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INLEDNING

Omfattning
Min släktforskning utgår från Sven och Agnes Björkdahl.
Släktboken omfattar tre huvuddelar:
 1. Sven och Agnes Björkdahl
 2. Sven Svensson och Sissa Persdotter i Björkerås (Svens förfäder)
 3. Carl Jonsson och Christina Johansdotter i Edshult (Agnes förfäder)
Dessutom finns specialstudier, f n:
 4. Carl Jonssons systrar i Chicago.
Arbetet med denna släktboksdel har utförts 2002-2008.
Denna släktboksdel ersätter tidigare utgåvor, daterade 2003-12-12 och 2007-08-31.
En sammanfattning av släktforskningen finns på min hemsida på Internet, http://www.ulfbjorkdahl.se/
(Ulf Björkdahls släktforskning).
Målgrupp
I första hand avkommor till Sven och Agnes Björkdahl.
Källor
Husförhörslängder (Hfl), församlingsböcker (FB) och andra kyrkböcker.
Skatteverkets folkbokföring (FBF).
Landsarkiv, stadsarkiv, universitetsarkiv, församlingsarkiv, stiftsarkiv, krigsarkivet och kommunarkiv.
Kontakt med församlingar inom Svenska kyrkan och med hembygdsföreningar.
Uppgifter från släktingar, efterlämnade papper, skriftväxling, uppslagsverk, matriklar,
hembygdslitteratur, kartor, fotografier, besök på plats, Internet, etc.
Ytterligare källor anges i direkt anslutning till texten.
Tack alla släktingar som bidragit till släktbokens förverkligande!
Tack till Inger Lenas som varit ett outtröttligt bollplank.
Kungsängen den 15 juni 2008

Ulf Björkdahl
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PERSONALIA

Namn

Barn

2008-06-15

SVEN BJÖRKDAHL,
FÖDD SVENSSON
10 dec 1863 i Björkerås,
Visseltofta församling.
Fader: hemmansägaren Sven
Svensson (1812-76), född i
Björkerås, Visseltofta församling.

AGNES* JULIA KATARINA
BJÖRKDAHL, FÖDD JONSSON
12 feb 1884 i Sockenstugan,
Edshults församling.
Fader: folkskolläraren, kantorn och
kommunalmannen Carl Jonsson
(1858-1923), född i Stora Sälleryd,
Vetlanda församling.
Moder: Sissa Persdotter (1824-1903), Moder: Christina Jonsson (1856född i Holma torp, Osby församling.
1919), född i Skog, Vetlanda
församling.
26 aug 1908 i Kidanäs, Edshult
Präst (komminister)
Prästfru.
10 juni 1923 i Nyköping, skriven i
26 nov 1944 i Lunds domkyrkoRingarum (59½ år).
församling (nära 61 år).
Dödsorsak: lunginflammation. Han
Dödsorsak: urinförgiftning.
hade då även en sinnessjukdom.
Begravd i Lund.
Begravd i Gusum.
Uppväxt med fem syskon i Björkerås, Uppväxt i Edshult med två systrar,
där släkten bott i fyra generationer.
först i Sockenstugan sedan på gården
Studentexamen 1884. Lunds univerKidanäs. Gick i folkskolan i fyra år.
sitet 1885-1903. Prästvigd 1903.
Hemmadotter.
Tjänstgör i pastoraten Hult, Eksjö,
Skällvik och Normlösa.
Tjänstgör i pastoraten Fornåsa,
Agnes flyttar 1908 som nybliven
Ringarum, Slaka och åter Ringarum.
prästfru till komministerbostället Råå
i Fornåsa. De bor sedan i prästgården
i Gusum, Skeda och därefter Gusum
igen.
Sven-Otto, född 20 juli 1909 i
Linköping.
Svea (Kaj), född 22 sep 1910 i
Ringarum.
Bertil, född 15 dec 1911 i Ringarum.
Majken, född 10 jan 1914 i Ringarum
Ebbe, född 18 sep 1916 i Ringarum.
Åke, född 1 jan 1922 i Skeda.
Agnes får efter makens död 1923 ta
hand om de sex barnen under små
ekonomiska omständigheter. Efter
några år i Valdemarsvik och
Linköping bosätter de sig slutligen
1931 i Lund.
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3 ANTAVLA
Antavlan visar Svens och Agnes förfäder i tre generationer. Tidigare generationer framgår av andra
släktboksdelar.
För varje person anges namn, levnadsår, födelse/dödförsamling och syssla.
Sven Björkdahl
1863-1923
Visseltofta/Ringarum
Präst i Östergötland

Sven Svensson
1812-76
Visseltofta/Visseltofta
Bonde i Björkerås

Sven Nilsson
1780-1854
Visseltofta/Visseltofta
Bonde i Björkerås

Nils Svensson
1735-1800
Visseltofta/Visseltofta
Bonde i Björkerås
Kristina Jeppsdotter
1747-1811
Visseltofta/Visseltofta
Karna Olsdotter
Olof Nilsson
1781-1860, Osby/Visseltofta 1755-1822, Osby/Osby
Bonde i Mörkhult
Olu Nilsdotter
1757-1823, Osby/Osby
Sissa Persdotter
Per Johansson
Johan Persson
1824-1903, Osby/Visseltofta 1773-1842, Färlöv/Osby
1736-94, Färlöv/Osby
Torpare i Holma
Sågskärare i bl a Slähult
Catharina Pehrsdotter
1739- , Viby/
Karna Månsdotter
Måns Sonesson
1791-1864, Osby/Osby
1750-1835, Osby/Osby
Bonde i Sibbarp
Toa Persdotter
1752-1804, Osby/Osby
Agnes Jonsson
Carl Jonsson
Jonas Peter Larsson
Lars Petter Jonsson
1884-1944, Edshult/Lund 1858-1923, Vetlanda/Edshult 1826-96, Vetlanda/Vetlanda 1792-1872,Vetlanda/Vetlanda
Folkskollärare, kantor och
Bonde i Stora Sälleryd
Bonde i Stora Sälleryd
kommunalman i Edshult
Sofia Jacobsdotter
1793-1854
Vetlanda/Vetlanda
Inga Katarina Petersdtr
Peter Svensson
1829-1904
1780-1861
Skepperstad/Vetlanda
Skepperstad/Skepperstad
Bonde i Skepperstad
Stina Gabrielsdotter
1789-1861
Skepperstad/Skepperstad
Christina Jonsson
Johan Peter Jonsson
Jonas Magnus Larsson
1856-1918, Vetlanda/Edshult 1829-1907,Vetlanda/Vetlanda 1801-70, Alseda/Vetlanda
Bonde i Skog
Bonde i Stora Fifflekull
Anna-Lisa Petersdotter
1801-90
Vetlanda/Vetlanda
Eva Katarina Samuelsdtr
Samuel Samuelsson
1829-1918
1794-1873
Vetlanda/Vetlanda
Bäckseda/Vetlanda
Bonde i Skog
Anna Katarina Magnidtr
1799-1852
Vetlanda/Vetlanda
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SVENS UPPVÄXT OCH STUDIETID

Sven föddes 1863 och växte upp på den gård i Björkerås i Visseltofta församling utanför Osby, som
släkten bebott sedan 1700-talet i tre generationer före honom. Gården heter Björkerås 1:3. Fadern
Sven Svensson dog 1876, strax innan Sven blev tonåring. Modern Sissa Persdotter dog 1903, strax
efter att Sven prästvigdes.
Sven var yngst i en skara om följande åtta syskon:
 Per Svensson, född 1844, tog över gården 1875. Efter hans död 1913 såldes gården av
dödsboet 1916. Med första hustrun Bengta fick han fem barn. Ingen ättling i livet.
 Nils (1846-47). Dog i mässling, 8 månader gammal.
 Nils Svensson, född 1847, skaffade som nygift med Elna egen gård i grannförsamlingen
Hallaryd. De flyttade senare till Skafta i Traryds församling. De fick 9 barn, vilka idag har
åtminstone 130 ättlingar1. Nils dog 1932.
 John (1850-1850). Dog i ”slag”, en vecka gammal.
 John (1852-59). Dog i ”feber”, 7 ½ år gammal.
 Olof (Oscar) Svensson Sandberg, född 1857, blev handlare i Marklunda utanför Osby. 1885
emigrerade han till Minnesota. Där gifte han sig med Sofia och de fick tre barn. Ännu okänt
om några ättlingar finns i livet.
 John Svensson Björkdal Sandborn, tvilling född 1860, gifte sig med Bengta. De fick tre
barn, vilka fått åtminstone 25 ättlingar2. John utvandrade utan familjen 1889 till Amerika, mot
ett ännu så länge okänt öde.
 Ingrid Strömberg, tvilling född 1860, bodde länge kvar i Björkerås där hon föder två barn
utom äktenskapet. Efter ett kort äktenskap med John Trulsson, med vilken hon fick en dotter
som dog tidigt, bosatte hon sig i Malmö. Ca 20 ättlingar. Ingrid dog 1938.

Släktgården i Björkerås. Gården var i släktens ägo
från omkring 1770 till 1916. Foto från 1954 (tavla hos
gårdens nuvarande ägare, som är släkt på håll, via vår
gemensamme förfader Sven Nilsson).

1
2

Boningshuset i Björkerås, i vilket Sven föddes 1863.
Svea Björkdahl och Algot Strömbergs dotter Ingrid på besök
1971.

Avser antalet ättlingar i Sverige. Antalet ättlingar i Amerika ännu inte är kända.
Se not ovan.
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Rättelse nr 1, 2009-12-17.

Uppväxten 3

Sven examinerades från folkskolan i juni 1878, på sitt 15:e år. Skolan var ambulerande, dvs den bedrevs
på någon gård där det för tillfället fanns lediga lokaler. Backagården i byn Kylen fungerade som skola
under denna tid.
I en uppsats av Robert Rosén om en gård i trakten av Björkerås står att läsa att Björkdahl ”först var
skomakare, men då han hade gott läshuvud, lånade han pengar och studerade till präst”. Kanske började
han lära till skomakare redan under folkskoleåren.
Sven var den ende av syskonen som valde att - och fick - fortsätta att studera. Kanske var det församlingsprästen som upptäckte hans studiebegåvning. Förmodligen finansierades studierna inledningsvis med
arvet efter fadern så långt det räckte. På sitt sextonde år intogs Sven Svensson Björkdahl den 1 sep 1879 i
läroverket Lunds Privata Elementarskola, då beläget på Vårfrugatan. Var han bodde under denna tid är
inte känt. Efter fem terminer tog han sin mogenhetsexamen (studentexamen) vid 21 års ålder den 13 dec
1884 med vitsordet Godkänd. Betygen var överlag goda, utom i ämnet matematik och fysik där han fick
Icke godkänt. Han var den förste i släkten som tog studentexamen. Att han behövde över fem år för fem
terminers studier innebär att han hade uppehåll i studierna, sannolikt för att tjäna pengar.
Varför han kom att välja prästbanan vet vi inte. Kanske påverkades han av brodern John som också hyste
prästplaner. Kanske inspirerades han av sin kristendomslärare Otto Ahnfeldt.

Backagården i Kylen, 2007. Byggnaden fungerade som
skola under 1870-talets senare del och fram till 1885.
Den var otät och dragig. Här gick Sven åtminstone sina
sista år i folkskolan.

Lunds privata elementarskola (”realskolan” eller
”spyken”) som den såg ut när Sven gick här 1879-84.
Huset låg vid Vårfrugatan, där Botulfs-platsen nu ligger.
Bara gatunamnet finns kvar idag. Antalet elever var litet
under 1870-talet och man tvingades sänka terminsavgiften
för att locka till sig elever.

Svens slutbetyg från elementarskolan 1884:
Skriftlig examen Uppsatsen på modersmålet
Översättningen till latin
Översättningen till franska
Muntlig examen Kristendom
Latinska språket
Grekiska språket
Tyska språket
Franska språket
Matematik och fysik
Naturalhistoria
Historia och geografi
Filosofisk propedevtik
Ådagalagt med beröm godkänd Flit samt mycket gott Uppförande.

3

Godkänd
Godkänd
Med beröm godkänd
Med beröm godkänd
Godkänd
Med beröm godkänd
Godkänd
Med beröm godkänd
Icke godkänd
Med beröm godkänd
Med beröm godkänd
Med beröm godkänd

Folkskolestyrelsen inskrivnings- och huvudbok 1876-94 uti Visseltofta. Matrikel över vid Lunds Privata
Elementarskola intagna lärjungar 1869-85. Slutbetyg från elementarskolan. Skriftväxling med Lunds universitet.
Lunds privata elementarskola 1848-1948, 1900-1950. Hallbergs ”Så länge korparna flyger”. ”Min glada
ungdomstid” av Robert Rosén, Osby hembygdsförenings årsbok 1970.
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Svens äldre bröder Per och Nils, vilka förblev bönder i hemtrakten, behöll efternamnet Svensson. De av
syskonen som sökte sig längre ut i världen valde att innan utflyttningen ta andra efternamn. Vid den här
tiden fanns det ännu inga inskränkningar i rätten att göra namnbyten.
Sven och John tog båda efternamnet Björkdahl; Sven 1879 inför studietiden i Lund och John 1881 då
han blev volontär vid artilleriet. Namnet Björkdahl förekommer dessförinnan i andra släkter. 1890 års
folkräkning upptar exempelvis 60 vuxna Björkdahl/Björkdal i landet, av vilka endast Sven tillhör vår
släkt (John hade då emigrerat). Idag finns det ca 700 vuxna i landet med efternamnet Björkdahl/
Björkdal, av vilka 15 ingår i vår släkt.
Att de valde namnet Björkdahl är ingen slump. Namnet anspelar på gårdsnamnet Björkerås som kommer
av björke (björkdunge) och rås (kärr eller grund dal som översvämmas av vatten vår och höst).
Brorsonen Valfrid Persson, som också växte upp i Björkerås, tog det snarlika namnet Björkholm.
Militärtjänst 4
Svens mönstringsnummer var 176 11/1885, där siffran 176 är ett löpnummer, siffran 11 står för Västra
Göinge kompaniområde (inom vilket Björkerås låg), knutet till Norra skånska infanteriregementet och
1885 är inskrivningsåret.
Han mönstrade emellertid inte alls i hemsocknen. Istället mönstrade han inför första årets vapenövning i
april 1885 i Vinbergs socken i Halland, där han då hade sin hemvist i byn Åminne utanför Falkenberg.
Hans längd anges vid mönstringen vara 5 fot och 2 tum, dvs 155 cm. Han var kortast av syskonen, som
alla mätte 160-170 cm.
Sven anslogs vid mönstringen till Kungliga Hallands infanteribataljon, och vapenövades några veckor
samma år på Skedala hed utanför Halmstad. På den här tiden var beväringsskyldigheten inte särskilt
omfattande, men just 1885 ökades övningstiden från 30 till 42 dagar fördelade på två år. Han gjorde
sannolikt militärtjänst endast ytterligare en gång, 1887.

Skedala hed, öster om Halmstad. Bilden är från 1899, regementet är under avmarsch från heden. Här
vapenövades Sven vid beväringsmötet 1885. På bilden syns de två manskapsbaracker som uppfördes 1886. I
övrigt bodde beväringarna i tält. Om denna exercisplats påminner idag endast en minnessten.

4

Visseltofta HFL 1878-88, 1888-99. Norra skånska infanteriregementet beväringsmönsterrullor 1884-86 samt
1885 års beväringsmönsterrullor för Hallands län samt uppgifter från personalen i Krigsarkivet.
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Universitetstiden 1885-1903 5
Hålldatum för Svens tid vid Lunds universitet:
 22 sep 1885. Inskrivs som student vid universitetet, 21 år gammal.
 23 sep 1885: Inskrivs som novitie (första terminens student) i Skånska nationens sjätte avdelning
(Kristianstads-avdelningen).
 16 okt 1885: Inskrivs i filosofiska fakulteten (fil.stud).
 Vt 1886: Blir junior i Skånska nationen.
 Vt 1888: Inskrivs på såväl filosofiska som teologiska fakulteterna.
 1890: Inskrivs på Kristianstads nation, sedan Skånska delats upp.
 Ht 1894 – Vt 1895: Senior på Kristianstads nation. Därefter åter junior.
 14 dec 1895: Tar teologisk filosofisk examen 6.
 Vt 1896: Inskrivs endast på teologiska fakulteten (teol.stud).
 7-30 maj 1903: Tar teoretisk teologisk examen (senare benämnd teologie kandidat-examen) med
ojämna, men i genomsnitt gott betyg (se nedan). Han är då snart 40 år.
Teologisk encykopedi
Gamla testamentets exegetik
Nya testamentets exegetik
Kyrkohistoria
Symbolik
Dogmatik
Morte teologi

Cum laude approbatur (Med beröm godkänd)
Admittitur (Försvarlig = underkänd)
Approbatur (Godkänd)
Cum laude approbatur (Med beröm godkänd)
Insigniori cum laude (Med utmärkt beröm godkänd)
Cum laude approbatur (Med beröm godkänd)
Non sine laude (Icke utan beröm godkänd)

9 sept 1903 befrias han från avläggande av praktisk teologisk examen. Anledningen var säkert att han
under studietiden skaffat praktisk erfarenhet.
En genomgång av nationsprotokollen indikerar att han inte i någon större omfattning haft några
förtroendeuppdrag. 1894 valdes han dock till senior vid Kristianstads nation, och är ledamot i nationens
seniorkollegium ht 1894 och vt 1895.

Lunds universitet. huvudbyggnaden.

5 Sammanställning av svar från Lunds universitet på förfrågan 2003 och 2006 samt uppgifter från Linköpings stifts herdaminne, Lunds
Kungl Universitets Katalog 1885-04, Universitetsarkivet i Lund, Akademiska föreningens arkiv- och studentmuseum, Teologiska fakulteten
examensprotokoll 1881-1912, Teologiska fakultetens protokoll 1876-1905, Sjöströms Skånska nationen 1833-1889, Skånska nationens
inskrivningsbok, Skånska nationens avdelningstabeller, Skånska nationens protokoll, Kristianstad nations seniorskollegii protokoll 18901902, Kristianstads nationsprotokoll 1893-1901, Kristianstad nations matrikel 1890-1958, Kristianstad avdelningsalbum, Taxeringslängd för
Lunds stad 1901, 1895 års taxeringslängd för Östra och Västra Göinge, Lunds domkapitels protokoll 1903, Sankt Lars intendentens arkiv
patientmatrikel 1879-1965.
6 En förberedande examen med studier i grekiska och hebreiska samt teoretisk filosofi alternativt latin.
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Svens officiella boendeadresser i Lund under universitetstiden:







1885 ht: Norra Vallgatan 13
1886:
Norra Vallgatan 6
1887-00: S:t Petri Kyrkogata 5 (studentkasernen Glädjen)
1900-02: Akademiska föreningen, Sandgatan 2
1902-03: Norra Vallgatan 65
1903 ht: Helgonabacken 1

I militära handlingar har hemvistorten Björkerås ändrats till Vellinge utanför Malmö, så vid någon tidpunkt
under de första studentåren bodde han uppenbarligen där. Formellt var han ännu skriven i Björkerås.
Norra Vallgatan som den
såg ut 1904. Här bodde
Sven på olika adresser
(se ovan):
På bilden skymtar nr 65 till
vänster med sin vita gavel.
Inget av husen finns kvar,
och gatan har kortats.

Helgonabacken. Här i något av de
dåvarande husen bodde Sven den sista
terminen, ht 1903.

Sankt Petri kyrkogata 3
och 5 med studentkasernerna
Lyktan (närmast) och Glädjen.
Lyktan finns kvar, medan
Glädjen där Sven bodde är
riven. Här bodde Sven den
längsta tiden i Lund, 18871900. Nedan foto från 2007.

Här på Akademiska
Föreningen (”nationernas
hus”) på Sandgatan 2,
bodde Sven 1900-02, där
några av de övre planen
användes som studentrum.
Foto från 1909.
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Sven vid 25 års ålder enligt uppgift. I så fall omkring 1888
då han gått på universitetet några år. Foto ur släktalbum.
Sven till vänster, med två studentkamrater enligt
anteckning i Agnes album. Att det är studentkamrater är inte sannolikt. Mannen i mitten är bonden
Per Svensson i Stavshult, född 1850. Han har inte
studerat i Lund. Per var lång till växten, medan Sven
endast mätte 155 cm. Mannen till höger är ännu
okänd.

Här på vindsgaveln hemma i
Björkerås hade Sven sin
studiekammare.
Foto från 2006.

Universitetstiden blev lång, nästan 18 år. Han tog tio år på sig att ta ”teofilen”, mot 2½ år normalt. Hela
prästutbildningen borde kunna klaras på ca fem år. Hur den långa universitetstiden har tillbringats är oklart.
Något dokument rörande frånvaro från studierna har inte påträffats i arkiven.
Min fråga till Lunds universitet om det var ovanligt med en sådan lång studietid, och vilka skälen vanligen
var till en sådan lång tid gav följande svar från arkivarien: ”Även om det på 1800-talet inte fanns någon
bestämd studietakt eller krav på genomströmning vid universiteten förefaller Sven Björkdahls studietid
ovanligt lång, om än inte exceptionell. Under hans sista termin vid universitetet (ht 1903) var han endast
den tredje äldsta av juniorerna i sin nation. Han är dock runt 15 år äldre än de flesta av nationens seniorer
samt kuratelet (nationsledningen). Varför tog Sven då sådan tid på sig? Detta är naturligtvis vanskligt att
uttala sig om för en enskild individ, men min uppfattning är att det vanligaste skälet till utdragna studietider
torde ha varit ekonomiskt, dvs helt enkelt att studenter som inte kunde förlita sig på pengar hemifrån eller
banklån/växlar fick ta kortare eller längre uppehåll i studierna för att arbeta ihop sin försörjning. Under
1700- och tidigt 1800-tal var det mycket vanligt att studenter av detta skäl arbetade längre perioder som
informatorer, dvs privatlärare, i burgnare familjer i och kring studieorten. En annan möjlighet som bör ha
kunnat vara öppen för Sven som teologistuderande är att ha arbetat som ´hjälppräst` i någon av
landsförsamlingarna kring Lund”.
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Visseltofta kyrka.
Framför kyrkan ligger
släktgraven, där hans
föräldrar och några
generationer före dem
vilar.

Foto på Sven från en prästtavla i hembygdsmusumet i Visseltofta.
Avsaknaden av ”prästkrage” bör betyda att han var prästkandidat.

En bondstudents sociala och ekonomiska bakgrund var historiskt
sett ett hinder i den prästerliga karriären, där framgång i stor
utsträckning berodde på personliga relationer till den som hade
makten över prästutnämningarna. Att Svens ekonomi var svag
under studenttiden tydliggörs genom att han praktiskt taget varje
termin lyckades att bli befriad från att erlägga nationsavgiften,
vilket endast förunnades ett fåtal studenter. Vanligt var att släktingar stödde studenter ekonomiskt. Vilken
hjälp Sven kan ha fått är inte känt, men den var säkerligen mycket begränsad. Han ådrog sig i vilket fall
skulder till släktingar under studenttiden. Dessutom ansökte han om, och erhöll, ett antal stipendier 7. Kanske
verkade han som informator eller hade något annat arbete. Några stickprov i taxeringslängder har inte visat att
han varit aktuell för inkomstbeskattning. Tidvis uppehöll han sig säkerligen i Björkerås för att arbeta och
studera. Som prästkandidat tjänstgjorde han i sin hemförsamling som hjälppräst, möjligen också i någon
annan församling, och med erfoderlig handledning skaffade han sig därmed praktik inför det kommande
ämbetet.
För att undersöka om Sven varit sjuk under Lunda-tiden har sökningar gjorts i olika
sjukhusarkiv i Lund, vilka dock inte visat att han varit intagen för sjukhusvård.
Enligt sjukjournalen från 1923 ska han under studenttiden ha ådragit sig syfilis
samt ”ha varit underlig en tid”.
Sven ska ha varit förlovad med en flicka som hette Sara, som ska ha bott på en
bondgård utanför Lund. Att döma av foton på henne bör det ha varit under 1890talet. Sven ska dock ha lämnat henne, kanske när han träffade Agnes?
Svens fästmö Sara enligt släktalbum. Foto är från 1896 eller några år efter.

7 Han erhöll följande stipendier (Lunds universitetskatalog):
 Ht 1890-Vt 1893: Stipendiat Oskarska, årligt belopp 90 kr. Stipendiet avsett för studerande ”född Skåning och ej Magister eller Kandidat. Åtnjutes 3 år. Stipendiaten
skall årligen minst en termin närvara vid universitetet”.
 Vt-Ht 1892: Stipendiat Jönsson-Lindschougska, årligt belopp 400 kr. För student av Skånska nationen, med företräde för släktingar och därnäst för student född i
Västra Göinge Härad.
 Vt 1895-Vt1897: Tilldelas Riksstatens stipendium, årligt belopp 37 kr 50 öre.
 Ht 1896. Teologiska nyare stipendiet, årligt belopp 150 kr (en termin).
 Vt-Ht 1897: Återigen Jönsson-Lindschougska stipendiet, årligt belopp 96 kr.
 Vt 1900: Får Akademiska föreningens stipendium.
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AGNES UPPVÄXT

Agnes föddes 12 feb 1884 i sockenstugan mitt emot kyrkan i småländska Edshult, två mil utanför Eksjö.
Fadern var folkskolläraren, kantorn och kommunalmannen Carl Jonsson, en av socknens potentater. Han
kom från Stora Sälleryd utanför Ekenässjön i Vetlanda församling. Modern Christina Johansdotter var även
hon bördig från samma trakt, från byn Skog.
Efter några år i Håkarp flyttade familjen 1893/94 från sockenstugan till den närliggande gården Kianäs
(Kidanäs). Hon gick i småskola två år och i folkskola fyra år (1893-97), den senare med fadern som lärare.
Skolan bedrevs i sockenstugan. 1904 förlovade hon sig med Sven och de gifte sig 1908. Då flyttar Agnes,
som hittills varit hemmadotter, som nybliven prästfru till östgötska Fornåsa. Hennes mor dog 1919 och
fadern 1923. Agnes hade två systrar:
 Nanny Ericson, född 1889, gifte sig 1916 med järnvägstjänstemannen Gustaf Ericson, varefter de
bodde i Målilla, Rosenfors och Mariannelund. De fick tre barn, vilka idag har 26 ättlingar.
 Viktoria (Tora) Jonsson, född 1895, födde barnen Evy (Krause) och Karl (Frydén). Viktoria blev
folkskollärarinna i Arjeplog. 4 ättlingar.

Agnes som liten.
Foto ur Agnes album.

Agnes och Nanny i Kianäs,
omkring 1894.
Foto ur Agnes album.

Agnes, kanske 1902 då hon är 18 år.
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Karta över Edshult idag
Här föddes Agnes 1884
och bodde som hemmadotter tills hon gifte sig
med Sven 1908. Familjen
bodde först i sockenstugan,
senare i Håkarp och
slutligen i Kianäs.

Kidanäs

Sockenstugan

Håkarp

Agnes med väninnan Mina
Rosenqvist i Fagrabjörk.

Sockenstugan låg mitt emot Edshults kyrka, där
det nuvarande församlingshemmet ligger.
Troligen såg sockenstugan ut så här. Fotot visar
sockenstugan i Hult, som byggdes vid samma
tidpunkt och med ungefär samma mått. Båda
husen hade två våningar och oinredd vind, och
rymde förutom sockenstuga även skolsal och
lärarbostad.

Familjen i Kianäs, omkring 1894. Carl Jonsson och hustru
Christina. Agnes är omkring 10 år och systern Nanny 5 år.
Systern Viktoria är inte född.
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PRÄST- OCH ÄKTENSKAPSTIDEN

Prästvigningen 1903 8
Efter avklarad teoretisk teologisk examen 30 maj 1903 avlade Sven prästexamen inför domkapitlet i
Linköpings stift, förmodligen på senhösten. Prästexamen omfattade ämnena exegetisk, systematisk,
historisk och praktisk teologi. Han bör då ha varit prästkandidat i något av stiftets pastorat, kanske
Hult?
Varför sökte sig Sven till just Linköpings stift, och inte födelsestiftet Lund? Sannolikt har det att göra
med hans dokumenterat nära bekantskap med Otto Ahnfeldt i stiftsledningen. Ahnfeldt hade varit Svens
kristendomslärare under läroverkstiden i Lund, och så småningom växte en personlig vänskap fram.
Otto Ahnfeldts roll som Svens välgörare tydliggörs av förstfödde sonen Sven-Ottos uppgift att hans
andra namn härstammar från Ahnfeldt.
Den 24 nov 1903 prästvigs S.M.9 kandidaten Sven Björkdahl i domkyrkan i Linköping, och blir därmed
behörig att utöva prästämbetet. Sven är då snart 40 år. Prästvigningen (ordinationen) förrättades av
biskopen Carl Wilhelm Charleville. Säkerligen var Svens anhöriga närvarande vid denna högtidlighet.
Ordinanderna avlade prästlöfte genom att besvara de fyra löftesfrågor som ställdes av biskopen.
Löftesfrågorna rörde villigheten att åtaga sig prästämbetet, förpliktelsen till den rena evangeliska läran,
efterlevandet av kyrkans lag samt ett föredömligt leverne. Sedan kandidaterna därefter erhållit
ämbetsfullmakten skedde bön och handpåläggning av biskopen och assisterande präster.

Linköpings domkyrka i slutet av 1880-talet.

8

Svens välgörare, sedermera biskopen Otto
Ahnfeldt. Vykort.

Prästvigningsbok (Linköpings stifts album) 1885-1999, stiftskansliet i Linköping. Svensk uppslagsbok 1935,
Nordisk familjebok 1904-26.
9
S.M. = sakrum ministerium, det heliga predikoämbetet.
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Ämbetsfullmakten hade följande lydelse:
”I Guds, Faders och Sons och den Helige Andes namn. Genom detta öppna bref göres veterligt att S.M.
Kandidaten Sven Björkdahl efter behörigen aflagda kunskapsprof blifvit under nedanskrifne dag enligt
församlingens bruk och kyrkohandbokens föreskrift, med bön och händers påläggning till det heliga
predikoembetet invigd. Han förklaras för den skull härmedelst berättigad till utöfning af alla detta embetes
pligter, hvarvid honom åligger, enligt af honom inför Gud och Hans församling aflagdt löfte, att predika
Kristus till visdom, till rättfärdighet, till helgelse och till förlossning, och i öfverensstämmelse med Kristi
ord och instiftelse utdela de heliga sakramenten. Han skall både i lära och lefverne bevisa sig Gudi en
bepröfvad och ostrafflig arbetare och låta sitt ljus lysa för menniskorna, att de må se hans goda gerningar
och prisa Fadren, som är i himmelen. Om han sålunda med trohet och nit gör en evangelisk predikares
verk och uträttar sitt embete redligen, skall Herren gifva honom den trogne tjenarens lön. Hafve han nu
akt på sig sjelf och på lärdomen, att han må frälsa sig sjelf och dem, som honom höra. Herren lede honom
i sitt ljus och sin sanning och gifve honom sin Andes kraft att allt väl uträtta och beståndande blifva.
Amen.
Linköping den 24 november 1903”.

Sven hade därmed att följa de ämbetsplikter som ålog alla präster.
Även om Sven blev präst under en tid av kyrklig regress och antalet gudstjänstbesökare minskade och
nattvardsgästerna var få var göromålen många: att leda församlingens gudstjänster, förvalta sakramenten,
förrätta vigsel, dop, konfirmation, jordfästning m m, föra församlingsböcker, ministerialböcker m m,
utfärda prästbevis, intyg etc.

Fotot sannolikt taget vid prästvigningen 1903. Sven är då 40 år.
Fotograf Maria Tesch, Linköping.

Tavla i Slaka kyrkas sakristia. Sannolikt från
prästvigningen 1903.
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Sammanställning över Sven Björkdahls prästtjänstgöringar 10
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 11
TJÄNST 12
(moder- resp annexförsamling)

TILLTRÄDESDATUM 13

BOSTÄLLE

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 kontr.)

Pastorsadjunkt

24 nov 1903

Vice komminister

14 mars 1904

Troligen
Edshults säteri
Troligen
inhyrd på orten
Prästgården i
Korsnäs
Prästgården i
Normlösa
Komministerbostället i Råå

Pastorsadjunkt
Vice pastor
Vice pastor och
vice komminister
Vice komminister
- Jämte egen tjänst
pastorsadjunkt i Vallerstad
- Jämte egen tjänst
t f kyrkoherde i Vallerstad
Komminister i Gusum
Ringarum
(Hammarkinds kontrakt)
- Jämte egen tjänst
komminister i Mogata
- Jämte egen tjänst
pastorsadj. i Valdemarsvik
- Jämte egen tjänst
vik predikant i Valdemarsvik
Vice pastor
Slaka
(Hanekinds och Åkerbo kontr.) T f kyrkoherde
- Jämte egen tjänst
vice pastor i Skeda
Komminister i Gusum
Ringarum
(Hammarkinds kontrakt)

10

1 maj 1904
1 apr 1905
10 okt 1906
1 maj 1908
1 maj 1908
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

Avskrifter av prästerliga förordnande 1906-24 (BVIIc), Domkapitlet AIa (tiden före 1906), Linköpings stifts
herdaminne samt Linköpings stifts matrikel 1911 och 1923.
11
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. Flera kontrakt bildar ett stift, vilket leds av biskopen.
12
Kyrkoherde (pastor) kallas ordinarie innehavare av ett pastorat. Kyrkoherden är ordförande i kyrkostämman
samt vid kyrkoråds- och skolrådssammanträden. 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.
13
1 maj (S:t Philippi och S:t Jacobi dag) var normalt tillträdesdag, eftersom det kyrkliga året då började.
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Svens tjänstgöringsorter, angivna på stiftskartan:

4. Normlösa 1906-08

5. Fornåsa 1908-10.
Bodde i Råå (pilen)

3. Skällvik 1904-06.
Bodde i Korsnäs (pilen)

6. Ringarum 1910-19.
Bodde i Gusum (pilen)
8. samt 1922-23

7. Slaka/Skeda 1919-22.
Bodde i Skeda (pilen)

2. Eksjö 1904

1. Hult 1903-04.
Bodde i Edshult (pilen)
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Pastorsadjunkt i Hult 1903-04 – och förlovningstid 14
I Hults pastorat, som omfattade församlingarna Hult och Edshult, var Carl Axel Westin kyrkoherde, en
präst som blev hårt belackad av Albert Engström, som ensidigt beskrev honom som ”den försupne
prästen i Hult”. Westin avsattes 1894 pga dryckenskap, men bodde kvar i prästgården. Någon ny
kyrkoherde förordnades inte så länge Westin levde utan tjänsten upprätthölls av komministern Gustaf
R Andersson, som sedan 1900 även var vice pastor. Komministerboställe var Skrikebo i Hult.
Sven tillträdde som pastorsadjunkt i pastoratet 24 nov 1903. Varför det blev just Hult är oklart, men
enligt en släktuppgift ska han tidigare ha undervisat som informator på Edshults säteri, och då blivit
bekant med Agnes. Som pastorsadjunkt hade han att tjänstgöra i de pastorat där domkapitlet såg
behovet.
Sven var ännu skriven i födelseförsamlingen Visseltofta, varför det i kyrkoböckerna inte går att se var
han bodde under Hult-tiden. Enligt släktuppgift ska han ha bott på Edshults säteri. Det vanliga vid
denna tidpunkt var att pastorsadjunkterna bodde i Hults prästgård. Under tiden 6-30 nov 1903 bodde
emellertid en pastorsadjunkt Larsson på säteriet, varför det förefaller troligt att även Sven som dennes
efterträdare kan ha bott där.
Sven och Agnes förlovar sig 15 feb 1904, några dagar efter hennes 20-årsdag. Sven ska ha blivit
blixtkär i Agnes, varför förlovningen förmodligen skedde ganska snart sedan de träffats. Vid denna tid
var det inte ovanligt att pastorsadjunkter fick lova att vänta med giftermål 3-4 år, för att de lättare
skulle kunna flyttas mellan olika pastorat.

Hults kyrka.
I Hults pastorat tjänstgjorde Sven 24 nov 1903 – 13
mars 1904.

Edshults kyrka.
Annex till Hult. Troligen var Sven mest knuten till
kyrkan i Edshult.

På denna prästtavla från 1910 i Hults
kyrka syns Sven längst ner till höger.

14

Hults FB 1897-1907, Edshults FB 1897-23, Prästmatriklar, Linköpings domkapitel 1901 AIa:148.
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Hur kom det sig att Agnes valde en man som var 20 år äldre än hon? Hon saknade förvisso inte uppvaktning, t ex av den ensamstående och rike bonden Karl Anders Andersson i Åsa, född 1871. Hon
ska ha haft en förälskelse med en löjtnant Kennedy i Eksjö (förmodligen son till kammarherren och
riksdagsmannen Thomas Kennedy på Råbelöfs säteri), men Agnes ska inte ha ansetts fin nog av hans
släkt.
Att hon tilltalades av män som Kennedy och Sven leder till tanken att hon sökte ett äktenskap med
status. Agnes hade säkerligen familjens stöd i valet av make. Det var ett gott parti för en folkskollärares dotter att gifta sig med en präst, och det ansågs nog finare än att gifta sig med en rik bonde.

Förlovningskort, 15 feb 1904. Foton ur Agnes album.

Agnes 1905. Detalj från brevkort.

Vice komminister i Eksjö 1904 15
9 mars 1904 förordnade domkapitlet S.M. adjunkten Sven
Björkdahl att uppehålla komministertjänsten i Eksjö under
komministern/regementspastorn Hans Nilssons sex veckor långa
tjänstledighet. Kyrkoherde var Anders Gustaf Svenson, bosatt på
Storegården strax utanför staden.
Sven tillträdde den 14 mars. Detta bör han ha gjort med särskild
stolthet, då Eksjö stadskyrka hade högre status än
landsförsamlingarnas kyrkor.
Som komministerboställe användes vid den här tiden gården
Lilla Hagersryd en halvmil norr om Eksjö vid Stockholmsvägen.
Kanske bodde han där, men han kan lika gärna ha bott inhyrd på
stan eller bott ”hemma” i Hult/Edshult.
Eksjö kyrka.
Här tjänstgjorde Sven sex veckor 1904.

15

Linköpings domkapitels protokoll 1904 (AIa:148) samt uppgifter från Svenska kyrkan i Eksjö.
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Pastorsadjunkt och vice pastor i Skällvik 1904-06 16
Efter att först ha förordnat Sven som pastorsadjunkt i Horn & Hycklinge från 1 maj 1904 ändrade
domkapitlet detta till Skällvik. Detta pastorat omfattade församlingarna Skällvik och Sankt Anna, den
senare en utpräglad skärgårdsförsamling. Formellt utflyttade han som Sven Svensson Björkdahl från
Visseltofta till Skällviks församling i maj 1904. Även om han predikade i båda kyrkorna var han mest
knuten till Sankt Anna.
Kyrkoherde var Gustaf Leonard Lundqvist. Han dog våren 1905, och den nye kyrkoherden K J Lind
tillträdde först hösten 1907. Pastoratets komminister var sedan många år Carl Otto Palmgren i
Fängtorp i närheten av Skällviks kyrka. Denne var långtidstjänstledig från juni 1905. Som vice
komminister tillträdde snart Lars Wennberg.
Kyrkoherden bodde i prästgården i Korsnäs, belägen i dåvarande Skällviks socken i närheten av Sankt
Anna kyrka. Sven bodde här, liksom ett antal pastorsadjunkter dessförinnan. Prästgården och kyrkan
ligger på varsin sida av Gropviken. Runt viken var det 2½ mil med hästskjuts, men tvärs över bara en
kort bit. För att ta sig till kyrkan fick prästen låta sig ros över viken eller själv praktisera sig.
Sven förordnades som vice pastor 1 april 1905 och upprätthöll därmed kyrkoherdebefattningen. Han
ledde därmed kyrkostämmans och kyrko- och skolrådets sammanträden i både Sankt Annas och
Skällviks församlingar under tiden april 1905 – sept 1906. Han kom att tjänstgöra i pastoratet till okt
1906, dvs över två år. Efter honom inträdde Wennberg som vice pastor.

Skällviks kyrka.
I Skällviks pastorat tjänstgjorde Sven 1904-06.

Sankt Annas kyrka.
Var vid denna tid annex till Skällvik.

Korsnäs prästgård (kyrkoherdebostället) idag.
En stor byggnad med 12 rum.
Här bodde Sven 1904-06.

16

Visseltofta utflyttningslängd 1895-1915, Skällviks inflyttningslängd 1895-25, FB 1899-1911, utflyttningslängd 1895-1915. Linköpings stifts herdaminnen. Besök hos Nartorp-Börrums hembygdsförening. Linköpings
domkapitel 1904, AIa:148. Domkapitlet i Linköping, bilagor till protokollen, rotulus 1886-1925 AIb:1.
S:t Annas sockenstämmo-kyrkostämmoprotokoll 1832-1910, kyrkoråds- och skolrådsprotokoll 1847-1931.
Skällviks sockenstämmo-kyrkostämmoprotokoll 1841-1910.
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Vice pastor och vice komminister i Normlösa 1906-08 17
På det östgötska slättlandet belägna Normlösa pastorat, med församlingarna Normlösa och Herrberga,
hade kyrkoherden Carl Erik Carlsson avlidit 1905. Som efterträdare hade utnämnts pastoratets
mångårige komminister Karl Peter Fröst, som dock hann avlida före tillträdet 1906. Kyrkoherden
bodde på prästgården nära kyrkan i Normlösa, medan komministern innehade ett slitet boställe i Södra
Karleby.
Sven tillträdde som vice pastor och vice komminister 10 oktober 1906. Han bodde i prästgården. Han
var ordförande i kyrkostämman och kyrko- och skolrådet i både Normlösa och Herrberga och ledde
dessas sammanträden oktober 1906 – december 1907. Förmodligen hade han en hektisk tid, då han
inte synes ha haft något större biträde av andra präster. Han tjänstgör i pastoratet till 1908, då Carl Erik
Axberg tillträdde som kyrkoherde, och komministertjänsten vakantsattes i väntan på indragning.
Han sökte flitigt komministertjänster i olika pastorat. Under åren 1904-08 sökte han – med hänvisning
till sin meritlista som adjunkt, vice komminister och vice pastor – komministertjänst i Östra Ny &
Rönö, Landeryd, Norra Vi & Fidersrum, St Åby och Tjällmo.

Normlösa kyrka.
Sven tjänstgjorde i pastoratet 1906-08.

Herrberga kyrka.
Annex till Normlösa kyrka.

Prästgården (kyrkoherdebostället) i Normlösa.
Här bodde Sven 1906-08. Vid den
tiden fanns även två
flygelbyggnader, av vilka den ena
skymtar. Vid ombyggnaden på
1930-talet försvann den fina
verandan och vindsvåningen
inreddes.
På detta vykort, som är stämplat
1918, syns Svens efterträdare
kyrkoherden Axberg.
Huset finns kvar 2007.

17

Normlösa inflyttningslängd 1900-29, FB 1909-20, utflyttningslängd 1900-15, Linköpings stifts herdaminnen.
Normlösa kyrkostämmoprotokoll 1877-1935, kyrko- och skolrådets protokoll för Normlösa församling 18811915. Underlag från kyrkoherden i Normlösa vid besök i prästgården 2007. Samtal med komministern i
Herrberga.
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Vice komminister i Fornåsa 1908-10 – och bröllopstid 18
Fornåsa pastorat omfattade församlingarna Fornåsa och Lönsås. Kyrkoherde var Gustaf Hansson
Edmark, som bodde i prästgården vid kyrkan i Fornåsa. Komministertjänsten, som innehades av C.E.
Axberg, vakantsattes 1908 i avvaktan på indragning.
1 maj 1908 tillträdde Sven som t f komminister (vakanskomminister) i Fornåsa pastorat, en tjänst han
kom att ha i två år. Han bodde på komministerbostället i Råå. Kyrkostämmorna och kyrko- och
skolråden i Fornåsa resp Lönsås leddes av kyrkoherden. Sven hade här ingen större roll att leda de
kyrkliga mötena, men var vice ordförande i kyrko- och skolrådet. Han verkade i båda kyrkorna, troligen
med tonvikt på Lönsås. Samtidigt förordnades han att jämte egen tjänst som pastorsadjunkt biträda
kyrkoherden GW Bergqvists i Vallerstad från 1 maj 1908. Under en sommarmånad 1909 uppehöll han
även kyrkoherdetjänsten i Vallerstad då Bergqvist var tjänstledig.
Den 26 aug 1908 vigs Sven och Agnes på hennes föräldragård Kidanäs i Edshult, han är snart 45 år och
hon är 24 år. Vigselförrättare var komministern i Hult, Gustaf R. Andersson. Agnes flyttar in på
bostället i Råå. 20 juli 1909 föds första barnet, Sven-Otto.

Fornåsa
kyrka.
I pastoratet
tjänstgjorde
Sven 1908-10.

Lönsås
kyrka.
Annex till
Fornåsa.

Vallerstad
kyrka.
I pastoratet
tjänstgjorde
Sven som
pastorsadjunkt och
en kort tid
som t f
kyrkoherde.
Järstad.
Annex till Vallerstad.
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Fornåsa inflyttningslängd 1896-15, FB 1901-14, utflyttningslängd 1896-1915. Linköpings stifts herdaminnen.
Kyrkostämmoprotokollsbok för Fornåsa 1900-22, kyrkostämmoprotokollsbok för Lönsås 1898-1927,
Skolstyrelsens i Fornåsa och Lönsås protokollsbok 1862-1915. Fornåsa och Vallerstads hembygdsföreningar.
Fornåsa pastorsexpedition. Besök hos boende i Råå 2007.
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Sven och Agnes bröllop i Kidanäs i Edshult 26 aug 1908.
Bakre raden: Okänd herre, P-G Jonsson i Fifflekull (bror till Carl
Jonsson), P-G:s son Gustaf, okänd herre i hatt, kanske
brudgummens syster Ingrid Svensdotter (senare Strömberg).
Längst bak i mitten står vigselförrättaren Gustaf Andersson.
Möjligen är herrn i hatten till höger Karl Anders i Åsa, och till
vänster om honom Alma Rosenqvist i Fagrabjörk. Längst till
höger sannolikt Hugo Rosenström i Fläsås.
De tre vitklädda brudtärnorna är Mina Rosenqvist i Fagrabjörk,
Svens brorsdotter Sofia Svensson i Traryd och möjligen brorsdottern Clara Svensson (senare gift Ohlsson). Snett bakom den
senare står Axelina Gustavsson i Skäljarp. Till höger om tärnorna
är det kanske Märta och Per Svensson i Björkerås (brudgummens
bror). Till vänster om brudparet Agnes och Sven Björkdahl
sitter Agnes far Carl Jonsson i Kidanäs, bakom Agnes står
systern Nanny med fästman Gustaf Ericson. Till höger om
brudparet sitter Agnes mor Christina Jonsson och mormor Eva
Karin Samuelsdotter. Bakom Christina står systern Frida (senare
gift Cederborg) och Agnes syster Viktoria. Längst till höger står
P-G Jonssons döttrar Sigrid och Hilma. Den vänstra vitklädda
sittande damen är småskollärarinnan Ada Widén.
Foto från Elisabeth Jonsson (ättling till Carl Jonssons bror).
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Råå löneboställe, 2 km från Lönsås. Här bodde
Sven och Agnes som nygifta 1908-10, med förstfödde sonen Sven-Otto. Enligt uppgift är det Svens
efterträdare på bilden. Huset revs 1963.
Därunder ses platsen för lönebostället 2007 bortom
den överväxta vägen genom allén. Till höger skymtar
arrendatorsbostaden.

Sven med konfirmander 1909.
Tavla i Fornåsa hembygdsgård.

Sven och Agnes, kanske som nyblivna makar.
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Första perioden som komminister i Gusum 1910-19 19
I Ringarums pastorat, som endast bestod av Ringarums församling, fanns tre prästtjänster. Dessa var
kyrkoherden i Ringarum, komministern i Stora Gusum och en extra ordinarie prästman i Valdemarsvik.
Placeringen i Gusum var en följd av att det tidigare funnits en bruksprästbefattning där.
Sven sökte i feb 1910 komministertjänsten i Gusum. Han uppfördes på förslag bland de tre främsta
sökanden, som fick hålla provpredikan i församlingen. Vid prästvalet den 5 juni erhöll han flest röster av
församlingsmedlemmarna (Björkdahl 61, Lagerlund 47 och Karlsson 0 röster). Den 25 juni erhöll han
biskopens fullmakt att vara komminister i Ringarum, i vilken bl a följande föreskrivs: ”Och åligger honom
jämte den undersåtliga trohetsplikt varmed han Kungl Majt och Sveriges krona förbunden är att denna
komministertjänst förrätta i överensstämmelse med vad kyrkolagen och övriga gällande stadgar föreskriver
och honom svarligt vara kan för Gud och människor”.
25 juni 1910 tillträder Sven tjänsten och familjen flyttar (formellt 23 juli) till komministerbostället, prästgården i Stora Gusum, ovanför dåvarande Brukstorget. Tjänsten hade innan upprätthållits av Olof Lindhé,
vilken blev kyrkoherde 1909. Sven tjänstgjorde tillfälligt även som komminister i Mogata sep-okt 1910.
1910 genomfördes en radikal förändring av prästväsendet. En nytt lönesystem infördes för att tillförsäkra
alla präster ”anständig bärgning”. Minimilöner för kyrkoherdar och komministrar blev 4.000 resp 2.500
kronor. Härtill kom fyllnadsbelopp m h t lokala omständigheter, fri bostad, skjutsersättning, ålderstillägg.
Juli 1911 förrättade biskopen visitation i Ringarums församling. Enligt protokollet betecknas tillståndet
inom församlingen allmänt som värdigt. Glädjande är den avtagande dryckenskapen, medan bland
bekymren finns minskad nattvardsgång. Någon söndagseftermiddag i månaden förekommer andaktsstunder
av prästerskapet i avlägsna byars skolhus, dessa är talrikt besökta sedan förra året. Årligen hålls 35
husförhör. Vördnaden för gudstjänsten är i avtagande inom pastoratet. Det redliga tillståndet kan i stort sett
kännetecknas som ganska gott, men påverkas som på andra håll av tidsandan som alltför mammonistiskt,
flärdfullt och av njutningslystan, vilket påverkar antalet kyrkobesökare. Vidare framgår att mellan
församlingens präster är arbetet fördelat på det sätt, att komministern vid Gusum utför prästerlig tjänst
såsom gudstjänst, dop, begravningar inom s k kyrkolaget, läsning med årets nattvardsbarn m m. Pastorsadjunkten i Valdemarsvik ungefär detsamma jämte husförhörsförhållande var inom sitt område. Allt annat
såsom den vittomfattande expeditionen kommer på pastor ensam.
Detaljer från Olof Lindhés kyrkoherdeinstallation i Ringarum, 1910
eller 1911. Bygdens potentater är
samlade. Lindhé sitter med hatten i
knät. Till vänster om honom sitter
komministern Sven Björkdahl,
sannolikt med hustru Agnes bakom.
Till höger sitter biskopen John
Personne.
På bilden till höger står Sven bredvid
biskopen.
Foton från privatperson.
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Ringarums inflyttningslängd 1895-1915, FB 1900-10, 1911-20, 1920-29. Ringarum BI:7 1915-47. Linköpings
stifts herdaminnen. Linköpings domkapitel protokoll 1910. Domkapitlet i Linköping bilagor till protokoll rotulus
1886-1925 AIb:1. Ringarums kyrkostämmoprotokoll 1881-1919, kyrkorådsprotokoll 1890-1943. Handlingar
rörande prästliga tjänster 1870-1927. Gusums kyrkas protokollsbok 1905-41. Svensk uppslagsbok, 1935.
Gusumstraktens bebyggelse, 1988. Gusums hembygdsförening. Albin Lindqvist i Ringarum.
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Ringarums kyrka.
Här tjänstgjorde Sven sporadiskt under Gusum-tiden.

Gusums gamla prästgård (komministergården), omkring 1900.
Här bodde familjen 1910-19. Uthusen är troligen en visthusbod och
ett brygghus.

Valdemarsviks kyrka. Här tillikatjänstgjorde Sven 1910-11 och 1918.

Sven var ordförande vid kyrkostämman i Gusums kyrkolag och ledde dess möten dec 1910 – jan 1919.
Kyrkolaget, som även innefattade Valdemarsvik, hade en viss självständighet och bestämmanderätt
över sina egna angelägenheter till följd av att kyrkan byggts av Gusums bruk. Kyrkolaget hade egen
kyrkostämma. Vid en sådan stämma 1912 beslöts att Gusums kyrka och klockstapeln skulle
restaureras. För restaureringen tillsattes en särskild kommitté för vilken bruksdisponenten Westerberg
var sammankallande. Sven var ledamot i kommittén. Restaureringsarbetet avslutades 1914. Med
anledning av detta har Sven skrivit en artikel om kyrkan i årsskriften Julhälsningar 1914.
Tjänsten som prästman i Valdemarsvik upprätthölls tidvis av vikarier. Sven vikarierade tio månader
1910-11 samt några månader under 1918. Tjänsten innefattade gudstjänst, nattvardsläsningar och
konfirmation i köpingen med omnejd. 1 maj 1919 utbröts Valdemarsvik ur Ringarum och blev eget
pastorat med Erik Ydén som den förste kyrkoherden.
Bakgrunden till att Sven sökte extratjänster var ekonomisk. Detta framgår av följande brev den 25 okt
1910 till Hr Konsistorienotarie (Sven fick tjänsten inkl lönetillägg):
”Då Pastor Lillander i brev meddelat mig att han återtager sin tjänst d. 1 Nov, ville jag bedja Hr Notarien
att godhetsfullt hjälpa mig att jag måtte få förordnandet till Valdemarsvik d. 1 nov. Min ekonomiska
ställning är sådan, att jag behöver extrainkomster för att kunna reda mig. Vore det ej så, skulle jag ej vara
så påträngande. Vördsamt Sv. Björkdahl”.

Sven lånade även pengar av släktingar. I bouppteckningen efter brodern Per Svensson (1913) finns t ex
en osäker fordran på Sven om 1.300 kr. Han lånade även pengar av Pers barn. Även brodern Nils ska ha
hjälpt honom ekonomiskt. Banklånen var otaliga.
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Gamla prästgården i Stora Gusum, våren 1912. Här bodde den
växande familjen 1910-1919. Till höger står Sven med hustru Agnes.
På trappan Svea (Kaj) och Sven-Otto. Till vänster ett par besökare
och tjänstefolk.
Prästgården var en timrad och brädklädd rödfärgad byggnad i 1½ plan
med ett brant valmat tak. Huset hade tre rum, två vindskammare och
kök. Intill fanns visthusbod, ladugård, brygghus och kalkugn. Prästgården revs 1920.
Foto från Evy Krause.

Familjen inne i prästgården vid samma
tillfälle som ovan. Från vänster barnen
Bertil, Svea och Sven-Otto.
Foto från Evy Krause.

Ulf Björkdahl

2008-06-15

Hösten 1912. Bertil, Sven-Otto och Svea. Fotograf
Ivar Lindeblad, Valdemarsvik. Ur släktalbum.

29

Troligen sommaren 1914. Sven-Otto (5 år), Majken (½), Bertil
(2½) och Svea (snart 4). Ur släktalbum.

Under Gusum-tiden utökades familjen med Svea (Kaj), Bertil, Majken och Ebbe. Sven blev således far i
relativt sent i livet (från 46 år). Efter fjärde barnet fick Agnes ett missfall i tredje månaden. Sven-Otto,
Svea och Bertil började i folkskolan, som låg intill prästgården.
Sven sökte kyrkoherdetjänster i åtminstone följande pastorat: Jonsberg, Misterhult, Ljung & Flistad,
Adelöv, Rök, Heda & V Tallstad, Frölinge, Malexander och Hallingeberg. Hans traktan efter en
kyrkoherdebefattning avspeglas vid kyrkostämman 12 maj 1914:
§3. Från församlingens komminister Sven Björkdahl vid Gusum hade till kyrkostämman inkommit med
anförda skäl vördsam anhållan att honom måtte beviljas denna begäran ”att under kvarsittande vid sin
innehavande komministertjänst härstädes mottaga och innehava honom av högvördiga domkapitlet givnat
s k långvakansförordnande vid någon kyrkoherdebefattning inom stiftet”. – Efter ”överläggning” härom
beslöts enhälligt uttala den meningen att kyrkstämman för sin del icke hade något att häremot invända utan
ville bifalla komminister Björkdahls hemställan under uttalande av den bestämda förutsättningen och givna
villkoret att genom stiftsstyrelsens försorg annan tjänlig och fullt duglig prästman hit förordnas under s.
vakanstid mot avstående till honom av nöjaktig avlösning fr. komministern utan vidare påkostnad från
församlingens sida.

Karta över del av Gusum 1893 (Ur ”Gusumtraktens bebyggelse”). Kyrkan är markerad
med ett kors. Platsen vid det högra vägskälet
kallas Torget. Prästgården och skolan ligger
på höjden öster om Torget.
Torget. Huset till vänster (rivet) var affärshus och pensionat. Det vänstra
stenhuset var postkontor och telefonväxel. Huset till höger var tidigare
brukskontor. På den öppna platsen bedrevs torghandel. Vägen till
prästgården går upp till vänster och till höger kommer man till kyrkan.

Ebbe vid f d folkskolan (2003). I denna vid denna tid nybyggda och
med modern slöjdsal försedda skola, numera kallad Gamla skolan, har
alla barnen utom Åke tillbringat några av sina första skolår.
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Jag har talat med några äldre personer i Gusum, som inte har några egna minnen av Sven, men säger
sig ha hört att han var en mild och omtyckt präst. Tilda Andersson (1878-1960) i Björkerås’ grannby
Kalvshult har berättat för släktingar att prästen Sven Björkdahl predikat i hemtrakten, säkerligen i
samband med något besök på födelsegården.
Efter syn i april 1919 beslöts att Gusums prästgård – då den ansågs vara gammal, kall och olämplig –
genom församlingens försorg skulle ersättas av en ny manbyggnad på samma tomt. Prästgården revs 1920,
och en ny uppfördes 1922.

Sven med 1912 års konfirmander, vid Gusums kyrka.
Foto från Albin Lindqvist i Ringarum.

Sven med 1913 års konfirmander, vid Gusums prästgård.
Foto från Göran Söderqvist i Gusum.

Sven med 1914 års konfirmander, vid Gusums prästgård.
Foto från Albin Lindqvist i Ringarum.

Sven med 1915 eller 1916 års konfirmander, vid Gusums
prästgård. Foto från Göran Söderqvist i Gusum.

Syförening, enligt uppgift i Gusum 1918. Agneslängst fram till
höger. Ur släktalbum.

Sven 1916.
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Vice pastor och t f kyrkoherde i Slaka 1919-22 20
Avsikten var att 1919 slå ihop pastoraten Skeda och Slaka till ett pastorat, men detta kom att dröja
ända till 1922.
Kyrkoherden i Slaka pastorat August Wilhelm Svanberg dog i juni 1919, och tjänsten blev vakant.
Samma år dog komministern John Axel Setterdahl, varefter denna tjänst drogs in. Sven tillträdde som
vice pastor i Slaka den 10 sep 1919 och från 1 maj 1920 som tillförordnad kyrkoherde. Denna tjänst
innehade han till 1 maj 1922.
Kyrkoherden i Skeda pastorat Oscar Nikolaus Sigfrid Nordlander lämnade sin tjänst i september
1919, varvid pastorsadjunkten David Glimborg tillträdde som t f kyrkoherde. Komministertjänsten var
sedan länge vakantsatt i väntan på indragning. Sven förordnades att utöver sin ordinarie tjänst i Slaka
från 1 okt 1919 även uppehålla tjänsten som vice pastor i Skeda.
Under hösten 1919 flyttade Sven med familjen till prästgården (kyrkoherdebostället) i Skeda.
Sven var ordförande i kyrkostämmorna och skolråden både i Slaka och Skeda under perioden okt 1919
– apr 1922. Pga pastoratens storlek hölls andaktsstunder på andra orter varannan månad. Som prästfru
var Agnes bl a engagerad i Skedas kyrkliga syförening.
Sven-Otto, Svea, Bertil och Majken gick i folkskolan, belägen i södra delen av Skeda. På nyårsdagen
1922 föds Åke. Sven ska ha varit orolig inför den väntande förlossningen där han stod och predikade
på nyårsafton i någon kyrka.

Slaka kyrka (även kallad Sofia Albertina).
I Slaka pastorat tjänstgjorde Sven 1919-22.

20

Skeda kyrka
I Skeda pastorat tjänstgjorde Sven 1919-22.

Skeda FB 1912-22, Slaka FB 1918-27. Linköpings stifts herdaminnen. Skedaminnen berättelser och historia,
2000. Slaka en östgötasocken i ord och bild, 1951. Skeda församling; Handlingar angående prästval 1881-1928,
Skeda kyrkostämmans protokoll 1889-1930, Slaka kyrkostämmans protokoll 1854-1922, Skeda
visitationsprotokollsbok 1855-1931, Skeda skolrådets protokoll 1914-35, Slaka skolrådets protokoll 1856-1922.
Domkapitlet i Linköping, bilagor till protokollen rotulus 1886-1925. Linköpings domkapitel protokoll 1921-22
AIa:165-166.
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Under perioden i Slaka/Skeda sökte Sven kyrkoherdetjänster i pastoraten Målilla-Gårdveda, Dagsberg,
Västra Stenby och Fivelstad samt Varv och Styra & Ekebyborna och Ask. Vid ansökningarna bifogade
han följande av domkapitlet utfärdat tjänstgöringsbetyg som förutom personalia och en uppräkning av
fullgjorda tjänstgöringar innehöll följande: ”Och då Björkdahl i denna sin tjänstgöring under renhet i
läran med berömvärt nit och berömvärd skicklighet fullgjort sina åligganden samt i det allmänna
levernet hedrande och värdigt sig förhållit vill domkapitlet meddela honom vitsord härom såsom
tjänstgöringsbetyg”.
Han sökte även kyrkoherdetjänsten för den kommande sammanslagningen av Slaka och Skeda där han
ju själv verkade. Valdagen den 25 sep 1921 avgav församlingsmedlemmarna 338 röstsedlar. Av dessa
tillföll 9 tillförordnade kyrkoherden Sven Björkdahl, 13 röster tillförordnade komministern Paul
Blankenburg och 316 röster pastorsadjunkten David Glimborg. Utfallet måste ha varit ett hårt slag för
Sven, då han ju i praktiken uppehållit kyrkoherdebefattningen de senaste åren.
Slaka/Skeda-tiden var förmodligen besvärlig för Sven, vilket även antyds i sjukjournalen. Hans
psykiska besvär började påverka humöret. Ett uppträde med svärfadern i Skeda vid jultid ska ha berott
på att det då uppenbarades att han inte hade redovisat alla sina skulder inför äktenskapet. Även
äktenskapet utsattes för påfrestningar.
Tjänsten i Slaka/Skeda upprätthöll han till 1 maj 1922, då Glimborg tillträdde kyrkoherdetjänsten i det
nybildade pastoratet. I början av september 1922 ägde en biskopsvistitation rum i det nya pastoratet. I
protokollet (som även bör har bäring på Svens tid där) anges bl a att högmässogudstjänsterna i de båda
församlingarna är rätt väl besökta men kunde vara bättre, och att nattvardsgångarna är ringa.
Församlingarnas tillstånd i religiöst och sedligt avseende uppges vara i allmänhet god. Samverkan är
god med de frikyrkliga, vilket inte alltid brukade vara fallet. Det framgår också att i Skeda arbetar
sedan ett par år en liten syförening för kyrkans mission, bildad av pastor och fru Björkdahl (Skeda
kyrkliga syförening).

Prästgården i Skeda (2008).
Här bodde familjen 1919-22. Även Agnes syster
Viktoria var skriven här. I prästgården utfördes en del
kyrkliga förrättningar, särskilt barndop. Här låg även
pastorsexpeditionen, som höll öppet på fredagar.

Skeda sommaren 1921 (släktalbum).
Majken 7½, Ebbe 5 och Svea 11 år.
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Den sista tiden som komminister i Gusum 1922-23 21
Sven tillträdde komministertjänsten i Gusum sannolikt 1 maj 1922. Familjen flyttar från Skeda till Gusum.
Under en mellantid bor de i Åby utanför Gusum, för att strax före jul flytta in i den under 1922 nybyggda
prästgården (huset slutavsynades 8 dec).
Det förefaller som om Sven formellt innehaft tjänsten i Gusum även under Slaka/Skeda-tiden. Under denna
tid tjänstgjorde som vice komminister i Gusum inledningsvis kyrkoherden Lindhé och under perioden 192022 prästen Paul Blankenburg. Komministerlönen var (1923) 3.390 kr med vissa tillägg, inkl mjölk och ved.
”Gudstjänst varje predikodag i kyrkan i Gusum samt två gånger i månaden å andra lämpliga platser”.
Sven-Otto började i kommunala mellanskolan i Valdemarsvik, dit han cyklade. Svea, Bertil, Majken och
Ebbe gick i folkskolan intill prästgården.
Den under 1922 uppförda nya
prästgården i Stora Gusum.
Fotot är från skiftet 1922/23.
Här bodde familjen drygt ett år,
och tidvis även Agnes syster
Viktoria.
Pastorsexpeditionen låg i
rummet till höger. Troligen är
det Agnes och tre av barnen
som står på trappan.
Huset är byggt på samma plats
som den tidigare prästgården.
Huset är idag privatbostad.
Foto ur släktalbum.

Svens ambition var ju att bli kyrkoherde och han led svårt av att hans ansökningar till sådana befattningar
förblev utan framgång. Han synes ju ha varit väl meriterad, då han flera gånger och sammantaget över fem
år, vikarierat på sådana tjänster. Dock hade han inte så många tjänsteår bakom sig då han ju prästvigdes
sent. Den sista befattningen han sökte var kyrkoherdetjänsten i Flisby 22 dec 1922. Agnes syster Viktoria
skriver i ett brev 7 jan 1923 att Sven söker till Flisby i Småland och hon undrar om han får några röster.
De sista åren av sin levnad utvecklade Sven en tilltagande oro och retlighet, vilket säkerligen påverkade
omgivningen och familjelivet. Oron ska ha kretsat kring ekonomiska problem och den uteblivna
kyrkoherdebefattningen. I november 1922 leder han mötet i Gusums kyrkostämma, och i början av 1923
svarade han för konfirmandernas undervisning. Man kan ju undra i vilket skick han då var. Grundat på
provinsialläkarens intyg 27 apr 1923 och efter framställning av kommunalordförande i Ringarum togs Sven
den 16 maj in för tvångsvård på Nyköpings Hospital som sinnessjuk. I sjukjournalen står angivet ”ingen
känd ärftlighet av sinnessjukdom” men att han under studenttiden varit underlig en tid.
På ansökan av kyrkoherden Lindhé i Ringarum beviljade domkapitlet den 2 maj 1923 Sven Björkdahl
tjänstledighet under tre månader räknat från 1 maj, grundat på ett läkarintyg som visar att han led av
sinnessjukdom och oförmögen att sköta sin tjänst. Från 1 maj förordnades Lindhé att jämte egen tjänst
tills vidare även vara vice komminister i pastoratet.
21

Linköpings domkapitel 1923, AIa:167. Ringarums FB 1920-29, dödbok. Sjukjournal vid Nyköpings hospital.
Uppgifter från Ringarums församling. Handlingar angående kyrkliga fastigheter i Gusum 1919-1987. Prästmatrikel 1922. Tommy Erikssons bok Nyköpings hospital och länslasarett. Hembygdsföreningen S:t Ragnhilds
gille i Söderköping (äldre tidningslägg). Bondebygd och bruksbygd, 1970. Prästforskaren Martin Giertz.
Några ytterligare sjukvårdshandlingar har inte påträffats hos provinsialläkarna i Skeda eller Valdemarsvik.
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Hospitalet i Nyköping (ingick senare som del i Sankt Annas
sinnessjukhus). Här togs Sven in för vård den 16 maj 1923.
Han avled här den 10 juni 1923.

Sven avled på Nyköpings hospital den 10 juni i dubbelsidig lunginflammation, på dagen ett halvår före
sin 60-årsdag. Han hade då även diagnosen dementia paralytica, vilket är en sinnessjukdom orsakad av
syfilis. Den kännetecknas av ett avtagande av alla fysiska funktioner, starka motoriska rubbningar,
kroppsligt förfall och leder till förlamning och slocknade själsförmögenheter. Enligt hans egen uppgift
hade han ju haft ”fransosen” i sin ungdom. Sjukdomen kom alltså i fatt honom på äldre dagar. Det är
troligt att han drabbades av lunginflammationen på hospitalet. Dess snabba förlopp gjorde att han (och
familjen) slapp det syfilistiska slutstadiet.
Sven begravdes den 15 juni på Gusums griftegård av kyrkoherden Lindhé. Någon gravsten ombesörjdes
inte av släkten.

Valdemarsviks-Posten 15 juni 1923.

Söderköpings-Posten 20 juni 1923. Refererade
psalmverser avser 1819 års psalmbok (vilken
gällde till 1937).
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I bouppteckningen efter Sven 22 värderades tillgångarna till 1.295
kr, bestående av några guld- och silverföremål, möbler, böcker
och obligationer. Skulderna uppgick till 9.989 kr. Främst bestod
de av ett 15-tal ännu ej reglerade lån från olika banker, men även
från Ringarums fattigkassa och Gusums kyrkokassa. Han hade
även en större skuld till brorsonen Sven Persson. Bristen i boet
uppgick till 8.694 kr. Framsynt var att ett äktenskapsförord
skrivits före bröllopet 23 och som reglerade vilka tillgångar i boet
som tillhörde Agnes.
Att Sven under hela sin levnad hade besvärliga ekonomiska
omständigheter är väl känt, och att dessa grundlagts under
studietiden. Det blev inte enkelt för honom att klara den tidens
förväntningar på mannens försörjningsplikt gentemot sin familj.
Att vara komminister var under denna tid att inneha en utsatt
position och det var inte ovanligt att komministrar ”klappade
ihop”. Lönen var inte hög och det var många gånger svårt för
komministrar att betala sina studieskulder om de inte
befordrades.
Kanske var han som person inte alltid lätt att ha att göra med. Till
del kan detta ha haft sin orsak i den syfilistiska sjukdomen han bar
på och som gav humörsvängningar och som till slut även
påverkade familjelivet. Det verkar som om sjukdomen - som
förmodligen haft skov vid olika tillfällen under livet - blommade
upp i slutet av Slaka/Skeda-tiden innan den ledde till tvångsomhändertagandet våren 1923.
Sven var undersätsig och ganska kraftig. Sjukjournalen (1923)
anger hans längd till 155 cm och vikt 60 kg. Han var teoretiskt
lagd och läste teologi och var inbiten cigarr- och piprökare. Han
förfogade över ett bibliotek med teologiska böcker. Som far var
han sträng (de äldsta barnen kunde ibland ”få smaka på
livremmen”), och umgicks inte särskilt med barnen. Barnen
uppfattade att han mest satt på sitt rum och rökte och läste och
inte fick störas.

Dödsnotis ur okänd tidning.

22

Bouppteckningen upprättades 30 nov 1923 av nämndemannen S.P. Hollertz. Kommunalnämndsordföranden
Albert Andersson var förmyndare för den avlidne och god man för de omyndiga barnen.
23
Äktenskapsförordet upprättades 26 aug 1908 i Fornåsa, där Agnes bl a tillförsäkrades dels specificerade sals-,
sängkammar- och matrumsmöbler samt husgeråd till ett sammanlagt värde av 1.300 kr, dels allt vad som
framdeles av lösöresnatur kommer att införas i boet. Säkerligen var hennes far Carl Jonsson pådrivande för att
äktenskapsförordet skulle tecknas.
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I Hädangångnas minne från prästmötet 1928 fick Sven följande eftermäle av kyrkoherden i Kristdala
Erik Meurling:
”Länge och grundligt, om också ej så djupgående hade komministern i Ringarum Sven Björkdahl studerat i
Lund. Med otvivelaktigt nit och djup vördnad för den kyrkliga tjänsten gick han till arbetet. Inför svårigheter
och motgång resignerade han icke, utan kunde istället förivra sig och ådrog sig härigenom ibland
besvärligheter. Aldrig sökte han efter folkgunstens sken utan gick sin väg rätt fram efter sin uppfattning. Och
snart lärde hans församling sig förstå, att allt annat hos honom betydde mindre än hans hjärtas impulsiva
godhet, och han blev värderad som en vänfast och hjälpsam man. Sedan en tid bruten av sjuklighet, som
tvingat till tjänstledighet, avled han den 10 juni 1923”.

Svens eftermäle inom släkten blev inte gott. En nyanserad bild av honom bör dock kunna tecknas utifrån
följande iakttagelser:






Sven måste ha haft en mycket stark personlig drivkraft som trots svåra ekonomiska förutsättningar
och lång studietid lyckades ta honom till prästexamen.
Sven blev den förste i släkten som tog en akademisk examen. Han gjorde av egen kraft klassresan
från bondson till präst som vid den tiden var ett ansett yrke med en stark ställning i det lokala
samhället. Det förväntade var väl att han blivit bonde, hantverkare eller något annat inom sin
samhällsgrupp. Det var på den tiden inte ens vanligt att bondsöner tog studentexamen och endast en
femtedel av universitetets studenter kom från bondehem.
Sven utförde sin prästgärning av allt att döma på ett föredömligt sätt trots komministertjänstens
utsatta position och i en trakt där han saknade all lokal förankring.
Sven skapade förutsättningar för en god start i livet för sina efterkommande genom att barnen
kunde växa upp i ett prästhems intellektuella miljö.

1933, tio år efter Svens död, reste ”vänner” en gravsten åt honom under en ceremoni. Uppenbarligen var det
församlingen som initierade detta, för att hedra sin kollega. Samma år beslöt församlingen att underhållet av
graven tills vidare skulle bestridas av kyrkogårdskassan.

Sven Björkdahls gravsten reses 1933 på Gusums griftegård (foto ur släktalbum). På stenen står: ”Komminister
Sven Björkdahl, 1863-1923, vänner reste vården”.
Gusums manskör, bestående av bruksarbetare och andra gusumsbor, är på plats. På resp sida om stenen står
kyrkoherden i Ringarum Baltzar Jennes och komministern i Gusum Konrad Östling. En bit till vänster står
kantorn/folkskolläraren Per Lycke. Mannen längst till vänster är troligen kommunalmannen Karl Fredrik
Karlsson. Till höger om honom grannen ”Ester på Torget”. Den äldre mannen näst längst till höger är
kommunalnämndens ordförande Albert Andersson. Mannen i mössa längst till höger är Karl Forsström,
bruksarbetare och en bärande kraft i manskören. Ingen släkting är med.
Graven är i församlingens vård ”i evinnerlig tid”.
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ÄNKETIDEN

Den kvarvarande tiden i Gusum 1923-24 24
Agnes blev nu ensam ansvarig för familjens försörjning och barnens uppväxt och utbildning. Men först och
främst måste hon skaffa någonstans för familjen att bo och reglera dödsboets skulder. Som prästfru hade
hon haft tjänstefolk och inte själv behövt ta hand om vardagsslitet. Nu fick hon gå från välfärd och social
status till ett liv där de ekonomiska omständigheterna för änkan med sex barn blev problematiska. I en
skriftväxling med en bank anger brevskrivaren att ”hon med sex stycken oförsörjda och ouppfostrade barn - - med den lilla pension som en komministeränka erhåller kan man ej säga att hon går någon särdeles ljus
framtid till mötes”. Från 1925 beviljades hon en mindre pension från Prästerskapets änke- och pupillkassa.
Eftern makens död lånade hon kontinuerligt pengar av sin svåger Gustaf Ericson. 1928 gottskrevs dessa
skulder som köpeskillingslikvid då hon sålde sin av fadern Carl Jonsson ärvda tredjedel i en Eksjö-fastighet
till Gustaf Ericson. Familjen kom ständigt att lida av dålig ekonomi, vilket framöver tvingade till många
besök på pantbanken, avstängd el och vräkningar.
Efter makens död 10 juni 1923 bor Agnes kvar med barnen i prästgården i Gusum en tid (prästänkor hade
rätt till ett s k nådeår), tills de någon gång under våren 1924 flyttar till Valdemarsvik. Sven-Otto avbröt
studierna i mellanskolan och tog anställning i en klädaffär för att bidra till familjens försörjning.
I slutet av juni hade domkapitlet kungjort att komministertjänsten i Ringarum var till ansökan ledig. En
prästkandidat Wilke flyttar in i prästgården, men fick efter några månader omhändertas sedan han fått
utbrott och blivit oregerlig. Under hösten inflyttar prästkandidaten Ossian Molander. Molander kom att bli
en flitig uppvaktare av Agnes och de umgicks ofta, även under Valdemarsviks-tiden.
Valdemarsviks-tiden 1924-28 25
Våren 1924, sannolikt omkring 1 maj då det nya kyrkoåret började, lämnar familjen prästgården och flyttar
till Eriksberg i Valdemarsvik, som hyresgäster i ett hus på nuvarande Fornstigen. Sven-Otto arbetade. Svea,
Bertil och Majken gick i kommunala mellanskolan och tog realexamen. Ebbe gick i folkskolan. Efter drygt
fyra år i Valdemarsvik flyttar familjen 1928 till Linköping (Majken ett år senare).

Bertil, Ebbe och Karin vid
nuvarande Fornstigen (1967),
där familjen bodde 1924-28,
på nedre botten.
Foto från 1967.

Ebbe, Sven-Otto, Majken, Svea, Åke och Bertil i Valdemarsvik, 1926 eller 1927.
Foto ur släktalbum. Sven-Ottos propra klädsel är representativ för hans arbete.
Kommunala mellanskolan i Valdemarsvik syns längst till höger, numera riven.
24
25

Ringarum FB 1920-29.
Valdemarsvik FB 1920-30 och flyttlängder.
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Linköpings-tiden 1928-31 26
Hösten 1928 flyttar familjen från Valdemarsvik till Linköping domkyrkoförsamling. De bosätter sig på Hunnebergsgatan 3. Någon gång under hösten
1930 flyttar de till Drottninggatan 13.
Sven-Otto hade anställning i en klädaffär och vidareutbildade sig inom branschen.
Svea gick i handelsskola. Bertil tog studentexamen. Majken och Ebbe började i
läroverket och Åke började i folkskolan.
Formellt flyttar familjen 15 okt 1931 från Linköping till Lund.
Svea och Majken 1931

Ebbe och Meg besöker Hunnebergsgatan 3 (numera 5) 1990.
Familjen bodde 1928-30 på andra våningen till vänster.

Drottninggatan 13 till vänster i bilden på den tiden det
begav sig. De bodde här 1930-31. Hela kvarteret är
idag totalt omgjort. Foto från Gunnar Elfström,
friluftsmuséet Gamla Linköping.

Linköping 1930. Bertil, Majken, okänd, Åke, Svea, Agnes och Sven-Otto. Till höger Ebbe i läroverket, troligen 1931.

26

FB Valdemarsvik 1920-30, utflyttningslängd 1919-32. Linköpings dk inflyttningslängd 1923-29, FB 1926-32,
1927-33, utflyttningslängd 1931-34. Uppgifter om huset vid Drottninggatan från Linköpings kommun.
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Lund-tiden 1931-47 27
Från oktober 1931 bodde familjen på flera adresser i domkyrkoförsamlingen (inritade på 2007 års karta):
 1931-32: Mårtenstorget 10
 1932-33: Östra Vallgatan 45
 1933: Hospitalsgatan 10
 1933-38: Prennegatan 27
 1938-41: Grönegatan 28
 1941-44: Stora Tomegatan 34
 1944-47: Lokföraregatan 11.
7. Lokföraregatan 11c
Här bodde familjen från 1944, i den högra
porten. Sedan Agnes dött 1944 bodde
Bertil, Majken och Åke kvar till 1947.

6. Stora Tomegatan 34
Här bodde familjen 1941-44. Huset
har lämnat plats för ett nybygge åt
Malmö nation (bilden).

1. Mårtenstorget 10
Hit flyttade familjen från
Linköping, och bodde här
1931-32. Ingång från gården till
vänster, troligen bodde de högst
upp.

5. Grönegatan 28
Här bodde familjen
1938-41 mitt emot
katedralskolan, i
vänstra porten på
bottenplan mot gården.

4. Prennegatan 27
Här bodde familjen 1933-38,
på andra våningen troligen
mot gatan.
27

2. Östra Vallgatan 45
Här bodde familjen
1932-33.

3. Hospitalsgatan 10
Här bodde familjen en kort
tid 1933.

Lunds domkyrkoförsamlings inflyttningslängd, FB 1930-35, 1935-47, 1937-48 samt fastighetsregister till FB
(AIIb). Lunds adresskalender 1932, 1939 och 1948. Lunds stadskärna bevaringsprogram 1980-83. Agnes
sjukjournal och bouppteckning.
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Efter andra världskrigets utbrott 1939 beredskapsinkallades Sven-Otto, Bertil och Ebbe tidvis. Sven-Otto och
Ebbe tjänstgjorde i Skåne medan Bertil fullgjorde beredskap i Övre Norrland.
Barnen började efter hand bli flygfärdiga. Sven-Otto hade anställning i sko- och klädaffärer och gifte sig
1938. Svea arbetade som kontorist och gifte sig 1935 i Stockholm, dessförinnan tog hon namnet Kaj. Bertil
hade tänkt fortsätta i faderns fotspår och bli präst men övergav de teologiska studierna efter religiösa tvivel,
och blev så småningom tjänsteman på länsarbetsnämnden. Majken ville fortsätta studera men måste som de
äldre syskonen bidra till familjens försörjning och tog anställning som korrespondent på ett exportföretag.
Ebbe fortsatte att studera, tog polmag-examen och flyttade 1943 till Stockholm. Åke började studera vid
universitetet.
Släktumgänget under Lunda-tiden ska framför allt ha omfattat systern Nanny och hennes man Gustaf Ericson,
systern Viktoria, Ingrid Strömberg och hennes barn Algot och Clara samt Clara Ohlsson och hennes familj.

Släkten träffas vid Åkes studentexamen i Lund 1941.
Främre raden från vänster: Majken, Agnes, Åke, Kaj Ohlsson (senare gift Wilton), hennes mor Clara Ohlsson och
Viktoria Jonsson. Till höger Sveas (Kajs) svärfar Carl Werner med fru Elisabeth.
Bakre raden från vänster: Algot Strömberg, Svea Björkdahl, hennes mor Hulda Lindéehn, Clara Strömberg, Ingrid
Strömberg (dotter till Algot), grannen Emma, bekant i studentmössa, bekant Linnéa, okänd, okänd, Ebbe i
studentmössa, okänd samt Bertil.

Ebbe, Åke, Agnes, Bertil och
Majken 1942. Foto ur släktalbum.
Agnes 1940 i början
av 40-talet.
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Agnes var fram till 50-årsåldern i huvudsak frisk. Som barn hade hon haft difteri. 1933 opererades hon för
struma (basedowska sjukan). Under 1930-talet drabbades hon av nedsatt njurfunktion och insjuknade
våren 1944 i njurbesvär. Trots läkarbehandling avlider hon i uremi (urinförgiftning) den 26 nov28. Hon är
då nästan 61 år.
Vid hennes död uppgick änkepensionen till 140 kr/mån. I bouppteckningen redovisades tillgångar
(möbler, nysilver, linnen m m) om 867 kr. Skulderna (främst begravningskostnader) uppgick till 1.487 kr.
Agnes bör ha varit nöjd med den fostran hon givit barnen. Barnen har alltid talat väl om henne, nästan i
beundrande ordalag. Efter hennes död bor de ännu hemmavarande barnen Bertil, Majken och Åke kvar på
Lokföraregatan några år, men flyttar 1947 till Malmö.

Sydsvenska
dagbladet,
28 nov 1944.
Lunds dagblad,
2 dec 1944.

Dödsfallsnotis i Lunds Dagblad 29 nov 1944.

28

Familjegraven på Norra kyrkogården i Lund 2005 (nr 144145, kv 28).
Här vilar Agnes, Majken, Bertil, Britt och Åke.

Enligt dödboken. Enligt släktuppgift ska hon ha avlidit den 25 nov.
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BARNEN

Stamtavla för Sven Björkdahl (1863-23) och Agnes Jonsson (1884-44)
Visar Sven och Agnes avkomlingar och ingiften (motsv).
Fetstil på namn anger blodsband med Sven och Agnes, för dessa anges senaste efternamn och
levnadsår. För övriga personer anges endast namn (flicknamn).

1.GENERATIONEN 2.GENERATIONEN
Redovisas ej här

3.GENERATIONEN

4.GENERATIONEN

Redovisas ej här

Redovisas ej här

Sven-Otto Björkdahl
1909-97
Gift Svea Lindéehn

Svea (Kaj) Werner
1910-2002
Gift Gösta Werner

Bertil Björkdahl
1911-2005
Gift Britt Christensson
Majken Björkdahl
1914-2003

Ebbe Björkdahl
1916-2006
Gift Karin Franzén

Åke Björkdahl
1922-2007

Sven och Agnes har hittills fått 33 ättlingar; 19 manliga och 14 kvinnliga, varav ett tvillingpar. Första
generationens barn hade en längd av 160-170 cm och blev alla gamla (85-93 år). De var fysiskt friska
till ålderdomen. Vad som framkommit drabbades ingen av någon allvarlig ärftligt betingad sjukdom.
Efterföljande sidor med personbeskrivningar
redovisas ej här
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NÅGRA PERSONLIGA SLÄKTFÖREMÅL

Några bevarade föremål som är personligt kopplade till Sven och Agnes.
redovisas ej här

10

FÖRSLAG TILL SLÄKTRESA

”Sevärdheter” relaterade till denna släktboksdel (boenden, tjänstgöringar, skolor):
Skåne
Björkerås (Svens födelseplats)
Backagården i Kylens by (Svens folkskola)
Universitetet i Lund
Svens boendeadresser i Lund under studietiden
Agnes boendeadresser i Lund under änketiden
Agnes familjegrav på Norra kyrkogården i Lund
Småland
Kidanäs i Edshult (där Agnes bodde)
Sockenstugan i Edshult (Agnes födelseplats, låg
där församlingshemmet nu ligger)
Edshults säteri (där Sven bodde)
Edshults kyrka
Hults kyrka
Eksjö kyrka
Södermanland
Nyköpings hospital (där Sven dog)

Östergötland
S:t Annas kyrka
Skällviks kyrka
Prästgården i Korsnäs
Normlösa kyrka
Herrberga kyrka
Prästgården i Normlösa
Fornåsa kyrka
Lönsås kyrka
Råå boställe (rivet)
Linköpings domkyrka (där Sven prästvigdes)
Hunnebergsgatan i Linköping
Läroverket i Linköping
Gusums kyrka
Gusums prästgård
Gusums griftegård (där Sven är begravd)
Gusums gamla skola
Ringarums kyrka
Fornstigen i Valdemarsvik
Slaka kyrka
Skeda kyrka
Skeda prästgård
Skeda skola
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