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The Bergfalk Story 

- Lars Öjebo- 

Den 20 april 2015 fick vi följande mail vida-

rebefordrat från Nora Turistbyrå: 

I am looking for information on 

Katrina Lovisa Wedberg. I under-

stand that my relative was a serv-

ant for her between 1868-1876. I 

am interested in life in Nora dur-

ing that time period. Any contacts 

would be appreciated. My relative 

was Augusta Charlotta Bergfalk. 

Mailet var undertecknat Ross Bergfalk och 

visade att han fanns i Maple Grove, MN, 

USA. 

Vem vet något om fru Wedberg , var förstås 

min första tanke. Svaret var enkelt: Britt-

Marie Lundell! Jag frågade henne om hon 

hade något om fru Wedberg i sin databas och 

på vanligt sätt svarade hon lite försiktigt att 

hon skulle se om det fanns något där. 

Någon dag senare hade jag ett utdrag ut 

Britt-Maries forskning i min mail. Du får 

översätta det själv, hade Britt-Marie kom-

menterat. Lyckligtvis kände jag till en bättre 

översättare, Janet Carlson, en avlägsen släk-

ting till mig. Ännu bättre var att hon också 

bor i Maple Grove, MN. 

Så kom det sig att jag blev bekant med Ross 

Bergfalk och började utforska släkten Berg-

falk,  bördig från Tysslinge så långt bak som 

jag har hittat anfäder. Den förste Bergfalk 

jag hittat är Anders Bergfalk, född 27 mars 

1783 i Tysslinge. Tillsammans med sin första 

Anna Ashmun (daughter), Carrie, Ross, Rob (son), Kelsey (Rob’s spouse), Ronan (grandson), Roger (father) and 

Georgia (mother) 
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hustru Katarina Henriksdotter 

också hon från Tysslinge, fick 

Anders fem söner. En av dem, 

Karl Johan, född 12 juni 1812, 

är den som för oss vidare till 

Ross Bergfalk. 

Karl Johan fick nio barn, varav 

två flickor. En av flickorna var 

Augusta Charlotta, som föddes 

1 maj, 1843 vid Hagalund i Ax-

berg. Hon födde 24 januari 

1874 sonen Karl Erik utom 

äktenskapet. Då bodde hon hos 

fadern i Ramshyttan. Fadern 

är okänd.  

1885 i september for hon med sonen och fa-

dern till Rush City, Chisago County i Minne-

sota. Där fanns redan Augusta Charlottas 

bröder Fredrik Verner född 1834 och Per Au-

gust född 1848.  

Med tiden blev jag varse att det fanns fler 

utforskare av denna släkt, så det jag funnit 

var inte unikt på minsta sätt. Det jag gjort är 

att inte bara gå i rakt nedstigande led. I stäl-

let har jag breddat forskningen för att hitta 

så många möjliga nu levande släktingar till 

Ross som möjligt, något som han sagt sig 

vara intresserad av. Den delen av min forsk-

ning är dock inte slutförd än och den kommer 

säkert att ta tid att slutföra. 

 

Lars Öjebo 

Stöd Nora släktforskare och köp släktforskarskivorna av oss 

Porto tillkommer. Beställ genom info@noraforskare.se 

VÅR EGEN SKIVA: 300:- 
Sveriges befolkning 595-640 kr 
(1880;1890;1900;1970;1980;1990. Varje skiva har ett årtal) 

Sveriges Dödbok 600 kr 

Begravda i Sverige 595 kr 

 

Släktutredningar av 

Britt-Marie Lundell 200 kr 

Bondebysläkten; Domar-Pelles släkt; Ekestubbesläkten; 

Gellnerska släkten; Hoyersläkten; Mathes Lankinen-

släkten; Måns Finnessläkten; Ringshyttesläkten; Simon 

i Sången-släkten; Sundinska släkten. 

Ross Bergfalk, Maple Groove USA,  söker sina 

rötter i Örebro län. 
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Svårt att läsa gammal text? 

Att läsa gammal skrivstil kan för den ovane verka näst intill omöjligt. Men med lite känne-

dom om stilen och med lite vana blir det snart lättare. Tyvärr finns det bara ett sätt att lära 

sig: Övning och åter övning. Ta det lugnt och försök tyda bokstav för bokstav är de råd som 

www.genealogi.se ger. 

Här har ni ett smakprov på en snirklig text.. Facit hittar ni på sida 7. 

Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:61 (1898-1899) Bild 10. Arkiv Digital 

Den 26-27 augusti öppnar Halmstad sina portar för 

årets ”Släktforskardagar 2017”. Temat i år är ”Vägar 

till västerhavet” och ska informera mer om människors 

resor västerut. Många föreläsningar finns det att välja 

på under släktforskardagarna. Här kommer ett axplock: 

- Vägar västerut – Anders Bergenek, Halmstad, författare, skribent, föreläsare, guide 

- Om militärer hemma och ute – Börje Björkman, kommunikatör, Linnéuniversitetet, Växjö 

- "Är handskriften på väg att försvinna?" Paleografi, en studie av handskrifter genom 
flera århundraden – Karin Borgkvist Ljung, 1:e arkivarie Riksarkivets Nationella division, pa-
leograf Riddarhuset 

- Att skriva om sin släkt – erfarenheter och överraskningar – Gunnar Dahl, historiker, för-
fattare 
 

Läs mer på: sfd2017.se/ 

Släktforskardagar i Halmstad 
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Just nu avslutas ett digert arbete ute i 

landets släktforskarföreningar. En ny 

upplaga av Sveriges Dödbok ska publice-

ras till hösten och mycket material ska 

digitaliseras för att underlätta för släkt-

forskare. 

- Vi har gjort Viker, Nora Berg och Nora 

stad berättar Ingrid Berglund, Nora 

släktforskarförening. 

Dödskivan har länge varit det viktigaste upp-

slagsverket för släktforskaren och den själv-

klara ingången för nybörjaren. Och nu är det 

dags för en ny upplaga av dödskivan. Att digi-

talisera dödböckerna påbörjades som ett pro-

jekt ”namn åt de döda”. Allt arbete bygger på 

frivillig hjälp ute i släktforskarföreningarna i 

Sverige. 

- Vi hjälper Sveriges släktforskarförbund med 

våra böcker i Nora, berättar Ingrid Berglund. 

Redan i höstas påbörjades arbetet för Nora 

släktforskarförening med att digitalisera död-

böckerna för ännu en upplaga av dödskivan. 

- Nu tar vi årtalen 1860 till 1900, berättar In-

grid. 

Arbete kräver koncentration, att tyda gamla 

kyrkböcker är inte alltid lätt. Men det är ruti-

nerade släktforskare som utför arbetet med 

att tyda de snirkliga bokstäverna och siff-

rorna. 

- En läser och en skriver, berättar Ingrid. 

- Det är mycket lätt att göra fel, fortsätter In-

grid allvarligt. 

Så småningom kommer även tidigare årtal, 

projektet tar ett visst antal årtal och digitali-

serar för att göra ny skiva. 

Tidigare upplagor spänner över årtalen 1900 

till nutid. 

Deadlinen för arbetet var tidigare januari 

men har flyttats fram till 30 juni. 

- Det är inte alla som hunnit med, säger In-

grid. 

Sveriges dödbok, Sveriges Släktforskarför-

bunds kanske mest framgångsrika projekt 

genom tiderna, har hittills utkommit i sex 

upplagor. 

”Dödskivan" har blivit ett populärt hjälpme-

del bland släktforskare. Sveriges dödbok som 

den egentligen heter såldes i över 10 000 ex-

emplar under 2015 

Utgivningsplan Sveriges Dödbok 7 

Utgivning av Sveriges Dödbok 7 kommer att 

ske i två steg: 

1. I november 2017 ges en förhandsversion 

ut, som planeras kunna innehålla ca 2/3 av 

det nya materialet. Förutom uppgifter för pe-

rioden 1860–1900 för de församlingar som 

hunnit registreras klart kommer skivan 

också innehålla uppgifter om döda åren 2014

–2016. Ambitionen är att också få med så 

mycket som möjligt av rättelser och komplet-

teringar till Sveriges Dödbok 6. 

2. I november 2018 kommer den slutliga vers-

ionen av Sveriges Dödbok 7 omfattande kom-

pletta uppgifter för perioden 1860-2017. 

Namn åt de döda 

- ny upplaga av dödboken- 
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Den 22 oktober drar en ny säsong av det 

populära tv-programmet "Allt för Sve-

rige" i gång i SVT. Där får amerikaner 

med svensk bakgrund lära sig mer om 

Sverige och sina rötter. 

Nyligen Emmybelönade tv-serien Allt för Sve-

rige kör igång inspelningarna av den sjunde 

säsongen. Tio nya amerikaner har anlänt till 

Sverige för att upptäcka det land deras förfä-

der utvandrat ifrån. Bland årets delta-

gare finns en musikalartist som nyligen 

gjorde debut på Broadway, en yogainstruktör 

som konverterat till sikhismen och en viet-

namveteran som försörjer sig som glasblå-

sare. 

De har gemensamt att deras förfäder utvand-

rade från Sverige. 

Precis som förra säsongen är Anders Lundin 

programledare. Amerikanerna tävlar mot 

varandra, både i lag och individuellt. Tävling-

arna har alla anknytning till svenska seder 

och myter. Det blir tårar, kulturkrockar och 

mycket skratt. Efter en månads resor och ak-

tiviteter runtom i hela landet belönas vinna-

ren slutligen med ett släktkalas med den ef-

terlängtade, okända, svenska släkten. 

Årets amerikaner anlände redan i maj till 

Dalarna, där några av dem har sina rötter. 

En av dem får dessutom veta att hen är släkt 

med den ursprungliga ”Mors lilla Olle”. Alice 

Tegnér skrev nämligen sången efter en riktig 

historia som utspelade sig i Dalafjällen på 

1800-talet. 

Den populära serien startade 2011. 

”Allt för Sverige” har premiär på SVT1 sön-

dag den 22 oktober klockan 20:00. 

Klart för ny säsong av  

”Allt för Sverige” 

Bild från SVT 

Facit till läsövningen på sida 5 

Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:61 

(1898-1899) Bild 10 

Läsövning 01 17 

År 1898 den 19 Februari förrättades af under-

tecknade efter derom gjord begäran laga boupp-

teckning efter Grufarbetaren Carl Gustaf Gus-

tafssons i Ringshyttan och Krakatorp hustru 

Johanna Matilda Grek, som aflidit den 28 Oktober 1897 och som sterbhusdelegare efterlem-

nat Enkemannen. Närvarande vid förrättningen var äfven den aflidnes fader, Bergsmannen 

Johan Olsson Grek från Nyttorp i Vikers Kapellförsamling samt Enkemannen, hvilken upp-

gaf boet, som antecknades som följer: 
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Med över 105 000 personer i sitt släktre-

gister kan man lugnt kalla Britt-Marie 

Lundell en rutinerad släktforskare. 

Uppstår problem eller en snirklig text så 

är Britt-Marie den som kan hjälpa med 

sin långa erfarenhet.  

- Jag har hittat släktingar ända ner till 

1400-talet, det är en blandning mellan 

bergsmän, pigor och nämndemän, berät-

tar BrittMarie Lundell.  

Redan i början av nittotalet började Britt-

Marie Lundell släktforska efter att ha varit 

nyfiken på ämnet en längre tid. I Avesta gick 

hon en kurs och sedan var hon fast.  

- Det hände nog då i början att det var åtta 

timmar med släktforskningen, och lite över-

tid också, skrattar Britt-Marie.  

När släktforskning började bli populärt så 

gick det att beställa släktutredning. En så-

dan hade en släkting till henne köpt och med 

den bredvid sig började hon navigera bakåt i 

anorna.  Men det dröjde inte länge innan hon 

stötte på konstigheter. - Jag satt som ett le-

vande frågetecken, det jag hittade stämde 

inte med det som stod på det pappret, berät-

tar Britt-Marie.  

Det visade sig att personer hade blivit hop-

blandade och påhittade, men nu är Britt-

Marie säker på hur det ska vara egentligen. 

Detta exempel tar hon ofta med sig till släkt-

En eldsjäl som brinner 

för släktforskning 
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forskarkurser 

för att visa hur 

viktigt det är att 

kontrollera och 

vara kritisk till 

tidigare utred-

ningar.  

- Den som ang-

ets som pappa 

här blev bara ett 

år gammal och 

hade varit död i 

många år när 

han enligt ut-

redningen blev pappa, berättar Britt-Marie 

och pekar på ett namn i släktträdet.  

Men även Britt-Marie har gått vilse bland 

alla namn i kyrkböckerna. Ett felaktigt orts-

namn kan få stora konsekvenser och många 

timmar framför datorn kan vara till spillo. 

Men att ge upp har aldrig varit ett alternativ. 

En felläsning ledde henne till en man, Eric 

Erson, i Lindesberg, men hon hade hela tiden 

en känsla att det var något som inte stämde. 

Det stod att Eric Erson var sjuklig och ofär-

dig. Så en tid senare så såg hon att det stod 

Lindesby ägor och inte Lindesberg. 

- Jag blev alldeles kall från huvud till tårna, 

berättar Britt-Marie. 

- Och jag som hittat min första soldat i släk-

ten, fortsätter hon.  

Med över 105 000 namn i registret så känner 

Britt-Marie sig stolt. Men hon är på långa 

vägar inte färdig. Anor i rakt uppstigande led 

är klara och dokumenterade så långt hon 

kommer. Ibland ända ner till 1400-talet. Ar-

betet fortsätter nu med att leta reda på sys-

kon och syskonbarn. Sockenstämmor är det 

hon fastnat för senast och hon känner att där 

finns det mycket information om vad som 

hände i socknarna. 

- Sockenstämmorna och domböckerna är rik-

tigt intressanta, de berättar väldigt mycket 

om människor och vad de råkade ut för, säger 

Britt-Marie. 

Bilden av hur släktingarna stretade i varda-

gen har sakta växt fram bland alla doku-

ment. Att vara bonde eller torpare i Sverige 

för 150 år sedan innebar, svält och hög död-

lighet bland barnen.  

- För en änka gällde det att hon blev omgift 

så fort som möjligt för att klara sig, berättar 

BrittMarie. 

En persons öde som speciellt gripit tag i Britt

-Marie är Sara Pehrsdotter. Sara och hennes 

man var inhysesjon och hade det redan tufft 

när hon blev änka, dokumenten visar på att 

hon bodde i Lönnhult men under en period 

ska hon ha bott i jordkulorna i Håkansboda i 

Järnboås socken. Sara var änka i 28 år och 

kallades fattighjon nästan hela sin änketid. 

- Hon var nog inskriven på fattigstugan i Hå-

kansboda, berättar Britt-Marie.  

-Men hennes sista tid bodde hon i fattigstu-

gan i Vassland, fortsätter hon.  

Britt-Maries farmors syster har berättat att 

hon och hennes mamma var och hälsade på 

henne några gånger. Systern var inte så gam-

mal då vid besöken men hon berättade för 

släkten om de jordstampade golven och att 

Sara Pehrsdotter var så otroligt fattig. 

- Folk kom dit och slängde in lite mat till 

henne, säger Britt-Marie.  

Enligt fattigvårdstyrelsens protokoll så fick 

Sara, förutom husrum, 40 kronor för 1875. 40 

kronor på den tiden motsvarar cirka 2200 

kronor i dagens penningvärde. 

Men det är inte bara sin egna forskning som 

Britt-Marie brinner för. Hon hjälper gärna 

till med frågor och hon är en fena på att tyda 

Britt-Marie framför en del av sitt arkiv 
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snirkliga texter som präster målat fram.  

I Nora släktforskarförening var hon ordfö-

rande under en längre tid. De senaste åren är 

hon med vid kurserna och stöttar upp för att 

guida nybörjare i alla arkiv. Den tekniska ut-

vecklingen hänger hon med i. I hemmet har 

PC:n två skärmar för att lättare kunna doku-

mentera. Allt sparas i Dropbox för att säker-

ställa att inget går förlorat. Men hon har fort-

farande allt tidigt material sparat i pärmar i 

prydliga rader i bokhyllor i arbetsrummet.  

- Jag använder mitt material till att bland 

annat ge ut publikationer om olika släkter so 

finns i min utredning, berättar hon. 

- Min önskan är att allt jag samlat på mig 

sak finnas tillgängligt som hjälp för forskare i  

framtiden, fortsätter Britt-Marie Lundell. 

 

Anna Magnusson 

Fyra generationer på ett dop. Bild från Nora bergsförs (T) (C:2 s 112) 

Den felaktiga utredning. De röda prickarna visar det som stämmer med verkligheten. 
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För att bygga upp en funge-

rande armé upprättades med 

några års mellanrum ett re-

gister över alla män mellan 

15 och 40 år fram till 1680.  

Dessa register kallades Rote-

ringslängder och innehöll 

grupper om 10 män, så kal-

lade Rotar. Längderna upp-

rättades av församlingens 

präst. Ur denna tiogrupp ut-

sågs en till knekt och denne 

noterades i den så kallade 

Utskrivningslängden. 

 

 Indelningsverket (1682- 

1901) innebar att bönder 

grupperades i rotar och varje 

rote skulle förse armen med 

en soldat som erhöll lega

(rekryteringspeng) och ett 

torp med mark för sin försörj-

ning. Du hittar vanligtvis en 

soldat i husförhörslängden 

och då kan sockenregistret i 

GRILL’ s cd om indelnings-

verket leda dig vidare. Där 

finns ledtråd till vilket rege-

mente/ båtsmanskompani 

han tillhört. En soldat/ knekt 

tillhör infanteriregemente, en 

ryttare/husar eller dragon 

tillhör kavalleriregemente. 

Därefter söker du i 

Armé - eller General-

mönsterrullor på re-

spektive regemente i 

SVAR. 

 

1901 infördes allmän 

värnplikt. Värnplikti-

gas inskrivningsnum-

mer noteras i husför-

hörslängden t.ex. 112 

27/ 89 varav 112 är 

löpnummer, 27 är in-

skrivningsområde och 

89 är inskrivningsår. 

Observera att antalet in-

skrivningsområden har änd-

rats under seklet. Krigsarki-

vet har dessa uppgifter och 

du kan kontakta arkivet för 

information. De sista värn-

pliktiga ryckte ut 2011. 

 

Soldatkällor: 

Husförhörslängderna 

SVAR: 1680-1723 i Armérullor,  

              Efter 1723 i Generalmönsterrullor.  

- GRILL ett statistiskt sammandrag av indel-

ningsverket, skiva finns hos Nora släktforskare 

-Centrala Soldatregistret finns online. 

 

Litteraturtips: 

”Släktforskning på nätet” från 2006 av Lina 

Samuelsson rekommenderas. 

Lars Eriksson Wolkes bok ”Soldatforska”  

Krigsarkivet”Släktforskarna och Krigsarkivet” 

från . 

Hembygds och släktforskarföreningar kan inneha 

egen forskning om regementen och båtsmän. 

Som introduktion till kursen ”Soldatforskning” höll Sören Klingnéus ett 

föredrag om soldatens villkor genom sekler av svensk militärhistoria i 

Lindesbergs Släktforskarförenings regi. Vi fick en inblick i soldatforsk-

ning, som delvis var kryptisk för oss kvinnor i gruppen, eftersom för-

kunskaper om krigsmaktens struktur och språk var en fördel vid efter-

forskningen av krigsmän. Vi träffades två gånger under ledning av Sven 

Erik Larsson och kommer att ha en uppföljning och ett studiebesök vid 

Krigsarkivet under våren 2013. 

Soldatforskning 
av Birgitta Magnusson och Margareta Eriksson 



12 

B-föreningsbrev 

Avs: Nora Släktforskare 

Järnvägsg. 1, Nora station 

713 31  NORA 

Ett sä rskilt täck till vä rä sponsorer 

 

Hösten 2017  

 

Ännu är inga utflykter eller föreläsningar bokade till hösten 

men planeringen pågår för fullt. Håll koll på vår hemsida, där 

publiceras snart ett schema. Har ni önskemål så hör gärna av er 

till oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni på sida 2 i denna 

tidning eller på: www.noraforskare.se.  

 

Minst en nybörjarkurs i släktforskning är planerad till hösten. 

Vet ni någon som är intresserad eller behöver färska upp kun-

skaperna så mejla oss på:  kursledare@noraforskare.se 

 

  Forskarstugan är stängd juni-augusti. 

  Vid trängande behov kon takta någon i styrelsen. 

 

Vi ses i höst! 

Men först önskar vi er en riktigt trevlig sommar!  

 

//Styrelsen Nora släktforskarförening 

 


