
Åk  
 



 

Styrelsen 2018 - 2021 består av följande ledamöter 

Ordförande     Åke Abrahamsson         Marka      070 660 24 53 
V. Ordförande  Lennart Sandin             Herrljunga    070 218 25 96  
Sekreterare      Birgitta Renström         Skövde          0727 26 82 00 
Kassör               Urban Azelius                 Ulricehamn  070 527 54 93 
Övriga               Marianne Grindeskog   Falköping      070 654 56 94 
                           Peder Wilhelmsson       Trädet           070 466 12 34 
                           Ingrid Johansson            Skörstorp     070 248 19 85  
                           Margareta Thor              Kinnarp        070 974 08 14 
          Gösta Wilhelmsson       Trädet           073 045 43 26 
                           Margareta Andersson  Torbjörntorp070 674 50 00 
                           Fleming Torstensson     Falköping     0731 81 14 43 
          Kurt Filipsson                  Håkantorp   0500 45 50 71 
                           Jessica Winggren            Mölnbo        073 028 00 16 
 

Först av allt vill styrelsen önska Er alla i Tunbergsläkten en riktigt  
God Jul och ett gott nytt år! 

 

                  Ingrid.joh@outlook.com 
Mailadressen här ovan är allt vad ni behöver veta. Det är nämligen den adressen 
ni skall använda när ni meddelar Ingrid att det har skett förändringar i 
familjekretsen. Detta hänger samman med en mycket viktig sak nämligen 
uppdateringen av våra släktböcker. Åren går och nya Tunbergare föds medan 
andra går ur tiden. 
 Det finns ingen möjlighet att uppdatera detta om vi inte får reda på vad som 
händer i familjerna runtom i vår stora släkt. Ingrid är således den som skall få 
informationen om vad som har förändrats sedan sist. Det går naturligtvis lika 
bra att skicka brev till Ingrid Johansson, Skörstorp Klockaregården, 52191 
Falköping. 
Lagom till släktträffen i höstas hade Ingrid färdigställt ännu ett tillägg att foga 
in i den fjärde boken (pärmen) 
Den finns att få för en ringa summa. Betala in 50 kr portot är betalt, till vårt 
bankkonto SEB 5105 33 03084  



Passa samtidigt på att skaffa bok nummer två, det kan du göra till reducerat ett 
pris av 100 kronor + porto vilket blir tillsammans 160 kronor. 
Tillägg+ bok+ porto blir 210 kr. Annat leveranssätt ring Urban  
Betala till bankkontot ovan. OBS Skriv ett mail till Urban,  
Eller ring 0321-25139, 0705275493.                      
Ange vad det avser och vem som betalar, annars får vi det svårt.  
Mailadress. Se nedan  
Julhälsningskommittén har denna gång bestått av Lennart Sandin, Margareta 
Andersson och Åke Abrahamsson.                             
Vi kommer att skicka julhälsningen digitalt till de E - postadresser vi 
har för att spara in lite på kostnaderna. Vi är således hela tiden i 
behov av att öka på vårt register av E-postadressen. Skicka ett mail 
till Urban.Azelius@telia.com 
 
                                      Vår ekonomi - Gåvor 
Eftersom vi inte har medlemsavgifter på vanligt vis är vi helt 
beroende av gåvor till verksamheten för att den på sikt skall fungera. 
Alla gåvor, stora som små, är välkomna. Använd vårt bankkontonummer  
SEB 5105 33 03084 eller tag kontakt med Urban, mailadressen till 
Urban hittar ni ovan. 

 
Våra släktböcker är alltid oumbärliga och själva kärnan i vår 

förening 
I den fjärde släktboken finns massor med nya uppgifter och händelser som 
inträffat sedan de förra böckerna kom ut. Om inte en uppgift om födda eller 
avlidna finns med beror det på ATT INGRID INTE HAR FÅTT VETA HUR DET 
LIGGER TILL. Förutom nya uppgifter har en genomgripande genomgång och 
rättning av tidigare uppgifter gjorts. Den första släktboken har med tiden ersatts 
av en pärmupplaga. Observera att Ingrid har gjort total revidering av innehållet 
jämförd med boken. Av kostnadsskäl lägger vi inte upp något lager av denna 
utan vi framställer i takt med efterfrågan. Detta innebär även en möjlighet till 
kontinuerlig uppdatering om så skulle behövas. Det är bara att byta ut en sida 
mot en annan. Av den andra och tredje släktboken finns ett betryggande antal. 



Passa på och köp, du ökar ditt kunnande om släkten och försäljning av 
släktböckerna är mycket viktig för vår ekonomi.  
Tänk på att alla fyra delarna bildar en helhet, så du behöver ha alla för att ha all 
kunskap på hand. Ta kontakt med Urban via mailadressen ovan eller per post till 
Urban Azelius, Brunn 103, 52190 Ulricehamn. Tfn 0321-25139. 
Bok 1 och 2 kostar 250 kronor vardera. Bok 3 kostar 180 kronor 
Bok 2 kostar just nu 100 kronor – se ovan.       
Bok 4 kostar 160 kronor. Ta alltid kontakt med Urban först innan du skickar 
några pengar.  

  Släktresa även 2019! 
Det blev en släktresa med stort deltagande även sommaren 2018. Stort tack till 
Margareta, Margareta och Birgitta för allt arbete ni haft med att ordna det så 
fint. Ni ser referatet på annan plats i julhälsningen. När detta skrivs är det långt 
till sommaren och mycket kan hända men målet är klart. Vi siktar på en resa 
även 2019. Man kan räkna med att det kommer att finnas ett prospekt klart 
under mars månad. Är du intresserad skall du ta kontakt med Margareta 
Andersson, Margareta Thor, eller Birgitta Renström och Marianne Grindeskog. 
Telefonnummer hittar du i listan ovan. 
                              Hemsidan 
Vi har gjort om hemsidan under de senaste åren eller så. Adressen är 
falbygden.nu - lättare adress finns inte. Skriv bara in adressen i sökfältet så är 
saken klar. Hemsidan är aktiv men lider svårt av brist på intressant material för 
löpande uppdatering. Jag efterlyser medhjälpare som vill hjälpa till med att 
skaffa material. //Åke 
 
                    Tankar från ordföranden 

Blir arbetet med att utforska släkten någonsin färdigt? Svaret är nej. Dels växer 
släkten hela tiden med nya Tunbergare dels kan och bör det födas frågor om de 
många som genom ingifte kommit att knytas till vår stora släkt. Jag lovar att det 
kan finnas fantastiska upptäckter att göra. Det har jag själv fått se exempel på 
och det har aldrig varit så lätt som nu. Många böcker som är av typen husförhör, 
folkräkning, födsel och dop är numera fria att ta del av från riksarkivet eller 
landsarkiven. Tänk även på allt annat som finns nedtecknat från människans 
levnad i form av bouppteckningar, domböcker och protokoll av skilda slag. 
Sverige är ett rikt land för den som vill lära känna sina förfäder. //Åke 



 
Från släktträffen. Foto Conny Johansson 

Föreningen Tunbergs släktträff med årsmöte den andra 

                                  september 2018 

Årsmötet hölls även denna gång i Slöta Församlingshem. Ett drygt 60-tal 
medlemmar slöt upp för att träffas och umgås under trevliga former.  

Ordförande Åke Abrahamsson hälsade alla välkomna och därefter hölls en tyst 
minut för Arne Emanuelsson och Tommy Thour, som båda gått bort sedan förra 
årsmötet och båda har varit släktföreningens ordförande. Därefter läste Ingrid 
Johansson upp namnen på alla dagens deltagare och från vilka släktgrenar de 
härstammar, var och en reste sig upp och på så sätt blev alla presenterade för 
varandra.  

Ordinarie ordförande Åke Abrahamsson valdes även till årsmötets ordförande 
och till sekreterare valdes ordinarie Birgitta Renström. Dagordningen lästes upp 
och godkändes och därefter föredrogs verksamhetsberättelse, kassarapport och 
revisionsberättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Alla 
styrelseledamöter omvaldes: Åke Abrahamsson, Lennart Sandin, Birgitta 
Renström, Urban Azelius, Ingrid Johansson, Marianne Grindeskog,  



Margareta Andersson, Gösta Wilhelmsson, Peder Wilhelmsson och Margareta 
Thor. Ersättare: Kurt Filipsson, Jessica Winggren (båda nyvalda) och Flemming 
Torstensson. Revisorer: Tore Danielsson och Gun-Britt Filipsson och ersättare 
Conny Johansson och Anita Andersson. Styrelsen fungerar som valberedning. 
Åke berättade också om en ansenlig penninggåva, som kommit föreningen till 
del. Han framförde styrelsen varma tack. 

Nästa släktträff blir den första helgen i september om tre år, då det även är 40-
årsjubileum. 

Ingrid Johansson redogjorde för det tillägg till släktböckerna som fanns att köpa. 
Det är viktigt att alla rapporterar in de förändringar som sker i släkterna, så att 
släktböckerna med tillägg alltid kan hållas aktuella.  

Så vidtog lunch med soppa och bröd och nu fick alla tid att prata och umgås. 
Sorlet steg och tystnade inte förrän det var dags för dagens gäst. Välkände 
prästen Mats Löving intog podiet och kåserade på sitt speciella sätt om lite av 
varje, men mest om sin karriär som fotbollsspelare. Han är på god väg mot sin 
tusende match i samma lag, nämligen Ekedalens SK. Dråpligt var att höra om de 
mål han lyckats göra och hur han numera, trots sin ålder, deltar i det så kallade 
utvecklingslaget. Det blev många glada skratt och en väldigt trevlig stund.  

Innan det var dags att avsluta serverades kaffe med god prinsesstårta och det 
var många som sedan dröjde sig kvar för ytterligare prat och umgänge. 

Margareta Thor                                 

                        ”Faster Jenni” 

När jag var liten sa min mamma ofta: ”Nu ska vi hälsa på faster Jenni.” Hon var 
mammas faster och hette Jenny Ström. Hon bodde i ett fint hus i Slutarp, som 
heter Åkerhill. Jag kommer ihåg att hon hade ett stort fint golvur, som hade en 
dov, vacker klang och att vi barn alltid fick en slant att handla godis för i caféet 
mitt emot. Hon var änka och hade inga barn, så hon var nog väldigt ensam. När 
en familj inte har några ättlingar är det lätt att de blir bortglömda av andra 
släktingar, och så känner jag att det är med ”faster Jenni”. 

Jenny Serafia Johansdotter föddes i Lilla Hallagården, Jäla 1880 som nummer 
fem av nio syskon.  

 



Hennes föräldrar hette Lars Johan Svensson och Charlotta Svensdotter. Den 
yngste i syskonskaran var min morfar Elias Johansson. När Jenny var 20 år, alltså 
år 1900, utvandrade hon till Nordamerika, liksom flera av hennes syskon hade 
gjort och skulle göra.  
Jenny bosatte sig i Chicago och står som ”servant”, hembiträde, i en familj 
Pernell i 1900 års folkräkning. Så småningom träffade hon sin blivande man Carl 
Ström och de gifte sig i Chicago den 14/6 1905. Carl Ström var född i Ödestugu 
församling i Jönköpings län 1882. Hans far August Jonasson dog när Carl var 4 år, 
men efter ett par år gifte modern om sig med en Erland Ström. När Carl 
utvandrade 1901 till Nordamerika hade han namnet Ström. Hur Jenny och Carl 
träffades kan vi bara fantisera om, men i 1910 års folkräkning kan man se att 
deras adress är Chicago Ward 33, Cook, Illinois. Jenny är hemmafru och Carl 
arbetar som bilbyggare i en bilfabrik. I nästa folkräkning 1920 har de adress 
Chicago City Ward 9 och Carl arbetar fortfarande med bilar. 
Paret återvände till Sverige den 21/8 1922 och kan hittas i husförhörslängden i 
Måsagården, Slutarp. 1924 flyttade de till Åkerhill i Slutarp, ett 
amerikanskinspirerat hus, som Carl låtit bygga under tiden de bodde i 
Måsagården. I boken Sveriges bebyggelse kan man läsa att huset Åkerhill är 
byggt 1923.  
Carl hade förmodligen fått upp ett intresse för bilar när han arbetade som 
”carbuilder” i USA. Han startade en taxirörelse i Slutarp redan på 20-talet. I 
augusti 1939 dog Carl Ström hastigt i hjärtkramp, endast 57 år gammal. Då 
övertogs taxirörelsen av John Karlgren. ”Faster Jenni” blev ensam och var enligt 
min mormor alldeles otröstlig. 
 Hon bodde kvar i huset, som hon fortfarande ägde, ända till 1947, när hon 
sålde det till Gustav Hallagård. Då flyttade hon upp till andra våningen, och det 
är där jag ser henne framför mig, alltid med ett vitt förkläde över klänningen. 
Hon såg dåligt och hade starka glasögon, den sista tiden i livet var hon i stort 
sett blind. Jenny tillbringade sina sista år på Frökindsgården i Kinnarp, där hon 
dog 1974, 94 år gammal. 
Det vackra huset som Carl Ström byggde i Slutarp finns kvar likadant idag. Där 
bor sedan 1969 förre chefredaktören för Falköpings tidning, Bo ”Båsse” 
Johansson och hans fru Signe. Det skiljer sig från de andra husen och det känns 
bra att huset finns som ett minne efter Jenny och Carl, som inte lämnade några 
barn efter sig.   Skrivet av Margareta Thor, Kinnarp. 
 



 

 

”Carl startade en taxirörelse i Slutarp redan på 20-talet” 

 

 

Huset Åkerhill i Slutarp 
 



        

Ett gäng glada Tunbergare på sommarresa till Karlstad 2018 

                    Sommarresan 2018 gick till Karlstad. 

Så bar det åstad igen på vår resa  Efter maten fick vi en guide som oss visa 
Upp i ottan och till Falköping kesa  Åt vilket håll vi skulle kisa 
Att samlas vid medborgarnas hus  För att se de berömda husen och byn 
Inte vara på vägen en lus  Och inte titta vilse i skyn 
 
Till Kristinehamn gick vår kosa  Vi åker till Munkfors museum där som 
Där vi fick vid Picassoudden strosa  Fridolf Rudin i egen gestalt kom 
Och njuta av kaffe med fralla  Spelad av Ove Clapson med bravur 
Så mätta och nöjda blev alla  Och som berättade om när var och hur 
 
Sen fick vi konsten beskåda  Så vänder vi mot Karlstad kosan igen 
Med en guide som kunde hålla låda Karlstad är ju så vackert men 
Och förklara hur Lars Lerin hade tänkt Nu vill dom bygga höghus vid strand 
När han färg på duken hade stänkt Och tror det skall locka folk till detta land 
 
Rätt över gatan var Värmlands Museum Hemåt vi åter färden vänder 
Där mat serverades i flera rum  Men innan dess detta händer 
Här fick man välja av buffen som dukad var Att vi eftermiddagsfika skall få 
Så alla kunde smaka på det som var kvar Och vid rastplats ur bussen gå 



Hembakat fika minsann är gott  Tack tjejer för denna gång 
Detta föll nu på vår lott  Väntan till nästa gång blir lång 
Och sträcka på gamla ben är skönt  Hoppas ni både kan och vill 
När i naturen det är grönt  En ny resa då ordna vill 
 
Vid åtta vi åter till Falköping kom  Diktade  
Och kramade varandra om  Ingrid E Johansson 
Och sa; vi ses väl nästa år 
Om vi kan vill och får 
 
 

                  Om Margit Wramdemark Johansson 

Den minnesgode kommer ihåg att vi 2016 återgav delar av en berättelse där 
Margit berättar om sin barndom och uppväxt. I samband med denna fick vi även 
nedanstående berättelse där dottern Ulla Gustavsson berättar om sin mor. Det 
var inte möjligt att publicera den då, i stället kommer denna varma och 
finstämda berättelse nu. 

Mamma var en utåtriktad person. Hon tyckte mycket om att samla släkt och 
vänner till sig. Det var en stor släkt. Det bakades kakor och bullar och hon gjorde 
fina smörgåsar. 

Mamma hade gått på Margaretaskolan (hushållsskola) i Jönköping när hon var 
runt tjugo år och där lärde hon sig att laga mat, servera med mera. arbetade 
också på Högagärdet – en av gårdarna runt sjön. Familjen Sparre som 
tjugofemåring. Hon tillhörde Missionsförbundet. Hon gick med som ung flicka i 
Brismene där hon växte upp på gården Hallan. I missionshuset var hon med i 
sångkören. Den sista tiden när hon bodde i Aplared var hon med i 
Missionskyrkan Borås. Där var hon och hennes syster Vera med i veterankören. 
De bakade kakor till församlingen. I många år åkte hon till ett läger för äldre till 
Bobergsgården i Halland på somrarna. 

Mamma tyckte mycket om att resa. Det var två resor som hon pratade mycket 
om. En resa gick till Israel 1983. Hennes reskamrat hette Ingrid Johansson från 
Trädet och Hilding Fagerberg var reseledare. De bodde på King David hotell i 
Netanya. De besökte bland annat Jerusalem, Galilèen, Damaskus och badade i 
Döda havet. En annan resa var till Hongkong 2003. Där besökte hon sin 
dotterdotter Ulrika med familj som då bodde där. Hon var väldigt fascinerad av 
Hongkong.  



Hon kom dit på det kinesiska nyåret. Då de var på Hongkongön fick de uppleva 
ett fyrverkeri utan dess like. Hon var där i tre veckor och fick uppleva mycket. 
Staden med berg och hav, vacker natur, otroliga skyskrapor och massor med 
folk. Stor skillnad mot Sverige. 

Ulrika och Sophie, som då var liten, tog mamma med till många platser, 
marknader, vackra parker och upp till bergen där de tittade på aporna. Sista 
vecka kom jag och min som Staffan och vi reste tillsammans tillbaka till Sverige. 

Mamma hade ett långt och bra liv. De sista tio åren bodde hon i Aplared där vi 
också bor och även Ulrika och Sophie. Då kunde vi träffas ofta. Detta var en 
trygghet för både mig och mamma. Hon hade en bra kontakt med sina barn och 
barnbarnsbarn. De träffades ofta. Mamma skötte sig själv till hon blev 93 år.  
Den 15 februari 2015 fick hon lämna jordelivet. 

 

      

Familjen Wramdemark – en tidig bild. Mamma Margit till vänster, pappa Håkan 
till höger och dottern Ulla i mitten som har skrivit berättelsen och som har 
överlämnat bilden till redaktionen. 

 

 



             

Ytterligare två härliga bilder från släktträffen. Mats Löving är en fantastisk kåsör 
som  kan trollbinda sin publik. Fler bilder finns på hemsidan. Foto Conny 
Johansson

 




