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En kort rapport från ftrb undets riksstcimma:

'

Vid vår möteskvåill den 18 september höll Crister Lindström ett mycket intressant ftiredrag
om sin forskning. Men han inledde kvällen med att ge en kort rapport fran fiirbundets
riksståimma som i år hölls i Halmstad:
Förbundets ekonomi:
Förbundet har ftiråindrats fran att ha varit kapitalstarkt till att utflödet av pengar blivit större åin
inflödet. Orsakerna iir bl a lokalflytten 2004 fr4n Kungsholmen till Sundbyberg.
Verksamheten var tåinkt att fortsätta som tidigare, men hyrat blev ftir hög. Intiikter ftir
uthyrning blev inte som ftirviintat. Det går inte liingre att konkurrera på samma villkor med
Webb-bok*randlarna. Fyra tjåinster på personalsidan har nu dragits in men det åir fiir tidigt att
åinnu kunna se resultatet i ekonomin.
Nya styrelseledamöter Tre nya styrelseledamöter har utsetts och nytt ftir i år åir att var och en
i styrelsen fär sitt uttalade ansvarsområde. Detta innebiir att Ted Rosvall inte låingre båir
samma totalansvar som tidigare.
Sveriges dödbok 5 - projektplan
Arbetet med dödboken från l90l - 1946 fortsätter och beråiknas vara klar är 2010. Man börjar
med åren 1935 -1946 och kommer att innehålla2,9 miljoner personer. Tidigare betalades de
som arbetade med detta projekt 50 öre per inskriven person. Nu kommer detta arbete att
utftiras ideellt av medlemmar i ftireningarna.
Anbytarforum
Rötter med anbytarforum har 6 000 besökare per dag, det finns 600 000 inlägg. Servern åir
inte byggd ftir detta och mjukvaran skall konverteras till Discuss 4. (Det åir dock glädjande
med det stora antalet besökare)

Lokalfrågan
En gnrpp tillsattes ftir att planera var fiirbundet i fortsättningen ska vara lokaliserat.
Planeringen iir att man ska vara ute ur lokalema i Sundbyberg ftire årsskiftet.
Uppdrag vad gäller verksamhetsplanen
Att arbeta ftir att en folkråikning genomftirs 2011. Den senaste var 1980.

Rötter-rådet
Detta läggs på is.

Släktforskningens dag
Kommer at7ägarum 15 mars 2008
Riksstämman 2008
Riksstiimman 2008 kommer att vara ftirlagd

till Malmö.

Marie Testorf

Boka in höstens Temadag den 13 oktober 20071
Vår temadag med öppet hus anordnas lördagen den 13 oktober i
Amorinasalen och Tintomararummet i Bibliotekshuset,
med temat "Vallonättlingarnas liv och leverne och forskning diiromkring"
- se sista sidan -

Ordfiirande har ordet
I sommar har jag deltagit i orienteringen Naturpasset.Jaghar sprungit runt på Järvafiiltet och
letat efter skärmar. Det har faktiskt likheter
med att släktforska. Man har ett mål som man
letar efter med utrustning och en del uppgifter
till hjälp. Ibland blir det en klockren träff rakt
på målet, ibland kommer man helt fel och far
söka en annan väg. Men roligt är det! Spännande och stimulerande.
Ibland går tillvaron som på räls - allt fungerar
som det ska. Men så plötsligt inträffar något
som ställer allt på ända. Det har giort det nu.
olle vävare har på grund av hälsoskäl avsagt
sig uppdraget som redaktör for an-teclvtat.
styrelsen arbetar med frågan hur vi ska hitta
en ersättarc och kommer snart att presentera
en lösning. Nummer 3 av qn-teclcnat som du
nu har i Din hand, har Karin Henriksson utformat. Varmt tack till Karin for detta arbete!
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Föreningen Sollentuna Släktforskare
clo Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7 , 192 77 Sollentuna
Föreningens postgiro : 71 21 4A -
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Föreningen som ar partipolitiskt obunden,
bildades 1990 och har idag ca 145 medlemmar. Vi vill öka intresset ftir släktforskningeno bland annat genom ftireläsningar och studiebesök.
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Styrelse 2007
Kerstin Myrehed, ordforande
Tel 7 54 26 55
e-post : kerstin.myrehed@swipnet.

se
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Brita Ägren, vice ordftirande
Tel 35 74 2A
e-post : brita.agren@swipnet. se

Så hoppas jag att

alla ska finna höstens program intressant. Temadagen i år kommer att
handla om valloner. Dels deras liv och leverne dels hur man forskar om valloner. Man behöver inte ha valloner i släkten for att tycka att
detta är spännande. De representerar ett fantasieggande skede i Sveriges historia

i höst ffir vi en genomgång om vad man
kan hitta i gamla kartor. De kan vara till stor
hjälp i vissa fall. Den sista möteskvällen for
året kommer att handla om att läsa gamla handstilar - det kan man inte fä for mycket av.
Vi kommer att ordna en studiekväll på Riksarkivet i Arninge samt ett studiebesök på Stadsar-

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post : karin.henriksson@sawast. se

Marie Testorf vice sekreterare
Tel 7 54 22 87
e-post : marie. testorf@swipnet. se

Senare

kivet.

Vi hoppas på stort deltagande. Det är genom

Erik Westin, kassör
Tel 35 72 9l
E-post: erwes@telia.com
Hans Carlheim, vice kassör
Tel 35 46 80
e-post : carlh eim@hem. utfors. se

Olle Vävare
Tel 35 74 92

att komma på våra aktiviteter som Du visar
om Du är nojd med styrelsens arbete.

E-po

Kerstin Myrehed

Redaktör for an-tecknat
Vakant

st

: vav

ar

e@telia. com

aaru-te,fuat
Medlemsbladet beräknas utkomma med *ra
nummer per år och ingår i årsavgiften. Manus
och skrivelser skickas till: Kerstin Myrehed.
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När unge drängen Per Axelsson fick rätt mot överheten
efter misshandeln på Borstatorps mosse i Ilelleberga sn.
av Tom Hedström
Håir

ftljer avskrifter av Göta Hovrätts handlingar avseende Edsörebrott

(:brott mot fridslagstiftningen) beganget av fogden Petter Brodersson.
Stavningen iir moderniserad i viss mån.
Hovrättens rannsakning

/

Kungl. Howätten har allt vad rannsakningen i detta brottmål innehåller
hos sig låtit komma och alldenstund Furiren och Frälse Fogden Petter
Brodersson blivit med vittnen och egen bekiinnelse övertygad, att om
morgonen den 30:e April sistlidne år på det så kallade Borstatorps Fly
eller Mosse då gossen Per Axelsson från Flingeland med en bössa i
handen kommit till en orrekoja varuti Brodersson legat, hava gripit
bemåilde gossen Per Axelsson, honom oftirvunnen (:utan bevis), utan
uppenbar missgtirning bastat (:bundit med bastrep) eller bundit, samt
dåirunder flera blanader och blodviten tillfogat, uti ett sådant tillstånd låtit
honom ligga i en orrekoja på flyet och sedan han tagit ifrån honom
bössan, dragit honom med hiinderna bundna på ryggen, till torpet
Håiknamåla, diirest han genom hotelser tvingat honom att till sig utfiista
tio daler silvermynt.
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Fördenskull och i avseende härtill finner Kungl. Howätten lika med
Tingsrätten det furiren Brodersson så medelst brutit Edsöre och att han i
ftiljd drirav och enligt de av Tingsrätten åberopade lagens rum bör mista
åiran och plikta Etthundrade daler silvermynt, varfiirutan Brodersson ftir
de Per Axelsson tillfogade åtta stycken blanader och blodviten kommer
att böta ftir vardera två daler, fi)r okvädandet 3 daler och for svordom en
daler tillsammans tjugo daler allt silvermynt.
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om tillkommande drängen Johan Danielsson fran Fiskaskruv så emedan
har icke kunnat övertygas om någon vidare delaktighet uti Broderssons
brott åin att han på Broderssons befallning och tillsägelse givit per
Axelsson, då Brodersson tagit ifrån honom bössan, ett enda slag med en
käpp eller stake, ty bliver Tingrättens över honom ftillda utslag faststiillt
och kan från ansvar i den delen befrias, låtandes alltså Kungl. Howätten
de honom ådömda två daler silvermynt böter ftir det per Axelsson
tillfogade slag med blanad ftirbliva.
fu och dag som ftireskrivit står.
På Kungl. Howättens vägnar
C F Klingspor

Gust. Cederstam

Hovrättens utslag
Kunglig Majts och Riksens Göta Howätts utslag på upvidinge Hiirads
Tingsrätts ftillda utslag efter hållen rannsakning den 20 oktober sistlidna

år över Frälse Fogden på Gullaskruv Petter Brodersson' som for det
han, utan uppenbar missgiiming, gppit och bundit dr?ingen Per Axelsson
i Flingeland, honom slagit samt genom hotelser tvingat honom utfiista sig
till 10 daler silvermynt, blivit i fiirmågo av kapitel Xparagaf 7
missgåirningsbalken dömd atthabrutit Edsöre och att plikta ett hundra
daler och mista iiran enligt kapitel XXm paragtaf I samma balk; vm
fiirutan Brodersson för åtta stycken blanader och blodviten tillfogade Per

Axelsson blivit ftirklarad skyldig att efter kapitel XXXV patagnt2
berörda balk böta två daler fijr vardera, ftir trenne okvädningsord
likmätigt kapitel LX paragraf 6 meranåimnde balk tre daler och fiir
svordom en daler allt silverm;mt jämlikt kapitel III paragraf I samma
balk; men dråingen Johan Danielsson fran Fiskaskruv åir ifran aklagarens
påstående att ha varit delaktig i de våldsamheter Brodersson tillfogade
Fer Axelsson såvida befriad som han endast blivit pliktftilld till två daler
silvermynt for att tillfogat Per slag med blanad efter kapitel XXXV
paragraf I missg?irningsbalken, vilket dock utan Kunglig Howättens
vidare omprövande blivit understiillt.
Givit Jönköping den 20 oktober 1766
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Utslag över Frälse Fogden Petter Brodersson, dömd for Edsörebrott.
Broderssons nådeansökan
Stormiiktigste Allernådigste Konung
sedan Eders Kungliga Majestäts och Rikens Höglovliga Göta Hovrätt
genom underdanigst vidfogade utslag och dom ansett att av mig ftirövat
slagsmål under Edsöre brott och mig således efter lagens stråinghet dömd,
fiirdristar jag uti djupaste underdånighet fly till Eders Kungliga Majestäts
dyra nåd, och om allernådigste tillgift och upprättelse allerunderdanigst
bönfaller.
begangna fel, som jag på det allrahögsta ångrar, vågar jag ej på
annat sätt enskylla, än att sådant skett av ungdoms yra, och en blott
trohetsiver fbr generalmajoren och riddaren Ankarstierna fiir att freda
dess ägor ftir olovlig jakt, som driingen Per Axelsson esomoftast beträdes
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Mitt

foröva.
Allernådigste Konung bönhör diirftir en trogen undersåte, som så uti fred
som sista tcriget sökt med undersåtlig nit göra sin tjåinst samt hava liv
och blod osparat och även framgent önskar ffi anvåinda min öwiga tid till
Eders Kungliga Majestäts och Rikets tjåinst, genom den dyra nåd Eders
Kungliga Majestät mig uppå denna min underdaniga böneskrift visandes
varder.

Nåd bifallen

Ar nAA den l8

december

i Rådskammaren foredragen och bifallen.

t

Kommentarer
Furiren och senare fogden Petter Brodersson, född ät fi3A i Korsberga
sn, antogs som volontåir vid Kalmar Regemente denlT juli 1758. Han
deltog i kriget mot Preussen (det s.k. sjuårskriget) och blev tagen fingen
vid Demin i Svenska Pommern den 18 januari 1759. Som ffinge var han
tvingad till preussisk tjiinst ftir sin fiirsörjning. Han ankom till Stralsund
den 3l maj 1760 svårt sjuk. Vid hemkomsten blev han rustmåistare utan
lön (?). Petter gifter sig under senare delen 1760-talet med Anna Juliana
Tonerefelt, dotter till fiiltväbeln på Kalmar Regemente Per Magnus
Tonerefelt. Enligt generalmönstemrllan den l0 september 1770 tillhör
Petter Brodersson Upvidinge Companie. Han avlider den l0 september
1773 under en arbetskommendering i Karlskrona.
Om dråingen Per Axelssons levnadsöde åir ingenting kåint.
Husftirhörslängderna i Helleberga sn tar sin början ftirst år 1781. orterna
Flingeland och Fiskaskruv som omnålmns i hovrättens handlingar har jag
inte kunnat identifiera. Någon som vet mera?
Som ni ser kan man ibland få en ganska detaljerad inblick i livet ftlr flera
århundraden sedan genom forskning i domstolarnas handlingar.

Studiecirkel
Studieforbundet Vuxenskolan erbjuder studiecirkel i släktforskning

"å

Du som är nybörjare eller nästan
nybörjare, lär Dig släktforska i
studiecirkel !
Tid: onsd agem eller torsd agkväll
Plats: Sköldvägen 12 B, Sollentuna C
Cirkelledale : Kj.ll Åbrink
Timtid: 7 ggr, totalt 2l studietimmar
Avgift:940 kronor
Anmälan: tel 96 36 96 eller e-post

nolTort@sv.se

Sl ä ktfo rs ka

rbib I i oteket

. Föreningen Sollentuna Släktforskare har
ett eget litet bibliotek bestående av tio böcker
som Du kan låna och studera hemrna.

Inte barc kyrkböcker - Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1990
Arkivskatter - Sveriges S läktforskarforbunds
årsbok 1994
Ittils Göransson: I skolan och utanför. Minnen
från en lång levnad.
Hölrstrand och Åkerlind: Jakten på skräddarmästare C.F. Molander.
Henrik Anderö, Läsebok for släktforskare.
Christina Hö gmark Ber gman : Fädernegårdarna (Grästorp och Tengene i Västergötland).
Göran Frib or g : Brasiliensvenskarna.
Clemensson och Anderss on: Släktforska vidare.
S I äktforskningens Mysterium.
Släktforska i Stockholm.
. Dessutom har foreningen arkivbeständiga

fotofickor till forsäljning. Det är dels hel
A-4, dels uppdelat i ffra mindre fickor,
Priset är 7 kr/styck.

Kalendarium hösten 2007
Följande aktiviteter är planerade hösten 2007
13 oktober: Temadug, foredrag om valloner,

hur man forskar och deras levnadsftirhållande.
Sedvanlig utställning av olika arkiv och släktforska{program.
Tintomararummet och Amorinasaler,
Bibliotekshuset, kl. I 1.00 - 15.00
25 oktober: Forskarkväll på Riksarkivet i
Arninge, kl. 16.00 - 19.30
6 november: Mötesaftoil, Bengt-Olof Käck
från Lantmäteriverket berättar om kartor och
dess betydelse for släktforskaren.
Tintomararummet, bibliotekshuset, kl, 1 9.00
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2lnovember: Besök på Stadsarkivet kl. 13.30
4 december: Mötesafton, Arne Eriksson kommer
dä att berätta om hur man läser och tyder handskrifter från forr,
Tintomararummet, bibliotekshuset, kl. I 9.00

Dörren måste stängas

vill låna eller köpa något av
ovanstående kan vända sig till Berit
. Den som

Jeppsson, telefon

7

54 26 95.

CD-skivor
Sveriges befolkning 1 890
Sveriges befolkning I 900
Sveriges befolkning 197 A
Sveriges befolkning I 980
Sveriges dödbok 1950-1 999
Sveriges dödbok 1947 -2003
Emibas: Emigrantregister for Sverige
Emigranten popul är 2006
Smedskivan 3
Svenska ortnamn
Rosenberg: Handlexikon över Sverige
Föreningens CD-skivor finns inlagda
i släktforskardatorn på biblioteket där
medlemmarna kan ta del av dem.

När vi har vära sammankomster i Tintomararummet får vi inte - enligt bibliotekets regler ha ytterdörren obevakad. Vi kommer därfor att
låsa dörren kl. 19.00. Men vi gör ett "efterinsläpp" tio minuter senare- Så om Du kommer I
for sent - håll ut till 19 .1 0 !
Forskarförteckning
Hans Klaar har giort en fin sammanställning av deq
uppgifter om var vi forskar som vi har lämnat till
honom. Forskarförteckningen finns i en pärm vid
våra aktiviteter i Tintomararummet. Den som önskar
kan få en egen forteckning. Har man tillgång till
internett sänder man ett e-brev till: hasse.klaar@
wtnord.se och får förteckningen hem till sig eller
ring 08-7 543916 och be om en forleckning på
papper till kostnaden - 2A kronor + porto.

StäktforskarkväIl på Arninge

t^

Föreningen Sollentuna Släktforskare
inbjuder tiil släktforskarkväll på Riksarkivet i Arninge
torsdagen den 25 oktober kI 16.00-19.30
Betalas kontant vid ankomsten
gå
ihop ekonomiskt)
ska
att
kviillen
deltagare ftir

Kostnad: 40

kr per person.

till

Arninge.

(Vi

behöver 25

Anmälan görs till Brita Ägren, telefon 08/35 74 20 eller e-post brita.agren@swipnet.se
senast 22 okober

Avanmiilan iir absolut nödvtindig om Du får ftirhinder. Görs till Brita.
Samåknine: Medlemmar som kan erbjuda samåkning i bil kan anmiila detta till Brita Ägren.
Uppge antal personer som kan aka med, tiden ftir upphiimtning och det område du kan tiinka
dig håimta upp/l?imna passagerare.
Midlemmar som behöver tiansport till Arninge, hör av er till Brita Ågren som samordnar så
gott det går.
Buss: Riksarkivet, adress Mätslingan 17, nås medbuss 627 fr"an Sollentuna. Exempel: från
Sollentuna station 14.29 till Hantverkarvägen Arninge 15.22. Återresan kan siikert ordnas
med bil! (Kolla busstiden ftir siikerhets skull)

tillgang till mikrokort/läsare i Sl?iktforskningssalen.
Ingen framtagning av originalhandlingar ?ir möjlig. Arkivets personal svarar gåima på frågor
och hjälper dig i görligaste mån tillrätta. Några av våra mer erfarna medlemmar kommer att
ställa upp och trjälpa de som behöver hjälp. Ta med grunduppgifter du har på personer som
du vill söka efter exv. fiidelsedata, fodelseort.

På Arninge har du

Völkommen

till

en givande slöktforskarla)cill
Styrelsen

FoRENTNGEN SoLLENTIJNA srÄrrF'oRSKARE

TEMADAG / OPPET IIUS
Lördag 13 oktober kl. 11.00 * 15.00
Vallonernas liv och leverne och forskning däromkring.
I Amorinasalen och Tintomararummet i bibliotekshuset Sollentuna Centrum
Klockan 11.30 talar Stig Geber fran Sällskapet Vallonättlingarna över åimnet
"Vallonernas liv och leverne"
Klockan 13.00 talar Kjell ÅOrinn fiån Sällskapet Vallonättlingarna om
"Möjligheter och problem i forskning om valloller"
Tintomararummet klockan 11.00 - 15.00 Utsfiillning av hjälpmedel och
arkivtj änster fiir släktforskare.
Utställare:
. Slåiktforskamas hus i Leksand med demonstration av Genline prograrnmet som gör att Du själv kan läsa kyrkböckerna på nätet
. Sveriges Slåiktforskarforbund presenteras av Carl Szabad.

. Sällskapet Vallonättlingarna presenteras av
.

Kjell ÅUrint< och Stig Geber.

.^

Krigsarkivet presenteras av Håkan Johansson

. Storstockholms Genealogiska Förening SSGF presenteras av Chris

Henning

. Stockholms Stadsarkiv, Maria Börjesson visar upp de register och databaser
som finns tillgängligapä deras webbplats och därtill CD-skivor.
.

Riksarkivet Arninge, Barbro Kvist-Dahlstedt kommer att berätta om vad de
har att bjuda på.

.

Holger släktforskarprogram, Ulf Berggren demonstrerar detta hjälpmedel.

. DisÖst/DI SGEN slåiktforskarprogram demonstreras av

Carl-Olof Sahlin
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