
Hilda Amanda Kristina Biberg

1896 – 1963

Mormor

Hilda föddes 4 februari 1896 i Bulawayo, dåvarande provinsen Ndebele i Matabeleland / Rhodesia, nuvarande Zimbabwe. Det finns väldigt lite information om tiden i 
Rhodesia och Kapprovinsen. 

Troligtvis föddes hon i just Bulawayo för att hennes far som var byggmästare kanske hade ett bygge där under denna period. Hilda bodde dock större delen av sin tidiga 
ungdom tillsammans med sina bröder i Kimberley, Kapprovinsen, Sydafrika. Hennes skolgång under hennes tid i Kapprovinsen tillbringade hon på Kimberley Girls High 
School på Elsmere Road. Skolan firar i år (2019) 131 år och är idag en skola med topp studenter. Så när Hilda kom till denna skola så var den ganska nybyggd.

https://www.google.se/maps/place/Bulawayo,+Zimbabwe/@-20.0550974,28.5196955,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1eb553f3a8738f73:0x1d2d555c3f07ed7e!8m2!3d-20.1325066!4d28.626479
https://www.google.se/maps/place/Kimberley+Girls'+High+School/@-28.7476653,24.7763059,1064m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1e9b1bbb9bde0f45:0x66e5c9343d11091c!8m2!3d-28.74767!4d24.7784999
http://www.kimberleygirlshigh.co.za/
http://www.kimberleygirlshigh.co.za/
https://www.google.se/maps/place/Kimberley,+Sydafrika/@-28.7235026,24.583124,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1e9b1ad062e77929:0x8f2628a37deb89ff!8m2!3d-28.7282384!4d24.7499112


Efter att ha vistats i Kapprovinsen under 13 års tid så sker en katastrof den 3 november 1909 då hennes pappa Johan Rudolph Biberg mördas i Kimberley (bekräftat enligt en  
skrivelse från Sveriges Generalkonsulat i Kapstaden, Sydafrika). Detta var under den period som man i närheten hade funnit diamanter. En släkting säger att han blev 
skjuten av en tysk och en annan att det var ett bråk om diamanter, kan ju också ha varit om guld eller av en helt annan orsak.
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Med anledning av mordet på pappan så påbörjar de sin flytt tillbaka till Sverige och hyr in sig på adressen 61 Devon Street, Woodstock i Kapstaden. De bor här från senare 
delen av 1909 till första halvan av 1910 och Hilda får en julhälsning från en av sina bästa kamrater i Kimberley.

Så här ser 61 Devon Street ut idag, foto taget från google street view

Här bor de tills de avseglar tillbaka till Sverige igen under senare delen av 1910 och Josefina kommer till Sverige med barnen den 21 oktober 1910, men alla barn hamnar 
inte på samma plats.

Efter hemkomsten från Sydafrika (p.g.a. av sin pappas död) flyttar Hilda som nu är 14 år till Korsgatan 19 / V. Nygatan 48 i Norrköping den 23 november 1910 och bor hos 
sin pappas syster Selma Elvira Biberg. 

Den 17 november 1911 flyttar Hilda med sin mor till Stenung Wästergård. där de hyrde in sig hos ungmön Alfhild Ehrnst (född 11 oktober 1871 i Näfverstad) dotter till 
gamla Bruksförvaltardottern och numera änkefrun Henrika Vilhelmina Ehrnst.
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https://www.hitta.se/kartan!~58.07504,11.83075,14z/tr!i=UkDPEQJC/search!i=2000729608!q=V%C3%A4sterg%C3%A5rd%20Stenungsund!t=single!st=plc!a=58.07504:11.83075!ai=2000729608!aic=58.07504:11.83075
https://www.hitta.se/kartan!~58.58738,16.17693,15.059885316477079z/tr!i=UkDPEQJC/search!st=prv!q=Korsgatan%2019%2C%20Norrk%C3%B6ping!b=53.95609:-9.49219,69.73333:25.00488!t=weblist


 

Här bor de i två år och sedan flyttar Hilda tillsammans med sin mor Josefina från Stenung Wästergård 25 augusti 1913 till Göteborg Vasa församling och bosätter sig i 
Göteborgs Annedal.

6 september 1919 flyttar hon till Birger Jarlsgatan 11 alldeles vid Nybroviken i Stockholm. Varför hon gör detta och vad hon gör där är inte klarlagt.

24 september 1921 gifter sig Hilda med Janne Falk (född i Stoby, Skåne) borgerligt då det på denna tid ej var accepterat att gifta sig kyrkligt med ett utomäktenskapligt barn.  
De bygger sig ett mycket trevligt sommarställe ute på Hålta, Torslanda som de döper till “Gläntan”. Härifrån finns det många härliga minnen.
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https://www.hitta.se/kartan!~57.70408,11.75941,16.3874786173955z/tr!i=xsu2t9pd/search!i=1012586982!q=H%C3%A5ltav%C3%A4gen%2011A%20torslanda!t=single!st=plc!a=57.70408:11.75941!ai=1012586982!aic=57.70408:11.75941
https://www.google.se/maps/place/281+44+Stoby/@56.2680693,13.7298918,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4651567662c70c47:0xeb0a397ce1c301e9!8m2!3d56.1750502!4d13.828094
https://www.google.se/maps/place/Birger+Jarlsgatan+11,+111+45+Stockholm/@59.3353012,18.0744641,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x465f9d5b9c615cc3:0x5f0aa5e3f60c3693!8m2!3d59.3342429!4d18.0742748
https://www.hitta.se/kartan!~58.07504,11.83075,14z/tr!i=UkDPEQJC/search!i=2000729608!q=V%C3%A4sterg%C3%A5rd%20Stenungsund!t=single!st=plc!a=58.07504:11.83075!ai=2000729608!aic=58.07504:11.83075


 

Dottern Ruth (min mor) poserar vid den nya fina grinden. Janne jobbar med sin fina båt.

 

Hilda, Janne och sommarstugan.

19 januari 1963 avlider Hildas make Janne. Hilda avlider 8 månader efter makens bortgång den 26 september 1963 då hon bor i Majorna på Karl Johansgatan. Begravningen 
sker i oktober på Västra Kyrkogården i Göteborg där hon får vila i familjegraven tillsammans med sin Make Janne.
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Personalia om Janne

 JANNE föddes i Stoby (nära Hässleholm) 6 juni 1886 av ANNA Nilsdotter (född 1858) och stationskarlen MÅNS Andersson Falk (född 1842) och hans föräldrar gifte sig den 4 
Maj 1877. De bodde utmed Hessleholms Jernväg p.g.a. yrket. JANNE döptes den 9 juli 1886 och hans gudfäder var handlanden OLA Nilsson från Christianstad och jungfrun 
BENGTA Olsson. 1910 arbetar han på Ekensbergs varf Liljeholmen i Stockholm som eldare. 

Det är osäkert om hans första fru bodde där vid denna tidpunkt men hon är skriven i samma Brännkyrka församling precis som Janne var. JANNE gifter sig borgerligt med 
EMMELI (Emelia) Johansdotter Larsson (från Bollebygd) den 21 juni 1913.  1910 så arbetar och bor Janne i Brännkyrka, arbetar som eldare på Ekensbergs varv på 
Liljeholmen. Att han gifter sig borgerligt är nog för att första sonen ERIK som föds är före äktenskapet... (I kyrkböckerna står det faktiskt “fader okänd”. Vid tiden för ERIK's 
födelse så arbetade EMMELI som tjänarinna. I äktenskapet med Emilia Larsson hade han 3 pojkar. Jannes första fru Emilia avlider av TBC i Göteborg Lundby den 8 februari 
1920. Janne jobbar nu som Plåtslagarförman och senare som Verkmästare på Götaverken i Göteborg.

Jannes barn med Emilia Larsson

(Hildas fosterbarn)
Erik Allan Falk

Född före äktenskapet den 6 april 1910 i Göteborg Vasa fs. Dopförrätare var H Ahnegren och som gudfäder var hemmafruarna ANNA 
Larsson och EMMA Beronius. Arbetade som handelsbiträde och gifte sig med Margit Argentine Linnea Buxfeldt (född 20 februari 1917 i 
Oskar Fredrik fs). De gifte sig 20 juli 1935 i Lundby fs och fick en dotter. Erik avled 5 oktober 1979 i Göteborg Karl Johans fs. Hustrun Margit 
dog 26 november 2003 i Säve.

(Hildas fosterbarnbarn)
Anita Zaida Falk

Född 1 december 1934 i Göteborg Lundby fs. Avled så tidigt som 21 september 1936 av svåra brännskador och 
lunginflammation. Om jag minns rätt så fick hon kokhett vatten från spisen över sig av en tragisk 
olyckshändelse.

(Hildas fosterbarn)
Torsten Alarik Falk

Född före äktenskapet den 24 mars 1912 i Brännkyrka Stockholm. Torsten träffade och gifte sig med Sara Ingeborg Engberg (född 1 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekensbergs_Varv
http://www.jarnvag.net/banguide/hassleholm-kristianstad
https://www.google.se/maps/place/281+44+Stoby/@56.2680693,13.7298918,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4651567662c70c47:0xeb0a397ce1c301e9!8m2!3d56.1750502!4d13.828094


november 1914 i Fässbergs fs.) den 11 december 1937 i Mölndals fs. Torsten och Sara bodde i ett av de riktigt gamla trähusen på 
Mölndalsvägen alldeles bakom Liseberg och man kunde höra aktiviteterna därifrån. De fick 3 barn; 

(Hildas fosterbarnbarn)
Jan Olof Falk

Född 11 juli 1938 i Göteborg Lundby fs. 

(Hildas fosterbarnbarn)
Veine Allan Falk

Född 15 maj 1940 i Göteborg Lundby fs.

(Hildas fosterbarnbarn)
Ingela Marita Falk

Född 9 juni 1949 i Göteborg. Bor idag på Olsebergsvägen 40B på Bohus-Malmön med sin sambo Björn. Telefon 
0523-351 14, 0523-357 49
070-375 44 49 (henne hälsade jag på för många år sedan vid en segeltur.)

(Hildas fosterbarn)
Nils Adelbert Falk

Född 9 juni 1914 i Brännkyrka Stockholm, var svetsare och konstnär och gifte sig med Elsa Julia Margareta Nilsson (född 21 december 1910 
från Fardhem på Gotland) gifter sig 14 november 1942 i Stockholm Maria Magdalena fs. De fick 2 barn tillsammans. Nils avled 14 november 
1984 i Stockholm. Hustrun Elsa avled 28 mars 1986.

(Hildas fosterbarnbarn)
Marie-Louise Falk

Född 30 mars 1943 i Stockholm Maria Magdalena fs. Död 19 juni 1985.

(Hildas fosterbarnbarn)
Lars George CHRISTIAN 

Falk

Född 25 april 1962 i Hägersten, Stockholm. Han var gift första gången 1980–1988 med fotografen Tove Falk 
Olsson (född 1962), dotter till Bo A. Karlsson och Eva Karlsson.

Tove Falk Olsson

Christian släppte sin första skiva tillsammans med bandet Madhouse i början av 1980-talet. I och med sin roll 
som basist i Imperietså etablerade sig Christian på allvar i musikvärlden. Strax efter att bandet splittrades 1988 
reste Falk till Nicaragua med sina då två barn för att arbeta i landets enda skivstudio. Vid denna tid rådde det 
krig i landet i samband med nicaraguanska revolutionen. Därefter arbetade han som producent åt bland andra 
Robyn och Neneh Cherry. På 1990-talet var han basist i gruppen Blacknuss Allstars. Först 1999 gjorde Christian 
solodebut med albumet Quel Bordel, som fick tre grammisar. Låten "Make it right" blev en houseklassiker.
Under 1990- och 2000-talen var Christian en framgångsrik producent, framför allt inom modern dans- och 
klubbmusik. Bland hans klienter märktes Whale, Papa Dee, Petter och Kayo. Han gav ut flera skivor i eget namn 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Kayo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Petter_(rappare)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Papa_Dee
https://sv.wikipedia.org/wiki/Whale
https://sv.wikipedia.org/wiki/House_(musikstil)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Quel_Bordel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blacknuss_Allstars
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neneh_Cherry
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robyn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicaraguanska_revolutionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://sv.wikipedia.org/wiki/Imperiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_A._Karlsson
http://tovefalkolsson.com/index1.asp
http://tovefalkolsson.com/index1.asp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Falk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Falk
https://www.google.se/maps/place/623+52+Fardhem/@57.2698635,18.3166588,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x46f770d5d6640a7d:0x2306395a2f3b51a9!8m2!3d57.2643024!4d18.3421443


samt serien Swedish Open där han sammanförde klubbmusik med jazzmusik tillsammans med musiker som 
Esbjörn Svensson och Jonas Kullhammar.
Hans största framgång under eget namn var albumet Quel Bordel, där bland andra Robyn, Titiyo, Neneh Cherry, 
Javetta Steele, Demetreus och Stephen Simmonds medverkar. 1999 belönades Christian med tre grammisar: 
bästa producent, bästa modern dans och bästa album (Quel Bordel).
Under 2001 producerade han signaturer till Sveriges Television:s nyhetsprogram, bland annat Rapport, Aktuellt, 
Sportnytt och de regionala nyhetsprogrammen.
Singeln Dream On, där Robyn och Ola Salo medverkar, framfördes på P3 Guldgalan 2006. Låten utsågs av den 
ansedda amerikanska musiksajten Pitchfork Media till 2006 års tionde bästa låt. I oktober samma år släpptes 
albumet People Say. På Grammisgalan 2007 belönades Christian med en Grammis för bästa moderna dans.
Christian var postumt värd för Sommar i P1 på Sveriges Radio 26 juli 2014.

(Hildas fosterbarnbarns barn)
Vanessa Falk

Född 19 juli 1985 i Stockholm Maria Magdalena fs. Är sångerska och 
låtskrivare och medverkar på albumet People Say.

Andra gången han gifte sig var 1988 med Eva Österberg (född 1966) och fick en son samma år. De skilde sig 7 år 
senare 1993.  Eva dog 24 juli 2014.

(Hildas fosterbarnbarns barn)
William Falk

Född 30 juni 1988. Han tog tragiskt livet av sig vid 24 års ålder 30 januari 
2013, djupt deprimerad.

Christian fick senare dottern Vita (född 2004) i ett förhållande med formgivaren och scenografen Sahara Widoff 
(född 1979), dotter till Anders Widoff och Gunilla Linn Persson. Sahara är idag gift med Andreas Kleerup.
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunilla_Linn_Persson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Widoff
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Falk%22%EF%B7%9FHYPERLINK%20%22https:/sv.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Falk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Falk%22%EF%B7%9FHYPERLINK%20%22https:/sv.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Falk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sommar_i_P1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pitchfork_Media
https://sv.wikipedia.org/wiki/P3_Guld
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ola_Salo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stephen_Simmonds
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neneh_Cherry
https://sv.wikipedia.org/wiki/Titiyo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robyn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Quel_Bordel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kullhammar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esbj%C3%B6rn_Svensson
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Swedish_Open_(musik)&action=edit&redlink=1


Sahara Widoff och Andreas Kleerup

(Hildas fosterbarn)
Stellan Tage Falk

Född 26 november 1919 i Göteborg Lundby fs. Gifte sig med Fredrika “Rosa” Kristensson (född 23 december 1920 i Göteborg Karl Johan fs.) 
De gifter sig d.1994 gifte sig med Fredrika (Rosa) Kristenson, antal barn okänt... Stellan avlider 30 april 1994 i Härlanda, Göteborg. Hustrun 
“Rosa” 14 april 2003.

Ättlingar (barn med Gustaf Gottfrid Flood)

Berit Blanche Flood

(Hildas Barn)
Berit Blanche Flood

31 juli 1920 bor Hilda i Göteborg och föder dottern Berit Blanche där fadern är Gustaf Gottfrid Flood. De är ej gifta. 24 augusti 1947 avlider 
fadern till dottern Berit Blanche i Idun, Uppsala.
Dottern Berit gifter sig med Evald Hilding Dahlström och får en dotter.
Berit avlider i Göteborg den 21 Mars 1999.

(Hildas Barnbarn)
Ann-Christine Blanche

Född 20 oktober 1944 i Göteborg. Gifter sig med Sture Österlind (född 1942) och skiljer sig 1983. Gifter om sig 
med Lennart Evert Melin (född 29 november 1939 i Kina) den 19 oktober 1985. Lennart avlider p.g.a. cancer 
den 19 november 2001 i en ålder av 61 år. Ett svårt slag för Ann-Christine som ändå lyckas hämta sig från 
chocken och senare ändå träffar en ny livskamrat i Gösta Gustafsson som hon förlovar sig med. Har en dotter 
från tidigare äktenskap med Sture. Drabbades av bröstcancer och opererades i december 2018 och avslutade 
strålningen den 15 mars. Nu hoppas vi på en lycklig fortsättning i läkandet. Men livet ler inte hela tiden mot 
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Ann-Christine då hon får beskedet att nya livskamraten också har drabbats av cancer, närmare bestämt 
tjocktarmscancer, låt oss hålla tummarna och hoppas att detta elände slutar lyckligt!

Avnjuter en cocktail på kryssningsfartyget Athenas däck 7 maj 2009
(Hildas Barnbarns  

barn)
Malin Björkman

Malin är född 12 juli 1971. Tidigare gift med Lennart Björkman som hon har två barn 
med. Skild sedan flera år tillbaka och är idag sambo med ny man.

(Hildas Barnbarns  
Barnbarn)

Emma Björkman

Född 2 juli 1993. Sambo sedan flera år tillbaka. Inga barn 
(ännu).

(Hildas Barnbarns  
Barnbarn)

Moa Björkman

Född 25 mars 2001. Singel.

Ättlingar (barn med Janne Falk) 

Bengt Ture Falk

(Hildas Barn) Den 17 januari 1923 föds sonen Bengt Ture Falk i Göteborgs Lundby. 
Arbetar som spårvagnskonduktör när han gifter sig den 18 Maj 1946 med modisten Ingegerd Ulla Vivan Johansson (född 20 augusti 1920 i 
Göteborg). Ingegerd föder sedan 2 döttrar. Bengt avlider 6 januari 1973. Hustrun Ingegerd flyttar närmare dottern och avlider senare i Skara 
3 mars 2009.

(Hildas Barnbarn)
Mauréen Camilla Falk

Född 27 september 1946 i Göteborg Karl Johans fs. Stackars Mauréen har en ryggmärgsskada och avlider efter 
knappt fyra månader den 22 januari 1947.

10



(Hildas Barnbarn)
Liselott Mildred Falk

Född 11 januari 1950 i Göteborgs Karl Johan fs. Bor med Lars Olof Andersson (född 24 september 1949) utanför 
Skara. De hade en son som tragiskt omkom i en bilolycka.

  

Kjell och Lotta spelar spel på tomten i Torslanda, Lottas konfirmationskort, Lotta på semester vid Öresundsbron.
(Hildas Barnbarns Barn)

Fredrik Falk
Född 7 april 1978 i Skara, omkom som 18 åring 7 juni 1996.

(Hildas Barnbarns Barn)
Johan Falk

Född 17 juli 1981 i Skara

(Hildas Barn)
Ruth Mildred Falk

Född 19 april 1924 i Göteborg och döptes 24 april i Lundby fs med dopvittnena Janne Falk och Fru M. Henriksson. Under andra världskriget 
träffar hon mekanikern Karl Rikard EVERT Rosengren (född 9 juli 1920 i Söndrum, Halmstad) som är krigsplacerad på Säve. Han charmar 
henne och de gifter sig den 7 oktober 1944 i Karl Johans fs, Göteborg och får 2 barn. 
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Maken Evert avlider av strupcancer den 24 mars 2005 och begravs i Janne Falks familjegrav på Västra Kyrkogården. 

(Mer om Evert kommer i separat dokument som skall omfatta alla manliga anor.)

Ruth får leva 5 år till efter makens död och avlider av ålderdomssvaghet den på nyårsnatten till 2010 (den 1 januari kl 14.00), hon begravdes 
också i Janne Falks familjegrav. 

(Hildas Barnbarn) Född 5 januari 1948 i Majorna, Göteborg. Har varit gift några gånger och nu senast med Ulf Holmdahl och bor på 
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Annette Rosengren Trollsländevägen 9 i Stenungsund. Har totalt fyra barn varav två från första äktenskapet med Reine Andreasson 
samt två från äktenskapet med Åke Ingvar Kallander.

(Hildas Barnbarns barn)
 Mikael Andreasson

Född 16 oktober 1965 i Göteborg. Gift med Linda Blomander och bor på 
Krusbärsvägen i Eksjö med 1 dotter.

 

(Hildas Barnbarns Barnbarn)
 Tilde Linda Andreasson

Född 22 oktober 2001.

(Hildas Barnbarns barn)
 Kalle Anders Reine 

Rosengren

Född 7 februari 1968 i Göteborg. Gifte sig med Annika Orajärvi 4 juni 2005 
ombord på Stena Line, då de vann ett bröllop som skulle vara på en 
specialkryssning. De bor idag på Sandtagsvägen 4 i Hisings Backa och har 2 döttrar.

(Hildas Barnbarns Barnbarn)
 Nicole Rosengren
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(Hildas Barnbarns Barnbarn)
 Emilia Rosengren

(Hildas Barnbarns barn)
 Magnus Ingvar Kallander

Född 10 juli 1976 i Göteborg. Singel. Bor på Distansgatan 35 i V.Frölunda.
031-47 24 47, 073-824 59 97

(Hildas Barnbarns barn)
 Kristin Harriet Dahlbom

Född 5 april 1978 i Göteborg. Gift med Olof Dahlbom (född 28 juli 1966) och bor 
på Pressarevägen 18 i Stenungsund med man och två söner.
070-565 35 52, 070-664 86 65

(Hildas Barnbarns Barnbarn)
 Jonathan Dahlbom

(Hildas Barnbarns Barnbarn)
 Elliot Dahlbom
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(Hildas Barnbarn)
Kjell Rosengren

Född 17 oktober 1952 i Göteborg. Gift för andra gången, nu med Anna Carlsson och har 2 barn i detta äktenskap.

(Hildas Barnbarns barn)
 Carl Rickard Rosengren

Född 26 juli 1998 i Hällingsjö. Studerar Samhällsplanering på Göteborgs 
Universitet.

 Ledamot i Härryda kommunfullmäktige

 Ersättare i Härryda kommunstyrelse.

 Styrelseledamot i Björketorpsmoderaterna.

 Ordförande i MUF Härryda.

 Skattmästare i Fria Moderata Studentförbundet Göteborg

 Nämndeman vid Göteborgs Tingsrätt
(Hildas Barnbarns barn)
 Alice Julia Rosengren

Född 1 april 2001 i Hällingsjö. Studerar IB - International Baccalaureate (engelska 
programmet på Hvitfeldtska gymnasiet.
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http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/2.277/ib-international-baccalaureate-1.1400

