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Av Gunnar Sjöquist – torsdag den 8 juli 19
Hej Niklas!
Enligt mina noteringar som baserar sig på "Smolandi Upsalienses"
ligger det till på följande sätt:

Lohm, Gudmund. Född 1644 i
Rydaholm (F)

Gudmund Jönsson Lohm föddes
1644 i Rydaholm (F), var komminister
i Gällaryd
(F) 1675-1716
och
Av Niklas Hertzman – onsdag den 7 juli
1999
kl. 11.02:
[Ändra]
dog 1716 i Gällaryd (F). Han var
Jag undrar om det är någon som
gift med Catharina Jonsdotter Gukan hjälpa mig med följande:
mælia som var född omkring 1659.
Jag söker uppgifter om föräldrarna
Hans far var Johan Torstensson
till min ana komministern i GällaLohm som var klockare i Rydaholm
ryd (F) Gudmund Lohm som föddes
(F) och också född i Rydaholm.
1644
i
Rydaholm
(F).
I Växjö stifts herdaminne 5:307
Hans mor var Karin Månsdotter
står att hans föräldrar var klockasom var född omkring 1616 och
ren i Rydaholm Johannes Lohm och
dog 1705-02-08 i Gällaryd (F).
Maria Klint.
I Växjö stifts herdaminne 7:123
står under kyrkoherden i Järsnäs
Ericus Klint att han hade en dotter
Maria som var gift med klockaren i
Rydaholm Johannes Lohm.
Så långt allt väl, men börjar man
titta lite på årtalen så går det inte
ihop.
Gudmund Lohm föddes 1644. Hans
pappa var säkert Johannes Lohm
(inga årtal kända) som i sin tur var
son till kyrkoherden i Rydaholm
Torsten Larsson Lohm (15761665).
Hans mamma kan inte vara Maria
Klint (i alla fall inte om hon är dotter till Ericus Klint). Ericus Klint (1706) gifter sig först 1677 med Judit Jönsdotter Edera (1653-1716).
Redan 1644 skulle ju Gudmund
Lohm
ha
fötts.
Är det någon som har undersökt
detta så är jag tacksam för en
kommentar.

Jag skall titta på Klint också och
återkommer i ett senare meddelande.
Mvh

Av Gunnar Sjöquist – torsdag den 8 juli 19
Hej igen Niklas!
Den Maria Klint som är dotter till
kyrkoherden Erik Nilsson Klint i
Järsnäs kan mycket riktigt inte
vara mor till Gudmund Lohm. Hon
var född 1694 och dog 1763-12-24
i Moheda (G). Hon gifte sig 1711
med Jöns Humble som dog 1751 i
Moheda (G).
Mvh

Av Niklas Hertzman – torsdag den 8 juli 19
Tack Gunnar för uppgifterna !
I Smålands nation i Lund står följande under nr 255 Jonas Lohm.
... Den först kände av denna släkt
Lohm var kyrkoherden i Rydaholm
Torstanus Larsson Lohm, som föd-

des i Lommarp och dog 1665. Han
fick sönerna: A) Johan, klockare i
Rydaholm. Gift 1:o med Maria
Klint. Gift 2:o med Karin Månsdotter, f.1616, död som änka 1705. ...
Författaren till denna matrikel verkar inte heller veta hur det skall
vara. För att vara på den säkra sidan så tar han med de båda hustrurna som figurerar.
Har du några datum (eller årtal)
för klockaren Johan Lohm ?
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Dubblera aldrig inlägg! Det är
absolut otillåtet att skicka samma
inlägg i flera diskussioner.
Är du osäker på i vilket landskap
en socken ligger, kolla i SockenSök

Källhänvisa alltid! Ange källa för
alla uppgifter som du lämner i Anbytarforum.
Av Kaj-Åke Sörensson – fredag den 16 Länkar
juli 1999 kl. 13.00:
endast [Ändra]för

Jag söker föräldrarna til Johannes Westlund f. 6/10 1788 i Gällstad, Västergötland. Han utflyttade
senare til Ulvahult, Nöbbele socken, Kronobergs län.
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Lägg
till
ett
inlägg:
Läs ordningsreglerna innan du
skickar inlägg! Klicka här

Användarnamn:
Lösenord:
E-post:

Denna diskussion är öppen
för alla. Om du saknar användarkonto, skriv ditt riktiga
för- och efternamn i fältet
”Användarnamn” och lämna
fältet ”Lösenord” tomt.

