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Källor att forska vidare i 

1* Mantalslängder – även om ryssen inte betraktas som skatteskyldig men han kan kanske ändå 

förekomma i längden och om mannen inte gör det så kan ju hans hustru vara nämnd. 

Kruxet kan vara att kanalarbetarna (soldaterna och därmed ryssarna) inte betraktas som boende i 

socknen. 

2* Sockenstämmoprotokoll – dvs på den tiden var den kyrkliga ledningen identisk med den 

kommunala ledningen, dvs socknen. Protokollen som fördes berör allt ifrån ombyggnad av kyrkan, till 

fördelning av mat från fattigmagasinet. Jag har bara tagit del av några sådana protokoll från Vreta 

kloster vilka berörde ryssarnas situation. 

3* Räkenskaper för kyrkan – här finns säkert uppgifter av typen ”betalning” för dop, vigsel och 

begravning. 

4* Kanalbolaget – deras arkiv är mycket stort och välorganiserat i stort men är i detalj svårt att hitta 

i. En volym korrespondens kan t ex innehålla vad som helst och bland allt detta uppgifter om enstaka 

personers liv och leverne. Personuppgifter kan sålunda finnas nästan var som helst. 

5* Domböcker – nog hände det att soldater och ryssar gjorde ofog vilka på något sätt kan framgå i 

regementets dokument men även i domböckerna.  Och därefter kanske man hittar dem i 

förteckningar från fängelser/fästningar. 

6* Militära dokument – inte för att jag hittat något i de militära dokumenten om pionjärkompaniet, 

men det borde ju vara så. De två främsta officerarna var svenskar och en sergeant och flera 

korporaler var ryssar. 

7* Dagstidningar – såväl lokala tidningar som rikstidningar kan ha information av värde. 

8* Hembygdsböcker – hembygdsrörelsen fanns inte vid kanalens tillkomst men berättelser från den 

tiden kan ha bevarats och samlats i hembygdsböckerna om personer, byggnader och händelser. 

9* Kartor och ritningar – här kanske man kan hitta information om var barackerna uppfördes 

 10* Brev, biblar, dagböcker – det finns många källor man kan hitta information i, om man har tur 

och som kanske i efterhand berättar om rysdarna. 


