
Historien om Betty och Per Fredrik och deras söner 

 

De i släkten ingifta, män och kvinnor, är också våra anor. Man kan betänka att den kvinna som gifte 

sig med en björkman är ansvarig för den genetiska utrustning som bärs vidare i nästa genration har 

givit upphov till hälften av nästa generations utrustning. Det tycks också som att björkmännen i alla 

generationer har kommit att förbinda sig med sådana kvinnor som man kan kalla ”starka” – eller om 

det nu är hon som valt honom... 

Även om ett par äldre generationer i björkmansläkten har kunnat spåras finns den verkliga 

knutpunkten i de två Fredrik, far och son, som var trädgårdsmästare på Täckhammar gods i 

Nyköpingstrakten i Södermanland. 

Fredrik senior var gift med en Karin Olsdotter med alla förfäder från samma trakt, själv var hon 

liksom sin man född i Bärbo. Det var helt säkert en stark kvinna. Två av hennes bröder och en syster 

gav upphov till en stor och känd, än idag sammanhållen släkt, den s k Mörkösläkten, namnet beror på 

att de slog sig ner vid kusten norr om Trosa. 

Men det här är en historia som börjar i Bettys och Fredrik juniors bakgrund, fortsätter i hur de 

möttes och hur de sedan utformade sitt gemensamma liv och vad de gav sina fem söner i arv. 

 

Fredrik och Betty är det äldsta fotograferade  Björkmansläktingarna

 

 

 

 

 

 

Täckhammar 

 

 

 

Bettys bakgrund. 

Hennes dopnamn var Johanna Elisabeth. Hennes farfar, Magnus Nilsson f. 1746, var bonde i 

Hylletofta, nära Sävsjö söder om Jönköping och hans mycket yngre hustru Anna Magdalena 

Larsdotter f. 1767, bonddotter, var från samma trakt, Hjärtlanda. Helt säkert kan man gå vidare bakåt 

bland bönderna i dessa socknar för deras förfäder. 

Farföräldrarna Johannes och Anna Magdalena hade gift sig 1784 och hann få tre sönder, Nils (1785), 

Johannes (1787) och Andreas (1791) innan fadern dog tidigt,45 år gammal, tre månader efter yngste 



sonen födelse. Mamman bodde kvar på gården med sönerna och i något skede fanns där en ny  och 

yngre man någral år, men han uppges sedan som förrymd. 

Sonen Johannes, Bettys far, lämnade hemmet 1804 som trettonårig och flyttade till annan socken 

(Almesåkra) och återfinnes senare som dräng i Bankeryd, på överstebostället Granbäck, hos baron 

Fleetwood. Då har han tagit namne Hultqvist, måhända efter sin födelseort Hylletofta. 1811 flyttar 

han till Jönköping där han tydligen tar sig mycket väl fram. Det uppges att han är snickare (som den 

svärfar han sedan får), hovrättspost – alltså betjänt på Göta hovrätt som funnits där från 1634 och 

finns där än i dag. Eftersom flera i släkten Fleetwood var jurister kanske han fick stöd av sin tidigare 

husbonde i Bankeryd. Johannes gifte sig 1813 med den 19-åriga Anna Elisabeth Petersdotter f 1794, 

vars far och morfar med flera anfäder var snickare i Jönköping; en av dem var pistolmakare i 

Skaraborg. 

Det är som första barn till Johannes och Anna Elisabeth, som vi möter Betty f 1813, då i kyrkböckerna 

alltså med namnet Johanna Elisabeth Hultqvist. Det var hon som skulle komma att gifta sig med Per 

Fredrik Fredriksson Björkman i Bärbo och bli mor till 5 framgångsrika pojkar. Betty fick 5 yngre syskon 

(ett par tvillingflickor) och av dem dog som späda åtminstone 4, kanske även den yngsta systern, f 

1826. Betty var 16 år när hennes mor, Anna Magdalena som förlorat så många barn, dog själv 1831 i 

vattusot. Samma år gifte Johannes om sig samma år med den 13 år yngre Johanna Göther (f 1800) 

och fick med henne följande år en dotter Augusta Charlotta (f 1832). Bettys far Johannes dog 1846 

men styvmodern levde till 1888. Hon bodde sedan med sin dotter Augusta Charlotta och då dyker 

upp i familjen en dotter som har namnet Selma Carolina Björkman f. 21/5 1857, en oäkta dotter till 

Bettys halvsyster, den erkände fadern är bokhållare på Jönköpings tändsticksfabrik. 

Hur mycket kontakt med halvsystern Betty hade är oklart eftersom hon ger sig av från Jönköping 

några år efter moderns död, 1835, och kommer då till Gällaryd som piga. Därifrån ger hon sig iväg till 

Stockholm (oklart var). Så kommer hon sedan 1838 till Täckhammar, nu som piga hos änkefru Hedvig 

Hamilton, vilken samma år kom från Stockholm och slog sig ned på Täckhammar. Det var så att 

hennes avlidne make Gustaf Hamilton hade förvärvat godset 1830, sedan blev det ärvt av sonen som 

också hette Gustaf Hamilton 1852.  

Det är intressant att hon kom från Stockholm till Täckhammar samma år som änkefru Hamilton, fast 

det är oklart hur det gick till när hon värvades som piga. Men hon kan mycket väl ha haft någon tjänst 

i sådan kretsar i Stockholm; förbindelse mellan Fleetwoods i Jönköping och Hamiltons är möjlig att 

anta.  

Betty var fyra år äldre än den då 20-årige trädgårdsmästaren Per Fredrik Björkman som hon måste ha 

träffat snart som medlem i samma tjänstestab. Han skulle ganska snart då ta över uppgiften som 

trädgårdsmästare från sin far, Fredrik Björkman d.ä., som dött 1838, redan vid 45 års ålder. 

 

Fredriks bakgrund. 

Per Fredrik – Fredrik Björkman d.y., var kommen ur ganska enkla förhållanden, tidigare generationer 

var soldater och torpare i Södermanland. Men redan hans farfarsfar hade kommit att bli anställd vid 

godset Täckhammar, där sedan hans farfar och far blev kvar hela sina liv i tjänst. Under åren 1761-

1815 bodde Björkmännen som torparfamiljer i Kapelltorpet under Täckhammar. Men det är under 

denna tid som björkmännens livsbanor och ambitioner ändrar riktning, det syns bl a i att (Per) 

Fredriks farfar började namnge sina söner (födda från 1789-1797) mer kungligt och börjar använda 

namnen Fredrik och Gustaf som sedan blivit kännetecknande för släkten Björkman. 



När Per Fredrik Björkman föddes 1818 hade familjen flyttat till Hemmingstorp där han liksom den tre 

år yngre brodern Gustaf, var född på Hemmingstorp. Där bodde familjen Björkman bodde åren 1816 

till 1826, till dess att fadern blev anställd som trädgårdsmästare på Täckhammar och familjen fick 

flytta till en trädgårdsmästarbostad vid godset där alltså Fredrik d.y. fick flytta in som 8-åring. Men 

han gav sig hemifrån som 17-åring 1835 och var trädgårdsmästare på Lindö säteri i Runtuna ett par 

år, återvände 1836 till Täckhammar där han redan nu i 20-årsålden fick ta över faderns roll som 

trädgårdsmästare när fadern dör 1838; möjligen var han också sjuklig sin sista tid. 

 

Bettys och Fredriks gemensamma liv 

Nu tjänstgör alltså Per Fredrik och Betty på Täckhammar och där lär trädgårdsmästaren och 

grevinnans piga känna varandra och det leder till giftermål i Bärbo 1840; han är då bara 22 år och 

Betty ska just fylla 26. De bor sedan kvar på Täckhammar i trädgårdsmästarbostaden i 20 år, till 1860 

och alla fem sönerna föds där. Men då, 1860, byter Fredrik ut trädgårdsmästarbetet mot att bli 

arrendator på gården Kvedby i Runtuna, ett frälsehemman som ägs av greve Hamilton på 

Täckhammar. Det uppges att det valet gjorde han för att förbättra den ekonomiska situationen med 

tanke på att sönerna skulle kunna få högre utbildning. Efter 10 år (1870) tar han över ett annat 

arrende som ligger i Runtunaby och hör till komministergården och ägs av brodern Gustaf Björkman. 

 

Fredriks bror Gustaf Björkman (d.ä.) 

Per Fredriks bror Gustaf (senare Ripsa-Gustaf), som var 3 år yngre bodde kvar i bostaden på 

Täckhammar när Per Fredrik och Betty flyttade in där, men 1842 gick han vidare med studier – 

antagligen uppmuntrad av någon lärare som såg hans begåvning. Han fortsatte med teologiska 

studier i Uppsala (??). Men när han gift sig 1847 slog han sig först ner som lärare 1850 vid Jenningska 

skolan i Bärbo där han bor med sin växande familj med sin hustru Malvina Linderborg med en 

intressant familjebakgrund. Hon var född 1823 i Nyköping där hennes far var skräddare. Hennes mor 

var av en mycket känd släkt Lewin; här finner man såväl militärer som framgångsrika handelsmän och 

hennes mormor var operadansös. 

 

Gustaf och Malvina 

 



 

 

Ripsa kyrka 

 

Gustaf och Malvina fick 7 barn av vilka 6 är födda i Bärbo medan den näst yngsta dotter, hon som 

sedan hamnade i Amerika, var född i Råby-Rönö. Det var när fadern där hade sitt första missiv som 

präst. Från 1856 tjänstgör han som pastor och komminister på olika håll, bl a ett tag i Bärbo och 

kommer till Ripsa 1874 där han blir kvar till sin död 1881 – han dör samma höst som sin svägerska 

Betty. KOLLA 

 

Bettys och Fredriks barn 

Fredrik är fjärde generation i släkten Björkman som får bara söner. Bettys och Fredrik fick fem och de 

föddes med jämna mellanrum. Det var Gustaf 1842, Adolf 1844, Fredrik 1845, Axel !850, Erik 1852, 

alla traditionellt namngivna. Pojkarna var vid flytten från Bärbo till Runtuna 1860 alltså 18, 16, 15, 10 

och 8 år och de båda äldsta har då redan gått ut läroverket i Nyköping och åtminstone den äldste, 

Gustaf, är redan på väg till Uppsala. Det är rimligt att anta att pojkarna under skolveckorna bodde i 

Nyköping. De två yngsta börjar då också med studier i Nyköping. Mellanpojken Fredrik tycks ha nöjt 

sig med den utbildning som erbjöds i Jenningska skolan, kanske hos sin farbror Gustaf, och blir 

hemma på gården ett tag innan han, 1862, tar plats som bokhållare. 

 

 

Gustaf (Askersund) 

 

 

 

Adolf (Gävle) 

 

Oscar Fredrik (Eskilstuna) 



 

Axel (Årdala) 

 

Erik (Gillberga) 

 

När Per Fredriks och Bettys fem söner (födda 1842 till 1852) växte upp i Bärbo på Täckhammars gård 

hade de således 7, delvis något yngre kusiner i byn, nämligen Thore 1848, Gustaf (Gösta) 1850, Anna 

1852, Selma 1854, Jenny 1855, Elin 1859 och Hedvig 1864, där troligen också som skolkamrater. Man kan 

notera att dessa barn fick mer okonventionella namn än broder Fredriks. 

 

 

Föräldrarna Fredrik och Betty till de fem sönerna måste båda ha varit mycket strävsamma och satsade 

med god framgång på sönerna och deras utbildning. I en minnesteckning över Erik Björkman som bygger 

på hans eget vittnesmål beskrivs föräldrarna och hemmet på följande vis. 

”Hemmet var fattigt. Den ringa lön och stat, som trädgårdsmästaren åtnjöt kunde ej ensamt räcka 

till kläder och föda åt fem matfriska pojkar. Men båda föräldrarna voro energiska och 

arbetsamma. Modern vävde och sydde. Fadern jagade och fiskade på lediga stunder, varvid 

nattens timmar även fingo tagas i anspråk. Och detta kunde gå för sig på den tiden, då jakt- och 

fiskerätten icke voro så noga begränsade som nu. Dessutom fingo pojkarna redan vid 6 eller 7 års 

ålder deltaga med betingsarbeten i trädgården för att förtjäna några slantar till familj ens 

uppehälle. Det var sålunda ett strängt arbete i trädgårdsmästarefamiljen.” 

Därtill sägs att särskilt Betty var strängt religiös. Det var uppenbarligen på alla sätt ett gott arv och en 

stram och god uppfostran som de fem sönerna fick från föräldrarna. 

 
Jenningska skolan vid Täckhammar. Foto Bertil Ferm, Sörmlands Museum 1942 

 

År 1829 donerade Sophie Eleonora Jennings, Täckhammar, dels den s k Jenningska skolan, 

dels 20 tunnor spannmål årligen till lärarlön. Dels 1 000 riksdaler banco, varav avkastningen 

skulle användas till läroböcker och fastighetsunderhåll. Undervisningen i Jenningska skolan 

bedrevs 1829 – 1888 

 

 

 
Täckhammars skola. Foto 1942, Bertil Ferm, Sörmlands Muséun 

 

1888 donerade dåvarande ägaren till Täckhammar, David Böklin, en ny skolbyggnad, 

Täckhammars skola. Den byggnaden är nu riven. Undervisning pågick här 1888 – ca 1950. 

 



Alla sönerna gick först i Jenningska skolan och fyra fick gå till vidare studier vid läroverket i Nyköping, för 

att sedan fortsätta till Uppsala, där tre av dem fullbordade studier i teologi för att sedan prästvigas. 

Under studietiden deltog de i arbetet, när de vistades i hemmet, först i trädgårdsarbetet i Täckhammar 

och sedan i lantbruket i Kvedby. 

Den äldste och de två yngsta sönerna blev präster, alla i Strängnäs stift. Gustaf prästvigdes 1864, redan 

vid 22 års ålder med särskild dispens, Erik 1876 och Axel som ägnade en del av sin uppsalatid åt 

musikstudier 1877. Adolf var senare än de andra med sina studier och hoppade sedan av dem i Uppsala 

för att gå in vid järnvägen, i ett då mycket modernt yrke. KOLLA Adolfs tider! 

Den som var annorlunda och inte började med att gå till studier var mellersta sonen Fredrik. Vid 17 års 

ålder tog han plats som bokhållare på Lindö säteri, där fadern en gång hade varit i tjänst som 

trädgårdsmästare. När han var 22 år började han på lantbruksskola i Nyköping och gick där två år och 

fortsätter sedan som bokhållare, inspektor och arrendator på olika platser. Brödernas målmedvetenhet i 

studier och annars tycks han inte ha.  

 

Bettys och Fredriks sista tider 

Betty och Fredrik bor, såsom arrendator, själva i Runtunaby från 1870, först med Adolf och de två yngsta 

Axel och Erik skrivna hemma hos dem. Men senast 1876 har alla sönerna lämnat dem och gått vidare. 

Betty dör 1881, 67 år gammal, och begravs på Runtuna kyrkogård. Hon fick uppleva 8 av 26 barnbarns 

födelse.  

Änklingen Fredrik bor kvar i Runtuna men flyttar ett par år senare, 1884, till sonen Oscar Fredrik som då 

arrenderar en gård Väsby i Svärta. 1887, när sonen bryter upp från Svärta och flyttar till Vagnhärad med 

sin andra hustru, följer Fredrik inte med utan flyttar till Nyköping där han hyr in sig, uppenbarligen inte 

under speciellt fattiga förhållanden. Han dör 1890, 72 år gammal; dödboken uppger ålderskrämpor. Han 

begravs tillsammans med sin hustru i Runtuna. 
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