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Ordforandenhar ordet
Det gAngna 6,ret har varit ett mellani,r for vi.r forening och ocksi vad sld,ktforskning betriffar
for min egen del.
Vi hade inte ni,got irsmote utan nojde oss med ett styrelsemote i borjan av november hemma
hos Torsten Svensson i LindS.sen,Hudene socken. Vi kom di. overens om att kalla till ett
irsmote nu i vA,r. Det drar snabbt ihop sig till 1997 di vi har 100 S.rsjubiieum,som vi miste
forbereda ordentligt. Si pi i,rsmotet 6r tanken att vi ska vdlja en kommitt6 som fir i uppgift
att organisera sld,ktmotet 1997. Si. har du mojlighet si, kom till irsmotet och gd.rna med
forslag pi, personer som du tycker skulle passa till kommitt6n.
I ir samlas vi till irsmotet onsdagenden 17 maj kl. 19.00 i biblioteket, TridgS.rdsgatan14 i
Herrljunga. Kulturchefen Einar Lev6n kommer att visa oss bl a bibliotekets sld.ktforskarrum.
Du blir bjuden pi kaffe med dopp till sjilvkostnadspris.
I forra numret skrev jag att vi nu vet mer om silkten Boudries forgreningar rrere i Europa.
R.une Torstensson skriver i det hd.r numret nigra rader om det brev som han for drygt ett
Ar sedan fick frin Frankrike om Boudriesllkten.
Arsavgiften p5,30 kr kan Du som vanligt sd.ttain pi sllktforeningens postgiro, 4766274-7
" Smedstorpsslikten".
Och slutligen glom inte att vi har
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vallonska rcitter -

eller dr de savojiska?

a v Rune T or s te n s o n

I borjan av fijrra iret fick jag ett brev frin vi,r franske vi,n Raymond Boudr5, i Vichy. Iror
nigra ir sedan berittade jag om hans omfattande forskningar kring slikten Boudry och mina
forsok att knyta sarrunanJeanna Augusta Boudrie (I700-1772) rned dessa. Nu presenterar
Raymond Boudry en omfattande sld.ktutredrring med forgreningar ned till 1300 talet!
Jean Boudriz var borgare i Bonne 1316-1325. Lanthelrne Boudrici, som var jurist, fick
tillsammans med Girard de Pontuerre, riddare den 29 september 1322, fullmakt av Agne.s
de Ch6,lons,grevinna av G6nbve. Raymond Budrici, fri,n Bonne dod innan 1383, fick sitt
adelskap av greven De Foras i den attest han refererar till. Och s5.vidare ...
En del av informationen kring enskilda personer i dessa slikttavlor kan vara nog si, kryptisk
oc| svi,r att forsti for oss med sporadiska kunskaper i franska. Koredslikten har emellertid
oanade resurser dven pi. detta omr6,de - i en av Anna-Sara-grenens yttersta spetsar fitLns
Sophie Semage,fodd och uppvd.xt i Frankrike och just nu Lundastudent. Sophie har hjAIpt
oss att oversltta hela materialet till svenska. Nedan toijer ingressen till sld,ktutredningen,
som totalt omfattar 2O-talet sidor och handlar om ett par grenar av sld.kten.Dessa Boudrier
kommer frin staden Bonne i Savojen, soder om G6nbvesjon i ostra Frankrike. Savojen' som
strickte sig ned till Turin i Italien, tillhorde frin 1720 konungariket Sardinien och avtrd.ddes
till Frankrike forst 1860. Omridet Faucigny, nS,rmastSchweiz,hade en neutral sirstd.lining
till 1919.

BOUDRY (Dtr)
E LLB R B OU DRI C, B O UDRY , B O UDRI E E L L E R B A UDR I B R ;
P A L A T I N: B O UDRI CI
Den verkliga stavningen borde vara BOUDRIC, BOUDRY
eller BOUDRIE, men BAUDRY - den som skiljer sig rnest
ifrin den sanna - ir den vanligaste namnformen.
Fastin medlemmarna i denna slikt aldrig haft en sirskilt framskjuten position, 6r den icke
desto rnirrdre av gammai adel. Slikten kommer ursprungligen fr5,n staden Bonne i nedre
lraucigny. "Le Pr,,urpris Historique" (s. 2+8 tr) ni,mner flera medlemmar av denna familj i
samband med d.ktenskapetmellan Demoiselle FranEoise de Sales och adelsmanllen FrarLqois
de Boudr.ic frin Bonne (omkring ir 1aa3). Baudry famil.ien bildade tvi, huvudgrenar a,\r
slikten bosatta i Arthaz. Err tredje gren som snabbt dott Lrt var bosatt i Meyrens. Slottet
Arthaz d.gsoch bebos dn idag av sentida d'ttlingar till den ildre huvudgrenen. Derr vugre
huvudgrenen i vilken den nist sisterepresentarttenutnAmndestillgreve i.r 1791 har dott
rrt tor tv5. ir sedan, med grevinnan de la Fl6chirt' de Veyrier. fodcl Baudry, som ]raclebarort
d'Yueire till arvinge. Denna familj fick bevis pi sitt adelskapi,r 1723pi rikenskapskamrnarerr
efter framliggande av a,utentiskaanor (k6,lla: Bibi. du ltoi i Turin). Sliktforsknirrgerr
som jag publicerar ir baseradc pi, dessa bevis, "Le PytotLrprisHistoriqu,e",titlar riirnncia i
respektive artikel, personliga meddelanden soln jag har att tacka baron Ph,ilihert d,'Yurtire
for. som ocl<si strillde minga akter till forfbgande) som fanns iha,ns slott i Loer, i slottet
Artfraz och fros ha,rrsi,ldre ltror ba'roncl'Yvoire i Artfraz ...
Vi vet irite orn vi Lrar rrigon ni,rmare knytning tili dessa Bouriry-grena,rrnelr ctt sliil till
varfor det karr va,rafrrrktbart al,t forska vidare d.r att ett pal av Jeanria AugtLsta,Botrdries
fastra,r var gifta med herrar med italienskt klingande rlarrln: CrLrlo Mrr:strini,, focld i Milalro
1658, vaktmi.stare vid ett liLrngligt kollegiLrrniStocklrolm oc]t Anton Papi, spr|kld,rare i
italienska i L.fppsala.. .

