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Wikipedia: 

Västmanlands regemente (I 18), var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika 

former åren 1628–1927. Förbandsledningen var förlagd i Västerås garnison i Västerås.
 

 

Västmanlands regemente härstammar från de Västmanlandsfänikor som sattes upp under mitten av 1500-
talet och sedan bildade regementet 1628. Västmanlandsfänikorna sammanslogs 1617 med andra förband till 
landsregementet Upplands storregemente, i Uppland, Västmanland och Dalarna. Åren 1623–1628 delades 

landsregementet upp i tre landskapsregementen, varvid Västmanlands regemente bildades 1628.  

Regementet deltog 1709 i Slaget vid Poltava där det led stora förluster, den 1 juli föll hela regementet i 

fångenskap i samband med kapitulationen vid Perevolotjna. Det kungliga rådet i Stockholm mottog den 7 
september 1709 ett brev från Karl XII, daterat den 11 juli 1709, där han befallde att de regementet i 

huvudarmén som upplösts genom slaget vid Poltava samt genom kapitulationen vid Perevolotjna skulle 

nyuppsättas. Samtliga regementen, däribland Västmanlands regemente, skulle ges full utrustning i form av 
beklädning, vapen, fanor, spel, tält och allt annat tillbehör som de förr hava haft.  

Regementet deltog senare bland annat i slaget vid Gadebusch, vilket regementet även tilldelades som 

segernamn. Efter Gadebusch marscherade den svenska hären, vilken bland annat bestod av Västmanlands 

regemente, västerut. Då både förplägnad och ammunition sinade tvingades Magnus Stenbock med sin 
kvarvarande armé att kapitulera den 6 maj 1713 vid Tönnigen i norra Tyskland, något som kom att kallas för 

Stenbocks kapitulation vid Tönnigen. Kapitulationen resulterade i att flera svenska regementen upplöstes 

och hamnade i dansk fångenskap, där bland annat hela Västmanlands regemente. Regementet återuppsattes 
senare samma år i Sverige igen.  

År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Västmanlands regemente tilldelades 

№ 18. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Västmanlands regemente innebar det 
att regementet blev tilldelad beteckningen I 18. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja 

regementena mellan truppslagen, men även från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente.  

Inför försvarsbeslutet 1924 föreslog den sittande minoritetsregeringen att Fälttelegrafkåren skulle 

omorganiseras till regemente och bestå av två bataljoner, vilka skulle förläggas på två orter. 
Telegrafbataljonen skulle förläggas till Stockholm och radiobataljonen samlokaliseras med Västmanlands 

regemente inom dess kasernetablissement. Dock antogs inte förslaget av riksdagens majoritet och den 

sittande regeringen avgick. Våren 1925 lade den nya regeringen fram sin proposition, vilken låg till grund 
för försvarsbeslutet 1925, om hur det svenska försvaret skulle utformas kommande år. Vilket bland annat 

innebar att Västmanlands regemente skulle avvecklas och upplösas efter 1927 års repetitionsövningar. Den 

31 december 1927 halades fanan på regementet för sista gången och regementet var avvecklat. Från den 1 
januari 1928 övergick regementet till en avvecklingsorganisation, vilken upplöstes den 31 mars 1928 

 

Västmanlands regemente vapenövades från 1779 vid Salbohed, vilket även blev regementets 

mötesplats. Den 1 oktober 1906 flyttade regementet in i ett nyuppfört kasernetablissemang i stadsdelen 

Viksäng i Västerås. Kasernerna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter 

Fortifikationens typritningar för infanterietablissemang. Efter att regementet avvecklades, övertogs 

kasernerna av Västmanlands flygflottilj som nyttjade dem fram till 1944. Den 1 juli 1944 övertogs 

kasernerna av Flygvapnets centrala skolor. Hösten 1961 avvecklades Flygvapnets centrala skolor, i 

juli 1961 såldes hela kasernetablissemanget till Västerås kommun. Åren 1962–1967 kom stora delar av 

området att rivas, för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Kvar av de ursprungliga kasernerna blev 

kanslihuset med två flankerande kaserner, en officersmäss samt det gamla regementssjukhuset. År 

1994 revs regementssjukhuset. Kvar av de ursprungliga kasernerna är kanslihuset med de två 

flankerande kaserner, vilka är ombyggda till bostäder  

 

 

 


