Ulf Björkdahl

SVEN BJÖRKDAHL OCH AGNES JONSSON
NAMN:

Sven Björkdahl, född Svensson

Agnes* Julia Katarina Jonsson, född Jonsdotter

FÖDD:

10 dec 1863 i Björkerås, Visseltofta församling..

12 feb 1884 i sockenstugan, Edshults församling..

FADER:

Hemmansägaren Sven Svensson (1812-76), född i Björkerås,
Visseltofta församling.

Folkskolläraren, kantorn och kommunalmannen Carl Jonsson (18581923), född i Stora Sälleryd, Vetlanda församling.

MODER:

Sissa Persdotter (1824-1903), född i Holma torp, Osby församling.

Christina Jonsson (1856-1919), född i Skog, Vetlanda församling.

VIGD:

26 aug 1908

i Kianäs, Edshult.

SYSSLA:

Präst (komminister).

Prästfru.

DÖD:

10 juni 1923 i Nyköping, men skriven i Ringarums församling
nästan 60 år). Dödsorsak: lunginflammation. Han hade då även en
dödlig sinnessjukdom. Begravd i Gusum.

26 nov 1944 i Lunds domkyrkoförsamling (nästan 61 år). Dödsorsak:
urinförgiftning. Begravd i Lund.

KORT LEVNADSBESKRIVNING:
Sven växte upp som yngst av sex syskon i Björkerås i Visseltofta socken. Efter folkskolan sökte han sig 1879 till studievärlden i Lund. Strax innan
ändrade han efternamnet Svensson till Björkdahl. Efter studentexamen skrev han in sig 1885 vid universitetet i Lund. Där kom han att tillbringa nästan 18
år. Han prästvigdes 24 nov 1903 i Linköping. Sven fick sin första tjänstgöring som pastorsadjunkt 1903 i småländska Edshult, där han träffade sin
blivande betydligt yngre hustru, min blivande farmor Agnes. Agnes var uppväxt i Edshult med systrarna Nanny och Viktoria. Först hade familjen bott i
sockenstugan mitt emot kyrkan, där fadern Carl Jonsson hade sin folkskollärarebostad, men snart flyttade de till gården Kianäs i närheten. 1908 gifte sig
Sven och Agnes i Kidanäs. De bosatte sig i Fornåsa på östgötaslätten, där Sven då hade sin tjänst. 1910 blev han komminister i Ringarums församling,
med placering i Stora Gusum. 1919-22 var Sven tillförordnad kyrkoherde i Slaka pastorat. Efter denna period flyttade familjen, nu med sex barn, till
Gusum igen. I början av 1920-talet drabbades Sven av sinnessjukdom och omhändertogs våren 1923 för tvångsvård på Nyköpings hospital. Han dog där
några veckor senare. Sven efterlämnade stora skulder. Änkan Agnes fick under små ekonomiska omständigheter ta hand om de sex barnens försörjning
och fostran. Efter att ha fått bo kvar ett "nådeår" på prästgården i Gusum flyttade familjen 1924 till Valdemarsvik, 1928 till Linköping och 1931 till Lund.
Familjen kom ständigt att lida av dålig ekonomi, vilket tvingade till många besök på pantbanken, avstängd el och vräkningar. Barnen fick efter hand som
de växte upp bidra till försörjningen och några av dom började så småningom studera vid universitetet. Agnes insjuknade i uremi och dog 1944.

1

Ulf Björkdahl

BARN:







Sven-Otto Björkdahl, född 20 juli 1909 i Linköping, död 1997. Gift med rikstelefonisten Svea Lindéehn i Lund. Sven-Otto arbetade i herrekiperingar
och skoaffärer, bl a som butikschef.
Svea (Kaj) Werner, född 22 sep 1910 i Ringarum, död 2002. Gift med filmprofessorn Gösta Werner i Stockholm, där Kaj arbetade som hemmafru,
sekreterare åt sin man och som frilansjournalist.
Bertil Björkdahl, född 15 dec 1911 i Ringarum, död 2005. Gift med sjuksköterskan Britt Christensson. De bodde huvudsakligen i Karlskrona, där
Bertil var byrådirektör vid länsarbetsnämnden.
Majken Björkdahl, född 10 jan 1914 i Ringarum, död 2003. Adjunkt vid katedralskolan i Malmö.
Ebbe Björkdahl, född 18 sep 1916 i Ringarum, död 2006. Gift med kontoristen Karin Franzén i Stockholm, där Ebbe var byrådirektör vid
Arbetsmarknadsstyrelsen.
Åke Björkdahl, född 1 jan 1922 i Skeda, död 2007. Vårdades hela sitt vuxna liv i Malmö för sjukdom.

Ulf Björkdahls släkt- och bygdeforskning. Upprättad 2007-12-21, senast reviderad 2009-09-20.
Sidan är ett sammandrag av släktbokens uppgifter. Källor är i huvudsak berörda församlingars kyrkoböcker och intervjuer med släktingar.
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SVEN BJÖRKDAHLS TJÄNSTGÖRINGAR
Sven kom att tjänstgöra inom Linköpings stift. De första sju åren vikarierade han på vakantsatta eller tjänstlediga komminister- och
kyrkoherdebefattningar tills han förordnades som komminister 1910. Karriären kan sammanfattas enligt följande: Pastorsadjunkt 1903,
Vice komminister 1904, Vice pastor 1905, Komminister 1910 och Tillförordnad kyrkoherde 1920.
PASTORAT [1]
(moder- resp annexförsamling)

TJÄNST [2]

Hult och Edshult
(Södra Vedbo kontrakt)
Eksjö
(Södra Vedbo kontrakt)
Skällvik och Sankt Anna
(Hammarkinds kontrakt)
Normlösa och Herrberga
(Vifolka och Valkebo kontrakt)
Fornåsa och Lönsås
(Gullbergs och Bobergs kontrakt)

Pastorsadjunkt

24 nov 1903

Inhyrd på Edshults säteri

Vice komminister

14 mars 1904

Inhyrd på orten

Pastorsadjunkt
Vice pastor
Vice pastor och vice komminister

1 maj 1904
1 apr 1905
10 okt 1906

Prästgården i Korsnäs

Vice komminister
- Jämte egen tjänst pastorsadjunkt
i Vallerstad
- Jämte egen tjänst
t f kyrkoherde i Vallerstad
Komminister i Gusum
- Jämte egen tjänst
komminister i Mogata
- Jämte egen tjänst
pastorsadjunkt i Valdemarsvik
- Jämte egen tjänst
vik predikant i Valdemarsvik
Vice pastor
T f kyrkoherde
- Jämte egen tjänst
vice pastor i Skeda
Komminister i Gusum

1 maj 1908
1 maj 1908

Komministerbostället i Råå

Ringarum
(Hammarkinds kontrakt)

Slaka
(Hanekinds och Åkerbo kontrakt)

Ringarum
(Hammarkinds kontrakt)

TILLTRÄDESDATUM

BOSTÄLLE

[3]

Prästgården i Normlösa

9 juli - 8 aug 1909
25 juni 1910
11 sep - 1 nov 1910

Prästgården i Stora Gusum

1 nov 1910 - 31 aug 1911
20 mars - 7 juni 1918
10 sep 1919
1 maj 1920
1 okt 1919

Prästgården i Skeda

1 maj 1922

Nya prästgården i Stora Gusum
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En eller flera församlingar inom ett område bildar ett pastorat, vilket leds av kyrkoherden. Den största församlingen, där kyrkoherden bodde,
kallades moderförsamling och de övriga annexförsamlingar. Flera pastorat bildar ett kontrakt, vilket leds av kontraktsprosten (en av kyrkoherdarna).
Flera kontrakt bildar ett stift, vilket leds av biskopen.
[2]Kyrkoherde (pastor) kallas ordinarie innehavare av ett pastorat. Vice pastor är kyrkoherdens vikarie. Komminister är ordinarie präst i annexförsamling.
Pastorsadjunkt är den första tjänsten som en nyvigd präst får, handleds av en mer erfaren kollega.
[3] 1 maj var normalt tillträdesdag eftersom det kyrkliga året började då.

Ulf Björkdahls släkt- och bygdeforskning. Upprättad 2008-01-29, senaste revidering 2008-04-28.
Sidan är ett sammandrag av släktbokens uppgifter. Källor är i huvudsak herdaminnen, matriklar, förordnanden och berörda församlingars kyrkoböcker.
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