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P.A. Björkmans arkiv 

 

Per Axel Björkman, ofta kallad P.A., föddes den 28 december år 1898 i Årdala församling i 

Södermanlands län och dog år 1982 i Uppsala län. Föräldrar var prosten Johan Axel 

Björkman och Nanna Fredrika Augusta Almqvist, syskon var Elna Björkman, Gustaf 

Björkman och Gerda Björkman (gift Indrehus).  
 

Efter studentexamen vid Nyköpings högre allmänna läroverk år 1917 studerande Per Axel vid 

Uppsala universitet och avlade där en teologisk-filosofisk examen år 1919 och en teologie 

kandidatexamen år 1922. Per Axel prästvigdes för Uppsala ärkestift år 1926 och tjänstegjorde 

sedan som bl.a. komminister i Skogs-Tibble från år 1928, i Funbo från år 1934, som 

kyrkoherde i Vänge och Läby från år 1941 och som kontraktsprost i Ulleråkers-Norunda 

kontrakt från år 1943. 

 

Äktenskap ingicks år 1927 med Inger Maria Kjellander, född 1899. Med henne fick han 

barnen Inger Nanna Maria, född 1930 (gift Nordwall), Gunilla Nanna Birgitta, född 1932 (gift 

Garberg) och Lars Olof Axel, född 1938. 

 

En rad skrifter i både kyrkliga och andra ämnen av Per Axel har publicerats, i arkivet återfinns 

en del av dessa tillsammans med en mängd opublicerade manuskript. Per Axel var även 

engagerad i flera organisationer, bland andra fadderortsrörelsen i Uppsala. Dessa handlingar 

återfinns i Fadderortsrörelsen i Uppsala läns arkiv, förvarad på landsarkivet. På landsarkivet 

förvaras även Björkmanska släktarkivet. 

 

P.A. Björkmans arkiv inkom till landsarkivet i Uppsala år 2001. Efterleveranser har därefter 

gjorts av Per Axels dotter Inger Björkman år 2010 samt år 2012. Arkivet har ordnats och 

förtecknats inom ramen för ett magisterarbete för den arkivvetenskapliga utbildningen på 

Uppsala universitet. I samband med detta arbete har de delar av arkivet som tidigare ordnats 

och förtecknats som en kortare praktikuppgift år 2007 omförtecknats. Stora delar av den 

privata korrespondensen, jämte en del anteckningar tal och predikningar har tillförts arkivet 

från fadern Johan Axel Björkmans arkiv. En kartbok tillhörande fadern, samt ett antal 

almanackor och skrivböcker har däremot avförts från arkivet för att inordnas i Johan Axel 

Björkmans arkiv. Enstaka handlingar rörande fadderortsrörelsen med handlingar från åren 

1964-1967 har också avförts från P.A. Björkmans arkiv för att inordnas i Fadderortsrörelsen i 

Uppsala läns arkiv. 

Arkivet omfattar ca 4, 3 hyllmeter med handlingar från år 1870 till år 1982, samt odaterat 

material.  

 

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

Samhälle och forskning, 1989). Handlingar under rubriken personliga handlingar är relativt få. 

Desto större är materialet under rubriken för manuskript och egna verk där även 

arbetsmaterial ingår. Korrespondensen är uppdelad i ett antal ämnesorienterade serier där den 

privata korrespondensen från släkt och vänner är mest omfattande. Handlingar rörande den 

egna verksamheten är i huvudsak uppdelad mellan handlingar som rör Per Axels prästerliga 

verksamhet, där bl.a. tal och predikningar inordnats, och handlingar som rör hans övriga 

verksamhet där bl.a. studietiden ingår. Under rubriken samlingar ryms diverse tryckta 

publikationer i olika ämnen, inklusive tidningar och pressklipp. En del av handlingarna i 

denna serie skulle kunna betraktas som arbetsmaterial till Per Axels manuskript. Även 

fotografier återfinns under rubriken samlingar. Under rubriken övrigt återfinns diverse 

handlingar, bland dessa sådana som tidigare tillhört fadern Johan Axel Björkman. 



Information hämtad från handlingar i arkivet, gåvoavtal, matrikel över Uppsala ärkestift 1963, 

samt Sveriges dödbok 1901-2009. 

 

Uppsala 4 maj 2012  

Josefin Eriksson  


