Smedstorpssläktens medlemsblad 1998

Ordföranden har ordet
Det gångnaåret präglades av arbetet inför släktmötet söndagen den 15 juni i hembygdsparken
Haraberget i Herrljunga. Förutom några förberedelsemöten hade vi årsmöte den 8 april i
Herrljunga kommunhus. Året avslutades med ett styrelsemöte den 2 december. Vi bestämde
då att varje gren skulle ha två styrelserepresentanter. Har du förslag på styrelseledamöter så
kontakta undertecknad, tel.: 033-248134, före årsmötet som vi i år har förlagt till Herrljunga
kommunhus tisdagen den 21 april kl. 19.00. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
kommer jag att hålla ett kort föredrag om våra förfäder. Det blir kaffe med dopp till
självkostnadspris.
I det här medlemsbladet kommer en tillbakablick över släktmötet 1997 . Du kan också läsa
om nya uppgifter om släkten Boudrie. Dessa fick jag efter jul av Bengt Eklund, som skrivit
om Boudrie-släkten i Vallonättlingarnas medlemsblad Vallonättlingen 1996 nr 1, 2 och 3.
Till släktmötet hade jag satt ihop dels en stamtavla på c:a 250 sidor dels ett häfte på 76 sidor
med artiklar om Smedstorpssläkten. Stamtavlan säljer vi för 150 kr och ’Smedstorpssläkten’
för 100 kr. Porto tillkommer inte. Du kan beställa dem genom att sätta in beloppen på vårt
postgirokonto.
Stamtavlan revideras kontinuerligt. Jag använder släktforskarprogrammet DisGen för PC
och kan skriva ut stamtavlan med tillhörande register på två filer som sedan kan behandlas
som vanliga textfiler. Vill du köpa filerna så sätt in 50 kr på vårt postgirokonto så skickar
jag dem på en diskett.
Årsavgiften på 30 kr kan Du som vanligt sätta in på släktföreningens postgiro, 4766274–7
”Smedstorpssläkten”.
Och slutligen: glöm inte att vi har

ÅRSMÖTE
tisdagen den 21 april kl. 19.00
Herrljunga kommunhus

Rolf Gustafsson
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Släktmötet 1997
av Rolf Gustafsson

Detta var tredje gången som hela Smedstorpssläkten samlades till ett stort släktmöte. Första
gången var för 100 år sedan. Alltså långt innan det blev på modet med släktforskning och
släktmöten. Andra gången var 1963.
Det var ättlingar till Carl Bengtsson och Helena Andersdotter som levde i Smedstorp, Grude
socken, i början av 1800-talet, som samlades i hembygdsparken Haraberget söndagen den 15
juni kl 13.
Det regnade ganska intensivt dagarna före mötet så vi var lite oroliga för hur det skulle gå,
om det också regnade på söndagen. På lördagskvällen var vi tveksamma om orkestern skulle
bry sig om att resa upp från Sätila. Men vi hade tur med vädret. Det var mulet, men det
kom inget regn, dvs ett idealiskt väder för ett släktmöte.
Redan tidigt på söndag förmiddag anlände Christer Olsson orkester Spelmännen och ett
antal värdar för förberedelser. Hembygdsföreningen med Hans Gustafsson i spetsen arbetade
intensivt med att få allt färdigställt. De skötte servering och förevisning av muséet och de
olika hembygdsstugorna och såg till att allt det praktiska fungerade.
Christer Olssons orkester spelade mycket uppskattad allmogemusik medan deltagarna anlände. De första kom redan strax efter tolv. De skrev sina namn i en gästbok och tog en titt på
vår släktutställning i form av stora planscher. Där kunde alla hitta vilken gren de tillhörde.
Vid tvåtiden hälsade Herrljungas kommunalråd Karl Johan Ferm alla välkomna till släktmötet och till Herrljunga, varefter föreningens ordförande Rolf Gustafsson presenterade de olika
grenarna och berättade lite om släkten. Artur Florén erhöll blommor och ett exemplar av
släktförteckningen. Han var initiativtagare till 1963 års släktmöte och hade ställt samman
en stamtavla över Smedstorpssläkten vilken nu är inläst på data. Därefter höll Holger
Reinholdsson ett uppskattat kåseri om sin mor Sôfi i Grutlanda.
Resten av eftermiddagen pratade vi med nära och avlägsna släktingar, tog en kopp kaffe
med dopp, besökte jordbruksmuséet och de olika hembygdsstugorna eller bara njöt av den
vackra parken.
Efter reaktioner att döma var det en mycket lyckad släktträff. Antalet deltagare, troligen
omkring 400, överträffade helt våra förväntningar. Det kom släktingar från Uppland i norr
till Skåne i söder. Det kom också släktingar från Amerika.
Släktmötet avslutades med en kvällsandakt i en fullsatt Grude kyrka.

2

Fler uppgifter om släkten Boudrie
av Rolf Gustafsson

Som jag nämnde i inledningen fick jag ett brev från Bengt Eklund som skrivit en artikel om
släkten Boudry i Vallonättlingen 1996, medlemsblad för sällskapet Vallonättlingar.
Bengt Eklund har funnit föräldrarna till Anthoni Boudries hustru Christina Polck.
I en nyutkommen matrikel om Stockholms nations studenter vid Uppsala Universitet står
det om en student vid namn Johan Budry:
Föräldrar: arrendatorn och mjölnaren i Sundby i V. Ryd Anthon Budrie o.
h. 3:e h. Stina Olofsdotter Pålsk (Pålck), dotter till kyrkoherden i Spånga
Olaus Johannis Pålsk (Polck) o.h.h. Sara Kraft (levde 1702 i Spånga)
Anthoni Boudrie var 1694 bosatt på Tranby gård i V. Ryd. Åren 1695–1699 är han mjölnare
i Uddeby kvarn i Tyresö socken, 1700 arrendator och mjölnare i Sundby i V. Ryd, 1706 i
Stockholms-Näs, 1708 arrendator på Sollentunaholm i Sollentuna och 1716 på Harby i Fresta.
Vi får också veta att Anthonis första hustru heter Brita Larsdotter Lundberg och att
hans andra hustru heter Catharina Myrring. I kyrkböckerna för Tyresö har jag funnit att
de avlider i barnsäng. Brita begravs den 1 mars 1696 efter att ha fött en dotter som döps
den 21 februari 1696. Catharina föder en dotter den 13 juni 1697. Catharina begravs den
24 juni och dottern den 18 juli.
Med hjälp av herdaminnen borde vi kunna få veta mer om släkterna Boudrie, Polck och
Kraft, eftersom vi nu har fler namn att söka kring. Jag hoppas få återkomma till detta.
Olaus Johannis Polck bör vara identisk med den Olaus Jonae Pålck som är född i Enköping,
som blev student 1644, och som prästvigdes till Adjunkt i Enköping 1655. Enligt ett protokoll av den 31 mars 1595 i Enköpings Stads Tänkeböcker ’. . . bööd Måns Andersson up
Polke Annas gård på hennes vegne.’ Detta tyder på att släkten Polck har sina rötter i
Enköpingstrakten.
Jag hoppas återkomma till det här i vårt nästa medlemsblad men nämner uppgifterna som
jag fått redan nu, eftersom det kanske finns fler än jag som tycker att det är spännande att
reda ut hur det förhåller sig med de olika släktsambanden.
Släktträdet på nästa sida visar hur vi kan härleda våra anor ner till släkterna Boudrie och
Polck.
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Jean Boudruf
Kom till Sverige 1626 från Virelles i Belgien.
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Anthoni Boudrie

Olaus Johannis Polck

d. 1687 i Stockholm
Mjölnare i Uppland.
g.m. Johanna Claesdotter Lycka
dtr till Nicolas Lucas

d. omkr. 1700 i Spånga
Kyrkoherde i Spånga
g.m. Sara Kraft
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Anthoni Boudrie

}

|

d. 1764 i Varnhem sn
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Bengt Smedmark

gift med

f. c:a 1700 i Ryd sn, Uppland
d. 1772 i Smedstorp, Grude sn.

f. 1695 i Smedstorp, Grude sn
d. 1770 i Smedstorp, Grude sn
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Johanna Smedmark
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Christina Polck

gift med

d. 1757 Varnhem sn
Arrendator på Hov i Tråvad sn.

Johanna Augusta Boudrie
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Bengt Mellander

gift med

f. 1735 på Åsa, Bitterna sn
d. 1787 i Smedstorp, Grude sn.

f. 1743 i Klastorp, Björke sn
d. 1820 i Muskås, Grude sn

|

{z

}

Christina

Carl

Fredrik

f. 1771

f. 1773 i Smedstorp

f. 1775 i Smedstorp

Smedstorpssläkten

Koredssläkten
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