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Soldatforskning iSkåne, Blekinge och Halland
v Göran Larsson,.Landsarkivet i Lund

Orr (ållor i Landsa ivet i Lllrd och i Krigsarkjvel
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KÄLLoR I LANDSARKIVET I LUND oCH I KRIGSARKIVET

Militära handlingar i Landsarkivet i Lund
lViliiären var i äldre tid den till antalet helt dominerande gruppen av statligt anställda. I ett län
fanns kanske 50 anställda vid landsstaten, 200 vid kyrkan men kanske 1.300 militärer.

Kyrkoarkiven
Soldaterna och bålsmånnen var med I den vanliga kyrkobokföringen men ibland i särskilda
slotts eller garnisonsföasamlingar. Detta gällde främst de väNade förbanden som ariilleri och
ibland kavalleri. I dessa församlingar redovisades soldaterna enligt regementets ndelning i
skvadroner, batterier osv.
Garnisonsförsamlingarna upphörde den 1 maj 1927 med undantag av Kgl. Karlskrona

A'r''alitelsförsamling.
I kyrkoarkiven kan man även finna andra handlingar såsom längder över beväringsskyldiga
m,m.
I domkapitlets arkiv finns handlingar rörande fältpräster. (Se även Lunds stifls herdaminne
över obefordrade präster.)

Landsstaten
I 1635 års landshövdingeinstruktion står det atl ' Landshövdingen haver över krlgsfolkei intet
ait bjuda". Detta gällde dock ej generalguvernörer och guvernörer som även hade militärt
befä|.
Landshövdingen var däremot ansvaig för den militäm organisationen vad gällde
tekryte ngen av soldater och båtsmän saml organisaiionen av rusthåll och rotar. Den
ekonomiska förvaltningen sköttes av länsstyrelsen vad avsåg 1öner, försörjning av trupper på
marsch, inkvadering m.m. Vid yner på boställen och torp medverkade landsstatens personal,
främst länsmännen. Syneprotokollen är dock mycket ofullständigt bevarade i
länsstyrelsearkiven. Det är främst i Krigsarkivet som de kan återfinnas.
Handlingar rörande militäre frågor finns även i kronofogdearkiv. länsmansarkiv och
häradsskrivarearkiv men i mindre omfafl ning.

Allmänna arbetskompanierna, pionjärskåren och kronoarbetskåren
1804 upprättades i Karlskrona ett antal arbelskompanier avsedda för 'sysslolöse och
wanailige personer" som saknade laga försvar. Till dessa grupper hörde även soldater som
blivit utstrukna ur rullorna för "vanart och opålitlighet". Dessa skulle inte sammanblandas med
grövre missdådare utan hållas tll nyitigt arbete i statens ljänst. lnrättningen var underställd
vårusamiralen och de intagna sysselsattes främst med varvsarbete. Pionjärkåren var en
in€ttning åv såmma typ men föriagd till Karlsborus för ait arbeta med byggandet av
fästningen. 1842 ombildades ovanstående inrätlningartill Kronoarbetskåren som med sina
olika kompanier fanns på flera ställen i landet. E11 av kompanierna var det s.k
Disciplinkompaniet för militär personal. 1872 ställdes detta kompani direki under
krigsförvaltningen. 1 894 upphöde kronoarbetskåren

Städernas arkiv
I stadsarkiven kan förekomma handlingar rörande städernas skyldighet alt ställa upp

båtsmän. Denna skyldighel omvandlades 1748 till en åvgift i pengar. I stadsarkiven kan åven
finnas handlingar rörande inkvanering av militär personal.
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Enskilda arkiv med militär anknytning i Landsarkivet

Handllngar rörande !pploppet j Klågetup 1811
Ronneby landstormsförening
Ystads officerares pensionskassa
Fölsvarclåneis länskommitt6 i Bleklnge
Mellersta Skånes landslormsförening
\o.d /a5rtå Sr Jrec P6Spr\ urde of- L 6lS.dr ö1 19

Övrigt
Båts- och timmermännen , Blekinge. Efter det skånska krjgel 1676-1679 bes at man åii
iörlägga i ottans huvudslation till Kadskrofa. För atl de indella båtsmännen från Finiånd
skulle kunna envändas beslöt rnan att f yita dem tiil Blekinge och södrå Ka r.ar iän. Dennå
faf !,tining skedde med familer. Det he a ledde dock 1 li många problem iill fö id av
språkförbistrlng o dyl. Båtsmäfnen var inde ade i båtsmanskompån er och rLl or och endra
handlirgar typ bålsmankontråkt finns ; Blekinge äns länsstyrelses arki!,. Båismankornpan ef
ferns även I Halland och n'rotsvarande handlingar finns i Hallards läns länsstyrelses 2 r

Studentbevärinqen i Lund. 1813-1869 fck s1ldenlema iLund (och Uppsaia) fu görå s n
oö\ä 1g.s\, crg.ai iu4rv,ör(rtF,)slaop. B.fac.tor.eiSoorS.;rJrlr_.e9.._r
Upplands r3g.) Det he å ägde rum på Lunoagård ocn ell iällläger sattes upp på
Tegndrsp aisen Ovningarna g ck mycket !ättsa.ni ti j en sludenlikos andå. Siudenlerna
vålde själva två korpraler vi ka bLand annat hade att uise en everantör a'/ p!nsch b ano
steoens krögare Vidare att anoadna exercisbå en vi ken var en stor begivethet r Lund Til
un formen bars €fter '1845 studenlrnösså. Mönstingsrul or Över siudentbevärirOen f nns
seien: R!lloT över bevä ngsmanskap [4a möhLrs ]äns iandskontor. Beväringsmännen i nns
där redov sade unde. den sludenlnat on de lilihörde.

lKrigsarkivet

vill veia mera om en soldais verksemhet är regemenisarkiven v kå
f nns på Kngserkivel i StockhoLm den givra käLen Krigsarkivels a* \,'födeckn ngar Ö!,er
fööarden rnom vån område finfs i Landsa*lvets forskåisålsexpedllion L ark ven finns bi a
GeneraLr.önsl!ngsrullor. Dessa uppgjordes j princrp vari lledie år och rppråttaoes iiyra
exemplar: eli gick tll Kr gskollegie, elt glck till landshövdingen. ett tlll regernenlschefen och
det sisla exemplaret siyckade så ait vare kompani/skvadronschef iick över sitt förband. Det
senare exemplarei frnns i kornpan /skvadronsark ven i Tespektive iegementsarkiv och där kan
rnan finna antecknlngar om den erskilde soldaien/Mtaren sorn nte f nns i de övr ga
exempiarer av rullan. I korrpanl/skvadronsalkiven är deI också siarst chans att i nra
soldatkorrirakt. I regementsarkiven flnns också andra typer av rullor såsom siiallrullor och
- tl'ot ö, . lor -r-lo.tiJ gar ltl o tö. qo o'oa_e. n.'lr -\- t r'"olao"_ ' do' oaccd o . i.
som man lnner material om hur livet gesta tade sig fÖr sr so dat el er Mtare K lsari(r!el
firns ocksä en mängd hjä pmedel i forrn åv reg sier av o rka s ag. Biand dessa kan nämaas
eil regisie. övea husesynsinstrument gå läfde m itäre bosiä en (för beiäiet) 16s0-1877 l'lä.
en soidai eLLer ryttare treqå1i något baotl siälldes han norma niö. krigsrälloch hafldIr-oår
rörande della flnner män i respekt ve regementes arl v lbland kan handlingar iiån kr gsräherl
ha sänts tlll länsslyrelsen och finns då ävefl där
FöT den forskare sorn

t

lnnehållet i reqementsarkiven under äldre tid
Grundlä!gande för personfo§kning är naluiigiv s ruL orf: Anna15 var de ark vb dan0e
enheterna irån och meo inde ningsverkets nförande inonr regementet följanie iförLtoni
kompanrema)

l. Reqemenls

(chefs) exped t .nen

2. l\'1ajo rs exped it io n e n
3. Regem?nisskrlvaren

Denna kcnceniTatlon upp ösies efier hand och unde 1800-1åei orgåniserades siörre delen ev
regerneniels föNaltring på direkiionef som blldade e!nå 2rk v Från 1615 fan.s en

regemeniskommlssar e Beklädnadsdirekiion

Eoställsdreklion
Lönrngsdirekiion

Provianteringsdirektlon osv
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1880 försvann regemenlsskrivaren vid de
fötuåltningsd .ekiion lstället för de övriqa
Dettå systern bibehölls fram tlll 1907.

bibehölls dock..

Att läsa:
Art6us Gunnar: Den garnla krigsmåkten, en övelsiktlig beskrivn ng av den svenska
försvarsorganisationen l52l ,1901. i.,4eddelanden från I\,4illtärhistoriske avde ningen vid
Militärhögskolan

nr

1 1985

-l\4eddelanden från Krigsarkivet, ser e
-Båtsmän, r),ttare och soldater, Sveriges siäktforskarfö.bunds årsbok 1988
-Ericson Lars: Svenska knektar. 1995
-Kumm Elfred. Lndeli soldat och rotebonde. LT:s födag 1949. n!4ryck 1989
-Rehnberg l\lats: Vad skall vl göra med de blanka gevär Slockholm 1967

-svenska arm6n genom tiderna. lalmö 1949
-Sveriges försvar Stockholm 1 927-26
§venskallottans historia 1-3. [4almö 1942,45

Arkivförteckningar från Krigsarkivet som iinns tillgängliga
Landsarkivets forskarsal

i

-Skånska husaff eoemenlet, K5
Skånska dragonregementet, K6
-Kronprinsens husarregemenie. K7
-Norra skånska infanteriregemeniet 24. I 6
-Södra skånska infanteriregernentet. I
7
-Ka skrona grenadjärregemente I7
-Blpk 1q" barä or
-Skånska irängregernentet T 4
-Signalkompaniei i Kristianslad
-Skånska fortiflkailonsbrigaden
-Fästningama i: HeLsingborg K6rishamn, Karlskrone. Kflstlansiad. Landskrona [1a]mo.
Varberg och Ystad
-Kristianslads fäsiningsfän.oelse

25

-Miiitärgeograii
-4 Passevolanskomissa atet
-Genera guvernementei i Skån€ 1801-1809
'Militärbeiälei i Skåne 1810-1833.
-Skånska fö.delningen 1 792-1 797
'Skånska förCelningen i He singborg 1801
Beträffande Flollans arkrv hänvisas forckare direki

l

Kriqsarklvet

N]ÖNSTRINGSRULLoR PÅ fu]IKRoFIcHE SoI\1 FINNs TILLGÄNGLtGA PA
LANDSARKIVET
KGL, SKÅNSKA HUSARREGEI\IENTET 1 701.1 883
KGL, SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET 1701-1883
KGL, KRONPRINSENS HUSARREGE]\,1ENTE 177S.1815
KGL NCRRA ST.ÅNSKA ]NFANTER REGEI\,4ENTET 1812,1883
KGL, SCDRA SKÅNSKA ]NFANTER REGETIENTE I 18]2-1S85
KGL. WENDES ARTILLERIREGEI\TTENTE 1 795-1 886

DRO--\ NGE\S

LIVREGEMEI..TE'l l-L rAS

i

tE'l-

KGL. BERGSREGEI\4ENTET 1 721
VÄSTRÅ SKÄNSKÅ REGEMENIET T]LL FoTS T7]6-1716
ösrRA Si<ÅNSKA REGEi\iIENTET 17is

SKÅNsKÅ STANDSDRAGoNERNA

1

71 6.1 721

LANDSKRONA GARNLSONSKOfuIPANI 1 831.1 858
NORRA i.IALLANDS BÄTSMANSKCMPANI 1 735.1 gO!
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SÖDRA HALLANDS BÄTSI,IANSKo[,IPAN] 1 735-1 86s
SKÅNSKA STÄDERNAS BÅTSN4ÄN 1 71 6-1 s12
BÅTSI\4ANSKOMPANIERNA I BLEKINGE 1 724.1 91 2

Soldatregister med material från Skåne, Halland och Blekinge
Båtsmanregistret i Halland. Kerslin Jörseli, Bossgåden Derome 430 20 Veddige
Förband: Nora Hallands bålsrnankompani
Avgift: Svarskuveft med porto samt 50 kr per trmme v d forsknin!
Blekinge båtsmansregister, Mårinmuseet. Am raliteisslälien 371 30 Kar skrona
Förbandr Samtllga båtsmän I Blekinge

Krigsarkivet
Besöksadress: Ban6aoatan 64
Postadress: 115 88 Stockholm
Te . 08'78 24 100 Fax 08-78269 76

Militära förband i Skåne, Halland och Blekinge genom tiderna.
ARMFFÖRBAND
1615 beordrade Christian lV uppsättandet av 4 000 Tnan loilo k som en slående styrka
Bönderna i landets ollka delar sku e skaffa so daler tiil sivrkan vllken lndelades i ivä
storregementen:
Jyiländske regiment (Jylland och Fyn)
Skaanske regiment (Skåne, Blekinge Halland. S.lälland)
Skaanske regiment indeLades i I kompanier (4 skånska. 1 b ekingski. 3 halländska och
slälländskt) Tolalt 1 792 man.

T

'1628 avskildes den själländska delen som bidecje Själländske Nålionale Regimeni

Förbandet finns kvar idag under narnnet Själändske Llvregimeni.
Skaanske Regimenl anvärdes också fredstid. bl.a för 31t bygga KlLstianstads iäsin ng.
Litteratur: Askgaard Finn: Christian LV 'R geis vaebnede arm Köperhanrn 1988
-1658 Skånskå kavalleriregementet
Norra Skånska kåvaller.egementet (1 676)
Skånska linjedragonregemeniet alt lätta dragonregemeniei
Skånska husarrcgemeniet K 5 ('1807, nedlågl 1927)

(1

801)

Regementet ledersitt ursprung iill det 1658 uppsaila kavaLerrregemente vers förste chef var
Georg Henrik Lybeckea.. Regementel blev ndeii 1680 med rusthå :norra och västra Skåne.
Regementels övningsplals var Ljungbyhed och ir.o.m. 1833 vår regemenlet organlserat på iio
skvådroner. 1 908 föriades regemeniet med en båialjon iHelsfgbofg (Bergakesernen) tre
skvadroner I Landskaona och två i Uppsala. Enlgl 1925 ärs iarsvaEbes ui sammans ogs K 5
med Skånska dragonregenentel och Kronprinsens husafiegefi]enle t ll Skånskå
kavaileriregementet (K 2). 1926 upphörde för aggn ngen I Landskrcna
Litteratur: Schilrer von Waldheim. N4 : Skånska kava lerirecemenlet 1658-1928. Slockho m
1924
-1659 lnger manländska gaTnisonsregementel I Nåtua (utsknvel i S.Skåne)
'1661 De Skånlske och Bohuus dragoner (rnde al i Bohuslän idag BohLs äns reg
-1664 Skånes och Hållands infanterireg.
-1670 Skånska regemenlet iiilfots
-Duderstedts skånska lnfante
-Gtubbenhie rns Skåån- och Blekingska nfanter
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-Berthoid de Modåignes Blekinges och Kristianstad län rnfanlerl (!pplöst'1680)

676 Ramsvärds regemente gamble småländningar
Gyiienpistohls regemente (1680)
Skånska öslra regementet (1683)
Södra skånskå kavallerireg. (1686)
-1

Prins Karls södra skånska regemente (1770)
Södra skånska kavelleriregementei (1 780)
Skånska karåbinjärregementet (1 805)
Skånska draqonregementet K 5 (1822. nedlagl 1927)
Regementel leder sitt ursprunq iill elt reoemente sorn väivades i Kronobergs än 1676 1679
fö ades regementet till Skåne och blev 1680 indelt rned 1000 nummer I östra Skåne
Övningsplats var Ljungbyhed och Herrevadskloster tills regementet 1897 inflyttade l
nybyggda kaserner I Ystad. Enligt 1925 års försvarcbesllt samrnanslogs sK 6 med Skånskå
husarregemenlet och Kronprinsens husaffegemente iillSkånska kava eriregementei (K 2)
Litteratur: C.G von Plalen: Kungl Skånska dragonregenrentets histor a Stockhom, l.4aln-ri
och Ystad 1901-1947 I de 3 flnns pe6onhistoriska anleckn ngar över oflicerare och
crvilmilitär perona av off cers ran! 1676-'1900.
-Adelsfanans skånska kompani (mönslrades sisla gången 1743)
-1700 Skånska ståndsdragonerna (bekostades av personer befriade från vaniig skait såsoin
adel pråster. akademiska lärare m.fl iSkåne, Hailand Bleknge. Srnåland och Östergdl a,rd
Förlorat efter Poltava, nyuppsatl 1712, lndraget 1721.)
Under det Storå Nordiska kriget uppsattes
-Skånska tre och femrnänningsregemeniei lill häsi ( upDsatl170C uoplöst i721)
-Östra skånska infanterireg. ( uppsett 1709 upplösi'1718)
-Väs1ra skånska infanterireg. ( uppsall 1709 upplösl 1718)
-S.å1(h6 Jl9l,i,,,ri1g. eq rrll_ol osi-a Slå1sh" Ösr",eg \ Jopc. . I 2. '-pp , ! i
Berqsreoementet 1722)
-Skånska uiskrivningsreg. till foi, Västra, Västra Skånska reg. ( !ppsati 1712. uppgick
Gamisonsreq. i Straisund 1721)
- Hallands utskrrvningsregemente ( uppsati i711 indragel 1721)

r

-1721 Garnisonsregementet i I!4almö (beslod av personal från mänga upp ösia reg Glorde
garnrsonsijänsl, i#msi i Malmö Öveliördes 1739 ii I Fin and)
-1720- Konungens eqet värvade regemente
tå et Horns väwade reg.

Kronprinsens väruade reg (1747)
Konungens eget värvade reg. (1772) (under Gustaf s siaiskupp i Kistlånsiad) (Eitef
förlagi lillskånska städer, bl.a. IMalmö och Landskrona. indrogs 1829)

t8t5

742 Garnisonsregerrentel I Landslrona
qnKeoroltnlngens vregemenle (1 / /2)

-.1

lFl),ttades lill Finland)
-1757 Puibus'-von Platens husarkår
Svenska husarregementei (1 758)
BLå (Putbusska) husar.egementei (1 762)
Gu a ol/rangelska) husarregerneniet (1762)
(egementet delades i två 1762-11e6)
Kungliga husarregementet (1 766)
Hornska husarregementei (1 797)
Mörnercka husarregemeniel (1 801 )
CedeTslrömska husarregementei (1 81 6)

Kronprinsens husarregemente (1 822)
Konungens värvade husarregemenle (1859)
HusarregeTnenlel Konung KarL XV (1 860)
Kronprinsens husarregemente K 7 (1882, nedlaoi 1927)
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Regemenlei härstammade från en hlsarkår som 1757 uppsalles av Putbus och vof P aten.
D€nna kår omvandlades följande år tlll Kungl. Svenska husaTregemenlet som iill en bö!an
förlades på Riigen och varc försle chef var Georg Gustef Wrangel 1762 uppdelades deita
regemenie iivå: Blå (Pulbusska) husarregemenlet och Gula (Wrangelska) husarregementel
Dessa sammanslogs åter 1766 till Kungl. Husåregernenlei vilket efter 1801 benämndes
lllömercka husaffegernentel. 1772 riverfördes iegernentet ll I Sverlge och förlades i släder på
väsikusten ooh I Skåne. 1816 erhöll regemeniet namnei Cederströmska husarregementel och
1822 i sarnband rned ati dåvarande kronprinsef OscaT biev aiverste vid regementet namnet
Kronprinsens husarregemente. Under Kar XV:s regeing (1858-1872) benämndes regementei
fölstKonungens värvade husaregernente och från 1860 Husanegementei Kcnung Kar XV.
1882 ålerflck regementet sitt siutliga namn. Regementel som under hela i den till 190T var

vårvatvarunder180o-taletföragtil\lalmö.Simrishåmn(till 1822)Ystad(il 1882)
Ängelholm (ti 1 833) och Helsjngborg (tili 1897) Övn rgsplatsen varBonareshed och 1897
föT ades hela regementet r nybyggda kaserner i lr,,lalnrö.

Enligt 1925 års försvärsbeslul sammans ogs regemenlei rned Skåfska husallegerrenlel och
skånska drågonregementet till Skånskå kavålieriregemenlel (K 2)
Litteratur: G. Peyron: Kort översikt öveT KronpTinsens husatregementes h sior a. Nla ma
1927.RosencråntzHoger: [,4innesbladurKronprnsensHusarregernenleshistona I\4ånö
1937.
1794 Wendes artilleriregemente A 3

Regemeniet blldades 1794 genom de ning av det dåvarande Kgl. Adiiler regenentei Del vår
en börjanförlagliKrstanstad. Låndskrona, tr4almö. Kalmaroch Stralsuno Från1815 "/i
regemenieis huvuddel iKrisl ansiad och med 1-2 divisroner iLafdskronå 163T-1897.
Regementet varvärvat tlll 1901.
Litteraiun S. Ossiannilson:Wendes regementes historiå 1794-1944 Krist anstad 1944
Sch€ulz Sven: Kgl Wendes arl leriregementes h slora i794-1994. Krstiansiad 1993

t

-1808 Lantvämet I Skåne (ioiå

i 3.200 man. Larlvärnet urplöstes

1810)

Litteratur: Samuelsson Lanlvärnet 1808-1809. 1944
-Extrarotering för uppsäitande av varger ngsbalaljoner ii I de båda kavallenreQemeniena
ägde rum under 1800-latets fö§la åi( onde Jränrs1 för ijänst på skärgardsiioilän
-1811 Norra skånska infanterireqementet 24.

I6P6(nediagl

1S94)

Regemenlet irppsattes 1811 rned nämnel Nor.a skånskå nfanterfegemeflel och oess förs1e
chef var Georg Carl von Döben. Det roterades norrå daien avSkåne meo 522nuanmer:
Kr stranstads län och 462 nummer i Malmöhus läf. Övnifgsp ais var liil en början Kvid nge
och Bonarps hedar och från 1825 Llungbyhed. 1923 lnfly,rtade regementet I aybyggda
kåserner iKristranstad därdel fortfarande ärförlagi. 1928 fick regementet n!mmerO eftE
pansafiftipperna och ble!, P 6
Västgöta regemenlei som lagts ner och 1963 överfördes I 6
Regemerlel lades ned 30.6 1994
Litteratur: Billing Axelr Norringarnas hislora och iradlloner sammandrag

t

Kr slianstad 1971.

E. Dahlberg: Skåne och regementet. Kaisiiansiad T 936.
Kiellqvisi Er k: Norringarnashslore1939-1940 K siiansiad 19-o0
Norra skånska regementet 181'1,1994 Del 1-3 Kristranslad 1994
-1811 Södra skånska infanterircgementet

25 l7

F;

Regemenlel uppsalles 1811 med naqrnet Södrå skånska infanie.iregemeniei. Det roteraoes
södra Skåne rned 206 nummer I Kdst anstads lan och 759 nurnmer i lMa möhus läf. Dess

o/l;ngrfi"r. /aI_. '823VLoeroo.d-r6rrP--.6ciörårr-_r;r -888D..19o_4.

l

1928

infly'llade regernentei Skånskå dragonregementets gam a kaseTner Yslad o.h fick nu.rmer
7 efter Karskrona grenadjärregemenle som lagts ned. 1953 övedörCes l7 t
pansarlrupperna och bLev P 7.
Litieratur:T Winberg: Södra skåningarna 1811-1949 [,]ålrnö 195C
Södra skåninqama 100 år på Revinoehed. Lund 1988
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Rundqvisi Eengt: Bioqrafiska anteckninqar om Kg.Södra Skånskå nf.reg. oifice§kår1811_
1961 (olryckt, finns tillgängligt på Landsarkivet i Lund)
Granhäl Claes: Antecknrngår om indelta soldater v d Södra Skåningarna. (otryckt finrs
llllgängligl på Landsarkivet I Lund)
-1813 Hallands läns första nfanteribalaljon
Hallands infanteribataljon (1 81 5))
Hdllands bataljon '28 t-886 neorågd '90"
Bataljonen uig.lorde siam för Hallands läns bevånnq ovåoes v d Ha mslåd oclr på SleCala
hed

Litteratur: Weslman A: Ha Lånds balåljon och Hallånds regemente Fölen ngen Gämla
Halmstads årcbok 1931
-1887 Blekinge bataljon 30 (nedlagt 1902)
Batljonen biidades med befälfrån det nedlagda Marinregementet. Forbandet Lrtgjordeståm filr
bevänngen r Blekinge län. Bätaljonen övades på Bredåkra hed vld Ronneby FÖÖandel
uppglck 1902 i det nybildade Karlskrona grenadjärregemente
Litteratur: Falk H r Kungi Ka skrona grenediämegernente. 1928
I Folsberg Sigvard: Från B3 till Jakiviggen. Blek nge Flygiioti lj 1944_1994 finns ett avsnilt onr
Bredåkra hed
-1892 Wendes irängbaiaijon T 4
Skånske irängkåren (1904)
Skånska tränqregementet (1962. ned aql 1994)

Regemertei ledersili ursprung till Wendes trängbatallon som uppsatles 1E94 vld CÖia
trängbalaljon ochsorntill en början förladestill Karlsborg 1895 il\,'ttäde bala.lonen i
Landskrona och 1904 fick den namnet Skånska trängkåren. 1907 fllttade batajonen t ii
nybyggda kaserner i Hässleholm. 1949 b ev kåren regemenie. 1991 upphörde fÖrbandei o.h
uppgick I Skånska dragonregemenlei. 199,1 ädes kängulbrldnlngen i Hässleholm ned.
Litteratur: Kungl. Skånska hängkåren. Överc ki ulgiven av Generalslabens k gshislofska
avdelning. Slockho m 1934.
T 41894-1994 En minnesbok. 1993
-'1901 Karlskrona

grenadjärregemente 7 (nediagi

'1927)

caqorör.e- Lpprdrre: 1902 g.1oT

5d t -1" t('ro1i.g d,
g.enadjärkår
Kungl Smålands
nr 7 och Kungl Blekinge bataljon nr 30
Kåren ledde sitt uasprung tili en infante baialon som hade upplättåts 1812 av 500 nLr..mer !r
Smålands husalregemente. Kåren övades på Rännes äii vici Eksiö
Baialjonen uppsattes 1886 som stam för Blekinge läns beväring. Beiälet kom ,|än det
rndragnå Mar nregementet (marrninfanteai underctälli Floiianl OvningsD ats var Eredåkrå vl.l

Ronneby.

Kaasktona grenadjäregemente uppgick 1928 I Kung . KronoDergs rege,nente säsorn dess
tredje bataljoi. förlagd i Karlskrona.
Llteaatuf Hj. Faik: Kungl. Karlskrona grenadlärregenrenle i902_T907 K3rskrofa 1-c2a
-1901 Hallands regemente I 16 (b dat av fd.Västgöie-Dais regemente)

Regementet

b

ldades 1901 ur det lidigare Västgö1å-Dåis reqemenle. 1907 lödades

.egementet nybyggda kasemer isHalrnstad därdel forliarafde ligger Regemenie: besiod
av värnplikliga från 1901.
Litteratur: G. Berggren: Kungl. Ha ands (Västgata'Da s) reQemenie 1624-1924 Ha nrståd
1924.
C. Liiliehök. G. Berggren och E. Hägge Kungl Västgala-Då:s regemenie och K!fgl. Ha ands
regemente 1624 1961 Halmstad 1964.
928 Skånska kaval eriregemeniei K 2
-1946 Skånska kavalleriregementet K 2
-T

Regementet bildades 1928 genom sammanslagning av K 5 K 6 och K 7 Del kom irämsi ali
föra vldare K 5: stradliioneT och \,ar även lÖrlagt i 8er-oakasämen Heislngborg. Re!emerl1.1
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lades ned 1942 men sattes åier upp 1946. Deita K 2:ll lades slutllgen ned 1952
Litteratur: Skånska kavallerlregemeotet 1928-1952. Kadskrona 1992
-1942 Skånska luftvärnskåren Lv 4
Skånska luftvärnsregementet I 962
Från 1943-1982 varförbandet förlägt ikasemer iHusie ii,4ålmö. 1982 fl),ttades regementet
iillYstad.
Litteratur: Skånska luftvärnsregementet 40 år I lllalmÖ '1942_1982. en mtnnessk fl.
Sundsvall 1982.
-'1942 Skånska pansarregementei P 2

Skånska dragonregementet (1 963)
Dragonbrigaden (1994)
AMagare till - och förualtare av tradltronerna fiån:
Skånska husarregemenlel, skånska dragonregementet och Kronprinsens husarregemenie
-1994 Norra skånska drågonregemenlet P 2/Fo 14. Försvarsområdesregemente besiående
av: Försva'sor åoessr"ben, Dlagorb gaoen (gdrr d D 2,5åTlWe"de<
artilleriregernente.Regemenlei föavallar trad liorerna ftån Norrå s[ånsIa tegernenlEl P6

MARINFÖRBAND
lndelta båtsmanskompanier
Från 1774 varde indelta bålsmännen organiserade på 1-3 Blekinges indelia
fråbmanskompanier samt Södra och Norra Hallaflds båtsmanskompanier.
Från 1845 var cle blekingska indelia bålsmännen organiserade på sex kompanier varav tre
besiod av aatllleribåtsmän.
Lrtteråtur: Hennel Lennari: Bålsmansrekrylering och båtsrnanshåll iVäslsveaige 1700_1739
Lic-avhandling. Lund 1964. Ny'tryck 1993
-1824 Sjöartil erikåren
lvarinregementet (1 845, nedl6gt 1 886)
Förbandels Lrppqlfter var att utföra garnisons- coh vaktljänsi på örlogssiaiionen Kar skrona
och på dess besfäslningar saml ulgöra landsligningsirupp på fariygen. Från 1833
beväringsförband för Blekinge. I Karlskrona var regemeniel fö agt på Balaljon Spare och
övningsplals vår Värnö slätt. Regemenlel ver väNal och lydde fram lill 1872 under
sjdförcvarel. Då regementet lades ned'1886 övergick en stordel av befälet t ll den nybildade
Blekinqe batalion
Litteratur:Historiska upplysningar orn Kongl I\,{a nregemenlei i Kcng
Krigsvelenskapsakaderniens tidskr ift 1 853.
-1

902 Karlskrona kustartilleriregemente, KA 2

Vid tlilkomsten av kustartllleriei som egei lruppslag 1902 !ppsalles regemenlet i KarLskrona
Stornmen utglordes av Karlskrona adillerikår och delar av del fasla minforcvaret. Kq 2 flck
även ett delachemenl i Göteborg med namnel Ä vsbcrgs kustadll eridetächement. Detta b ev
eltegeiförband1915men ades ned 1926och blev å1er lagt under KA 2 lill 1942 Sedan
1990 biidar KA 2 lll sammans med Karlskrona försvarsområde och Sydkuslefs arlogsbas:
Sydkustens rneainkommendo
Litteratur: Cyrus A : Kungl Kustartjileriet 1902-1952 1952

FLYGFöRBAND
-1926 Flygskolkåren F 5
Flygkrlgssko an (1939)
Krigsf lygskolan (1 943)

Uppsailes 1926 isamband rned blLdandel av eil sjä vständ

http //ddss.r1Lr,/gene.ella,/soldatf asp

Ot f

ygvapen med !ppgij1 ati svare

"i-la)

I ot

r)S

för flygutbildningen. Verksamheien födades li I Ljungbyhed som därmed fick en ny mililär roll
sedan kavaileriet och Nora skånska regementel lämnai heden. Flygvapnet övertog bl a
infaniedlägret som förläggning 1939 förlades flygvapneis nybildade kadetl och asplrantskola
till F 5. Kadettskolan flyttade 1944 till F 20 iUppsala men 1960 överfördes Förberedande
Fältflygarskolan tiJl F 5 och förlades till Herevadsklosters f d remonldepå di1 även
Flygvapnels lraflkledarskola förlades 1 973.
Litteratur:Nonbohm Beriil och Skogsberg Bertli:Alt flyga äraU eva, Flygvapneis 1926'1976
Höganäs 1976
-1940 Skånska

flygflottiljen F

10

Floliiljen var tiL enbörianföraqdt I Builioftafä

1et i

Malmö 1945 firliade flollillen til Barkåkra

vjd Änqe holm.

50 ar 19Å0-1910 . Anqp 10lr,' 1990
Slridsberg Sven: Tionde flygflottiljen på Bulltofta 1940-45. Harlösa 1991
Waernberg Jan: Bulltofla flygsialjon. En bel.illelse om flygels histoia i l!4almc 1923 72
Ugiven av Malrnö Fomminnesförening Gryps nr 4

Lrre,al.r S.:,5\a'.ygrrollrljel

-1944 Hallands

flygflottilj

F14

Floltilen förlades 1944 iiil Halmstad. '1961 omcrganiserades flottiien tLlL Hallands flygkår nre.l
provisorisk organisation. 1972 organiserades Flygvapnets Halmstadsskolor vilka svårar för
flygvapneis utbildning för bastjänst.
'1944 Blekinge

flygflottilj

F 17

Förbandet vår från böajan främsl1änkt för samre*an med mårlnen. Förläggf ngspLatsen aI
Bredåkm hed nära Ronneby vilken iidigare vai övningshed för Bleklnge baialon och
Karlskrona grenadjärregemente.
Litteratur:Blekinge flygflottilj 40 år 1S44-1984 1984
Fcrsbery SigvardrFrån 83 iill Jaktviggen. BLekinge Flygflottilj 1944-1994. Karskrona l994

ETT INFANTERIREGEMENTES ORGANISATION (Enligt indelningsverket)
Stab 8 kompanier bestående av:
Översie Kapien
Overstelöjtnant Löjtnant
Major (2:a 3:e) Fänrlk
Regemeniskvaft ermästare (Regemenisadj!iantl Fältväbe
(Regemenlsauditör) Sergeant
Regementspaslor Mönsterckrivare

2 Bataljonspräsler. Förare
Regementsskrlvare Furir
Regementsfältskär Rustmäsiare
3 Gesäller Pipare
4 Skalmejeblåsare eller 2 trumslagare
Hautbolster 6 korprale.
Regemenlsväbel 144 menlga

KAVALLERIREGEMENTES ORGANISATION (Enligt indelningsverket)
Stab

I

kompanier/Skvadroner

uversle RFtmastar€
Överslelöltnanl Löilnanl
Major- er Korneit
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Reg. Kvartermästare Kvårlermästare
Regementspräst 3 korpraler
Reg. Fältskär Mön§erskrivare
Regementspukare Trumpetare
Reg. sadelmakarc Hovsmed
Reg. pistolsmed Profoss
(Auditör) 125 ryttare
(Adiuiant) Mönster- och irossdrAngar
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