Smedstorpssläktens medlemsblad 2007

Ordföranden har ordet
Under det gångna året hade vi årsmöte lördagen den 20 maj i Alingsås. Arne Bengtsson tog
oss med på en mycket uppskattad guidad tur i centrala Alingsås. Vi fortsatte sedan med
kaffe och dopp i rådhuset där vi också hade våra sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Styrelsen samlades förra året hemma hos undertecknad den 21 september. Vi bestämde oss
då för att sända ut ett julbrev för att ta reda på om det fanns något intresse för ett större
släktmöte 2007. Det var ju 10 år sedan vi hade 100-årsjubiléum i Herrljunga. Responsen
blev stor, så vi träffades igen den 15 februari hemma hos Beatrice Gustafsson i Källeryd, då
vi beslutade att ha ett släktmöte i Tingshuset i Ljung den 12 maj. Styrelsen fortsatte med
planeringen av släktmötet den 14 mars i tingshuset i Ljung.
Till det här medlemsbladet, som ägnas åt årets släktmöte, har bifogats en stamtavla för just
din gren. I varje gren har jag tagit med fyra generationer. Utan att vara konsekvent har jag
för att spara utrymme inte tagit med personer som saknar nu levande ättlingar.
Inbjudan till släktmötet finner du på nästa sida av medlemsbladet. Jag uppmanar alla att
i sin gren sprida informationen om släktmötet. Detta är ju ett utmärkt tillfälle att få träffa
kusinen som du kanske inte sett på tio år.
I år har vi årsmötesförhandlingarna i samband med släktmötet.
Årsavgiften på 50 kr kan du som vanligt sätta in på släktföreningens plusgiro, 4766274–7
”Smedstorpssläkten”.

Rolf Gustafsson
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Smedstorpssläkten
Inbjudan till 110–årsjubiléum
Carl Bengtsson och Helena Andersdotter levde i Smedstorp, Grude socken, i början av 1800talet. För 110 år sedan samlades deras ättlingar till ett släktmöte. Vi ska nu försöka upprepa
detta, väl medvetna om att vi är betydligt fler, att vi är mer utspridda inte bara över Sverige
utan även över stora delar av världen. Därför är det mycket svårare eller omöjligt att nå alla
nu levande ättlingar med den här inbjudan. Men om vi hjälps åt att sprida inbjudan så når
vi de allra flesta.
Smedstorpssläktens styrelse inbjuder till

S L Ä K T M Ö T E
Lördagen den 12 maj 2007
Tingshuset i Ljung
Program
• 12.00 Andaktsstund i Grude kyrka för de som så önskar
• Därefter samling vid tingshuset i Ljung. Brassmusik i parken.
• 14.00 Karl–Johan Ferm hälsar välkommen
• Rolf Gustafsson berättar om släkten och om föreningens verksamhet
• Lennart Thorstensson och Nils Zandhers spelar, sjunger och kåserar
• Egna aktiviteter
Du behöver inte föranmäla dig utan du anländer mellan 13 och 14 till tingshuset i Ljung
såvida du inte vill deltaga i andaktsstunden i Grude.
På Grudes kyrkogård ligger vår anfader och anmoder begravda. Någon gravsten över dem
finns tyvärr inte bevarad. Däremot finns en större gravkammare, en s.k. tumba eller tongrav,
nära ingången till kyrkogården, där vår anfaders morfars far och mor Börje Bengtsson och
Ingrid Siberg och deras barn ligger begravda.
Förutom programmet ovan har vi en fotoutställning i församlingshemmet och en utställning
av släkttavlor i tingshuset. I tingshusets första våning finner du personer som kan svara
på frågor om släkten och en guide som kan berätta om tingshusets historia. Du ska också
kunna köpa Lennart Jakobssons och Ture Åbergs bok om tingshuset. För övrigt hoppas vi
att deltagarna uppskattar att det blir tid för att träffa kända och okända släktingar.
I församlingshemmet har du tillgång till lättare servering.
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Släktmötet 2007
av Rolf Gustafsson

Smedstorpssläktens anfader och anmoder är Carl Bengtsson och Helena Andersdotter som
levde i Smedstorp, Grude socken, i början av 1800-talet. De fick tio barn. Av dessa nådde
nio stycken vuxen ålder och åtta av dem gifte sig och förde släkten vidare.

Carl Bengtsson f. 1773 i Smedstorp, Grude, d. 1824 i Smedstorp, Grude
Helena Andersdotter f. 1779 i Jonstorp, S. Björke, d. 1860 i Muskås, Grude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

Johanna Carlsdotter
Fredrik Carlsson
Andreas Carlsson
Gustaf Carlsson
Maria–Stina Carlsdotter
Anders Jean Carlsson
Anders Jean Carlsson
Anna Lena Carlsdotter
Carl Carlsson
Johannes Carlsson
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f.
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f.

1798,
1801,
1804,
1807,
1809,
1811
1814,
1817,
1819,
1822,

bodde i Bosgården, Tarsled
bodde i Smedstorp, Grude
d. 1839 i Smedstorp
bodde på Lindåsen, Hudene
bodde i Ebbared,
Hudene
d. 1813
bodde i Jonstorp,
S. Björke
bodde i Fröstorp,
Hov
bodde i Fröstorp,
Hov
bodde i Muskås,
Grude

Mot slutet av 1800-talet tog Karl Andreasson på Åsen initiativet till det första släktmötet
som ägde rum den 20 juni 1897. En tryckt inbjudan som var undertecknad av representanter för de olika grenarna skickades ut. De flesta av undertecknarna var barnbarn till Carl
Bengtsson och Helena Andersdotter. Nästan alla ättlingarna bodde ännu i Gäsene härad så
vi kan föreställa oss att mötet var ganska mangrant besökt av barnbarn och barnbarnsbarn.
Men också det yngsta barnet Johannes Carlsson i Muskås var närvarande.
Eftersom släkten nu är betydligt större så är det svårt att nå ut med en inbjudan till alla
släktingar. Vi får hjälpas åt på så vis, att var och en som får en inbjudan via medlemsbladet,
sprider den vidare i sin släktgren. Jag har därför gjort en förteckning över de olika grenarna
och bifogat den släktgren som berör just dig. För att spara plats och för att det ska bli
överskådligt har jag endast tagit med fyra generationer och i allmänhet uteslutit personer
eller grenar som saknar nu levande ättlingar. För var och en har jag angett födelseåret och
var personen ifråga bodde som vuxen. För kvinnor har jag också lagt till deras efternamn
som gifta.
Låt mig belysa hur systemet är uppbyggt med hjälp av Anna-Lena–grenen som visas på
nästa sida.
Anna-Lena Carlsdotter är anmoder för den här grenen och eftersom hon är det åttende barnet
får hon nummer 8. Hennes äldsta barn Johanna Johansdotter får nummer 81. Johannas barn
i sin tur får numren 811, 812, 813. Karl Johansson, som har nummer 813, har fyra barn som
då tilldelas numren 8131, 8132, 8133 och 8134.
Av tabellen på nästa sida framgår då att t ex 8133 Elvira Ferm heter Hamilton som gift
och att hon som vuxen bor i Tidaholm.
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SMEDSTORPSSLÄKTEN
Anna–Lena–grenen, fyra generationer
8 Anna–Lena Carlsdotter f. 1817, bodde i Fröstorp, Hov
81 Johanna Johansdotter f. 1837, Kärrtorp, Jällby
811 Amanda Johansson f. 1861, Simonsg., Ornunga
8113 Karl Johansson f. 1893. Hovmansgården, Vreta, Herrljunga
8114 Signe Karlsson f. 1899 g. Persson, Simonsgården, Ornunga.
8116 Linnea Karlsson f. 1908 g. Olofsson, Borås (Ornunga)
812 Hilma Johansson f. 1864, Nordgården, Jällby
8121 Hilbert Larsson f. 1889. Tombacka, Särestad
8122 Hugo Nordner f. 1892. Skultorp
8124 Hjalmar Nordner f. 1897. Jällby
813 Karl Johansson f. 1874, Vreta, Herrljunga
8131 Walter Ferm f. 1903. Bergsgården, Herrljunga
8132 Assar Ferm f. 1905. Katrineholm
8133 Elvira Ferm f. 1909 g. Hamilton, Tidaholm
8134 Wilhelm Ferm f. 1915. Karlstad
82 Anna Johansdotter f. 1840, U.S.A.
83 Britta Johansdotter f. 1843, Fröstorp, Hov
84 Fredrika Johansdotter f. 1845, U.S.A.
85 Karl Johansson f. 1850, Backgården, Tarsled
851 Eva Johansson f. 1881, Backgården, Tarsled
8512 Paul Pettersson f. 1909 (g.m. 5255). Trollhättan
8513 Brynolf Pettersson f. 1911. Backgården, Tarsled
8514 Amy Pettersson f. 1914 d.1996 g. Florén, Herrljunga.
8515 Ragnhild Pettersson f. 1916 g. Sahlén, Ljung.
8516 Ingegärd Pettersson f. 1919 g. Karlsson, Kånna, Ljungby.
86 Sara Johansdotter f. 1853, Fröstorp, Hov
87 August Johansson f. 1856, Fröstorp, Hov
88 Emil Johansson f. 1861, Fröstorp, Hov
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