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Hej alla Ni som söker efter Er anfader 

Samuel Sahlströms ursprung! 
 
 
 
Det här skriver jag efter att länge försökt hitta födelseplats och upp-
växtort för tuppuppsyningsmannen Samuel Sahlström som avled i 
Fryksände församling 1795. 
    I samband med släktforskning åt goda vänner har jag kommit i 
kontakt med Sahlströmssläkten från Utterbyn i Fryksände socken, 
vars förste kände företrädare var Samuel Sahlström, som uppges 
vara född 1742. Hans ursprung har hittills varit höljt i dunkel. Fö-
delseplatsen anses ligga i Småland. Det tidigaste vi med bestämdhet 
har kunnat säga om hans ursprung är att han var gift den 19 aug 
1764, vid omkr. 22 års ålder, på Sommenäs i Tidersrum, Östergöt-
land. 

Då jag letade på nätet efter information om Sahlströms födelse-
ort och förfäder stötte jag på både vilseledande och felaktiga uppgif-
ter. I denna situation beslöt jag ägna kraft åt att försöka lösa gåtan 
kring Samuel Sahlströms ursprung. 

För ett par år sedan råkade jag så upptäcka en diskussion från 
2013 i Anbytarforum om denne Samuel. Någon tipsade om en gosse 
som föddes i torpet Rådinge i Odensvi församling i Norra Kalmar 
län år 1742 och döptes till Samuel. Uppgiftslämnaren nämnde sin 
släkting Beata Rising som var fadder vid dopet. Samtidigt pekades 
på en sida i husförhörsboken för 1754 där en Samuel Salström före-
kommer. Han är inhyst i en främmande familj som bor på gården 
Ringsfall. (Se bild sid 8.)  En kommentar var att något kanske hänt 
Samuels föräldrar. Jag tog upp tråden och undersökte allt jag kunde 
hitta om detta. 
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    Härovan ser vi ett litet utdrag ur dopboken för år 1742 i Odensvi. 
På första raden står födelsedatum, föräldrarnas och sonens namn. 
Dessutom nämns deras hem Rådinge. En Beata Rising omnämns 
som fadder.  Jag har lyckats få reda på hennes ursprung som är 
prästsläkten Rising från Risinge i Östergötland. Året därpå gifte 
hon sig med en inspektör Nils Lechard Thorssén från Odensåker i 
Västergötland. Dessa makar bodde på gården Odensviholm, en bit 
norr om Odensvi kyrka. 
    Nils Thorssén var född 1718. Han höll på att utbilda sig till jäg-
mästare. 1743 gifte han sig med den 21 år äldre Beata Rising, den 
välbärgade prostdottern. Om henne berättades att hon redan från 12 
års ålder biträdde sin far som vittne vid hans dopförrättningar, ett 
uppdrag hon tydligen fortfarande ägnade sig åt. 

Beata avled hastigt 1747. Hon efterlämnade inga barn. Nils åter-
finns i fortsättningen på gården Ringsfall en bit söder om Odensvi. 

 
På nästa sida ser vi en karta över Finspångtrakten där Risinge 

ligger. 
Prästgården och kyrkan är markerade liksom Stjärnviks gård 

som förr hette Börsjö och var sätesgård för en gren av ätten Du Ri-
etz. Till denna släkt hörde också godset Sommenäs i Tidersrums 
socken i södra Östergötland. Det var där Samuel Sahlström 1764 
firade bröllop med Maria Chatarina Du Rietz, född på Börsjö 1747. 
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     På Risinge prästgård föddes 1639 Samuel Rising som senare åter-
finns som kyrkoherde och prost i Hallingeberg i Kalmar län. Vår 
Beata Rising var hans dotter och föddes där 1697. Till pastoratet 
hörde Odensvi med egen kyrka och sockenpräst.  

        I Odensvi församlings arkiv kan man finna släktingar till Beata 
Rising, t.ex Agneta som gift sig Rysted. De tycks vara verksamma i 
församlingsarbetet och bosatta på gårdar med anknytning till kyr-
kan, t.ex. Odensviholm nära kyrkan och Ringsfall ett stycke söder 
därom. 
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     Jag tog fasta på vad som föreslogs från Anbytarforum beträffan-
de Samuel Jakobssons föräldrar och letade i boken över döda.  Med 
bestörtning kunde jag konstatera att Samuel Jacobsson hade dött 
vid 6 års ålder!! Och familjen hade väl flyttat från orten. (Se härne-
re) 

 
 

       Efter detta oväntade besked tog det hela en ny vändning.  Upp-
täckten av Samuel Jakobssons död kändes först som ett nederlag i 
forskningsarbetet. Men det blev en förenkling. Jag fick nu inrikta 
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mig på det spår som fanns kvar, Samuel, född 1742, som bodde hos 
makarna Thorssén och Krögerström och funnits med där så länge 
dessa bott tillsammans. Dessutom hette gossen Salström! Visserli-        
gen utan h i namnet, men det berodde nog på prästens sätt att skri-
va!                                                                                                                                                                              

      Var kom han ifrån och vilka var hans föräldrar? På nätet före-
kommer en uppgift att han skulle vara son till Nils Lechard Thors-
sén. Jag ställde mig skeptisk till detta.  Samuel var född 1742 och 
då borde han ha varit med i familjen hos Nils Thorssén och Beata 
Rising. Och hon dog ju barnlös!        

 
                                                     * 
 
 

     Så hittar jag detta i husförhörsboken för 1751.  
 

  
    
      Thorssén har alltså gift om sig efter Beata Risings bortgång 

1747. Den nya hustrun heter Anna Regina Robach. Födelseboken 
ger  andra  uppgifter  än  husförhörsboken  på både mor och döttrar. 
– Regina var född 1735, Ingeborg Chatarina 1749 och Magdalena 
Beata 1751! Kort efter yngsta dotterns födelse avled tragiskt nog 
hennes mor endast 16 år gammal. – Lägg märke till att moderns 
namn är överstruket. 
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     Det blev ett kort äktenskap som slutade i tragik.  Men dess 
inledning  hade också märkliga inslag. Anna Regina Roback var 
född i april 1735.  I augusti 1748 lämnade hennes blivande make in 
en ansökan hos rikets högsta rättsinstans om att få gifta sig med 
henne, vilket beviljades. Brudens föräldrar hade tillstyrkt och 
församlingsprästen i Blackstad lämnat oriktigt intygande om ålder. 
I oktober stod bröllopet. Bruden var 13 år och 6 månader gammal!  
 

                                              * 
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På förra sidan ser vi ett utsnitt ur husförhörslängden för Odensvi 
församling år 1754. Nu tituleras Thorssén jägmästare och har bildat 
familj med Maria Helena Krögerström. Och de har fyra barn från 
ett till tolv år gamla!   
     Vi kan se att döttrarna Ingeborg Catharina och Magdalena Beata 
från Thorsséns förra äktenskap finns med liksom Samuel Salström. 
Lille Lechard är makarnas gemensamma barn, som föddes 12 dec 
1753.   
     Jag tycker det verkar mycket sannolikt att Samuel är Helenas 
bidrag till den här hopsamlade familjen.  
     Under hela den tid vi bevakat händelserna borde vår Samuel, om 
han vistats i Odensvitrakten  ha redovisats någonstans, t.ex. i hus-
förhörslängder. Det motsäger ju uppgiften att han skulle vara 
Thorsséns son. Som vi dessutom ser, tar ju Thorssén hand om sina 
döttrar från förra giftet. Varför skulle han då ha gömt undan Samu-
el om denne varit hans son?! – Så vi kan säkert avfärda denna upp-
gift!  
    Jag menar således att Samuel kommit till Odensvi i Helena Krö-
gerströms sällskap. Huruvida han var hennes son borde gå att utrö-
na om vi kunde hitta Helenas ursprung.  Och efternamnet!  Nog 
borde gossens far heta Sahlström!  

 
 

Jag har under det här arbetet gått igenom åtskilliga gamla hand-
lingar från Odensvi och området däromkring men även från andra 
orter i norra delen av Kalmar län. Ingenstans har namnet Sahlström 
hittills synts till, vare sig med eller utan h i stavningen. Det är först 
i folkräkningen 1890 som detta efternamn dyker upp på ett par stäl-
len..  

Eftersom jag räknar med stor sannolikhet för att vi har ”rätt” 
man tänker jag driva den teorin eller hypotesen om man så vill.  

De två vuxna i familjen skall enligt vad jag kunnat läsa i släkt-
krönikor så småningom sluta sina dagar där de nu bodde, alltså på 
Ringsfall.  Vad krävs då för att Samuel skall kunna motsvara min 
teori och vara den unge man som vid 22 års ålder blir känd för ef-
tervärlden?   Jo givetvis bör han lämna Odensvi och skaffa sig ut-
bildning någonstans. 

Och så långt tycks teorin hålla. – Sista gången han syns till i 
Odensvi  är i en husförhörslängd från 1757.  Då är han alltså 15 år. 
Men även de två vuxna i familjen tycks tillfälligt lämna Odensvi 
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då, och låta andra ta hand om de övriga barnen.  Men vid ett hus-
förhör, efter ett par år, är föräldrarna åter hos sina yngre barn. Man 
har måhända installerat Samuel vid någon utbildningsanstalt el. dyl.   

Jag fortsätter bevaka familjens förehavanden och finner det för-
väntade, nämligen att även sonen Lechard kom att lämna hemmet i 
tonåren. Denne skaffar sig småningom en aktad ställning i Vim-
merby som Stadsnotarie och Rådman. 

  
Det kanske aldrig kommer att kunna bevisas att den Samuel det 

här har handlat om är Värmlandssläktens anfader, men jag tycker 
det finns en hel del som talar för det. Tills vidare får vi väl förmoda 
att det är honom vi mött tillsammans med hans styvföräldrar i 
Odensvi, den ort där han tillbringade åtminstone den senare delen 
av sin barndom.        

 
 

 
 

 
 

                               Nytändning 
 
Det har gått en tid sedan jag skrev de tidigare sidorna.  
Det har inte gått att släppa tanken på de personer jag hittat i de 

gamla småländska kyrkböckerna. 
Sahlström – namnet jag försökt hitta i Småland finns ju bevisli-

gen i Torsby! Kanske någon där kunde lämna bra information. Jag 
vände mig till en känd Torsbybo, Håkan Larsson som jag tidigare 
kände. 
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Håkan tipsade mig genast om en släktforskare Lennart Finnson 
som faktiskt är ättling till Samuel Sahlström och bedrivit forskning 
om sin anfader i flera tiotals år! Det blev en värdefull – ja, avgö-
rande kontakt.  

Lennart hade hittat namnet Sahlström i sydöstra Småland, södra 
delen av Kalmar län. I orter som Högsby och Långemåla fanns 
namnet. När jag frågade honom om namnet Krögerström blev det 
också träff! Han hade mycken kunskap om familjer och orter i om-
rådet. 

Arbetet gick nu in i en ny fas. Det jag tidigare beskrivit var hän-
delser under 1740- och 50-talen, mest i och omkring Odensvi i nor-
ra kalmar län. Nu förflyttade vi oss bakåt i tiden – till 1730-talet, 
alltså tiden före vår Samuels antagna födelseår. Och nu gällde in-
tresset områdena i södra delen av länet – Kalmartrakten. 

För mig gällde det att hitta personer med namnen Sahlström och 
Krögerström som kunde passa in i pusslet. Och för Lennart måste 
det ha varit stimulerande att äntligen känna vittring av huvudperso-
nen i dramat, Samuel själv! Nu kunde vi utnyttja varandras rön och 
det ledde arbetet framåt! 

 
I Kronobergs län ligger Älmeboda, inte så långt från gränsen 

mot Kalmar län och några mil västerut från Kalmar.  Ur en husför-
hörslängd därifrån för åren 1735-41 kommer utdraget som vi ser 
här. Det beskriver familjen i kaptensbostället Makrismåla. 

 

 
 Utdrag ur husföhörslängd från Älmeboda församling från 1735-41 
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Den ”wälborne” kaptenen har faktiskt ett namn som vi känner 
igen från Fryksände – Johan(Jan) Hinric Sahlström! Han var kapten 
vid Kalmar regemente och tillhörde Smålands fotfolk. 

Maria Helena Krögerström minns vi från Odensvi i norra delen 
av länet. En uppgift, jag hittat på nätet gör gällande att denna dam 
föddes i Långemåla, Högsby 1720. Åldern stämmer väl med ål-
dersuppgifterna som jag tidigare sett i Odensvi kyrkohandlingar. 
Och platsen!  Ja, det var ju området vid Högsby – Långemåla, som 
Lennart nämnde!   

 

 
 Kartan visar området väster och norr om Kalmar 
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Vid barndop var det vanligt att man bjöd in känt folk att närvara 
som vittnen. Det förgyllde ju tillställningen. Så gjorde man i 
Odensvi och så även i Långemåla.  Jag gick igenom dopböcker för 
tiden från mitten av 1730-talet och framåt i Långemåla församling 
och hittade bl.a. de bekanta namnen Krögerström och Sahlström. 

 
Under senare halvan av 1730-talet förekom en jungfru Maja-

Lena Krögerström som dopvittne.  Jag anade att det var fråga om 
den Maria Helena som vi hade mött i Odensvi på 1750-talet till-
sammans med Nils Thorssén. Jungfru Maja-Lena bör ha varit i övre 
tonåren när hon var dopvittne i Långemåla. Hon bevistade ett antal 
barndop under några år fram till 1739.  I augusti detta år, vid det 
sista av dessa tillfällen hade hon sällskap av vår kapten Jan Hinric 
Sahlström och hon benämndes då hans fru!  Hon bör då ha varit 18 
– 19 år gammal. 

Vi tar åter en titt på utdraget från Älmebodas husförhörslängd 
(sid.11), som beskriver förhållandena från 1735 och en bit in i 
1740-talet. Där finns kaptenen, frun, jungfrun dottern och sönerna, 
herr Johannes och herr Fredrick, vilket tyder på att kaptenen varit 
gift förut. 
     Jan Hinric Sahlström har således gift om sig med Maja-Lena 
Krögerström senast år 1739! Eftersom han tituleras kapten i hus-
förhöret bör detta gälla 1740-talet. Han tycks nämligen fått beford-
ran i samband med utbrottet av Hattarnas krig mot Ryssland i tidigt 
40-tal! Han tillhörde ju Kalmar regemente som deltog i kriget.  
 

Om vi är på rätt väg i jakten på Samuel Sahlström, bör det ju ha 
fötts en gosse i familjen hos Maja-Lena och Jan Hinric 1742. Om 
det skett i Långemåla, moderns gamla hembygd, kan vi inte veta  – 
redovisningen av födda där detta år är mycket bristfällig 

I kaptensbostället i Makrismåla där de bott som nygifta, var de 
nog inte kvar nu när kriget brutit ut och kaptenen säkert låg i fält. 

Från åren som närmast följer kan vi inte hitta några uppgifter om 
det här paret. Flera personer med deras efternamn förekommer 
emellertid,  framför allt i dopboken från Långemåla församling som 
faddrar och vittnen.  

.  
I boken över döda och begravda för Älmeboda församling hittar 

vi så kaptenen Jan Hinric Sahlström. Den 6 februari 1748 har han 
avlidit på sitt boställe i Makrismåla, Älmeboda socken i en ålder av 
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ca 60 år. Om våra beräkningar stämmer är änkan 27-28 år och de-
ras son 6. Vi kan också konstatera att kaptenen var född omkring år 
1687.  

 
                                             
                                              
Vi återvänder till Odensvi och 1750-talet. Som vi redan tidigare 

sett är Maria Helena Krögerström då gift med jägmästaren Nils Le-
chard Thorssén från Odensåker i Västergötland. Han var nog vid 
det här laget väletablerad i Odensvi.  Men hans fru, vilka kontakter 
hade lett till att hon kom hit? – och när kom hon?  Vart tog hon vä-
gen efter maken, kapten Sahlströms död 1748? Det vet vi inte, men 
ett rimligt antagande är väl att hon som ensamstående ung mor sök-
te sig till den gamla hembygden i Högsby och Långemåla. Här 
fanns både hennes och Jan Hinrics släktingar. En trygghet även för 
gossen Samuel! 

Vid mina fortsatta efterforskningar har jag inriktat mig på de 
båda släkterna Sahlströms och Krögerströms engagemang i kyrkli-
ga verksamheter, speciellt dopförrättningar och deras förmodade 
samarbete kring detta. Här kommer också tankarna in på Maria He-
lenas tidigare engagemang för kyrkan. Och hur mycket kände man 
till om varann i de olika socknarna? 

 
 
I Högsbys kyrkböcker för tiden kring 1750 kan man se att  

komministern  Mgr Olof  Fagerroth  ofta hade faddrar med efter-
namnen Sahlström och Krögerström på sina barndop.   Det hände 
också att han var fadder tillsammans med  dessa människor. 

 
Komministern Olof  Fagerroth,  f. 1714,  titulerades ibland In-

spektör. Han var född i trakten och gift sedan 1747 med en kap-
tensdotter från Fliseryd. Makan Hedvig Billingberg dog i juli 1752 
och Olof blev ensam med tre minderåriga barn. I artiklar på nätet 
läser jag om detta och om vad som sedan följde. 

 Olof var inte ensam länge.  Redan 2 februari året därpå sam-
manvigdes han med Anna Margareta Thorssén, syster till jägmästa-
ren Nils Thorssén i Odensvi!  
     Nu steg spänningen ett snäpp till!  I vigselboken för 1753 i 
Odensvi hittade jag så det här. Det står som ett tillägg vid årets slut. 
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     Vigseln ägde alltså rum på Ringsfall, Odensvi!!   Det var ju där 
Maria Helena och Nils Lechard bodde!  Nu tycker jag mig ha fått 
ett klart besked angående kontakter mellan människorna vi mött i 
Odensvi resp. Högsby-Långemåla. – Visst hade de kontakt med 
varandra! 
    Min nyvunna kännedom om dessa händelser gör mig nu helt 
trygg i övertygelsen att Jan Hinric Sahlströms änka Maja Lena 
Krögerström är samma person som den Maria Helena Krögerström 
vi mött i Odensvi tillsammans med sin son Samuel. 
  
     Och låt oss nu diskutera situationen vid tiden för bröllopet i 
Ringsfall. Vi vet att Maria Helena skulle bli inskriven 1754 i en 
husförhörslängd som boende där tillsammans med sin make Nils 
Lechard Thorssén.  Men när hade hon flyttat dit?  Vi vet också att 
Nils förlorat sin förra fru över ett år tidigare och nu stod ensam 
med sina två små döttrar. Helena kom kanske som bröllopsgäst och 
stannade kvar. – En räddande ängel som prästen i Högsby hade 
med sig!  
     För att fullständiga bilden av tröst och nyuppkommen lycka kan 
jag lägga till att paret Nils Thorsén och Maria Helena Krögerström 
på Ringsfall  fick sonen Lechard Thorsén drygt 10 månader senare! 
     Jag har inte hittat något i Vigselboken om Nils och Maria Hele-
na men sannolikt skedde deras vigsel om inte samtidigt så i varje 
fall nära i tid med hans systers. Vi kan lägga märke till att denna 
senare notering inte gjordes förrän vid årets slut, dvs man hade 
glömt anteckna vid vigseltillfället. Samma sak kan ju ha hänt med 
Thorsséns vigsel!   
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     Även om jag är helt övertygad om att vi hittat Sahlströmssläk-
tens förfader vill jag ytterligare stärka indiciekedjan med en iaktta-
gelse kring några dopnamn.  Vi tar då först Jan Hinric och hans 
förmodade son Carl i Långemåla på 1740-talet.  Samuels son i 
Värmland fick namnet Carl Henrik, ett namn från vardera farbror 
och farfar. I nästa generation hos Sahlströmmarna i Fryksände fin-
ner vi namnet Jan Henrik – samma som farfars far, kaptenen!  
 
     Berättelsen har beskrivit en lång  räcka av händelser och förete-
elser som lett till en viss grad av sannolikhet. Vi har inte sett det 
avgörande beviset, d.v.s. Samuels namn i någon födelsebok, men 
jag tycker likväl att slutledningen måste bli, att vi hittat Samuel 
Sahlström som barn och tidig tonåring och även hans föräldrar. – 
Allt det här kan väl inte vara en rad missvisande tillfälligheter, utan 
snarare den rena sanna verkligheten!  
 
     Jag vill nämna något om Samuels föräldrars bakgrund. Det byg-
ger i stort på Lennarts forskning. 
     Samuels far var född 1687  i det dåvarande svenska landskapet 
Ingermanland av svenska föräldrar.  I Jan Henriks barndom erövra-
de Tsar Peter I den gamla svenska staden Nyen vid floden Neva 
och anlade där Sankt Petersburg. I 20-årsåldern deltog Jan Henrik i 
slaget vid Neva som utkämpades just i denna bygd 1708. Och i  det 
blodiga slaget vid Hälsingborg 1710  var han också med. Det finns 
säkert mer att läsa om honom i militära längder.  
     
      
    Samuels mor Maria Helena var också av en släkt som hade an-
knytning till krigsmakten. Mattias Krögerström, möjligen bror, tro-
ligare kusin, var hovkvartermästare vid slottsgarnisonen i Kalmar. 
Han gifte sig 1747 med en dam från Högsby. De bodde sedan i Hu-
seby, Högsby. Mattias förekom också som fadder vid  barndop. 

 
Den här berättelsen har växt fram allt efter som jag 

lyckats komma vidare i forskningen. Därför har det blivit 
snabba hopp fram och åter i både tid och rum. Denna 
brist på kronologisk ordningsföljd vill jag i någon mån 
råda bot på genom att här följa upp det hela med en för-
enklad sammanfattning i just – kronologisk ordning. 
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Vi tar det från början.  
 
Ingermanland 
Småland var det ju, så vi borde väl börja där. I södra delen av 

Kalmar län – i området NV om Kalmar och Högsby med områ-
de har släktnamnet Sahlström sedan länge förekommit. Men vi 
skall ändå starta på en plats längst österut i det dåvarande svens-
ka riket – i Ingermanland!  Där föddes år 1687 i en svensk familj 
en gosse som fick namnet Johan (Jan) Hinric Sahlström. Han 
fick militär utbildning och deltog redan som 20-åring fänrik i 
slaget vid Neva 1708. Floden Neva mynnar i Finska Viken, där 
Sankt Petersburg nu ligger. Ryske tsaren Peter hade då erövrat 
området och börjat anlägga staden. 

Två år senare, 1710, deltar Jan Hinric i det blodiga slaget vid 
Hälsingborg. Längre fram är han kapten vid Kalmar regemente 
och det är som sådan han småningom framträder för oss i denna 
del av Småland, som troligen varit hans anfäders hembygd.  

 
Östergötland. 
Nästa nerslag får bli i Östergötland, också mot slutet av 1600-

talet. På några platser där bor företrädare för den inflytelserika 
släkten Du Ritz, som utgår från fransmannen Gregoire Francois 
Du Rietz, drottning Christinas livläkare. Vi ska särskilt upp-
märksamma bruket Börsjö i trakten av Finspång. (Se kartan sid 
5).  Det ägdes småningom av sonsonen  Carl (Charles) Du Ritz, 
född där 1692, liksom  godset Sommenäs i Tidersrums försam-
ling i södra Östergötland.    

 
 Börsjö kallas numera Stjärnvik. Det ligger i Risinge socken, 

rätt nära kyrkan  (Se kartan sid 5 ). 
Prästsonen från Risinge, Samuel Rising född 1639 blev 1679 

kyrkoherde i Hallingebergs pastorat i småländska Tjust, där 
Odensvi ligger. 1697 föddes hans dotter Beata. Vi kommer att 
möta henne längre fram. 

 
Odensåker. 
Vi vänder blickarna mot Västergötland, närmare bestämt 

Odensåker. Där föddes år 1718 Nils Lechard Thorssén. Han tog 
sig i unga år till de aktuella trakterna i Småland och kom som vi 
skall se att spela en viktig roll i den här historien. 



18 
 

 
Långemåla, Högsby. 
I Långemåla föddes 1721 Maria Helena Krögerström. Som 

ung kallades hon Maja-Lena. Namnen Krögerström och Sahl-
ström bars av ett antal familjer i denna trakt. Jungfru Maja-Lena 
sågs då och då som fadder vid barndop. Mera om henne senare. 

 
Makrismåla, Älmeboda.  
Kaptenen Jan Hinric Sahlström bodde här på sitt boställe, ti-

den kring 1730 med fru Kristina och tre barn. Kristina dog 1737. 
Snart därefter omnämns han som fadder vid barndop i  

 
Långemåla. 
Den trakten torde ha varit hans förfäders hembygd.  En annan 

militär, Carl Sahlström, troligen Jan Hinrics son, syns också på 
barndopen.  

Vid ett dop mot 1730-talets slut deltog som vittnen både kap-
tenen Jan Hinric Sahlström och Maja-Lena Krögerström. Hon 
kallas då hans fru!   

 
Någonstans i Småland 1742  
Samuel Sahlström föds  av föräldrarna Jan Hinric Sahlström 

och hans hustru Maria Helena Krögerström. 
År 1741-43 är det krig med Ryssland, där Kalmar regemente 

deltar. Kapten Sahlström är nog i fält när sonen föds. Vi saknar 
notering i födelsebok men har godtagit födelseåret 1742. Vi kan 
inte peka ut födelseplatsen men känner föräldrarnas hemadress 
som är Makrismåla, Älmeboda! 

 
Odensvi 1742    
Beata Rising bevistar en dopceremoni som fadder.  Barnet får 

namnet Samuel. Fadern heter Jacob Olsson.  
Märkliga tillfälligheter leder till att man på Anbytarforum 

bedömer att denne gosse är den eftersökte Samuel Sahlström. 
Emellertid har man missat det faktum att Samuel Jakobsson dött 
redan vid 6 års ålder! Tyvärr kan man fortfarande läsa i artiklar 
här och var om denne Samuel Jakobsson som varande Sahl-
strömssläktens anfader! 
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Odensvi 1743-47. 
Här gifter sig 28/12 den nu 25-årige Nils Lechard Thorssén 

med Beata Rising, som hunnit bli 46. 
I husförhörslängd från 1743 är de inskrivna under adressen 

Odensviholm som ligger ett stycke norr om kyrkan. Detta är det 
tidigaste man kan finna om denne Nils Thorssén i Odensvi 
kyrkböcker. 

Beata Rising dör hastigt 1747. Om henne finns uppgifter som 
visar att hon var sin far prostens hjälpreda sedan tidiga år.  

Hennes äktenskap med Nils Thorssén blev kort, men vi kan 
nog räkna med att hon hann förmedla en hel del information om 
förhållandena i sin fars hembygd i Risinge. Man kan lätt före-
ställa sig goda kontakter mellan familjerna Rising på prästgår-
den och Du Rietz på Börsjö.  

Det är rimligt att betrakta fostersonen Samuels val av maka i 
ljuset av vad Thorssén kunde berätta om släkten Du Rietz.  

 
Makrismåla 1748 
På sitt kaptensboställe Makrisboda dör Jan Hinric Sahlström 

den 6 februari. Vart hans hustru Maria Helena och sonen Samuel 
sedan tar vägen har vi inga uppgifter om, men ett rimligt anta-
gande borde vara till den gamla hembygden i Långemåla, Högs-
by. 

 
Ringsfall, Odensvi 1749-51 
Efter Beata Risings död har Nils Thorssén flyttat från Odens-

viholm till Ringsfall en bit söder om kyrkbyn och gift om sig 
med Regina Robach, född i april 1735!  Tragiskt nog dog hon i 
okt 1751 efter att ha fött sitt andra barn!! 

 
Från Högsby till Ringsfall i Odensvi 1752-53 
Komministern Olof Fagerroth är sedan sommaren 1752 än-

keman och står ensam med tre minderåriga barn. Men detta va-
rar inte så länge. Han tycks ha kontakter med Nils Thorssén i 
Odensvi. I början av året 1753 firar Olof bröllop med Nils syster 
Anna Margareta  hemma hos Nils på Ringsfall.  

Mot slutet av året fick Jägmästare Thorssén på Ringsfall en 
son med sin fru Maria Helena Krögerström. Han var nu gift för 
tredje gången.  
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Hade man ordnat dubbelbröllop? Hade Maria Helena anlänt 
till Ringsfall tidigare, eller var hon gäst vid Fagerroths bröllop?  

Det här pekar väl på att hon vistats med sin son Samuel i 
Högsbytrakten efter förre makens död.  

Man får betänka att alla de här människorna i viss mån till-
hörde den kyrkliga kretsen och torde haft rätt god kännedom om 
varandra över sockengränserna. 

 
Odensvi 1754 
I husförhörslängden finns hela familjen Thorssén- Kröger-

ström- Sahlström antecknad på gården Ringsfall. Alla familje-
medlemmarnas ålder är noterad. (Se bild sid 8.) 

 
Odensvi 1757. 
I husförhörslängden detta år är Samuel med för sista gången. 

Han är då 15 år.  
Samuels blivande svärmor Margareta Wiman dog mot slutet 

av året. 1759 dog hennes man Charles Du Rietz som måhända 
hunnit träffa sin blivande måg. 

 
Odensvi 1760 
Nu saknas de vuxna och Samuel i husförhörslängden och på 

Ringsfall bor de yngre barnen tillsammans med andra männi-
skor. 

 
Odensvi 1763 
De vuxna har nu återvänt till sina småttingar utan sällskap av 

Samuel. De bor nu på Odensviholm för att senare flytta tillbaka 
till Ringsfall, där Maria Helena och Nils Lechard kommer att 
tillbringa resten av sina liv. 
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   Lite kompletterande information att diskutera. 
 
                                 TJUST 

 
 

 
 
     Här ser vi kartan över Tjust härad som ligger nordligast i Kalmar 
län. Det består av de två häradsdelarna norra och södra Tjust, där både 
Gamleby och Odensvi ligger i den södra, en dryg mil isär. Gamleby 
var administrativt centrum och säte för häradsrätten.  
     Under tre årtionden i början av 1700-talet, fram till 1733 hette hä-
radshövdingen i Tjust Gustaf Samuel Du Rietz och var kusin till Carl 
Du Rietz på Börsjö, Samuels Sahlströms blivande svärfar. 
     Jag nämnde tidigare Prosten i Hallingebergs pastorat, Samuel Ri-
sing, Beatas far. Han var samtida med häradshövdingen och född på 
Risinge prästgård i grannskapet till Börsjö!  
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  Min kommentar till dessa fakta är att det är fullt möjligt att Maria 
Chatarina besökt släktingar i dessa trakter i sin gröna ungdom. Dess-
utom var vid denna tid det ovanliga släktnamnet givetvis välkänt i 
trakten. 
     Vi vet att Samuel hälsade på i hembygden i Odensvi då och då un-
der sin utbildningstid i Karlskrona. Tillsammans med sin mor och 
styvfar har han noterats i dopböckerna som vittne vid barndop.  
     1764 stod bröllopet på Sommenäs, men var mötte Samuel först sin 
tillkommande?   
     Rätt nära efter giftermålet lämnade han sin tjänst vid flottan och de 
unga makarna vistades i Vadstena där Samuel tycks ha tillägnat sig 
kunskaper i tullhantering. Där har de också fått sitt första barn.  
    
   Det här senaste har Lennart berättat för mig och om bl.a. detta har 
han bedrivit mycken forskning som han får lov att presentera så små-
ningom. Så jag sätter punkt här.  
                                                  * 
 
        Som avslutning några småländska bilder från nätet 
 

 
Ringsfall, där Samuel bodde i några år. Gården ligger bara  
ca 100 m  från allmän väg. 
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     Ringsfall  ca 100 meter till höger 

 
 

 
  Skylt till Odensviholm en knapp kilometer norr om kyrkan 
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                  Värlebo by utanför Långemåla.  Sannolikt var det här 
                  Samuels förfäder levde. 
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        …och här följer två bilder från Risinge i Östergötland. 
 

       
     Santa Maria kyrka i Risinge 
 

                    
                          Interiören 
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Det jag här har berättat är förhoppningsvis av intresse för den som söker 
Samuel Sahlströms ursprung. 

En andra del som handlar om den unga familjens vidare öden har 
utlovats av Lennart Finnson. 

                           Bilderna är från Google Maps. 
Texten får användas fritt, men hänvisa gärna. 

  
Sunne i okt 2019 

Med vänlig hälsning 
David Myrehed  

 


