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En värdefull kulturgärning
Stig Turevik, Östra Husby, avled den 10 december 2013 i en ålder av 88 år. Hösten 1997 fick han ta emot ett
stipendium på 5 000 kronor av Fornminnesstiftelsen på Vikbolandet för sin forskning om Indelningsverket och dess
organisation på Vikbolandet.
Stig Turevik var också aktiv i Tåby hembygdsförening, som han varmed och grundade, liksom i Västra Vikbolandets
PRO.
Stig Turevik, vars föräldrar var lantbrukare, föddes den 8 september 1925 vid Säterslund i Mogata. Familjen flyttade
sedan till Tåby socken där Stig Turevik växte upp. Den 1 oktober 1942 tog han värvning vid Kungliga Göta Artilleri, A2
i Göteborg. Tiden vid regementet varade i fem år och resulterade i en befälsutbildning.
1947 började han arbeta vid Lantmäteriverket, med förrättningar om bland annat gränsdragningar.
Därefter tjänstgjorde han som utbildningsbefäl vid Södertörns Flygflottilj, F18 i Tullinge, där han fick en utlovad
polisutbildning.
Efter att han pingstafton 1950 gift sig återvände han tillsammans med sin hustru Ingrid till Östergötland, för att bli
chef för Försäkringskassan i Norrköping, där han var kvar fram till sin pension 1980.
Makarna Turevik köpte 1986 en villa i Östra Husby. 2003 avled Ingrid Turevik och Stig Turevik var ensam, utan nära
släktingar. I gengäld hade han goda grannar, som han hade stor glädje av.
I samband med att han började ägna sig åt släktforskning stötte han på egenartade efternamn som ledde honom till
torpställen som hade beteckningar som Rtp, Gtp och Btp. Det gjorde att han kom i kontakt med Indelningsverket och
ett antal år med forskning i ämnet följde.
Forskningen gjordes i kyrkoböckerna, krigsmakternas generalmönstringsrullor samt i beskrivningar över
östgötaregementens historia. Detta arbete kom att omfatta Vikbolandets samtliga socknar.
Stig Turevik tog fram hur Karl XI arbetade med all roteindelning och bemanning av knektar i varje rote. Detta innebar
uppgifter om rotarnas sammansättning och ansvar för knektarnas försörjning och bostäder. Därefter tog han fram
alla soldaters namn och dess familjer i varje rote, ända från Indelningsverkets början till dess upphörande i slutet av
1800-talet.
Detta stora arbete som Stig Turevik genomförde har visat sig vara av stort värde för framtiden, inte minst för
släktforskare.
Stig Turevik har gjort en stor kulturgärning, med betydelse för alla oss med anknytning till Vikbolandet. Vi kommer
att minnas hans fantasiska arbete med stor tacksamhet.
Fotnot: Stig Tureviks dödsannons var införd i NT 17 december 2013.
Fotnot 2: Indelningsverket var ett militärt organisationssystem skapat 1682 av Karl XI. En eller flera gårdar bildade
rusthåll och rotar som ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp.
Indelningsverket ersattes 1901 med allmän värnplikt.
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