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Förbindelsen till den adliga släkten Palmström
Traditionen om förbindelsen är mycket stark i den Göteborgska, Nordbohuslänska och
framför allt den Norska släktgrenen.
I brist på bevis har olika möjligheter framförts av bl a Arnfinn Palmström
Efter mina forskningar sedan 1993, och den något slumpmässiga upptäckten av #28 Jonas
Palmström, född 1704, och #231 Gunnilla Catharina Mormans, född 1725, äktenskap den
30 november 1750, i Fågelås, där föräldrarna fanns antecknade, kan flera teorier
avskrivas.
Man kan nu tänka sig:
1. Adelsmannen #15 Lars Palmström (1681-1735) är fadern på något sätt
2. Man kan tänka sig en förbindelse till Norrköping, där det finns en Palmströmssläkt,
bl a Carl Palmström, född 1707.
3. Christianstad har diverse Palmström i mitten av 1700-talet (där finns även
Morman).
4. Men det troligaste är adelsmannen #302 Johan Palmströms (1648-1705) första barn
utom äktenskapet i Nedre Ullerud, född cirka 1682 till 1686, enligt Kils häradsrätt, i
oktober 1687. Födelsenoteringarna i Nedre Ullerud är inte lätta att läsa, det finns t ex
två olika register för födda. Oftast står fadern angiven, men den 12 oktober 1685
föddes två flickor i Nedre Ullerud. Båda med namn Anna; båda utan fadersangivelse.
Det är mycket sannolikt, att den ena är = Anna Jonsdotter = Jonas Palmströms mor! I
Nedre Ullerud tecknas Johan Palmström ofta som Jean, eller Jacob.
5. I staden Christianstad finns i mitten av 1700-talet, nära varandra både Palmström och
Morman/Murman. Här finns t ex en klockardrängen/tobaksplanteraren Jonas
Palmström, gift med Helena Hörberg, som får dottern Johanna, född den 11 febrauari
1748, och sonen Jonas, född den 17 oktober 1752. Familjen flyttar till Malmö. Sonen
Jonas Palmström flyttar till Domkyrko församling i Göteborg, den 7 oktober 1779.
Han kallas tunnbindargesäll. Det är väl samme man som dog i Uddevalla, den 25 juni
år 1800, av lungsot. Han kallas då tunnbindarmästare och är änkling. Gift med änkan
Anna Blom/Vinberg den 14 november 1783.
I Christianstad finns också artillerihantlangaren Anders Morman, vars dotter Catharina
Maria döptes den 9 augusti 1750.
6. I Stockholm finns vid denna tiden såväl Palmström, som Morman.
7. I Finland, finska skärgården finns flera med namnet Palmström. Professor #55
Arnfinn Palmstrøm kände redan på 1910-talet till dessa personer.
8. Löjtnanten #302 Johan Palmström, nr 867 (1648-1705) var sannolikt gift en gång
före äktenskapet 1681 med #311 Anna Maria (=Annicka) Blanckenfjell 1681.
Inte långt från Christianstad finns den adliga släkten Morman, nr 1868, av danskt
ursprung Mormand. Naturaliserad år 1732 med Johan Anton Morman på Gedsholm,
i Ekeby socken. Någon direkt förbindelse till vår Morman har jag inte funnit. Johan
Anton Morman hade ett flertal släktingar Mormand/Morman, vilka inte fick
svenskt adelskap, boende i trakten.
Det är emellertid klart, att det finns en präst ingift i den adliga släkten Morman vid
denna tiden.
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