Smedstorpssldktens
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Ordforandenhar ordet
Under det gingna Aret hade vi Arsmoteden 17 maj i Herrljunga kommunhus. Det inledcles
med att kulturchefen Einar Lev6n visade oss biblioteket och de samlingar som f'orvaras
i
bibliotekets kdllarplan.
PA Arsmotet valdes en kommitt6 som fick i uppgift att forbereda sl6ktmotet 1997.
Vi har
samlats tv6 ginger, sista g6ngen i samband med styrelsemotet mot slutet a,v november
i Herrljunga kommunhus. Vi beslutade dA att forldgga sldktmotet till hembygdsparken
Harabergeti Herrljunga den 15 juni 1997.
I &r samlas vi till irsmiitet tisdagen den 16 april kl. 19.00 i Sparabolstugan
vid Haraberget i Herrljunga.
Fiirutom de sedvanliga irsmiitesftirhandlingarna
kommer intendent lfans Gustafsson att visa oss jordbruksmus6et. Du blir bjuden
p& kaffe med dopp till sjiilvkostnadspris.
I dagarna hdnder en hel del kring forskningen om sldkten Boudrie. Ndr jag sitter och renskriver nigra anteckningarom Boudrie-anor si dimper det ned ett brev fr6n Rune Tostensson
samt tidskriften SlSkthistoriskt Forum. Rune har i Stockholrnbl a funnit en begravningsvers
efter den italienskespr6kmdstarenAnton Papi som 1707gifte sig med Catharina Boudrie.
Efter att ha njutit av dessaversar, som ger en fullstdndig levnadsbeskrivningav papi, tar
jag Slekthistorisk Forum och mots pi forsta sidan av rubriken Nd.gra
uppgi,fterom sltikten
Boudry av Pontus Moller. Ett par dagar senaref6r jag forsta delen av en artikel om sldkten
Boudry av Bengt Eklund. Den publiceras i Vallondttlingarnas medlernsblaclVallond,ttlingen
1996 nr 1, 2 och 3' I Bengt trklunds artikel blir det bekrd,ftat att vi hdrstammar fi6n
Jea'
Boudruf, som kom till Sverige1026.
Holger Reinholdssonhar gett ut en mycket ldsvdrd bok //rlr Separatorn Tustnarle,
M,innes,
bilderfrd'n Kui,nnestad,
och ett smakprov frAn boken fAr inleda 6rets medler'sblad.
Arsavgiften pi 30 kr kan Du som vanligt sd,ttain pA st6ktforeningenspostgiro, 4766274_T
"Smedstorpssl5kten".
Och slutligen glom inte att vi har
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Rolf Gustafsson

6stergirden
Ur HolgerReinholdssons
bok 'Ndr sepa,ratorn
tvstnade'
Hdr ser vi tydligt pA g6ngna generationersiclogaarbete med vdldiga stenmurar,
som skiljer
d,gorna6t, inte bara hd,r i Osterg6rden utan i hela Uddetorp for owigt, dessavackra
monument, som vittnar om framtidstro. Den som n6got lite kdnner till om stenrojning
och ldggning av dessavd,ldigamurar och det oerhorda arbete som ligger bakom stdms
till eftertanke.
Di blir man stum av beundran och kdnner vordnad och tacksamhet till dessa
mdnniskor,
som med dAtidens redskap istadkommit detta vackra och rru inramade kulturlandskap
av
stenmurar.
Inte nog med detta, det byggdes upp vdldiga stentippar ocks&, clit man korde
den sten
som inte passadeeller behovdes for murarna. Det var naturligtvis ldttare
att bli av me6
den stenen dn passa in den i en mur som redarr var tillrdcktigt hog for att gora
fred for
kreaturen. I dessastentippar hade grdvlingen och rdven sina boplatser. NAr
det regnacle
eller vid snoglopp lAg rdven inne i dessastenrds,och ndr det.var sp6rsno kunde *ur,
,., odet var nigon rd,v inne i grytet. Det 5r ett stort rose hdr i Ostergirden, 3 st i Lilleg6rden,
2 st i Vdsterg6rden, 2 hos John och Elin Henriksson, 1 till Lindblacls, 3 rosen i
mitt hem i
Grutlanda.
g.teygjning kunde ocksi fororsaka olyckor av olika slag. En allvarligare s6,clan
P.tli
intrSffade hd,r i OstergArden. Dynamiten hade kommit till anvendning. Dagen
var kall,
dynamiten
ocks6,,
varfor
den
lades
i
bakugnen
medan
man
At
sin
frukost.
-ea.
Ovetandesonl
detta var det nigon som stdngde ugnsluckan,varvid en stor explosion uppstod. Fonster
och
dorrar blistes ur och spisen var borta, men ingen mdnliska dodades. M"r.
av flickorna
"n
fick ett jdrnsplitter i pannan, si hon fick leva med ett intryckt pannben resten
av sitt liv.

Amiral Arleigh A Burke
av Rolf Gusta,fsson
Amiral Arleigh A Burke, Annapolis i USA har avlidit i en 6lder av g4 6r. Hans farfar
hette
Bjorkegren och kom frin Hudene.
Amiral Burke var rnycket framst6endei USA:s krigsmakt. Under slutet av 1950och borjan
av 1960-talet var han Chi,ef of uS Naual Operations, ungefdr chef for den
amerikanska
flottans verksamhet. Han spelacleen viktig roll som rniliirir rAdgivare till presidenterna
Eisenhoweroch Kennedy som medlem av Joint chiefs of staff.
Arleigh Burke besokte Sverige tvi ginger och hdlsade pA sldktirrgar i Hudene
och Sodra
Bjorke-trakten. Senast var 1968 de han valdes iill Arets Svenskamerikan.
Han besokte d6
Utvandrarnas Hus i Vd,xjo, dd,rGunnar Hel6n varit initiativtagare. Vid deras
mcite framkom
att de faktiskt var sld,kt. B6da hdrstammar frAn Bengt Mellander, bonde
i Smedstorp och
Muskas i Grude socken. Srnedstorpssldktenresp KoredssldktenutgAr fr6n
Bengt Mellanders
soner Carl resp Fredrik.

Sprikmdstaren

Antonius Papi

av Rolf Gustafsson
Rune Torstenssonhar Aterigenhittat en godbit som beror v5r sldkt. Pi Kungliga Biblioteket
fann Rune begravningsversarefter Arrtonius Papi, som var gift med Catharina Bouclrie,
dotter till Anthoni Boudrie och Johanna Claesdotter Lycka.
Versarnapi hela 7 A4-sidor 5r mycket intressanta eftersornde ger en innehgllsrik levnadsbeskrivning. Rune har lovat att skriva en utforlig artikel om fyndet.
Men redan nu kan jag avsloja att Antonius Papi var fodd 1659 utanfor Rom. Efter diverse
iiventyr hamnar han i Sverige. I Sverige blev han drottnilgens spr6klSrare. Han verkade
som sprakmdstareeller professori Uppsala, ddr han avled 1740.
I vd,ntanpi Runes artikel kan vi i nedanst6endetabell ur Suenskarittartal studera Cathari'a
Boudries syskon och deras giftermA,l.
Anthoni Boudrie

gift med

c l. 1 06 i t Stock holm

Johanna

Claesdotter

Lycka

d. 1691i Stockholm

Mjolnare i Uppland.

Barn:
1. Johan

gift med

Catharina

gift med

Johan

Rothkiirck

Var 1691mjolnarehos greveWrede.
2. Johanna

Sax

Var 1691 skrdddarei Stockholm. d.1692.

3. Anna (Annika)

gift 1. med

Carlo Maestrini

gift 2. med

f. omkr 1658 i Milano, d. 170b i Sthlm,
sprAkldrare, kammartjdnare hos greve Wrede,
vaktmd,starei statskonroret.
Jeremias Api
Strumpvdvarei Stockholm.

4. Maria

var 1691 gift med

Jonas Gallberg
Mcinsterskrivare.

5. Anthoni

gift med

Christina

Polck

Mjolnarei Ryd sn i Uppland.
6. Catharina
t. 1672
7. Elisabeth
[. omkr 1678,levde1691.

gift 1693 med

Anton

Papi

Italiensk sprd,kmdstarei Uppsala.

Ny" uppgifter om sldkten Boudrie
av Rolf Gustafsson
Som jag ndmnde i inledningen har Bengt Eklund skrivit en artikel om sldkten Boudry.
Den forsta delen av artikeln har publicerats i Vallond,ttlingen 1996 nr 1, mecllemsbladfor
sdllskapetVallondttlingar. Jag har tagit med forsta delen av artikeln i det hd,r medlemsbladet.
Bengt trklund har bl a funnit att Anthoni Boudries hustru Johanna Claesclotterheter Lycka
i efternalnn' Lycka d,r ocks6 ett vallonnarnn och med hjzilp av Kjell Linclbloms bok Vallonsltikter under 1600-talet finner vi att Johannasfar bor vara NicolasLucas. Lucas uttalas
lykd,p8,franska varfor namnet forsvenskadestill Lycka.
Foljande slzikttruidvisar hur vi kan hdrleda v6ra anor ner till sldkten Boudrie.
Jean Boudruf

Nicolas Lucas

Kom till Sverige1626 frin Virelles i Belgien.

Ar anstdllcl av Jacob de la Gardie vid Sigulskvarn 1636. Hans fru heter Maria.

Anthoni

Johanna Claesdotter

Boudrie

gift med

d. 1687i Stockholm
Mjolnare i Uppland.
Anthoni

d. 1691i Stockholm

Boudrie

gift med

d. 1757 Varnhem sn
Arrendator pA Hov i TrAvad sn.
Johanna

Augusta

Boudrie

Johanna Smedmark
f. 1735pi Asa,Bitterna sn
d. LTBTi Smedstorp,
Grudesn.

Christina

Polck

d. 1764i Varnhem sn

gift med

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

Bengt

Smedmark

f. 1695i Smedstorp.Grude sn
d. 1770i Smedstorp.Grude sn
gift med

Bengt

Mellander

f. 1743i Kla,storp,Biorke sn
d. 1820i Muskds,Grude sn

Christina

t.177r

Lycka

Fredrik
f. 1773i Smedstorp

f. 1775i Smedstorp

Srnedstorpssl5kten

Koredssl6kten

SlektenBoudry

Det borjade med Jean Boudruflsom toppar
listan civerde olika individerna,som presente-

Eklundil
,.-'.,w:,,8engt
2 Anthoine

3 Johan

7 Johan

4 Anton

8 Johan

ras i tabeller,vars nummer refererartill vidstiende oversikt.

9 Abraham

l1 Gillius

I
5 Johan
l2 Johan

13Lars

I

10 Petter

6 Carl
Petter

14 Johan

Tabell 1
Jean Boudruf anstzillsenligt kontrakt den 19
junr 1626och arbetarvid Norrkoping 1626-28,
Nykoping 1629ochFinsping 1630som bokpi hemorten.Jean
are.Hanshustrukvarstannar
flyttari borjanav 1630-talet
till Osterbyochstir
"fondeur",
Av
ddr som
d v s masugnsarbetare.
hansbarn dr endasttvfl soner,Anthoineoch
Jean,kdndai Sverige.DettatyderpA,att dven
hustrunkommithit efternAsraAr.

15Gillius

l8 Jacob

19 Johan

l7 Anders

Abraham

l6 JoachimJacob

undernigra ir fram till den21 november1616.
Di kopery''ensosen
AnthoniJohanssonBoudr;,en gArdbeldgeni Norra ForstadensVdstradel i
(fn Olof
kvarteretIslandetvid Repslagaregatan
Palmes gata nr 14). Han koper den av dnkan
Agneta Matsdotter for 800 daler kopparmynt
o c h b e t a la r t ill s t a d e n i t o mt o re n o c h
trettiondepenningar26 daler Kmt och 2I l12
ore. Trettiondepenningenvar det belopp, som
erladestill Stockholmsstad,ndr man kopte en
ofri tomt tillhorig staden.Den flrliga hyran
kalladestontdren.
Tabell2
Tomtens liige och utstrdckningi bredd och
AnthoineBodreu,ogift, finns i 1654irs mantalsllngdblandOsterbyBruksfolk. I mtl 1656 liingd samtdessyta tramgir av en designation
kallashanbaraArtonochdr fortfarande
ensam- g iv e nd e n2 8 a r-rg u s1t i6 4 5 e, i 1 6 5 4s o ma ng i v e s
i Antltetscrtlle,!itPnttokoll I 676.
stliende.
Vid dennaticl hadedet Lrppstittett nedreocl-r
I avrzikningsboknr 26 i Alfabeth till arbetctre
vidLbfstaforAr1662eller 1663,finr-resAnthoine ett civreNon'malm. Det nedre Normalm motsvaradevira clagarsofre Ostermalm,medandet
arrtecknad.Aren 1665-69 ar Anton Mjolnare
medhustrumantalsskrivna
i Lofsta.F.nAnthoine
ovre Nornnalm.i vilket dennatomt lag. var ett
vid Leufstabruk l67l och
utkantsomricle
till vilket nranfbrlagtFdngelseBoudou:irn-rjoh-rarc
1614.Trots avsaknadenav ett i' i sldktnarnnet tukthusetoch Barnhuset.Dessa institutioner
l'icksenarekirnnaplatsfor NorraLatinliiroverket
vir Antl-roine
.
torde antecknin-qarna
-grilla
friin ltingoch Norra Barrtorget.
SeclanfbrsvinncrAnton rned1-arnil.j
Enligt 1677 flrs mantalsldngdover Borgerderna i Osterlovstasockenoch rir forsvunnen
4

metodisktoch modosamtorbete
som nu har blivit rikt belonet"
Blandvallonsllikterna
finnsetr flertal.sonrtidisareinte
varitforemil fcjrnAgonmeromfartande
forskning.Fremst
gdllerdetsldktermedliterantalmanligamedlemmar
och
fA,om ensnAgra,dttlingarmedbevaratfamiljenamntill
nutid. Det ;ir ddrfcirspecielltroligt, ndr det visar srg
finnas duktiga forskarebland Siillskapetsmedlemmar,
som dgnatstor mcidaAt utredningav sAdanasliikter.
Fcir n6gra lr sedanhade jag ncijet ldra kdnna vAr
medlemBengt Eklund i Johanneshovoch med honom
prataom sliiktenBoudry, som han forskatpA alltsedan
1950-talet.Vid ett nytt mcitefcirnAgraveckorsedanfick
jag av BengtlAnanigra mapparmedmanustill en artikel
om sldkten.Jag lovade att redigeramaterialetfijr en
sammanstillningav sldktenstidigahistoriai Sverigeoch
llta publiceraresultateti medlemsbladet.

Bengt Eklundsarberevisar med onskvdrdtydlither
hur lingt mankankommamedrenpersonforskning.
dv
s hur mycketinformationsomkanletasfrarnur kiillorna
om varje individ. Det iir ett metodisktoch mijclosarnr
arbeteundermAngaAr,sornharblivit rikt belonat.Mhnca
uddaoch mindrek:indaarkiv har kommit till anviindning. Diirfcirhar artikelnmed siikerhetintresselven for
erfama sldktforskare.Bengt Eklund vill ocksfl gama
framhllla och tackaen forskarkollegafr&nStadsarkiver,
Curt Hauffmdl1,som varit till stor hjiilp med tips och
fcir.slag
om ldmpligaarkiv att sokai.
AvenRolf Gustavssoni Brdmhulthar varir behjalplig
med uppgifterom den gren av sldkten,som erablerade
sig i Vdstergcitland.
Kjell LindblontD

skapetpi Norrmalm, Vdstra Malmens Ofre del,
varf<jr det Ar ganska svirt att uttyda vad
brukar Antonius J ohanssonborgerlig grirning.
resolutionerna,d v s utslagen,innebar.Jagnojer
Av de ovriga extra skatter, som togs ut vid
mig med att ange anmdlan till rritren.
denna tid ftir att starka rikets finanser under
Den 16juli 1611anmdlerAntonius
husrru,arr
krigstillstind och som redovisasi olika specia- .hon blivit fr6nstulentre tunnor rig, en ny vitIer fdr vrirvningspengar.ser vi
szick (en slags resvdska) samt l2 stycken
- att den borgerliga ndring, som Antonius
blaggarnsnystanoch nigra fjdrdingar vete.
dgnarsig 6t, dr hokarens,d v s detaljhandlarens,
Den 9 oktober samma ir anmdlerAnronrus.
- att han bor med sin familj i femte brandska- att ChristianJonssonskallbetaladen resterande
pet,
A rs h y ra n o m4 DK mt .
- att den skatt eller contribution, som han
De n 6 ju n i 1 6 7 8 b e s v d ra r s ig J o h a n n a
erliigger vid olika tillf:illen vanligen urgor I
Claesdotterover ElisabetCarlsdotter.ForentAl
d a le rKm t o ch l6 ore. samr
for tvisten tycks vara en vfltszick.
- att denneAnroniushar begivit sigpd landet
Den 19mars 168I iladesen hustruMargareta
for I I 12dr sedanot'h der blivit mjolnere,r)arest att skaffa tillbaka en vitsiick till Johanna
han vistasmed hustruoc'hbarn. Dettaattesteras Claesdottereller ersdttaden rned 10 D Kmt
av Jon Bengtssonoch Sven Perssonden 9
inom lorton dagar.
december 1679 enligt avkortningsk)ngden
SlutligenanklagarJeannaClaesdotter
clcn27
f6r
1678 drs contribLrtioru.
Antonius bor siledesha
april 168I en ChristineCarlsdotterarrhon fJorflyttat frin staden sommaren 1678, kanske i
ton dagar fore pisk liade stulit en tennflaska.
samband med yngsta dorrern Elisabeths fbgod f-or 6 D Kmt samr en halsduk. Viciare
d e l se.
rn is s t t in k h
s o n f b r a t r v id e t t a n n a tt illf lill c h a
Men Antoniuslorckontnterinteenbarti sarn- tagit ett tenntat och ett stycke I'irkott. Dcn
b a n d m ed fa stighctskopet och mant a ls anklagadenekadetill dettaoch Jeannapirlacics
skrivningarna.Hans och hustrunsnamn 6ter- att skaffabdttreskdl och bevis.
f i nn s dve n n i-9ra giinger i S toc'kho lms
Anthoir-re
avlidcrI 687ochhanshustruJohanna
Kcin tncir st'ci tts1tt'otokoll vid denna t id .
Cla e s d o t t e r i mit re n a v s e p t e lrb e l- 1 6 9I .
Kdmndrsrdttenvar dcn lllgstadomstoler-r
i stacl. Bouppteckningarhar {brruittatsden 28 r.nars
Ddr behandladernan cnklarerniil, t ex hy,r.es- 1 6 9 1 f c ir A n t o n i B u d ri o c h c le n 2 2 o k r o b e r
s k uld e ro ch sm ittviste
r av olika slag.P rot o k o l- srlr'nnra
irr fiir lirrkanJohannaClaesciotter.
Dcssa
len eirganskakortfattade.ndstantelegrar-r-rstil.b o u p p t e c k n in g ahr a r v a rit t ill s t o r h iiilp v i d

upprdttandetav Anton JohanssonBudris levnadsteckning.
Av bouppteckningarnafflr vi reda pi:
- vad dodsbodeldgarna,d v s hustrun och
bamenhette,varde boddesamti vilken ordning
de dr fodda, for dottrarnas del vad deras zikta
hlilfter hetteoch vad de sysslademed samt fdr
de ogifta flickornas del ildern.
- att husgerAdetej var si omfattande eller
dyrbart. Nigra silverskedar,n6gra koppar- och
tennf<iremAlsynesvara mest vzirdefulla.
- att dnkan kopslagit med en bokh6llare Per
Olofsson om forsiiljning av fastigheten till ett
overenskommetpris av 600 daler,vilket var 200
daler l6gre 6n vad den inkoptes for 1676. Det
kan bero p6 att byggnadernaans6gsgamla och
ruttna.
- att iinkans flicknamn enligt uppbudsprotokollet var JohannaClaesdotterLycka.
- att det f6rvaradesen del persedlarpfl Drottningholm,men om dettavar "landet",dit familjen flyttat ut, vet vi ej.
Bouppteckningens uppgifter om bamen kan
jtimforas med anteckningarnai Osterlovstakyrkorzikenskaper.Vi fir di foljande uppstiillning:
- Ar 1661Dom. 8 Trin. (a/8) dopsett barn till
Antoni Mjolnare. Det dr formodligen dldste
sonenJohan(tab 3).
- Ar 1663 Dom. 5 Epif. (S/2) dops embarn,
trol dldstadottern Johanna.Den 11 september
1684 gifte hon sig i Nicolai forsamling med
skriiddarenJohan(Joransson)Sax. De hinner ffl
en dotter Maria dopt l-5 maj 1690 innan sjZilaringning h6lls i Nicolai kyrka i april 1692 tor
JohanSax.
- Ar 16652 d Pask.(trol2l 13)dops ert barn,
trol Annika.
- Ar 16 6 62 d A dvent(gll2)dops ertbam,rro l
Maria. Hon gifte sig 7 december1690i Nicolai
forsamling medmo nst er skr i y,ar en under G ardi e
Jonas Gunnarsson.Nrir deras dotter dops 31
maj 1691i sammaforsamlirrgkallashan Jonas
Gallberg.
- Ar 1669Dom. Miscri (2514)clopsen barn,
trol Anthoine(tab 4).
- Ar 1612 Dom. Cant. (5/5) dops ert barn,
dottern Catharina.Enligt boLrfinns dven en
dotterElisabethfodd cirka 1678.
Tabell 3
J oha nBo u d r i,s ontlllA nthoine(tab2), iir t ro li6

g.endet bam, som dops den 4 augusti 166l i
Osterlovsta.
Ar 1691dr han mjolnarehosgreve
Wrede i Stockholm.Han gifter sig med Catharina Rothkiirck.
Tabell 4
Anton Boudri, son till Anthoine (tab 2), pAtriiffas forsta gfingen som ensamstiendei Hibo
socken 1681. Han dr 1691 mjolnare i Vristra
Ryd socken.I 1694-9-5
flrs mtl for Ryd stflrhan
som gift. Mellan ll05-0l kallashan arrendaror
pA Sundby sdteri i VzistraRyd.
| 1701 6rs mtl dr Anton Buderie med hustru,
driing och tre pigor skrivna vid Qwarntorpeti
Stockholms-Ndssocken.Aret efter stflr en annan mjolnare for torpet, men i 1710 6rs mtl dr
Antoni med familj tillbaka. De tvi foljande Aren
5r Antoni med hustru och tjdnstefolk skrivna i
Fittja socken,men hans namn ndmns ocksA i
samband med Granhammars sdteri i Ryd och
Qwarntorpet,vilka arrenderasav Antoni. I mtl
l7l3-I8 stflr Antoni som arrendator for Granhammarssziteri.Lr 1117upptasutover hustrun
en dotter,frfln 1718tvi dottrar.
I mtl 1719 finns antecknat,dels att Antony
Boudri ar bortflytt tillVcistergotland frin Kvarnen i Ryd, dels att Aspviks sdterii StockholmsNeissockenskots av arrendatorAntoni Budris
folk. Arrendet av Aspvik flyttas 1724 over ptt
sonenCarl.
I mtl for 1733och 1734finner vi sAarrendatornAnton Boudriemed hustruoch sonGabriel
skriven pfl Hov i TrAvadsocken.Anton aviider
den 30 maj 1757och den 14juli sammaAr blir
bouppteckning utford efterI nsp ecto ren A nt hon
Boudru uti Rir:kagdrdenKldstret. In-9etarvskifte sker utan rinkandisponerarkvarlite nskapen.
Hon heterChristinaPolckoch avliderden l[)
decemberll64 med bou l0 januari 176-5.
Htir
fflr man bdttre upp-qifterom brostarvinsarna.
Endastett barn frin {'orstaaktenskapetkan
rnedsdkerheticlentificriis.
Det ar clotternAnnu
Elisabet.som ar faclderden 7 septemberll n i
S t o c k h o lms -Nd sHo
. n le v e rz in n u1 7 6 5.
Frfln andra dkter-rskapet
kdnner vi flera barn.
forstChristinaMargareta.sontlir faddcrden J9
april 171-5.
Hon dor fore 176-5och lir _eiftnrecl
styckjunkarenCar[ Lundahl.
S c d a nf o lje r s o lt c nJ o h a n(t a b . 5 )o c h ( i o t t e r n
JohannaAuqusta.clensenareI c I 700 och diid

Srf tcrrttopcrl
tnrr'rrr;turtc
12rrtnl.c,
d en l8 ju li 1 7 72i S medsrorpi Grude so c k c n .
Str$
trllitb:ilJr
S;t1tcrc,
Hon gifter sig med mcinsterskrivaren
Bengt
:tr (E fcrn frnrtJlrn,lrrr
()RLN
lNsf
I:(lt
fr(ltlf
Smedmarkden29 december1728pitstoraHov
Slrct'oLnc0d) l)Ljrl6cfrolfti-itrrfn,
i TrAvadenl vb kir Larv pastorat(men enligt
tryckt brollopsverspi KB .forentesde uti myc'kit
lthritcrrr,r
o,1rd;frcrrf,t !lurrg[r'rrn,
hog tfd r ncimtfo Ick1 dfw erv,aro p ciSet er i et Il dril
,&.t!$S,f $i;lr
den I DecemberAhr 1727).
Efter sonenCarl (tab 6) foljer si ett bam, som 3ns'ns0
mn'.rbT"l,lJ}|}ii"t[ia'l,,,,1liJ:qJ!"qilff,{:",iliilj,,fllli:,ii '
rilf]r,lH
ll1,ii:91'1111';;1ii1
',r"
enligt Ryds kyrkordkenskaper
begravs 1703,
Arrendatorns pd Sundby lilla dotter.
SonenGabrielAntony fdds den 8 maj 1705 i
VzistraRyd, varefter familjen fflr ytterligare en
dotterAnnaMaria, fodd cirka 1708och avliden
?on toor-:.Jogtrr.r;il irt 0drbdnfn.n frDro/
=
f"-idl"
.610 fl4!l.fa lrrFt Dn m$ iinnr b0fa.
1790phStommeni Liingjum socken.Hon gifte 91tr
sig med komminister Jonas Lundborg den 6
oktober 1732 i Larv pastorat.
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Tabell 5
JohanBudri, son till Anton (tab 4), iir fodd den
l2 december1700 enligt uppgift i db vid hans
fr6nfiille liksom i bou efter modern.
Efter inskrivning vid Uppsalauniversitetden .i;-,,fi;
il; ;a; i"l;',;;,i'i;";;
i;,:il;
i"''
e1.,,"#iijiliJiilf":iffi""'.li1pi1*TJ
.R.
o,ndrJo'rnno.rfn
o'nrrm!,id
rJ'n.rn,
18 mars 1ll7 och genomgtngnastudier blir
@@,
l.;tinl.jt,_ll,|",:nltXH;?lilffi;,
JohaninspektorpA Stiiketssdrerii StockholmsNiis 1723-25 och sedanarrendaror.Ar l i23 ar
han ogift men Aretdarpi gift enl mil. Lr l72i
flyttar han till Hedemora, ddr han finns i
husforhorsl:ingderna
med sin hustruBrita Hult
Med denna brdllop.svershylladesCarl Boudrii
och snart blir rfldman.
oc'hAnna MargaretaBiurberg, i juli I 73l, dd de
Ur en Fortec:kning uppd Borgerskapet oc'h
blev rikta makar.
invdnare uti Hedemora stadh av den l9 maj
1731 upptas bland de mindre formogna rur 8
Rddman Johan Boudrij, rir .for Scistoifvtsrl.l
vid slutet af fdrra och bdrjan af detta seculum,
skuld frij for alla utskylder, undantagna tecknademed sanning och ovc)ldighetdr 1809
manta Isp en ni ng a r, Iii hn o c'h b eta In i ng savg ift er
Dessahar tryckts i P ersonhistorisktidskrift nr
samt slotshielpen.
23 1922:
Johanavliderav slaganfallden9 januari 1763
Boudrie (Gust. Ant.). Phil. prof. ertraord.
och ;inkan1l1l i Hedemora.
Vic'ctrieradei .fIera cir fdr Cantzli-rddet Ihre,
Endasten son zir kdnd, GustavAntonius (tab
ht,ut'ig,enom
han t'isserligen it:ke var renlsA).
placerad.En strunt-karlutan cara('ter,tillutseendetaldeleslik Bacc'huspd tunnan,och gjorcle
skiilf6r likheten.Det ertctbenetvur no,qkot-tut-(.
'Iabell 5A
lirt tlet andrct,sti att han haltaclcilla.l Cuncliduntir
G usta vAn ton iusB oudrief ods den l6 sep t e msut'k .stdr om honont; "niq t'ill t,ril Routlrit,
ber 1121i Stockholms-Niis.
Av (/ppsalu uniapprbbera,ntendertill jag ei pengar hur" , sont
t , e r sitets
n tatr i kelser
man.atthanblir insk riv e n visar huns s(rmretsgt'unheti den t,iigen. GiJ't
cien4 noven.iber1142 for studicr.Han sor cn
nterl Hans E:cel I{en' GreJt'eLlg,qlus.r,\,.rtal.
akadenrisk
karriiiroch utnamnsden9.juni I 773
Horthadeenson,.som
ndgonillasinnutlntcnnisku
till e o prof'essor
vicl filosofiskafakulteterr.
tubbudeatt kallu si,qPchr Gust [{eidt,n.\tunt,
(l(i
Hun nrintnst ex i prostenMattias Floclerus mart.frtigadcltonont.sontlturn,ht,rtdltutrlrctte.
bcskrivningav pnlf essorernet'id Llppsuluut'utl
Ddtl d 20 aug. 1788.6-1rir ,ql
Dlm ofbl@ 0dbr6 qrun! tbrr il{ hrfha fifinr
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PA Kungl Biblioteket finns en brcillopsvers
tryckt for
F rrils e -ln s p e c t o re n A h re b o rn e
oc'h
WelbetroddeHerren, Herr Carl Boudrii, sumt
Ahrehorna och Dygderika Jungfrun, Jundru
n] 8.
Anna MargaretaBiurberg, Ingingo med hwar
(tnnon
ett Christeligit Echta-forbud,hwilket uti
Tabell 6
Carl Budri, sontillAnton (tab4), blir inskriven fctrntima och heders(tmmuu'itnens nciru,arol
n t e d e ls t k y rk io n n e s n ' a h n lig a Ce rin to n i e r
v i d U pp sa lau niversitetden 4 decemberl7 l8
stadfristades
pd Kien'torp iWalla hrjrad then27
och fjorton dagar senarevid Upplandsgation.
Mellan lren l]24-21 stArhan som arrendator .luIi i. Ahr I 73 I . The hed ent,erda C ontrahenter na
til tienst i hast upsatt,af J. Lundborg.
for Aspviks sdterimen flyttar det senareArettill
B la d e t d r t ry c k t h o s K o n g l. G y m n a s i i
Vdstergdtland.
Ar 1738iir Carl mantalsskriven
Boktryckiare
n H ernt.A. M ollerl SKARA.
pA Jultorp Nohlgirden och blir med tiden inspektor pA Stora Hov i Tr&vad socken.Carl
I Vallondttlingen
nr 2, 1996kommertabelforekommervid Gdsenehdradsrdtt
den l5 oktoIerna7- l2 A att publiceras,varefterutredb er I 7 3 4 ,dd r det bl a handlarorn skogsav v e rk n in g e no m s ld k t e nB o u d rya v s lu t a sin r 3 . I
ning pA Siillerhogsdgor i Asklandasocken.

Han begravspA fatttigkyrkogArden.Hustrun
heterHelenaChristinaUggla och dr fodd 1746
i Hedemora,d v s betydligt yngre dn sin make.
De f&r sonen Peter Gustaf fodd den 2l mars
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