
Släktföreningen 

Björkman från Bärbo 

 

 

Släktkrönika 

för tiden sedan senast avhållna släktdagar i Uppsala 2013 

Avlidna 

Följande 9 släktmedlemmar, inklusive ingifta, har enligt till släktrådet inkommen 

information avlidit sedan föregående möte. Även i släkten ingifta är enligt stadgarna 

medlemmar av släktföreningen.  

 

Askersundsgrenen 

Lars-Erik Björkman (1941-2015) 

Gävlegrenen 

Per-Erik (Pecke) Björkman (1919-2013) 

Eskilstunagrenen 

Mona Donner (1924-2014) 

Rigmor Wiklund (1929-2014) 

Karin Bromé (1932-2015) 

Sonja Nyberg (1944-2018) 

Årdalagrenen 

Anders Nordwall (1943-2016) (ingift) 

Gillbergagrenen 

Kerstin Björkman (1918-2016) (ingift) 

Ripsa 

Gunnel Schmiterlöw (1932-2013) (ingift) 

 

 

Nya barn 

Följande 15 barn är nytillkomna släktmedlemmar efter förra släktmötet 2013 

Mio Stanley Augurén (Ripsa, Westman) 

Lois Agassi Björkman (Askersund) 

 

2014 

Wilma Björkma (Askersund) 

Sigge Björkman Hönig (Askersund) 

Julian Garberg (Årdala) 



2015 

Kenneth Aurelio Fahrner (Ripsa) 

Code Christofer Vernon (Ripsa) 

Corbin Vernon (Ripsa) 

2016 

August Nordwall (Årdala) 

Folke (Henry) Pernemalm (Gillberga) 

2017 

Uno Garberg (Årdala) 

Miles Willen Tumason (Ripsa) 

Elliott Kyllenius (Gillberga) 

Elvira Nordwall (Årdala) 

Riley Liv Vernon (Ripsa) 

 

 

Äldst i släkten är nu 

Dagmar Hamberg f. Bernell, f. 1916 (dotterdotter till Ripsa-Gustaf, men hennes barn 

har sagt upp kontakten med vår släkt, med hänvisning till att de två barn som är 

antecknade i släktregistret som barn till Gustafs son var adopterade) 

Joyce Aronson-Johnson, f. 1923 (dottersondotter till Ripsa-Gustaf) kanske lever, men 

det har tyvärr inte inkommit några uppdaterade uppgifter från Herman Aronsons 

ättlingar, bara från Georg Aronsons, dvs hans enda dotters, Margret Fahrners 

ättlingar. 

Som de äldsta i släkten kan vi därför räkna två 91-åringar: 

Ulla Sellin f. Björkman 8/2 1927, Askersundsgrenen 

Sven-Olof (Blomsi) Björkman f. 10/9 1927, Gävlegrenen 

 

 

30 augusti 2018 

För släktrådet 

 

 

Gunilla Gren-Eklund 

 

  



Björkmanska släktrådets verksamhetsberättelse 

för tiden augusti 2013 – augusti 2018 

 

Släktrådet som tillsattes vid släktdag i Uppsala 2013 har bestått av 

Gunilla Gren-Eklund (ordförande, även släktskrivare)) 

Marie Nordwall (fungerande sekreterare) 

Göran Lindqvist 

Förre kassören Mats Kyllenius har på anhållan av släktrådet fungerat aktivt som 

konsult angående föreningens ekonomi 

 

Ersättare i släktrådet har varit 

Göran Björkman 

Marcus Björkman 

Jan Nordwall 

 

Protokoll över program och mötesförhandlingar under släktdagarna i Uppsala 2013 

finns liksom protokoll över släktrådets möten under tiden 2013-juni 2018 hos 

ordförande och sekreterare. De föreningshandlingar som med hänsyn till 

dataskyddsförordningen (GDPR) är tillåtna att spridas läggs kontinuerligt ut på 

föreningens hemsida. 

Släktrådet har under perioden sammanträtt en gång per år och sänt ut årsbrev till 

släktmedlemmarna med uppmaning att betala medlemsavgiften, något som också 

föranlett en kontinuerlig uppdatering av släkt- och adressregistren.  

Kassören har till släktrådet noga redovisat föreningens ekonomi per halvår.  

Släktrådet konstaterar att försöket att erbjuda stipendier för yngre släktmedlemmar ur 

den Frykholmska donationen inte har givit något resultat, trots annonsering därom i 

varje årsbrev och på hemsidan. 

Samtliga handlingar över släktföreningens löpande verksamheter sorteras och tillförs 

för varje femårsperiod det Björkmanska arkivet på Landsarkivet i Uppsala 

(www.nad.riksarkivet.se; sök på ”Björkmanska släktarkivet”). I tillägg och efter 

överenskommelse lämnas relevant material till släktens arkiv även in i digital form, 

hittills på CD men hädanefter på USB. Detta gäller särskilt släkttavlan i vilken nya 

uppgifter om tidigare historia och nutid förs in av släktskrivaren. Nyare uppgifter om 

personer tas inte upp i släkttavlan som är allmänt tillgänglig på hemsidan. Den 

kompletta släkttavlan erbjuds medlemmarna att erhålla digitalt för privat bruk. 

Till arkivet lämnas också in material som inkommer rörande släktens historia. Under 

perioden har material om Askersundsgrenen från Ulla Sellin inkommit. Den stora 

värdefulla s k Odensläkttavlan med ett tecknat imponerande släktträd som berör 

Björkmansläkten genom Gillbergagrenens anmoder, Sigrid Segerbrand, g m Erik 

Björkman och hennes anor bakåt har lämnats in av hennes sonsonson, Per Björkman. 

http://www.nad.riksarkivet.se/


En självbiografisk levnadsteckning av Sven-Olof Björkman (Gävlegrenen) och en 

serie foton från Christer Björkman som samlats av hans nyss avlidna syster Sonja 

Nyberg (Eskilstunagrenen) har just inkommit och även detta kommer att registreras 

och tillföras arkivet. 

Släktrådets verksamhet har under det senaste halvåret varit inriktat på att förbereda 

2018 års släktmöte 1-2 september i Eskilstuna då släktföreningen fyller 80 år. 

 

 

Uppsala 30 augusti 2018 

 

 

Gunilla Gren-Eklund 

ordförande 

 


