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SLÅKT- OCH HEMBYGDSFORSKA PÅ NÄTPT

Allt som trycks och sprids även digitalt ska finnas i ett exemplar på
KUNGLIGA BIBLIOTEKET, (kb.se). Här kan du söka i flera miljoner
boktitlar i databasen Libris. Under Digitaliserade dagstidningar, t ex oäkta
barn(1892T), fylleri(6709), slagsmål(3544T), soldat(7298), olycka(16813),
Sök på "Ockelbo slagsmål", i Dalpilen 1901-03-01

RIKSARKIVET, ra.se, med länkar till all landets landsarkiv och krigsarkivet
med kartor, soldatregister och soldatforskning. Här finns nad, nad.ra.se den
nationella arkivdatabasen med noggranna ftirteckningar över offentliga arkiv.
Under Hitta i finner du utmärkta handledningar.
RÖTTER, (genealogi.se), svenska släktforskarftirbundets portal ftir sliikt- och
hembygdsforskning. Låinklistor. Anbytarforum.
ARKIVDIGITAL, GENLINE
SVAR, svar.ra.se, Svensk Arkivinformation, erbjuder mängder av digitaliserade
arkiv: folkriikningar, mantalslängder, kyrkoarkiv, frigivna fangar, konseljakter,
och fotografier
SSA, Stockholms stadsarkiv, (ssa.se), med t ex allmänna barnhusets rullor
och roternansarkivet

HANS UÖCUAN, algonet.se/-hogman, beskriver det svenska
indelningsverket med länkar om soldatforskning och militiirhistoria

DIBIS OCH SOCKENBILDER
DOMBOKSFORSKNING, Marita Persson
EUROPEANA,2700 träffar på Ockelbo
FORNSÖK, raa.se

LMV, (lm.se), historiska kartor, fritt sökbara
PALMQUIST, ROLAND, paroll. dinstudio. se, soldater från Ovansj ö

Ockelbo 20120301

Hälsinge regemente, militäravdelningen

Dl:1

besiktnings- och kassationsrullor, 20 sid med aktuella
rekryter från Ovansjö, pers anteckn finns

D2:l-49

generalmönstringshandlingar 1685-1905,
kompletterar de vanliga generalmönstemrllorna

D4

avlönings- och brödmönstringsrullor, 1741-1880

F3E:1-4

beväringsmönstemrllor,lSl9-1907

1-3

fotografier, varav ca 60 från Mohed

Kl

:

I regementsofficerskårens arkiv finns i vol K4:6 ca
150 oid sv kort över torp och boställen

Volym 124 handlingar

ang boställen

126 rullor och liggare, regementsskrivaren
161 husesynsprotokoll
162-166a krigsrättsprotokoll, i vol 166A finns en
namnftirteckning över begångna brott inom reg
är 1812
1

66b vargering, ftirstärkningsrullor

1

68- beväringsmönsterullor

178 livkomp, rekryterings-

och kassationsrullor

193-200 koncept till utg skrivelser for Ovansjö k 1745-,
personalflort, i vol 200 roteringslista

245

Ugglebo kompani

618-645 handl

ang boställen

ftir flera socknar

727 gratialistftirteckningar, namnlistor över
underhållst agare fran Ovansjö kompani, utfiirliga

namnlistor
7

32-7

37 domböcker, krigsrättshandlingar

7

44-7

55 beväringsmönstemrllor

760-764 namnrullor fiir vpl
781-789 inskrivningslängder
992-1000, nr 992, rekryteringsrullor fiir Ovansjö
kompani, avskrifter av rotekontrakt, häri vissa
personuppgift er, liikarintyg, soldatkontrakt

I vol 166A berättar protokollen om bristfälligheter hos
beväringen, brist och fel på geviir vid kommendering
till Göta kanal, gevärslistor med namn på enskilda
soldater finns, iirende om en stulen flaska vid Göta
kanalbygget, marketentare Nor6n,
Brewäxling, ex:"Har du sett på djefuulen att du ffitt
dig en skrapa?", 18130310, våldsamheter i Bringsta
gästgiveri 18120917, gästgivaren Lars Lundstedts
klagomåI, i 1814 års handlingar rapport om en
r5rmning fran liinshäktet i Gävle
I vol200, ink handlingar 1810-1815 ang uniformsärenden,
befordringar, pensionsärenden,, centonalavgift,. I
regementsorder 1815 om furir Walter som var
berusad under foreläsning( ! )

I indelta korpralers pensionskassas arkiv finns en
redogörelse år 1880 ftir korpralernas
pensionsftirmåner, där finns ftir Ovansjö kompani
en lista över änkorna

