
E. KUNGLIGTSkillingaryd – en militärort
E. Kungligt
Kungabesöken i Skillingaryd har nästan alltid haft militär prägel.
Det första kungabesöket 1503 var dock av annan art. Sten Sture
den äldre fördes svårt sjuk på väg norrut och det var enligt sägnen
just i Skillingaryd som han avled. En rad kungar har sedan dess
besökt Skillingaryd och senast var Carl XVI Gustaf i Skillingaryd
för en militär visitation på skjufältet. Det skedde hösten 2006.

Förlag: Reéns Kiosk, Skillingaryd cirka 1960.

Foto: Troligen Bror Malmquist 1896.

Foto: Okänd cirka 1902.

Foto: Okänd 1918.

Bilden är tagen i samband med
Oscar II:s besök i Skillingaryd
1896 och vi ser både svenska och
norska flaggor samt den stora äre-
porten som restes dagen till ära.

Framför paviljongen (hus 147)
finns Oscarsstenen, vilken restes
1896. Kung Carl XVI Gustaf skrev

senare sitt namn på stenen.

Kronprinsen – blivande kung
Gustav VI – besökte 1918 Skil-
lingaryd och han är här förevi-
gad i vagnen. Platsen är mitt på
Stationsgatan och det är en
verklig högtidsdag.

På en vacker plats på Västra
Lägret finns Oscarsstenen.

Stenen är hämtad från Björna-
ryd, som ligger några kilometer

sydväst om Skillingaryd.
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Förlag: Gust. Kvist
Tidnings- och Tobaksaffär.
Foto: Almquist & Cöster,
Hälsingborg cirka 1943.

Till vänster om Oscarsstenen ses byggnad 136
och rakt fram147, som är underofficersmässen.

Foto: ALmquist & Cöster. Förlag: Gust. Kvist TIdningar & Tobaksaffär. Cirka 1940



F. Albatross
Den tyska minkryssaren Albatross blev i juli 1915 attackerad av ryska fartyg. Båten styrde mot Gotland
och sköts mer eller mindre i sank. De flesta besättningsmännen räddade sig iland och under en tid
1917–1918 var de flesta internerade på Västra Läget i Skillingaryd.
F.1. Slaget och livet på och kring lägret
F.2. Högtider
F.3. Möten med Skillingarydsbor
F.4. Hos fotografen

F. ALBATROSS F.1. SLAGET OCH LIVET PÅ OCH KRING LÄGRETSkillingaryd – en militärort
F. 1. Slaget och livet på lägret
Livet i Skillingaryd blev ganska fritt och flera av besätt-
ningsmännen blev kvar i Sverige livet ut.

Foto: Från en trärelief, troligen gjord av besättningsmännen på Albatross.

Foto: Okänd vintern 1917–1918.

Foto okänd 1917–1918. Foto okänd 1917–1918.

Albatrossarna
samlade med
bevakningsperso-
nal i Skillingaryd.
Kortet är skickat
av matrosen
Georg Rauch.

Albatrossare sam-
lade alldeles vid

den södra infarten
till Skillingaryd.
kortet skickade
Georg Rausch
den 8/5 1918.
mottagare var
Edit Sandberg i

Sjöaryd,
Skillingaryd.

En okänd alba-
trossare vid offi-
cersmässen (hus
146)

Albatrossare
samlade utanför

barack 104.
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Kortet skickades från Visby 1917 och har
genomgått censur och har en stämpel
om ”Portofritt”. Adressaten Georg Rauch
var under en längre tid internerad i

Skillingaryd.

Foto: Okänd vintern 1917–1918.



F. 2. Högtider
Albatrossarna tog bland annat
fram många vykort till högti-
der och de levde mycket nära
skillingarydsborna.

F. ALBATROSS F.2. HÖGTIDERSkillingaryd – en militärort

Foto: Okänd 1917. Foto: Okänd 1918 1917–1918.

Foto okänd 1918.

De internerade
tyskarna gjorde
flera olika
vykort under sin
tid i Skillingaryd
och särskilt vid
stora högtider.
Detta kort är
ofrankerat.

Detta skickades
den 16 maj
1918 till en

kvinna i Slätt-
hög utanför
Växjö. Av-

sändare var en
privatperson i
Skillingaryd.

För Albatrossarna
var det många
högtider som här.
Vykortet är
troligen Läger-
hyddan i Skil-
lingaryd 1917.

Även privatperso-
ner köpte tyskar-
nas kort. Detta
skickades till

Slätthög den 1
april 1918.
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Foto: Okänd 1917.



F. 3. Möten med Skillingarydsborna
Albatrossarna blev mycket populära i Skillingaryd och särskilt
av kvinnorna. men många var också skickliga yrkesmän som
kom att jobba en del åt bygdens industrier. En del av
Albatrossarna bosatte sig efter kriget i Skillingaryd.

F. ALBATROSS F.3. MÖTEN MED SKILLINGARYDSBORSkillingaryd – en militärort

Foto: Från en trärelief, troligen gjord av besättningsmännen på Albatross – kanske just under
tiden i Skillingaryd. Foto: Okänd vintern 1917–1918.

Foto okänd 1917–1918. Foto okänd 1917–1918.

Tyskarnas musik-
kår gav ofta
konserter. I
Skillingaryd gavs
dessa inte bara
vid förläggningen
utan även på tor-

get.
Tre albatrossare
och fyra flickor
från Skillingaryd

Rebecka Ekström blev
bekant med de tyska office-
rarna och i synnerhet med
mannen längst till höger,
Fritz Paul Sukow – enligt
besättningslistan Ob.
Masch. Rebecka fick med
Fritz sonen Birger.

Hedwig Hagstrand i
Skillingaryd fick det här kor-

tet ”Till minne av Fritz”.
Kortet skickades från

Tyskland 1921 och det är
inte svårt att gissa vilka som

ses på kortet.

Motiv på andra sidan: Från Albatross strandning. Ilandförda effekter. Foto: Bruzelius.

Besättningsmannen
Georg Raush hade
träffat en kvinna

från Sjöaryd och de
blev förälskade.
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F. 4. Hos fotografen
Många av dem som vaktade
Albatrossarna lät fotografera sig iförd
tysk uniform men även andra gjorde
tydligen det. Sedan hände det också att
Albatrossarna uppsökte fotografen. De
hade i allmänhet frigång i samhället.

F. ALBATROSS F.4. HOS FOTOGRAFENSkillingaryd – en militärort

Foto okänd 1917–1918.

Foto okänd 1917–1918.

Aron
Blansch var
svensk furir
vid lägret
och liksom

många
andra lät
han sig bli

fotograferad
iförd tysk
albatross-
uniform
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Paul skickade ett
kort till en av de
damer han hade lärt
känna i Sverige.

Okända män i
Albatrossuniformer.

Foto okänd 1917–1918.

Okänd man i
Albatross-
mundering.

”Fritz ”skickade
detta kort från

Skillingaryd den
7 april 1918.
Han och två

kamrater hade
före dess varit
hos fotografen.

Foto okänd cirka 1917–1918.

Foto okänd 1917–1918.
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G.FLYG G.1. FLYGFOTONSkillingaryd – en militärort

G.1. Flygfoton
Det finns många vykort med flygfoton från Skillingaryd men
det var mer eller mindre förbjudet att fotografera militärens
anläggningar. En del kort tangerar dock militärens anlägg-
ningar eftersom dessa ligger alldeles intill köpingen.

En vy från väster
med Artillerigatan
till höger. I övre
högra kanten
finns delar av
Västra Lägret.

En privattagen vy
rakt över Slätten
och hela Västra

Lägret.

Vyen är tagen
från väster och
längst upp till
vänster ses en
del av skjutfältet
och till höger
Slätten med en
del av militär-
byggnaderna.

Till höger i bil-
dens mitt finns
de två militära

förråden (nr 190
och 191) vilka
revs i slutet av
1980-talet. Intill
ligger isbanan
och ytterligare
ett par militära
byggnader.

Foto: Oscar Bladh kring 1932. Foto okänd kring 1930.

Foto: Oscar Bladh 1955.Foto: Aero Materiel kring 1937.

G. Flygfoton
Skillingaryd har spelat en betydelsefull
roll i den tidiga svenska flyghistorian.
G.1. Flygfoton
G.2. Flygplan
G.3. Flygolyckor



Foto: Okänd kring 1930.

Foto: Per Bunnstad 1978–2004. Förlag: www.skillingaryd.nu 2004.

Foto: Okänd cirka 1913.
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En Heinkel 55 A
från Västerås, tro-
ligen 1930–35 och
eventuellt på
Fågelforsdammen.

En tidig bild på ett
flygplan som har
landat på Slätten,

kring 1913.

19 bilder från Skillingaryd
varav fyra har med mili-
tären att göra och på ett
finns en helikopter som
svävar över Slätten.

1914 inträffade en av
flera olyckor med flyg-

plan i Skillingaryd.

G.FLYG G.2. FLYGPLANSkillingaryd – en militärort

G.2. Flygplan
Genom åren har det landat de mest skiftande flygplan i Skillingaryd. De flesta
landade på ett bra sätt men det fanns undantag.

Foto: Okänd 1914.
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G.FLYG G.3. FLYGOLYCKORSkillingaryd – en militärort
G3. Flygolyckor
Flera flygolyckor har inträffat i Skillinga-
ryd och vid två tillfällen omkom flygare.

Foto: Okänd 1914. Foto: Okänd 1914..

Störtade plan på Slätten 1914.

Foto: Okänd 1914.

Foto: Okänd 1916.

Foto: Okänd 1916.

1914 och 1916 hände två dödsolyck-
or med flygplan i Skillingaryd och
totalt tre flygare omkom. De fördes i
procession till stationen för transport

till sina hemförsamlingar.


