
Gardehusardivisionen
af Højberg
(Chakoten 1969/2)

I 1845 var der sket visse ændringer i husarernes uniformering. Bl.a. var den høje cylindriske chakot
(model 1837) blevet udskiftet med en ny lavere og nærmest konisk facon - en "stiv" udgave af den bløde
ungarske felthue. Uniformsbestemmelserne af 1845 for "Tjeneste under gevær" foreskriver følgende
påklædning:

"Pels eller dolman, lyseblå klædesbukser med hvid passepoil, chakot med fangsnor og hestehale, men
med overtræk, patrontaske, sabel og i sabeltaske med overtræk. Når dolman bæres, da tillige skærf."

Hertil må bemærkes, at kun officerer havde overtræk (af sort voksdug) til chakot og sabeltaske. Af
adskillige billeder fra Treårskrigen fremgår det endvidere, at skærfet ikke har været brugt, og at
hestehalen (den sorte svejf) heller ikke har været anvendt i felten.



Den på planchen viste uniform med antrukken pels var den, hvori Gardehusardivisionen paraderede for
Frederik VII på Rosenborg Eksercerplads før afmarchen til krigsskuepladsen i 1848.

Chakoten er af model 1845. Forfærdiget af læder, beklædt med sort filt. Sort læderskygge, sort
lædernakkeskærm, sort hagerem, sort læderkant foroven og forneden. Foroven 2 rundgående hvide
galoner, den øverste lidt bredere end den nederste. Foran under kokarden (rød med hvid ring) et kronet
skjold af hvidt metal, visende tre løver og hjerter. Den dobbelte cordon og fangsnor skulle egentlig have
været hvide med en rød tråd, men den røde farve er forsvundet på grund af vask og pibning. Fangsnoren
er lagt om halsen på manden og fastgjort til chakot 'en med en knebel, stukket gennem en metalring øverst
på chakot 'en bagpå.

Pelsen er kraprød med kantning af sort lammeskind. Hvide snore etc. På brystet 19 rækker á 5 tinknapper.
Den dobbelte bæresnor (mantelkæde eller mantekets) bæres omkring halsen. Den er hvid og
sammenbundet på ryggen med en knebel.

Bukser Lyseblå med hvid passepoil langs benenes ydersømme.

Støvler Sorte med jernsporer.

Alt lædertøj Hvidt med hvide metalspænder. Livremmen er spændt under pelsen, karabinremmen ligger
over patrontaskeremmen. Sort patrontaske.

Ryttersabel model 1843. Jernfæste, læderklædt greb med messingtråd i riller. Jernskede med 2
bæreringe. Sablens samlede længde 105 cm. Sortbrun håndledsrem med læderkvast.

Sabeltaske: Lyseblå med kraprød takket kant og hvid mellemsnor. Kongens kronede navneciffer i hvidt.
Bagside og yderkant om forsiden af brunt læder.

Karabin: Husarerne var normeret med glatløbet karabin M 1830. Denne havde det gamle flintlåssystem.
Siden 1842, da husarregimentets skytteeskadron blev nedlagt, skulle hver eskadrons 4. deling have været
udstyret med bagladerifler, kammerladningskarabin M 1841 (Løbnitz). I modsætning til andre
rytterkarabinmodeller havde Løbnitz-karabinen ikke karabinstang med ring (på karabinens venstre side, til
fastgørelse i karabinbandolerets karabinhage), men kun en ring på skæftets venstre side, bag låsen.
Hegermann-Lindencrones frivillige husareskadron (reserveeskadronen) var i sin helhed udrustet med
disse karabiner. Forladekarabinerne havde ladestok af stål, som hang ved højre side i en rem fra
patrontasken. Under march førtes karabinen på hesten, med piben nedstukket i en cylindrisk karabinsko
ved skaberakkets højre forkant (brunt læder) og i øvrigt fastholdt til sadlens forsvidsel med en rem, der
snoedes om karabinen ved låsen. Skæftet kom herved til at hvile mod rytterens lår.

På hesten

Seletøj: Sort med jernspænder. Dekoreret med snekker - også kaldet snogepander.

Jernbidsel.

Jernstigbøjler.

Valdrappet, der fastholdes til sadlen med sorte remme, er kraprødt med lyseblå, takket kant og hvid
mellemsnor. Frederik VI's kronede navneciffer i forhjørnerne. Lyseblå mantelsæk, fast- spændt til sadlens
bagsvidsel med 3 sorte læderremme. Bag rytteren, men foran mantelsækken hænger på hver side en hvid
fouragesæk.


