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Järnkors på Ekshärads kyrkogård (foto Orvar Asplund)
Ur Wikipedia:
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i kyrkorummet.
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Ordförandens spalt
av Lars-Göran Nilsson

Hej alla släktforskarvänner!
Året 2020 var speciell på många sätt. Covid-19
ställde till med många problem på alla de sätt. Flera
har vänner och bekanta som har drabbats av sjukdomen som kryper allt närmare. Vi var många som tillbringade julen avskilda från släkt och vänner.
Den moderna tekniken med digitala träffar gjorde
dock att många kunde ses via mobil och dator för att
utbyta hälsningar. På något sätt så känns 2020 som
ett förlorat år på många sätt. Fysiska möten har
ställts in och till en del ersatts med digitala. Den
varma mänskliga kontakten har dock inte kunnat
ersättas av datorn.
Det nya året börjar förhoppningsfullt med start av
vaccinationen som vi alla tror och hoppas skall
kunna sätta stopp för sjukdomen.

För oss släktforskare har det blivit svårt eller omöjligt att träffas, utan vi har fått sitta i våra kamrar och
forska. Eftersom många dokument är digitaliserade
så fungerar detta men man förlorar naturligtvis kontakten och inspirationen som fysiska möten ger.
Styrelsen planerar för 2021 men med förbehållet
att vi inte kan arrangera fysiska möten innan vi känner att sådana kan genomföras på ett säkert sätt.
För vårt fortsatta arbete är vi intresserade av att
fler engagerar sig, både i styrelsen och genom bidrag
i vår medlemstidning. Vårt geografiska område är
stort och det finns många intressanta berättelser att
publicera; både långa och korta inslag är välkomna
och gärna med bilder. Kontakta någon av oss i styrelsen med förslag och bidrag.
Jag önskar er alla riktigt Gott Nytt År!

Medlemsträffar i Västerås
(i nuläget är dessa träffar inställda)
Följande datum är inbokade kl 17-20 om läget förändras: 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 mars, 23 mars, 6
april, 20 april.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1, Västerås
Läs vad som händer på vår hemsida!

Efterlysning
Nya styrelsemedlemmar
Hör gärna av dig till vår ordförande (lars.goran.nilsson@dis-bergslagen.se) om du är intresserad av att vara med i
vår styrelse eller om du känner någon som är intresserad. Du behöver inte bo i Västerås då vi kan ha digitala träffar.
Bidrag till vår tidning Disponibelt
Vi hoppas att du som medlem vill bidra till innehållet i Disponibelt.
Skicka ditt bidrag till elsmarie.stromberg@dis-bergslagen.se
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Hur man kan använda Gedcom-filer
av Jan Wallin, Dis-fadder

Gedcom-standard

tagaren och endast de notistyper som är viktiga, t ex
född och död.

Varje släktforskarprogram har sin egen struktur för
att hantera data som en släktforskare forskat fram.
En databas skapad i ett program kan inte öppnas i ett
annat.

När du vill importera till din egen databas gäller
det att vara försiktig, skapa helst en ny tom databas
och importera till den. Du kan sedan analysera vad
du fått och göra de justeringar och raderingar som
behövs. Sedan kan riktiga data exporteras som en
xlm-fil till din personliga databas och där kopplas in
på lämpligt sätt.

För att kunna föra över data mellan olika släktforskarprogram behövs en standardiserad mellanfil
(.ged-fil) som kan skapas i ett program och importeras till ett annat.

2 - Disbytutdrag. När du lämnar Disbytutdrag
väljer du i de flesta fall alla dina personer. Undantag
kan vara när du inkluderat andra personers forskning i din egen databas. Välj då bort dessa grenar.
Disbyt väljer sedan den information som behövs.
Disbytutdraget är en Gedcomfil från vilket släktforskarprogram som helst som mejlas till ditt Disbytombud.

En sådan standard utvecklades för flera årtionden
sedan av mormonernas avdelning för släkt- och kyrkohistoria (Family and Church History Department).
GEDCOM är en akronym för “GEnealogy Data
COMmunication. Standarden är utformad som en
uppsättning regler om hur släktforskarinformation
ska tolkas och skrivas i en Gedcomtext. Avsikten var
att kunna samla in släktträd från hela världen.

3 - RGD. RGD är ett projekt inom Dis för att så
småningom skapa en Rikstäckande Genealogisk Databas. Det som redan nu är möjligt är att göra en
kvalitetskontroll av egna data. Skapa en Gedcom-fil
av hela din databas och ladda upp den till RGD. Som
gästinloggning kan du sedan får rapporter om förbättringar. Skaffar du ett eget konto kan du ladda
upp flera gedcomfiler och göra matchningar. Länka
till https://rgd.dis.se:8088/login.

Varje släktforskarprogram har sin egen programmerare. Denne skapar egna moduler för export från
och import till det egna programmet och måste själv
tolka Gedcomstandarden. Olika programmerare kan
ha något olika tolkningar som resulterar i att överföringen av data mellan två program kan ha små brister. Ett program kan också ha egna unika uppgifter
som saknas i standarden. Säkrast är export och import mellan samma program, t ex från Disgen till
Disgen.

4 - Utnyttja analyser och utskrifter i andra
program. Några program är gratis andra har demoversioner som du kan testa. Exportera ditt material i
en Gedcomfil med det urval du önskar och importera
i det andra programmet. Du kanske vill göra en utskrift i solfjäderform som ditt eget program inte klarar. När du är klar bör du släcka din databas, speciellt om den är molnbaserad.

En Gedcomfil är en ren textfil som kan öppnas och
läsas av alla ordbehandlingsprogram. Helst bör man
använda Windowsprogrammet Anteckningar för att
öppna och kontrollera en .ged-fil. Ändra inget i filen
om du inte exakt förstår.
Behövs en ändring så skapar man en helt ny exportfil.

5 - DNA-matchning. Det finns några företag som
erbjuder DNA-analyser: Family Tree DNA, 23andMe, The Genographic Project, Ancestry och MyHeritage. Googla! När du får en matchningslista på nära
släktingar är det viktigt att analysera matchningarnas anor med födelseorter. Du är beroende av om
dessa har laddat upp sitt träd. Det är också viktigt
att du själv laddar upp ditt eget träd i forma av en
Gedcomfil. Välj helst dina direkta anor och endast
född- och dödnotiser.

När använder man Gedcom-filer?
1 - Utbyte av släktforskardata mellan två
personer. En person skapar en Gedcomfil med en
släktgren som är intressant för en annan forskare.
Den skapade exportfilen kan mejlas som bifogad fil
till den andra personen som sedan kan importera
den till sin databas. Det är viktigt att selektera informationen så att inte onödig information sprids,
välj endast de släktgrenar som är av intresse för mot-

6 - Dis Arkiv. När du vill spara din släktforskning
för eftervälden, framtida ättlingar eller för forskning
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kan du som Dis-medlem göra ett skriftligt avtal om
hur din forskning får användas och skicka in en
gedcomfil på hela ditt material eller om du har
Disgen en säkerhetskopia.

När använder man INTE Gedcom-filer?
Säkerhetskopiering. Utnyttja inte Gedcomexport för att skapa en säkerhetsfil. Du får aldrig tillbaka en komplett databas vid en import. Använd antingen inbyggd säkerhetskopiering eller kopiera hela
datamappar. Spara på flera externa USB, hårddiskar
eller kanske molntjänster. Lagring i molntjänster är
inte eviga, när du inte använt dem under en viss tid
släcks ditt konto.

7 - Gedcomläsare. Det finns flera gratisprogram
som direkt kan läsa innehållet i en Gedcomfil och
visa släktrelationer på ett enkelt sätt i tabeller eller
grafik. För Windows 10 finns Gedcomviewer. En
hemsida som direkt kan visa en av dina Gedcomfiler
är http://www.drawmyfamilytree.co.uk/
gedcom_viewer.php. GEDexplorer är en app för
Android och iOS för att läsa Gedcomfiler i smarta
telefoner och surfplattor.

Videokonferenser
av Jan Wallin, Dis-fadder
Allmänt

För att kunna delta i ett möte måste man få inloggningsuppgifter från mötesarrangören via mejl eller
telefon. Det finns två alternativa möjligheter att ansluta sig:

Under pågående pandemi har det inte varit möjligt
att träffas fysiskt på möten och kurser. Många ideella
föreningar har sett sig tvungna att erbjuda fjärrmöten digitalt.

1.Klicka på en URL-adress i ett inbjudningsmejl

Det har visat sig fungera bra för medlemsmöten,
kurser och styrelsemöten. Vi har kunnat se vissa fördelar med digitala möten. Fler deltagare kan tillåtas
vara med, deltagare från ett större geografiskt område kan lättare nås, deltagare slipper resor och spar
därigenom tid och kostnader. Nackdelar kan vara att
inte träffas och kramas, utbyta tankar och fika tillsammans i trevlig samvaro.

2.Starta programmet Zoom, klicka på Join, ange
Meeting ID samt Passcode.
Innan du blir insläppt till mötet får du vänta i ett
Waiting room tills arrangören släpper in dig.
Vi i Dis-Bergslagen använder Zoom för styrelsemöten och vi har testat Zoom för höstmötet. I vår planerar vi att ha årsmötet på samma sätt. Du kommer att
få en inbjudan till årsmötet där du måste svara att du
önskar vara med via Zoom. Några dagar före mötet
får de som anmält sig ett mejl med inloggningsuppgifter.

Videokonferensprogrammet Zoom
Många släktforskarföreningar använder programmet Zoom. Det är lätt att ansluta sig till och förstå
hur det fungerar. Man måste vara ansluten till Internet för att det ska fungera. Det går att ansluta sig
med Windowsdator eller Macdator, surfplatta eller
mobiltelefon. Det är lämpligt att enheten har en inbyggd videokamera så alla kan se varandra, men det
fungerar även utan kamera.

När pandemin är över kommer säkerligen både
fysiska och digitala möten att erbjudas på ett sätt
som passar bäst efter situationen.

Ladda ner programmet från hemsidan https://
zoom.us/download, välj Zoom Client for Meetings.
Installera programmet. Skapa gärna ett gratiskonto
vilket underlättar funktionen, men det är inte nödvändigt. Det går då att både delta och arrangera ett
möte dock med vissa begränsningar.
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Guldkorn
av Gun Utterström

Hur många timmar har man inte som släktforskare ägnat åt att läsa i kyrkböcker? Ofta har man önskat att prästerna kunde ha skrivit lite tydligare. De visste förstås inte att vi skulle vara intresserade av att läsa så många år senare.
Men ibland kan man hitta guldkorn. Det fanns präster som skrev biografier. Jag har i en dödbok från Hassela hittat
en fullständig levnadsbeskrivning av en hustru och mor. Det finns t.o.m. hänvisning till det som är skrivet om de två
sönerna som dog före sin mor.
Bilderna är från Arkiv Digital: Hassela(X) Död– och begravningsbok 1775-1861, modern bild 206, sonen Jonas bild
61 och sonen Henrik bild 177.

675. Född i Sniptorp, Bjuråkers sockn, d. 24 Sept. 1785. Fadren Wargerings Soldaten Jonas Jonsson Alm och Modren Lisa Matts Dotter, som afled 1832 5/11.
Flyttade med sina föräldrar, först till Hensjön och sedan 1789 till
Gräsåsen på J K Alms Torpet. Från 13de året tjente hon 2 åhr i
Kyrkby Oppgård, hos Per Andersson i Kyrkbyn och hos Olof Olofsson
i Wrångtjern. Gift 1810 6/5 med Torp. Henric Jonsson, och dessa makar
bodde först i Långvik, men flyttade 1841 till Buräng. De fingo
7 Barn, 5 Söner, 2 Döttrar.—2 Söner avledne (Se No. 10, 1811 och No. 9, 1849)
Men 3 Söner och de 2 Döttrarna lefva, näml: Jonas, gift Torpare i
Kläpp, Attmars Sn, Per, gift Torp: hema, Hans, ogift Dreng i Svedje,
Cherstin gift med Torp. Lars Persson i Ölsjön, och Lisa, ogift Piga
i Kyrkbyn. Den afledna hade allvarlig Omtanke om sin Själs
Frälsning, men var mycket ängslig i misströstande om Guds Nåd de sednare åren, deraf sängliggande de sista 3 åren, oaktat en god Christendoms Kunskap och Guds ords flitiga bruk (hvartill trol. de sedan 1847
uppkomna separatiska Rörelserna bidragit). Förl. Midsommars Tid uppstod
hon och blef bättre och fick ett svagt Hopp om Frälsning. Natten till den
8 dennes insjuknade hon hårdt, såsom det tycktes i Stranguri och Förstoppning, som påskyndade Döden. Var ogift 24 år 7 ½ mån, gift väl 45 1/3 år.
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9. 527. Henric Henricsson, Son till gamle Torparen Henric Jonsson och
Hustru Anna Jons Dotter i Buräng, född i Långvik d. 16 Decemb.
1820. Han tjente 1 år i Wrångtjärn, 4 i Elfsund, 4 hos Olof
Abrahamsson i Fagernäs och ½ år hos Hans Hansson derstädes.
Christi Himmelsfärds Dagen 1848 började hela hans Kropp att
svälla jemte Håll och Styng, hvarföre han flyttade hem till Föräldrarna, som nu bodde hos sin Son Per i Buräng. 14 Dagar efter Michaelis– Tiden 1848 gick det hål i Wenstra Weklivet
och Materia började derutur rinna och rann sedan beständigt.
Han låg ock i 5 Weckor på Hudiksvalls Lazarett, men ingen
förbättring skedde. Slutligen då det flytande Såret läktes igen
och han började kunna arbeta, inträffade Döden d. 3 Augusti
1849, förorsakad af Materian, som ej slapp ur Kroppenn genom
Såret. Han avled i Sold. Olof Knapps Enkas Gård i Svedje, der
han arbetat. Hans ålder var något mer än 28 ½ år.
Begrofs jemte den näst förut beskrefne, d. 12 Augusti.

10. Jonas, Torparen i Wöntsjö, Henric Jonssons och hustru Anna Jonsdotter, född d. 13
Maji, och efter endast 1 månader och 27 dygns lefvnad, Död av okänd sjukdom.
D. 10 Julu. Begrofs d. 14 Dito.
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Djävulens urmakare i Ekshärad
av Orvar Asplund

När Ekshärads kyrka under senare delen av 1700talet skulle renoveras fick den redan då kände urmakaren Johan Tinglöf uppdraget att konstruera tornuret.

Det finns en hel del skrivet om Johan Tinglöf på
nätet och en Lennart Karlsson ska ha skrivit en bok
med titeln ”Djävulens urmakare” men jag har inte
hittat den varken i bokhandel eller på biblioteket,
kanske är den ej ännu utgiven.

Tornuret till Ekshärads kyrka gjorde han klart
1783. Urverket bestod av många axlar, nära trettio
kugghjul av skiftande storlek och fyra urtavlor, ett
riktigt mästerverk. Sverige låg i krig och landet var
utarmat och det uppstod tvist mellan kyrkan och
Tinglöf, då betalningen inte blev den som Johan
hade räknat med. Han blev dock tvungen att anta
socknens underbud, men han antog budet med följande ord:

Skrönorna lever än idag. Om ni vill ha lite spänning
kan jag rekommendera att ni läser Ninni Schulmans
deckare ”När alla klockor stannat”. I boken har Ninni
blandat in skrönorna om Johan Tinglöf i en bra
deckare. Boken ingår i Ninnis serie om Hagfors och
händelserna utspelar sig runt Hagfors, men boken är
läsvärd även för de som inte har lokalkännedom.

”Klockan ska gå utan vank och brist, men
när jag dör ska den stånda”
På grund av sitt trots mot socknens herrar blev han
utföst från kyrkbyn och dog utfattig i skogstorpet
Stakberg, efterlämnade fru och fem barn 12 till 24 år
gamla.
När Johan dog 1812 hände det som han sagt, klockan stannade. Det gjordes många försök att få den att
fungera men inget lyckades. Först efter 186 år lyckades man att få den ”förbannade” klockan att gå igen
och idag finns uret på Ekshärads hembygdsgård.
Johan Tinglöf levde mellan 1751-1812. Han var inte
bara urmakare utan även smed och konstnär. Han
tillverkade över 300 golvur och ett antal av de berömda järnkorsen på Ekshärads kyrkogård.
Johan Tinglöf ligger begravd på Ekshärads kyrkogård under ett av de vackra järnkorsen med texten
”Här vilar en mästare” (det är dock inte korset på
bilden på omslaget).
Johan Tinglöf är en legend i Ekshärad och hans
rykte lever kvar än i våra dagar. Övernaturliga krafter, fritänkande och stort antal skrönor som att han
skulle ha varit trollkunnig sätts i samband med honom.
Det sägs bland annat att han kom till Ekshärad ridande på en trädrot efter att han sålt sin själ till djävulen i Norge.

Ekshärads kyrka (foto Orvar Asplund)

I samband med generalrepetitionen av en pjäs om
Tinglöf hände något konstigt. Det kom ett plötsligt
åskväder och blixten slog ner framför scenen just när
huvudrollsinnehavaren gjorde entré. Runt omkring
var himmelen blå och över Stakberg lyste en klar sol.
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Bilder berättar: Mårten Johansson
av Håkan Johansson

När Mårtens mamma dog 1944 hade man tappat
kontakten med Mårten så han fick aldrig veta om när
mamman dog.

Farfars far Mårten Johansson (1891-1971) tog sig
från Anundsjö (Y) till Minnesota i USA och ändrade
Mårten till Martin.

Han gifte om sig 1965 med en kanadensisk
Chippewa-indianska Barbara Morrison.

Han var med i första världskriget.
1924 gifte han sig med en amerikansk Chippewaindianska Charlotte Wishcop.

Bägge indianskorna hade bott i samma reservat
under 1920-talet när Martin först träffade Charlotte.

De fick en dotter Mayme Cecelia Johnson (19262014).

Bilderna är från slutet av 1920-talet i Duluth, Saint
Louis county, Minnesota, USA.

Charlotte hade ett barn med sig i äktenskapet, Elizabeth LeSage (1921-1985).
Charlotte Wishcop mördades 1942 av en svåger,
som även mördade systern innan han tog sitt eget liv.
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Medlemsstatistik
2020-12-31

Centralort

Antal DisBergslagen

Antal
endast
DIS

Västerås

346

84

Örebro län utom Karlskoga

263

207

Dalarnas län

206

180

Värmlands län

142

268

Eskilstuna

120

144

KAK

99

44

Karlskoga, Kristinehamn,
Filipstad

61

72

Uppsala

38

18

Sala

38

0

Fagersta

20

9

Enköping

22

0

8

0

108

0

3

0

SUMMA

1 474

1 026

Totalt antal medlemmar

2 500

Katrineholm
Övriga regioner
Utlandet

Familjemedlemmar i Dis-B

29

Fördelning mellan
män och kvinnor:
Antal

Andel %

Kvinnor

549

37,2

Män

925

62,8

1 474

100,0

Summa
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Tematräffar
Eventuella tematräffar i vårt område kommer att finnas på vår hemsida
www.dis-bergslagen.se
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Nya medlemmar
sedan föregående nummer

Medl nr Namn

Postadress

Medl nr Namn

Postadress

57111

Bertil Hellström

Trollhättan

59510

Ann-Britt Andersson Tösse

59290

Carina Johannesson

Åmål

59515

Lars Nilsson

Västerås

59292

Ann-Christin Länta

Strängnäs

59525

Sonja Lundkvist

Djurås

59295

Roy Forsberg

Kil

59533

Carl-Gustaf Sjödin

Falun

59296

Britt Marie Horttana Örebro

59550

Conny Jansson

Västerås

59330

Robert Österlund

Örebro

59555

Lars-Johan Frost

Mora

59333

Rickard Nordström

Högsjö

59556

Rolf Andersson

Eskilstuna

59358

Malin Kindervall

Kumla

59573

Helene Rös

Kristinehamn

59366

Andreas Johansson

Borlänge

59587

Mats Sjögren

Sundborn

59371

Ida Persson

Gunnarskog

59605

Irene Berlin

Eskilstuna

59396

Britt-Marie Karlsson Klässbol

59622

Kjell Eriksson

Riddarhyttan

59405

Christina Westman

Åmål

59623

Irene Eriksson

Riddarhyttan

59416

Krister Yngvesson

Insjön

59625

David Torung

Horndal

59418

Helena Lundberg

Västerås

59634

Liz Asplund

Köping

59434

Leif Söderquist

Västerås

59641

Mats Ljung

Örebro

59444

Magnus Nilsson

Fjugesta

59647

Olof Saxvall

Falun

59448

Karin Bogen

Eskilstuna

59654

Ewa Dawidson

Glanshammar

59449

Karin Ahlén

Västerås

59657

Pär Erik Fritsberg

Kil

59468

Annelie Verme

Torsby

59674

Bengt Jonsson

Karlstad

59475

Bernt Strååth

Kristinehamn

59691

Hans Pettersson

Falun

59476

Olle Mornell

Sollentuna

59695

Gurli Wikman

Grängesberg

59477

Dan Fagerström

Västerås

59706

Mikael Monnier

Hållsta

59487

Kierstin Eriksson

Askersund

59707

Leif Sörånger

Västerås

59496

Susanne Pettersson

Fellingsbro

59732

Peter Löfgren

Kungsör

59506

Göran Andersson

Borlänge

59746

Carl-Erik Lundgren

Västerås

Kom ihåg adressändring samt ändring av mailadress!
Efter varje utskick av Disponibelt kommer ett antal exemplar i retur med adressaten okänd.
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
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Dis-Bergslagens årsmöte kommer att äga rum digitalt

söndagen den 18 april 2021 kl. 15.00
Enligt § 6 i föreningens stadgar ska vid höstmöte 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 styrelsemedlemmar och suppleanter

10.

Val av ordförande

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

Stadgar och verksamhetsberättelse kommer att finnas på vår hemsida.
´

På grund av Corona-pandemin hålls årsmötet digitalt via Zoom, och medlemmarna kommer i god tid inför mötet att få instruktioner om hur man anmäler sig, ansluter samt hur man ställer frågor, röstar mm.
Observera att anmälan om deltagande krävs.
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