Ola Lönnqvist

Bleckstadsbor
nämnda i sockenstämmoprotokoll,
prostvisitationer, räkenskaper, bänklängder
m fl dokument
under
ca 1640 och fram till ca 1704
Sammanställt 2014-11-23

När den här förteckningen gjorts upp så har jag valt att i första hand notera personernas namn,
dvs varför de nämnts har jag valt att bortse ifrån.
Jag har dock valt att vara så tydlig det går med källhänvisningen så att den som önskar kan
studera mer kring resp person.
DOKUMENT
Dessa återfinns i Kyrkoboken med beteckningen C:1 för Drothems församling.
Dateringen av dokumenten, de 2 första bänklängderna, har skett på landsarkivet men de
verkliga dokumenten saknar synlig datering.
Längden 1672 omfattar ett par sidor och man kan undra om det är en längd för ett och samma
år eller om den avser 3 år. En tolkning av rubrikerna kanske ger lösningen.
Sidan

Personnamn

Datum

4

Norraraden nedårts från dörren mansfolksstolar
alla i Bleckstad har plats i
ev 1648
kyrkan på bänk nr 12
(bänklängd)

5

Norraraden nedårts från dörren kvinnfolksstolar
alla i Bleckstadsgårdarna har ev 1648
plats nr 15

6

Manfolksraden …… stora gången
bänklängd som anger plats
1672
nr 13 för Bleckstad, siffran 3
anges efter gårdsnamnet

7

Kvinnofolksraden ….. storgången
även nr 17 anges följt av
siffran 3
1672

8

Lilla raden ……….
rad, bänk nr 16
Joan på Blackstads ….

1672

8

Rad 18 anger
Anders på Blackstads ….

1672

Innehållet i sockenstämmoprotokollen m fl rör sig om kvinnor som lägrats av soldater, män
och kvinnor som begått hor och bör ingå äktenskap, bråk bland ungdomen på orgelläktaren,

onykterhet, slagsmål och överfall men även om lydnad, regler i församlingen och om
praktiska ekonomiska åtgärder.
Sidan

Personnamn

Datum

19

Margot, kona i Bleckstad,
en tvist med klockarhustrun

1652 den 15/7

Jon i Bleckstad, hennes broder
Kierstin, grannhustrun, osäkert betr var hon bodde
Måns, dräng, osäkert betr var han bodde
Pehr Börgesson, osäkert betr var han bodde
26

Jon i Blackstad, rotemästare

1661 den 8/1

I förteckningen över hemman, sid 29, odaterad, anges Bleckstad bestå av 2 ½ mantal
oförmedlat och detsamma förmedlat, skattejord.
I Drothem finns totalt 57 1/6 resp 52 7/24.
Störst är Stor Ludderhufvud, nu Mariehof (står det), med 8 resp 4 mantal, därefter Bjerka med
3 resp 2, Hospitalsladugården har 2 resp 2 5/8 mantal, därefter kommer Bleckstad i storlek,
sedan Närby med 2 resp 2 och sedan Nybble med 2 resp 1. Övriga gårdar är mindre.
Sidan

Personnamn

Datum

37

1685 den 1/1 skrivs i räkenskaperna under rubriken Testamenten (gåvor)
Bengtsn i Blackstad
Pehrsn i Bleckstad
Pehrson i Blackstad, till vilket ändamål anges dock inte

39

I räkenskaperna daterade 1658 november till 1659 november
anges även inkomna testamenten:
Måns i Bleckstad
Och till Bårkläds……
Måns i Blekstad

40

1660 november noteras, bör vara till samma tidpunkt 1661
En gåva, testamente inkommen från
Nils i Blekstad

42

För tiden 1661 sept/november till 1662 november anges att
Joan i Bleckstad var en av de 2 kyrkovärdarna, dvs en av dem som i modern mening
var ansvarig för ekonomin inom församlingen.

43

Även för nästa period, dvs november 1662 till november 1663 var Joan i Bleckstad
kyrkvärd.

44

Under perioden gav Jöns Jonsson i Bleckstad pengar som testamente
Även för Bårkläde gav han pengar

46

Under perioden november 1663 – november 1664 har man fortfarande förtroende för
Joan i Bleckstad som kyrkovärd.

49

Bötespenningar betalades av Nils i Bleckstad under år 1664. Joan är fortfarande
kyrkvärd.
Anders Jönsson i Bleckstad har betalat kronopenning, dvs lånat brudkronan för att
användas vid sin vigsel.

54

Nils i Bleckstad har samma år betalat böter. Daterat 28 october 1668.

55

För tiden 1669 28 oct till samma datum1670 anges
Testamentespenningar för 2 Jonas söner i Bleckstad.

55

Och för bårtäcke Jöns Jonasson i Bleckstad.

56

Årsräkningen för 1670 från 28 october till samma datum 1671 anger Peer i Bleckstad
som en av de två kyrkvärdarna.

57

28/10 1671 -28/10 1672 är Peer kvar som kyrkvärd.

58

Samma är förhållandet 1672 – 1673 i october. (sid 58)

74

Per i Bleckstad har betalat bårklädespenningar för sin hustru (?) ngn gång mellan
28/10 1681 och 28/10 1682 (sid 74)

94

Pehr i Bleckstad anges ha tillfört kyrkokassan medel maj 1692 – maj 1693

96

Detsamma gäller för perioden maj 1693 – maj 1694

98

Och även för maj 1694 – maj 1695

101

Och även för maj 1695 – maj 1696, dessutom verkar det som han, och flera andra,
lånat av kassan det belopp de betalat in.

102

För perioden 1696 februari till 1697 dito var Carl Jönsson i Bleckstad en av de två
kyrkvärdarna.
Pehr i Bleckstad anges ha gjort en inbetalning.

Drothem C:1 sidan 103
Det är ganska osannolikt att Carl Jönsson själv skrivit sitt namn.
103

1697 februari - 1698 januari är Carol Jönsson kyrkvärd och Pehr i Bleckstad har
betalt sin avgift, fortfarande samma belopp, 20 Rd och även nu tycks han ha
lånat / eller fått samma belopp.

104

Januari 1698 till dito 1699
Cronopenningar har betalats av Mattis Calsson i Bleckstad med 1 Rd

117

Den 7 october 1659 köpte man till kyrkan en förgylld krona. Den kostade 240 Dr
kopparmynt. Först tolkade jag det som om man fått bidrag från alla i byn, men det
visade sig inte vara så.

117

Kyrkvärdarna, bland de två, Jon Ingolfsson i Bleckstad, genomförde en indrivning av
Cronopenningar 15/12 1661.
I samma förteckning ar fler år tillförts och 1668 anges Anders Jönsson i Bleckstad ha
betalat. Denna uppgift finns från min sida i förteckning över ingångna äktenskap.

Sidan

Personnamn

Datum

173 ff Protokollet innehåller inga personalia för Bleckstad.

Studerat sidan 191. Ärendet rör sig om en mindre tvist mellan Joan i Bleckstad och grannen i
Bogsten.
Sidan

Personnamn

Datum

191

Joan i Bleckstad

1675 den 10/1

Studerat gåvoregistret sidorna 235-236 och uppgiften om klocktillträdet sidan 255. Det senare
tycks mig snarare vara en förlikning mellan kyrkans högre präster och sexmännen beträffande
villkoren för klockaren än uppgifter om tillträdande av tjänsten.
Sidan

Personnamn

235 f

Inga uppgifter om Bleckstad

249

Inga uppgifter

Datum

Här har sidorna 388 – 404 studerats.
Sidan 388 rör ett beslut om målning och förgyllning i kyrkan.
Därefter följer en relativt detaljerad bänklängd för år 1704, enl landsarkivets
innehållsförteckning, men i verkligheten odaterad.
Sidan

Personnamn

Datum

388

Carl Jönsson i Blixsta

1704 den 17/9

388

Blixsta bänk nr 13:
Carl Jönsson
Niels Andersson
Jöns Ingolfsson
Mathias Pärsson
Carl Carlsson

1704

397

Måns i Bleckstad, rotemästare 1650 den 13/10

Sidan

Personnamn

408

Enligt 7 punkten i den ordinarie sockenstämman den 30 nov 1695 tillsattes nya
kyrkvärdar: Carl Jönsson i Bleckstad och Nils Persson i Kohlstad.

418

Den 26 maji 1704 var det proststämma.
Carl i Blixstad deltog.

420

På sockenstämman den 6 november 1704 deltog Carl i Blixsta.

Datum

SAMMANFATTNING namn på personer boende i Bleckstad
1650
1652
1659
1661

1662
1663
1664

1668
1670
1671
1672

1673
1675
1681/82
1685
1692/93
1693/94
1694/95
1695
1695/96
1696/97
1697/98
1698/99
1704

Måns
Margot
Jon
Måns
Jon
Nils
Jon Ingolfsson
Joan
Joan
Jöns Jonsson
Joan
Nils
Anders Jönsson
Nils
Anders Jönsson, vigsel
Jonas
Jöns Jonasson
Peer
Peer
Joan
Anders
Peer
Joan
avled Pehrs hustru
Bengtsson
Pehrsson
Pehr
Pehr
Pehr
Carl Jönsson
Pehr
Carl Jönsson
Pehr
Carol Jönsson
Pehr
Carol Jönsson
Mattis Carlsson, vigsel
Carl Jönsson
Niels Andersson
Jöns Ingolfsson
Mathias Pärsson
Carl Carlsson

