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Papper efter Carl och Ida Norrby samt Jane Norrby, f. Miller  
 

Avskrift av pappersförteckning över innehåll i arkivkartong "Carl och Jane Norrby": 

 

 Brevsamling 

 Tjänsteintyg för olika befattningar som C. N. står i begrepp att tillträda (3 omslag) 

 Makarna Norrbys försäljning av området "Klostret" till Gotlands nation 

 Studentbrev till Jonas Thenberg från Uppsala universitet 1797 

 Rättstvist mellan professor C. J. Norrby oh litteratören Johan Robert Emanuel Bergman 

 Jane Norrbys utnämning till föreståndarinna för utbildning av lärarinnor 

 Testamenten och bouppteckningar 

 Kontrakt som reglerar jordegendom och arv mellan Charles Miller och hans son Johan Miller 

 Historien om De La Bracheaffären av Carl Norrby 

 De La Bracheaffären (tidningsurklipp; 2 omslag) 

 Innehållande Carl Norrbys studentbetyg. Gotlands nations utlåtande om hans uppförande 

under studietiden i Uppsala och hans disputationsprov med den därpå följande 

pastoralexamen 

 Utdrag ur Maria Magdalena församlings födelse- och dopbok angående Helga De La Brache 

 Oidentifierade avsändare i brevsamlingen 

 Carl Julius Norrbys doktorsdiplom 

 Dödsannonser 

 Stadgar för Svenska Lärarinnornas Understöds- och Pensions-Förening 

 Religiösa hymner 

 Car Julius Norrby tilldelas Nordstjärneorden 

 Professor Johan August Lundell, Uppsala, fyller 70 år 

 Telegram från olika personer till Norrbyska studenthemmet 1891 

 Diverse (13 omslag) 

 Professor Carl Norrbys dagböcker 

 Klosterskolans räknebok 

 Kantat vid doktorspromotionerna i Uppsala domkyrka 1907 

 Särtryck: Gotländska släkter, 8 num. Från uppländska gravfält 

 Inbjudningsskrift: Skall guldåldern återkomma? 

 Adressbok 
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 Receptbok 

 Jane Norrbys kassabok 

 Carl Norrbys konfirmationsundervisning (3 skrivhäften) 

 Carl Norrbys anteckningsbok 

 Anna Hammers anteckningar efter Carl Norrbys konfirmationsundervisning 

 

Avskrift av pappersförteckning över innehåll i arkivkartong "Ida Norrby och Fackskolan": 

 

 Anteckningsbok om gamla historiska händelser på tyska och en anteckningsbok på engelska 

som innehåller olika teckningar och beskrivningar av mönster 

 Program för doktorspromotionen i Uppsala 1927 

 Särtryck: Fackskolan för huslig ekonomi 1932 och 1942-1943 och två andra särtryck 

 Sju kassaböcker 

 Mina minnen från Fackskolan, upptecknade av Mia Grahn 

 Olika skrivelser som berör Fackskolan 

 ”Om kött och dess tillagning” (receptsamling) 

 Hemutställningen 1925 (tidningsurklipp; 2 omslag) 

 Ida Norrbys resa till England och Skottland 

 Diverse (6 omslag) 

 4 almanackor 

 Dagbok 

 Ida Norrbys skolbetyg från Nisbethska elementarskolan för flickor och hennes diplom fån 

Edinburgh school of cookery and domestic economy 

 The ”graphic” dress chart 

 Anteckningsbok från studieresa i Tyskland 

 

Anm: Förteckningarna förvaras i respektive arkivkartong. 
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