Kavalleriskvadron 2008 - Generalmönstring
År 2008 var det 350 år sedan Skåne blev svenskt genom freden i
Roskilde. Samma år sattes det första svenska regementet i Skåne upp,
Skånska ryttarna, sedemera Kongl. Skånska husarregementet K 5.
Traditionsbevarande förband för alla de forna skånska kavalleriregementena är idag Södra skånska regementet P 7.
Inom Riksförbundet Sveriges militärkulturhistoriska föreningar,
RSMF, finns sex traditionsföreningar med beridna kavalleritroppar,
fem skånska och Smålands husarer, som visar det svenska kavalleriet
vid sekelskiftet 1800-1900.
Med anledning av 350-årsminnet av Roskilde och de Skånska ryttarna
bildades av föreningarna under medverkan av RSMF
Kavalleriskvadron 2008. Syftet var gemensamma övningar samt
förevisningar till häst i anslutning till P 7 Regementets dag på
Revingehed söndagen 21 september. Sammanlagt ett femtiotal ryttare
samlades då och kunde åter ses spränga fram över heden i
galopp.Förberedande övningar ägde rum på Ravlunda skjutfält fredag
19 och lördag den 20 sept.
Skvadronen inledde söndagens invigningsceremonin med avlämning
till arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik till häst och
fortsatte sedan på eftermiddagen med en egen uppvisning.

Svenska historiska skvadronen består av Kgl Skånska Kavallerisqvadronen och Smålands husarer. Mer information om dessa finns på
internet: www.kavalleri.se och www.smalandshusarer.se

Kavalleriskvadronkvadron 2008 vid avlämning på Ravlunda

Arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik
jämte adjutant och standarförare
Skvadronen rider fram på Revingehed

Kavallerisqvadron 2008 med de forna kavalleriregementenas
standar uppställda för avlämning till Arméínspektören varvid
han höll följande korta tal:
”Skåne blev svenskt för 350 år sedan och då sattes det första
svenska ryttarregementet upp här. Det gläder mig att jag idag till
häst kan inspektera den Historiska skvadronen som levandegör
minnet av de skånska husarerna vars traditioner idag förs vidare
av dagens Södra skånska regemente.
Husarernas kraft, snabbhet och framåtanda har i dagens
moderna armé övertagits av våra mekaniserade förband som ni
också kommer att möta i aktion här idag.
Husarer - jag tackar er och jag stödjer er militärkulturhistoriska
gärning att hålla glöden levande från våra föregångare till häst.
Skvadronschefen återtar befälet.”

