VAD SOM FINNS PÅ KRIGSARKIVET (2009-10-16)

Krigsarkivet bildades 1805 och ingår sedan några år i Riksarkivet.
De äldsta handlingarna som finns där är från 1530-talet och sedan finns det handlingar fram
till vår tid.
Det är inte sekretessbelagt så man kan få fram handlingar som berör nu levande människor.
Nedan kommer en kort beskrivning av de handlingar som finns. Vi fick ta del av några
handlingar på ett
spännande och intressant sätt genom guiden Ingrid Karlsson.
Jag har försökt skriva ner det hon berättade om och samtidigt använt Krigsarkivets skrift
”Släktforskarna och Krigsarkivet”.

ARKIVFÖRTECKNING – handlingar från en myndighet eller förband. Kan vara olika
tillgängligt
beroende på hur sekretessen såg ut då det samlades in.
Det finns där Delarkiv som t ex Livkompaniet.
Bästa sättet för den ovane är att sätta sig in hur dessa Arkivförteckningar är upplagda för att
sedan kunna dyka ner i rätt arkiv.
RULLOR och LIGGOR – Huvudavdelning D i Arkivförteckningen – Bästa hjälpen för
släktforskaren.
Från 1620-talet är kan man följa enstaka individer genom källorna. Då utfärdade Gustav II
Adolf en krigsfolksordning som
föreskrev hur utskrivningen skulle gå till. Var tionde man skrev ut till armén eller flottan. På
RULLOR kan man följa
befäl och manskap, hemma och utomlands. Prästerna skrev roteringslängder. Rotemästaren
gav förslag på vilka som
kunde tänkas skrivas ut i tjänst men officerare i utskrivningskommissionen bestämde.
Utskrivningslängder upprättades sedan.

1680 kom det militära indelningsverket. Landets bönder delades då in i olika rotar där de
skulle rekrytera en soldat och
ge honom rekryteringspeng och ett torp. Soldatnamn och när han var verksam behöver man
veta.
Sedan kan det vara av hjälp att veta Regemente, kompani och kompaninummer. Vet man inte
detta så är kyrkobokföringsort av värde.
Grills ”Statistiskt sammandrag av svenska Indelningsverket I-IV” kan vara ett sätt att hitta.
GENERALMÖNSTERRULLOR – Den detaljerade information släktforskaren behöver om
den enskilde soldaten.
REKRYTERINGSRULLAN
KOMMENDÖRRULLOR
SJUKRULLOR
STRAFFRULLAN
EMBARKERINGSRULLOR vid krig.
SOLDATKONTRAKT
STAMRULLOR
STAMKORT eller VÄRNPLIKTSKORT
Vi tittade även på kartor som hade anknytning till Björklinge och Uppland. Mycket intressant
och roligt gjort av Ingrid.
Jag kan inte på ett rättvist sätt beskriva allt här utan rekommenderar ett (flera) besök på
Krigsarkivet.
Det är ett digert jobb att leta upp sin soldat men tänk den lycka när man ser anteckningen om
just honom!
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