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Släktträff i Småland 2011 för ättlingar till Carl Jonsson i Edshult.      



De sista dagarna i juli ägde en släktträff rum i Edshult, närmare bestämt helgen 30-31 juli, med undertecknad som arrangör. Temat kring träffen 

var den ökände folkskolläraren Carl Jonsson som var vår anfader. Han verkade i Edshult 1881-1919 som lärare, kantor och kommunalman. 

Ökänd var han för sin exempellösa stränghet mot de skolbarn han var satt att fostra. Deltagarna i träffen var ättlingar till två av döttrarna till 

Carl Jonsson och hans hustru Christina Johansdotter. Döttrarna hette Agnes, som gifte sig med prästen Sven Björkdahl, och Nanny som gifte sig 

med järnvägstjänstemannen Gustaf Ericson. 

Följande personer deltog i släktträffen: Ulf Björkdahl från Kungsängen, Ann-Britt Sällman från Nacka, Anna Björkdahl med lilla Natalie från 

Solna, Lasse Björkdahl med lille Ivan från Uttran, Gunnar och Inger Björkdal från Lund, Lars-Erik och Ylva Linde med sönerna Erik och 

Gustaf från Stockholm, Meg Barck från Stockholm, Marianne Blomqvist från Strömsnäsbruk, Fredrik Blomqvist från Jönköping, Björn och 

Christina Stackelius från Nykvarn, Stefan och Ewa Stackelius från Västra Frölunda, Staffan och Ulla-Britt Knutsson från Hovmantorp, Ola 

Sandwall från Karlskoga, Sven och Ingegerd Langevik från Strängnäs samt Per och Gudrun Langevik från Strängnäs.  

Träffen inleddes vid pensionat Paradis utanför Eksjö. Där började vi med en genomgång av Carl Jonssons liv och leverne och redde ut våra 

släktförhållanden till anfäderna och till varandra. Ättlingarna redogjorde därefter familjevis för sina hågkomster. Flera av deltagarna hade aldrig 

haft kontakt med varandra tidigare och några inte sedan ungdomsåren. Vi avslutade med en gemensam middag och övernattade på pensionatet. 

Tidigt på söndagsmorgonen startade deltagarna i en karavan med ett 10-tal bilar och styrde färden mot Edshult. Avsikten var att närvara vid 

årets upplaga av Edshults-dagen. På vägen dit gjorde vi ett första stopp i Eksjö och tittade något på trästaden, men framför allt på det hus (i 

vilket restaurang Tokyo idag finns) som under en period ägdes av Carl Jonsson och senare ärvdes av hans döttrar. 

Nästa stopp gjorde vi vid Hults kyrka där vi fikade i församlingshemmet, vilket arrangerats med hjälp av Ingvar Johansson i Vickenstorp. Sedan 

åkte vi till ”porten till Edshult”, dvs platsen för den gamla kyrkan och med vy mot säteriet. Denna kyrka och säteriet har medeltida bakgrund 

och är verkliga grundstenar i Edshults historia. När vi sedan kom fram till Edshults-dagens aktivitetsområde vid nuvarande kyrka fick 

deltagarna en kort historisk översikt om området. Där församlingshemmet idag står fanns fram till 1920-talet en sockenstuga som var uppförd 

samtidigt med kyrkan 1838. Sockenstugan var en central punkt inte bara för dåtidens invånare i Edshults socken utan även för Carl Jonsson 

personligen. I sockenstugan bodde han med sin familj i många år. Han var lärare i kyrkskolan i byggnadens övervåning och i sockenstugesalen 

under deltog han i såväl kommunalstämmans som kyrkostämmans möten. I två perioder var han kommunalstämmans ordförande. Vi tittade på 

hans gravsten som står strax innanför kyrkogårdsingången och är en av de största på kyrkogården. Vi studerade även röstlängden från seklets 

början ur vilken man bl a kan utläsa Carl Jonssons makt, eftersom röstandelen på den tiden var beräknad på hur mycket jord man ägde. 

Röstlängden och Carl Jonssons sammanträdesklubba tillhandahölls genom försorg av Tore Sandh i Lyckås. 

    



Därefter närvarade vi vid musikgudstjänsten och besökte marknaden och fikade. Vädret var inte att klaga på utan bästa tänkbara. Vi åkte upp till 

gården Kianäs en bit från kyrkan, en gård om tidigare ca 400 hektar som ägdes av Carl Jonsson under ca 25 års tid kring förra sekelskiftet. Där 

tog nuvarande ägarinnan Solveig Backman emot och visade bl a den väl bevarade gamla drängstugan. Själva mangårdshuset och flera andra hus 

är sedan länge borta. 

Träffen avslutade vi med middag vid Mycklaflons camping. 

Ulf Björkdahl 

  

 

  

 

  

 

Inledande smörgåsfika.   Familjepresentationer.   Framför Carl Jonssons hus i Eksjö. 



 

 

 

 

 

Promenad i trästaden.  Fika i Hult.  
Porten till Edshult (vid gamla kyrkan och 

säteriet). 



 

 

 

 

 

Samling vid Edshults kyrka.  Carl och Christina Jonssons grav.  Musikgudstjänst. 



 

 

 

 

 

Studie av gamla röstlängder.  Orgeln som kantor Jonsson spelade på.  Vid Kianäs gård. 



 

 

 

  

Uppställning vid Kianäs.  
Ur Smålands-tidningen / Vetlanda-posten / 

Tranås tidning 8 aug. 
  

 
Ulf Björkdahls släkt- och bygdeforskning. Upprättad 2011-08-02. 
 


