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Omkring	  3	  km	  söder	  om	  Täckhammar	  och	  ungefär	  lika	  långt	  från	  Tista	  skäres	  landsvägen,	  som	  
från	  Bärbo	  kyrka	  leder	  mot	  Nyköping,	  av	  en	  mindre	  väg.	  Vid	  denna	  väg	  och	  omkring	  400	  m.	  
öster	  om	  landsvägen	  ligger	  gården	  Kappeltorp,	  av	  ortsbefolkningen	  kallad	  ”Káppeltorpet”	  med	  
tonvikt	  på	  ”a”	  eller	  endast	  ”Kapple”.	  Stavningen	  med	  två	  ”p”	  och	  endast	  ett	  ”l”	  torde	  ock	  härleda	  
sig	  från	  folkspråket.	  Strax	  intill	  gården	  syns	  grundmurarna	  till	  en	  byggnad,	  som	  fordom	  lär	  ha	  
varit	  ett	  kapell	  av	  sten.	  Dessa	  byggnadslämningar	  kalla	  ”Kapellet”.	  Invid	  ”Kapellet”	  ligger	  en	  
källa.	  Troligen	  har	  här	  i	  forna	  tider	  varit	  en	  offerplats,	  ty	  något	  samband	  mellan	  Bärbo	  kyrka	  och	  
Kapellet	  kan	  icke	  spåras.	  

I	  svensk	  Släktkalender,	  del	  8,	  utgiven	  1892,	  i	  vilken	  släkten	  Björkman	  från	  Bärbo	  är	  införd,	  
uppgives	  den	  älste	  kände	  samfadern,	  Jöns	  Björkman	  ha	  bott	  vid	  ”Kapellet	  i	  Bärbo”.	  Uppgiften	  är	  
hämtad	  från	  församlingsboken.	  

Egendomligt	  nog	  nämner	  ej	  församlingsboken	  Kappeltorp,	  närmast	  liggande	  gård,	  men	  sannolikt	  
var	  ”Kapellet”	  även	  benämningen	  i	  dagligt	  tal	  på	  denna.	  

Jöns	  Björkman	  var	  ryttare	  vid	  livregementet	  och	  Södermanlands	  Kompani	  och	  skulle	  därför	  
såsom	  lön	  ha	  stuga	  med	  åbyggnader	  och	  åkerjord	  eller	  ryttartorp	  av	  det	  rusthåll,	  för	  vilket	  han	  
tjänade,	  nämligen	  Täckhammar	  med	  utgårdar.	  Det	  torp,	  som	  Jöns	  Björkman	  bebodde	  vid	  
Kapellet,	  kan	  knappast	  vara	  något	  annat	  än	  det,	  som	  är	  beläget	  omkr.	  100	  m.	  söder	  om	  
Kappeltorp	  och	  på	  generalstabskartan	  är	  betecknat	  med	  GT,	  vilket	  betyder	  grenadjärtorp.	  Denna	  
benämning	  erhöll	  det	  först	  under	  de	  senaste	  åren	  av	  1700-‐talet,	  då	  en	  del	  av	  livregementet,	  
däribland	  även	  Södermanlands	  kompani,	  ombildades	  till	  infanteri	  under	  namn	  av	  Livregemetets	  
grenadjärkår.	  

Att	  det	  med	  GT	  betecknade	  torpet	  såsom	  ryttartorp	  innehafts	  av	  Jöns	  Björkman	  framgår	  med	  all	  
säkerhet	  därav.	  att	  den	  jord,	  som	  härför	  en	  gång	  blivit	  indelad,	  sällan	  utbyttes	  mot	  annan,	  att	  vid	  
Kapellet	  i	  Bärbo,	  där	  han	  enligt	  urkunderna	  bott,	  ej	  finnes	  någon	  annan	  bebygd	  plats,	  om	  man	  
undantager	  Kappeltorp,	  som	  härvid	  ej	  kan	  komma	  ifråga,	  samt	  slutligen,	  att	  torpet	  vid	  
Kappeltorp,	  så	  långt	  befolkningen	  kan	  minnas	  varit	  grenadjärtorp.	  De	  grenadjärer,	  som	  där	  bott,	  
hade	  samma	  nummer	  på	  Södermanlands	  kompani	  som	  Jöns	  Björkman. 

Stugan	  till	  det	  forna	  ”grenadjärtorpet”	  är	  en	  ryggåsstuga,	  d.v.s.	  i	  en	  våning	  utan	  vind,	  således	  
öppen	  till	  takåsen,	  och	  som	  fallet	  var	  vid	  ryggåsstugor,	  mycket	  låg	  vid	  takfoten.	  Detta	  
byggnadssätt	  var	  det	  från	  älsta	  tider	  vanliga	  för	  enklare	  hus	  på	  landsbygden	  och	  begagnad	  till	  
början	  av	  1800-‐talet.	  De	  vid	  indelningsverkets	  genomförande	  uppgjorda	  ritningarna	  till	  
boställshus	  för	  befäl	  och	  gemenskap	  utvisar	  hus	  i	  ryggåsform.	  Dessa	  ha	  dock	  i	  den	  mån	  
fordringarna	  på	  bekvämlighet	  och	  trevnad	  tilltagit	  eller	  nybyggnad	  varit	  nödvändig,	  skattat	  åt	  
förgängelsen	  och	  utbytts	  mot	  livsenligare	  byggnader.	  Detta	  har	  i	  allmänhet	  skett	  för	  mycket	  
länge	  sedan.	  Ryttar-‐	  eller	  grenadjärtorpet	  vid	  Kapellet	  har	  dock	  alltjämt	  bibehållit	  sin	  
ursprungliga	  form/stil.	  	  Huruvida	  stugan	  är	  autentisk	  med	  den	  i	  vilken	  Jöns	  Björkman	  bodde,	  är	  
ovisst,	  men	  icke	  uteslutet	  att	  så	  är.	  Att	  den	  är	  mycket	  gammal	  framgår	  av	  stilen.	  I	  allmänhet	  
byggdes	  knekttorpen	  bättre	  än	  motsvarande	  trähus	  på	  landet,	  voro	  ofta	  underkastade	  
besiktningar	  och	  dervid	  ådömda	  reparationer	  blevo	  omedelbart	  utförda.	  Om	  den	  vid	  
indelningsverkets	  genomförande	  uppförts	  på	  ett	  mindre	  stabilt	  sätt	  har	  den	  troligen	  varit	  färdig	  
att	  utbytas	  mot	  en	  ny	  under	  den	  tid	  Jöns	  Björkman	  varit	  i	  tjänst.	  Han	  hade	  då	  fått	  flytta	  in	  i	  den	  



gamla	  och	  sedermera	  i	  den	  nya	  stugan.	  Om	  denna	  i	  sin	  tur	  behövt	  bytas	  ut	  mot	  en	  ny,	  hade	  detta	  
nog	  skett	  vid	  en	  tidpunkt,	  då	  man	  ej	  längre	  byggde	  ryggåsstugor.	  

Av	  Täckhammars	  ägare	  har	  stugan	  erhållit	  en	  viss	  pietetsfull	  omvårdnad.	  Den	  har	  försetts	  med	  
tegeltak	  ovanpå	  halmen,	  blivit	  brädfo(r)drad,	  försetts	  med	  en	  utbyggnad	  i	  form	  av	  en	  
förstugukvist	  och	  innertaket	  har	  inklätts	  med	  bräder	  på	  hanbjelkarna,	  allt	  åtgärder	  i	  syfta	  att	  
konservera	  den	  och	  hålla	  den	  beboelig	  utan	  att	  förstöra	  stilen.	  Den	  betraktas	  även	  på	  
Täckhammar	  som	  ett	  minnesmärke.	  Med	  all	  sannolikhet	  är	  det	  den	  stuga,	  i	  vilken	  Jöns	  Björkman	  
och	  hans	  närmaste	  ättlingar	  bodde,	  om	  det	  ock	  icke	  är	  den	  första	  stuga,	  som	  uppfördes	  efter	  
indelningsverkets	  genomförande.	  	  (	  I	  marginalen:	  Exempel	  finns	  på	  att	  en	  och	  annan	  soldagstuga	  
av	  mer	  än	  200	  års	  ålder	  finns	  kvar,	  varför	  det	  icke	  är	  orimligt	  att	  förmoda	  att	  den	  ifrågavarandes	  
ålder	  är	  något	  ditåt.)	  

Var	  Jöns	  Björkman	  blivit	  född,	  har	  icke	  kunnat	  fastställas,	  varför	  det	  hittills	  varit	  omöjligt	  att	  
längre	  tillbaka	  spåra	  släkten.	  I	  församlingsböcker	  och	  i	  krigsarkivets	  runor	  uppgives	  endast	  att	  
han	  var	  född	  i	  Sörmland.	  Mot	  slutet	  av	  1740-‐talet	  kom	  han	  till	  Täckhammar,	  antagligen	  som	  
kusk.	  Att	  han	  sedermera	  blev	  ryttare	  för	  Täckhammar	  är	  nog	  att	  tillskriva	  pommerska	  kriget.	  De	  
rustande	  had	  nämligen	  skyldighet	  att	  i	  krig	  utom	  den	  ordinarie	  ryttaren	  hålla	  en	  ersättnings	  
eller	  vargeringskarl	  för	  att	  kunna	  ersätta	  avgången.	  Jöns	  Björkman	  blev	  härtill	  antagen	  eller	  
uttagen	  och	  då	  den	  ordinarie	  ryttaren	  1759	  avled	  i	  Pommern,	  fick	  han	  träda	  i	  hans	  ställe.	  Han	  
behövde	  dock	  ej	  gå	  i	  fält,	  ty	  i	  mönstringsrunorna	  över	  regementet	  i	  Pommern	  stod	  hans	  nummer	  
fortfarande	  vakant.	  Enligt	  mönsterrullorna	  för	  1764	  besattes	  det	  vakanta	  namnet	  officiellt	  med	  
”vargeringskarlen”	  Jöns	  Björkman,	  vilken	  då	  var	  37	  ½	  	  år	  gammal	  samt	  hade	  5	  ½	  	  tjänsteår.	  
Tjänstetiden	  sålunda	  räknad	  från	  1759.	  

Enligt	  mönsterrullan	  för	  1785	  var	  Jöns	  Björkman	  fortfarande	  i	  tjänst	  och	  var	  det	  säkerligen	  till	  
sin	  död	  1788,	  enär	  hans	  nummer	  detta	  år	  besattes	  av	  sonen	  som	  efterträdare.	  Uppgiften	  i	  svensk	  
Släktkalender	  får	  år	  1930,	  att	  han	  troligen	  avlidit	  som	  torpare	  vid	  Kappeltorpet	  är	  sålunda	  ej	  
fullt	  riktig.	  Han	  avled	  som	  en	  för	  sin	  tjänst	  besutten	  man.	  

Jöns	  Björkman	  hade	  tvenne	  söner	  i	  sitt	  första	  gifte	  med	  Ingeborg	  Larsdotter,	  f.	  1731	  (rättat	  till	  
1730)	  †	  1775	  (rättat	  till	  1755),	  Lars	  f.	  1762	  †	  1767,	  samt	  (I	  2:dra)	  Per,	  f.	  1765	  †	  1834.	  

Enl.	  uppgift	  i	  Sv.	  Släktkalender	  från	  1892	  skulle	  denne	  Lars	  ha	  dött	  den	  28/12	  genom	  bett	  av	  
huggorm	  (rättat	  till	  kopparorm).	  Insändaren	  av	  uppgiften	  har	  dragit	  detta	  i	  tvivelsmål	  genom	  
anmärkningen	  ”ovanligt	  för	  årstiden.”	  Uppgiften	  torde	  bero	  på	  felläsning	  av	  den	  tyska	  stilen	  i	  
död-‐	  och	  begravningsboken.	  Dödsorsaken	  skall	  vara	  ”Kopporna”,	  en	  på	  den	  tiden	  vanlig	  
dödsorsak.	  

Per	  Björkman	  efterträdde	  fadern	  som	  ryttare.	  I	  mönstringsrullan	  för	  1791	  upptages	  Per	  (Peter)	  
Björkman	  med	  samma	  nummer,	  som	  fadern	  innehaft,	  var	  26	  år	  och	  hade	  varit	  3	  år	  i	  tjänst.	  
Sistnämnda	  uppgift	  visar,	  att	  fadern	  varit	  i	  tjänst	  till	  sin	  död	  1788.	  Per	  Björkman	  var	  enligt	  rullan	  
5	  fot	  9	  ¾	  tum	  eller	  någonting	  över	  177	  (179)	  cm,	  vilket	  på	  sin	  tid	  ej	  var	  litet.	  

Åren	  1788-‐89	  deltog	  livregementet	  i	  kriget	  mot	  Ryssland,	  men	  varken	  Jöns	  Björkman	  eller	  
sonen	  Per	  deltog	  däri,	  enligt	  vad	  mönsterrullorna	  över	  regementet	  i	  Finland	  utvisar.	  Detta	  kan	  
förklaras	  därav,	  att	  den	  förre	  ansågs	  för	  gammal	  eller	  var	  vid	  krigsutbrottet	  redan	  avliden,	  den	  
senare	  kom	  i	  tjänst	  vid	  samma	  tillfälle	  och	  hade	  ej	  hunnit	  får	  erforderlig	  övning.	  

Per	  Björkman	  fick	  snart	  uppleva	  sitt	  kompanis	  övergång	  från	  rytteri	  till	  fotfolk.	  Denna	  började	  
vid	  vissa	  kompanier	  redan	  1791,	  således	  3	  år	  efter	  hans	  inträde	  i	  tjänst.	  Vid	  Södermanlands	  
kompani	  synes	  den	  slutförd	  1801,	  ty	  i	  rullorna	  står	  hästen	  kvar	  till	  denna	  tid.	  Södermanlands	  
kompani	  ingick	  då	  i	  Livregementets	  lätta	  infanteribataljon,	  sedermera	  grenadjärkår.	  

	  Per	  björkman	  avancerade	  småningom	  till	  underbefäl	  och	  benämnes	  i	  1806	  års	  rulla	  
”premiercorpral”,	  på	  den	  tiden	  den	  högsta	  graden	  bland	  manskapet.	  Han	  blev	  dock	  ej	  så	  länge	  
kvar	  i	  tjänst	  som	  fadern.	  I	  1818	  års	  mönsterrulla	  innehades	  han	  nummer	  av	  en	  grenadjär	  med	  
annat	  namn.	  Denne	  hade	  vid	  mönstringstillfället	  i	  juni	  1818	  5	  ¾	  tjänsteår,	  varav	  framgår,	  att	  Per	  
Björkman	  erhållit	  avsked	  i	  slutet	  av	  år	  1812,troligen	  på	  grund	  av	  sjukdom	  eller	  annan	  



oförmögenhet	  till	  krigstjänst.	  

Efter	  avskedet	  flyttade	  Per	  Björkman	  till	  torpet	  Hemmingstorp	  under	  Täckhammar.	  Troligen	  var	  
han	  där	  torpare	  under	  gården.	  Hemmingtorp	  är	  ett	  ställe,	  beläget	  i	  närheten	  av	  det	  på	  
generalstabskartan	  med	  BT	  betecknade	  torpet.	  

Per	  Björkman	  hade	  i	  sitt	  gifte	  med	  Ingeborg	  Månsdotter	  Skelin,	  f.	  1757,	  †	  1810,	  tre	  söner,	  varav	  
den	  älste,	  Carl	  Gustaf,	  avled	  samma	  år	  han	  föddes,	  eller	  1789.	  De	  övriga	  voro	  Per,	  f.	  1790	  †	  1826	  
samt	  Fredrik,	  f.	  1793,	  †	  1838.	  

Per	  Björkman	  d.y.	  trädde	  redan	  vid	  15	  års	  ålder	  eller	  1805	  i	  tjänst	  såsom	  spel	  vid	  
Livregementetes	  grenadjärkår.	  I	  1806	  års	  mönsterrulla	  över	  Södermanlands	  kompani,	  i	  vilken	  
både	  far	  och	  son	  äro	  upptagna,	  nämnes	  den	  senare	  ”Valthornist”,	  varav	  man	  kan	  draga	  den	  
slutsatsen,	  att	  hans	  musikaliska	  begåvning	  medger	  högre	  utbildning	  än	  till	  trumslagare	  eller	  
signalhornblåsare	  på	  jägarhorn.	  

I	  svensk	  släktkalender	  för	  1892	  uppgives	  Per	  Björkman	  d.	  y.	  avlidit	  efter	  1817,	  och	  i	  1930	  års	  
släktkalender	  uppgives	  dödsåret	  vara	  1817.	  Det	  förra	  är	  mera	  riktigt,	  men	  dödsåret	  är	  ej	  
preciserat.	  I	  generalmönsterrullorna	  för	  åren	  1818	  och	  1820	  återfinnes	  Per	  Björkman	  
fortfarande	  i	  tjänst,	  i	  den	  förra	  såsom	  Valthornist,	  i	  den	  senare	  som	  Hanboist	  (?),	  varjämte	  han	  
innehade	  graden	  av	  ”fanjunkare”.	  Ålder	  och	  tjänsteår	  överensstämma	  i	  förhållande	  till	  åren	  
1790	  och	  1805.	  

I	  1820	  års	  rulla	  uppgives	  åldern	  29	  år,	  tjänstetiden	  16	  år.	  

Enligt	  församlingsboken	  för	  Bärbo	  flyttade	  Per	  Björkman	  år	  1819	  till	  Västerås.	  Förut	  hade	  han	  
antagligen	  jämte	  fadern	  och	  brodern	  bott	  å	  Hemmingstorp	  samt	  mellan	  de	  då	  mycket	  korta	  
vapenövningarna	  haft	  arbete	  därstädes	  och	  å	  Täckhammar.	  

Flyttningen	  till	  Västerås	  torde	  ha	  skett	  med	  anledning	  av	  befordran	  till	  underofficer.	  Han	  står	  
nämligen	  i	  1820	  års	  mönsterrulla	  ej	  kvar	  vid	  Södermanlands	  kompani,	  utan	  på	  
regementsstaben,	  som	  var	  förlagd	  till	  Västerås.	  

I	  husförhörslängden	  för	  Västerås	  1820	  finns	  Per	  Björkman	  upptagen	  såsom	  ”musikant”.	  I	  
dödboken	  för	  samma	  stad	  uppgives	  han	  avlidit	  år	  1826.	  Dödsåret	  1817	  är	  sålunda	  ej	  riktigt.	  

Per	  Björkman	  deltog	  i	  1813-‐14	  års	  krig	  mot	  Napoleon	  och	  Danmark-‐Norge,	  varom	  i	  
församlingsboken	  för	  Bärbo	  finnes	  antecknat:	  ”musicant	  vid	  grenadiererna,	  i	  fält.”	  Omöjligt	  är	  
icke,	  att	  såväl	  han	  som	  fadern	  deltagit	  i	  1808-‐1809	  års	  krig	  vid	  västra	  armén	  mot	  Danmark-‐
Norge,	  ty	  i	  denna	  ingick	  grenadjärkåren	  med	  hela	  sin	  styrka.	  

Fredrik	  Björkman	  flyttade	  år	  1825	  från	  Hemmingstorp	  till	  Täckhammar	  för	  att	  tillträda	  platsen	  
som	  trädgårdsmästare.	  Före	  denna	  tid	  torde	  han	  deltagit	  i	  arbetet	  å	  faderns	  torp	  samt	  i	  
trädgårdsarbete	  å	  Täckhammar,	  varunder	  han	  utbildat	  sig	  för	  sin	  blivande	  anställning.	  
Täckhammar	  ägdes	  under	  de	  första	  30	  åren	  av	  1800-‐talet	  av	  kammarjunkaren	  Jennings.	  Denne	  
och	  hans	  fru	  anlade	  den	  vackra	  parken	  därstädes,	  ett	  arbete,	  som	  mycket	  påvilade	  deras	  
trädgårdsmästare.	  Det	  säges	  att	  han	  planterat	  den	  jättestora	  lind,	  som	  ännu	  står	  kvar	  där.	  

Fredrik	  Björkman	  var	  gift	  med	  Katharina	  Olsdotter	  f.	  1794	  †	  1872.	  Enligt	  anteckning	  av	  hennes	  
fader	  i	  en	  honom	  tillhörig	  bibel,	  som	  sedan	  övergick	  till	  mågen	  och	  dottern	  och	  ännu	  finns	  i	  
behåll,	  var	  hon	  född	  på	  Åkraby	  i	  Bärbo,	  troligen	  det	  å	  kartan	  utsatta	  Åkerbotorp.	  I	  samma	  bibel	  
har	  fadern	  även	  infört	  födelseort	  och	  födelse	  år	  för	  sig,	  hustrun	  och	  övriga	  barn.	  

Fredrik	  Björkmans	  och	  Catharina	  Olsdotters	  barn	  voro:	  

Per	  Fredrik	  Björkman	  f.	  1818	  †	  1890	  
Gustaf	  Björkman	  f.	  1821	  †	  1881.	  

Den	  äldre	  av	  sönerna	  efterträdde	  fadern	  som	  trädgårdsmästare	  på	  Täckhammar,	  varifrån	  han	  
flyttade	  1862	  för	  att	  övertaga	  en	  gård	  i	  Runtuna	  under	  Lindö.	  Han	  arrenderade	  även	  sedermera	  
Runtuna	  indragna	  komministerboställe	  i	  Runtuna	  by.	  Sedan	  han	  år	  1884	  slutade	  med	  jordbruket	  



flyttade	  han	  till	  Nyköping,	  köpte	  där	  en	  gård	  vid	  Västertun	  samt	  avled	  i	  Nyköping	  1890.	  

Gift	  med	  Johanna	  Elisabet	  Hultkvist.	  född	  1815	  i	  Jönköping,	  död	  1881	  i	  Runtuna	  by,	  hade	  han	  5	  
söner,	  alla	  nu	  avlidna.	  

Den	  yngre	  sonen	  Gustaf	  blev	  student	  i	  Upsala	  1842	  och	  valde	  den	  prästerliga	  banan.	  Efter	  
förordnanden	  såsom	  skolmästare,	  vice	  pastor	  och	  vice	  komminister	  i	  flera	  församlingar	  i	  
Södermanland	  blev	  han	  1862	  komminister	  i	  sin	  hemförsamling	  Bärbo,	  tillhörande	  Råby	  
pastorat,	  samt	  1874	  kyrkherde	  i	  Ripsa	  och	  Lid.	  Han	  var	  gift	  med	  Malvina	  Charlotta	  Linderborg,	  f.	  
1823	  †	  1903,	  dotter	  av	  skräddderiåldermannen	  i	  Nyköping	  Stephan	  Linderborg,	  f.	  1802	  †	  1866	  
och	  Charlotta	  Amalia	  Lewin,	  f.	  1802	  †	  1885,	  som	  var	  dotter	  till	  kaptenen	  vid	  flottan	  Gustaf	  
Lewin,	  f.	  1763	  †	  1836.	  Denne	  erhöll	  tapperhetsmedaljen	  till	  sjös	  efter	  slaget	  vid	  Svensksund	  
1788.	  En	  nu	  levande	  medlem	  av	  släkten	  Lewin	  har	  skildrat	  hans	  liv	  i	  en	  bok	  med	  titeln	  ”En	  
Gustaviansk	  sjöofficer.”	  

Gustaf	  och	  Malvina	  Björkman	  hade	  7	  barn,	  2	  sönder	  och	  5	  döttrar,	  alla	  nu	  avlidna.	  Den	  näst	  älste,	  
Gösta	  Björkman,	  avled	  sist	  av	  sina	  syskon	  1936	  i	  Nyköping	  vid	  86	  års	  ålder.	  

Jag	  avslutar	  härmed	  min	  redogörelse	  över	  släkten	  enär	  de	  följande	  medlemmarna	  tillhörande	  en	  
senare	  tid	  böra	  vara	  kända	  och	  en	  avhandling	  över	  dem	  ej	  synes	  erforderlig.	  

Som	  synes	  var	  släkten	  bosatt	  i	  Bärbo	  i	  över	  100	  år.	  Under	  denna	  tid	  äro	  släktens	  öden	  tämligen	  
klara.	  Före	  inflyttningen	  till	  Bärbo	  vet	  man	  däremot	  intet	  om	  den.	  Det	  torde	  vara	  en	  tämligen	  
allmän	  erfarenhet,	  att	  då	  i	  forna	  tider	  en	  släkt	  eller	  någon	  av	  dess	  medlemmar	  flyttade	  från	  en	  
ort	  till	  en	  annan,	  sambandet	  gick	  förlorat,	  beroende	  på	  ogynnsamma	  yttre	  förhållanden,	  
varigenom	  kyrkobokföringen	  blev	  ofullständig	  eller	  helt	  åsidosatt.	  

Under	  de	  3	  första	  släktleden	  förekommo	  endast	  2-‐3	  barn,	  och	  endast	  söner	  inom	  varje	  led.	  
Endast	  genom	  en	  av	  dessa	  vardera	  1.	  och	  2.	  led	  kom	  släkten	  att	  fortleva.	  I	  3.	  led	  blev	  släkten	  
genom	  Fredrik	  Björkman	  delad	  i	  2	  grenar,	  en	  äldre	  och	  en	  yngre,	  som	  hade	  bidragit	  till	  släktens	  
bestånd.	  I	  4.	  led	  funnos	  av	  båda	  grenarna	  sammanlagt	  12	  personer,	  5	  söner	  i	  den	  äldre	  och	  2	  
söner	  och	  5	  döttrar	  i	  den	  yngre	  grenen.	  	  Dessa	  5	  döttrar	  vore	  den	  första	  på	  nära	  hundra	  år.	  I	  
följande	  led	  har	  släkten	  ännu	  mera	  utökats	  och	  utgör	  i	  5.	  och	  6.	  led	  omkring	  50	  personer,	  om	  
man	  inräknar	  dem,	  som	  tillhöra	  ingifta	  släkter.	  	  Av	  dessa	  tillhöra	  17	  manliga	  medlemmar	  den	  
ursprungliga	  släkten,	  som	  sålunda	  synes	  tryggad	  under	  större	  delen	  av	  detta	  århundrade.	  Den	  
yngre	  grenen	  har	  utgått	  på	  manssidan	  med	  Tore	  och	  Gösta	  Björkman,	  men	  fortlever	  på	  
spinnsidan	  genom	  släkterna	  Barkander,	  Westman	  och	  Aronsson	  samt	  med	  dessa	  ingifta	  släkter,	  
varför	  det	  är	  genom	  den	  äldre	  grenen	  som	  släkten	  på	  manssidan	  är	  tryggad.	  

Den	  närmaste	  gemensamma	  stammen	  för	  ättlingar	  inom	  de	  olika	  grenarna	  är	  Fredrik	  Björkman	  
f.	  1793	  †	  1838.	  

De	  första	  generationerna	  av	  släkten	  Björkman	  bestode	  icke	  av	  personer	  i	  någon	  högre	  
samhällsställning	  eller	  med	  stora	  möjligheter	  i	  fråga	  om	  det	  timliga	  goda.	  Snarare	  synes	  de	  
framlevt	  sitt	  liv	  under	  de	  mest	  blygsamma	  förhållanden.	  Men	  genom	  seg	  uthållighet	  och	  stora	  
offer	  ha	  de	  småningom	  undan	  för	  undan	  banat	  vägen	  för	  kommande	  släkten.	  Om	  vi	  senare	  tiders	  
barn	  stå	  på	  ett	  högre	  trappsteg	  eller	  befinna	  oss	  i	  gynnsammare	  omständigheter	  än	  våra	  
förfäder	  i	  ryttartorpet	  eller	  i	  trädgårdsmästarebostaden,	  så	  böra	  vi	  betänka,	  att	  det	  är	  de	  som	  
vältat	  stenarna	  från	  de	  stigarna,	  som	  för	  oss	  nu	  te	  sig	  som	  banade	  vägar	  och	  att	  de	  brutit	  den	  
mark,	  på	  vilken	  vi	  skörda,	  och	  detta	  ha	  de	  gjort	  under	  svåra	  yttre	  förhållanden	  och	  med	  en	  lön	  
för	  mödan,	  om	  vars	  litenhet	  vi	  knappast	  kunna	  göra	  oss	  föreställning.	  Må	  vi	  därför	  vörda	  och	  
med	  tacksamhet	  bevara	  minnet	  av	  dem	  och	  deras	  gärning.	  

Gunnar	  Björkman	  
Askersund,	  juni	  1938.	  

	  

	  


