
 



Släktföreningen Tunberg 
 

Styrelsen består av följande ledamöter 
 

Ordförande       Arne Emanuelsson Vårgårda     0322.625005 
V.Ordförande   Tommy Thour  Kinnarp     0515.13504 
Sekreterare       Åke Abrahamsson    Marka          0515.726042 
Kassör          Urban Azelius  Ulricehamn  0321.25139 
Övriga          Marianne Grindeskog Leaby           0515.37063 
ledamöter         Ann-Britt Johansson       Falköping     0515.18023 
          Ingrid Johansson Skörstorp      0515.32160 
          Birgitta Renström Skövde      0500.418200 
          Margareta Thor               Kinnarp        0515.33051 
          Gösta Wilhelmsson         Trädet           0515.51248 
          Kjell Åke Filipsson         Falköping     0515.18129       Ersättare           
Barbro Andersson           Falköping     0515.18031         
          Gun-Britt Lövgren          Falköping      0515.18147 

 
God jul och Gott Nytt År önskas alla i Släkten Tunberg. 
 
Första söndagen i september samlades vi till släktträff i Kinnarp. Det var 
första gången släkten var samlad från två grenar i Tunbergssläkten, 
sönerna Sven och Anders. 
Det kändes så bra och vi hade en trivsam och gemytlig stämning, som vi 
alla i styrelsen gläds åt. Att vi är en släkt med verklig livskraft bevisade 
våra äldsta deltagare i träffen, Ellen Johansson, Vårgårda 94 år och Alice 
Wilhelmsson, Trädet 98 år. Yngste deltagaren David Filipsson, Falköping 
född den 29 maj 2009  har många år framför sig. Vi hoppas att han följer i 
pappas fotspår och kommer att jobba med släkten Tunberg. 
Vi hälsar pappa till David, Kjell-Åke Filipsson, Falköping välkommen 
med i vår styrelse. Vi är glada över alla nya medlemmar, som vi hälsar 
välkomna. 
Du som är ättling till Nils Tunbergs son Anders vet väl om den nya boken. 
Den omfattar drygt 2400 namn från 1706 - 2009, en bra julklapp. 
 
Viktigt att alla medlemmar meddelar förändringar i familjen och släkten 
samt nya adresser. Låt julen bli familjens och släktens stora högtid. 
 
Styrelsen genom ordföranden 



 
Tack till årets julhälsningskommitté, Marianne Grindeskog, Margareta 
Thor, Åke Abrahamsson och Tommy Thour. 
 
Några viktiga påpekanden. 
 
Först om julhälsningen. Observera att denna endast går ut till den 
som betalat medlemsavgift. Det har visat sig att det finns skäl att påpeka 
detta egentligen självklara förhållande. 
 
E-post adresser. På årsmötet framfördes förslaget att den som så önskar 
skall kunna få julhälsningen i form av en PDF - fil till sin  
E - postadress. Sålunda samlades ett antal E - postadresser in som skall 
bilda grunden till en sändlista som kan användas till julhälsningen och 
förstås en hel del annat som kan vara av intresse. 
För att säkerställa att alla som lämnade sin E-postadress verkligen vill ha 
julhälsningen den vägen kommer frågan att gå ut en gång till de som 
lämnade sin adress på årsmötet. 
Fortsätt att lämna in E-postadresser. Jag kan ha missat någon adress eller 
förlorat den på annat sätt så fortsätt att lämna in era E-post adresser. Det 
kan ske till mig, Åke Abrahamsson ake.p.abrahamsson@telia.com eller till 
adressen som finns på hemsidan. 
Det går också att läsa julhälsningen på hemsidan men som regel endast i 
urval eftersom artiklarna ibland innehåller personuppgifter som endast hör 
hemma inom släktföreningens ram och ingen annanstans och därför 
utelämnar vi sådant material på hemsidan.  
För att göra en kraftig uppfräschning av hemsidan behövs material om 
intressanta företeelser; det är vad som kommer in som kommer ut. 
För er som inte hittat fram ännu är adressen tunberg.falbygden.com/  
Man kan också använda vilken sökmotor som helst och söka på  
släkten tunberg så hittar ni hit. 
E-postadressen är tunberg@falbygden.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Släktträffen 2009 
 
Så var det åter dags att samlas till släktträff i vår stora Tunbergssläkt. Efter 
att under lång tid ha haft fem år mellan träffarna hade vi nu minskat ner till 
tre år. Gemenskap är viktigt och vad handlar en släktförening om, om inte 
gemenskap och trevlig samvaro släktingar emellan. Därför var det helt rätt 
att ta beslutet om att träffas vart tredje år i stället för vart femte. Det fanns 
ytterligare ett skäl till att samlas just nu; Arbetet med att forska fram 
ättlingarna till Nils Tunbergs äldste son – Anders Nilsson Frisk – hade 
kommit fram till det givna målet att låta trycka den tredje släktboken. Mer 
om detta på annan plats i julhälsningarna.   
Denna gång valde vi att samlas i Aktivitetshuset på Kinnarp AB. Ett 
lyckokast skulle det visa sig; att ha tillgång till en hörsal för årsmötet och 
en rymlig matsal för samvaro och måltider är väldigt praktiskt. 
Innehållet följde det som numera är ett väl inövat koncept. Årsmöte, 
måltid och däremellan lotterier och underhållning som denna gång bestod 
av välkände Åsleprästen Mats Löwing som kåserade över det rika 
innehållet i medförd resväska. Bejublat som alltid. Framåt eftermiddagen 
avslutades dagen med kaffe och tårta. När man blickade ut över folkhavet 
var det inte svårt att se att här skedde många hjärtliga möten men också de 
oväntade. Precis så som det skall vara när släktingar möter varandra och 
som trots att man vetat om varandra hela livet inte hade en aning om att 
man är släkt förrän nu.    
Drygt etthundrafyrtio medlemmar hade samlats denna fina septemberdag. 
Särskilt glädjande var det förstås att så många släktingar som tillhör den 
nyutforskade släktgrenen som har sin rot i Anders Nilsson Frisk hade mött 
upp. Att detta gedigna arbete har blivit gjort har vi naturligt vis Ingrid 
Johansson att tacka för men också Kjell-Åke Filipsson som har lagt ner 
mycket arbete på sitt håll och som starkt har bidragit till att vi redan är 
framme så här långt. 
Årsmötet är den formella delen och där ordförande Arne presiderade med 
den äran. Vi har valt att låta protokollet ingå i julhälsningen, där kan ni ta 
del av vad som beslutades och vilka som valdes.//Åke 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Styrelsen från vänster: Arne Emanuelsson, Kjell-Åke Filipsson, Urban 
Azelius, Tommy Thour, Ann Britt Johansson, Margareta Thor, Marianne  
Grindeskog, Birgitta Renström, Ingrid Johansson, Gösta Wilhelmsson. 
samt Åke Abrahamsson. Gun Britt Löfgren saknas på bilden. 
   

   
 

                  Ny släktbok 
Lagom till släktträffen kom den tredje släktboken ut. Som vanligt ett 
gediget arbete som omfattar drygt 2400 namn från Anders Nilsson Frisk 
grenen. Anders var som väl alla vet Nils Tunbergs äldste son. 
Boken kan köpas från föreningen på vanligt sätt. Enklast är att Du sätter in 
180:- och lägger till 36:- för portot på föreningens bankgiro 5655-5329 
 



Protokoll fört vid årsmöte med Släktföreningen Tunberg i Aktivitetshuset, 
Kinnarps AB, den 6 september 2009 

 
§ 1     Ordföranden hälsade de församlade välkomna och öppnade mötet.  
          Drygt 140 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet  
          och släktträffen. Föreningen har nu 845 medlemmar, det högsta antalet  
          i föreningens historia. Den stora händelsen sedan föregående släktträff  
          är att vi har utforskat den släktgren som utgår ifrån Anders Nilsson Frisk. 
          Flera ättlingar till honom fanns med på släktträffen. 
          Mötet förklarade på ordförandens fråga att årsmötet var utlyst i laga 
          ordning samt godkände dagordningen.  

 
§ 2    Arne Emanuelsson valdes till att leda förhandlingarna.  
 
§ 3    Åke Abrahamsson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 4    Yngve Johansson och Birgitta Renström valdes till att justera dagens 
         protokoll. 
 
§ 5    Verksamhetsberättelsen  föredrog, godkändes och lades till handlingarna.  
         I samband  med detta presenterade Ordföranden den nya släktboken och 
         överlämnade var sitt exemplar till Kjell Åke Filipsson, Gun Britt Filipsson,  
        Conny Johansson och Ingrid Johansson som alla  på ett framstående sätt 
         bidragit till den nya bokens tillkomst. 
 
§ 6   Kassören föredrog kassarapporten som lades till handlingarna utan 
        kommentarer. 
 
§ 7    Revisorn Tore Danielsson läste upp revisionsberättelsen som  likaledes 
         lades till handlingarna. 
 
§ 8    Årsmötet beviljade den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för 
         föregående års förvaltning. 
 
§ 9    Ordföranden erinrade om ekonomin och det stora  åtagande det är att ge ut 
         ännu en släktbok. För att säkra utgivningen av nästa julhälsning vill den   
         kommande styrelsen ha möjligheten att i samband med denna be om en  
         frivillig avgift om trettio kronor. Årsmötet beslutar så. 
 
§ 10  Antagande av stadgar. Ett förslag till stadgar förelades årsmötet. Dessa 
         antogs utan debatt. 
 
 
§ 11  Val av ordförande för nästa verksamhetsperiod. Arne Emanuelsson valdes  
         enhälligt till ordförande för en ny period.  



 
§ 12   Val av styrelse. Valberedningen föreslår omval av  hela den 
          avgående styrelsen samt nyval av Kjell Åke Filipsson. Som   
          styrelseersättare föreslås Barbro Andersson samt Gun-Britt Löfgren.  
          Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag 
          Styrelsen kommer sålunda att ha följande sammansättning: 
          Åke Abrahamsson Urban Azelius Kjell-Åke Filipsson 
          Marianne Grindeskog Ann-Britt Johansson Ingrid Johansson 
          Birgitta Renström Margareta Thor Tommy Thour  
          Gösta Wilhelmsson 
          Ersättare:    Barbro Andersson  Gun-Britt Löfgren                           
  
§ 13   Val av revisorer. Den tidigare revisorn Ingemar Claesson hade avsagt sig 
          omval. Valberedningen föreslår omval av Tore Danielsson och nyval av 
          Gun-Britt Filipsson. Som ersättare föreslår valberedningen Anita  
          Andersson samt Rolf Karlsson. Årsmötet väljer dessa. 
 
§14     Val av valberedning. Flera avsägelser förelåg. Kvar från den tidigare  
           valberedningen fanns Anna Stina Almqvist.  Flemming Torstensson och  
           Ingemar Wilhelmsson föreslogs ingå i valberedningen. Dessa tre valdes. 
 
§ 15     Kontaktpersoner. Inget avhandlades under denna punkt.  
 
§ 16      Nästa släktträff  föreslås bli första söndagen i september 2011 då  
             föreningen även firar sitt trettioårsjubileum. Årsmötet beslutar så.  
 
§ 17      Övriga frågor.  
             En fråga uppkom om att de som så önskade  kunde erhålla julhälsningen 
             som PDF fil via sin E-post adress. Detta för att spara pengar. Resultatet  
             blev att  ganska många lämnade sina E-postadresser som naturligtvis  
             även kan användas för annan kommunikation inom föreningen. Vilket  
             påpekades. Metoden kommer att användas till den kommande 
             julhälsningen. Ytterligare några frågor kom upp som gällde personers   
             släktskap mm. Dessa reddes ut efter mötet.  
 
§ 18      Blommor delades ut till släktträffens äldsta och en nalle till den yngste. 
             Dessa är Alice Wilhelmsson, Trädet – 98 år och Ellen Johansson,   
             Vårgårda - 94 år. David Filipsson, född den 20 maj 2009, är släktmötets  
             yngste. 
 
§ 19     Årsmötet avslutas. 
 
 
 
 



 
 
Så här gick det till… 
 
Nils Tunberg och Tunbergssläkten hörde jag talas om för första gången för 
många år sedan. Flera av mina vänner härstammar från Nils yngste son 
Sven Nilsson och hemma hos någon av dem tittade jag i den första boken 
som gavs ut om denna släkt. Jag insåg att många av dem som finns med i 
boken härstammar från samma bygd som mina  
anfäder. Jag hittade inte då någon koppling från min egen forskning som 
visade på att jag skulle härstamma från eller ingå i denna släkt. 
När jag många år senare fann att även jag härstammar från Nils Tunberg, 
fast då från hans äldste son Anders Nilsson Frisk blev jag både överraskad 
och glad.  
 
Jag har alltid varit intresserad av att veta var mina anfäder kom ifrån och 
vad de hade för yrken. Därför var det ganska naturligt för mig att börja 
släktforska och fortsätta med den forskning som min mamma påbörjat. Vi 
hjälps numera åt med vår forskning. 
 
I och med släktforskning kom vi i kontakt med Ingrid Johansson som sitter 
med i styrelsen. När Ingrid fick reda på att jag forskat en del på Nils äldste 
son Anders, fick jag ta del av hennes forskningsresultat och hon fick ta del 
av vårt. Vårt gemensamma forskningsresultat mynnade  
sedan ut i en ny bok om Nils Tunberg, från hans son Anders och de 
ättlingar till honom som vi hittat. Förarbetet för att få till denna bok har 
skötts helt och hållet av Ingrid, utan Ingrid hade denna bok  
inte kommit till. Ett fantastiskt arbete Ingrid!!  
 
Önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! 
 
Kjell-Åke Filipsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tankar kring en släktbok…. 
 
”Släktföreningen Tunberg är en ideell sammanslutning med uppgift att 
främja utforskandet av soldaten Nils Tunbergs ättlingar. Vidare att främja 

släktens sammanhållning genom att anordna släktträffar och 

sammankomster av varjehanda slag. Dessutom är det föreningens uppgift 
att undan för undan sammanställa kunskaper om släkten och med denna 

sammanhängande topografiskt material, samt att göra detta tillgängligt 

för alla och envar” 
Det här är väl ett ganska fint citat. Det är det första stycket i föreningens 
stadgar och det är härligt att vara förening när man kan konstatera att vad 
som gjorts väl stämmer överens med vad stadgarna föreskriver. Jag har 
ägnat den nya släktboken ganska mycket tid sedan den kom ut. Det första 
man gör är väl att söka upp vilka man faktiskt känner eller näst intill, innan 
det är dags att se efter hur stammen och de olika grenarna växer ut för att i 
sin tur grena ut sig. Några blir kanske besvikna när de får släktboken i sin 
hand och inte har tänkt på förutsättningarna. Särskilt besvärligt blir det om 
det är ett ingifte i någon generation tillbaka som har haft en känslomässigt 
avgörande betydelse, eller kanske själva roten, men som i en släktbok bara 
är just det – ett ingifte. 
Det är dock betydligt bättre med endast ett svart hål än med två och det 
kanske kan vara en inspiration till att börja forska själv.  
Med varje människa är alltid en plats förbunden eller kanske mer – en 
plats är dess människor. Här skulle man önska lite mer. Även om tiden gör 
att mycket suddas ut så finns det ändå alltid folk som kan berätta i en 
muntlig tradition och det finns säkert flera bilder i stugorna. 
Att samla kunskap som sträcker sig utanför de strikta tabellerna i en 
släktbok måste också vara en släktförenings uppgift. Alla namnen har 
funnits och gjort och sagt. Tyvärr är det nog ofta så att när berättarna finns 
har barn och barnbarn andra intressen och när det blir dags att lyssna finns 
inte berättarna. 
Arbetet är inte avslutat när en släktbok har lämnat trycket. Dels föds nya 
släktingar hela tiden och så är det detta med bilder och berättelser. Vi har 
vår hemsida och den är det perfekta forumet att samla bilder och små 
berättelser på. Vi måste bli bättre i föreningen på att dokumentera och 
samla in utanför släktböckernas ram annars blir de som kommer efter oss 
inte glada när de ser vad vi har försummat. //Åke 
 
 
 



Sommarresan 2009 
 
Årets sommarresa gick till Bohuslän. Det var ett 40-tal tunbergare som 
äntrade bussen för att som första punkt på programmet göra ett besök på 
Volvo-museet i Göteborg. Innan vi startade rundvandringen där, fick vi se 
en intressant film som sammanfattade hela Volvos historia från 1927, då 
företaget grundades av Assar Gabrielsson och Gustav Larsson, fram till 
2008. Museet är imponerande stort och för många blev det en nostalgisk 
tillbakablick på gamla bil- och traktormodeller. Där fanns också 
experimentbilar, prototyper, ”Helgonets” P1800, jetmotorer och mycket, 
mycket annat. Färden gick sedan vidare till Öckerö och Hönö. Vi fick en 
guidad visning av Fiskemuseet på Hönö och lunchade på Tullhuset strax 
intill. Från öarna åkte vi till Älvängen för ytterligare ett museibesök. Det 
var Carlmarks repslagarmuseum, numera både industri- och 
byggnadsminne, där vi fick se hur man slog rep på gammalt vis. Det 
blixtrade från många kameror när den gamla maskinen kördes i gång på 
den 300 m långa repslagarbanan. Fram mot kvällen anlände vi till vårt 
lyxiga hotell, Vann SPA & Hotel, vid Gullmarsfjorden. 
Nästa dag åkte vi mot norr utmed Bullaresjöarna. Arne överraskade oss 
med ett besök som inte fanns med i programmet, nämligen Flötemarkens 
Gårdsmuseum. Det är ett gammalt hem, där man i fyra generationer har 
samlat alla saker man använt.  
Särskilt intressant var alla bevarade kläder, ett par rum inredda i genuin 
50-talsstil och själva bostadshuset, där ägarinnan bodde sommartid 
samtidigt som det visades för turister. Innan lunchen, som intogs i 
Strömstad, hann vi även med en titt på ett imponerande vattenfall innanför 
norska gränsen, Elgåfossen 46 m högt. Under eftermiddagen gjorde vi ett 
”fiskelägesafari”, kryssade på smala gator genom Grebbestad, Fjällbacka, 
Hamburgsund, Hunnebostrand och Smögen. Då fick vår busschaufför 
Kjell verkligen bekänna färg, han rattade suveränt! Efter den goda 
middagen på kvällen hade vi sedvanligt samkväm med allsång och 
fiolspel.  
Sista dagen blev det skärgårdskryssning med ”ms Byfjorden” från 
Uddevalla till Lysekil. Det var en härlig tur i vackert väder och med lunch  
ombord. Från Lysekil for vi med bussen vidare över Bokenäset.  
 
 
 
 



Vi såg ”Saltön” och vi gjorde ett stopp hos Handelsman Flink. Via Orust 
och Tjörn med underbar utsikt från broarna kom vi till sista anhalten 
Stenungsund, där vi styrkte oss med en fika innan sista etappen. Vi tyckte 
att vi fått se det mesta och bästa av Bohuslän och var mycket nöjda med 
Arnes upplägg av resan. Tunbergarna hade lika trevligt, intressant och 
gemytligt som vanligt. 
 
Margareta Thor 
 

Sommarresan 3-5augusti 2010 

 
Bergslagen är vårt mål. Det industrihistoriska arv, som finns bevarat i 
Bergslagen är en omistlig del av Sveriges historia. 
Vi åker till Filipstad och Långbans gruvby, en av världens mineralrikaste 
platser, John och Nils Erikssons födelsebygd. 
Vi kommer att besöka Pershyttan i Nora, en unik Bergmansby, 
Siggbohyttans bergsmansgård, där en av 1800-talets mäktige bergsman 
bodde, Frövifors pappersbruksmuseum, Måltidens hus i Grythyttan, 
Grythyttans vin, där våra vilda bär är råvaran, samt Nobelmuseet i 
Karlskoga. Detta är några av besöksmålen. Vi bor två nätter på Bredsjö 
Herrgård i Hällefors kommun. 
Ett detaljerat reseprogram är klart i slutet av januari, som sändes till alla 
förra årets resenärer. Du, som inte tidigare varit med på våra trevliga resor, 
ring så sänder vi program. 
Ring Arne på telefon 0322625005 
 
Sista sidan 
 
Dikten på sista sidan är skriven av Falbygdens store poet John Liedholm. 
Han skrev under pseudonymen Jönn (som alla vet betyder det gödsel på 
västgötska.) Hans dikter är varma, vänliga och träffsäkra med en fin 
eftertänksam humor inunder. Hans länge sällsynta och eftertraktade 
diktsamlingar finns numera att få tag på i nytryck. Musik gruppen 
Skördetid har tonsatt och spelat in många av dikterna och som numera 
finns i behändigt CD format. Lyssna och njut.  
Dikten är hämtad ur diktsamlingen Genum le´t (1945) 
 
 
 



 
 

  Så ble dä Jul i år mä 
 
Fast tidera ä onna, å väla ho ä vrånger, 
så ble dä Jul i år mä i alla fulla fall. 
En bete lutfesk feck vi te nolera frå Hånger, 
dä dôfta uttå grane å julaljus å tall. 
 
Nok tulla julabaket rätt hårt på säabingen, 
men julabrö dä tarvas te dôppegrutas flôtt. 
Vårn rissgrunsgröt den feck vi (men mandel hetta ingen), 
å juladrecka fanns dä å frokt å suddent gôtt 
 
Den lelle kaffetårn, ja - den rene utan blanning – 
den köm en te glömma all brest å surregat. 
En glömde bôrt e vänna , att knappheta ä sanning, 
en kände säk fönöjder mä Julas goe mat. 
 
Mä jula följer gläjje – vi känner öss så hörka 
dä blir så ljust å trivsamt i årsans môrka ti. 
En blir högtidlit stämder ve ottesång i körka, 
en töcker, att på jola dä långena ä fri. 
 
Darute ble dä skrudat så grannt uttå vår Harre 
å inumhus vi fejat å sjölva gjort uss te. 
Fast tidera ä onna, di könne allt vôrt varre. 
Vi feck allt fira Jul, lell, nä andakt å i fre! 
 
  Jönn (John Liedholm) 

      


