Chris Falteisek from Wisconsin has ancestors from Folldal and is a skilled
genealogist. Now he has been visiting Norway and the home parish of his
ancestors.
Reprinted from an article written by Arild Alander from the June 30, 2004 Arbeidets Rett
newspaper
Many Americans are very taken up with their roots, and they find it great to visit the
places that their ancestors came from. Norwegian-Americans are constantly visiting
Folldal. Few however, have a view of their family and ancestors like Chris Falteisek,
who recently was in Folldal and located some of his roots here.
Chris Falteisek lives in Prescott, Wisconsin in the USA. Wisconsin and the neighboring
states are the most “Norwegian” populated areas in America. Many people emigrated
from Folldal and arrived in this particular area in Wisconsin. Chris’ great great
grandfather was Erik Syverson and he came from Tøfthaugen in Folldal. Through him,
Falteisek has ancestors from several farms in upper Folldal, Hjerkinn, Dovre and Lesja.
This week he visited Norway; he got to see all these places, greet people, take many
notes, gather much information and not to forget, he took many pictures.
Chris Falteisek has been doing genealogy on a large scale for many years. He has
computerized the information, collected old photos and made several publications about
his family. Falteisek has also purchased the Folldal books, other bygdebooks and family
history books, and he is in touch with genealogists and local historians. One of these is
Torill Hokstad Steivang, who together with her husband Bjørnar took Falteisek to Dovre,
Lesja, Folldal and Alvdal. In upper Folldal he visited several farms where his ancestors
came from, and thought the days were both fantastic and interesting.
Chris Falteisek plays piano and organ. In connection with his visit in Norway, he gave
concerts in the Dovre and Dalen churches.
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Chris Falteisek fra Wisconsin har aner fra Folldal og er dreven slektsforsker. Nå
har han vært i Norge og besøkt sine forfedres heimbygd.
Skrevet av: Arild Alander- June 30, 2004 Arbeidets Rett
Mange amerikanere er veldig opptatt av røttene sine, og det å få besøke de plassene
som forfedrene kom fra er stort for dem. Stadig er det norskamerikanere på besøk også
i Folldal. Men få har sånn oversikt over slekta og anene som Chris Falteisek, som nylig
var i Folldal og fant noen av sine røtter her.
Chris Falteisek bor i Prescott i Wisconsin i USA. Wisconsin og nabostatene er jo de
”norskeste” områdene i Amerika. Mange folldøler som utvandra kom nettopp til dette
området i Wisconsin. Tippoldefaren til Chris Falteisek het Erik Syverson og kom fra
Tøfthaugen i Folldal. Gjennom ham har Falteisek aner fra mange garder i øvre Folldal,
Hjerkinn, Dovre og Lesja. Denne uka var han på norgesbesøk, fikk se alle disse
stedene, hilste på folk, noterte opplysninger og ikke minst fotograferte.
Chris Falteisek har drevet stort med slektsforskning i mange år. Han har registrert
opplysningene på data, samla gamle bilder, og han har laga flere publikasjoner om
slekta. Falteisek har kjøpt både Folldalsbøkene og andre bygdebøker og slektsbøker,
og han har kontakt med slektsgranskere og lokalhistorikere i Norge. En av disse er Torill
Hokstad Steivang, som sammen med mannen Bjørnar var med Falteisek i Dovre, Lesja,
Folldal og Alvdal. I øvre Folldal fikk han besøkt flere garder der han har aner fra og
syntes det var fantastisk interessante dager.
Chris Falteisek spiller piano og orgel. I forbindelse med norgesbsøket hadde han
konserter i Dovre og Dalen kirker.

