
Släktföreningen 
Björkman från Bärbo 
 

Släktkrönika 
för tiden sedan sist avhållna släktdagar i Nyköping 2008 

Följande 19 släktmedlemmar, inklusive ingifta har enligt till släktrådet inkommen 
information avlidit sedan föregående möte, inklusive några dödsfall som då inte var 
kända. Även i släkten ingifta är enligt stadgarna medlemmar av släktföreningen. (Se 
bilaga för utförligare uppgifter) 
 
Askersund: Karin Björkman, Mauritz (Moje) Björkman-Palmgren, Bengt Gidlund 

Gävle: Anna-Lisa Björkman, Bitte Högberg 

Eskilstuna: Heine Nordstrand, Gilbert Nyberg, Sture Ottosson, Bengt Pettersson, Åke 
Skeppare, Bertil Wiklund 

Årdala: Elsa Björkman, Pelle Björkman, Lars Garberg 

Gillberga: Ingemar Lindqvist 

Ripsa: Robert Fahrner, Margareta Schmiterlöw, Gunilla Tornblad 

 
Under perioden har följande medlemmar av vår släkt tillkommit. (Det kan noteras att 
endast ett av dessa barn bär namnet Björkman): 
2008:	  Linus	  Berge-‐Alsing,	  Jett	  Vernon,	  Joshua	  Buell,	  Leo	  Björkman,	  Maximilian	  
Magnuson	  

2009:	  Astrid	  Arnell,	  Algot	  Bernell	  Gaiser	  

2010:	  Karl	  Axelson,	  Viveca	  Schütz,	  Edwin	  Bernell	  Gaiser	  

2011:	  Karolina	  Mulron,	  Leona	  Gustavsson,	  Wilhelm	  Arnell,	  NN	  Björkman	  (dtr	  till	  
Marcus	  B)	  

2012:	  Joaquin	  Fahrner,	  Linnéa	  Barr,	  Connor	  Matson	  Mulron,	  Nicole	  Magnuson.	  	  

2013:	  Ryan	  Jude	  de	  la	  Porte,	  Camden	  Cruz	  Tumason,	  Hedda	  Henriksen	  

 

Släktrådets verksamhetsberättelse 
för tiden augusti 2008 – augusti 2013 

Släktrådet som tillsattes vid släktdag i Nyköping 2008 har bestått av 

Amanda Schütz (ordf t o m januari 2013) 

Mats Kyllenius (kassör) 

Gunilla Gren-Eklund (släktskrivare och fungerande sekreterare) 

Inger Björkman (arkivarie) 

Marcus Björkman (övrig ledamot) 



Som revisor och valberedare tillsattes vid samma möte 

Göran Lindqvist 

Protokoll över program och mötesförhandlingar under släktdagarna i Nyköping 2008 
finns liksom protokoll över släktrådets möten under tiden 2008-juni 2013 hos 
ordförande och sekreterare. De kommer så snart sig göra låter att läggas ut på 
föreningens hemsida, en redovisning som avses ske även i fortsättningen. 

Släktrådet har under perioden sammanträtt 6 gånger och sänt ut årsbrev till 
släktmedlemmarna, något som också föranlett en kontinuerlig uppdatering av släkt- 
och adressregistren.  

Kassören har årligen noga redovisat föreningens ekonomi. Diskussioner har förts 
särskilt om Gerd Frykholms donation på 66 633 kr som kom släktföreningen tillhanda 
år 2008 och ett av släktrådet utarbetat förslag till stipendieverksamhet framläggs vid 
släktdagarna 2013. 

Avtal rörande Per Fredrik Björkmans grav på Runtuna kyrkogård har förlängts och en 
avgift på 300 kr för 25 år har inbetalats under år 2009. 

En omfattande åtgärd under perioden har varit överflyttningen av föreningens arkiv 
från Genealogiska Föreningen i Huvudsta, som inte hade möjlighet att ta emot mer 
material, till Landsarkivet i Uppsala, som bedömdes som lämpad såsom ansvarig för 
arkivbildningar med anknytning till bl a Södermanland. Det ursprungliga 
Björkmanska arkivet, som bestod av 15 arkivkapslar (varav 5 med fotoarkiv) och 
hade deponerats på GF 1997 genom Pelle Björkmans försorg, överfördes i juni 2010.  
Därefter har arkivarien tillsammans med släktskrivaren gått igenom och ordnat allt 
arkivmaterial som fr o m 1997 har samlats och funnits hos periodens ordföranden, 
ordnat detta och i oktober 2010 kompletterat inlämningen till Landsarkivet i Uppsala 
med 18 kapslar (varav 5 med fotoarkiv). Gåvoavtal upprättades 9 december 2010. 
Uppgifter om arkivet finns tillgängliga på Nationell Arkivdatabas 
(www.nad.riksarkivet.se; sök på ”Björkmanska släktarkivet”). 

*** 

Enligt aktuellt släktregister har föreningen nu 610 medlemmar. Dessa fördelar sig på 
släktgrenarna på följande vis: Askersund 115, Gävle 23, Eskilstuna 196, Årdala 35, 
Gillberga 124 och Ripsa 117. 

Äldst är Dagmar Hamberg född 1916, sondotterdotter till Gustaf Björkman som 
inleder Ripsagrenen. Yngst är Hedda Henriksen född 6 augusti 2013, dotterdotter 
sondotter till Thorsten Björkman, Gillbergagrenen. 

 


