Callmer vid kyrkan
Callmer är familjenamnet på tre sidor av en fin
gravsten nära Röstånga kyrkas sakristia. Ofta
har jag undrat över familjen som vilar under
denna obelisk när jag besöker mina föräldrars
viloplats nära där.
Callmer är familjenamnet för en stor,
gammal
skånsk
smedsläkt.
Som
släktforskare
sen
många år har namnet ej sällan funnits
i eller nära mina
släktforskarfynd
genom seklerna.
Namnet Callmer nämndes i senaste numret av
utmärkta Röstångabygden, i en fin artikel om
ursprung och historia för Bröderna Waldemarssons Bilverkstad. Att skribenterna var gamla
skolkamrater från Röstånga Folkskola var extra bonus för mig. Kusinerna Birgit och Bo Waldemarsson skriver i inledningen till intressanta
artikeln även lite om Röstånga Bilverkstad vid
Marieholmsvägen, där deras far/farbror Stig W
var anställd.
Att Röstånga Bilverkstad under många år drevs
av Astrid Callmer-Johansson väckte mera intresse. Hon hade övertagit verksamheten efter maken John Callmer, som tragiskt förolyckades i sin verkstad 1940 – under montering
av ett gengasaggregat. [Kuriosa var att datum
för olyckshändelsen, 28 november, även är
födelsedag för både Bo W och undertecknad
– minns ännu min förvåning när överlärare Edgard Håkansson ledde ”födelsegratulationerna”
i Röstånga folkskolas 3-4.e klass 28/11 1958
för ”fölsegrisarna” som då fanns i gemensamma 2-klassundervisningen.]

Obelisker och obelisklika stenar finns sparsamt under en lång period, från 1840-talet till 1920- talet.
En obelisk är en hög pelare som smalnar av uppåt,
med fyrkantig eller rektangulär profil och pyramidformig avslutning. Den var vanlig i det antika
Egypten, och kom till Europa dels under antiken,
dels under 1800-talet.
och familjen Wilhelm Callmer (1833-1893) i
Kolema - vilande under sin obelisk?
Landstingsmannen Wilhelm Callmer (1833-1893)
var son till smeden Peter Callmer (1788-1865)
son till smeden Wilhelm Callmer (1745-1816)
son till smedmästare Asser Callmer (1714-1797).
Smedmästare Asser Callmer var fader även till
Peter Callmer (1739-1798), som var far till
Johannes Callmer (1773-1848), som var far till
smeden Per Callmer (1814-1901), som var far till

John Callmers grav i Röstånga.
Nåväl, vilket släktsamband fanns då mellan
bilreparatören tillika verkstadsägare (med
många anställda) John Callmer (1902-1940)

smeden Johannes Peter Callmer (1851-1899), far till
smeden Johan Peter Callmer (1875-1930), far till
John Artur Callmer (1902-1940).

Arne Thornberg
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Callmer i bygden
Peter Callmer (1788-1865), fadern till Wilhelm
i Kolema. var född i Uppsala, Knutstorp som
son till Wilhelm Callmer (1745-1816) som var
smed där. Uppsala smedja ligger om man åker
mot Kågeröd, till höger i svängen där en väg
till vänster går mot Axelvold. Peter hade en
bror som hette Jöns Callmer också född i Uppsala.
Jöns Callmer (1779-1818) hamnade på Nr.6,
Sonnarp, Ask och fick 5 barn varav Peter och
Christian passar in i röstångabygdens historia.
Peter Callmer (1808-1892) var smed i Långaröd, Konga. Sonen Johannes Callmer (18621911) härjade i Kvärk. Det var Peters förhållande med hushållerskan som förde Johannes
till världen, de levde resten av sina liv i ”synd”
men med en broder som är kyrkoherde så gick
det vägen. Hon fick ärva gården.
Christian Callmer (1811-1879) var kyrkoherde
i Ask och Konga församlingar. Prästvigd 1849
och tillträdde tjänsten 1 maj 1851, dagen efter
gift med Christina Hägglund och fick 10 barn.
Många ättlingar har också valt den prästerliga
banan. Det var under Christians tid som nya
kyrkan i Ask byggdes.
Kyrkoherde Christian Callmers grav i Konga,

Stig Pettersson
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