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SOLDATFORSKNING
Torpundersökningar är på modet - i varje fall i Östergötland. Så kan man sammanfatta resultatet av en nyligen genomförd undersökning av hembygdsföreningarnas verksamhet. Särskilt soldater och soldattorp synes fascinera människor. Wilhelm Mobergs bild av den indelte soldaten lever tydligen i många
människors minnen. Men det är, om man studerar agrarhistoria, sakligt sett
riktigt att lägga stor vikt vid de indelta soldaternas betydelse. De intog, en
särställning på landsbygden. Deras roll i förändringsprocessen på landsbygden
under 1800-talet hai under senare tid uppmärksammats alltmer. I arbetet för
rösträtt, sjukkassor, begravningskassor, handelsföreningar var i varje fall i
östgötabygder de indelta soldaternas engagmenag av stor betydelse.
Det är emellertid släktforskarna som hitintills mest använt källmaterialet i
krigsarkivets stora samlingar. Eftersom det fanns en eller flera indelta soldater i praktiskt taget varje by stöter de flesta släktforskare förr eller
senare på militärer bland sina förfäder. Det är bakgrunden till att Sveriges
släkt{orskarförbund i årsboken 1988 utgav handboken Bt'Jtsmän, ryttare & soldater. bess syfte är att informera släktforskaren om de militära källorna, men
är av stort värde för alla som ur skilda aspekter vill studera de indelta soldaternas historia. Det är en handledning som definitivt hör hemma bland referenslitteraturer på högstadiets och gymnaiseskolans ämnesbibliotek.
Författarna ger nämligen en mycket tydlig och allsidig beskrivning av det
militära källmaterialet. Särskilt viktigt är att de också uppmärksammar material utanför krigsarkivets enorma samlingar. De ger också en ganska fyllig
bibliografisk.vägledning för soldatforskaren.
Men det är inte nog därmed. En nybörjare i soldatforskningens led, liksom
elever på hö~stadium och gymnasium, kan hämta en rad ideer om lämpliga studieområden 1 handbokens andra del. Här ges i fem uppsatser en rad exempel på
hur man kan använda det militära källmaterialet. Man hade visserli~en önskat
en mera allsidig genomgång av olika användningsområden, men särskilt givande
och synpunktsrik är artikeln, lndelta soldater i det sena 1800-talets samhälle, skriven av landets nu tongivande soldatforskare Agneta Guillemot.
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