
Björkmanska	  släktarkivet	  
	  
	  Om	  släkten	  Björkman	  från	  Bärbo1	  
Som	  släktens	  stamfader	  räknas	  Jöns	  Björckman,	  1685	  –1772,	  död	  i	  Nyköping.	  Sonen	  som	  

också	  hette	  Jöns,	  1728	  –	  1788,	  blev	  torpare	  på	  Kapelltorp,	  Bärbo	  (D).	  
Den	  senares	  sonson	  Fredrik	  Persson	  Björckman	  1793	  –	  1838,	  trädgårdsmästare	  på	  

Täckhammars	  gård,	  D.	  fick	  två	  söner:	  
1. Per	  Fredriksson	  Björckman	  1818	  –	  1890	  också	  trädgårdsmästare	  vid	  Täckhammar	  

Gift	  med	  Betty	  Hultqvist,	  1814-‐1881.	  
2. Gustaf	  Fredriksson	  Björckman	  1821	  –	  1881,	  kyrkoherde	  i	  Ripsa	  och	  Lid,	  inleder	  Ripsa-‐

grenen,	  s.k.	  äldre	  släkten.	  Gift	  med	  Malvina	  Linderborg,	  1823-‐1905.	  
Den	  äldre	  brodern	  fick	  fem	  söner	  och	  det	  är	  ättlingar	  till	  dessa	  fem	  samt	  Ripsagrenen	  som	  

utgör	  släkten	  idag.	  Släktföreningen	  bildades	  1938	  och	  träffas	  vart	  femte	  år,	  senast	  2008.	  
Styrelsen	  består	  av	  fem	  personer.	  Släkt	  finns	  också	  i	  Finland,	  USA	  och	  Australien.	  

Grenarna:	  
Ripsa-‐grenen	  se	  ovan.	  
De	  fem	  sönerna	  till	  Per	  Björckman:	  

1. Gustaf	  Björkman	  1842-‐1898,	  kyrkoherde	  i	  Askersund.	  Askersundsgrenen.	  
2. Adolf	  Björkman	  1844-‐1903,	  stationsinspektor	  i	  Gävle.	  Gävlegrenen.	  
3. Fredrik	  Björkman	  1845-‐1910,	  lantbrukare	  och	  kassör	  i	  Eskilstuna.	  Eskilstunagrenen.	  
4. Axel	  Björkman	  1850-‐1930,	  kyrkoherde	  i	  Årdala	  och	  Forssa.	  Årdalagrenen.	  
5. Erik	  Björkman	  1852-‐1922,	  kyrkoherde	  i	  Gillberga.	  Gillbergagrenen.	  

	  
Om	  samlingarna	  
Thorsten	  Björkman,	  1881-‐1960,	  (telegrafkommissarie,	  Gillbergagrenen)	  utforskade	  släkten	  	  

utförligt	  och	  kartlade	  även	  en	  rad	  sidogrenar.	  Bidrag	  till	  utforskandet	  gavs	  också	  av	  
Gunnar	  Björkman	  1875-‐1941	  (major,	  Askersundsgrenen).	  	  

Thorsten	  Björkmans	  omfattande	  material	  (10	  arkivkartonger)	  ordnades	  av	  Per	  G.	  Björkman,	  
f.	  1916	  (Årdalagrenen)	  och	  10	  arkivkartonger	  samt	  5	  kartonger	  med	  foton	  
överlämnades	  till	  Genealogiska	  föreningen	  1997.	  Ytterligare	  en	  arkivkartong,	  nr	  11,	  
överlämnades	  1998.	  

Materialet	  har	  i	  oktober	  2010	  av	  släktföreningen	  överförts	  och	  donerats	  till	  Landsarkivet	  i	  
Uppsala.	  Därvid	  har	  det	  kompletterats	  med	  handlingar	  (19	  arkivkartonger	  varav	  5	  
fotokartonger	  samt	  en	  låda	  med	  lösa	  fotografier	  från	  Märta	  Björkman)	  som	  samlats	  hos	  
släktrådets	  medlemmar	  under	  tiden	  från	  1998.	  

På	  uppdrag	  av	  släktföreningen	  
Inger	  Björkman	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gunilla	  Gren-‐Eklund	  

	  
                                            
1	  Släkten	  finns	  förtecknad	  i	  Svenska	  ättartal	  1892	  och	  Svenska	  släktkalendern	  1930	  och	  1984.	  





















Björkmanska	  släktarkivet	  
Del	  2,	  register	  över	  material	  överlämnat	  till	  Landsarkivet	  i	  Uppsala	  oktober	  2010	  

Materialet	  är	  insorterat	  i	  numrerade	  kapslar	  och	  mappar	  enligt	  följande:	  

	  

12. (kapsel)	  	   Släkttavlor,	  stencilerade	  

13. (mapp)	   Släktutredningar	  (Thorsten	  Björkman)	  

14. (kapsel)	   Släkttavlor	  och	  utredningar	  om	  andra	  släkter	  (Thorsten	  Björkman)	  

15. (mapp)	   Äldre	  släktmaterial,	  släkthistoria,	  ett	  kuvert	  med	  foton	  av	  lokaliteter	  

16. (mapp)	   Plankarta	  över	  Kapelltorp,	  allmänna	  släktberättelser	  

17. (mapp)	   Släktskapsöversikter,	  om	  ingifta	  släkter	  

18. (kapsel)	   Thorsten	  Björkmans	  arbetsanteckningar,	  a.	  

19. (kapsel)	   Thorsten	  Björkmans	  arbetsanteckningar,	  b.	  

20. (kapsel)	   Grav-‐	  o	  donationsbrev,	  gamla	  släktbrev,	  fotonegativ	  

21. (kapsel)	   Tidningsurklipp,	  brev	  

22. (kapsel)	   Inbjudningar,	  gamla	  skolkataloger	  

23. (kapsel)	   Thorsten	  Björkman,	  preliminära	  koncept	  andra	  släkter	  

24. (kapsel)	   Thorsten	  Björkman,	  preliminära	  koncept	  andra	  släkter	  

	  

F6. 	  	  (kapsel)	   Fotografier:	  Ripsa-‐,	  Askersunds-‐,	  Gillberga-‐,	  Gävlegrenen.	  

F7. 	  	  (kapsel)	   Fotografier:	  Eskilstunagrenen	  

F8. 	  	  (kapsel)	   Fotografier:	  Årdalagrenen	  

F9. (kapsel)	   Fotografier:	  sidogrenar	  och	  okända	  personer	  

F10. (kapsel)	   Fotoalbum	  från	  Märta	  Björkman	  (1902-‐1984)	  

F11. 	  (kortlåda)	   Lösa	  foton	  från	  Märta	  Björkman	  


