns beskrivet i Handledningen,
https://www.dis.se/underlagskartor.

Arbetet med att skriva
kursböcker har varit
en rolig, stimulerande
och lärorik tid men
stundtals också mycket tidskrävande. Annat i livet har periodvis fått stå tillbaka.

Mappen med bilder, DgPic, kan bli stor. Ibland kan
det vara idé att säkerhetskopiera den för sig på
samma sätt som MapSpace.
För att hålla nere lagringsvolymer i DgPic så kan
man bildbehandla varje bild med storleksanpassning
så de blir max 50 -200 kB stora. Avfotograferade
svartvita bilder innehåller en mängd grå-gul-bruna
nyanser och dessa bilder kan med fördel konverteras
till gråa. Använd separata bildbehandlingsprogram.

Vi har nu kommit
fram till att det är
dags för ett avslut av vårt skrivarengagemang. En för
oss lämplig tidpunkt skulle vara när kursboken för
Disgen 2018 var färdigställd.

Till Disgen 8.2 skrev vi en Grundkurs och en
Fortsättningskurs. Till Disgen 2016 och Disgen 2018
har boken varit en utökad grundkurs, kompletterad
med en fördjupningsdel.

Några kommentarer
Här är en varning för att placera sin egen aktiva
datamapp i lagringsutrymme som olika leverantörer
av molntjänster på internet tillhandahåller.

Det har från början funnits handledningar framtagna av DIS-Bergslagen. Kursböckerna för Disgen
är en vidareutveckling av handledningarna. Medförfattare till de äldre kursböckerna har varit Åke
Dahlqvist, Köping och Jan Wallin, Örebro.

Disgen är inte anpassat för att klara samtidig uppdatering och synkronisering med operatörernas säkerhetssystem.
Därför bör datamappen alltid placeras på den egna
hårddisken och helst på standardplatsen under ...\Mina dokument\Disgen\.

Tidigare har det varit regionföreningen DISBergslagen som låtit trycka och som har sålt och levererat kursböckerna.

Leverantörer av molntjänster skärper alltmer villkoren så att den som inte använt molntjänsten under
t ex 12 månader får sina filer raderade.

De senaste upplagorna av böckerna har marknadsförts, sålts och levererats av föreningen DIS i
Linköping.
Många nybörjare och andra användare av programmet Disgen har genom åren använt DISBergslagens kursböcker för att lära sig att hantera
programmet på ett enkelt och bra sätt.
Även till nästa programversion, som beräknas
komma under våren 2019, kommer föreningen DIS
att kunna sälja en kursbok. Den kommer dock inte
att vara författad och framtagen av oss i regionföreningen DIS-Bergslagen.
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Nya medlemmar
sedan föregående nummer

Medl nr
57320
57326
57330
57347
57364
57373
57375
57377
57378
57386
57393
57412
57419
57426
57427
57433
57434
57437
57450
57452
57457
57460
57466
57467
57470
57474
57481
57489
57503
57520
57530
57537
57549
57556

Namn
Peter Flood
Anita Holmberg
Marianne Fröding
Ann Wallman
Bo Persson
Marianne Ekman
Birgitta Johansson
Thomas Johansson
Lisbeth Fröding
Liz Randin
Torbjörn Schödin
Jan-Folke Schelin
Barbro Larsson
Göran Svensson
Urban Hedlund
Hans Kjellberg
Lennart Wallmenius
Maria Wanche
Tord Smed
Angélique Wenell
Tony Lindell
Lars Sandblom
Kerstin Lindén
Liselott Nilsson
Anders Henriksson
Staffan Ruthström
Nils Erik Johansson
Torbjörn Johansson
Sören Andersson
Ulf Nilsson
Stig Berlin
Agneta Skalk
Håkan Unger
Tom Fredriksson

Postadress
KIL
SURAHAMMAR
KARLSTAD
ESKILSTUNA
VÄSTERÅS
ÖREBRO
HALLSBERG
VÄSTERÅS
KARLSTAD
FILIPSTAD
ESKILSTUNA
KARLSKOGA
FILIPSTAD
VÄSTERÅS
FALUN
LEKSAND
SKOGHALL
VINTROSA
INSJÖN
KUMLA
VÄSTERÅS
ÖREBRO
LUDVIKA
STRÄNGNÄS
FALUN
KRYLBO
VÄSTERÅS
GUNNARSKOG
ESKILSTUNA
FILIPSTAD
ESKILSTUNA
SIFFERBO
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA

Medl nr
57568
57571
57577
57585
57598
57599
57605
57612
57639
57645
57646
57660
57676
57683
57686
57701
57704
57708
57718
57722
57748
57751
57785
57788
57791
57795
57828
57830
57850
57856
57861
57863
57882
57885

Könsfördelning
DIS-Bergslagen

Postadress
SÖDERBÄRKE
ESKILSTUNA
AVESTA
KVICKSUND
VÄSTERÅS
VÄSTERÅS
ESKILSTUNA
BORLÄNGE
HAMMARÖ
KOPPARBERG
KRYLBO
KRISTINEHAMN
ASKERSUND
KARLSTAD
SÄTER
DEGERFORS
LIMA
VÄSTERÅS
VÅLBERG
KUMLA
VÄSTERÅS
ÖREBRO
ÖREBRO
HEDEMORA
ORSA
STALLARHOLMEN
LEKSAND
MORA
FRÖVI
VENJAN
KARLSKOGA
VÄSTERÅS
KARLSTAD
VINTROSA

Tematräffar
DIS-Bergslagen

Antal

Andel %

Kvinnor

569

37,3

Män

957

62,7

1526

100,0

Summa

Namn
Mildred Eggen
Anita Huss
Bengt-Ove Andersson
Claes Säfström
Annika Granebring
Håkan Eriksson
Thomas Berlin
Gunnel Björklund
Ingvar Gräsberg
Maud Mossberg
Hans Backlund
Anders Skogemyr
Ronny Lilja
Alf Gustafsson
Lars Arne Westlund
Olga Karlsson
Örjan Karlsson
Lena Petersson
Per Eriksson
Hans Björsmo
Björn Larsson
Lars Nordkvist
Mikael Rylander
Gunnar Sundgren
Karin Olmås-Hållén
Ulf Kronqvist
Kjell Lindgren
Alice Skoglund
Ulrika Lindberg
Mari-Louise Grudin
Henrik Jern
Harriet Holst
Lena Blomquist
Sonja Persson

Eventuella tematräffar i vårt område (som inte redan
finns i tidningen) kommer att finnas på vår hemsida
www.dis-bergslagen.se
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Medlemsträffar
i Västerås

Medlemsstatistik
2018-12-31
Centralort

Vi finns i ABFs lokaler i Culturen tisdagar jämna
veckor. Följande datum gäller för våren:

Antal DISBergslagen

Antal
endast DIS

Västerås

376

89

Örebro län utom Karlskoga

281

227

Dalarnas län

191

194

Värmlands län

135

288

Eskilstuna

114

174

KAK

109

41

2 april

Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad

65

87

16 april

Uppsala

44

0

Sala

35

22

Fagersta

26

10

Enköping

23

0

Katrineholm

10

0

114

0

Utlandet

3

0

SUMMA

1 526

1 132

Medlemstotal

2 658

Övriga regioner

Familjemedlemmar i DIS-B

26

22 januari
5 februari
19 februari
5 mars
19 mars

Tiden är som vanligt 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.
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Detta händer i Örebro under våren
Släktforska i Släktkällaren ,Västra Nobelgatan 24, Örebro
Alla medlemmar i DIS-Bergslagen har möjlighet att
utnyttja forskarresurserna i Släktkällaren, som är
Örebro Släktforskares föreningslokal.
Öppet måndagar och torsdagar kl. 14 – 18.
Du kan få hjälp av de guider som bemannar lokalen.
Välkommen!

Nybörjarkurs i Disgen 2018
Tid: Onsdagar kl. 14.00 – 16.30
Start: Förslag 6 feb 2019
Antal träffar: 5
Dagar: 6 feb, 13 feb, 20 feb, 27 feb och 6 mars
Plats: Örebro Släktforskare, Västra Nobelgatan 24
Deltagaravgift: 500 kr + kursbok ca 300 kr
Krav: Egen Disgen 2018-licens
Intresseanmälan till kursledare Jan Wallin, telefon
070-3877888 /
e-post: jan.wallin.orebro@telia.com
I samarbete med studieförbundet ABF

Öppet föredrag i Örebro
Tid: Tisdag 9 april kl. 18.30
Plats: Lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe, Örebro
Niklas Hertzman från Arkiv Digital berättar om alla
nyheter hos Arkivdigital.
Inträde 50 kr inkl. enkel kopp kaffe/thé.
Välkommen!

Tematräff
Tid: Onsdag 3 april kl. 18.30 - 21.00
Plats: Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, Örebro.
Tema: Strukturera och städa i dina släktdatabaser.
Handledare: Jan Wallin
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DIS-Bergslagens årsmöte
Söndagen den 24 februari 2019 kl. 15.00
Culturen, Sintervägen 6, Västerås

Enligt § 6 i föreningens stadgar ska vid årsmötet
följande punkter behandlas:
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.

Val av två personer, tillika rösträknare, att
jämte ordförande justera protokollet

3.

Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

4.

Fastställande av föredragningslista

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut
och ekonomisk redovisning

6.

Revisorns berättelse

7.

Fastställande av resultat– och balansräkning

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det är enkelt att hitta till oss

10.

Val av ordförande

Med bil

11.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

12.

Övriga val som styrelsen föreslår

13.

Fråga om valberedning

14.

Framställningar från styrelsen och behandling
av motioner från medlemmarna

15.

Förslag till verksamhetsplan och budget för
kommande år

16.

Övriga frågor att bereda av styrelsen

Om du kommer på E18: Ta avfart vid Emausmotet
mot centrum. Kör mot centrum och ta vänster i rondellen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen. Fortsätt 100
meter på Östra Ringvägen – CuLTUREN ligger nu på
din vänstra sida.
Parkering
Parkering finns i anslutning till huset. Skulle dessa
vara upptagna finns fler inom gångavstånd. Den första
halvtimmen är gratis om man trycker på den gröna
knappen på parkeringsautomaten. Därefter betalar
man enligt taxa som finns angivet på parkeringsautomaterna.

Stadgar och verksamhetsberättelse kommer att finnas på vår hemsida.

Med buss
Buss nummer 6 och 21 stannar vid hållplatsen

Efter årsmötet kommer vi att få lyssna på Josephine
Nilsson från DIS när hon berättar om utskrifter i
Disgen.

”Kopparlunden” precis utanför CuLTUREN.
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