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Johan Axel Björkmans arkiv 

 

Johan Axel Björkman, ofta kallad endast Axel Björkman, föddes den 20 april år 1850 i Bärbo, 

Södermanlands län och dog år 1930 i Vänersborg, Västra Götalands län. Föräldrar var Per 

Fredrik Björckman och Betty Hultqvist, syskon Gustaf Björkman, Adolf Björkman, Fredrik 

Björkman och Erik Björkman. 

Johan Axel prästvigdes år 1877 och tjänstgjorde därefter bland annat som komminister i 

Årdala från år 1879, pastor i Årdala från år 1882, i Forssa från år 1885 och som prost i Årdala 

och Forssa från år 1922.  

Med hustrun Nanna Fredrika Augusta Almqvist fick han barnen Elna Björkman, född 1884, 

Gustaf Björkman, född 1885, Gerda Björkman, född 1887 (gift Indrehus) och Per Axel 

Björkman, född 1898. 

Johan Axel Björkmans arkiv har inkommit till landsarkivet i flera omgångar. År 1978 

lämnade sonen Per Axel Björkman två krönikeböcker i form av en sluten deposition. Arkivet 

blev dock fritt tillgängligt i samband med att det utökades med i huvudsak Johan Axels 

predikningar och tal, men även andra handlingar, genom en efterleverans år 2010.  

Arkivet omfattar cirka 1,7 hyllmeter med handlingar från år 1823 till år 1929. 

På landsarkivet förvaras även Björkmanska släktarkivet i vilken Johan Axel tillhör den s.k. 

Årdalagrenen. 

Arkivet har ordnats och förtecknats inom ramen för ett magisterarbete för den 

arkivvetenskapliga utbildningen på Uppsala universitet år 2012. I samband med detta 

förteckningsarbete har ett antal handlingar i form av en kartbok, några almanackor och 

skrivböcker tillhörande Johan Axel tillförts arkivet från sonen P.A. Björkmans arkiv. 

Korrespondens samt tal, predikningar och enstaka anteckningar som felaktigt förts till Johan 

Axel Björkmans arkiv har samtidigt inordnats på sin rätta plats i P.A. Björkmans arkiv. 

Enstaka handlingar, ursprungligen tillhörande Per Axel och daterade 1949, har även avförts 

från arkivet för att inordnas i fadderortsrörelsen i Uppsala läns arkiv. Det var i samband med 

förteckningsarbetet år 2012 som arkivet bytte namn från ”Prosten Johan Axel Björkmans 

krönikeböcker” till ”Johan Axel Björkmans arkiv”.  

Till förteckningen har Martin Grass förteckningsplan för personarkiv använts (Arkiv, 

Samhälle och forskning, 1989).  

Krönikeböckerna som tidigare förtecknats i volym 1:1 återfinns nu under manuskript och 

egna verk, serie 2.1. Handlingar under rubriken personliga handlingar är relativt få, liksom 

handlingarna under rubriken övrigt. Majoriteten av handlingarna som utgörs av Johan Axel 

Björkmans predikningar och tal har inordnats under den egna prästerliga verksamheten. 

Handlingar från studietiden återfinns i egen serie. Korrespondensserien i arkivet är tom men 

hänvisningar finns till brev med Johan Axel som adressat i P.A. Björkmans arkiv.  
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