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#302 Johan Palmström 
Född i Stockholm den 7 december 1648, döpt den 3 januari 1649 i Jakobs församling i 
Stockholm. Död i Nedre Ullered den 27 december 1705, och begravd den 31 december i den 
"Rooska graven" i anslutning till dåvarande sockenkyrkan. 
När den nya kyrkan byggdes i mitten av 1700-talet kom det gamla valvet att ligga inne i den 
nya kyrkan, där hans epitafium finns uppsatt på väggen. 
 
Johan Palmström var löjtnant vid Amiralitetet; kallas stundom skeppskapten. Johan gifte sig 
på Hållerud med #311 Anna Maria Blanckenfjell den 9 januari 1681. Anna Maria kallas oftast 
Annicka, hon var född den 30 december 1645, sannolikt på gården Silboholm, i Sils socken, 
någon kilometer från Husaby. Hon dog på Hollerud den 20 december 1716 och begravdes i 
den Rooska graven den 17 februari 1717. 
 
Den "Rooska graven" kallas så efter jungfrun Anna Roos, som dött 20 maj 1688, och blev 
begravd här 25 juli. Anna Roos hade efterlämnat ett testamente, daterat den 13 juni 1679, i 
vilket bland andra hennes systerdotter Annicka Blanckenfjell fått vissa legat. I en skrivelse, i 
Lignells arkiv, till Göta hovrätt den 4 september 1688, överklagar Johan Palmström vissa 
delar. I sin inlaga skriver Johan: ”...och min nuvarande hustru Annicka Blanckenfjell...”. 
Detta kan endast tolkas som att Johan varit gift en gång tidigare. 
 
Annicka Blanckenfjells far var ryttmästaren #238 Lars Torstensson, adlad den 8 januari 
1645 under namnet Blanckenfjell, nr 319. Han var född 1618, gjorde en lång tjänst i Europa 
under krigen, återvände hem till Silboholm sårad 1656, och dog den 22 september 1656, och 
begravdes den 7 november detta år på den lilla kyrkogården i Sil, där även han föräldrar - och 
måhända även hans farföräldrar - vilar, belägen något hundratal meter från säteriet. 
Och med utsikt till Husaby kyrkas mäktiga dubbeltorn. 
Lars Blanckenfjell köpte säteriet Silboholm 29 november 1645. Lars och hans fader Torsten 
Jonsson-Bligare var favoriserade av drottning Christina. Silboholm såldes den 7 oktober 
1691, med 1692 års ränta, för att bliva militieboställe. Som sådant kom Silboholm att i den 
adliga släktkretsen vara kvar till och från under någon tid. 
Annicka Blanckenfjells mor var #241 Christina (=Catharina) Roos af Hjelmsäter. Hon var 
född, omkring 1620, och dog mycket kort tid efter sin make, 1657. Paret gifta den 18 mars 
1645. 

Eftersom Annickas syskon kommer att spela en stor roll, nämnes även dessa:  
(#311 Anna Maria =Annicka, född 30 dec 1645, död 20 dec 1716)  
#6 Margareta, född 1646(7?), död på Essgärdet, begravd 15 dec 1723 #528 
Magnus, född 1 maj 1648, död 11 maj 1690 i Sil 
#527 Catharina, född 1649, död 19 juni 1723 på Hollerud, 74 år, 12 veckor och 3 
dagar gammal. 
#529 Beata, född i början av år 1651, död på Svenstorp 10 april 1699 

 
De fem syskonen Blanckenfjells föräldrar dog tidigt och man har spekulerat i vem som tog 
hand om de omyndiga barnen. Deras mormoder på Blomberg i Husaby, Carin Cruus av Edeby 
dog så sent som 27 november 1665, och syskonens farfar Torsten Bligare levde ännu i början 
av år 1673, men var död före våren 1674, enligt mantalsuppgifterna för Skaraborg. 
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