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#1 Johan Mattsson Lange var född i Reval den 19 juni 1621 och dog i Stockholm den 

1 januari 1686. Han adlades den 5 december 1674 under namnet Palmström. Han var 

gift två ganger, med 5 barn i sitt första äktenskap, och 6 i sitt andra. 

Johan Palmström var anställd i Amiralitetet mer än 30 år, han blev:  

- Anställd vid flottan ? 

- Kompaniskrivare vid flottan 1647. 

- År 1647 till 1649 skrivare/sekreterare under viceamiralen Henrik Siöhielm, under 

dennes expedition till Wismar och Göteborg, bl a for att hindra kaperier utanför 

Göteborg. 

- Kanslist i Amiralitetskollegium 27 april 1650. 

- Notarie därstädes 30 september 1654. 

- Kommissarie 23 juli 1667. 

- Adlad 16 december 1674 - Sköldebrevet daterat 5 december 1674 (se 

sköldebrevet). 

- Assessor vid Amiralitetet 24 maj 1675. 

- Aviserad om indragen tjänst 11 februari 1676. 

- Avsked sannolikt under 1677. 

- Möjligen en tjänst vid Stockholms barnhus. 

- Johan upprättat sitt testamente 29 december 1679.  

- Död 1 januari 1686; begravd i Jakobs kyrka . 

- Bouppteckning efter Johan Palmström undertecknad 23 mars 1686. 

 

Det kan tankas, att Johan (Mattson) Lange (=Palmström) gick i land i Göteborg i 

augusti 1648, med viceamiralen Henrik Sjöhielms flotta på 9 skepp. Han kan ha stannat 

i Göteborg under vintern, för att återvanda till Stockholm under 1649. Johans förstfödda 

barn, sonen Johan föddes den 7 december 1648. Nästa barn, Reinhold döptes i oktober 

1651. 

År 1648 var vice amiral Siöhielm ännu inte adlad; han hette då Henrik Gerritsen. Johan 

Langh följde sannolikt med från Stockholm 1648 med Gerritsens flotta, med trupper på 

10 skepp, till Greifwalderön.  

 

* 

Johans indragna tjänst gällde med utgangen av år 1676, men på grund av det pågående 

kriget, meddelades det i ett kungligt brev, av den 2 januari 1677, att de två assessorerna 

Palmström och Fägerstierna, fick kvarstå tills vidare. 

Johan Palmströms tjänst som assessor vid Amiralitetet motsvarar idag den lägsta 

amiralsgraden. 

De kvarvarande noteringarna i Riksarkivet tecknar Johan som en pliktmedveten 

tjänsteman. Johans svarskrivelse, beträffande hans indragna tjänst, framstår för mig som 

skriven av en man med tyska som sitt ursprungliga modersmål. 

 

Amiralen Lortentz Creutz relaterar vissa administrativa svårigheter med bl a båtsmän 

den 11 april 1676. Klockan 5 på eftermiddagen var hela kollegiet kallat ti ll kungen . 

Sannolikt var assessor Johan Palmström då med, eftersom han var delvis ansvarig för 

sitt tidigare kommisariat. 
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Palmström fick i uppdrag den 14 april 1676 att gå runt till "höga herrar" för att förmå 

dem att utlåna sina privata jakter till örlogsflottan. "Följande skulle tullfrågas: 

Riksamiralen Gustaf Strenbock, rikskanslern Gustaf Baner, herr Gustaf Soop, salig herr 

Gripenhjelms och salig herr riksskattemästaren Bondes båda änkor". Resultatet blev 

mycket klent; att låna ut egendom eller pengar till Cronan var i det närmaste omöjligt 

att få igen. 

 

Det kan tänkas, att Johan Palmström, efter sitt avsked från Amiralitetet, har fått en ny 

syssla som förtroendeman för föräldralösa barn. Redan den 15 december 1676 kan 

Johan låna ut ett mycket stort belopp, 10.000 daler kopparmynt, till underståthållaren 

Jakob Clo. 

 

Det är detta lån, vilket inte Jakob Clo - efter sin död 1700 - hans arvingar, varken kan 

eller vill betala tillbaka, som skapar juridiska processer ända fram till omkring 1710.  

Även arvingarna efter Johan = barnen i första äktenskapet, stämmer Johans andra hustru 

- Christina Nilsdotter-Emporagria, gift Palmström, för att ha undanhållit arvet till 

förmån för sina barn med Johan. 

Denna process är livskraftig ännu 1708, då Johan Palmströms son, Gustaf Palmström, 

skriver till domstolen i detta ärende. 

Det är helt klart, att andra hustrun Christina verkligen undanhöll stora belopp, vilket 

även framgår av bouppteckningen efter dottern Maria Magdalena, den 13 april 1694, 

och hennes make, bagaråldermannen Anders Sohm, vilken avlidit den 10 januari detta 

år. Maria Magdalena död den 31 mars detta år, utan att efterlämna några barn. 

* * * 

Att Johan Palmström skulle ha skrivit sig till Hållerud i Nedre Ullerud, (enligt 

Elgenstierna), är säkerligen helt fel. Detta hänger säkert ihop med att Johans son; också 

han med namnet Johan Palmström (1648-1705) också han var officer i Amiralitetet; om 

än löjtnant. Det är sonen Johan som skriver sig till Hållerud. 

Johan Palmström, fadern, skrev sig säkerligen till Alby säteri, Solna socken, vilken gård 

han, för ett belop 8.000 rd. sp., tillhandlat sig av Gustaf Persson Natt och Dag, den 2 

augusti 1675; fasta 11 juni 1677. 

 
Assessorn Johan Palmström ägde, vid tiden för sin död, bland annat: Enligt Westins 
arkiv 738, Uppsala, sidorna 381, 382: 

- Alby säteri, värde mellan 14.000 och 30.000 daler kopparmynt. 

- Stenhus vid Trädgårdsgränden, osäkert värde, kanske 10.000 daler k. Gård på 

Kungsbacken. 

- Gård på Södermalm, vid Tullporten. 

 

Johan Palmström gift första gången, den 8 november 1646 i Jakobs församling i 

Stockholm, med #244 Anna Wigen (Wigen = Wiger?). Deras barn: 

#302 Johan, född 1648 och död i Nedre Ullered 1705, gift, två gånger.  

#303 Reinhold, född 1651, vidare levnad okänd. **) 

#304 Elisabet, född 1653, död 1691, gift. 

#5 Gustaf, född 1656 och död i Husaby 1710, gift.  

#305 Anna, född 1659, död 1709?, gift två gånger. 
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Johans andra äktenskap, ingånget den 17 oktober 1661, i Nikolai församling i 

Stockholm, med #245 Christina Nilsdotter-Emporagria. Deras barn: 

#4 Nils, född 1662, död 1692, sannolikt ogift  

#12 Catharina, född 1663 och död 1698, gift  

#307 Maria Magdalena, född 1665, död 1694, gift  

#308 Christina, född 1666, död 1695, gift 

#309 Carl, född 1668, död sannolikt före 1694, sannolikt ogift  

#310 Helena, född 1671, gift 1696, död? 

 
**) Kanske levde Reinhold 1668, vid Carls dop, 

 

Christina Nilsdotter Emporagria skrev sig efter adlandet, alltid som Christina 

Palmström. Hon gifte om sig, efter maken Johans död den 1 januari 1686, med 

krigshjälten, överstelöjtnanten # 547 Didrik Tomasson von Eijsen, sannolikt i slutet av 

november eller under december 1688.  

Didrik von Eijsen noteras av Elgenstierna som tidigare ogift, men en jungfru Anna 

Catharina von Eijsen gifte sig med bokhållaren i Kungl Majts Ständers Banco, Jochum 

Björkegren, den 2 maj 1693. 

 

 

Rolf Nummelin,  24 juni 2002, rev. 2004-06-10 

 

 


