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Att lära känna det regementes historia, vid

hvilket man utbiidas och hvilket man har äran till_
höra, bör utgöm hvarje sann kdgsmans sträfyan och
plikt. Få regementen hafva en så iångt tillbaka i
tiden gående och så vacker krigshistoria att upp_
visa som de svenska. Detta är ännu ett skal ä1t
taga del af de öden och bragder, som forna krigare
vetat att teckna på regementets minnesblad. Täck
vare det utförliga forskningsarbete, som öfversten
D. D., Hofstallmästaren C. G. platen, förutvarande
officer vid regementet, nedlagt i nedslcifvandet af
regementets historia, har detta lilla sammandrag
kunnat ästadkommas och öfverlämnas detsamma til-l
kamraters benägna åtanke i förhoppning, att det
mätte bidraga ait sprida kännedom om regementet
och dess vackra historia.

W.

Croneborg.
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INNEHALL.
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II.
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Regementets uppsättning.

Regementets öden titl och med Karl XII:s död.
Danska fälttåget 1676-79.
Regementeis fcirläggning i Skåne.
Svenska och ryska fälttågen 1700-01.
Polska fälttäget 1702-06.
Ryska fälttåget 1707-09.
Regementets återuppsätining.
Norska fälttågen 1"716-18.

IlI. Regementets öden från Karl Xtr:s död till
närvarande tid.

Carl XI. å Briljant.

l.

Regernentets uppsättning.
Karl X. Gustafs djärfva och mästerliEt
- Genom
utförda
tåE öfver de d;ii;ka",il;äärl'äaiö
Ää,å,1
y-ail Iand-erhåltit sina-noturUgä"!.år..r. Skåne.

Hattand, Blek inEe och eoÄ-usiå,r-ätt?åäorä'rä;iö;
af,Danmark ti["SveriA;;.ti d.r ;;ä;.k- stormakrs_
väld-et i
-norden var trj,ggqt .iödi.ö'dut ;;ili;o
stark och
ansedd t<rigläät<[. Föitilä" af de värdefulla provinserna kunä. b*nru.iiä[ icke
så rätt

.-*,;.;.'-
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glömma, utan sö\te vid första iägliga tillfälle ati
ätervinna dem. Ett sådant iäi icke- heller länge
vänta på sig, ty när Sverige trnder det mindre it cTiliga kriget meil Brandenlirrg dessutom invecklädes
i krig med,-tyske kejsaren och Holl:rnd, ansåg Danmark tilltäilet vara kommet och förlilarade Sverigc
krig i slutet af år 1675.

. llill all..lycka frångicii den danske konungen
sin ursprungiiga plan-ait göra en landstigning i Siiäne
och. r-ände _§ig. i stället mot Sveriges besitfningar. i
Tyskland. Härigenom vann Oarl Xt tia och lir:rni1e
pådrifva de svenska rustningarna med all liraft.
Isynnerhet var flottan föremål-för hans omtanlie och
på riiren 1G76 kunde den äfven utlöpa för att uuu.
taga striden nreil den danska. En sii'drrrr koln ri{verr
tiil sttind utanför Ystad och fctljde konungen sjiistri:
den från Ystads k.yrklorn med i;inslor: railantle fråd
og! segervisshet till harm och förtr.vtelse, då
lopn.
det siutligen yisade sig, att den svenska flöttan icke
förmådde segra öfvei den danska. Nu liunde en
dansk landstiguing väntas när som hälst, men inot
denna kunde den- svenske lconunqen ställa enclast
ett fåtal,. Aalig.t utrustade och oöfr-ide trupper. Det
var således bekymmersamma tider för våit lancl och
den unge Carl Xi var djupt bedröfvad samt förslönk
i dysiert svårmod.
Jämsides med rustningarna för flottan hade ruan
emellertid sökt anskaffa nia trupper. Särskildt rrar
det.nödvänSSt_att öka ry[teriet,-iy detta uop.r, oui
a.lltjämt hufvudvapnet, sbm afgjorcie strideri. X,ian
tilIgrep dä utvägen att uppmana f. d. ryttare, som
pä grund af^ ålder eller ändra anleclningar 1ämnat
tjänsten, att ånyo låta anvärfva sig till fo"sterlandets
försvar. De, sorl voro viiliga här*till, skulle instäila
sig utrustade med kläder och hast samt forseddi
med värja och pistoler, under det att kronan sliulie
förse dem med karbiner. Ett ganska stort antrl
sådana ryttare tog äfven värfniig, ehuru vilkoren

-i
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efter vår tids

heg-repp

-inghuda r.oro lockande, så_
lunda skulte en rlej .idal"iia
äi. .i.ätt*riih.r,;;dä
skälignrr ,,belytl.tiS r-ii,ffi§.r,,nrmr. Ehuru
lfl .,s\-ilrlgtrerer
yppade sig, lJ.ckades clock derL
:l::
Tnrne. guvernriren
1,f).9, Skane, §refve ponttr. nää
(iardie arr ge^orn tl.vli*
\ärini;g1-rri,säira
fl.ä .[r.;:
-pfr"'iion,,ng",rs

d'oxs, i

Snrålanrl.

.',1 qfval,rran

I

l!

l,ranr_

i

godkrinrlande tillsatte tran o?iicär.are och
under_
trefäl lclt
tida,_

t,
t

d;r dessa nlerl elr pai:,rnd,r,iträ iro
arrsl;illtlr från den I juli 1676' åch O.s.rl fum
stratlr.on,er ir.igöi'a uppriirnetse,i tiit "äär ;;ärriä:,"
1\ultgl. bl{ilnska rlragonregementet, iian man
anse ofyan
"-

!
;

I

nämnc1a dato säsom"regenrentets föa;iÅ.d,;ä.

Flertalet af dein, sorn 1åtit värfya sig. voro tro_
ligen gamla kriqare iran Calt- X äoljui.-aagd
-iit"ili"""t
il;
lr.'ilL-n- krigsbul"ret r.acht-iliir
af
forna
p1agder.,
_näh. som nu, inför if.iffu"'ätt med sr.ärdet
i hand skörda
n1ra.lagrar en.r Atminltone
bättre
utkonrsr. gern,r "öfr:er-gofuo d;^'k';;1,;a oclrenlorftiEa
bär'gnirg, lonr etr rnäger.i
l;rdb;;il"i.,; ;å"'äilifrl
.
Skvattronerna hestodosfriuÅda' h;;lä;;kjiä;, ,f
ä;r_
rytrare, gamJa "tiugguiir;opl-trviilra kanske
]r,f. dt
r('he
vor.o vloare paradtniiss.iga, men granade
och
här',lade i krigets hu,,,lir:.ik.'o"'

t

,. Regemenrets förste .chef blef konungens genelal_
adiutanr

I

Hans Ramsvärd oclr .riiei'iid"-". rrrir'ri iliiä_
regenrentet cfter sin ;n-i, fr"*i;r"i:i ?H:
-\lll,ld.p
vflxtancle benärnndes,,Ramsr.ärds gamla irai*dingar",_1,§amsvärds r.g.-;"t;-iiU f,J.t.
och*Ramyarls BJekingska regänente,,, dÄt--..r.are narnnet
pa gruno ar lrianen atr efter kriget föriägga regementet tili I3lekjnge"

I

i
I
i

l'ör öfrigt känner man icke mvcket till r,pcre_
mentets org.anisarion eller utrustninfiiåri"aärr"
3ä.
men antagtigen var. utruslning, be;ä[nliig-ääh-;#
-båäe
formering
brokig o.h bri3ttajiiil'' rf,mrää.äät
emeiterrid myäket otifit ätl'B".r.u, .ä-rt.Joä
{tku
dock regementet säart unää? .in t"ppre öfverstes
i',
I

I

1

1

öfverste Ramsvärd.

ledning, att mannamod icke fattades. Att konunEen
satte
1I.l
,regemen-tet och dess chef högt fram"går
aI dess ntats
vid fältslagen, där det sigodt
atltjd titihr;rde högä iitå1h; dä, ,;ithupperna säm
plägade ställas.

11

ll.

Regementets öden till och med
Karl Xll:s död.
Danska fätttåget .t626_29.

Under alla dessa rustningar hade emellerticl
a{ dansiaril
uär äeixä;ixi,;
F.Ill. återra.gits
rorsre
uppErlt att söka återeröfra denna provins"
Sedan köriu"ngen tyckäls ,föi,"6;;ä, clen syenska
till rinskäd sryrka. inbröt han på hösren 1676hä_i
lqn
Skåne och väncte"- sig fd-rsi;;;; il; af danskarna
försvarade Helsingboig", tioift*i-"infägs merl storm.
Här var Ramsvrlrd"s ,.[br.niä"-ä;.i .r[,itl ,rän*_
ligen {äI,_id sftt et{Jgr; Eit*-n.r.irär,ö.''iäå_
gande,.loll9" regementet'hären pe ,äi..H.n
soO.i
mot . Xjeflingl å och- var f.;rlägt-nordvasr -um ut
Iä
.
_
nar'ne 0y under den langa period, som föregicksiaget vid Lund.
Under detta 1ångvariga fäliläger led regementet
liksom hela svenska"häre1 .i.
läfd,^.äg"ig:,räÅriä1;
oclr clåli,g pro'iantering, ocrräa'äaititi
utnroto sirrku-omar, DorJacte regementets styrka att decimeras
oå
err orovacKande sät1. lJä ställnii:gen
inom svensfa
-i;f.idi
hären rilt stut blef fcirtvlir;ä.
6rrrä;ili;
anfalla fienden, ehuru han visÅre, äii A.nnä i,* äi_
verlägsen,. väl provianrerad och aårii1o- hade"inia_
q]l en IörmänJig ställning bakom en å med
svammaoe sanka stränder, Men Karl XI varö$;r_
djärf
och lyckan stod honom bi.'
Frosten btef här liksom vid tåget öfver tsälten

^-

;ä

svenskarnas bundsförvandt.. KonqngEn: näaä-n.ppää

att med beEaEnande. af

ae isUeiäEää vattendrä'gei
öfverraska d"en" dansku hä;;;;-;;:r-äetta ryckades
icke, utan måste han urkämpu' en uårf.ilE arantninä
där vi finna Ramsvärds.ryttaiu pa d;;'h.ogrJfl;äiff;
dar de kampade oeh skötte-iig- rh"åixt äiigt-Nii;
Bielkes vitsoid.
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De svenska ryttarna anr,ände under striden eti
nytt_anfallssät! ,,ä la francaise*, hvilket bestod r1åri,
att rle cfter allossandeL af sina tristolcr drcEo väiian
och redo tili anfall. i morsurs till det pii d"en tiäcn
r.anliga "liarakoleranrlet,,, därvid, sedari första ledet
aflossat sina karbiner, dettr svängde omkring båda
flyglarna för att låta andra ledöt rvcka frah och
skjuia, hvarpfi deLta i sin tur sr-ängde undan för
tredje Jodet och så urrdan lör.undarr. trnf_qr detta nya stridssätt greps danska rytteriet,
som ti,I1 . en början kämpat med mycken tafperhet,
så småningom ^af panik _och tlydd"e i skildä hopar
norr' .ut mor J(jeflirrge
i. Karl Xt fUrlrif de i slretsen
tiil tio svenska shvadroner, däribland Rämsr.aids.
Att Ramsvärd och hals unga regernente }iämpat
yred. ulrrr;it'kt talr;rerlrcl framg.Xr al-rnårrga vittirbs-Karl XI eTter siagei
.L,,ild. Enligt siignen skulle
hafr-a. sagt, aLt Sveriges lirona denna rlag ,,danside
på- Bieikerrs vlirjspets,,, därmed framhåilande, att
Lifregementet, oih^ dess tapprc chef, öfverste Bielke
mest bidrogo till den iyckliga utgången, och visst
är, att ],ifregementet hade ätt utstå *traftiga anfall
af danskarna, men alla de svenska regellentena
gjorde- sin plikt och inlade hvar och ett på sitt häll
stora förtjänster om segern.
X'Ied slaget vid Lund var visserliqen den danska
hären slagen och Skäne i hufvudsik åter vunnet,
uren i det stora hela hade segern intet nämnvärcit
inflytande på krigets gång. Dänskarna voro nämligen ännu i besittning af Helsingborg, Landshrona
och Kristianstad, hvilkä städer allä voio befästatle.
Sedan emellertid Helsingborg blifvit intaget,
riktade Karl XI sin uppmar:ksanlhet mot Xriitianstad, dels fcir att intagä denna piats, dels för att
söka stäfja snapphaneväsändet, soni qrasserade särskildt i ösira Skåne och Blekinse.- I marschen
tili Kristianstad och blockeringen- af denna stad
deltog Ramsvärds regemente, -men sändes seder-
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mera uppåt iandet iör irtt kunrplefir,ras. Ufter.
stora
s_vårigheten lycriades ri[r e, öft-.riiå
Hamsrära',rti
ryla vakcnsor.na or.lt sornmaren 1677 stod ,.n."ro,i_
i1te1 trirdigt^arr.umärdo n,i'arit rää,rä^3rlåiij.
le.!
juli nrånad 1yckades emellertid K*i XI-;;;
-l:_lyt.
hären tilt sådan styrka, iti
l]fl*,I_:gi ,1:_t svenstia
,:111,_.1111._
sig
på
_en krafrmärning ined'cten
I..s3
srarKa 0c11 yäl
utrustade danska h:iren.
Dei gällde mr i. första hand att bispringa X,Ialmö,
som svenskarna l;rckats behåtja och so-m .äder.o-j
maren varit ursart fr;r altvaitiA; ];;.;[ från ctanskar_
sjda art. irlagas. Xlrrschin ned illl Xtalnic; leåäe
1i;
f lt stägct vid Landskrorra.
i hr ill<et Ramsvärds n.t_
,tare. tletrogo, och art cle gjorde ,i.iiu';;; ;iii,.d*
uevrsas ar affi konungen efter siaget lät utbetala
till
underofficerare och frenige rt,l reg%Åentet en ilril;
pcl)gilr fr;r' deras va Ifcirhi'"rllancle. "
Segern vid Landslirona var visserligen lysande,
och säiskildt för syenska f.ur,ålf".i.i f*äru"ää,
fra,qgången. ficli tika litet som Äiuslf-ui,t LundÅää
nå_
go{ inflytande på krigels gång, di'dansknrna kunde
osLoroa
. sig tillbrka tilt det befrlstade Larrds_
"..oraglt
Krot1a rur
att invänta
förstålrkningar från Danmarli.
Under de närmaste åren cleltogo Ramsyärds rvt_
tare i en mängd skärmytslingur, .å?åt *;iär;.kr;ä;
p.9ln srap_plranarna såsom viä WidrskOfle, SkeL,rrar^s_
!0r 0ch t.audskrona. Vid en d.ylik suaoutraÅäiatrt
berättas,. art Rn nrsr'ärd via antorir;i;,;'iitl"j;;;hö;
iryrka, fa.nn menigheten samla* i f.-v.f,an iill Eucls_
tJirnst. Utan tvckarr lät han omrinla kyrkan "samt
prästerr genom hot att tanOa'etå
lllrq
[å'iiy;ä;;;
att utpeka de af menighcien,-f,;r,dÅ
sonr höl[o mcd örurrrr_
hanarna.., Dess3
iitt t åÅi,"rrräi.i,
.grepqi och
dar de etter ett kort
förhör helt enkelt hä--ngdes.

r
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Regementets förtäggning i Skåne.
Fc;rst sedan stilleständet afslutits i september
1679 unnades regementet någon hvila och f6rlades i
Eslöf, Gryd.by, Asmundtorp och
[fq1na Sallerup,.
GullarpPå hösten samma åi förrättades göneral_
mönstring med regementet, därvid konungän siälf

En Ramsvärds ryttare

till

häst

mönstrade staben och lifskvadronen. Mönstringen
v.ar sträng och n-oggrann, af 432 man afskedades'lg,
Iör hvilka i rullan är antecknet: ,,är en tysk, fåi
afsked", samt kasserades icke mindre än 1gT h*tar.
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I slutet af mönsterrullan finnas de första bestämmelserna angående regementets uniforrn. Rvttarna, som hade långt, oklippt
hår, hängande ned
på axlarna, skulle bära på - hufl'udet en" låskulliE
filthatt med breda brätten^, vara iklädda eri IenE
kyilerrock af gul elghud med bröstharnesk, gu)ä
skinnbyxor ocli hc;ga- smorläderstöflar med stlfva
ska{t och eti par vä1diga spännsporrar. BeväDniäsen
utgjordes .af en 1ång-kaibin, -som bars mtiA mj,nnedät, hängande i ett bredt, gult lädergehäng
llngen
öfver vänstra axeln, en stor klumpfu patroniaska -i
S,!!äng .öfi,er högp axeln, en 1åirg, iak tveeggad
sföt- och, hugg.v{rja sam! slutligen ett par §t"ora
ryitarpistoler i hölster på frampactningen.
Efter fredsslutet med Danmark inkvarterades
regementet i §kg_ne med skvadronerna fcirdelade på
-N'Ialmö hus och Kristianstads 1än, påtagligen i syfie
att hålla de danskvänliga innevånarna -i s1yr. RöE.mentet tillökades vid samma tid med ytteitigare t_"vå
skvadroner, så att hela antalet utglordä ättal
Regemeltets tappre chef, Öfverste Ramsvärd,
transporterades
1680 tiii chef fcir Lifregemeniet till
-och i hans
häst
stäile erhöll Öfversie"Gyilenpistol
chefskapet öfver regementet, hvarför detsimma br;rjade kallas GyJlenpistols skånska kavalleri.
Regementets förIäggning i Skåne får icke jämställas med det af Karl XI i den öfriga deleh af
Sverige inrättade indeiningsverket, utan var regementets förläggning närmast att likna vid en vanJig
kvarterförläggning, där det tillkom kvartervärden att
sörja för rytlaren och hans häst med underhåll och
bostad. Det,ta blef naturligtvis ganska betungande
för befolliningen i Skåne, isynnerhet som clen var
mer eller mindre utarmad af de 1ångvariga krigen.
ity!_tqrn?, som voro förvildade genom ett Iångvarigt
fältlif, började ait tyrannisera- sina kvartervärdar,
tillivingade sig allt det bästa så i proviant som foder, så att mången bonde blef tvungen att gä från

I
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fick stå öde och tom. Häriill korn latur.ligtvis, att den clanskr.änliga befolkiclre kundq hys_q några vänskaplig"a känsior
ling..r,
for
det svenslia krigsfolket, -hvilket octisrilteacie iiff
Bq,1d9n, som sedermera

i

det miirdre goda fcirhällande, som rådde meilzrn ilon_
clen och den b.os honom förlagda ryttaren.
Pir grund af upprepade klagornål från sär.iil all_
l.]ogen sonr r;-ttarrra utiärdirdes gen0ril koriurrg J(arls
föranstaliarrde detr[jerade bestämrnelser. och iisi rul<tioner .för regementets förläggning och dess chef tick

alh-arliga förmaningar alt ti-ilie, ätt rlessa noga efter_
lefdes.
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För att ryttarna icire under fredsåren shr_rlle
gliimma sina frrciigheter i vapnens bruk, utgaf lionun_
gen ä [r'err Lestä mmelser afrgående vissa "öf u irrga rs
hållande. Sålunda skuile ikr-aclronsmöien hå"llas
minst. .en gång i månaden och en gäng om året
skulle helrr regämerrlet sammandraqas j;tt"t+ dirElrs
ö[ning pi. någon lämplig och cippierr plats. l'n"cler
dessiL öfning;rr ägde iloiJi officäiarc bch manskun
att,,själIra" orub.esrirja sitr urrderlrål]. ötningarnä
skulle omfatta bivirc_keriug, va[<tlraUrring ot.h ö"ftiga
grenar af tjänsten. I och -för skjrrtutbiltningens b"e_
drifvande bestoil kronan åtta sliarpa och sex"ton iösa
skott.
Dessutom kunde clet inträffa, att enstaka skva_
droner sammandrogos för visst'åindamåI. Satunaa
befnltde konungen, "att två af i.sl*å;tåt= sl<r.adroner.
skulle samlas vid Xlaglehem fö1. att upprisas för en
t;'sk g-eneralnrajor.. Dennes intryck ätr.ifningarni
synes halva varit de bäsla, åtminstone Iär hanlafva
J!trat,_ att shr.adronerna såväl r,id anfall på små_
afdelningar, som pii skvacironsfront, r,erkstallhe deila
Irtan ringaste fel, och att cletta var blancl det bästa
han sett.
Under 1694 hölls regementsmöte, hr.aci r.i i r,ära
rlagal skule Aalia bata-ijonsvis, d. v. s. merl fvra
skr.adroner r.id Börringe öch med de öfriga fyiai,iä

l,
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Vä, invid Kristianstad. Regementet hade nu erhålilt
gn nJ, chef, Ofverste Stromberg, förut major r.id
Lifregementet tiil häst, och uppkallades i iikhet med
föregående efter sin nye chef, men erhöll snart därefter namnet Söc1ra skånska regementet tiii hiist,
hviiket namn omvexlande med Södra skånsha kar.alleriet bibehölls ända til1 1804.
Öfverste Stromberg arbetade träget på ati höja
regementets lirigsduglighet, han anhöll bland annat
hos konungen att fä afskeda äiskilliga r;,ttare, som
voro begifna på "fylleri och andra odygder", hvartiil
han eriröll tillstånd, dock under yillkor, aLt endast
s.venskar (d. 1,. s. icke skåningar) antogos i stället.
Afven regementets utrustninu låg honom mycket om
hjärtat, och då ett nyit exercisreglemente utkom, reste
Ofr,,erste Stromberg upp ti1l Stockholm för att sjä1f
sätta sig in i detta, hvarefter han efter äterhomsten
reste omkring och exercerade sina skvaclroner.
Slrombergs besök i hufr.udsladen hadB äfven en annrn påftiljd, nämligen att kungsgården Becliaskog
anslogs

till

öfrersteboställe.

Efier Karl XI:s död 1697 forlsatte den nu till
generalmajor befordrade Stromberg atb öka regementets krigsduglighet. Särslrildt vinlade han sig om
utrustningen samt scikte förbättra hästmaterielet.
På våren irret därpå anlände Hertig Fredrik af
Holstein til1 Ystad och mottogs enligt den unge
Karl XII:s utiryckiiga befailning, som en regerancle
furste. En hedersvakt pä 50 ryttare beordrades möta
i Ystad och fOllde hertigen under resan till Stochholm ända till nästa natthärbärge, då den afk;stes
af andra femiio man ur regementet med vederbötligt befäI. Härmed alternerades af de skr.adroner,
som voro fcirlagda i när'heten af vägen, så länge
färden gick genom regementets stånd.
Vintern detta AI YAT ovanligt sträng och längvarig, så att man annu I mediet af mars trrunde köra
,l
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öfver isen tiil Danmark. Visseriigen lefde man nu
i de bästa förhållanden med de danska grannarna,
men den gamla missLron fordrade dock, att man
observerade tilldragelserna på danska sidan, i all
synnerhet, när sulrdet var tillfruset och medgaf en

obehindrad samfärdsel. För att sköta vakthållningen
på den svenska sidan, utkommenderades därför-en
del af Strombergs regemente.
Detta är sammandrogs icke heller heia regementet till nägot regementsmöte, utan två och [vå
skvadroner hade möte gemensamt, nämligen vid
Ollsjö hy, i Lyngby, Svartemölla och Veberöd. Stromberg närvar vid aila dessa möten och öfvade såväl
officerare som menige i exercis och handgrepp, så
att de enligt hans omdöme slutligen voro ganska
hemmastadda däri.

Danska och ryska fälttågen 1700-01.
pnder___e-n bjölnjakt i närheten af Kungsör erhöil Karl XII meddelande om, att Danmark bch Po1en förklarat Sverige krig, hvartill snart äfven kom
Ryssland. . Der_r unge konungen beslöt att först göra
gpp me4 dansken för att sedan vända sig mot Hyssiand och konung August i Polen. !'ör ttt emeliertid icire i otid blotta sina planer, samiade han sitt
krigsfolk i trakten af Ystad, hvarifrån de sedermera hunde sändas mot vare sig Danmark elier
Polen.

Illand de trupper, som såiunda sammandrogos,
-befann
sig äfven Södra skånska kavalleriet, somJör-

iades mellan HqrresLad och Köpinge. Regementet
deltog dock icke i konungens bekanta landstigning
vid Humiebrek å Seland, utan öfr.erfördes först sedan
denna var verkstä1ld, szrmt fick efter freden i Traventhal ätervända till Skåne. Man trodde nu allmänt, att regementet skulle öfverföras till Pommern
för att ingä i de svenska stridskrafterna i Tyskland,
men däraf blef intet, utan fick regementet tillsvidare

Karl XII (af D. u. Krafft)
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kvarstanna i hemlanclet. Först sedan konung Karl
tillkämpat sig den lysande segern vid Narva anlände
order, att regementet skulie tilistöta konungens arm6.
På grund häraf afmarscherade regementet tili Karlshamn, där det inskeppades på trettio smärre fartyg,
sedan en sista mönstring verkställts. Regementets
uniform bestod nu af: svart hatt, helt slät, utan galon
eller snören, med mässingsknappar att uppfästa brättena, rock af ljusb1ått kläde, nedvikt krage och
"syenska" ärmuppslag samt stora ficklock med knappar. Under rocken bars en r.äst af blätt kläde med
mässingsknappar. Byxorna yoro af renhud e1ler
bockskinn, stövlarna af svenskt vaxläder med Iänga,
stSrfvu skaft med förtenta spännsporrar. TilI uniformen hörde dessutom en läng halsduk att linda om
halsen, gLrla skinnhandskar med höga kragar samt
en 1ång rundskuren slängkappa af kläde. Utrustningen bestod i öfrigt af bröstharnesk, en lång, rak
värja, ett par pistoler i hölster på sadeln samt en
karbin, som hängde i en rem öfver vänstra axeln.
Hästmunderingen utgjordes af sadel och betsel af
svart läder. Ofver sadeln, förmodligen dock endast
till parad, bars etl schabrak af blät1 kläde, kantadt
med en galon. Tiil hästutrustningen hOrde ytterligare en grimma af svart läder, två grimskaft, hästtäcke med täckesgjord, fouragestreck. foderpåse och
tvärsäck samt en omgäng hästskor med söm.
F ör sin personliga utrustning medförCle ryttaren
tre skjortor, skor och strumpor samt kam, kamfoder och syväska. F'ör hvaije tältlag af fem man
medfördes ett tält, jämte stänger och pinnar, krubbstreck jämte två iärnbeslagnå krubbfålar, en kokkittel af fcirtent jernbleck, lodform och stöps1ef att
tiliverka kulor, yxor, tvä liar, putssaxar, spadar, hammare och täng. För hvarje tältlag medtöljtie en
trossdräng, som yar utrustad i hatt och vadmalsrock
af samma snitt som ryttarens, men med tenn- i
stäilet för mässingsknappar samt skinnbyxor med
höga stöflar.
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Transporten öfver Östersjön blef mycket äfvenväder, fartygen
skingrades och hacle stora svårigheter att öfvervinna,
innan de kunde nä kusten och börja urlastningen.
.En de1 fartyg gjorde haverier och under den våldsamma sjögången gingo ,många hästar öfver bord.
Under hela transporten förlorade regementet sålunda
icke mindre än en tredjedel af hästarna samt en
he1 mängd yapen och utredningspersedlar. Att i det
utplundrade Lir,land ersätta denna afgång, ställde
sig mycket sr,ärt, då dels landet var utarmat, deis
de hästar, som kunde erhållas, voro ti11 ridbruk
mindre lämpliga samt oerhördt dyra. F ör att emellerlid få regementet användbart i fält, 1ät honungen
göra ryttarna beridna på artillerihästar, och befailde
dessutom officerarna att förskottera medel till inköp
af hästar. Llnder dessa förberedelser iåg regementet i vinterhvarter, och det fordrades säk1r1igen general Strombergs hela energi för att under denna
tid söka få ersatt aila de förluster och brister, som
regementet ädragit sig under den äfventS,rliga transporten öfver Ostersjön.

tyriig på grund af svårt och stormigt

Polska fälttåset 1702--06.
I mars månad uppbröt konungen med heia hären, som under vintern legat inkvarterad i Kurland,
för att vända sig mot den tredje fienden, konung
August af Polen. Under framryckningen möttes
konungen af en beskickning, utsänd af den polske
konungen, som protesterade mot svenskarnas inträngande i I'olen. Konung Karl mottog denna med
ali den militära ståt, som kunde utvecklas och åhörde
tålmodigt det långrandiga tal som framfördes, men
då han märkte, att hufvudafsikten var att förhala
tiden och vinna tid för fortsatta rustningar, afklippte han alla underhandlingar helt enkelt genom
att försvinna, och i ail hemlighet begifva sig tillbaka
till sina trupper. Han fortsatte nu omedelbari mar-
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schen med Polens hufr,rrdstad Warschau till mål.
Fienden drog sig tillbaka, så att st enskatna besatte
staden med slottet utan att möta något motständ.
Södra skånska kavalleriregementet förlades i förstaden Praga till skydd för högkvarteret.
Polackerna, öppnade nu nya underhandlingar,
men då konungen insåg, att de fortfarande hade tiII
mål endast att förhala tiden, beslöt han ati uppsö1ia
den fientliga hären och sIå denna för att få ett slut
på fälttägei. Efter grundliga förberedelser och rekognoseringar uppbröt han i juni och ställde miLrschen mot staden Krakau, men afbröt efter nägra
dagar i mer sydostlig riktning mot byn Klissorv, clit
konung August hade framryckt med sin här. \-id
svenskarnas ankomst intog fienden en starli stälining framför byn med ett bredt och synnerligen
svåröfverkomligt moras mellan sig och st ensliarna.
Då konung August lcke syntes hågad att gå till anfall, beslöt Karl XII att själf angripa. Den 9 juli
framryckte svenska hären formerad som vanligt i
en höger och en vänster flygel, bäda bestående af
kavalleri. Den högra anfördes af konungen sjä1f,
under det att hertigen af Holstein anförde den våinstra
med blancl andra generalmajor Stromberg som underbefälhafvare. BefäIet iifver Södra sliånslia kavalleriet förtles därför denna dag af Öfversielöjtnanten
vid regementet Ridderschantz, och fick regementet
sin plats på vänstra f15.ge1ns inre sida. L'nder det
armen uppmarscherade, red konungen i förväg för
att rekognosera, och upptäckte dä den särskildt för
kavalleriet otjenliga terrilngen, hvarför han 1ät hären
göra en hastig flankmarsch i s;,dostlig riktnirtg. Då
konung August upptiickte denna {lanhrcirelse, lät han
sachsiska hären likaledes draga sig åt högra flanken, hvarigenom den beröfvades clel, starka frontskycld, som den vid första uppställningen haft af cle
ofvannämnda morasen. Genoni denna riirelse blef
det påtagligt, ait sr.enska vänstra flygeln först skulle
komma till strid, hvarför konung l(arl begaf sig dit
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samt beordrade Västmanlands-, Dal- och Värmlands
regementen till vänstra f15rge1ns understöd. Dessa
infanteriregementen uppstä11des i iuckorna mellan
rytteriet för att öka dettas försvarskraft mot den
öfverlägsna fienden, på samma gång som flygeln
därigenom förlängdes, så att omfattningsförsök försvårades. Det i fantastiska uniformer och glänsande
rustningar utstyrda polslia rytteriet gjorde nu ett
våldsamt anfall, men räkade i oordning genom svenslia infanteriets e1d, och dei svenska rytteriet därpå
framgick tiI1 motanfall, sii flydde polackerna efter
en kort strid hals öfver hufvud, lifligt förföljda af
svenskarna. Då frambröt plötsligen det sachsiska
rytteriet och angrep Södra sliänska regementei i sårväl front som flanlr. l'örsta träffens fem skvadroner
mötte frontanfallet, under det att andra träffens
skvadroner sr,ängde ut åt sidan för att möta fiendens flankanfall. Skåningarna icke blott värjde sig
tapperL mot öfvermahten, utan drefvo elter en fiirbittracl strid, som .länge bö1jade fram och å.ter, sachsarna på

fiyhten.

OfversielQjtnant Ridderschantz, den
tappre krigaren från Karl XI:s dagar, stupade, med
fjorton blessyrer, i spetsen för sina skrradroner sam-

tidigi med att hans sexton:irige son

eröfrade ett
standar från fienclen. Det svensha infanteriet iycliades så småningom taga sig fram öfver morasen och
dref det fientliga infanteriet efter en häftig strid
tiilbaka, hvarr.id en bataljon af sachsiska gardet riikade kcmma emellan Kalmar regemeute och tre
skr.zrdroner af Södra skänska kavalleriet, som tvang
s:rchsarna att striiolia yapen. Samticligb härmed hatle
sr.enslia högra flygeln en hård strici att uthiimpa,
men mot sådana elittnrpper som l)rabanterna, I,ifregementet m. fl. förmådile fienden intet oaliladt
sin öfverlägsenhet i antal. Det sachsisliahatalleriet
siogs på flyhten och skingrades åt alla hirll, en dei
omliommo i ntotasen, under det anclra sölite unclkomma i annan rihtning, men stötte därvicl på tre
skr,adroner af Södra skirnska ryi,teriet, som fullborciade fiendens nederlag.

l
i,
i:
i
t

l

. Karl XIl, sonr .Ianu^. sina trupper rnedtagna af
den,häftiga striden, Iät afbryta föriö'lianclet o.1 at.r_
samlade hären, som inryclite i det rikt försedda
saclrsi:ka. lägret, hvilket- gotitgjorde truplrcrna föi
löregiiende u m bär'anderr. -Sr enskarrras i'örlustor i
slaget voro ganska belydarrde, Södr;r skånska r.eEe_
menlet lär hafva förlorat 85 döda nch 1B? sirate.
Det påstäs, att sachsarna yoro insiruerade att siktä
lågt .med kännedom om, att svenska rytteriet hadä
bröstharnesk,. hvarför också påfatlande ma"ga uf AÅ
sårade sveuska ryttarna hade erhållit skott"skacior i
benen, hr-arjäurte föriusten af hästar var betyiilig.
ljfter,.nederlaget drog sig konrrng Augrist söder
ut rnot l(r'akarr, där han äter sainlade ocl ordnade
sin arm6, ocir marscherade därpå vid underrättelsen
0m sr.enskarnas annalkande oiter ut. Då fienden
sälunda erhållit för stort förspräng, väncle sig svenska
hären not Krakau, som intogs gäom itfveriumpiin§.
Karl XIi skyndade niirnligen åtföUd af endast
ett fåtal ryttare a'rmen i fr;rvaÅl ..fi åä han anlände
till stad.en, som var^ befäst, - men clåligt b"y;kaå,
framsände han en officer för att uppf"ordra Oöni
samtna att gifva sig. Fästningskommähdantcn r.äE_
rade emelJerrid art öppna stadsporten. men då konuii_
gen
-anländt till den§amma oätr s;att upprepat fill_
sägelsen^, .hlef polackerr nyfiken rtf veta, hii, t u.m
den be{allande stämman k0m, och öppnade porten
på gläni. . I detsamma erhöil han ett piskslag i-a;_
siktet .af.konungen. som stötte upp poiten, oEn mää
srTl saJtskap.trängde in i staden, hvilken pä sä sätt
utan strid l'öl I i svenskarnas händer.
Sodra skånska kavalleriet var mecl vicl Krakaus
intagande, och föriades därefter i hvarter i stadens
omedeibara närhet. Harifrån utsändes örnstedt, säm
blifvil ölyerstelöjtnant efter clen vicl ]ilissou- strrnar.le
Rjdderschantz, med ett rekognoseringsO"tach;rräni
på fqtlq ryttare. Han påträftäae darfinder i nrirhe_
ten af Krakau tre hundrä kosacker, hvilka han tvciå_
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des slä på flykten efter åtta timmars strid. Efter
några" dagars fråntaro återkom han titi regementet
och blef genast ut\ommenderad med samrnä st5ry6u
som betäclining vid en fouragerekvisition. Vid äetta
tillfälIe öfverfölls han af flera hundra kosaclier, men
O^rnstedt ftirjagade dem med sin lilia styrka, så att
då- konungen, som sjä1f utryckte tiil understrid, kom
tiilsiädes, fans ingen fiende att se.
Lrnder februari 1703 erhötl regementet order att
siuta. sig till general Rehnskölds kår och deltog sedan i alla de marscher och krigsföretagn som R'ehnsköld ledde under de närmasle åren Icir att clrifva
konung August ur Poien och hå1la den 1ättledcla,
mgn oroliga polska nationen i styr. Under denna
ticl genomstr-öfvades Polen i alla riktningar. Där
det fanns goda -fi;rlaggningsmöjtigheter oc[ tillgång
på proviant och
foulage hviiade-Rehnskölds k5r uT
och sökte man under iådana rastetider på alla sätt
ersätta de brister, som uppstått. Sålun-da anlände
nya- rekr.vter från Sverige ti1l regementet, så att
st5rrkan uppgick till nära-600 ryttaie.

Med bcirjan af år 1704 erhöll regementet en ny
i förutyarande öfverstelöjtnant Ör.nstedt. General Sbromberg, som nu var 57 år gammal, utnämndes nämlingen till iandshöfding i Gefle.
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Under de många och långvariga marscherna i
Polen hade. regernentet att utkampa en mängd
mindre strider. Konung August un-dvek nämligen
att möta syenskarna i någon öppen batalj, men-lät
i stäilet sitt talrika kavalleri svärma ornkring den
svenska hären fcir att söka iillfoga den skaäa, så
fort man var säker om öfverlägsenhet. Aila rekognoseringsafdelningar och betäckäingar vid indrifiandet af lifsförnödenheter måste dårfcir göras ganska
starka samt alltid iakttaga den störstä vaksämhet.
Det oaktadt hände, att fienden lyckades öfverraska
enstaka afdelningar, hvilka dock vanligen, ehuru
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underlägsna tiii antalet, hö110 tapperi stånd eller
slogo sig igenom till de egna trupperna.

Vid ett sädant tillfälle öfverfölls helt oförmodat
ett detachement ur Rehnskölds kär af en mångdubbeit starkare fiende, som därvid fulikomligt kring-

rände den lilla svenska skaran. Detachementet, som
till en de1 bestod af SOdra skåningar, försvarade sig
med hjältemod, och lyckades slutligen genombryta polackernas led samt bana sig r.äg till lägret. Men
det skedde icke utan stora för1uster, ivå tredjedelar af skaran hade stupat och de, som lyckades
uppnå lägret, r,oro alla säracle.

När hungavaiet hade ägt rum i Polen

och

Stanislaus af konung Karl blifvit satt pä den polslia
tronen, anbefalldes en samling af de svenska stlidskrafterna för att uppsölia och i grund slå konung
August. Dessförinnan hade Södra strrånska kavaileriet liksom många af de anclra svenska regementena
erhållit förstärliningar. Sålunda erhöll regementet
iche mindre än 273 rehryter, hvillra då uniformer
saknades, ikliiddes gamla munderingar från andra
regementen samt gjordes deh,is heridna på små
bondhästar. Nägon särskild rekrytutbiiclning irom
säkerligen icrlie i fråga, ntan stuckos dessa rekr;rfs1
direki in i leden. Att det r.ar ett hurrigt och tappert foltrr, som sålundri tillf(irdes regementet och som
sn:rrt erhi)ll nödig utbildning i krigets shola, därom
voro de frzrmgångar, som fortfarande följde regementet, ett t;.dligt vittnesbörcl.
Ehuru Karl XII genom en snabb framr3rgkning
si)lite ripphinna den aiJtjrimt tillbakavikanile fienden,
lyckades det dock konung {ugust alt 1änge nog
undvika nägon afg(lrande strid, X,Ien I(arl gaf eJ
tappt, gonom ilmarscrher lionr han fienden slutiigen
inpå lifvei, och då han genom eti hos en sachsisk
fänge rippsnappat bref fått en inblicli i konung
Atrgusts planer, satte han sig i spetsen fOr en del
af rytteriet, diiribland Siidra shånska och jagade
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efter den vikande fienden, Sex till ätta mil 0m dagen tillryggalades, och cien 28 oktober 1704 upphann svenskarnas avantgarde, bestäende af några
skvadroner af Södra skånska regementet till häsi,
under öfverste Ornstedt, det fientliga arriergardet,
och dref detta med sådan häftighet tiilbaka på hufvudst;,rkan, att denna mäste uppmarschera strax
sydosl om den lilla staden Punitz. Här intog den
e"n gnnslra stark stäl1ning bakom flera djupa-grafvar,-bakom hvilka placerades trängfordon. tr'iendens
r,änstra flygel stöddes mot en sumpig terräng. och
den högra-bestod af kar-allerie[, 900 r;-ttare, Ehuru
svenslra" kavalleriet var htirdt medtaget af den snabba
marschen, beslöt l{arl, som medfÖlit avantgardet, att
genast anfalla, då han fmktad.e, att fienden skulle
undkomma iifver den Schlesiska gränsen, som Yar
endast en half mil aflägsen. Konungen satte sig
sjä1f i spetsen för Södra skåningarnas fem shvadrorier, ocfi anföll med största häftighet det fientliga
rytteriet. Redan vid första attacken drefs det sachsislia rytleriet tilibaka på eget infanteri.
Med beundransvärd liallblodighet kastade sig
emellertid infanteristerna platt ned pä marken, och
vänner som fiender, brusa fram
läto r;r[tarsviirlnarna,
-sig,
hvarpä de irter reste sig och mottogo det
öfver
svenska'rytteriet mecl salfvor, dä detta åten'ände
efter zitt häfva fLrllkonrligl skingrat trch fÖriagat det
sachsiska rytteriet. Dir-svensliarna härvid redo ti11
attack mot, lnfanteriet, upprepacle detta samma mallöl.er.

i
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Tre gänger bröt svenska ryttedet genorn fiendens 1ed, utan att kunna tillfoga de på marlien ligqande infanteristerna ntison synnerlig slrada' Tili
§tot var det niislan mörkt ocir i skydd at delta
lyckades fieuden rädcla sig över g$]e_sis\q, gr11s9n.
F cirlusterna rroro rätt 1'et.rd.anc1e pä båcla sicior. Siiclra
shånska ltavilllerireger.entet, som varit mest i elden,
slapp dock trndan- för märll'ärdigt godt pris. -En
rJ.t'tiriistare, fem man och 2ll hästar blefvo på plat-
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sen, en officer och några man så sr.ärb sårade, att
de afledo få dagar efter striden.
Träffningen vid Punitz yar en värdig afslutning

på denna forfcilining tvärs igenom Polen, som i intensitet söker sin like i krigshistorien. I medeltal
marscherade det svenska rytteriet under nio dagar
i sträck 5-6 mii om dagen. Härunder störtade 14
hästar vid Södra skånska regementet.

Lrnder de följande dagarna fortsatte konung Iiarl
förföijningen in pir österlihistrrt område och tog därunder yi,terligare en mängd fångar. Vid Oderbeltsch
påträffades den 31 oktober ett par tusen hosacker,
hr.ilka genast anföllos. Ett dragonregemente satt af
och öppnade eld mot dem, men kosackerna gjorde
tappert mobstånd. Då inträffade Ornstedt med sitt
regemente och angrep liosackerna i flanken. Större
delen nedgjordes el1er drunlinade, då de sökte sig
öfver fioden Oder, och flera hundra gjordes till
fångar.

Efter dessa företag fick regementet ligga i .r,interkvarter öfver ett halft år, hvarunder öfr.erste Ornstedt med aldlig slappnande energi arbetade pä att
få sitt regemente i skiclr. ilekryter och hästar anskaffades, de gamla munderingarna upphjäJptes och
nya inköptes sä långt de knappa penningmedlen förslogo. -Konungen sjäif utarbetade ett nytt exercisreglemente för kavalleriet, som på r,åren 1705 inöfvades vid samtliga regementen, hvarefter de grund-

ligt
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inspehterades af konungen själf.
tr'ram pä våren 1?05 bröt svenska armdn äter
upp, ftir att under eti heli år sysselsätta sig med att
genomkorsa Polen i alla riktningar, hvarjämte nägra
fasta platser belägrades, bland dem den liila fäst-

ningen Grodno.
l

I

denna belägring deliog Södra

skanska regrmcntet till hiist.
Då det emellertid icke ville lyckas Karl XiI att
grqnd slå konung Augusts stridskrafter i Polen,
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hvilha alltiämt tmdveko att möta den svenska här'en
i öppen stiid, beslrit Karl med öfvergifvandet af den
.rrrädr normirla fcirhällanden fullt riktlga grundsatsen,
att den fieniliga armdn bör vara en fältherres mål,
hvilken grundsats han hittills tillämpat - att- tåga
direkt in- i Sachsen, för att genom besättanclet af
ArrEusts arfliirrder tillfoca sfut ent ise motstårtdare
ett"förkrossande slag. t"iuli 1706 uppbröt Karl metl
hela svenska hären och ställde liosan mot väster,
genomtågade Schlesien, som tiilhÖrde ke]saren af
Österrike samt framr)'ckte utan att rÖna nirgoi vidare
motstånd genon norra Sachsen till traklen af Grimma.
Svenska haren förlades nu i kvarter omkring Leipziq och fredsuuclerhandiingar öppnades med konung
Ailsust. Efter många undanfl.vkter och fÖrsÖk att
fr;rEala tiderr fann August slutligen för goclt att
insit nå de svenska fordringarnir. därihlrnd älven
r.iiEioh"irihet llör proteslantenra i Schlesien. Svenska
härEr-Ls uppehåll i Sachsen var visserligen myc-ket
beiunsanää för landeL, men dä Iiarl XII upprätlhöll
den sirangaste krigstukt, santt upplrädde sont en befriare för" trosfcirvanierna i såväI detta land som
Schlesien, yoro svenskarna väl tålda och då konung
Karl slufligen i augusti 1707 aftägac1e med sina
trupper, hi,ie dessJ vetat att göra sig aktude och
värä'erade

af

befoikningen.

Under Ktirl XII:s tid undergick regementets uniform en del förändringar. Brättena pä filthattarna
upptastes pa tre sidor, kyllerrocken försvann efter
Uäird och drsattes af en lång, iiusblå enradig Yapeni;k. De tunga bröstharnesken aflades ocksä så
smäningom' Ä,da fran är tGB6 förde regemenlet
etb hviit lifstandar med riksvapnet broderadt' pl
bada sidor, samt för hvarie skvädron eit b1ätt och

hamnchiffcr på ena sidan
s;li sadani, mecL kungligt
-en.grjp i gult ffllt å den
röd
Iu*t Skånes vapen,
'andra.

Ryska fälttåget lZOZ-Og.
Karl XII:s långvariga vistelse i
. Under ^koitunghade
'Polen och Sachsen
Sveriqes sämle"fiende Rr.._
land icke varit overksam. Tvä;tonihade denna niakt
gnler ledning a_f_ sin rastiöse och energist<e tiai
Peter användt tiden väl genom att sliapä en arm6
och flotta och sålunda starki.. sin iirigämakt eftei
bästa förmåga. I de svenska östersjölääderna hade
visserligen kvarlämnats en icke obetycitig truppstyrka,
rnen splitirad som denna rar till"prolinse,r'na§ frir_
syar, kunde den icke nlotstå de ^masshärar. som
tsar Peter sände emot den. Den ena staden efter
den and"ra eröfrades af ryssarna och de svenska
styrkorna smälte tillsammaris i de ständiEa feiderna
och förmädde slutiigen icke att heida de r\.ska"trunn_
r)rassorna, hvilka likt en förhärjaäde floc{våg c;frrei_
sr.ämmade de arma provinserna.årslånga uppehållet i Sachsen hade konuns
harl.Llet
användt för att grund]igt rusta och ftir6.r.U"
sin armd för det ryskä fälttiget. Detta .i,ar också
behöfligt, ty ryssarna, som iöke våeacle mota åän
segervana syenska hären i öppen baIalj, tillämpade
sin vanllga taktik att draga si§ undan,"seclan aä ut_
sugit och förhärjat landet, saätt det'slutligen
Iiirsrr, med cle största svårigheter för Karl"XIIUtef
att
underhålla sina irupper. Viitern 1707_0g tiiibringade svenska hären-i Sto^r polen, och först pil ;0m_
maren sistnämnda år. öfr-erskreds ryska
$ransen.
Vid Holofzin vunno^.de svenska.vapnen åte?-en
ly_
'regementet
sande, framgång.
Iill
.Södra- skånska
häst deltog icke i detta slag, då det ailtagligen var
utsändt som ett större spaiingscletachemänt] hvai
tiI1 ironung Karl flitigt arivandö sitt kavalieri.
Efter segern vid Holofzin hvilade svenska hären
ut nära en månad, det blef ett af dessa
långa afbrott i operationerna, som så ofta förekommo inder
I(arl XIi:s krig, men som voro betingade af prorianteri ngsf örhållandena. Svenska hären- var näm)igen
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uteslutande hänvisad att lefva på landets eller rättare
den närmast belägna traktens-bekostnad genom ett
i detalj svnneriigen väl genomfcirdt relvisiiionssystem.. När en trakt var fullkomligt utsugen, måste
qn fö$lyiining ske, en ny ,,ansatsn i forening med
de militära- operationerna. Hiirtill kom äfveri truppernas, särstrrildt kavalleriets behof af hvila efter de
ansträngan^de marsch- och operationsperioderna. Uppehållet efter framgången -vid Hoiofzin r.ar äfvdn
belingadt af konung Karls öqskan att invänta genetal Ler enhaupts
ankornst. Denne var nämlig* på
\'äg med en 'stor kolonn rf hvarjehan,la fciräocleirheter, afsedda för den svenska hiir:en.
Ler.enhaupt blef emellertid fördröjd på sin marsch
gch då a1la provianteringsresluser b6rjäde tryta, var
konungen tvungen att bryta upp för att fcirflytta
sina trupper till en bättre försedd trakt. LTnder den
framryckning, som nu verkställdes, ficli Stidra skånska regementet tlllfälien att upprepade gånger utmärka sig. Sålunda vid öfvergången af ett i.attendrag vid Zarai, där regementet under sin framryckning som förtraf oförmodadt sammanstötte med en
öfverlägsen.. rysk kavalleristyrka. Utan tvelian gicl,
emellertid Ornstedt till anfall med sina främsta sllvadroner, kastade fienden tillbaka och förföljde honom.
Ett par veckor därefter ägde en annan sammans-tötning rum i närheten af byn ltajovka, dårvid konung
själf råkade i ett brydsamt 1äge. Konungen
I{oIl
hade nämligen sin vana Lrogen, själt sart sig i s[etsen för några skvadroner, anfiill och fc;rfriljde -den
vikande _fienden, då han och hans skara plötsligen
omringades af flentligt lravalieri, som håilit sig dolt
i närheten. De svenska ryttarna fingo göra front
åt aiia sidor, konungens häst blef skjuten under
honom, men dä en svensk officer i samma ögonblick
stupade, svingade sig konungen med stor själsnärvaro upp på dennes häst. Vid detta kritiska ögonblick hunno andra svenska skvadroner fram, d:iribland äfven Södra skåningar och ingrepo i striden,
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!varigenom konungen och hans
dades.

lilla

skara räd-

Konung Karl beslöi nu att marschera till Sevebegagna sig af detta fruktbara och af
kriget ännu oberörda land säsom operationsbas. För
detta ändamåI framskickade han ett detachement
me-d
-uppgift att förberecla marschen genom att
iständsätta broar och vägar samt att bemaktiga sig
några viktiga platser. I detta detachement, som
räknade öfver fyra tusen man, ingick iifyen Sörira
skånska regementet. Under ständiga småstrider
framryckte nu den svenska häLen, men förmirclde
icke hindra ryssarna från att äfven i det r'ä1 förseclda Severien fortsätta sina härjningar, hvarigenom
det är.en här snart hlef ondt om lii'sfOrnOdenheter.

rien för att

Den efteriängtade Trewenhaupiska kåren. uteblef äfven.

Anfallen af en flerdribbelt öfverliigsen styrlia måste
nämligen Le\\ enhaupt lämna sinä rika, förråder i
sticket och hunde blott med sex tusen man räclda
sig till svenska hufvudhären. Detta var ett syårt
slag för konung Karl och föranledde honom att
lyssna till kosackhetrrranen Xlazepas förespeslins;rr
samt l;it af honorn öfvortala sig atL inrycka i'L'"krai"na,
där de svenska trupperna så småningom fingo intaga

vinterkvarter.

Vintern 1708-09 r,ar or,,anligt sträng, sä att
trupperna ledo fmktansvärdt, flera tusen rian fröso
ihjäl och mfrngl erhöllo så svåra frostskador, att cle
blefvo 1il] all krigsljrinst odugliga. Någon velklis
hvila blef det icke h'eller, då rys-ka ströf-kårer srän-digt oroade kvarteren, så att svenska detachement ticl
efter annan utgingo för att drifva ryssarne tillbaha.
Redan pä nyåret 1709 började konung Karl
operationerna och nu följde en rad blodiga strider
och faktningar, i_hvilka Sodra skånska rJgementet
utmärkte sig. Såhrnda deltog regementet-i stormningen af det lilla fästet Veprik, -hvilken medförde
stora förluster, då kommendånten låiit begjnta va1-
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larna med vatten, som frusit tiil is, så att truppen
iclle kunde taga sig öfver dem. Vidare fäktningen

vid

Oposchnja, där flera hundra ryssar stupade och
ett femtiotal togos till fånga. Fcir alt bevaka dessa
kommenderades ur Södra skånska regementet tre
officerare och femtio man. Dessa blefvo emellertid
anfallna af en mängdubbeit öfverlägsen fiende, som
sökte befria firngarna. Södra Skåningarna försvarade
sig emellertid med utomordentlig tapperhet och
först pår attonen, sedan ammunitionen var bortskjuten
och de omgifvande husen stuckits i brand, gaf sig

den svenska skaran, scm under stridens gång smuitillsammans tiII en officer och tre ryttare. En
hjiiitnbragd som få.

tit

I öfr.errumplingen af staden .. Stara Senschary
deltog äfven Södra Skåningarna. Ofverstelöjtnanten
vicl regementet Silfverhieim anftili niiniligen med
600 ryttare, af hr,ilka de flesta tillhörde det egna
regementet, helt oförmodadt förstaden, som var besatt af sex tusen kosacker. 1\[ånga af dessa nedgjordes, och de öIriga birdo orn näd, sedan de sönderbrutil sina virpen. Härunder observerade Silfverhielm en gammal gumma, som öppnade en minclre
porl i stadsmuren för att smyga sig in, och lät då
30-40 ryttare trängzi sig in genom porten samticligt
soln gumman. Väl inkommna i staden r-lirj,1e de
sig tappert mot besättningen och lyctriailes snart få
upp den stora stadsporten, hvarefter stadens öde
sna-rt var besegladt
Utom vicl clessa tillfällen utmärkte sig emellertid
Sc;dra skånska regementet vitl en mångfald mindi'e
förposlfähtningar och öfverfall. Under alla desszr
marscher och strider hade svenslia hären liomrnit i
närheten af Poltava, en stacl, som ryssarna hade
starkt befästat, och hr.,ari hopats slora förrå,der af
ailehanda slag.
Dcn 1 -u.i påbörjades belägringen af Poitava,
som konung Iiarl beslutirt att bemälitign sig för att
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hafva en fast punkt för sina kommande operationer.
Äntagligen iockade äfven utsikben att genom stadcns
intagän-de kunna skaffa svenska hären..proviant och
fouräge, hvaraf den var i stort behof. Afven ammunition-en började tryta, och då försöket att erhålla
sädan från Turkiet misslyckats, kunde man iri hoppas att genom Poltavas eröfring fä bristen ersatt.
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Be1ägringen pågick till en bOrjan regelrätt, iöpgrafvar uppkastades och svenskarna sökte innesluta
§taden så fullständigt som möliigt i hopp att kommendanten helldre än att utsätta sig för en stormning, skulle frivilligt uppgifva platsen. Dä emellertid ryssarna lyckades förstärka sina stridskraftcr och
den svenskarna utlofvade hjälpen af de upproriske
folkstammarna, saporoyerna, uteblef, insåg Kari XII,
atl det slutligen icke återstod mer iin tvenne alternativ, antingen att upphlifva belägringen och draga
sig tillbaka eller att våga en afgörande batalj. Då
emeilertid ett ätertäg var förenat med stora svårigheter, alidenstund den naturliga reträttvägen öfver
Djneprfloden var omöjliggjord, sedan ryssarna upphrännL de hopsamlade farkosterna, återstod intet
annat än ati söka storma ryssarnas ställning.
Konungen, som i en strid några dagar förut
blifvit sårad i foten, såg sig tyungen att öfverlämna
befälet till fältmarskaiken Rehnskö}d. Denna var
ritan tvifvel en skicklig officer, men det bief ändock
ödesdigerb, att konungen icke själf hunde utöfva den
högsta ledningen. Samverkan de olika kolonnerna
emellan brast, man saknade konung Karls sammanhällande inverkan, hans ovanliga förmåga att snabbt
uppfatta och begagna sig af gynnsamma stridslägen.
Oahtadt det hjältemodigaste uppträdande af de svenska trupperna medförde sålunda den 28 juni 1709
ett nederlag för de förut sä segervana svenskarna.
Konungen hade liggande på en bår följt den högra
flygeln och, då båren krossades af en kanonkula,
låtit lyfia sig upp på en häst. Dä denna blef skju-
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ten toEs en annan häst, på hvilken konungen lyckacles uipnå tlängen, där han slutligen halft vanriräktig afbtoatortuEt placerades i en vagn och undkom
de ftirfUl]artde rYssarna.
UnEefär halften af Sodra skänska regementet
deltos T striden vid Poltava, den andra hlllften var
bortk"ommenderad under 0fverstelÖjtnant Silfverhieims befäI, men fick tillfäile att sedermera förena
sig med cten tiltbakavikande hären och bildade med
sita skvadroner eskort ät komrngen. De svenska
förlusterna i slaget voro betydliga-, och visa hvilken
lvsande tapperhe-L sont trupp'erna lade i dagen. Att
aiven Södå'skänska regementet hade att vidkännas
iiora forluster kan man- finna, då Sallerups skvadron
efter slaget
den nuvarande 4. skvadronen
räknade endast 37 man, af hvilka -mänga voro säiade. Af Haglösa shvaclron - den nttvarande 7'
skvadronen -i som före slaget räknade öfver 50 man,

återstodo endast l-6.
Emellertid }yckades dock den st'enska hären att
antrlida ett nägot sä när ordnat ätertåg, "19-".d+
komLngen var daktiös att föra befälet och modlöshet
och villrådignet giorde sig gäliande- ho-s de högre
befalhafvarnä, lätäan tillfä-Iief att rädda den svenska
hären så sis ur händerna, och in1ät sig i stället pä
en skainligiapitulation, hvarigenom hela armen gaf

sig fångeil. Iindast konungen^- qed ett ringa ftilj.e
krinde rädau sig öfver Dinelpr-floden och vidare till

Bender. Blandlkonung Karls folieslagare funnos 21
officerare, underofficeräre och civilmilitäre samt unEefar ett hundratal meniEe tiilhörande SÖdra skänska
ieEementet. af dessa ble-fvo dock en del fångna, dä

utsäncla i ett rekognoseringsuppdrag och
fördes liksom de öfriga svenska fångarne in till det
inre af Ryssland, claide tiII större delen omkommo.
Det var ändast ett ringa antal, som sedermera fick
återse fosteriorden.
Slaset vid Poltava var ett ärofulitnederlag gentemot en" mångdubbelt öfver1ägsen fiende, ett neder-
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lag soitr om icke olyckliga händelser tilistött, skuile
kunnat förvandlas till en iysande seger. Men den
pä slaget följande kapitu lalionen haäe varit obehöflig och förblifver en skamflack för de svenslia

vapnen.

Karls iångvariga uppehåll i TrLrsom nredf-cii.jt konungen
det. B.enderska dragonregementet på två'skvaciro[er,
af hvilka den ena f6rdesäf förut omnamnde ötverstej
löjtnant Silfverhielm. Med ali säkerhet ingick siriedes i dessa skvadroner hvad som fans kvafaf Södra
skånska regementet till häst. Dessa båda skvadroner utgjorde en slags lifvakt åt konungen och kontmo
sålunda äfven att deltaga i den s. k. kalrbaJilien i

.. Qlig..konung
kiei
bildades af de ryttare,

Render.

Dä konungen återvände till hemlandct me,lfiilide
rlessa skradroner, men anlände först ftera mirrraäer
efter kgnungen ^ till de svenska besittningarna r.id
Ostersjön. le Södra skånska ryttare, sonipå detta
sätt återvände
till svenskt område, kommo- meci få
'rndanta.g-aldrig tillbaka till hemlandet, utan stupaCe
eller tillfangntbgos antag)igen under sLridernir i

Pommern.

Regementets återuppsättnin g.

Under de långvariga krigen hade som förut
1ql.rynts rekryter och äfven hästar upprepacle gånger
tillförts regementet. Rekrvterna koiirmo i alnlanEet
från hemlandet, under del att hästarna anskaffacies
i de tr_akter, där hären rörde sig. Då det nLr blef
nödvändigt att återuppsätta regenientet, var det visserligen ingen br_ist på ma1slåp, men ilimpliga riclhästar stod det tleremo[ icke til'l att uppdriir-a] -ttas-

nrLs Stenbock, som fritt till uppgiiL ati-or.t-htr fi;p.yf,ret i Skrine inot dalskarna, §om, då de fingo recla
på svensliarnas olycka vid Poltava och derl dar»å

liiliande kapitulirtionerr. gjorde ansalser atL åteleriiila
Skane, ville emellertid skona rusthållarna och iclie
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Eenom alltför stränga åtgärder iaga dem i armarna
ää danskarna. Dettä iämte farhågän, att de danska
iympaiierna skulle taga öfverhand, föranJedde Stensom
b"ock att inlägga det- nyuppsatta.
-där regementet
gÖra
vaktfick
det
fästningf
i
MaTmti
sarnison
iianst. Först sedan Stenblck tillkämpat sig den lysände segern vicl Helsingborg och därmed rensat
Skåire frfn danskarna, slälrptes Sodra skånska regementet ut ur Malmö fas[ning och fick begifva,sig
till sina rusthäll. Regementets nyda,ning kuncl-e nu
försiEså i lugn och ro.- Vid en mÖnstring, som StennoctiEiatt fö"rrättade med regementet, befanns manskansnirmerären sä godt som-fulltatig, ltvaretnot llristvakänserna forLlaranäe voro ntånga. Likaledes r-ar ut:ustningen synnerligen bristfällig. Stora ansirängninuar Eioldes emellertid att fÖrbäftra denna. is1-ittterhet
Vur ä.,r.ral Örnstedt, som under tiden hemliommit
från äen r.yska fårlgettskapen. orrttrÖttlig att söka få
regementef i krigsdugligt shich. Regemgliets tjiinstgoiing kom att under denna tiden bestä i bevahning
i'or att-t hindra pesteus spridande i Skåne samt dehis
Earnjsorrsliänst'i Krjstiaästad. Sedan hade t'egenrenlångrarig vaktt.iänst lrirrgs
iet att uistå en ganska
-man befniade
landstigningar af
Skånes kttster, då
vakter och posteringar-1-!d
clanskarna. Sälunda iägo
-Kåseberga samt utefter SkäSkanör, Abekås, Ystad,
nes ostkust upp till YngsjÖ. iinder åren. 1712-14
nönstringar och
undergick regämentet upprepade mönstri
från år hafva
år från
svnps"tillstå.näet
inom
cletsamma
inom
synes tillständet
bättrats.

Vid en mönslring,

som fiil'rältatles af Fältmar-

skalken Gylienstierna 177+, fick sålunda regementet
och hästarna r'0ro bt'a
det vitsorä, att manskapet
-en
dei vakanser funnos, 1ikoch väl öfvade, men att
som bristfälligheter i munderingen.

Det hade emellertid kräft nära sex ilr fiir ati få
i detta skick och är ett vackerl vittnesbÖrd
ofr de uppoffringar, som rusthällarna underliastade

reEementet
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on-r, det niiiska arbete, soq regementets
chef 0rnstedt och hans officerare nedlade, ofta förenat med stora personliga ekonomiska uppoffringar.
Den 13 december 171+ landsteg Karl XII i
nårheien af Trelleborg efter 15 ärs bortovaro från
Sverige. Det var icke langre den ungdomiige hlälten, [-ärföraren med Guds nåde, sorn med gladt mod
Eätt att kämpa för sin rättvisa sak och som ryckt,
fiela nalionen' med sig. Det var nu en slagen'och
ensam man, härdnad i krigels skola, men som trots
nederlaE och ntotqångar visste att halla hufvudet
högt. Så forr, erneTl"ri-id J<onungett återkommit blef
def mera fart i rustningarna och då Kari bestämde
sig för att genom ett fä1ttäg mot Norge sÖka tvinga
Dänmark til=l fred, var regementet åter i fullt lrrigsdugligt skiclr.

sig samt

Norska fälttågen 1716-18.
Uncler vintern 1716 infiill en ovanligt strzing
kö1d, som isbelade sundet meiian I{elsingborg och
Som danskarna hade större delen af sin
Helsingör.
här i ii'ysklant1, var Seland blottat på trupper, hlarför en ländstigning därstädes skulle rönt endast rin-g.a
motständ. Töligen tryste Kzrr} XIi äfven en dylik
plan, ehuru han- med' sin vanliga ftiriigenhet icke
yppude den frir någon. Den skånska hären sammanäiög= nämligen tili T,untl och regeme{enl fingo ortid. Emellertid
der" att utr[sta sig fcir eu 1än[re
-landstigning
kunde
gick isen åter ripp,"intran någon
f'öretagas oclt lionurlgen bes-]i;t nu . atl genom ett
fred.
fältt;rö nrot Norqe söka f;r Danntarli att ingå
-och.
var
styrk-a
för
liten
med
äoch
brirjarles
Deita"
Visserligen
förbcredt.
iche tilhåckligt omsorgsfullt
-men måste snart därpii anintoe l(arl lk:istiania,
tradä återtåget. lln dei af irupperna sändes tillbaka
till Skåne, s'om nu på nytt hotädes af danskarna och
sjiilf slog si! ned i Lund frän att fÖrub
konungen
"bott
i Ystao vid-\räslergatan i en liten obehafya

Carl XII:s-huset.

4l

tvdliE bostad, som ännu stär kvar i ungefär samma
."ki.k", som då den hYste Karl XII.
General Örnstedt förde befälet öfver trupperna i
Skäne, och var oultröttiig att ordna fÖrsvaret, dä man
iru hade qrundade anleäningar att vänta en dansk
ianclstignirig. I(avalleriet vai spridt-längs kusterna
och in"struärat att afgiva B si§naiskott, om nägon
landstiErrins qiordes, h-varefter vårdkasar skulle antrindas"uteitei' treta irusten, sålunda ett fullständigt
sisnals\.stem. Ehuru det säg hotande ut, blef det
åo?t irigo,, landstigning af, utan l'örberedelserna till
ett nytb"fälttäg moI Norge lrunde ostÖrdt pägå'
På srund af erfarenheterna frän det fÖregäende
"förberedelserna mycket grundligi, hvarför
siordes
3ät .,i t-,.]a v[1sn och sommarelr 1718 gir'[i til] ällda,
innan operationerna kunde- tqga s.i1 bc;rjan' l'tirst i
hörian if seplenrber bröt SÖdia skånska regementet
tlJl' häst upp och ställde marslhen. genoDl Halland
uou mot norska gränsen, som af hela svenska hären
tiirierskreds i sl[tet af oktober" Inmarschen vertrroå tre holonner och delades SÖdra skånska
"tatia..
iåÅå^."tät med iika stor styrlia titl hvar och en af
ae- Uiaa sydiigaste kolonnerira' Norrmännen fölide
"sanima taktik, som ryssarna 1708 att draga
emellertid.
att {öriis r,illbaka, sedan de ödelagf sitt land fÖr
hindra
att
För
framlrängarrde.
svetiskatnas
iu'åru
ä.iiu t u-.ände konungen låvalleriet ända fram till
Glommenlinien, där deigruppelades vid de vikti-gaste
åtuåinånE.rtallena, ifrigl sysselsatta med alt förfäråiru "urå'lra, och flottär for att öfvergä Glommenalftenl t-nder tiden belägrade lionungen Fredriksstens fästning och del var-här som Karl XII:sljättesaEa fick sitf stut den 30 november, dä en dödande
[uTa ira" fästningen träffade honom, medan han
uppehö1l sig i löPgrafvarna.
Mecl honom gick Sveriges stormaktstid i grafven och med hoiom tycktes även mod, besinning
oöil' räOUurhet hafva försvunnit hos den svenska hä-
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rens befäl. Ilelägringen upphäfdes och svenska hären anträdde ätertäget med en fart, som nästan lik_
nade

flykt.

Tronfölidsintriger bör.jade sripa omkrinE

sig bland det hogre befälet. General-öinstedt

va?

dock en bland de -få, sonr ogillade ett dl1ikt hand_
lingssäit och försmådde
att dlltaga däri. " Han stack
i. stället. sin viiria i skidan med en ed aLt aldrigmer
draga,den.. Hemmarschen gick äfven nu genom
Halland och i början af 1ZI9 yar regementät åter

nere

i

Skåne.

Efter norska fälttagets snöpliga afsiutande kunde
man befara, att fienilen åter shull-e kasta sina blickar
på Skåne- !'örsvaret af ptovinsen uppdrogs nu åt
general .0rnstedt,. som dock inskrantite at[arderna
till bevahning
af liusterna medelst mindre infanteriafdelningar. Regenrenlot ficl< sålurrda lissa i luEn
och "r0 å rusthällen och man sökte efler"Easta f8"måga afhjälpa alla brister, som uppstått under det
norska fälttäget, hvilket isynnerhä[ gälde munderingarna, hvilka voro slitna bch iila åfuängna.
I)ftel larrgva riga de rha n d li nga r Iycl<a d es Sveriqe
dä erhålla fred försl med Danmärk och sedan mäd
Ryssland. Vilkoren voro hårcla. Stora lanctaftradelser mäste göras, svenska Östersjöväklet var darmåA
s1rrt,. ltyssinnd hrde [rrrr Iast tät vid östersjön och
Sverige neiisteg från sin stormaktsställning tili en stat
af andra ordningen.
rrrr

lll.

Regementets öden från Karl Xll:s död
till närvarande tid.
RegementeL gick rrrr en Jångvarig fredsperiod
till mötes. Uerreral Urnstedt, som.-varii regern'entets
chef under större delen af Karl XfI:s faitffig, utnämndes 1723 till fättmarskallr. Denne tappie karolin hade sålunda fördt regementet i 1g år säin chef,
men dessutom som befälha-fvare under flera år forut,
då den dåvarande chefen general Siromberg varii
bortkommenderad.
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Efier Örnsiedt fick regementet så mycket oftare
bvta chef. hvilkei ingaiunda var till dess fördel. I
däf r.yska' kriget 17{1 deltog icke Södra skånska
regementet

titl

häst, utan förblef kvar på sina rust-

håi}.

Dä Sverige 1757 invecklades
den store

till

i

i krig moi Fredrik

P-reussen, öfverfördes däremot regementet

fördes
nd. Kriqet
"a

emellertid dåligt och
rm,tn var vid krigsutbrotte[ use]l
utrustad. Visserligen visades prof på -enskild ^tapäfven i några
perhet och regenientet utmärkte sig
-ingen betydelse
ioirdr. strider," hvilka dock voro af
för utså nqerl a f kriget. -En sådan rrtkämpades 176[
vicl I{Irlr-,in, riärvjd-regementet glurde ganska afse-

la

Tvskla
"hela

mt,

st'ensl<a

ärdt förluster. I denna trä ff ning utmiirkte sig
korpralen Princk för en säd.q9 t-apperhe-t, att- han fä
daEär drilefter utnämndes tili officer. Princk avanceiici. sedan till r.yttmästare och .hef för Haglösa
r

shl.adron, clen nuvaiande 7. skvadronen, samt erhÖll
majors afsliecl,
-Efter detta krig, som fått namnet siLrår'iga krifrädsperiod med täta ,'hsi'56tnhyten
set. Iölide en lirng"Då
kriget med-RyssJand uthröt lTBB
Vir'l rng.'n.utet.
kcimmänderades en batälion af Södra skånska kava,lleriet att tjänstsöra yid flottan sirsom besättnings"
manskap på dåtidens stora tinjeskepp. Pri sä sätt
åel irI Legetttentet ati rieliugrt j det s. k.
i o*
",i
ViborcrslriL satloptrei I790, då svertska flottan, som
af clc"n rys[a b]ilvit instängd i Yiborgska t'iken,
gjortle eti lycliat genombrytningsfÖrsÖk.
Regementets namn, som under- Sveriges. stormaktstiä varit Södra sliånska kavalleriet, ändrades

180ö i,ill Skänska ltarabinierregementet. Likaledes
undergick regementets uniform,- som under a'lla dessa
år i fiufvudiak r,arit densamma som på l(arl XII:s
tic1, afsevärda förändringar. Den forna filthatten
utlrvttes mot en kolossal[ stor och hÖg trekaniig hatt,
s,rni 511. på tvären på hufvudet, roCken ersattes af
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en blå uniformsfracF med duhbla ratler linappar
och
fällkragc. . De gamia stinn[v*orna och kraE_
!l,"ltig
srörrarna synas. daremot hafva bibähåltits. i;il;Så
0.e b_reda gula elghudsremmarna för karbin.n,
rrutränl
vas.tian och sabeln.
urgiorde.'ät frr_
,Beväpningen
b!,1, r.yttarp.istoler och en'*k:t;;.sääa saUet-sl-t .
palarscn. I nrl0rme-n och bevripningen förlänade rvt_
taren något obeskrifligr tungr'o"nTtum[iil.--" -r"
efter denna namn_ och uniformsförändrinE
-blefKort
regemenret åter komrnerio"äi ;T"i'ii;;;.-'öä
k_onung Guslaf IV Adoif år iäöz i,;rr,tu*åä.r,.ii"i
Lrtrlinn at Sten,stra
§ap1l9on lirig. öfve_rförties ."-o.ii"-ä.iiog
*;ää;;
karabiniererna- till pommerni
mindre strlder,. tnen iterför,des reåan siln)nra år till
._1llt landsatres i ystad. Fritjande
tiii_
iX:1,^9.norde regementet den_ i Skåne mot dariskarnaa,-sam_
mandragna armen och använcl..'aa-'tiff ilatilräil_
ning föi att året ctärpå atergtlil ääa rusthåil.
Vid utbroitet af
.1818 års krig mobiliserades f.yra
skr,,adroner af Skånska
f.arat irriu?rägäentet, hvilka
i. slutet af maj, öfverförOes iran'Xor?C.on,
iill pom_
mern, j'ör am cliirifrån afmarschem filf UÅ.H;rå;ä.
Regemenret deJtog i en del ;il;;" iirio.,
mot
rrlannen. dock utan att få något särsltitdt f ranstiuftifu
sig' . Yp! plr!.t ii-ar.in:lroeraäes iiarä3'fi.y-tlarka
blntererna Eeneral Skjöidebrands kavalJeriiorääfnirä,
hvilken haäe tiil uppgiff ,tT iärfåiilr" de retirerande
danskarna. Dessa uppTrunnos uid b.y" Br;ffiil;ää;
de intaEit stäilnins. 'pVn var orgif'"än uf;äiauåffur,
besatta af såväl in"fanteri som artilleri. ljen
danska
styrkan u{,siordes af
;ro.
Skiölcle_
.ungefär-bp00
brand hadd'under sitt trätäi eäAJ.iä^ilrtng g00
man,
dä
-en det detac heringar Utirvii"'§äÄä.' Sa]rrää'"ärä
endast två af karabinlererrra.
ffi .f.ruOiåräiä;;;:
rande. t'ran nåEon rvekan giäk
.;;fiertid Skiötde_
brantt tilt anfati rn.d
af Mörnerska
_;[-.8;;ä.;;;;
husarerna
nuyarand,e
S1ä"piiq.åiää".urregemente
- i försia träffen och Karabinili;;d; två skvadro_

{,=
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i den andra. Då husarerna efter en väldsam
attack, efter att hafva ridit öfver de byn omgifvande jordvallarna och igenom de fientliga Iinjerna,
drogo sig tillbaka för att äter samla sig, blefvo de
utsatta frir eld frän det fientliga infanteriet, som åter
ner

ordnat

till

sig. Karabiniererna

beordrades då att framgä

anfall mot infanteriet och lyckades drifva detta
på flykten. Dagens pris tiilfaller med rätta Mörnerska
husarerna för deras Iysande tapperhet. Att emellertid äfven Skånska karabiniererna tagit en verksam
del i dagens framgång, visa förhrstlistorna. Husarerna förlorade sålunda på sina sju skvadroner 50
man döda och särade, under det att karabinierernas
förlustlista utvisa 20 man på tvä skvzrdroner.
Efter fäktningen vid Bornhcift följde regementet
med hufvudarmen västerut ända in i Belgien till
trakten af tsryssel. På sommaren anträdde rege-

mentet återmarschen til1 NIecklenburg, hvarifrån det

insheppades och öfverfördes

till

Sverige.

Detta yar regementets sista fältiåg, ty dei deltog icke i norska kriget 1814.
Sedan dess har en 100-årig fred rådt, under
hvilken regementet litrrsom hela svenska arm6n
gått framät och utvecklats, om det ocksä gått endast gradvis och längsamt. Ar 1822 fick det äter
ändra namn, erhöll nämiigen då sitt nuvarande
Kungl Shånska dragonregementet. Elfva år därefter
skedde en omorganisation sä tilI vicla, att de fömtvarande åtta skvädronerna om 125 man hvar delades
på tlo skvadroner om 100 man hvar. Indelningen
pä tio skvadroner har sedan bibehållits till närvarande tid.
Genom beslut å urtima riksdag 1892 ombiidades
regementet till värfvat, därigenom att_rusthållsnummer, som blefvo vzrkanta, ersattes med värfvat manskap. Samtidigt härmed böriade ett kasernetablissement uppföras I Ystad, diL regementets r.interskolor
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förlades första äret 1892, under det att- regements;ö6"; forifarancle ägde lum å Liunghyhed'
Nio år därefter elier 1901 antogs den nuvarande
iraroraningen, trvarigenom indelningsverket af skaffa-

Kasernetablissementet'

des och reEementet

I;åää;i'iå;;i. i

blef garnisonct'at. med Ystad som

iamtr"ano därrned uividgades etatnma alla tio
blissementet, sa att-ääi-ittottt liunna.rl
endasl tillsr.liutnatl"t
och Lfä"g;rilJ
skvadronerna
-oinin g sli I at s vid' re gementets
"
tiirtaiii g

;tää ;ä;ää'

försättande Pä krigsfot'

Förteckning

t:,

i'.:
,|.:

öfver fältslag, mindre strider och skärmytslingar
i hviika regementet cleltagit.
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