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recensioner

Christian Braunstein. Sveriges arméförband under 1900-talet, Statens försvars-
historiska muséer, Skrift nr 5, 2003. ISBN: 91-971584-4-5.

Den regementshistoriska litteraturen är värdefull för släktforskare eftersom den
ofta innehåller biografiska eller genealogiska notiser. Av annan karaktär är en
gren av denna litteratur som försöker ge översikt över de under modern tid
existerande regementena, deras historik och traditioner. Tidigare har funnits
Herlitz (1967) (som också kom i en andra upplaga 1970) men den är nu svår
att få tag på samt Holmberg (1993) som är mer begränsad till sin omfattning.

Braunsteins arbete fyller därför en lucka. Boken inleds med en översikt om
de olika kategorier som redovisas för de olika förbanden; se nedan. Man får ock-
så en introduktion till arméns ledning och organisation under förra seklet samt
en översikt om uniformer och truppslagstecken. De olika truppslagen får också
sina beskrivningar i översiktsavsnitt inför det att förbanden i varje truppslag
behandlas. När de olika förbanden sedan behandlas truppslagsvis får man en
överblick hur dessa förband uppstått och bl.a. tidigare namn, heraldiska va-
pen, fanor, förbandstecken, igenkänningssignal, utmärkelsetecken, övnings- och
skjutfält, regementschefer samt litteratur om förbandet.

Föreliggande arbete är mycket värdefullt för släktforskare som är intres-
serade av att följa 1900-talets arméförbands (så att säga) antavlor. Eftersom
förband ofta bytt namn, delats och slagits samman kan boken underlätta när
det gäller att ta reda på i vilket arkiv handlingar för ett historiskt förband står
att söka.

Michael Lundholm

Simon Olsson, Svenska arméns uniformer 1875–2000, Medströms Bokförlag,
2011. ISBN: 978-91-7329-103-3.

Ett inte helt ovanligt problem för släktforskare är att identifiera personer på
gamla visitkortsbilder. Ett ofta svårlöst problem därför att personerna oftast ba-
ra kan placeras geografiskt med hjälp av information om fotografen. En närmare
identifikation kan oftast bara fås om det finns anteckningar på fotografierna el-
ler att någon annan person har en kopia och har information som identifiera
personen.

En typ av fotografier där det i vart fall teoretiskt är möjligt att komma
lite längre är kort med män i uniform. De kännetecken, gradbeteckningar och
märken som finns på uniformerna kan teoretiskt inte bara geografiskt placera
personerna utan tidsmässigt, Problemet är då att ta reda på vad uniformernas
kännemärken innebär och kunna koppla dem till det specifika förband personen
tillhörde och den grad han hade.

96


