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RASKENS OCH ALLA DE ANDRA 

När man sitter framför mikrofilmsapparaten och låter generalmönstringsrullor
nas uppgifter om enskilda soldaters namn, å lder, längd och civilstånd passera 

·revy, vaknar ibland tankar om hur livet för dessa soldater "verkli$en var". 
Jag kan då låta generalisera utifrån Raskens och göra hans liv giltigt i stora 
drag även för mina soldater vid Västgöta-Dals re~emente. Den bild som växer 
fram ur en sådan tankeoperation är säkert giltig i vissa delar. Men jag kan 
ändå inte känna mig helt nöjd med denna generalisering. 

Om jag vänder mig till den uppvaknande vetenskapliga forskningen om soldater 
finner jag stöd för andra id~er om hur livet kan ha gestaltat sig för solda
terna Hurtig, Sultan och Wacker i några slättsocknar på Dal. Agneta Guillemots 
intressanta avhandling, Rask, Resolut, Trogen om soldaterna i Västerbotten ger 
onekligen fast mark under fötterna för vissa iakttagelser och en spegel för 
jämförelser. Med Svenska Släktforskarförbundets årsbok 1988 Brltsmän, Ryttare 
& Soldater får jag inga konkreta referenser till soldatlivet men väl en ut
märkt guide och sakkunnig ledning till andra källor och nya material i arki
ven. Men var finns allt det konkreta - om soldaternas bestyr med torpet, om 
kontakten med rotebönderna, om övningarna, om uniformerna? 

Jag kan naturligtvis återvända till Mats Rehnbergs intressanta arbete från 
1967 Vad skola vi göra med de blanka gevär. Men Rehnbergs syfte var inte att 
skriva en heltäckande skildring av de indelta soldaterna. Därfor förblir många 
av mina frågor obesvarade. 

Det är därför med glädje som jag efter en titt på årets boklistor konstaterar 
att L T:s förlag har låtit nytrycka Elfred Kumms bok lndelt soldat ocli rotebon-
de ( 1989; första utgåva 1949). Den har det som alla hittills uppräknade böcker 
saknar: en bred skildring av den indelte soldatens civila och militära liv. 
Boken är välskriven och lättläst. Den tillfredsställer dessutom kraven om att 
få initierade inblickar i rotesoldaternas kulturhistoria. 

För den kulturhistoriskt intresserade och för den som sysslar med lokalhisto
ria ä r Kumms bok en efterlängtad repris. Kumms sakkunskap är stor och inne
hållet torde stå sig väl ännu idag trots de fyrtio åren mellan författande och 
nyutgåva. Kumms bok är detaljrik men förlorar sig inte i något faktahav därför 
att han samtidigt låter konturerna av helheten ordna framställ ningen. Både 
innehåll och förmedlingsstil - den berättande - ~ör Kumms bok synnerligen 
lämpad att ha som komplement och fördjupning 1 grundskolans och gymnasiets 
historiestudier tex vid grupp- och temaarbeten. 

lndelt soldat och rotebonde är ett exempel på böcker som är svåra att hitta i 
dagens historiska bokflod: en bok som tar sig an ett ämne och försöker täcka 
in väsentligheterna, skriven på ett sakligt och engagerade sätt utan att för
falla till vare sig lärobokens urtvättade e ller fackartikelns abstrakta språk. 
Boken är därför i god mening populärvetenskaplig. Soldathistorien blir i Kumms 
händer något mer än bara ett skelett av framvaskade fakta - den får också liv 
och blod. 

Elfred Kumms bok fritar mig inte som lokalhistoriker från plikten att fortsät
ta gräva i a rkiven efter "det verkliga soldatlivet" bland mma Dalslandssolda
ter. Inte heller besvarar den alla frågor. Men den ger en god hjälp på vägen 
och gör letandet betydligt roligare. 
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