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Arboga (text från Wikipedia) 

Bebyggelse i området tros ha funnits sedan 900-talet. Arboga blev en stad på 1200-talet.  

Franciskanerna grundade ett konvent i Arboga år 1285.  Namnet (in Arbugæ 1286) innehåller genitivformen 
singularis ar, från stammen a, med betydelsen 'å' och bughi 'båge eller böj' alltså 'åbåge', eller ett ord *arbughi, 
'åkrök'. 

Läs mer om Arboga på sidan 8. 
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Redaktörens spalt 

av Elsmarie Strömberg 

Ordförandens spalt 

av Lars-Göran Nilsson 

Hej alla släktforskningskollegor. Jag hoppas att alla 

har haft en givande släktforskning det senaste halvåret. 

Nu går vi in i en lugnare fas avseende släktforskning 

och kan också njuta av sommarens alla utbud och at-

traktioner. Vi inom styrelsen har dock redan börjat 

planera för hösten och de aktiviteter som skall genom-

föras. DIS-Bergslagen är en till ytan stor förening som 

har en befolkningstäthet som är mycket ojämn, från 

glesbygd i norra Dalarna till tättbefolkade områden 

mot Mälaren. Vår tyngdpunkt med aktiviteter och mö-

ten ligger i Västerås och Örebro. I Västerås har vi sche-

malagda träffar varannan vecka under hösten. Dit kan 

medlemmar i DIS komma och få hjälp med olika frå-

gor, till exempel om vårt program Disgen 2019 och hur 

man bäst använder detta. För att möta medlemmar har 

vi även ortsombud på flera orter som ställer upp och 

hjälper till. 

Vi är mycket intresserade av vad våra medlemmar 

utanför tätorterna önskar att föreningen kan ställa upp 

med. Handlar det om frågor på vårt släktforsknings-

program, kan dessa lösas på distans med hjälp av vår 

support, behövs lokala möten etc. etc? Vi i styrelsen är 

väldigt tacksamma för alla typer av svar, tips eller fun-

deringar. På sidan 2 hittar ni adresser till styrelsen och 

ni är välkomna att kontakta vem som helst. 

Den här gången riktar vi vår uppmaning framför allt 

till er som bor i Dalarna. Hur vill ni att vi organiserar 

oss? Vill ni ha en oförändrad förening eller vill ni att 

det till exempel bildas en underavdelning i Dalarna? 

Skall vi försöka få fler ortsombud? Vi välkomnar alla 

förslag på detta. 

Vid vårt årsmöte i slutet av februari presenterades 

vår nya styrelse. Vi tackade av Gerd Svensson efter 

18 år (!) som kassör och hälsade Kerstin Fallbrink 

välkommen till denna post. Gerd kommer dock att 

finnas kvar som suppleant i styrelsen. 

I övrigt är styrelsen intakt (se detaljer på sid 2). 

Vi hälsar också Christer Majtorp välkommen till 

vår förening som kartansvarig efter Brage Lund-

ström. 

Vill även berätta att vi äntligen kommit igång med 

vårt välkomstbrev till nya medlemmar i DIS-

Bergslagen. Vi har nyligen skickat mail till alla nya 

medlemmar från årsskiftet och kommer fortsätt-

ningsvis skicka ut detta regelbundet via e-post. Om 

du olyckligtvis inte fått något mail hör gärna av dig 

till mig (elsmarie.stromberg@gmail.com). 

Nu närmar sig årets släktforskardagar med 

stormsteg. Dessa äger rum i Borås 24-25 augusti. 

Årets tema är Kyrkans skatter. 

Fler registrerare efterlyses till Namn åt de döda 

(NÅDD). Läs mer på Rötters hemsida 

www.rotter.se/forbundet/nadd. 

Hoppas också att kanske du har något som du vill 

förmedla till oss andra släktforskare. Skriv gärna 

några rader och skicka till mig så kommer det med 

i nästa nummer av Disponibelt som kommer ut i 

januari. Det kan vara något från din släktforskning, 

något om dina hemtrakter eller annat spännande. 

Släktforskning är ju också en historieberättelse, 

inte bara om människor utan även om bygder, hän-

delser och annat. 

I övrigt vill jag önska alla en härlig sommar! 
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Vad gör ormen i skålen? 

av Gun Utterström 

Berättelsen om syndafallet, ormens roll och Guds 

straffdom över ormen har troligen bidragit till att 

ormen fått dåligt rykte. Ur straffdomen enligt 1:a 

Mosebok: ”Och jag skall sätta fiendskap mellan dig 

och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. 

Denna skall söndertrampa ditt huvud och du skall 

stinga den i hälen." 

Apotekssymbolen med ormen och skålen har ofta 

uppfattats så att man i skålen samlar upp det gift 

som ormen avger. Men hur är det egentligen? Vad 

gör ormen i skålen? 

Tillbaka till antiken 

Asklepios, läkekonstens gud enligt grekisk myto-

logi, ansågs ha enastående kunskaper inom läke-

konstens område. I tidiga antika källor omskrivs han 

som en ”hero” som levde i Grekland på 500-talet 

f.Kr. En mänsklig hjälte med övermänskliga för-

mågor. Liksom många andra hjältar blev han en del 

av den grekiska mytologin, blev en av gudarna och 

fick ett antal tempel resta i sitt namn. I templen hade 

man heliga ormar som man tog väl hand om. De he-

liga ormarna ansågs vara en inkarnation av guden 

själv.  

Orsaken till att läkekonstens gud fått en orm som 

sitt attribut kan vara en mycket gammal uppfattning 

om att ormen var djurens läkare och därför förknip-

pas med läkekonsten. Asklepios avbildas ofta tillsam-

mans med en orm, ringlande kring staven som han 

håller i handen.  

Ormstaven har blivit läkarnas speciella symbol. 

Även veterinärer och tandläkare använder ormen i 

sina symboler. Veterinärerna har två ormstavar sam-

mansatta till ett V, och tandläkarnas orm ringlar sig 

kring en s.k. tandnyckel, ett äldre instrument som 

passande nog liknar ett T. 

Hygieia var enligt den grekiska mytologin dotter till 

Asklepios. Asklepios och Hygieia dyrkades ofta till-

sammans. Han stod för läkekonsten och hon stod för 

att förebygga sjukdom, renhet och hygien. Ordet hy-

gien kommer från hennes namn. 

Hygieia dyrkades i det antika Grekland men myter-

na om henne levde vidare i många århundraden. Det 

finns en målning från år 1792 som visar hur den 

unge prins Gustav Adolf offrar till gudinnan Hygieia. 

Hans önskan är att hon ska låta hans far, kung Gus-

tav III, överleva det attentat han utsatts för. På mål-

ningen står prinsen framför en staty av gudinnan. 

Hon håller en skål i handen. En orm slingrar sig mot 

skålen. 

Den som lyckas få ett Nobelpris i medicin eller fysi-

ologi kan vända på sin medalj och titta på baksidan. 

Där finns gudinnan Hygieia. 

Hur var det då med ormen och skålen? 

Vad gör då ormen i skålen? Jo, ormen äter! Hygieia 

matar ormen med honung. Det är viktigt att ormen 

äter det som bjuds. Om inte ormen vill äta kan det 

leda till allehanda olyckor. 

Ormen och skålen kom så småningom att avbildas 

utan gudinnan Hygieia och har kommit att bli apote-

kens särskilda symbol. 

De första apoteken 

I slutet på 1400-talet kom de första apotekarna till 

Sverige. De kom från kontinenten och betjänade 

framför allt den kungliga familjen. Hovapoteket hade 

sin verksamhet på kungaresidenset Tre Kronor från 

år 1552, på Gustav Vasas tid. 

Kundkretsen på slottet var inte så stor. Varorna 

riskerade att bli för gamla där de låg på hyllorna. 

Kung Johan III gav Hovapoteket tillstånd att flytta 

sin verksamhet från hovet ut till staden. Tanken var 

att också låta allmänheten handla och på det sättet 

öka omsättningen och få färskare varor. Bland va-

rorna kunde förutom läkemedel också finnas bak-

verk, konfekt, kryddat vin och sprit. 

År 1575 startar Hovapoteket sin verksamhet på 

Stortorget 14 i Gamla stan i Stockholm, det första i 

Sverige. Hundra år senare flyttas apoteket från Stor-

torget till Norrmalm och byter samtidigt namn till 

Lejonet. Ett annat apotek som tidigare funnits på 

Södermalm passade då på att överta Hovapotekets 

gamla lokaler på Stortorget. Det apoteket hette Kor-

pen. Det flyttades ett par gånger till bättre lokaler 

och hamnade till slut år 1948 på Västerlånggatan 16, 

där det fortfarande ligger som enda apotek i Gamla 

stan i Stockholms medeltida stadskärna. 

Apotekens organisation och utveckling 

Från början drevs apoteken genom ett så kallat pri-

vilegiesystem. Man var tvungen att ha Kunglig Maje-

stäts tillstånd för att få driva ett apotek.  

År 1675 utfärdade kung Karl XI en författning om 

privilegier för de fem apotekare som fanns i Stock-

holm. De fick ensamrätt på tillverkning och försälj-
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ning av läkemedel. Det var ett sätt för staten att för-

säkra sig om kvalitet i verksamheten och för att 

skydda befolkningen mot det utbredda kvacksalveri-

et. År 1683 utökades författningen till att gälla alla 

apotekare i hela riket. I denna författning nämns för 

första gången Apotekarsocieteten, en sammanslut-

ning som grundades som en ideell förening. Senare 

infördes krav på obligatoriskt medlemskap för lan-

dets apotekare.  

På 1600-talet utbildades blivande apotekare av ett 

medicinskt kollegium vars huvudsyfte var att utbilda 

läkare. Apotekarsocieteten ansåg att det fanns behov 

av en särskild farmaceutisk utbildning i egen regi. 

Kungliga Farmaceutiska Institutet bildades och fi-

nansierades av Apotekarsocieteten. Undervisningen 

bedrevs till att börja med i Karolinska Institu-

tets lokaler och examinationen skedde också där. Så 

småningom blev Kungliga Farmaceutiska Institutet, 

”Farmis”, en fristående högskola i Stockholm som 

utbildade farmaceutisk personal. Vid 1873 års riks-

dag väcktes förslag om att slå ihop Farmaceutiska 

Institutet med Teknologiska Institutet, nuvarande 

KTH, men så blev det inte. Från år 1892 antogs även 

kvinnor som studenter vid Farmaceutiska Institutet. 

Från år 1945 blev det en uppdelad antagning till 

”Farmis”, ett mindre antal elever som skulle fortsätta 

till apotekarexamen med mer vetenskaplig inriktning 

och ett större antal elever som skulle avlägga en far-

macie kandidatexamen. Från höstterminen 1952 

ändrades farmacie kandidatexamen till receptarieex-

amen. Ett riksdagsbeslut fattades om att göra Farma-

ceutiska Institutet till en farmaceutisk fakultet vid 

Uppsala universitet. Organisationsförändringen ge-

nomfördes och verksamheten flyttades år 1968 till 

Uppsala. 

Ända fram till 1971 drevs de svenska apoteken av 

enskilda apotekare som hade särskilda privilegiebrev 

från staten. Apotekarsocieteten hade organiserat ett 

ekonomiskt system så att de apotek som hade god 

lönsamhet satte av medel till de apotek som hade 

sämre förutsättningar. Alla apotek hade samma pris-

listor. Läkemedel och andra varor kostade lika myck-

et på alla Sveriges apotek. 

Hela apoteksrörelsen förstatligades den 1 januari 

1971. Då övertog staten samtliga apotek och bildade 

Apoteksbolaget där staten hade aktiemajoritet. Apo-

teksbolaget hade monopol på detaljhandel med läke-

medel. Apoteksmonopolet upphörde år 2009 men 

apoteken är också efter avregleringen styrda av sta-

ten. Vissa receptfria läkemedel kunde få säljas i buti-

ker. Dessutom kunde privata aktörer få tillstånd att 

öppna nya apotek. 

Apotekarsocietetens ändamål blev att främja far-

maci och verka för ökad kunskap om läkemedel. 

 Farmaci – läran om läkemedlen, dess substanser 

och beredning. Termen är använd sedan 1734, kom-

mer av grekiska ordet pharmakeia, apotekarkonst. 

Ett roligt sommarjobb 

Lunchrast på Slottsbacken, kanske äta jordgubbar, och 

samtidigt titta på turister och Högvaktens vaktavlösning. 

Det här var på 60-talet. Jag ville bli receptarie och hade 

under våren blivit antagen till ”Farmis”, Kungliga Farma-

ceutiska Institutet, högskolan i Stockholm som utbildar 

farmaceuter. 

Apoteket Korpen annonserade i skolan om att de sökte 

någon för sommaren. Jag svarade och hade tur. Det kän-

des som en ynnest att få sommarjobba på ett så ärevördigt 

apotek. På 1600-talet hade apoteket övertagit lokalerna 

efter det som var Sveriges första apotek. Sedan 1940-talet 

ligger apoteket Korpen på Västerlånggatan i Gamla Stan 

och är nu det enda apoteket i Stockholms medeltida stads-

kärna. 

Inte nog med att apotekets historia är intressant. Situat-

ionen för apoteket var speciell den sommaren. Ägaren till 

apoteket hade avlidit, ekonomin var dålig och ingen ny 

innehavare hade hunnit tillträda. Apoteket hade inte kredit 

hos grossisterna utan fick betala kontant vid leverans. Man 

lånade också läkemedel från andra apotek. 

En nyutbildad apotekare fick tjänstgöra som tillfällig 

chef. Han skulle kunna ha kallats ”provisor”. Enligt gam-

mal tradition var det titeln för en utbildad apotekare som 

inte hade något eget apotek utan var anställd av en inneha-

vare.  

I utbildningen av receptarier ingick det då en elevtid med 

rejäl praktisk utbildning i tillverkning av de läkemedel som 

inte fanns färdiga. Det hade jag nytta av på mitt sommar-

jobb. Apoteket Korpen hade ett stort laboratorium för till-

verkning. Jag fick hjälpa till med tillverkningen och med 

att sälja receptfria läkemedel till kunder vid apoteksdisken. 

Recepten fick jag förstås inte hantera eftersom jag inte var 

klar med min utbildning.  

Läget intill Slottsbacken var en tillgång. Apoteket hade 

många kunder som var turister från olika länder men 

också personer från riksdag och regering. En intressant 

blandning av kunder och önskemål. 

Det var ett roligt och intressant sommarjobb, bevarat 

som ett ljust minne. En extra bonus var de tidiga morgon-

promenaderna genom en folktom stad från min bostad till 

arbetsplatsen i Gamla Stan.  

I mitt minne var det vackert väder alla dagar den som-

maren. /Gun Utterström 
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Funderingar kring trender i släktforskningen 

av Torgny Larsson, avgående fadderkoordinator 

Jag har använt datorn aktivt i min släktforskning i 

18 år, hållit släktforskningskurser i 14 år och varit 

fadder hos DIS i 7 år, de senaste 5 åren som fadder-

koordinator. Här är lite funderingar kring hur släkt-

forskningen har förändrats under den tiden, samt 

troliga trender i framtiden och även relaterat till vår 

verksamhet. 

Källforskning 

På mina kurser för 10-15 år sedan handlade det 

mycket om att leta efter i vilka arkiv man skulle 

kunna hitta det man letade efter. Vi letade i arkivför-

teckningar och i NAD (Nationella Arkiv Databasen) 

för att beställa fram rätt volymer t.ex. på Landsarki-

vet. Digitalt var det främst kyrkböcker före 1900 som 

var tillgängliga. Några CD-skivor hade dock kommit 

(befolknings- och emigrantskivor). Vi ställde mycket 

frågor i förbundets Anbytarforum. 

Databaser och Internet 

På motsvarande kurs i år handlade det inte alls så 

mycket om var i arkiven man skulle leta, utan mest 

om vilket register, databas eller vilken CD-skiva som 

fanns tillgänglig, där man snabbt kunde söka fram 

uppgifter, direkt på namn och datum. I registren och 

databaserna finns allt oftare även länkar direkt till 

originalkällan. CD-skivor finns det många av idag, 

även för 1900-talet. Det finns också många sökbara 

släktträd på nätet, även vårt Disbyt som är tillgäng-

ligt främst för våra egna medlemmar. Vi använder 

även många webb-forum för utbyte och diskussion, 

och det har kommit många nya möjligheter för doku-

mentation och publicering. 

Det finns risker med alla dessa andrahandskällor, 

att allt inte alltid är rätt, och felaktigheter är svåra att 

rätta och de sprids ohämmat över nätet, utan att ori-

ginalkällan kontrolleras. Det positiva är att de kan ge 

tips om vidare forskning, men leta alltid vidare i käl-

lorna själv. 

Denna trend kommer att fortsätta i accelererad 

takt. Det kommer säkert allt fler databaser och regis-

ter, där man kan söka på begrepp som namn, årtal, 

församling och annat, och allt fler tjänster kommer 

för att bygga, publicera och dela släktträd med 

andra. 

Tekniken 

Med den tekniska utvecklingen de senaste 10-15 

åren har även möjligheterna att använda datorer i 

släktforskningen förändrats. Allt mer digitalt materi-

al har kunnat göras tillgängligt via Internet, och 

kommunikation via nätet har blivit både lättare och 

snabbare. Vi ser att mobila enheter, som surfplattor 

och smarttelefoner, allt mer klarar av traditionella 

datorers funktioner, och ger möjligheter till helt nya 

användningar inom släktforskningen. Det finns ap-

par för släktforskning och presentation, och många 

traditionella program och tjänster har blivet webb-

baserade och kan då användas även på dessa. Surf-

plattorna och smarttelefonerna är också lättare än en 

dator att ha med sig var som helst och när som helst. 

Vi kan räkna med att tjänster på mobila enheter 

kommer att efterfrågas i allt högre grad, kanske mest 

för presentation, kommunikation och informations-

insamling i form av fotografering, ljudinspelning och 

noteringar, men även för att registrera släktträd, lo-

kalt eller på nätet. 

DNA-forskning 

Som ni alla känner till så är detta ett hett tema nu, 

och det ger många nya möjligheter i din forskning. 

Efterhand som allt fler testar sig, kommer vi att få 

allt större möjligheter att hitta släktingar, kända eller 

okända, och det kommer allt fler förfinade tjänster 

på nätet för att analysera och bearbeta resultaten. 

Sociala medier 

Det finns nu massor av diskussionsforum på nätet, 

som används allt flitigare. Även vår egen support går 

allt mera över till sociala medier. Allt fler forskar el-

ler kommunicerar via Facebook eller molntjänster, 

och lägger ut mycket material, både text och bilder. 

Här finns faran med rättigheter och integritet. Har 

du rättigheten till bilden du lägger ut, och vem äger 

bilden och annan information efter du lagt ut den.  

Integritet 

Det är ingen nyhet att integritet är ett problem på 

nätet, som vi som släktforskare och även som före-

ning måste ta hänsyn till. Vad får vi registrera i släkt-

träd på nätet? Kan andra sno min forskning? Vad får 

vi skriva på sociala medier, så att vi inte kränker eller 

bryter någon lag. Vad händer med mitt DNA-prov? 

Våra utmaningar 

Det är en utmaning för DIS att möta både den tek-

niska utvecklingen och användarnas behov av pro-

gram och tjänster som hjälper dem och som är an-

passade till de nya möjligheter som finns. 
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Nu har DIS släppt Disgen 2019 och slutat sälja 

Disgen 2018. Handledningen har funnits en tid på 

DIS webb och man kommer att fortsätta att trimma 

på den.  

Det är viktigt att ni mejlar christer@dis.se om ni 

hittar fel eller brister. 

Information om Disgen 2019 finns i Diskulogen 

och nu även på Facebook.  

Vid en vanlig installation av Disgen 2019 avinstalle-

ras eventuell förekomst av Disgen 2016/2018 och du 

ges möjlighet att fortsätta jobba med samma data-

mappar som tidigare.  

Att först prova innan man tar steget över vid ett 

versionsbyte är inte ett vanligt arbetssätt för privata 

mjukvaror. Om du ändå gör det kan det skapa situat-

ioner som du inte kan hantera själv utan behöver 

fadderhjälp.  

Funktionärer som behöver ha flera versioner i luf-

ten parallellt kan göra det utan att blanda ihop det 

med sin egen släktforskning. 

 
DIS Regioner 

Även om vi har ekonomiska ramar, har jag aldrig 

sett regionföreningen som en försäljningsavdelning, 

utan som en intresseförening. Förutom tidning, ny-

hetsbrev, hemsidor och forum så är det de personliga 

mötena på DIS-träffar, studiecirklar, kurser och 

andra medlemsträffar, liksom kontakterna med våra 

faddrar, grunden som ger medlemmen information 

och inspiration för sin fortsatta släktforskning och 

användning av datorprogram för det. 

Vidare behöver våra program och tjänster i möjlig-

aste mån vara anpassade till den enskilde medlem-

mens personliga förmågor och önskemål, både för de 

som bara önskar grundläggande funktioner och för 

de som önskar avancerade funktioner. Det blir en 

balansgång. 

Vi har också en pedagogisk uppgift att inspirera 

och hjälpa den enskilde medlemmen att acceptera, 

förstå och lära dessa nya möjligheter, efter sina egna 

förmågor. Att förklara det tekniskt komplexa på ett 

enkelt sätt med enkla ord och meningar. 

Disgen 2019 

mailto:christer@dis.se
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Vad känner du till om Arboga? Ja, många, väldigt 

många, brukar ge svaret att ”Inte så mycket, man åker 

ju mest förbi på E18/E20”. Eller också har man stannat 

vid f.d. Nalles och Ekbacken för att fika på sin väg till 

och från Stockholm. Eller en pizza nere vid Herrgårds-

bron. 

Men efter att jag själv nu vistats här i Arboga mer eller 

mindre i 18 månader och fast boende sedan i april, så 

kan jag se vad både jag och andra går miste om. Denna 

charmiga lilla stad med en ”Stadskärna”. En stadskärna 

som varit med mer eller mindre i 500-600 år. Vissa 

delar sedan 1100-talet. 

Redan från första början var det mycket intressant att 

gå och läsa på de skyltar som finns på alla de gamla hu-

sen och som berättar om dess historia. 

Även gatorna med dess kullersten eller gatsten har sin 

charm. Gatorna pryds också av gammaldags lyktor. 

Även om det försvunnit en del gammal bebyggelse har 

de nyuppförda byggnaderna till stor del anpassats. 

Jag bor själv i Kungsgården, som ligger vid Stora Tor-

get. Fastigheten tillhörde ursprungligen Gustav Vasas 

kungsgård. Den nuvarande byggnaden uppfördes på 

1650-talet av Borgmästaren Henrik Barckhusen. Dot-

tern Anna-Christina var gift med Karl XII:s sekreterare 

Friherre Casten Feiff. I stora salongen stod Karl XII lit 

de parade natten mellan 17 och 18 januari 1719 under 

den dystra färden hem från det norska fälttåget. Det 

stora liktåget bestod av bl.a. 464 hästar. 

Karl XII besökte även under sin levnad Kungsgården. 

Det finns fortfarande rester kvar i källaren som daterats 

till 1100-talet i huset källare. Gården beboddes då av 

munkar som senare mer eller mindre kastades ut av 

Gustav Vasa. 

ASEA:s grundare Jonas Wenström var strax före 

ASEA:s bildande verksam i Arboga, där hans prototyp 

av trefasmotorn än idag finns att beskåda på Arboga 

Museum.  

Om du är intresserad kan du läsa mer om Arboga på  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arboga 

https://zenker.se/Historia/Arbogakroenikan/

medeltidsbilder_topografi.shtml 

 

 

Arboga 

av Bengt Salander 

Foto: Bengt Salander 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Asea
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Wenstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arboga
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Örebro 
av Jan Wallin 

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. 

https://www.dis.se . Därefter väljer du Bli medlem: Längst ner på sidan finns Självservice  

Deltagarna från vänster: Anita Johansson, Kerstin Brewitz, Maja Odelholm, 

Marja Johansson och Lars Nordkvist (foto: Jan Wallin)  

I Örebro har under våren en kurs i Disgen 2018 genomförts med Jan Wallin som kursledare.  

Detta gäller i Örebro under hösten 

 

I Örebro Släktforskares lokal Släktkällaren erbjuds medlemmar i DIS-bergslagen att forska. Där finns många 

databaser och abonnemang till hjälp. 

Möjlighet finns att testa och få hjälp med nya Disgen 2019. Lokalen är öppen alla helgfria torsdagar kl. 14-18. 

Tematräff 16 oktober kl 18-21 i Släktkällaren: Bildbehandling för släktforskare. 

Föredragskväll 26 oktober. Föredragshållare ännu inte bestämd. Håll utkik på hemsidan.  
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Nya medlemmar 

sedan föregående nummer 

 

 

Centralort Antal DIS

-

Bergsla-

gen 

Antal  

endast 

DIS 

Västerås 367 90 

Örebro län utom Karlskoga 280 226 

Dalarnas län 192 189 

Värmlands län 142 281 

Eskilstuna 114 164 

KAK 109 42 

Karlskoga, Kristinehamn, 

Filipstad 

62 85 

Uppsala 41 0 

Sala 35 20 

Fagersta 26 10 

Enköping 23 0 

Katrineholm 9 0 

Övriga regioner 112 0 

Utlandet 3 0 

SUMMA 1 515 1 107 

Totalt antal medlemmar 2 622  

Familjemedlemmar i DIS-B 28 6 

Medlemsstatistik 

2019-05-31 

 Antal Andel % 

Kvinnor 571 37,7 % 

Män 944 62,3 % 

Summa 1 515 100,0 

Könsfördelning 

DIS-Bergslagen 

Medl nr Namn Postadress 

1796 Tommy Sundin Karlstad 

26947 Anders Berglund Skarpnäck 

33576 Marie-Louise Löfgren Tällberg 

52977 Jessica Mickelsson Älgarås 

57178 Ulla Lindgren Gnesta 

57815 Peder Granath Skogstorp 

57892 Margita Larsson Nora 

57898 Christina Bruce Säffle 

57917 Sven Jansson Västerås 

57918 Rolf Petersson Västerås 

57922 Susanne Flink Örebro 

57926 Kent Lindström Grums 

57934 Thore Dahlberg Eskilstuna 

57940 Robert Ström Västerfärnebo 

57943 Alva Berg Västerås 

57971 Katarina Perälä Forshaga 

57974 Mats Öhgren Arboga 

57988 Carina Grahn Ekshärad 

57989 Inger Nilsson Karlstad 

58044 Kristina Lundin Hällefors 

58079 Charlotte Eklund Kungsör 

58080 Åsa Bodmark Tösse 

58138 Ulla Varg Degerfors 

58144 Gunn Hildenborg Eskilstuna 

58166 Monica Unneberg Karlstad 

58188 Leif Lindmark Eskilstuna 

58192 Karin Magnusson Falun 

58208 Sven Nilsson Karlstad 

58219 Ronny Hägerman Karlstad 

58224 Jan Ekendahl Västerås 

58227 Håkan Persson Eskilstuna 

58241 Mari Einarsson Lindesberg 

58260 Åsa Eriksson Kil 

58275 Margaretha Lindström Västerås 

58276 Birgitta Everbrand Hedemora 

58278 Agneta Fahlborg Skogstorp 

58301 Sture Bohm Hallstahammar 

58306 Anders Danielsson Grums 

58335 Hans Ahnlund Östansjö 

58337 Göran Sundström Fjugesta 

58373 Berit Broberg Eskilstuna 

58376 Dag Edholm Hallsberg 

58379 Sune Persson Västerås 

58392 Leif Eriksson Västerås 
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Vi finns i ABFs lokaler i Culturen tisdagar jämna 

veckor. Följande datum gäller för hösten: 

 

3 september 

17 september 

1 oktober 

15 oktober 

29 oktober 

12 november 

26 november 

10 december 

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.  

Ta gärna med egen dator om du vill ha hjälp med ditt 

material. 

Eventuella tematräffar i vårt område  (som inte redan 

finns i tidningen) kommer att finnas på vår hemsida 

www.dis-bergslagen.se 

Medlemsträffar 

i Västerås 

Tematräffar 

DIS-Bergslagen 

Arkivens dag 9 november 2019 

Gömt eller glömt? 

Ordet skattgömma passar bra som beskrivning av 

arkiven där vårt gemensamma minne finns bevarat. 

I år firas Arkivens dag i hela Norden under det ge-

mensamma temat Gömt eller glömt.  

Besök arkiven och hitta din egen historia. 

Släktforskningens dag 2020 

Äger rum tredje lördagen i janari sedan 2018. 

Culturen Kopparlunden Sintervägen 6 Västerås, se 

även karta på sista sidan 
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Med bil 

Om du kommer på E18: Ta avfart vid Emausmotet 

mot centrum. Kör mot centrum och ta vänster i rondel-

len 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 parkeringsauto-

materna. 

Med buss 

Buss nummer 6 och 21 stannar vid hållplatsen 

Kopparlunden” precis utanför CuLTUREN. 

Enligt § 9 i föreningens stadgar ska vid höstmötet 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 mötet är behörigen utlyst 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Styrelsens förslag till medlemsavgifter 

6. Revisorns berättelse 

7. Fastställande av resultat– och balansräkning 

8. Styrelsens förslag till budget för 2020 

 

Efter årsmötet kommer vi som vanligt att ha en presentation, men tyvärr har vi inte klart med ämne och 

föreläsare. Läs mer på vår hemsida under hösten. 

 

DIS-Bergslagens höstmöte 

Söndagen den 24 november 2019 kl. 15.00  

Culturen, Sintervägen 6, Västerås 

Det är enkelt att hitta till oss: 


