
SLÄKTEN BAALACK
(CARL FREDRIKS GREN)

SVANTE JANSON

Denna version redovisar endast Carl Fredrik Baalacks gren (numera utdöd och endast en mindre
del av släkten) fullständigt.

Inledning

Släkten Baalack kom till Sverige i början av 1700-talet med Anders Fredrik Baalack (ca 1683–
1753, tabell 1). Han var officer under det stora nordiska kriget och invandrade fr̊an det d̊a
svenska Vorpommern1 till Västergötland; han kan allts̊a betraktas som stamfader för släkten.
Ingenting är känt om hans föräldrar, eller n̊agot annat om hans bakgrund.

Anders Fredrik Baalack blev stamfar för en släkt där männen i de första generationerna nästan
uteslutande var officerare och underofficerare i Västergötland (främst vid Älvsborgs regemente);
senare spred sig släkten till andra platser och yrken. Tv̊a av sönerna blev kaptener liksom
pappan, men senare generationers militärer kom aldrig s̊a l̊angt i karriären, och de flesta av
dem blev inte mer än sergeanter.2

Det är troligt att alla Baalack som förekommer i Sverige fr̊an 1700-talet och fram̊at härstammar
fr̊an honom,3 men full visshet har inte kunnat uppn̊as.

Det finns f.n. (2017) 7 personer över 16 år i Sverige med namnet Baalack;4 alla tillhör denna
släkt. Dessutom har en nu levande familj i släkten emigrerat till Storbritannien; den grenen
best̊ar nu av 7 personer (inkl. barn) med namnet Baalack bosatta i England. Vidare har flera
personer ur släkten emigrerat till USA p̊a 1800-talet eller i början av 1900-talet; s̊avitt känt
lever namnet Baalack kvar där som mellannamn hos n̊agra ättlingar, men inte som efternamn.

Denna skrift behandlar ”släkten Baalack” i betydelsen släktingar med namnet Baalack (̊at-
minstone n̊agon g̊ang under livet). Styvbarn och fosterbarn som tagit namnet Baalack räknas
därför med till släkten likaväl som biologiska barn. Likas̊a redovisas inte barn till kvinnor
Baalack som har gift sig (d̊a ju barnen f̊ar ett annat efternamn), medan utomäktenskapliga
barn som beh̊allit moderns namn tas upp. (Släkten ses allts̊a ur ett socialt perspektiv snarare
än genetiskt, och räknas inte heller strikt agnatiskt.)5

25 mars 2017; denna version 20 november 2017.
1Vorpommern är den västligaste delen av Pommern, ett gammalt tyskt furstendöme vid Östersjön; Vorpommern
erövades av Sverige under 30-̊ariga kriget och tillföll Sverige i Vestfaliska freden 1648; det avträddes igen i tv̊a
etapper i frederna i Fredriksborg 1720 och Kiel 1814 och tillhörde därefter Preussen. Numera ing̊ar huvuddelen
i Tyskland, medan små omr̊aden vid Oder sedan 1945 tillhör Polen.

2Som hjälp till läsaren ges i appendixet en sammanställning över militära grader vid denna tid.
3Medräknat ingifta och styvbarn.
Ett undantag är den tyska (sachsiske) krigsf̊angen George Balack som 11/9 1705 gifte sig i Tyska församlingen
i Stockholm. Inget mer är känt om honom, och inga barn är kända; gissningsvis återvände han till Tyskland
om han inte dog innan han kunde göra det. Vigselbok Tyska Sankta Gertrud (AB, A) CI:1a (1639–1688) Bild
58 / sid 106. [Anna-Carin Betzén p̊a Anbytarforum:Baalack http://forum.genealogi.se/index.php?topic=

68435.msg973861#msg973861]
4upplysning.se [20/10 2017]. Dessutom minst 2 barn under 16 år.
5För fullständighets skull medtas även n̊agra utomäktenskapliga barn som troligen aldrig kallats Baalack.
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Polsk adel? Släkttraditionen i min familj säger att Baalack var polsk adel; denna tradition
finns även hos andra,6 och tycks därför g̊a tillbaka åtminstone till 1800-talet.

N̊agot belägg för detta är dock inte känt. Tvärtom g̊ar släkten i Sverige allts̊a tillbaka till
Anders Fredrik Baalack (tabell 1) som invandrade fr̊an Vorpommern i Tyskland och inte fr̊an
Polen.7 Detta utesluter naturligtvis inte att hans förfäder kan ha kommit fr̊an Polen, eller varit
adliga, men det finns inget känt som tyder p̊a detta; egentligen tycks ingenting vara känt om
hans bakgrund, eller var och vad namnet kommer ifr̊an.

Inte heller har n̊agon adlig familj Baalack hittats, varken i Polen eller Tyskland, vid de sökningar
som hittills gjorts i adelskalendrar och p̊a Internet.8 Polen hade dock m̊anga adelsmän (mer
än 10% av befolkningen) och n̊agon fullständig förteckning har aldrig upprättats, s̊a detta är
inget avgörande bevis.9

Det har p̊apekats10 att tv̊a av Anders Fredriks barn (Otto Gustaf och Christina Magdalena)
gifte sig med adliga, och att ett tredje (Carl Fredrik) hade en adlig svärmor. Anders Fredrik
s̊ags tydligen som socialt i niv̊a med adliga, även om detta naturligtvis inte är n̊agot bevis för
att han verkligen var adlig (polsk eller ej).

Sigill med vapensköld har använts av minst tv̊a personer i släkten Baalack, men detta är inget
bevis p̊a adelsskap. Ett av Baalacks vapen har tvärtom uppgivits vara ett exempel p̊a ett
ofrälse vapen.11

Sammanfattningsvis kan man nog konstatera att uppgiften om polsk adel verkar felaktig, men
att den inte kan säkert motbevisas.

Stavning. Efternamnet Baalack för personerna nedan stavas ofta s̊a i kyrkoböcker och andra
källor, men andra stavningar som förekommer mer eller mindre ofta är (̊atminstone) Balack,
Baalach, Balach, Balak, Balaak, Balaach, Ballack, Ballak, Baarlach.12 Stavningen var inte s̊a
noga förr i tiden, och ofta vi vet inte heller hur personerna själva skrev sitt namn; n̊agra gamla

6Se Anbytarforum: Polen http://forum.genealogi.se/index.php?topic=54972.msg800203#msg800203 . Ver-
sionen där talar om en adlig polsk sjökapten Baalack; ”sjökapten” är kanske en gammal missuppfattning som
kommer fr̊an att Anders Fredrik Baalack var kapten vid infanteriet.

7Polen l̊ag d̊a längre österut än idag; sedan 1945 ing̊ar en liten del av Vorpommern i Polen, men traditionen är
äldre än s̊a.

8T.ex. Genealogisches Handbuch des Adels.
N̊agra f̊a personer Baalack fr̊an Tyskland och Polen har hittats p̊a 1800-talet, se nedan; om dessa var adliga är
okänt.

9Poland Nobility, FamilySearch; The History and Register of The Nobility of Poland, Almanach de Saxe Gotha;
FAQ, The Polish Nobility Association.

10Sven Wallerstedt p̊a Anbytarforum: Baalack http://forum.genealogi.se/index.php?topic=68435.0
11Enligt Gröna stubbens webbsida http://archive.is/XYE5F med (troligen) ofrälse vapen använde Otto Gustaf

Baalack (tabell 6) följande vapen 1752: Sköld: Delad, 1. i bl̊att fält ett balkvis ställt svärd åtföljt ovan av
tv̊a i balk ställda stjärnor, nedan av en stjärna 2. i fält av guld ett uppskjutande berg. Hjälmprydnad: En
sammandragen fana mellan tv̊a standar.
En sigillring med ett helt annat vapen finns bevarat i minst tv̊a exemplar, varav ett hos mig; vid vapnet finns
initialerna C och B, s̊a detta sigill har troligen använts av Carl Gustaf Baalack (1800–1848, tabell 4); ett
avtryck i lack av samma sigill finns p̊a pärmens insida i en bok som tillhört ”Sophie Klingberg född Baalach”,
hans dotter (1832–1925, tabell 4). Vapnet p̊a detta sigill har en sköld med tre björnhuvuden(?), och som
hjälmprydnad en björn med ett svärd; p̊a ömse sidor om björnen finns bokstäverna C och B.
I Anna Gunnerts bok (sid 10) sägs en familjemedlem (tyvärr inte vilken) ha haft en vapensköld med ”tre
avhuggna björnhuvuden, ställda tv̊a över ett och hjälmprydnaden föreställer en uppskjutande björn med ena
tassen h̊allande kring klingan och med höger tass i fästet till ett svärd”; detta tycks vara samma vapen.

12Ibland används till och med tv̊a olika stavningar p̊a samma sida; ett exempel är Generalmönsterrullan
SE/KrA/0023/0/1488 (1711), bild A0029628 00046 (b̊ade Ballach och Ballack för Andreas, tabell 1).
Vissa fall kanske ska ses som felskrivningar, vilket ocks̊a händer i tidningar i modern tid, t.ex. Baalach (SvD
3/7 1986 och 14/5 1989), Balack (SvD 10/11 1994).
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namnteckningar finns dock bevarade, nästan alla med stavningen Baalack.13 Nedan används
konsekvent stavningen Baalack, vilket ocks̊a är den stavning som används av de nu levande
medlemmarna av släkten.14 P̊a 1900-talet när stavningen är mer fast tycks åtminstone en
person ha använt stavningen Balack och en annan Baalach.

Likas̊a varierade stavningen av förnamn förr i tiden, och även namn som idag uppfattas som
olika (t.ex. Jan/Jean/Johan eller Per/Peter/Petter) s̊ags som samma namn, och det är helt
normalt att en person har växlande namnformerna i källorna. Jag har nedan normaliserat
stavningen, men ibland givit alternativ.

Tilltalsnamn har markerats med kursiv när jag känner till det.15

Ett bibliskt namn? Namnet Baalacks ursprung är obekant. En möjlighet är det kommer fr̊an
Balak, som enligt 4. Mosebok 22–24 var kung i Moab. Namnet Balak stavas s̊a i alla svenska och
tyska bibelöversättningar jag sett, fr̊an Martin Luthers och fram̊at, men stavningen Baalack
förekom åtminstone i en skrift av den tyske teologen Kaspar Goldwurm.16

Det är möjligt att det finns ett samband, och att n̊agon tog namn efter denne kung Balak, men
detta verkar mycket osäkert.

Andra med namnet Baalack. Sökningar med Google, Ancestry.com, tidningsarkiv, tele-
fonkataloger (digitala), m.m. har hittat ett f̊atal personer Baalack (nu levande eller avlidna)
utöver dem som behandlas nedan; det torde vara sv̊art att avgöra om de är avlägna släktingar
eller inte. (Det kan ocks̊a vara felskrivningar av n̊agot annat namn; de flesta har bara hittats i
en källa.)17 N̊agra nu levande Baalack i Tyskland eller Polen har hittills inte hittats, och inga
säkra Baalack i USA. Däremot finns en del personer med liknande namn, t.ex. minst 118 nu
levande Balack i USA och minst 11 Balack, 1 Bahlack, 9 Balak och 37 Ballack i Tyskland.18

Eftersom, som sagt, stavningen tidigare har varierat, är det tänkbart att åtminstone n̊agra av
dessa ocks̊a är avlägsna släktingar.

Myntsorter och omräkning. Vissa ekonomiska uppgifter ges fr̊an bouppteckningar mm.
De myntsorter som förekommer är daler silvermynt (smt) –1777 och riksdaler (rdr) banko och
riksdaler specie (rdr sp) 1777–1873, samt delar av dessa (t.ex. skilling = 1/48 riksdaler); vid
myntreformen 1777 gällde 1 rdr = 6 daler smt. Beloppen kan egentligen bara jämföras med
andra samtida belopp, men för att ge en uppfattning har vissa belopp räknats om till modernt

13Bl.a. A F Baalack 1721, 1736 och 1744 (Anders Fredrik, tabell 1); C F Baalack 1758 och 1765 (Carl Fredrik,
tabell 2); G Baalack 1769 och 1774 (Otto Gustaf, tabell 6); Pehr (Cson) Baalack 1788–1806 (tabell 5), A F
Baalack 1805 (Anders Fredrik, tabell 3); Christinna B. Baalack 1806 (tabell 6), men Anders Baalak 1809 (son
till Fredrik Magnus, tabell 6).

Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 491 (1721–1721) Bild 260; 494 (1736–1736) Bild 385 / sid
760; 496 (1744–1744) Bild 161; 498 (1758–1761) Bild 73 / sid 136; 500 (1774–1774) Bild 233; bouppteckningar
Dimbo häradsrätt (R) FII:6 (1764–1766) Bild 201 / sid 393; Redvägs häradsrätt (P) FII:6 (1769–1771) Bild 80
/ sid 148; Slättängs häradsrätt (R) FII:17 (1805–1807) Bild 125 / sid 235 och Bild 153 / sid 289; Jönköpings
r̊adhusrätt och magistrat (F) FIa:11 (1808–1810) Bild 543 / sid 1071; olika historiska kartor hos lantmäteriet
(Per Baalack).

14Notera dock att den äldsta kända stavningen är Ballach [Rullor 1620–1723, SE/KrA/0022/1705/3 (1705), bild
A0054580 00415], se fotnot 22.

15Tilltalsnamnet är inte alltid helt säkert, och kan dessutom ha varierat under en persons liv.
16Kaspar Goldwurm, Wunderwerck und Wunderzeichen Buch. Frankfurt am Main, 1557.
17T.ex.: Friedrich Wilhelm Baalack, gift med tre barn födda i Berlin, Preussen, Tyskland 1826–1830 [Tyskland,

dop, vigslar och begravningar inom den lutherska kyrkan, 1500–1971, ancestry.se].
Vincent Baalack, född 1847 i Polen; 1880 bosatt i East Saginaw, Michigan, USA, med fru Katie och tv̊a barn
Frank och Anna [U.S. Census 1880].
Joseph Baalack p̊a Jamaica åtalad för misshandel 1935. [Kingston Gleaner 2/4 1935].
Barry Baalack deltog 19/9 1954 i metodistgudstjänst i Eunice, Louisiana, USA [Daily World 23/9 1954].

18radaris.com; www.dastelefonbuch.de
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penningvärde mätt med löneindex för (manliga) arbetare, se Rodney Edvinsson, Prisomräknare
fr̊an Medeltiden till 2100 p̊a http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm .19

Källor mm. De viktigaste källorna till uppgifterna anges i fotnoter;20 21 se ocks̊a källförteck-
ningen p̊a de sista sidorna (som inte är helt fullständig). Bildnummer hänvisar till digitala
kopior hos antingen Riksarkivet (SVAR) eller (oftast) Arkiv Digital, medan ev. sidnummer är
originalets paginering.

Källorna är huvudsakligen kyrkoböcker och andra samtida dokument, men olika sekundärkällor
har ocks̊a använts. Många uppgifter har först hittats p̊a annat h̊all, t.ex. i olika databaser (se
åter källförteckningen), i DISBYT, p̊a Anbytarforum eller p̊a privata webbsidor, och sedan
kontrollerats mot andra källor. (D̊a anges normalt bara den säkraste källan i fotnoten.)

I de äldsta generationerna är källorna ibland ofullständiga. Det finns en liten risk för fel-
tolkningar eller sammanblandning av olika personer, liksom för tryckfel eller andra fel. Likas̊a
saknas enstaka uppgifter, t.ex. döds̊ar p̊a n̊agra personer. Eventuella kompletteringar och
rättelser, eller andra kommentarer, mottages tacksamt.

Tack. Jag tackar Sven Wallerstedt som generöst delat med sig av arbetsmaterial fr̊an sin
Baalack-forskning vilket varit till mycket stor nytta; m̊anga uppgifter nedan om de första gen-
erationerna härrör fr̊an honom. Tack även till Kjell Henrysson för hjälp att hitta uppgifter, till
Staffan Rodhe för hjälp med läsning av 1700-talshandstilar, och till de anonyma eller onämnda
släktforskare som lämnat värdefulla uppgifter till Genealogiska föreningens hängmappsarkiv,
Centrala Soldatregistret, DISBYT, Anbytarforum eller p̊a andra webbsidor.

19En omräkning enligt konsumentprisidex skulle ge mycket lägre belopp, men vore missvisande för 1700- och
1800-talet eftersom välst̊andet i Sverige ökat kraftig sedan dess, s̊a att även en l̊agavlönad idag har mycket
större köpkraft än en godsägare p̊a 1700-talet.

20Det finns även fotnoter som inneh̊aller annan information.
21Bara de viktigaste källorna anges. T.ex. visas av husförhörslängder oftast bara ett urval av de där personen

förekommer.
Rubrikerna p̊a kyrkoböcker är förenklade; t.ex. kan ”födelsebok” även st̊a för dopbok, och ”vigselbok” för
lysningsbok.
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I. Stamfadern Anders Fredrik Baalack

Tabell 1

Anders Fredrik (Andreas Friedrich) Baalack,22 född23 ca 1683 i Vorpommern24, död
1753–1754.25 Kapten. (Inget är känt om hans föräldrar eller bakgrund i övrigt.)

Anders Fredrik Baalack kom fr̊an det d̊a svenska Vorpommern och tog 1698 värvning vid de
svenska regementena där; han deltog som officer under m̊anga år i striderna i Tyskland, Polen
och Danmark mot Sachsen–Polen, Danmark och Ryssland under det stora nordiska kriget.26 27

Han blev tillf̊angatagen (liksom hela Stenbocks armé) av danskarna 16/5 1713 vid Tönningen.
Han friköpte sig i december 1713 och kom till Sverige i januari 1714.28 Han blev d̊a kapten
vid Älvsborgs regemente i Västergötland när det återuppsattes; han deltog därefter i strider i
Norge. Efter kriget förblev han bosatt i Västergötland och fortsatte som kapten vid regementet,
där han 1740 blev kompanichef. Han deltog ocks̊a i kriget mot Ryssland 1741–1743, till sjöss
p̊a galärflottan. Han tog avsked i april 1748.29 30

22Kallas Andreas Ballach/Ballack i av mig kända rullor fr̊an Pommern (1705–1711); Anders Balach i mer-

itförteckning (1715) fr̊an Älvsborgs regemente och Anders Fredrik eller Anders Friedrich Baalack (med
varierande stavning) i rullor därifr̊an (1717–1749); egen namnteckning i rullorna A. F. Baalack. Förekommer
n̊agra f̊a g̊anger i kyrkoböcker (ibland utan förnamn), t.ex. A. F. Baalack 1721 (sons födelsebok), Andr. Fridr.
Balack 1722 (dito), Anders Friedreck 1790 (sons dödbok).
Se t.ex. Rullor 1620–1723, SE/KrA/0022/1705/3 (1705), bild A0054580 00415; Generalmönsterrullor,
SE/KrA/0023/0/1488 (1711), bild A0029628 00046; Meritförteckningar 63 (1715–1811) Bild 30; Gen-

eralmönsterrullor - Älvsborgs regemente 486 (1717–1717) Bild 62; 491 (1721–1721) Bild 260; 492 (1725–1725)
Bild 88 / sid 77; 496 (1744–1744) Bild 161; 497 (1749–1749) Bild 361; födelsebok Kungsäter (N, P) CI:1
(1689–1794) Bild 680 / sid 126 och Bild 710 / sid 133; dödbok Böne (P) C:2 (1761–1791) Bild 114 / sid 217.

23Enl. Lewenhaupt sid 22; varifr̊an uppgiften kommer vet jag ej. Jag känner inte till n̊agot dokument med hans
ålder, och året är kanske en gissning eftersom han blev volontär 1698. En annan uppgift, som jag inte heller
vet varifr̊an den kommer, är född 1685 [Leif Emhov p̊a Anbytarforum: Baalack http://forum.genealogi.se/

index.php?topic=68435.msg973852#msg973852].
24Se fotnot 1. Meritförteckningar 63 (Älvsborgs regemente 1715–1811) Bild 130.
25Mantalslängder Södra Säm 1753 (d̊a han lever) och 1754 (d̊a han är död och änkan bor kvar),

Mantalslängder 1642–1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/79 (1753), bild A0003431 00388;
SE/RA/55203/55203.15/80 (1754), bild A0003432 00408. (Uppgiften 1766 i Lewenhaupt sid 22 är allts̊a fel.)
1753 anges ocks̊a av Leif Emhov p̊a Anbytarforum: Baalack http://forum.genealogi.se/index.php?topic=

68435.msg973852#msg973852
26Stora nordiska kriget mellan Sverige å ena sidan och (främst) Danmark, Ryssland, Sachsen och Polen å den

andra varade 1700–1721, dvs i stort sett hela Karl XII:s regeringstid och ett par år till; det slutade med stora
svenska förluster.

27Han blev volontär vid Änkedrottningens livregemente till fot 22/1 1698; korpral där 1699; kvartermästare vid

Pommerska kavalleriregementet 1700; sergeant vid Elbingska infanteriegementet (Överste Ekeblads regemente)
i Preussen (kapten Zöges kompani) 7/4 1705; fältväbel där 20/6 1707; adjutant (vid regementsstaben) 7/3 1708;
befordrad fr̊an fänrik (vid livkompaniet) till sekundlöjtnant (överstelöjtnant Sperlings kompani) 20/11 1710;

premiärlöjtnant där 28/3 1711. Han blev senare sekundkapten vid Älvsborgs infanteriregemente 10/4 1714,
och premiärkapten (dvs kompanichef, se SAOB:kapten 5a och appendixet) där 13/11 1740.
Elbing (nu Elblag) var en stad i Preussen, besatt av Sverige 1703–1710; Anders Fredrik var där (med attacker
p̊a andra städer) till 1709, d̊a huvuddelen av den svenska styrkan drogs tillbaka till Pommern.

28Det är inte känt om han varit i egentliga Sverige tidigare, eller haft kontakter där. Sonen Peter Ulrik uppges
vara född i Västergötland 1710–1711; d̊a bör Anders Fredrik ha varit i fält i Pommern (eller i omgivningen)
s̊a detta verkar tveksamt, se vidare fotnot 37, men det är möjligt att det stämmer och att hans hustru var i
Sverige redan d̊a. Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 493 (1729–1729) Bild 65 / sid 112; 494
(1736–1736) Bild 56 / sid 102.

29Han anhöll om avsked mot att hans son Carl Fredrik (tabell 2) därvid skulle befordras fr̊an furir till fänrik.
Se Stille.

30Källor till detta stycke och nästa är främst: Hans egen meritförteckning d̊a han 1748 anhöll om avsked,
tryckt i Stille; Lewenhaupt sid 22; Rullor 1620–1723, SE/KrA/0022/1706/7 (1706), bild A0054591 00129;
SE/KrA/0022/1707/5 (1707), bild A0054599 00049 och bild A0054599 00214; SE/KrA/0022/1708/7 (1708),
bild A0054608 00092; Generalmönsterrullor, SE/KrA/0023/0/1488 (1711), bild A0029628 00014 och bild

A0029628 00046; Meritförteckningar 63 (Älvsborgs regemente 1715–1811) Bild 30; Generalmönsterrullor -

Älvsborgs regemente 495 (1741–1742) Bild 206; 497 (1749–1749) Bild 361.
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Anders Fredrik deltog bl.a. i slaget vid Punitz 1704, attack mot Marienburg 1707 (s̊arad i högra
armen), belägringen av Stralsund 1711 (s̊arad över magen), slaget vid Gadebusch 1712 (s̊arad
i vänstra l̊aret), kapitulationen vid Tönningen 1713 (tillf̊angatagen), angrepp p̊a Norge 1716
(s̊arad i huvudet) och belägringen av Fredrikshald 1718 (där Karl XII stupade).

Riddare av Svärdsorden (RSO) 7/11 1748.

Gift med Benedicta Juliana Staffenhagen född31 ca 1693, död32 19/7 1769 p̊a Silarp, Dalums
sn (Västergötland). Troligen ocks̊a fr̊an Vorpommern.33

De bor i Kungsäter sn 1722; i Fritsla sn 1727 och 1728.34 De bor p̊a Svarvareg̊arden i Vegby,
Södra Säms sn fr̊an 1750; efter Anders Fredriks död 1753–1754 bor änkan Benedicta Juliana
kvar n̊agra år, men flyttar sedan dottern Christina gift sig 1757. Änkan flyttar säkert till
dottern och bor hos henne resten av sitt liv; hon dör hos dottern 1769. Svarvareg̊arden övertas
av sonen Gustaf, som flyttar in med sin familj senast 1756.35

De tre söner som blev vuxna blev alla officerare eller underofficer vid faderns regemente, och
dottern gifte sig med en annan officer där; sönerna började alla som volontärer vid ca 15 års
ålder och b̊ade Carl och Gustaf blev s̊a sm̊aningom kaptener liksom fadern, medan storebror
Peter Ulrik aldrig blev mer än sergeant, dvs en underofficer. Likas̊a blev bland barnbarnen
alla männen utom en officerare eller (de flesta) underofficerare, de flesta ocks̊a vid Älvsborgs
regemente, och även i följande generationer finns flera underofficerare.

Minst 6 barn:36

Källorna skiljer sig i en del detaljer, t.ex. datum för befordringar i Pommern/Preussen, där hans egna uppgifter
i meritförteckningen ofta är 2–3 år tidigare än vad rullorna visar. Likas̊a var han ej s̊arad enl. Lewenhaupt,
men flera g̊anger enl. egen meritförteckning.
Se även Rullor 1620–1723, SE/KrA/0022/1705/3 (1705), bild A0054580 00415; Generalmönsterrullor -

Älvsborgs regemente 486 (1717–1717) Bild 62; 492 (1725–1725) Bild 88 / sid 77; 494 (1736–1736) Bild 53
/ sid 96, samt (om regementena) Nordensvan.

3176 år 1769 i dödbok Dalum (P) C:1 (1741–1819) Bild 184 / sid 361.
32Dödbok Dalum (P) C:1 (1741–1819) Bild 184 / sid 361.

Dödsorsak: slag.
33Säkerligen syster till kapten Otto Carl Staffenhagen (Stawenhagen), född ca 1685, död 7/4 1721 (enl. dödboken

32 år gammal) p̊a Hultaberg i Kungsäters sn (där d̊a Anders Fredrik och Benedicta Juliana bodde), se dödbok
Kungsäter (N, P) CI:1 (1689–1794) Bild 680 / sid 127 och Lewenhaupt sid 657. Kanske barn till kapten Johan
Stawenhagen, död ca 1710, se Lewenhaupt sid 657.
Efternamnet kommer säkert fr̊an staden Stavenhagen i Mecklenburg, nära Vorpommern.

34Födelseböcker för barnen.
35Anders Fredrik finns i mantalslängden för Södra Säm 1750–1753, men inte 1744 eller i jordaboken 1750,

och hans änka finns i mantalslängden 1754–1757; sonen Gustaf finns 1756–1771. Mantalslängder 1642–1820
Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/76 (1750), bild A0003428 00333 m.fl.; Jordeböcker Älvsborgs län,
SE/RA/55201/55201.15/137 (1750), bild A0055759 00345.

36Peter Ulrik är ej känd i födelsebok, men föräldrarna st̊ar i dödboken Böne (P) C:2 (1761–1791) Bild 114 /
sid 217. Carl Fredrik är inte heller känd i födelsebok, men är son enl. kommentar till Anders Fredriks merit-
förteckning, se Stille; dessutom är Otto Gustaf god man för sina brorssöner, och allts̊a bror till Carl Fredrik,
enligt dennes bouppteckning Redvägs häradsrätt (P) FII:6 (1769–1771) Bild 80 / sid 148.
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1. Peter Ulrik, född37 ca 1711–1718 i Västergötland, död38 13/9 1790 p̊a Bränges̊as, Kölingareds
sn (Västergötland). Sergeant.

Peter Ulrik blev 1/1 1726 volontär vid Älvsborgs regemente, vid överstelöjtnantens kom-
pani39 där hans pappa var kapten och ställföreträdande kompanichef. Befordras till korpral
1730. Var 1741 furir, med pappa som kompanichef, och deltog p̊a galärflottan i kriget mot
Ryssland. Sergeant 1743, men n̊adde aldrig högre. Han f̊ar avsked p̊a egen begäran 1749.40

Peter Ulrik var gratialist fr̊an 1770.41

Peter Ulrik bodde åtminstone 1756 i Vegby i Södra Säm, hos sin mor (d̊a änka) och brodern
Gustaf med familj och systern Christina.42 Han dör p̊a Bränges̊as 1790, liksom brodern
Gustaf och systern ett år tidigare, s̊a det verkar som att syskonen ocks̊a d̊a bodde tillsammans
där.

Man kan undra varför Peter Ulriks karriär avbröts, medan bröderna blev kaptener. Notera
att när fadern tog avsked 1748 s̊ag han till att Peter Ulriks yngre bror Carl blev befordrad

37Uppgifterna är motstridiga. Jämför fotnot 54 om brodern Carl Fredrik.
Peter uppges vara 18 år 1729 (11/6) och 25 år 1736 (september), vilket betyder född 1710–1711, se Gen-

eralmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 493 (1729–1729) Bild 65 / sid 112; 494 (1736–1736) Bild 56 /
sid 102.
Peter Ulrik antogs som volontär 1/1 1726. En möjlighet är att han var född p̊a hösten 1710 och antogs strax
efter att ha fyllt 15 år. 15 år gällde som minimi̊alder för volontärer 1730–1736, se Hans Högman, Militaria
http://www.hhogman.se/officerare.htm, men kan ha ansetts vara lämplig ålder redan tidigare. (Senare
skrevs dock även småbarn in, för att f̊a fler tjänste̊ar när de blev vuxna; t.ex. systern Christinas son Jean Julius
von Mentzer född 1762 som skrevs in som volontär 1/4 1764, knappt 2 år gammal, se Meritförteckningar 63

(Älvsborgs regemente 1715–1811) Bild 2320; Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 499 (1768–
1768) Bild 212 / sid 207.)
Å andra sidan uppger samma källor att Peter Ulrik var född i Västergötland, och som sagt i fotnot 28 verkar
det tveksamt om hans mor var i Sverige 1710–1711.
En annan möjlighet är att Peter Ulrik var född ca 1715–1718, när föräldrarna flyttat till Västergötland, och att
åldern avsiktligt angavs n̊agra år för högt i generalmönsterrullan för att det skulle se bättre ut. Detta skedde,
l̊angt senare, uppenbarligen med ovan nämnde Jean Julius Mentzer, som 1774 uppges vara 16 år, fast han i
verkligheten just hade fyllt 12; likas̊a uppges brorsonen Christian Wilhelm (tabell 6) 1768 vara 16 år när han

bara var 14, se Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 500 (1774–1774) Bild 215; 499 (1768–1768)
Bild 31 / sid 26.
Notera att Peter Ulrik var sjukanmäld och inte deltog vid generalmönstringen 1729. Detta tycks ha varit praxis
för minder̊ariga volontärer. (T.ex. brodern Carl 1736, brorssonen Christian Wilhelm 1768 och systersonen Jean
Julius Mentzer 1768 och 1774.)
I vilket fall som helst var rimligtvis Peter Ulrik äldre än Carl, eftersom han blev volontär nästan 5 år före Carl.
Efterom Carl antagligtvis var född senast 1719, bör Peter Ulrik ha varit född senast 1718.
Kölingareds dödbok (se fotnot 38) uppger att Peter Ulrik var 70 år när han dog 1790. Om detta stämmer
skulle han ha varit född hösten 1719 eller 1720 (och högst 6 år när han blev volontär och 10 när han blev
korpral), vilket knappast ger utrymme för Carl innan Johan Gustaf föds 10/4 1721.

38Dödbok Böne (P) C:2 (1761–1791) Bild 114 / sid 217.
39Senare (efter 1831) kallat Vedens kompani.
40Volontär 1/1 1726 för rote 1104/54 Aratorp Björsg̊ard (Fritsla sn). Korpral 15/6 1730, flyttar d̊a till rote

1051/1 Örby Högen (Örby sn). Är 1741 furir i Södra Kinds kompani (med pappa som kompanichef) Förare
vid överstelöjtnantens kompani 16/11 1742. Mars 1743 befordrad fr̊an förare till sergeant vid överstelöjtnantens

kompani. Avsked 10/3 1749. Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 493 (1729–1729) Bild 65 /
sid 112; 494 (1736–1736) Bild 67 / sid 124 och Bild 56 / sid 102; 495 (1741–1742) Bild 206; 496 (1744–1744)
Bild 131 och Bild 53; 497 (1749–1749) Bild 75 och Bild 409.

41Dvs han fick pension fr̊an regementet. Detta beviljades inte automatiskt, och främst till dem som inte kunde
försörja sig efter avskedet. Det verkar lite märkligt att han fick det när han begärt avsked själv 21 år tidigare.
(Var han möjligen skadad sedan kriget 1741?) Dessutom var pensionen är märkligt hög: 40 riksdaler 1785,
mot högst 3 riksdaler och 36 skilling för de andra gratialisterna (inkl. en annan sergeant). Hade hans bröder,
som b̊ada var kaptener vid regementet, fixat n̊agot speciellt?
Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 502 (1780–1780) Bild 279; 503 (1785–1785) Bild 291. Se även
Hans Högman, Indelningsverket http://www.hhogman.se/indelningsverket.htm .

42Fadder åt brorsdotter, Södra Säm C:1 (1744–1849) Bild 99 / sid 189.
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till fänrik (och därigenom passerade storebror i graderna), se fotnot 29; varför inte den äldste
sonen? Var Peter Ulrik sjuklig eller olämplig som officer p̊a annat sätt?

Peter Ulrik hade s̊avitt jag vet varken fru eller barn, men bevis för detta saknas.43

2. Carl Fredrik, född 1719(?), död 2/5 1769 p̊a Silarp i Dalums sn (Västergötland). Kapten.
Se tabell 2.

3. Johan Gustaf, född44 10/4 1721, död45 10/9 1721.

4. Otto Gustaf , född 29/8 1722 i Kungsäters sn (Västergötland), död 1/10 1789 p̊a Bränges̊as,
Kölingareds sn (Västergötland). Kapten. Se tabell 6.

5. NN, begravd 6/1 1727 i Fritsla sn (Västergötland).46

6. Christina Magdalena, född47 25/1 1728 i Fritsla sn (Västergötland), död48 22/7 1789 p̊a
Bränges̊as, Kölingareds sn (Västergötland).

Gift49 27/9 1757 i Vegby, Södra Säms sn (Västergötland) med Johan (Jean) von Mentzer50,

född 30/3 1726, död 23/7 1766 i Stockholm, löjtnant vid Älvsborgs regemente, son till
överstelöjtnant Carl von Mentzer (1674–1740) och Anna Catharina Stierncranz51

(1706–1755).52 Christina och Johan bor åtminstone 1762–1769 p̊a Silarp i Dalums sn (Väster-
götland).53

43Han var ogift 1736, men var d̊a bara 25 år. Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 494 (1736–1736) Bild
56 / sid 102.

44Födelsebok Kungsäter (N, P) CI:1 (1689–1794) Bild 680 / sid 126.
45Dödbok Kungsäter (N, P) CI:1 (1689–1794) Bild 680 / sid 127.
46Dödbok Fritsla (P) C:1 (1681–1783) Bild 68 / sid 129; kallas där ”kapten Baalacks lille son”.
47Födelsebok Fritsla (P) C:1 (1681–1783) Bild 68 / sid 129. Datum rättat och otydligt i födelseboken; anges

som 26/1 i Szabad, Supplement sid 641 von Mentzer tab. 5.
48Dödbok Böne (P) C:2 (1761–1791) Bild 112 / sid 213.

Dödsorsak: rötfeber.
49Vigselbok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 226 / sid 443.
50Adliga ätten nr 720.
51Adliga ätten nr 854.
52Elgenstierna V sid 258 von Mentzer tab. 5 och 4. Johan död 23/7 enligt Elgenstierna men 4/8 1766 enligt

Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 499 (1768–1768) Bild 161 / sid 156.
53Födelsebok Dalum (P) C:1 (1741–1819) Bild 47 / sid 87; dödbok Dalum (P) C:1 (1741–1819) Bild 183 / sid

359 (brodern Carl).
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II. Carl Fredriks släktgren

Tabell 2

Carl Fredrik Baalack, född54 1719(?), död55 2/5 1769 p̊a Silarp i Dalums sn (Väster-
götland),56 son till Anders Fredrik Baalack och Benedicta Juliana Staffenhagen (tabell 1).
Kapten.

Volontär 2/12 1730 vid Älvsborgs regemente, vid överstelöjtnantens kompani där hans pappa
var kapten och ställföreträdande kompanichef.57 S̊a sm̊aningom fänrik 1748, löjtnant 1752,
stabskapten 1762 och kapten 1767.58

Carl Fredrik deltog i kriget mot Ryssland 1741–1743, till sjöss p̊a galärflottan, och i Pommerska
kriget 1757–1762; han deltog i tv̊a sjöslag och slaget vid Neukalen.59

Gift60 11/2 1756 p̊a Berga, Velinga sn (Västergötland) med Margareta (Greta) Catha-
rina Hager, född61 27/11 1724 i Valstads pastorat (Västergötland), död62 29/6 1805 p̊a

54Uppgifterna är motstridiga. Jämför fotnot 37 om brodern Peter Ulrik.
Carl uppges vara 20 år i september 1736, vilket betyder född 1715–1716, se Generalmönsterrullor - Älvsborgs
regemente (O, P) 494 (1736–1736) Bild 67 / sid 124.
Carl antogs som volontär 2/12 1730. En möjlighet är att han var född p̊a hösten 1715 och antogs strax efter att
ha fyllt 15 år (eller p̊a födelsedagen). (1730 var minimi̊aldern för volontärer 15 år, se Hans Högman, Militaria
http://www.hhogman.se/officerare.htm .)
Å andra sidan uppges Carl i regementets officersförteckning fr̊an 11/12 1762 vara 43 år, och i tjänst sedan
1734 (och motsvarande i flera följande officersförteckningar); i s̊a fall skulle han ha varit född 1719. Åldern är
kanske ett misstag, men det verkar konstigt att han inte s̊ag till att f̊a rätt start̊ar angivet, eftersom tjänste̊aren
var viktiga för befordran. En förklaring vore att han faktiskt var född 1719 och bara 11 år när han skrevs in
som volontär i pappas kompani, fast han skrevs in som 15 år för att det skulle se snyggt ut, men att senare
tjänste̊aren bara räknades fr̊an när han verkligen var 15 (dvs 1734). Notera ocks̊a att han var sjukanmäld och

inte deltog i generalmönstringen 1736, se återigen fotnot 37. Se Meritförteckningar 63 (Älvsborgs regemente
1715–1811) Bild 530 (11/12 1762), Bild 470 (14/12 1763) m.fl.

55Dog 2/5 1769 enligt dödbok Dalum (P) C:1 (1741–1819) Bild 183 / sid 359, men 3/5 1769 enligt bouppteckning
Redvägs häradsrätt (P) FII:6 (1769–1771) Bild 75 / sid 139.
Dödsorsak: tvenne dagars häftig sot av en häftig Colique och Mage-pl̊aga.

56Bodde vid sin död p̊a kaptensbostället Ekarp i Timminge sn, men dog under sitt årliga besök hos systern
Christina, gift von Menzer, (och deras mor), p̊a Silarp i Dalums sn.
Dödbok Dalum (P) C:1 (1741–1819) Bild 183 / sid 359. (Finns ej i Timminges dödbok.)

57Carl Fredrik efterträdde sin bror Peter Ulrik p̊a rote 1104/54 Aratorp Björsg̊ard.
58Volontär 2/12 1730. Var 1741 rustmästare vid överstelöjtnantens kompani. Furir vid samma kompani 19/10

1741. Förare vid Norra Kinds kompani 24/6 1743 (dit brodern Peter Ulrik kommer som segeant 1/1 1748).
Fänrik (vid Gäsenes kompani) med kungl. fullmakt 30/4 1748. Bytte till fänrik i Redvägs kompani 9/11
1748. Löjtnant 30/10 1752. Stabskapten 9/3 1762 vid majorens kompani. Kapten (kompanichef) vid Redvägs

kompani 7/7 1767. Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 494 (1736–1736) Bild 67 / sid 124; 495
(1741–1742) Bild 21 / sid 17; 496 (1744–1744) Bild 55, Bild 54 och Bild 202; 497 (1749–1749) Bild 410, Bild
193 och Bild 309; 498 (1758–1761) Bild 63 / sid 116 och Bild 263 / sid 304; 499 (1768–1768) Bild 90 / sid 85

och Bild 197 / sid 192; Meritförteckningar 63 (Älvsborgs regemente 1715–1811) Bild 530 och Bild 470.
59”Bewistadt trenne års finska siöCampagner, 5 års Campagner i Pomern, twenne siöactioner, affairen wid

Neukalen.” Meritförteckningar 63 (Älvsborgs regemente 1715–1811) Bild 470.
Slaget vid Neukalen (i Mecklenburg) ägde rum 2/1 1762. (NF:Neukalden)

60Vigselbok Velinga (R) C:2 (1755–1852) Bild 106 / sid 203. Se även fotnot 66 och svärfaderns bouppteckning
Dimbo häradsrätt FII:6 (1764–1766) Bild 186 / sid 363.

61Gissningsvis p̊a H̊ardaholm i Suntaks sn, där familjen bor n̊agra år senare och bl.a. systern Eva (tabell 6) föds,
men det framg̊ar inte av födelseboken som 1724 är gemensam för hela pastoratet.
Valstad (R) C:1 (1691–1757) Bild 153 / sid 296.

62Dödbok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 196 / sid 381;
bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:17 (1805–1807) Bild 124 / sid 233.
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H̊ardaholm, Suntaks sn (Västergötland), dotter till ryttmästare Anders Hager (ca 1687–
1765)63 och Catharina Lilliestielke64 (1700–1760);65 66 Margareta Catharina var syster till
sin svägerska Eva Baalack f. Hager (tabell 6).

Carl Fredrik med familj är ca 1763–1768, dvs som stabskapten, bosatt p̊a kaptensbostället
Eskilsered i Seglora sn. De flyttar 1769 (när han blivit kapten i Redvägs kompani) till kaptens-
bostället Ekarp i Timmele sn. Efter mannens död flyttar änkan med tv̊a sm̊abarn hem till
hennes föräldrag̊ard H̊ardaholm, där hon och äldsta sonen bor resten av sina liv.67

Carl Fredriks bouppteckning visar tillg̊angar p̊a 4154 daler smt, varav i fast egendom 1/4
av H̊ardaholms säteri (1600) och 1/3 av Hästhagen (150), jfr fotnot 66. Vid änkan Margareta
Catharinas död 1805 var tillg̊angarna 923 riksdaler banko, varav i fastigheter 1/4 av H̊ardaholm
(666.32), 1/4 av Flata Bredeg̊ard (108.16) och 5/16 av Hästhagen (108.16).68

Minst 3 barn:69

1. Anders Fredrik, född 4/7 1763, död 25/5 1806 p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn (Västergötland).
Löjtnant. Se tabell 3.

2. Carl Gustaf, född70 23/7 1764 p̊a Eskilsered, Seglora sn (Västergötland), död71 15/2 1768
i Seglora sn (Västergötland).

3. Jan Petter (Per), född 16/4 1768 p̊a Eskilsered, Seglora sn (Västergötland), död 17/4 1810
p̊a Flata Bredeg̊ard i Suntaks sn (Västergötland). Kommissionslantmätare. Se tabell 5.

63Dödbok Velinga (R) C:2 (1755–1852) Bild 141 / sid 273, där 78 år gammal; se även bouppteckning Dimbo
häradsrätt (R) FII:6 (1764–1766) Bild 186 / sid 363.

64Adliga ätten nr 120.
65Elgenstierna IV sid 762 Lilliestielke tab. 7; dödbok Velinga (R) C:2 (1755–1852) Bild 138 / sid 267.
66Anders Hager ägde vid sin död följande g̊ardar (med värde i daler smt): 1/2 säteriet H̊ardaholm i Suntaks sn

(3200, för hans halva), Flata Bredeg̊ard i Suntaks sn (400), Stora Ingabo i Ottravads sn (2000), Lilla Ingabo
i Ottravads sn (800), 2/3 av Hästhagen i Ottravads sn (300), Kattorp i Kymbo sn (800), Junekrag̊arden i
Kymbo (600), Berga i Velinga sn (600), Saxared i Gällstads sn (800); totala tillg̊angarna i dödsboet inkl. lös
egendom var 13 810 daler smt. (Detta motsvarar ca 27 000 000 kronor 2017, mätt efter index för arbetarlöner,
se Edvinsson http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm .)

Boet delades enligt testamente lika p̊a de sju barnen ”s̊a i löst som i fast, Dotter skall Ärfwa s̊a mycket som
Son, och Syster lika mot Broder”. (Annars gällde till 1845 att p̊a landsbygden ärvde en son dubbelt s̊a mycket
som en dotter.)
Famljen hade tidigare bott p̊a säteriet H̊ardaholm (som ärvts efter Anders Hagers svärmor Brita Lilliestielke,
f. H̊ard av Segerstad, se Elgensterna III sid 746 tab. 129), där flera av barnen var födda, men bodde av okänd
anledning sedan åtminstone 1756 p̊a Berga, en av de minsta g̊ardarna Anders ägde (värd mindre än en tiondel
av H̊ardaholm). (Dottern Margareta Catharina gifte sig med Carl Fredrik Baalack i Velinga socken 1756, se
fotnot 60, s̊a tydligen bodde familjen p̊a Berga redan d̊a.) Efter Anders Hagers död bodde flera av barnen
kvar p̊a Berga, och Eva gifte sig där 1768, se tabell 6. (Det sista av Anders Hagers barn, Christina Elisabeth,
dog p̊a Berga 1810, varefter Berga tycks ha s̊alts; se husförhörslängd Daretorp (R) AI:1 (1790–1812) Bild 107
/ sid 200 och bouppteckning Dimbo häradsrätt (R) FII:25 (1811–1812) Bild 57 / sid 105 (och sid 125). Berga
kom tillbaka till släkten senare, se fotnot 104.)
Bouppteckning Dimbo häradsrätt (R) FII:6 (1764–1766) Bild 186 / sid 363.

67Barnens födelseböcker; husförhörslängd Seglora (P) AI:2 (1758–1778) Bild 24 / sid 37; dödbok Dalum (P) C:1
(1741–1819) Bild 183 / sid 359; husförhörslängder Valstad (R) AI:5 (1775–1787) Bild 83 / sid 155; Suntak (R)
AI:2 (1786–1805) Bild 19 / sid 27.

68Beloppen motsvarar b̊ada ca 9 000 000 kronor 2017, mätt efter index för arbetarlöner, se Edvinsson http:

//www.historia.se/Jamforelsepris.htm .
Bouppteckningar Redvägs häradsrätt (P) FII:6 (1769–1771) Bild 75 / sid 139; Slättängs häradsrätt (R) FII:17
(1805–1807) Bild 124 / sid 233.

69De 2 barn som överlevde fadern framg̊ar av hans bouppteckning Redvägs häradsrätt (P) FII:6 (1769–1771)
Bild 75 / sid 139; se även moderns bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:17 (1805–1807) Bild 124 / sid
233.

70Födelsebok Seglora (P) C:2 (1707–1766) Bild 173 / sid 339.
71Dödbok Seglora (P) C:3 (1767–1826) Bild 8 / sid 7.

Dödsorsak: koppor.
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Tabell 3

Anders Fredrik Baalack, född72 4/7 1763, död73 25/5 1806 p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn
(Västergötland), son till Carl Fredrik Baalack och Margareta Catharina Hager (tabell 2).
Löjtnant.

Volontär vid Skaraborgs regemente 1779, där han blir fänrik 1789 och löjtnant 1801. Avsked
1805.74

Deltog i Gustav III:s krig mot Ryssland 1788–1790, dels i Bohuslän 1788, där han blir tillf̊anga-
tagen i slaget vid Kvistrum, och dels i Finland 1789–1790.75

Gift76 12/4 1798 med Inga Charlotta Lundahl, född77 14/5 1779 i Nolg̊arden, Acklinga
sn (Västergötland), död78 24/5 1805 p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn (Västergötland), dotter till

regementspastor Johan Lundahl (1735–1787) och Catharina Örberg (1745–1806);79 Inga
Charlotta var syster till sin svägerska Märta Eleonora Baalack, f. Lundahl (tabell 5).

Efter faderns död d̊a Anders Fredrik var knappt 6 år flyttar han med mor och bror till hennes
föräldrag̊ard H̊ardaholm, där han bor resten av livet.80

Dödsboet efter Anders Fredrik har tillg̊angar p̊a 2238 rdr brutto, samt skulder 642 rdr; s̊aledes
ett netto p̊a 1596 rdr.81 Av tillg̊angarna var 1269 rdr fordringar p̊a ett dussintal olika personer;
fastigheter var endast 1/8 H̊ardaholm (333 rdr) och 5/32 Hästhagen (54 rdr). Anders Fredrik
tycks allts̊a ha bedrivit utl̊aningsverksamhet.

2 barn:82

1. Carl Gustaf, född 6/6 1800 p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn (Västergötland), död 11/2 1848 p̊a
Stora Hamrum i Korsberga sn (Västergötland), Possessionat. Se tabell 4.

2. Margareta Sofia , född83 8/8 1802 p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn (Västergötland), död84 5/5
1872 i Backg̊arden, Velinga sn (Västergötland).

72L̊angarydssläkten III sid 1608 (dgb-g). Året 1763 även husförhörslängder Seglora (P) AI:2 (1758–1778) Bild
24 / sid 37 och Suntak (R) AI:2 (1786–1805) Bild 19 / sid 27; född i Daretorps sn enl. den senare. (Finns inte
i födelsebok för Daretorp eller Seglora 1763.)

73Dödbok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 196 / sid 381.
74Volontär vid Skaraborgs regemente 13/12 1779. Rustmästare 4/6 1782. Förare 20/6 1782. Sergeant 26/8 1788.

Fänrik 13/7 1789, men fortfarande med sergeants tjänst vid Vartofta kompani. Löjtnant vid Sk̊anings kompani
16/6 1801. Finns i regementets meritförteckning 20/12 1704, men ej 1705. Meritförteckningar 32 (Skaraborgs
regemente 1722–1818) Bild 1410, Bild 1900, Bild 1950; Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente (R) 462
(1790–1790) Bild 137; 464 (1802–1805) Bild 153 / sid 307 och Bild 187 / sid 375;

75”1788 gjordt Campagne wid Bohusländska gränsen som under Officer, och d 29 sept wid Qvistrum f̊angen.
Bevistadt 1789 och 1790 års fältt̊ag i Finland.” Meritförteckningar 32 (Skaraborgs regemente 1722–1818) Bild
1410.
Slaget vid Kvistrum i Bohuslän 29/9 1788 ledde till att hela den svenska styrkan (806 man) måste ge sig
tillf̊anga; de flesta frigavs dock snart mot villkor att ej vidare deltaga i kriget, se vidare NF:Kvistrumsälven.

76Vigselbok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 282 / sid 549.
77Födelsebok Acklinga (R) C:2 (1747–1805) Bild 122 / sid 235
78Dödbok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 196 / sid 381. Död 23/5 enligt bouppteckning Slättängs häradsrätt

(R) FII:17 (1805–1807) Bild 116 / sid 219.
Dödsorsak: feber.

79L̊angarydssläkten III sid 1593 (dg); Suntak dödbok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 193 / sid 375.
80Se fotnot 67.
81Motsvarar ca 16 000 000 kronor 2017, mätt efter index för arbetarlöner, se Edvinsson http://www.historia.

se/Jamforelsepris.htm . Bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:17 (1805–1807) Bild 238 / sid 445.
82Inga andra överlevande barn enligt föräldrarnas bouppteckningar Slättängs häradsrätt (R) FII:17 (1805–1807)

Bild 116 / sid 219 och Bild 238 / sid 445.
83Födelsebok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 102 / sid 193.
84Dödbok Daretorp (R) F:2 (1861–1894) Bild 127.

11



Gift85 29/10 1833 p̊a Stora Hamrum, Korsberga sn, med kapten Johan David Alenius,
född86 14/5 1791 i Sunnersbergs sn (Västergötland), död87 16/7 1863 i Kopparkullen, Ko-
rsberga sn (Västergötland), son till Lars Alenius (1747–1809), kungl. hovpredikant och
prost i Sunnersberg, och Engela Lovisa Björnberg (1750– ).88

När Margaretha Sofia blivit föräldralös 1806 flyttar hon som fosterdotter till pappas kusin
Carl Herman Hager (1768–1844) med fru Charlotta Sahlefelt89 (1764–1827) p̊a Söran
i Korsberga sn, och bor där till 1830 d̊a hon och Carl Herman, d̊a änkling, flyttar till Stora
Hamrum, ocks̊a i Korsberga sn, där han en g̊ang föddes och växte upp. Hon bor där tills
hon gifter sig 1833; han bor kvar ensam till 1838, d̊a han flyttar och Stora Hamrum övertas
av Sofia Margaretas bror Carl Gustaf Baalack med familj.90

Efter mannens död 1863 flyttar Sofia till sin dotter Ida Sofia Alenius (1836–1875) och

hennes man komminister Svante Hammar (1821–1909; senare kyrkoherde i Österplana) i
Velinga.91

Tabell 4

Carl Gustaf Baalack, född92 6/6 1800 p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn (Västergötland), död93 11/2
1848 p̊a Stora Hamrum i Korsberga sn (Västergötland), son till Anders Fredrik Baalack och
Inga Charlotta Lundahl (tabell 3). Possessionat (= godsägare), tidigare bruksinspektor.

Skrevs in som volontär vid Skaraborgs regemente redan som spädbarn (uppenbarligen av sin
far som var löjtnant där).94

Carl Gustaf blev föräldralös före sex års ålder, och flyttade d̊a till sin fars kusin (farfars sys-
terson, son till Christina Magdalena, se tabell 1) Jean Julius von Mentzer95 (1762–1808)
och hans hustru Carolina Charlotta Aminoff 96 (1773–1831) p̊a säteriet Oltorp i Dimbo sn
(Västergötland). Det är okänt vad som hände med Carl Gustaf efter Jean Julius död 1808, men
1815 flyttar han (fr̊an Näs socken enligt inflyttningslängden) till Annefors bruk i Fröjereds sn
(Västergötland), där han tydligen är brukselev. 1816 blir han bokh̊allare p̊a Lass̊ana bruk i Bo-
darne (Ramundeboda) sn (Närke), och 1817 flyttar han vidare och blir bokh̊allare p̊a Tr̊angfors
bruk i Kolbäcks sn (Västmanland), där han ca 1823 blir inspektor.97

85Vigselbok Fröjered (R) E:1 (1769–1854) Bild 63 / sid 115.
86Födelsebok Sunnersberg (R) C:3 (1753–1861) Bild 48 / sid 85.
87Dödbok Fröjered (R) F:1 (1855–1865) Bild 50 / sid 91; husförhörslängd Korsberga (R) AI:6 (1850–1863) Bild

108 / sid 203.
88Husförhörslängd Sunnersberg (R) AI:1 (1802–1818) Bild 112 / sid 213; dödbok Sunnersberg (R) F:1 (1753–

1861) Bild 51 / sid 697; bouppteckning K̊allands häradsrätt (R) FII:19 (1809–1810) Bild 270 / sid 533.
89Adliga ätten nr 959.
90Husförhörslängder Korsberga (R) AI:2 (1802–1813) Bild 55 / sid 98; AI:3 (1814–1831) Bild 87 / sid 165; AI:4

(1832–1839) Bild 95 / sid 181; Fridene (R) AI:4 (1832–1839) Bild 42 / sid 75; Hjo stadsförsamling (R) AI:4
(1841–1851) Bild 56 / sid 47.

91Husförhörslängd Velinga (R) AI:8 (1870–1880) Bild 192 / sid 184. L̊angarydssläkten III sid 1614
92Födelsebok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 102 / sid 193.
93Dödbok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 154 / sid 297.

Dödsorsak: lungsot.
94Måste vara den Carl Gustaf Baalack som skrevs in som volontär 7/7 1800 vid Skaraborgs regemente, Vartofta

kompani, rote 461 Gullerstorp (H̊angsdala sn), transporterad 28/1 1801 till rote 483 Sörg̊arden Ingarp (Sand-
hems sn), och kallad ”minder̊arig volontär”; avsked 1805 (liksom hans pappa, tabell 3). Generalmönsterrullor -
Skaraborgs regemente (R) 464 (1802–1805) Bild 158 / sid 317 och Bild 162 / sid 325; Centrala Soldatregistret.

95Adliga ätten nr 720.
96Adliga ätten nr 456.
97Husförhörslängd Dimbo (R) AI:5 (1797–1808) Bild 26 / sid 43; Elgenstierna V sid 258 von Mentzer tab. 6;

inflyttningslängd Fröjered (R) B:1 (1791–1839) Bild 58 / sid 109; utflyttningslängd Fröjered (R) B:1 (1791–
1839) Bild 61 / sid 115; husförhörslängder Ramundeboda (T) AI:5 (1815–1825) Bild 230 / sid 38; Kolbäck (U)
AI:9 (1812–1818) Bild 269 / sid 263; Bild 198 / sid 189; Bild 244 / sid 241.
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Gift98 6/11 1831 i Näs, Kolbäcks sn, med Catharina Amalia Flodin, född99 21/6 1808 p̊a

Östhamra, Munktorps sn (Västmanland), död100 26/3 1885 p̊a Berga, Velinga sn (Västergöt-
land), dotter till inspektor Erik Flodin (1748–1811) och Stina Greta Weström (1783–
1831).101

Amalia Flodin var född och uppvuxen p̊a Östhamra i Munktorps sn. Efter hennes fars död gifte
modern om sig 13/4 1813 med fältväbeln Gustaf Emanuel Lind, född 20/4 1786 i Koskis
(nu Hämeenkoski) i Tavastehus län, Finland. 1827 flyttar Amalia med mor och styvfar ca en
mil norrut till Näs i Kolbäcks sn. 6/11 1831 gifter sig allts̊a Amalia där med Carl Gustaf

Baalack, och en vecka senare (13/11 enl. utflyttningslängd) flyttar de nygifta till Östhamra
(som gissningsvis varit kvar i familjens ägo); ytterligare en vecka senare (19/11) dör Amalias
mor p̊a Näs.102

Carl Gustaf tycks ha lämnat bruksnäringen när han gifte sig och blir istället godsägare, först
p̊a hans frus föräldrag̊ard Östberga. 1838 flyttar familjen, nu med tre barn, fr̊an Östberga
till Stora Hamrum i Korsberga sn (Västergötland), där tidigare Carl Gustafs syster Sofia bott
(tabell 3). Där föds 5 barn till och där dör Carl Gustaf 1848.

Bouppteckningen efter Carl Gustaf visar tillg̊angar p̊a 12 092 rdr banko, varav Stora Hamrum
10 000, men skulder p̊a 9 983 rdr banko, och allts̊a ett netto p̊a endast 2 109 rdr.103

Efter att Amalia blivit änka gifte hon om sig 5/10 1851 med kronofogden Johan Justus
Wennerbom, född 2/5 1799 i Odens̊aker sn (Västergötland), död 22/5 1892 p̊a Berga, Velinga
sn (Västergötland), som d̊a var änkling med tre barn. Johan Justus Wennerbom hade som
nybliven änkling köpt Berga 1849, och dit flyttade allts̊a änkan Baalack med sina d̊a sex
barn.104

Amalias bouppteckning visar ett netto p̊a 13 022 kronor.105

8 barn:

1. Sophie Christina Charlotta Amalia, född106 26/8 1832 p̊a Östhamra, Munktorps sn
(Västmanland), död107 10/3 1925 i Uppsala.

98Vigselbok Kolbäck (U) EI:1 (1748–1862) Bild 119.
99Födelsebok Munktorp (U) C:5 (1799–1853) Bild 65.
100Dödbok Daretorp (R) F:2 (1861–1894) Bild 152.
101Elis Wettergren, Släkt och Hävd 1954, sid 115.
102Husförhörslängder Munktorp (U) AI:9a (1809–1818) Bild 35 / sid 30; AI:10a (1819–1829) Bild 63 / sid 59;

AI:11a (1830–1836) Bild 67 / sid 59; Kolbäck (U) AI:11 (1823–1832) Bild 180 / sid 177; AI:12 (1833–1841)
Bild 206 / sid 202; utflyttningslängd Kolbäck (U) B:2 (1820–1836) Bild 66 / sid 63; vigselbok Munktorp (U)
EI:1 (1801–1853) Bild 33.

103Motsvarar ca 8 000 000 kronor 2017, mätt efter index för arbetarlöner, se Edvinsson http://www.historia.

se/Jamforelsepris.htm . Bouppteckning Dimbo häradsrätt (R) FII:38 (1848–1850) Bild 125 / sid 239.
104Johan Justus Wennerboms barn var:

Carl August Wennerbom, född 3/2 1833 i Dimbo, död 8/9 1911 i Penola, Australien. Sjöman; sedan
f̊arfarmare i Australien.
Hans Fredrik Wennerbom född 28/1 1836 i Acklinga, död 5/12 1904 i Stockholm. Aktuarie och vice
häradshövding.
Anna Sofia Wennerbom, född 21/9 1838 i Acklinga, död 8/10 1904 i Vänersborg. Gift 5/7 1859 p̊a Berga
med Anders Bernhard Sk̊arman, född 10/6 1821 i Alings̊as, död 11/4 1889 i Medelplana, kyrkoherde i
Medelplana.
Carl August gick till sjöss redan innan hans far gifte om sig, men de andra tv̊a barnen Wennerbom bodde med
sina sex styvsyskon Baalack p̊a Berga, där barnen Baalacks farfarsmor Margareta Catharina Hager (tabell 2)
hade bott 100 år tidigare, se fotnot 67. Se vidare The Wennerbom Family History http://genealogy.pww4u2.

com/wennerbom.html, samt födelsebok Dimbo (R) C:5 (1810–1860) Bild 42 / sid 79; husförhörslängder Velinga
(R) AI:5 (1848–1855) Bild 66 / sid 118 och Bild 124 / sid 234.

105Motsvarar ca 13 500 000 kronor 2017, mätt efter index för arbetarlöner, se Edvinsson http://www.historia.

se/Jamforelsepris.htm . Bouppteckning Dimbo häradsrätt (R) FII:45 (1884–1887) Bild 385.
106Födelsebok Munktorp (U) C:5 (1799–1853) Bild 263.
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Gift108 8/1 1854 p̊a Berga, Velinga sn (Västergötland) med inspektor Erland Theodor

Klingberg född109 17/8 1821 i Ödeby prästg̊ard (Närke), död110 19/2 1914 i Uppsala, son
till prosten Carl Kristoffer Klingberg (1780–1867) och Eva Margareta Pfeiff 111 (1781–
1851).112

2. Maria Lovisa Carolina, född113 23/1 1834 p̊a Östhamra, Munktorps sn (Västmanland),
död114 20/8 1929 i Marieberg, Suntaks sn (Västergötland).

Gift115 8/3 1870 p̊a Berga, Velinga sn (Västergötland) med kronofogden Johan Edvard
Fritiof Carlstein, född116 28/7 1827 i Blidsberg (Västergötland), död117 31/5 1916 i Marieberg,
Suntaks sn (Västergötland), son till komminister Carl Johan Carlstein (1794–1851) och
Anna Sofia Thunberg (1801– ).118 Johan Edvard Fritiof var bror till Maria Lovisa Car-
olinas sv̊ager Ture Axel Hjalmar nedan.

3. Carl Gustaf, född119 14/9 1837 p̊a Östhamra, Munktorps sn (Västmanland), död120 6/6
1841 p̊a St. Hamrum, Korsberga sn (Västergötland).

4. Emma Gunilla (Gravilla?)121 Ingeborg, född122 8/6 1839 p̊a St. Hamrum, Korsberga
sn (Västergötland), död123 16/12 1843 p̊a St. Hamrum, Korsberga sn (Västergötland).

5. (Syster)124 Amalia (Amelie) Constantia, född125 17/2 1843 p̊a St. Hamrum, Korsberga

sn (Västergötland), död126 11/10 1934 i Örebro Nikolai.

Gift127 9/5 1876 p̊a Berga, Velinga sn (Västergötland) med kronolänsman Ture Axel Hjal-
mar Carlstein, född128 15/1 1836 i Kölaby (Västergötland), död129 27/6 1907 i Tidavad
(Västergötland), son till komminister Carl Johan Carlstein (1794–1851) och Anna Sofia
Thunberg (1801– ).130 Ture Axel Hjalmar var bror till Amalia Constantias sv̊ager Johan
Edvard Fritiof ovan.

107Dödbok Uppsala domkyrkoförsamling (C) F:13 (1918–1926) Bild 3460 / sid 342.
Dödsorsak: åderförkalkning, kronisk hjärtmuskelinflammation, kronisk njurinflammation.

108Vigselbok Velinga (R) E:1 (1850–1860) Bild 7 / sid 7.
109Födelsebok Ödeby (T) C:2 (1754–1844) Bild 100.
110Dödbok Uppsala domkyrkoförsamling (C) F:13 (1918–1926) Bild 3460 / sid 342.

Dödsorsak: ålderdomssvaghet.
111Adliga ätten nr 945.
112Klingberg, Slägten Klingberg; Elgenstierna V sid 694 Pfeiff tab. 4
113Födelsebok Munktorp (U) C:5 (1799–1853) Bild 272.
114Sveriges dödbok 1901–2013.
115Vigselbok Daretorp (R) E:2 (1861–1894) Bild 74.
116Födelsebok Blidsberg (P) C:3 (1817–1867) Bild 19 / sid 29.
117Sveriges dödbok 1901–2013.
118Husförhörslängd Blidsberg (P) AI:3 (1824–1830) Bild 39 / sid 66; födelsebok Acklinga (R) C:2 (1747–1805)

Bild 192 / sid 375; dödbok Kölaby (P) C:2 (1846–1879) Bild 94.
119Födelsebok Munktorp (U) C:5 (1799–1853) Bild 305.
120Dödbok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 150 / sid 289.

Dödsorsak: kikhosta.
121I födelsebok och husförhörslängd tycks det tydligt st̊a Gravilla, men andra har tolkat detta som Gunilla.

Stavningen i dödböckerna är mer oklar, men liknar mer Gravilla än Gunilla.
122Födelsebok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 84 / sid 157.
123Dödbok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 152 / sid 293; Fröjered (R) C:3 (1840–1849) Bild 103 / sid 199.

Dödsorsak: nervfeber.
124I bl.a. födelseboken och vigselboken st̊ar Syster Amalia Constantia, men ofta st̊ar namnet utan ”Syster”.
125Födelsebok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 91 / sid 171.
126Sveriges dödbok 1901–2013.
127Vigselbok Daretorp (R) E:2 (1861–1894) Bild 83.
128Födelsebok Norra Åsarp (R, P) C:3 (1793–1845) Bild 199 / sid 387.
129Sveriges dödbok 1901–2013.
130Husförhörslängd Kölaby (P) AI:5 (1833–1837) Bild 65 / sid 60; födelsebok Acklinga (R) C:2 (1747–1805) Bild

192 / sid 375; dödbok Kölaby (P) C:2 (1846–1879) Bild 94.
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6. Emma Gustava Ulrika, född131 13/1 1844 p̊a St. Hamrum, Korsberga sn (Västergötland),
död132 18/4 1907 i Kristianstad.

Gift133 29/9 1868 p̊a Berga, Velinga sn (Västergötland) med Sven Alfred Fagerlind, född134

23/11 1840 i H̊angsdala (Västergötland), död135 19/2 1904 i Brännudden, Vaxholm (Upp-
land), förvaltare p̊a Ekebyholm i Rimbo sn, son till sekreteraren Sven Aron Fagerlind
(1803–1856) och Anna Maria Mellin (1809–1882).136

7. Carl Georg Oscar, född137 16/5 1845 p̊a St. Hamrum, Korsberga sn (Västergötland), död138

18/4 1861 i Jönköping. Studerande.

8. Laura Fredrika Mathilda , född139 20/3 1847 p̊a St. Hamrum, Korsberga sn (Västergöt-
land), död140 7/4 1860 p̊a Berga, Velinga sn (Västergötland).

Tabell 5

Jan Petter (Per) (C:son) Baalack,141 född142 16/4 1768 p̊a Eskilsered, Seglora sn (Väster-
götland), död143 17/4 1810 p̊a Flata Bredeg̊ard i Suntaks sn (Västergötland), son till Carl
Fredrik Baalack och Margareta Catharina Hager (tabell 2). Kommissionslantmätare.

Examen 1788. Kommissionslantmätare 1791.144 Sökte 1799, eftersom han var av tysk börd, att
bli lantmätare i Pommern.145

Gift146 27/11 1792 i Valstad med Märta Eleonora (Nora) Lundahl, född147 17/1 1775
i Nolg̊arden, Acklinga sn (Västergötland), död tidigast 1835,148 dotter till regementspastor

Johan Lundahl (1735–1787) och Catharina Örberg (1745–1806);149 Märta Eleonora var
syster till sin svägerska Inga Charlotta Baalack f. Lundahl (tabell 3).

Per bor före gifterm̊alet hos sin mor och bror p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn. 1793 flyttar Per
och Märta Eleonora till Norra Lundby sn, där dottern föds. Familjen flyttar sedan tillbaka till
Suntaks sn och bor i Flata Bredeg̊ard till mannens död.150

131Födelsebok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 93 / sid 175.
132Sveriges dödbok 1901–2013.
133Vigselbok Daretorp (R) E:2 (1861–1894) Bild 72.
134Födelsebok H̊angsdala (R) C:3 (1836–1851) Bild 10.
135Sveriges dödbok 1901–2013.
136Dödbok H̊angsdala (R) F:1 (1852–1860) Bild 19 / sid 29; husförhörslängder H̊angsdala (R) AI:4 (1849–1860)

Bild 46 / sid 39; Falköpings landsförsamling (R) AI:12 (1881–1886) Bild 99 / sid 90.
137Födelsebok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 95 / sid 179.
138Dödbok Daretorp (R) F:2 (1861–1894) Bild 101; Velinga (R) AI:6 (1855–1860) Bild 94 / sid 84.

Dödsorsak: leverinflammation.
139Födelsebok Korsberga (R) C:2 (1770–1861) Bild 98 / sid 185.
140Dödbok Velinga (R) F:1 (1850–1860) Bild 19 / sid 31.

Dödsorsak: okänd sjukdom.
141Jan Petter i födelseboken, men kallade sig som vuxen Per C:son Baalack. Se t.ex. hans kartor i fotnot 144

och hans bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:19 (1810–1812) Bild 59 / sid 111 (men Johan Petter
Baalach i mammans bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:17 (1805–1807) Bild 124 / sid 233).

142Födelsebok Seglora (P) C:3 (1767–1826) Bild 10 / sid 11.
143Dödbok Valstad (R) C:3 (1810–1850) Bild 227 / sid 489.

Dödsorsak: slag.
144Ett antal kartor upprättade av Per Baalack 1788–1806 finns i lantmäteristyrelsens arkiv för Skaraborgs län,

se https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html
145Ekstrand, Svenska Landtmätare 1628–1900, sid 185.
146Vigselbok Valstad (R) C:2 (1757–1809) Bild 281 / sid 547.
147Födelsebok Acklinga (R) C:2 (1747–1805) Bild 121 / sid 233.
148Flyttade 1835 fr̊an Vartofta-Åsaka till Småland; vidare öden okända.

Utflyttningslängd Vartofta-Åsaka (R, P) BI:1 (1821–1850) Bild 22 / sid 34
149Se fotnot 79.
150Se fotnot 67; husförhörslängder Suntak (R) AI:2 (1786–1805) Bild 19 / sid 27 och Bild 22 / sid 33; dotterns

födelsebok Varnhem C:2 (1758–1836) Bild 123 / sid 236.
Flata Bredeg̊ard hade ägts av Pers morfar, se fotnot 66, och hade senare gissningsvis ägts av andra släktingar.
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Dödsboet efter Per har tillg̊angar p̊a brutto 2139 rdr och skulder 646 rdr; netto 1493 rdr.151

Därav i fastigheter Flata Bredeg̊ard (666 rdr), 1/8 H̊ardaholm (400 rdr), 1/3 Hästhagen (100
rdr).

1 barn:152

1. Catharina Charlotta, född153 28/1 1795 i Norra Lundby sn (Västergötland), död154 13/7
1828 i Leaby Skatteg̊ard, Karleby sn (Västergötland).

Gift155 11/11 1817 p̊a Flata Bredeg̊ard i Suntaks sn med fänrik Fredrik Gustaf de Maré,
född156 22/3 1795, död157 7/7 1825 i Leaby Skatteg̊ard, Karleby sn (Västergötland), son till
major Carl Ludvig de Maré (1766–1819) och Ester Elisabeth Cederschiöld158 (1769–
1847).159

151Motsvarar ca 10 000 000 kronor kronor 2017, mätt efter index för arbetarlöner, se Edvinsson http://www.

historia.se/Jamforelsepris.htm . Bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:19 (1810–1812) Bild 59 /
sid 111

152Enda efterlevande barnet bekräftas av bouppteckning Slättängs häradsrätt FII:19 (1810–1812) Bild 59 / sid
111.

153Födelsebok Varnhem (R) C:2 (1758–1836) Bild 123 / sid 236.
154Dödbok Karleby (R) C:4 (1772–1833) Bild 143 / sid 275.

Dödsorsak: nervfeber.
155Vigselbok Valstad (R) C:3 (1810–1850) Bild 246 / sid 530.
156L̊angarydssläkten III sid 1593 (dga a-g); stämmer med ålder 30 år, 3 månader och 15 dagar i dödbok Karleby

(R) C:4 (1772–1833) Bild 142 / sid 273.
Uppges p̊a m̊anga ställen vara född i Adelöv, men finns inte i Adelövs födelsebok, och familjen flyttade till
Adelöv först 1797 enligt husförhörslängd Adelöv (F) AI:3 (1794–1802) Bild 22 / sid 29.

157Dödbok Karleby (R) C:4 (1772–1833) Bild 142 / sid 273.
Dödsorsak: konvulsioner och fallandesot samt sv̊ar bröstvärk s̊aledes(?) tärande sjukdom.

158Adliga ätten nr 1117.
159Svenska Släktkalendern 1912, 1982 m.fl. de Maré; Elgenstierna I sid 798 Cederschiöld tab. 39.
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III. Otto Gustafs släktgren

Tabell 6

Otto Gustaf Baalack, född160 29/8 1722 i Kungsäters sn (Västergötland), död161 1/10 1789
p̊a Bränges̊as, Kölingareds sn (Västergötland), son till Anders Fredrik Baalack och Benedicta
Juliana Staffenhagen (tabell 1). Kapten.

Volontär vid Älvsborgs regemente 1736. Fänrik 1749. Löjtnant 1758. Stabskapten 1763.
Kapten (kompanichef) 1771. Avsked 26/11 1777.162

Gustaf deltog i Pommerska kriget 1757–1762, och deltog bland annat i slagen vid Pasewalk
1760 och Neukalen 1762.163

Riddare av Svärdsorden (RSO) 1772.164

Gift165 (1) 10/1 1750 p̊a Ekedal i Sjötofta sn med Gustava Johanna Kuylenstierna166

(i hennes 2:a gifte), född167 1718, död168 1/1 1767 i Vegby, Södra Säms sn, dotter till vice
häradshövding Magnus Kuylenstierna (1690–1754) och Maria Gyllensting169 (1699–1757).

Gift170 (2) 11/11 1768 p̊a Berga, Velinga sn (Västergötland) med Eva Hager, född171 6/6 1732
p̊a H̊ardaholm, Suntaks sn (Västergötland), död172 17/10 1805 p̊a Bränges̊as, Kölingareds sn
(Västergötland). dotter till ryttmästare Anders Hager (ca 1687–1765)173 och Catharina
Lilliestielke174 (1700–1760);175 Eva var syster till sin svägerska Margareta Catharina Baalack
f. Hager (tabell 2).

Gustaf med familj flyttar 1755 eller 1756, efter hans fars död, till faderns g̊ard, Svarvareg̊arden
i Vegby, Södra Säms sn (se tabell 1), och bor där till 1771, d̊a han flyttar till kaptensbostället
Ekarp i Timmele sn; flyttar därifr̊an 1779 efter pensioneringen, gissningsvis till Bränges̊as,
Kölingareds sn (Västergötland), där han bor fr̊an senast 1785 till sin död.176 Även syskonen

160Födelsebok Kungsäter (N, P) CI:1 (1689–1794) Bild 710 / sid 133. (Hultaberg i Elgenstierna IV sid 344
Kuylenstierna tab. 2 är kanske en felläsning i födelseboken; Hultaberg st̊ar i kolumnen för vigslar. Men det
stämmer nog änd̊a.)

161Dödbok Böne (P) C:2 (1761–1791) Bild 112 / sid 213.
Dödsorsak: rötfeber.

162”Kommit i tjänst” 1736. Rustmästare 1741. Furir 1742. Förare 1744. Fältväbel sept. 1748. Fänrik vid
Norra Kinds kompani 21/3 1749. Löjtnant 15/4 1758. Stabskapten vid livkompaniet 2/8 1763. Kapten vid
Redvägs kompani juni 1771. Avsked 26/11 1777. Meritförteckningar 63 (1715–1811) Bild 530 och Bild 470;

Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 497 (1749–1749) Bild 363 och Bild 362; 498 (1758–1761) Bild
36 / sid 62, Bild 168 / sid 114 och Bild 366; 499 (1768–1768) Bild 161 / sid 156 och Bild 17 / sid 12; 500

(1774–1774) Bild 11 och Bild 203; 501 (1777–1777) Bild 152; 502 (1780–1780) Bild 178; Älvsborgs regemente
under 374 år: Personalen.

163”Bewistadt 5 års Campagner i Pomern, 1 siöaction, affairerna wid Pasewalk och Neukalen jemte flere smärre
skiärmytzlan.” Meritförteckningar 63 (Älvsborgs regemente 1715–1811) Bild 470.
Slagen vid Pasewalk (i Pommern) och Neukalen (i Mecklenburg) ägde rum 3/10 1760 resp. 2/1 1762.
(NF:Pasewalk, Neukalden)

164Meritförteckningar 63 (1715–1811) Bild 1090.
165Vigselbok Sjötofta (P) C:1 (1731–1762) Bild 58 / sid 52.
166Adliga ätten nr 1304.
167Elgenstierna IV sid 344 Kuylenstierna tab. 2; men 45 år i dödbok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 187

/ sid 365 vilket innebure född 1721.
168Dödbok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 187 / sid 365.
169Adliga ätten nr 393.
170Vigselbok Velinga (R) C:2 (1755–1852) Bild 111 / sid 213.
171Födelsebok Valstad (R) C:1 (1691–1757) Bild 192 / sid 374.
17217/10 enligt dödbok Kölingared (R, P) C:1 (1792–1862) Bild 97 / sid 187. men 6/10 enligt bouppteckning

Slättängs häradsrätt (R) FII:17 (1805–1807) Bild 151 / sid 285.
173Se fotnot 63.
174Adliga ätten nr 120.
175Se fotnot 65.
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Peter Ulrik och Christina Magdalena (tabell 1) dör p̊a Bränges̊as, och bodde d̊a allts̊a hos
brodern; det är okänt hur länge de hade bott där.

Vid sin död ägde Gustaf Baalack frälsehemmanen Bränges̊as (1 mantal, i Kölingareds sn och
Vartofta härad, Skaraborgs län) och Hemryd (1 mantal, i Köligareds sn och Redvägs härad,

Älvsborgs län), i bouppteckningen värderade till 1166.32 resp. 666.32 riksdaler sp; totalt var
tillg̊angarna 2078 rdr sp och skulderna 535.177

Minst 8 barn:178

1. (1) Fredrik Magnus, född179 16/10 1750 i Ingeshult, Grönahög sn (Västergötland). Sergeant.

2. (1) Christian (Christer) Wilhelm, född 10/11 1753 i Ingeshult, Grönahög sn (Väster-
götland), död180 senast 1792 i rysk f̊angenskap. Sergeant.

3. (1) Johan (Jean) Gustaf, född181 19/11 1754 i Ingeshult, Grönahög sn (Västergötland),
död182 20/2 1827 i Delahults torp, Alboga sn (Västergötland). Sergeant.

4. (1) Metta Juliana, född183 28/11 1756 i Vegby, Södra Säms sn (Västergötland), död184 18/9
1757 i Vegby, Södra Säms sn (Västergötland).

5. (2) Catharina Gustava , född185 16/8 1769 i Svarvareg̊arden i Vegby, Södra Säms sn
(Västergötland), död186 24/4 1847 i backstugan Västra Nora, Bottnaryds sn (Västergöt-
land).

F̊ar en utomäktenskaplig dotter Maria Lisa , född 3/1 1789 p̊a Bränges̊as, Kölingareds sn,
död 10/9 1844 p̊a torpet Bruket, Habo sn.187

Gift 26/6 1796 p̊a Bränges̊as, Kölingareds sn med torparen Lars Isaksson (senare Rythén),
född 26/4 1765 i Bottnaryd, död 6/10 1842 i Västra Nora, Bottnaryds sn.188 Gustava f̊ar
tre barn med honom p̊a torpet Lyckorna i Kölingareds sn, och ytterligare ett i Holm̊aker

176Födelseböcker för barn; dödbok Böne (P) C:2 (1761–1791) Bild 112 / sid 213; mantalslängder Södra Säm 1755–
1772 (finns ej där 1755 eller 1772), Timmele 1771–1779 och Kölingared 1785–1790. Mantalslängder 1642–1820,

Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/82 (1756), bild A0003434 00433, SE/RA/55203/55203.15/108 (1779),
bild A0003460 00392; Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/105 (1785), bild A0006662 00213 m.fl.

177Nettot 1543 rdr sp (vilket 1789 var i princip detsamma som rdr banko) motsvarar ca 16 000 000 kronor
kronor 2017, mätt efter index för arbetarlöner, se Edvinsson http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm .
Bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:11 (1789–1790) Bild 177 / sid 267

178De 6 barn som överlevde fadern framg̊ar av hans bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:11 (1789–1790)
Bild 177 / sid 267.

179Födelsebok Grönahög (P) C:1 (1750–1860) Bild 96 / sid 183.
180Hans hustru gifte om sig 12/10 1792, s̊a han var död innan dess. Han efterträddes p̊a sergeantstjänsten 25/6

1792, men det behöver kanske inte betyda att han var död d̊a. Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente
(O, P) 505 (1790–1793) Bild 487 (3 juni 1793); Vigselbok Hössna (P) C:1 (1692–1763) Bild 146 / sid 279.

181Födelsebok Grönahög (P) C:1 (1750–1860) Bild 99 / sid 189.
182Dödbok Alboga (P) C:2 (1811–1850) Bild 225 / sid 443. Dödsorsak: br̊ack. Utfattig.
183Födelsebok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 99 / sid 189.
184Dödbok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 186 / sid 362.

Dödsorsak: koppor.
185Födelsebok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 104 / sid 199.
186Dödbok Bottnaryd (F, R, P) CI:3 (1839–1860) Bild 730 / sid 133.

Dödsorsak: ålderdomskrämpor.
187Lisa tycks inte ha kallats Baalack. I kända kyrkoböcker st̊ar hon utan efternamn eller (vuxen och gift i Habo)

som Larsdotter efter styvfadern. (I dödboken uppges han som far; detta kan vara sant, men behöver kanske
inte vara det.) Födelsebok Böne (P) C:2 (1761–1791) Bild 70 / sid 129; dödbok Habo (F, R) C:13 (1831–1848)
Bild 104 / sid 201; bouppteckning Slättängs häradsrätt (R) FII:30 (1846–1848) Bild 14 / sid 21.

188Vigselbok Kölingared (R, P) C:1 (1792–1862) Bild 135 / sid 263; födelsebok Bottnaryd (F, R, P) CI:2 (1758–
1838) Bild 18 / sid 29; husförhörslängd Kölingared (R, P) AI:1 (1792–1807) Bild 29 / sid 49; dödbok Bottnaryd
(F, R, P) CI:3 (1839–1860) Bild 670 / sid 121.
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i Liared.189 De flyttar senare till Bottnaryd, där han blir nämndeman men slutar som
fattighjon.

6. (2) Carl Anders, född190 16/8 1769 i Vegby, Södra Säms sn (Västergötland), död191 21/8
1769 i Vegby, Södra Säms sn (Västergötland).

7. (2) Benedicta Carolina, född192 5/7 1771 p̊a Ekarp, Timmele sn (Västergötland).

Gift 17/5 1799 i Munkatorp, Kungslena sn (Västergötland) med bonden Lars Frölander,
född 14/10 1766 i Fröjered. De flyttar till Knapag̊arden i Utvängstorps sn. Vidare öden
okända.193

8. (2) Christina Birgitta, född194 24/10 1774 p̊a Ekarp, Timmele sn (Västergötland).

Gift 3/7 1800 p̊a Bränges̊as, Kölingareds sn med löjtnant Fredrik Filip Gudheim, född
1/3 1769 i Knätte, död 1/5 1809 i Göteborg (skriven i Fivlered).195

Familjen flyttar till Björnaslätt i Fivlereds sn 1806 (när Fredrik blivit löjtnant). När
Christina blivit änka flyttar hon och barnen 1811 till Gölan i Kölingareds sn, och 1814 till
Bottnaryds sn. Vidare öden okända, men hon lever ännu 1842 (p̊a okänd ort) och uppbär
änkepension fr̊an Kongl. Arméns Pensions-Kassa.196

Mer om Otto Gustafs barn och deras m̊anga avkomlingar finns i den fullständiga versionen.
T.ex. härstammar de nu levande familjerna Baalack fr̊an Christian Wilhelm.

189Födelseböcker Kölingared (R, P) C:1 (1792–1862) Bild 10 / sid 13; Kölingared (R, P) C:1 (1792–1862) Bild
15 / sid 23; Liared (P) C:1 (1792–1861) Bild 11.

190Födelsebok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 104 / sid 199. Födelseboken anger 17/8 p̊a Carl Anders men
16/8 p̊a tvillingsystern, och dopdatum 13/8 p̊a b̊ada, s̊a det är nog felskrivet. Dödboken anger åldern till 5
dagar, vilket stämmer med 16/8.

191Dödbok Södra Säm (P) C:1 (1744–1849) Bild 188 / sid 367.
Dödsorsak: okänd barnsjuka.

192Födelsebok Timmele (P) C:3 (1757–1807) Bild 24 / sid 149.
193Vigselbok Kungslena (R) C:2 (1778–1849) Bild 1490 / sid 293; husförhörslängder Kungslena (R) AI:1 (1797–

1822) Bild 179 / sid 166; Utvängstorp (F, R) AI:1 (1804–1826) Bild 16 / sid 23.
194Födelsebok Timmele (P) C:3 (1757–1807) Bild 32 / sid 165.
195Vigselbok Kölingared (R, P) C:1 (1792–1862) Bild 136 / sid 265; födelsebok Böne C:2 (1761–1791) Bild 26

/ sid 41; husförhörslängd Fivlered (R, P) AI:2 (1808–1815) Bild 12 / sid 11; Älvsborgs regemente under 374
år: Personalen.

196Husförhörslängder Fivlered (R, P) AI:1 (1792–1809) Bild 9 / sid 9; AI:2 (1808–1815) Bild 12 / sid 11;
Kölingared (R, P) AI:2 (1808–1815) Bild 62 / sid 109.
Post- och inrikes tidningar 24/9 1842.
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IV. Militära grader
I de första generationerna Baalack i Sverige var nästan alla män militärer. Som vägledning
för den som inte är insatt ges här lite översiktlig bakgrund om graderna mm under främst
1700-talet.197 (Mindre förändringar skedde över tiden; fr̊an dessa bortses här.)

Den svenska armén bestod fr̊an 1682 till 1901 av indelta soldater, dvs fast anställda soldater
som bodde p̊a soldattorp; varje by var indelad i en eller flera rotar och varje rote ansvarade för
och avlönade en soldat. Ett infanteriregemente som Älvsborgs regemente bestod p̊a 1700-talet
normalt av 8 kompanier med 150 soldater var, dvs 1200 soldater. Regementet leddes av befäl
med följande grader, i ordning fr̊an lägre till högre.

Underbefäl : 6 korpraler p̊a varje kompani. (Dessa var 6 av de indelta soldaterna, och ledde var
sin grupp med 25 man.)

Underofficerare (1 var p̊a varje kompani): rustmästare, furir, förare, mönsterskrivare, sergeant,
fältväbel.

Kompaniofficerare (1 var p̊a varje kompani): fänrik, löjtnant, kapten.

Regementsofficerare (1 var p̊a hela regementet): major, överstelöjtnant, överste.

Officerarna, allts̊a fr̊an fänrik och upp̊at, hade fullmakt fr̊an Kungl. Maj:t.

Regementschefen var allts̊a överste, och kompanicheferna var normalt kaptener. Dock var de
tre regementsofficerarna ocks̊a kompanichefer för varsitt kompani, som allts̊a inte hade n̊agon
kapten som kompanichef; i praktiken leddes dessa kompanier av ställföreträdaren som istället
för löjtnant hade titeln kaptenlöjtnant eller stabskapten.

Det var vanligt att en underofficer eller officer befordrades till en högre grad utan att det fanns
n̊agon ledig plats; den befordrade fortsatte d̊a p̊a sin gamla tjänst (med dess lön). Det var
allts̊a ofta skillnad p̊a grad (”karaktär”) och tjänst (”indelning”).198

Kavalleriet hade i stort sett samma grader, men ryttmästare i stället för kapten.

En volontär var en soldat som avs̊ags läras upp till underofficer och ev. officer.

De olika underofficerarna hade olika uppgifter, och karriären gick ofta inte genom alla under-
officersgraderna.

Liksom varje soldat hade ett soldattorp s̊a fanns boställen för officerare och underofficerare.
Normalt flyttade allts̊a en officer efter varje befordran (med ca ett års fördröjning).199

Många av de militära titlarna finns kvar idag, men en viss inflation har skett, s̊a att t.ex. en
kapten p̊a 1700-talet hade högre ställning än en kapten idag.

197NF:underbefäl, officer, volontär, boställen; SAOB:kapten; Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O,
P), t.ex. 496 (1744–1744) Bild 129–132 och 6–7; 499 (1768–1768) Bild 5. För mer detaljer, se även t.ex. Hans
Högman, Militaria http://www.hhogman.se/regementen_tjanstegrader_hist.htm .

198T.ex. kunde en löjtnant befordras till kapten utan att det fanns n̊agon ledig plats som kompanichef;
detta kallades ibland andre kapten eller sekundkapten, medan kompanichefen kallades förste kapten eller
premiärkapten, se t.ex. fotnot 27. Ett exempel med lägre grader finns i fotnot 74.

199Till exempel var Carl Fredrik Baalack (tabell 2) vid sin död 1769 kapten vid Redvägs kompani och bodde p̊a
kaptensbostället Ekarp i Timmele sn. Tv̊a år senare blev hans bror Otto Gustaf Baalack (tabell 6) kapten
vid samma kompani, och flyttade d̊a in p̊a Ekarp, men efter sin pensionering 1777 fick han flytta ut.
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Sveriges dödbok 1901–2013 (version 6.00). Sveriges släktforskarförbund. DVD.
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