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Årsmötet 12 mars 2008
Text: Hans Wilensjö Foto: Tor Wiklund

Tjust Släktforskarförening höll sitt årsmöte på sedvanligt vis på Utkiken den
12 mars inför ca 50 medlemmar.
Efter parentation över avlidna medlemmar
så valdes Bertil Eriksson att leda årsmötet
och Valdy Svensson att protokollföra mötet.
Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att
styrelsen haft 11 styrelsemöten under året
samt 8 föreningssammankomster. Vidare så
har det anordnats kursveckor i Gamleby
och Släktforskningens och arkivens dag
och populära pratkvällar. 6 Studiecirklar
har genomförts och soldat och avskrifter
till nya PLF CD- skivor har genomförts av
medlemmar för åren 1921-1935 födda,
vigda och döda.
Medlemsantalet vid årets slut var 604
stycken och vår forskarlokal har besökts
av ca 2500 personer under året. 2 medlemmar representerade föreningen, på Förbundets Släktforskardagar i Halmstad.

Nästa nummer av
Wåra Rötter
kommer i september 2008
Material senast
15 augusti 2008
Ni får gärna tipsa våra
redaktörer
2
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Numera är vår forskarsal uppkopplad mot
Internet, samt att under året har två datorer
inköpts och en dator har skänkts till föreningen.
Förenings tidning har utkommit med 4
nummer under året och är samtidigt en stor
utgiftspost i föreningen. Därmed är vi över
i den ekonomiska rapporten vilken visar ett
underskott för det gångna året.
Efter ansvarsfrihet till styrelsen vidtog val
av ny styrelse och det blev omval på alla
poster och därmed styr Hans Wiberg föreningen 2 år till. Kaffe- och lotterikommittén utökades ytterliggare med en person och till slut omvaldes även valkommittén.
En del medlemmar förärades blommor för
bra utfört arbete under året.
Därmed avslutade årsmötets ordförande
Bertil Eriksson och tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

NYA TIDSKRIFTER FINNS I FORSKARSALEN
INNEHÅLL I DET HÄR NUMRET
Sid. 2-3
Sid. 4
Sid. 5
Sid. 6-7
Sid. 8
Sid. 9-11
Sid. 12

Årsmötet. Smålands Flora. Profilen. Disgenkursen.
Släktforskningens dag. Våren – Sommarens program. Nya medlemmar.
En Karolins flykt från Ryssland del 11.
Ny bok om Frödinge.
Roger Mörk. Ett Gårdsarkiv berättar.
Släkten Licenius del 2.
Veckokursen på Gamleby Folkhögskola

föreningsnytt
Gunvald Bruce berättade om Smålands flora på
Text: Hans Wilensjö Foto: Tor Wiklund
Årsmötet
Därefter visade Gunvald vackra bilder från
vårt kulturrike och då både på blommor,
gamla byggnader och vackert betande
kohagar som är det viktigaste styrmedlet
för att bevara vår unika flora i Småland.
Vår blomma Tussilago nämner inte Linné
vid sina resor genom Småland och tänker
vi efter var den ganska ovanlig på 1930
talet för att idag var en mycket allmän
blomma. Även inventeringen åren kring
1870 var det en mycket sällsynt växt.

Småland har en mycket omväxlande natur
och geologi från kustlandet i öster upp till
höglandet och ner mot Jönköping. Söderut
mot Blekingegränsen och väster ut mot
Halland som förr i tiden tillhörde Danmark.
Vårt jordbruk har gått från småskalighet till
stordrift både i jordbruk och skogsbruk.
Detta medför att vissa blomsorter ligger i
farozonen att utrotas.
En inventering av vår flora gjordes åren
1860-70 och 100 år senare gjordes detta
om igen och då under åren 1978 och är
ännu inte avslutad. Grundligare inventering
har gjorts på ytor som är 5x5 kilometer och
ca 1400 rutor har vårt Småland inrutats i.
Detta medför att det går åt mycket frivilliga personer att utföra denna stora inven-

tering och har resulterat in en mycket fin
bok kring vår unika flora i Småland. Kontrollen har utförts i torra, fuktiga och blöta
marker.

Gunvald Bruce avtackades med blommor
och applåder för ett mycket intressant ämne
som ligger mycket nära vår släktforskning.
Därefter bjöd föreningen på kaffe och 3
lotterier hade sålts med många glada vinnare.

Profilen – Ulla-Lena Johansson
Text: Lars Oswald Foto: Hans Wilensjö

Det bildades en arbetsgrupp under Lars
Oswalds ledning och bestod av 4 damer.
Nu har gruppen av hälsoskäl blivit mindre.
Född och uppvuxen i Arboga. Kom till Västervik 1967. Började släktforska 1973. Det
resulterade i att Ulla-Lena började hålla
kurser i släktforskning, samt givit många
skolelever de första stegen i släktforskning
genom ämnet fritt valt arbete. Hon var med
från starten av TSF, där hon var ledamot
under fler år, både som kassör och sekreterare. När det stora arbetet med att kartlägga
soldater och båtsmän inom Norra Kalmar
län började 1987 var hon med från starten.

Men Ulla-Lena och Berit kämpar vidare.
När föreningen startade upp jourtjänsten i
forskarsalen var Ulla-Lena en av de första
som anmälde sig och tog ett pass en gång i
veckan. Ulla-Lena har alltid i mån av tid
ställt upp för föreningen. Under vår, sommar och höst, får vi åka ut till Ekhagens
golfbana för att hitta henne eftersom golf
är en stor hobby som hon bedriver med
framgång enligt resultatlistorna.

Att skriva in våra anor och få ut en förstålig pappersvara var ett kapitel och att föra
in bilder på förefäder, hur anteckningar
med mera kan skrivas in.

Invar och Börje i aktion

Disgenkursen
Text: Hans Wilensjö Foto: Tor Wiklund

Dis - information om programmet för oss
släktforskare på brandstationen.
Lördagen den 20 januari hade vår förening ordnat med information kring vårt data,
Dis program som är ett bra program för oss
släktforskare.
Två representanter för Smålands Dis- förbund hade information om vad programmet kunde utföra under förutsättning att vi
som användare förstod alla finesser.

Tyvärr anser undertecknad att kursen hölls
för oss vanliga på lite för hög nivå och t.ex.
kartor som endast ett par medlemmar jobbade med föredrogs under ett par timmar.
Våra lite enklare frågor tog alldeles för kort
tid att diskutera därmed. Källförteckning och
hur de bör/skall skrivas var inte så noga med.

Alltnog dagen var givande och vi lärde oss
en hel del. Hans Wiberg stod för ett gott
kaffe.
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föreningsnytt
Släktforskningens dag lördagens 15 mars 2008
Text: Lars Oswald Foto: Hans Wilensjö

Tjust släktforskarförening var representerad både i Västervik och Gamleby. I
Gamleby på Biblioteket var det fullt från
det dörrarna öppnades kl. 10.00. I Västervik var föreningen både i Västerport och
forskarsalen. Även här kom de första besökarna när dörrarna öppnades. Många tog
tillfället i akt att få den första inblicken i
konsten att hitta sina rötter. Nu visades hur
man kan söka rötterna via den moderna tekniken, sökning via nätet. Det underlättar för
många att bekvämt kunna sitta hemma vid
sin dator och söka sin släkt. Men vi ser
gärna att man har gått en grundkurs i släktforskning. Då får man ut mycket mer när
man förstår hur det är upplagt.
Hela dagen var det fullt av besökare hos föreningens informatörer.
Alla databaser var öppna och det var kö framför läsapparaterna i
forskarsalen. Nyfikenheten var stor bland besökarna, frågorna var
många, men alla fick svar. Kunde vi inte lösa uppgifterna på plats,
noterades frågeställningen och svar kommer att lämnas när vi i lugn
och ro själva kan gripa oss an problemen. Det kan vara svårt att fördjupa sig i ett uppdrag, när det är kö framför läsapparaterna, då är det
bättre att återkomma med svar, samt låta nästa intresserade få komma
fram med sin fråga.
Summerar vi dagen, så var det ett hundratal personer som visade intresse vid våra stationer, det var en lyckad dag. När vi hade stängt vår
verksamhet, sade ordförandeans Wiberg, vi har haft en fantastisk efterfrågan om släktforskning i dag, tack alla som ställt upp.

PROGRAM FÖR VÅREN – SOMMAREN 2008
Måndag 28 april
Tid: 18.00
Plats: Brandstationen

Pratkväll

Lördag 3 maj
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: Församlingshemmet Ukna

Anbyte för socknarna i norra Tjust. Kostnad 80:- inkl. kaffe och smörgås.
Föranmälan till Valdy Svensson 0490-188 18 eller på e-post: valdy.svensson@bredband.net
senast 20/4-08.

Lördag 14 juni

Torpvandring i Blackstad (tid och plats kommer senare).

Vecka 31, 28 juli – 1 augusti

Kursvecka på Gamleby Folkskola, se program sista sidan.

Välkommen till våra träffar hälsar Styrelsen. Anteckna träffarna i Din kalender.
Vi annonserar i VT lördagen före aviserad programpunkt, under föreningar. Kolla även på vår hemsida www.tjustanor.com

Nya medlemmmar
Birgitta Olivecrona och
Rolf Bäckström
Gröna Gränd 8
593 30 Västervik
4
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Carl-Gunnar Regin
Jurastigen 36 C
593 43 Västervik

Eva Magnusson
Taggbuskevägen 5
593 95 Västervik

Björn Petersson
Morängatan 28
593 37 Västervik

Siv Svensson
Ugglevägen 6
594 30 Gamleby

Ett äventyr som vi skall förmedla i några avsnitt. Källan kommer från Carl von
Rolands handskrivna biografi som förvaras i Kungliga Biblioteketshandskriftssamlingar, den har tidigare givits ut i bokform 1914 av Samuel E. Bring.
Tommy Jansson har med underlaget från Brings bok under 1984 moderniserat
texten från 1700-tals svenskan. Boken är utgiven på Bäckströms Förlag i Stockholm.

EN KAROLINS FLYKT FRÅN
RYSSLAND
del: 11
Med Danskarna på Operan samt resan
till Lybeck
De Danska officerare som hela tiden höll
mig under uppsikt, skulle jag skaka av mig.
Jag planerade ett opera besök och beslöt
att bjuda in de båda herrarna. Jag bjöd på
vin i riklig mängd, och vi hade mycket trevligt. När vi kom till värdshuset fortsatte vi
festandet tillsammans med värden, jag fortsatte att bjuda, tanken var att få dem berusade så att de skulle sova långt in på förmiddagen. Jag hade redan vidtagit förberedelser för min fortsatta flykt. Jag hade
ordnat med plats i postdiligensen till Lybeck på morgonen efter operabesöket, mitt
bagage hade jag smugglat ut tidigare. Så
det gälle bara för mig att komma iväg.
Mina gäster blev som jag planerat berusade och vid ettiden tackade de för festen
och gick och lade sig. Själv lade jag mig
med kläderna på och inväntade morgonen.
Klockan åtta smög jag mig upp, betalade
pigan för inkvarteringen och gav henne rikligt med dricks, för att hon inte skulle väcka
värden. Postvagnen var denna morgon för
ovanlighetens skull försenad en halvtimme
och under denna tid hade den opålitliga
pigan väckt upp värden och berättat om
min avfärd. Värden hade rusat in till danskar och väckt dem ur deras bakrusiga sömn
och förklarat vad som hänt. De stod i fönstret iklädda endast nattrockar när jag for
förbi i postvagnen. Jag hörde hur de
gormade åt varandra. I fall danskarna

skulle rida ifatt oss, så skulle det ta tid, eftersom stallet låg avlägset från värdshuset.
Kanske hade min plan att skaka av mig
danskarna lyckats. Riktigt säker kunde jag
inte känna mig förrän jag kommit innanför
murarna i Stralsund. Jag kom lyckligt fram
till Lybeck, trots att byarna runt Holstein
var överfyllda med danska soldater, på väg
att belägra Stralsund och Wismar. Vi passerade flera posteringar utan att bli stoppade. Och jag kände det som en seger att
kommit så långt. Från Lybeck fortsatte jag
direkt med vagnen mot Wismar, där jag
skulle känna mig som svensk igen. Vi hade
tur även på denna resa och tog oss utan
besvär förbi flera grupper med danskar,
som tydligen inte tog sin roll på allvar eftersom någon belägring ännu inte inletts.
När kvällen mötte natten kunde jag skönja
Wismars två höga kyrktorn i siluett mot det
flyende skymningsljuset.
Wismar
Väl framme och kontrollerad av vakterna
blev jag hänvisad till en enkel krog med
natthärbärge inne vid torget. När jag på
morgonen gick till garnisonen för att träffa
kommendanten fick jag beskedet att detta
inte gick denna dag. Han befann sig i
Stralsund för att uppvakta kungen, som just
anlänt från sitt läger i Turkiet. Jag fick vänta
till tredje dagens afton innan jag kunde uträtta mina ärenden hos kommendanten. Att
vänta i Wismar var dock ingen svår uppoffring, eftersom jag här kunde känna mig

säker för illvilliga danskar och opålitliga
svenskar. Här var ändå alla samlade alla
samlade runt ett gemensamt bekymmer:
danskarnas länge väntade belägring. I krogvärmen svor man över danskarna och olika
följder vid en längre tids avskärmning från
omvärlden. Här kunde jag för första gången
på länge avspänt delta i gemytet. Då jag så
på kvällen den tredje dagen i Wismar kom
till kommendanten var redan där en hel hop
officerare från garnisonen. Kommendanten
själv pratade med proviantmästaren Laurin. Officerarna tittade på mig som om jag
var ett monster i denna min egendomliga
mundering. Kommendanten kände dock
igen mig och jag framförde mitt ärende till
honom. Han bad mig sedan komma på middag nästa dag. Ur det mummel som fyllde
rummet urskiljde jag hur officerarna frågade varandra vem jag var, utan att någon
tycktes kunna ge besked. Just när jag skulle
lämna rummet steg rustmästaren fram och
frågade kommendanten vem jag var. Sedan han fått svar sprang han efter mig och
bad mig följa honom hem. På ditvägen berättade han att han ofta besökt mitt föräldrarhem i Stockholm, där han alltid behandlats väl. Han såg det som en gentjänst
till min far att ta väl hand om mig denna
kväll i Wismar, han förplägnade mig på det
storslagnaste. Nästa dag gick jag på den
inbjudna middagen hos kommendanten.
Under middagen fick jag så många frågor
att besvara om min flykt, att jag knappast
han att äta. Särskilt mina maskerade besök
hos de fångna överstarna i Moskva väckte
stort intresse. Detaljerna hur jag agerat som
fältskär fick jag dra om och om igen. Efter
avslutad måltid lämnade kommendanten
fullständig redovisning över vad som hänt
med överste Hjelms tillgångar i Wismar.
Kommendanten ville absolut att jag skulle
logera hemma hos honom. Han hade på sin
resa från Stralsund upplevt den massiva
danska uppladdningen och avrådde på det
bestämdaste att jag skulle ge mig av omgående, utan stanna och avvakta till det var
riskfritt att fara till Stralsund. Det var bara
att flytta över till kommendantens hus där
ett gästrum ställdes i ordning för mig. Här
kunde jag känna mig som hedersgäst, deltaga i familjens måltider och tillbringa dagarna i sällskap med officerarna på fästningen. Det kändes lite som att komma
hem, när alla pratade svenska omkring mig.
Jag kunde nu uppträda under mitt riktiga
namn och fullt ut visa mig. Kommendanten hade en ung vacker dotter som höll mig
sällskap och gjorde allt för att jag skulle
trivas. Men jag var på min vakt, en romans
med kommendantens dotter strax innan jag
skulle resa vidare mot Stralsund vore en
onödig komplikation.
Nästa avsnitt:
Stralsund och mötet med kungen
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Ny bok om

Frödinge har begåvats med en ny sockenbok. Den förra är drygt 30 år gammal och
ägnades mest åt mycket gamla tider, med
kyrka och skola i centrum. Fjolårets utgåva
”Frödinge förr och nu” innehåller mer nutidshistoria med tyngdpunkt på 1800- och
1900-talens stora förändringar i en liten
bondedominerad socken.
En annan viktig skillnad är att illustrationerna nu blivit många och kvalitativt högtstående, efter vad läsarna säger. Av cirka
200 sidor saknar endast tolv uppslag någon illustration; vanligen bilder i svart-vitt
eller färg. Boken är tryckt i kvartoformat,
210 x 210 mm, inbunden med omslag i färg.
Strävan har varit att göra texten åskådlig
och lättillgänglig. Av mottagandet att döma
har redaktionen lyckats väl med den uppgiften. Ungefär hälften av de 1 500 tryckta
exemplaren var vid årsskiftet sålda vilket
naturligtvis gläder utgivaren, Frödinge
Hembygdsförening. Utgivningen har skett
helt utan sponsorer och annonsörer.

6
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Frödinge utgör gammal odlingsbygd. Det
speglas i ett av bokens inledande avsnitt.
Fornminnen i flera byar, inte minst i Alsta,
vittnar om var odlingens - kulturens - vagga
stod. Den vackra träkyrkan med sina målningar är ju från 1700-talets mitt men det
fanns ett medeltida tempel här. Dagens
många byar har överraskande nog även tydliga medeltida anor. Några herrgårdar har
egentligen inte funnits. Likväl har fyra gårdar haft säteri-karaktär en kortare tid.

Boken följer upp byarnas förändring och
redovisar kortfattat dagens läge med odling och bebyggelse. Här finns flera unga
och energiska entreprenörer som möter
framtiden med tillförsikt. Frödinge är kort
sagt en livskraftig del av Vimmerby kommun.

m Frödinge

**Bildtexter till bilder från Daniel P Sandin:
1) Omslagets första sida talar för sig självt.
2) Ett tåg kommer lastat till Yxerns hållplats vid Krogsfall. Spåret från Blägda trafikerades i ett halvsekel fram till början av
1940-talet.

Till detta medverkar förstås sågverken och
Frödinge-mejeriet med sin riksbekanta ostkaka. De nya norska ägarna till mejerirörelsen är uttalade industrialister och satsar på företaget. Boken skildrar givetvis
framväxten av mejeriet och ostkakans historia.

Insamlingen av data och uppgifter har pågått
i cirka ett år. Huvudförfattare har varit KG Andersson, Rössle, med bistånd av Doris Norevall, Knut Karlsson, Olle Hjelm och
Per-Olof Sethson. För grafisk formgivning
och foto har Daniel P Sandin svarat.
Boken betingar ett pris av 245 kronor och
den säljs i bokhandeln och av Frödinge
Hembygdsförening.

3) Karin Carlsson- maka till den mångårige
mejerichefen Gösta Carlsson – har stor ära
av framgångarna. Hon var ostkakans stora
PR-kvinna. I hennes kök gjordes de första
utprovningarna och smaksättningarna.
4) Den energiske ostkaketillverkaren i Frödinge Gösta Carlsson (t v) hyllades av
Gastronomiska Akademin med ”hovtraktören” Tore Wretman.
5) I denna blygsamma mejerilokal föddes
den segerrika ostkakan i mitten av 1950talet. Mejerilängan finns ännu kvar på den
stora industritomten.

Wåra Rötter 4/2007

7

Text: Hans Wilensjö Foto: Tor Wiklund

Roger Mörk spelade och sjöng för oss
sånger som tillhörde oss släktforskare.
Bland annat sånger av Cornelius, vidare
”jag är min farfars far” skriven av Alf
Robertsson och andra mycket trevliga
sånger som han tagit ut till oss släktforskare. Samtidigt berättade han om sina försök att släktforska. Efter sången vidtog
anbyten, kaffe och ett lotteri.

Ett gårdsarkiv berättar
En bykista har öppnats och en över 300 år
gammal bygdehistoria har tecknats ner. Ett
gårdsarkiv berättar är historien om två
kronoskattegårdar i Locknevi och Blackstad socknar i nordöstra Småland, baserad
på omfattande skiftes- och arvsprotokoll,
bouppteckningar, förmyndarräkningar, arrendeavtal och reverser.
Gårdarnas historia har satts in i ett nationellt sammanhang. Ett gårdsarkiv berättar
innehåller detaljerade beskrivningar av det
omvälvande förändringsarbete som bönder,
arrendatorer och jordägare genomgick vid
enskifte, storskifte och laga skifte i Sverige
under 17- och 1800-tal. Boken, som tagit

Text: Anna E Hedfors

drygt två år att sammanställa, är ett bra
underlag för släktforskare även utanför
närområdet och den väcker intresse för den
agrara utvecklingen i socknen och i Sverige
under denna tid, när den ekonomiska strukturen förändrades och industrialiseringen
gjorde sitt intåg.
Med boken följer en CD där kartor, protokoll, personförteckning och annan information, som ingår i gårdsarkivet, finns tillgänglig.
Ett gårdsarkiv berättar ges ut av Stiftelsen Gårdskultur i Blackstad och lanseras
på Västerviks kommuns Turista-hemmadag
den 1 juni 2008.

Följ upp dina anfäder
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Jag önskar logi på skolan
Jag önskar vegetarisk kost

E-post:

Telefon:

!

Anmälan skickas senast den 1 juni till:
Gamleby Folkhögskola Tfn 0493 - 131 00
594 32 Gamleby Fax. 0493 - 108 85
e-post: gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se

Anmälan till

Anmälningsavgift: 1025: - (kost ingår, återbetalas ej)
Logi 4 nätter och frukost och kvällsmat: 1180:Kostnader för material tillkommer.

Postadress:

Medarrangör: Tjust släktforskarförening
Mån-tors. 09.00-16.00 Fre 09.00-13.15
på Gamleby Folkhögskola

Adress:

Se program sista sidan

Pers.nr:

”Kyrkoarkiv, Landsarkiv, Riksarkiv, Lantmäteri”

Namn:

Vad arkiven berättar

”Följ upp dina anfäder” 28 juli - 1 augusti 2008

28 juli - 1 augusti 2008

Släkten Licenius i Västervik
av Jan Fresdrik Kindstrand
Foto: Tor Wiklund

Översikt över släkten Licenius
del II
Familj 1
Bryniel Svensson, var död 1694. G.m. Anna Didriksdotter Dichman, d. 1703 8/11
Barn:9
Catharina Brynielsdotter Licenia, f. 1656, troligen i Kuttorp, Gamleby, d. 1726 30/5 i Dövestad, Blackstad.10 G.m. ryttmästare Erik
Göran Stierncreutz (adl. nr. 436), f. 1669 6/11, d. 1733 28/2 i Dövestad, Blackstad. Dopvittne i Gamleby 1700; gåva till
Gamleby kyrka 1703/4 (g. 2:o 1727 6/1 i Blackstad m. Helena Gyllencaschett, dotter till kapten Petter Håkansson, adl.
Gyllencaschett (adl. nr. 916) och Christina Bordon (adl. nr 522), d. 1757 16/11 i Dövestad, Blackstad).11
Didrik Brynielsson Licenius, se familj 2.
Sven Brynielsson Licenius, f. troligen i Kuttorp, Gamleby. Inskriven i Västerviks trivialskola 1678 5/2; frälsefogde på Casimirsborg, Gamleby; dopvittne i Gamleby 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700; gåvor till Gamleby kyrka 1693, 1697, 1699; är
troligen identisk med den Sven Licenius,12 som uppträdde vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente, där han blev
kvartermästare och kornett 1703 31/8, löjtnant 1710 ½ (Magnus Stenbocks fullmakt), och stupade i slaget vid Hälsingborg 1710
28/2.13
Johan Brynielsson, f. troligen i Kuttorp, Gamleby, d. ung (troligen omkr. 1683).14 Inskriven i Västerviks trivialskola 1678 5/2.
Ludvig Brynielsson Licenius, se familj 3.
Johan Brynielsson Licenius, se familj 4.

9

Att de sju barnen verkligen är syskon framgår av dels skolmatrikeln, dels bouppteckningen efter Didrik Licenius, där hans arvingar noteras (bou. Västervik
1726/7; F2:487, 671). Ordningsföljden mellan syskonen är hypotetisk. När det gäller sönerna, följer den ordningen i skolmatrikeln för Västerviks trivialskola.
10
Äktenskapet var barnlöst.
11
Se G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 7 (Stockholm, 1932), sid. 624a, T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus
inskrivna ätterna, 3 (Helsingfors, 1965), sid. 1105, N. Belfrage, Kungl. Västgöta Regemente: Personhistoria 1540-1723 (Stockholm, 1947), sid. 312 nr. 665.
För en något romanticerande skildring se H. Hector, En släktkrönika från Småland (Stockholm, 1953), sid. 96-101.
12
För identifikationen talar det ovanliga namnet och kronologiska förhållanden. Det kan vidare noteras att flera samtida officerare vid det västgötska kavalleriregementet kom från Tjust: Peter Gripenwaldt, Erik Göran Stierncreutz (Sven Licenius’ svåger), Lars Lagerberg, Carl Fredrik Lewenhaupt; se Belfrage, anf.
arb., sid. 311-314 nrr. 663, 665, 667, 674.
13
Cf. Belfrage, anf. arb., sid. 313 nr. 671.
14
Antagandet att det funnits två söner med namnet Johan är grundat på två omständigheter. (1) Två gånger skrivs en son till Bryniel Svensson med namnet
Johan in i Västerviks trivialskola, 1678 5/2 respektive 1689 19/6. Det händer att samma person skrivs in två gånger, men i det här fallet förefaller den mellanliggande tiden vara alltför lång och det är naturligare att anta att det rör sig om två olika personer. Om den förste Johan finns i matrikeln ingen notering, om den
senare ”civis Westervik.” (2) När den senare Johan avlider 1725 sägs han vara 42 år. Det innebär att han omöjligen kan ha skrivits in redan 1678.
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Ingrid Brynielsdotter Licenia, f. troligen i Kuttorp, Gamleby. Dopvittne i Gamleby 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700. G.
1704 13/11 i Gamleby m. uppbördman och mönsterskrivare Elias Wibohm, senare kronolänsman i Nelhammar, Ukna och härads
skrivare.15 Dopvittne i Gamleby 1698, 1699; gåva till Gamleby kyrka 1697.
Familj 2
Didrik Brynielsson Licenius, f. troligen i Kuttorp, Gamleby, d. 1724 (begr. 5/11) i Västervik.Inskriven i Västerviks trivialskola 1673
30/1; handelsman och borgare i Västervik; rådman i Västervik 1706 23/5; gåva till Gamleby kyrka 1695, 1697; bidrog till uppsvinget för skeppsbyggeri i Västervik;16 ägde galjoten S:t Johannes, byggd 1718;17 ägde enligt karta av 1707 fastigheter nrr. 71,
107, 130, 282 i Västervik; skänkte i testamente en ”stor kanna” av silver till kyrkan i Västervik;18 donerade 6000 riksdaler till
kyrka, hospital och skola i Västervik;19 bou. Västervik 1726/7; F2:487, 671.
G. 1694 7/1 i Västervik m.
Christina Larsdotter Lindebohm, f. 1671 15/10 i Västervik, dotter till borgmästaren och häradshövdingen Lars Lindebohm och
Christina Månsdotter (Careel),20 d. 1738 15/10 i Västervik;21 bou. Västervik 1738; F6:135-223.
Barn22:
Gertrud Licenia, f. 1694 19/9 i Västervik, d. 1709 13/7 i Västervik.
Johan Licenius, f. 1698 19/11 i Västervik, d. 1705 14/3 i Västervik, 6 år och 3 månader.
Familj 3
Ludvig Brynielsson Licenius, f. trol. i Kuttorp, Gamleby, d. 1729 (begr. 26/5) i Västervik.23
Inskriven i Västerviks trivialskola 1678 5/2; handelsman och borgare i Västervik; vågmästare i Västervik 1712 30/7; gåva till
Gamleby kyrka 1688, 1693, 1695, 1697; ägde enligt karta av 1707 fastigheter nrr. 57 och 127 i Västervik; bou. Västervik 1729 29/
7; F4:711.
G. 1:o 1697 28/11 i Västervik m. sin syssling
Margaretha Christophersdotter Bauman, f. 1679 (dpt. 26/6) i Västervik, dotter till handelsman och rådman Christopher Hansson
Bauman och Anna Pettersdotter, d. 1707 (begr. 16/4) i Västervik.
G. 2:o 1708 10/11 i Västra Ed m.
Maria Benedicta16 Brunck, f. 1676 15/3 i Bellsjö, Västra Ed, dotter till jaktlöjtnant Gabriel Brunck, d. 1709 25/11 i Västervik (av
barnsäng).
G. 3:o 1720 7/12 i Västervik m.
Anna Christina Settegast, f. 1702 26-27/1 i Västervik, dotter till stadsbarberare, fältskär och postmästare Christian Settegast och
Maria Knutsdotter, levde 1729 men saknas i hfl. 1731-38; senare öden okända.
Barn25 i första giftet:
Anna Licenia, f. 1699 21/2 i Västervik, d. 1702 29/3 i Västervik, 3 år och 1 månad.
Catharina Licenia, f. 1700 1/9 i Västervik, d. 1701 23/5 i Västervik, 8 månader och 20 dagar.
Didrik Licenius, f. 1702 23/7 i Västervik. Inskriven i Västerviks trivialskola 1709 23/8,som han lämnade 1717;
kom från Malmö1732; senare öden okända.
Maria Licenia (Licén), f. 1704 26/5 i Västervik, d. 1784 18/9 i Västervik (av ålderdom), 80 ½ år.
Flyttade till Norrköping 1727 3/9; uttog bördsbrev 1763 28/9; gratialist på Cederflychtska fattighuset. G.m. NN Salomon.
Fältskär.26
Ludvig Licenius, f. 1707 13/2 i Västervik. Inskriven i Västerviks trivialskola 1713 3/10; noterad i Västerviks kommunionslängd
1727; senare öden okända.

15
En son Didrik föddes 1705 27/9 i Nelhammar, Ukna; vid hans dop var de tre morbröderna Didrik, Ludvig och Johan Licenius dopvittnen; familjens vidare
öden är okända.
16
Se Sivers, anf. arb., sid. 294.
17
Se I. Öfwerberg, Historiskt hittegods (Västervik, 1996), sid. 68.
18
Se Sivers, anf. arb., sid. 226.
19
Se Donationsfonder i Västervik 1922 (Västervik, 1923), sid. 1-5.
20
Christina Månsdotter (Careel) gifte sig en andra gång med brukspatron Hans Andersson på Helgerum och Ankarsrum. I detta gifte föddes den bekanta Anna
Hansdotter, gift Cederflycht.
21
”Afsomnade hastigt och oförmodliga … hon var samma dag i kyrkan både Aftonsången och Högmessan och om aftonen kl. 7 à 8 wardt hon död” (Västerviks
db.).
22
Bland dopvittnena märks Anna Didriksdotter Dichman 1694 och Ludvig Licenius 1694.
23
”Hade på 4 åhrs och 9 månaders tid ej kunnat beqwämas at komma till Herrens nattward” (Västerviks db).
24
Kallas i Västra Eds fb. Maria, i Västra Eds vb. och Västerviks db. Maria Benedicta och i Västerviks fb. Maria Elisabeth.
25
Bland dopvittnena märks Anna Didriksdotter Dichman 1700, Didrik Licenius 1699, Johan Licenius 1709, Sven Licenius 1699, Erik Göran Stierncreutz 1700,
Catharina Stierncreutz född Licenia 1707.
26

Saknas i J. F. Sacklén, Sveriges Läkare-Historia med supplement.
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Barn i andra giftet:
Gabriel Licenius (Licén), f. 1709 19/11 i Västervik, d. 1739. Inskriven i Västerviks trivialskola 1717 25/2; inskriven vid Linköpings
gymnasium 1725; inskriven vid Uppsala universitet och Östgöta nation 1730; flyttade från borgmästare Olof Holm i Västervik till
Stockholm 1736 13/9; tullnär i Pommern; tullinspektor i Greifswald; tullkontrollör i Wollgast.27
Barn i tredje giftet:
Christian Licenius, f. 1723 27/5 i Västervik, d. 1725 (begr. 27/7) i Västervik, 2 ¼ år.
Anna Catharina Licenia, f. 1726 14/6 i Västervik, hushållerska hos brukspatron Christian Dichman,28 ; flyttade till Västra Ed 1788
1/10, d. 1807 3/5 i Västervik (av ålderdom), 81 år; bou. Västervik 1807; F22:1217.29
Familj 4
Johan Brynielsson Licenius, f. trol. i Kuttorp, Gamleby, d. 1725 ½ i Västervik, 42 år.
Inskriven i Västerviks trivialskola 1689 19/6; handelsman och borgare i Västervik; stämpelmästare i Västervik 1712 10/9; ägde
gård i Västervik; bou. Västervik 1726; F2:479.
G. 1709 12/12 i Västervik m. sin syssling
Catharina Hermansdotter Dichman, f. 1689 (dpt. 10/4) i Västervik, dotter till handelsman och rådman Herman Johansson Dichman i
Västervik och Margaretha Knutsdotter, d. 1761 ½ i Västervik (av lungsot), 72 år; bou. Västervik 1761; F11:315.
Barn30:
Herman Licenius (Licén), f. 1710 3/9 i Västervik, d. 1754 27/2. Inskriven i Västerviks trivialskola 1719 9/2 och 1722 8/2; inskriven
vid Uppsala universitet och Östgöta nation.
1731; auskultant i Kammarrevisionen 1737; i Svea hovrätt 1739; vice auditör i Södermanlands regemente 1741 8/5; auditör där
1745 18/12; permission 1750.31
Bryniel/Brynolf Licenius, f. 1712 16/3, se familj 5.
Margaretha Licenia, f. 1714 21/5 i Västervik, d. 1795 21/7 i Västervik (av ålderdom), 81 år; bou. Västervik 1796; F19:907. G. 1739
8/1 i Västervik m. Petter Eriksson Wikström, f. 170(7), d. 1758 29/8 i Västervik (av stenpassion). Köpdräng hos Johan Licenius;
handelsman och borgare i Västervik; ägde gård i NQ i Västervik och hemman i Misterhult och Törnsfall; bou. Västervik 1759
29/3; F10:425.32
Anna Licenia, f. 1715 10/6 i Västervik, d. 1715 21/8 i Västervik.
Didrik Licenius, f. 1716 2/11 i Västervik, d. 1716 /12 i Västervik.
Anna Licenia, f. 1717 19/10 i Västervik, d. 1760 1/7 i Västervik (av lungsot), 43 år.
Christina Licenia, f. 1719 17/10 i Västervik, d. 1719 30/10 i Västervik, 9 dagar.
Gertrud33 Licenia, f. 1721 30/4 i Västervik, d. 1780 20/4 i Västervik (av långvarig tärande sjukdom i 6 månader), 59 år; bou. 1780;
F16:507, 543. G. 1761 6/9 i Västervik m. Melchior Ludvig Bluht junior.34 Handelman och fabrikör i Västervik, borgare i Västervik 1761 11/7; ägde gård i SQ 15 samt en rad andra fastigheter i Västervik: Ludvigsborg, Ludvigsdahl, Ludvigsland, Ludvigsberg, Ludvigshage och Ludvigs sjölycka; flyttade till Stockholm; vidare öden okända.35 (g. 2:o 1787 12/1 i Västervik m.
Rebecka Hintz, d. 1788 10/11 i Västervik (av lungsot), 44 år).
Christina Licenia (Licén), f. 1723 21/8 i Västervik, d. 1795 30/1 i Västervik (av bröstfeber), 71 år och 5 månader, svagsint; bou.
Västervik 1795; F19:863. G. 1747 18/9 i Västervik m. Carl Fredrik Malmberg i hans 2. gifte, f. 1716 (åu), d. 1755 14/7 i Västervik (av hetsig feber), 39 år. Hökare och handelsman i Västervik; borgare i Västervik 1742 8/12; ägde gård i SQ 14; bou. Västervik 1756; F9:751.36 (g. 1:o 1745 3/1 i Västervik m. Barbro Jönsdotter Westerling i hennes 3. gifte,37 f. 1700 12/1 i Västervik,
dotter till handelsman Jöns Westerling och Maria Hermansdotter Dichman, d. 1746 30/10 i Västervik).
Familj 5
Byniel/Brynolf Licenius (Licén) (från familj 3), f. 1712 16/3 i Västervik, d. 1740 14/10 i Västervik, 28 år.
Inskriven i Västerviks trivialskola 1722 8/2; handelsman och borgare i Västervik; var intressent i Västerviks yllefabrik 1740;38 ägde
gård i Västervik; bou. Västervik 1741 19/2; F7:17-31, 35-49.
G. 1739 28/12 i Norrköping (St. Olai) m.
Christina Elisabeth Lindahl39 , f. 1720 2/8 i Norrköping (St. Olai), dotter till handelsman Lorents Lindahl och Anna Olofsdotter Norberg, d. 1754 4/4 i Hults bruk, Kvillinge (g. 2:o 1743 26/12 i Norrköping (St. Olai) m. inspektor Anders Prytz, Hults bruk,
Kvillinge).
Barn:
Anna Catharina Licenia, f. 1740 6/12 i Norrköping (St. Olai) (postuma), d. troligen ung.
27

Se K. G. Odén, Östgötars minne: Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900 (Stockholm, 1902), sid. 169 nr. 2238.
Se Rydström, anf. arb., 1, sid. 88.
29
Enligt bou.: ”närmaste arfwingar äro helt och hållet okända”.
30
Bland dopvittnena märks Didrik Licenius 1716, Ludvig Licenius 1710, Anna Christina Settegast gift Licenius 1719.
31
Se Odén, anf. arb., sid. 171 nr. 2260 och K. K:son Leijonhufvud, Kungl. Södermanlands regementes historia, 3: Anteckningar om Kungl. Södermanlands
regementes personal 1560-1919 (Uppsala, 1919), sid. VI:40.
32
I äktenskapet föddes fyra barn: Johan, f. 1739 12/11, Catharina f. 1741 30/1, Herman, f. 1743 14/6, Erik Johan f. 174(9) (saknas i fb. men inskriven i Västerviks trivialskola 1758 27/9), alla i Västervik.
33
Kallas i Västerviks vb. Gertrud Catharina och i Västerviks db. Gertrud Christina.
34
Han är troligen son till den tyskättade Melchior Ludvig Bluht, som under perioden 1761-1786 var huvudman för den pietistiska grupp som bodde i Skevik,
Värmdö, de s.k. skevikarna; se G. Janzon, Bidrag till skevikarnas historia (Örebro, 1866), sid. 17-21.
35
Det första äktenskapet var barnlöst.
36
I äktenskapet föddes tre barn: Barbara f. 1750 6/8, Carl f. 1752 20/12 tv., Johan f. 1752 20/12 tv., alla i Västervik
37
Hon var gift 1:o 1730 29/12 i Västervik m. handelsman och borgare Knut Danielsson Wulf, d. 1734 19/1 i Västervik och 2:o 1737 3/4 i Västervik m. handelsman och borgare Lars Jönsson, d. 1738 10/5 i Västervik, 34 år.
38
Se L. Dalgren, Västerviks historia, 2: Tiden 1719 – 1932 (Västervik, 1933), sid. 97.
39
För släkten Lindahl se Svenska Ättartal, 14 (1908), sid. 99-104.
28
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Förenings Brev

Tjust Släktforskarförening
c/o Stadsbiblioteket
Box 342, 593 24 Västervik

VECKOKURS VECKA 31
28 JULI – 1 AUGUSTI 2008
Anmälan senast den 1 juni till Gamleby Folkhögskola tel: 0493 - 131 00

Följ upp dina anfäder – Vad arkiven berättar
”Kyrkoarkiv- Landsarkiv- Riksarkiv- Lantmäteri”
Måndag kl. 09.00 - 09.15
09.15 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 10.50
10.50 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 16.00

Välkomstanförande
Presentation av kursdeltagarna
Information om skråväsendet
Kafferast
Ordensväsendet och dess arkiv
Lunch
Läsning av gammal stil
Kafferast
Fortsättning

Hans Wiberg
Hans Wiberg
Jan Fredrik Kindstrand

Tisdag

kl. 09.00 - 10.30
10.30 - 10.50
10.50 - 11.30
11.40 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 16.00
18.00 -

Läsning av gammal stil
Kafferast
Vadstena landsarkiv visar vad som finns i arkiven
Fortsättning
Lunch
Fortsättning
Kafferast
Fortsättning
evt. Trivselkväll

Gunilla Källström o Stina Kanth

Onsdag

kl. 09.00 - 10.50
10.30 - 10.50
10.50 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 16.00

Läsning av gammal stil
Kafferast
SVAR presentation av vad som finns på webben
Lunch
Fortsättning
Kafferast
Fortsättning

Gunilla Källström o Stina Kanth

Torsdag

kl. 09.00 - 10.30
10.30 - 10.50
10.50 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 16.00

Läsning av gammal stil
Kafferast
Militära arkiv
Lunch
Lantmäteriet gamla kartor
Kafferast
Fortsättning

Gunilla Källström o Stina Kanth

kl. 09.00 - 10.30
10.30 - 10.50
10.50 - 12.30
12.30 - 13.15

Socken Protokoll
Kafferast
Fortsättning
Lunch, avslutning

Fredag
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Olof Nimhed
Gunilla Källström o Stina Kanth

Claes Westling

Lars Oswald
Bengt-Olof Käck

Johan Birath

