
#5 Gustaf Palmström var sønn av Johan Lange Palmstrøm og Anna Wigen. 

Han ble født i 1656 og døde i 1710. Rolf Nummelin forteller videre om Gustaf: 
 

Gustaf Palmström döptes i Jakobs församling i Stockholm den 27 januari 1656. Han dog om 

aftonen den 6 december 1710 på Blombergs säteri, Husaby socken. Han gifte sig 1678 med #6 

Margareta Blanckenfjell, som var född 1646/7 på Silboholm, i Sils socken,  och begravdes den 

15 december 1723. Hon hade bott hos sin son #15 Lars Palmström, på säteriet Essgärdet i 

Husaby, vid tiden för sin död. Gustaf Palmström ägde vid tiden för sin död halva Blomberg och 

hela Essgärdet. 

Margaretas far var #238 Lars Torstensson Blanckenfjell. Lars och hans far Torsten Jonsson 

Bligare har rötter i Dalsland, Örs pastorat. Men Lars var troligen född i Sils socken. Vid tiden för 

Lars födelse bodde sannolikt även hans farföräldrar, Joen Torstensson och Sigrid Svensdotter 

Stålhandske, i Sil. De är begravda där. Lars Blanckenfjells mor, Carin Larsdotter blev begravd i 

sonens grav, men flyttades senare till annan gravplats. 

Torsten Bligare och sönerna Lars och Joen Blanckenfjell var mycket favoriserade av drottning 

Christina. 

Margaretas mor var #241 Christina (= Catharina?) Roos af Hjelmsäter, vars far Måns Axelsson 

Roos var född 1590 på Essgärdet. 

 

Gustaf Palmström hade 1684 inköpt gården Rud på Hammarön i Värmland. På hösttinget den 29-

30 oktober 1684 sökte han lagfart för Rud, första uppbudet. Han sökte därefter sätesfrihet för 

denna gård, vilket emellertid inte beviljades. Den 20 mars 1687 arrenderade Gustaf ut halvparten 

av "Frälsehemmanet Ruudh" till befallningsmannen Nils Swensson Een, enligt kontrakt, 

dagtecknat i Karlstad. Här noteras även, att bonden Erick bliver kvar vid sitt "Halfua bruuk". 

Gustaf ägde fler gårdar i Värmland, i Nedre Ullerud t ex gården Nohlsjö, där Gustafs äldre bror 

Johan "under Brittmässetid" gjort pigan Marit Jönsdotter med barn. Som Johan själv säger vid 

tinget i Kil: "...efter han i dryckzmål Kifwitz medh henne, som han mins uthi drängestugan, 

dher gierningen skedde, ..." 

Det är helt klart, att bröderna Gustaf och Johan har levat nära varandra i sämja, i synnerhet som 

deras hustrur var två systrar. Från vilka brödernas välstånd säkerligen härstammade. 

 

Gustaf Palmström och hans hustru skänker den präktiga volymen till Husaby kyrka, vilken 

kommer att bli den första kyrkboken (= Husaby C:1), och vilken ännu finns kvar vid Göteborgs 

landsarkiv, med Gustafs gåvodevis på latin. 

 

Gustaf Palmströms karriär var soldatens. Han blev kornett 1676 vid Rikskanslerns livkompani till 

häst (=Ulfsparres skvadron), löjtnant där samma år. Senare löjtnant vid Västgöta 

kavalleriregementes fördubblingsskvadron. 

Gustaf Palmström deltog i "Danska kriget" 1676 till 1678. Troligen deltog han i slaget vid 

Halmstad 1676, Lund 1676 och Landskrona 1677. 

Gustaf Palmström finns i Halland, eller Skåne, år 1678. Gustafs far, Johan Palmström, hade 

uppmanat sonen att representera släkten vid riksdagen i Halmstad (3 februari - 22 mars 1678). 

Antingen hade Gustaf inte fått brevet, eller hade han av andra orsaker inte deltaget i 

riksdagsarbetet. Fadern fick senare en reprimand för uteblivandet. 

 

Vid tiden för det stora nordiska kriget, utsågs Gustaf Palmström, tillsammans med många i hans 

umgängeskrets, den 6 september 1700 till ryttmästare. Han lämnade sin tjänst på grund av 

ålderdomssvaghet den 28 mars 1703. 


