
1/2nd London Heavy Battery, Royal Garrison
Artillery, Territorial Force
Indledning

Det følgende præsenterer brudstykker af historien om det ene af de to tunge batterier fra London Heavy
Brigade, Royal Garrison Artillery, Territorial Force, og omtaler 1/2nd London Heavy Battery's første
egentlige krigsindsats den 22. april 1915. Det er givet, at batteriets krigsdagbog kunne fuldende historien,
men den har jeg desværre ikke haft mulighed for at studere. Hvis det var et puslespil, kunne man sige, at
det meste af rammen er til stede og at der er tilstrækkeligt med brikker til, at man kan få et indtryk af,
hvad billedet forestiller.

Forhistorien

1st og 2nd London Heavy Battery, Royal Garrison Artillery, blev oprettet pr. 1. april 1908 som en del af
Territorial Force. Soldaterne kom fra 1st London Engineers (Volunteers), som efter kort tid kom til at
mestre de færdigheder, som deres nye våbenart stillede.

Som en administrativ foranstaltning de to batterier samlet i London Heavy Brigade, Royal Garrison
Artillery, der i fredstid hørte til 1st London Division. Ved mobilisering indgik batterierne og deres
tilhørende ammunitionskolonner i henholdsvis 1st og 2nd London Division.

Mobilisering

Da Første Verdenskrig brød ud, mobiliserede 2nd London Heavy Battery sammen med sin division, som
hurtigt forskød til beredskabsområde i grevskabet Hertfordshire. Divisionsartilleriet var samlet om byen
Hemel Hempstead og det tunge var stationeret i byen Kings Langley.

I november/december 1914 dubleredes alle enheder i Territorial Force, hvorved stambatteriet blev til
1/2nd London Heavy Battery, mens det nye batteri, reservebatteriet, fik betegnelsen 2/2nd London Heavy
Battery. Mine kilder belyser ikke denne del af batteriets historie, men analogt med øvrige Territorial Force
enheder, så vil den del af mandskabet, der ikke ønsker at melde sig til oversøisk tjeneste, blive udskilt af
stamenheden og overført til reserveenheden, som herefter blev bygget op til næsten fuld krigsstyrke. I
marts/april 1915 dubleres reserveenhederne, hvorved 3/2nd London Heavy Battery opstår.
Reserveenhederne (benævnt 1st Reserve, senere 2nd Line) indgik i forsvaret af England og tjente som
personelerstatning for den aktive enhed (benævnt 2nd Reserve, senere 3rd Line).

Divisionsartilleriets uddannelse er beskrevet i bogen The London Gunners Come to Town - Life and
Death in Hemel Hempstead in the Great War (Kilde 2), der dog ikke omtaler specifikke hændelser ved
det tunge batteri.



Pièces d'artillerie anglaises en Belgique.

Til fronten

Batteriet, der var under kommando af major H.B. Brown, afsejlede til Frankrig den 15. marts 1915 og 
ankom til Béthune (i Frankrig) den 19. marts 1915, for herefter at blive sendt til fronten ved Ypres (i 
Belgien).

De to 4,7" feltkanoner ser ud til at være fotograferet i 1914, jf. underteksten; l'Illustration var et fransk 
ugeblad.

Se QF 4.7-in Field Gun for en omtale af pjecen og de tunge artilleribatterier i Territorial Force.



Second Battle of Ypres, 22. april til 25. april 1915. 
Fra Kilde 3.

Ved fronten

Batteriet kom ikke til at kæmpe sammen med 2nd London Division 1), idet den engelske hær omkring
dette tidspunkt begyndte at udskille de tunge batterier fra infanteridivisionerne og samle dem i
artillerigrupper, der disponeredes på korps- eller arméniveau.

Sammen med canadiere og franskmænd

Batteriet blev afgivet til støtte for operationerne ved Ypres (Det andet Slag om Ypres) i ramme af No. I
Group Heavy Artillery Reserve.

Den nordlige del af stillingerne om Ypres blev holdt af den 45. (algierske) Division (General
Quiquandon) - se Efterskrift - der på sin venstre fløj havde 87. (franske) Reservedivision (General Roy)
og på højre fløj 1st Canadian Division (Generalløjtnant E.A.H. Alderson).

Batteristillingerne var placeret bag Bois de Cuisiners (der på engelsk blev kaldt Kitchener's Wood).



Kitchener's Wood ligger midt i centrum af den øverste halvdel af kortet.

Den første anvendelse af krigsgas

Om eftermiddagen den 22. april 1915 blev 45. (algierske) Division udsat for den første brug af krigsgas
(klorgas).

Resultatet blev, at hovedparten af de algierske enheder i frontlinjen brød sammen - mange døde, nogle
flygtede, mens andre igen trak sig mere planmæssigt tilbage. Den canadiske officielle krigshistorie
anfører, at den eneste bemandede stilling, der herefter var tilbage bag den franske linje, var et batteri
udrustet med 4,7" feltkanonerkanoner (ca. 800 m vest for St. Julian).

Der blev efterladt et godt 4 km bredt hul i frontlinjen, hvorigennem der nu strømmede tyske enheder af
det XXVI Reservekorps (General von Hügel); reservekorpset bestod af 51. Reservedivision og 52.
Reservedivision.

A London Heavy Battery in Action.

Et postkort i serien Official War Photographs (Series 16, No. 105), udgivet af Daily Mail.

Teksten på bagsiden af kortet lyder:

A London Heavy Battery in action. One of the gunners is seen bringing a shell to the breech of the gun.

Den 1. Canadiske Division, der stod til højre for og længere bag den algierske division, indsættes for at
lukke hullet, og to bataljoner - 10th Bn. (10th Canadians) og 16th Bn. (Canadian Scottish) - foretager
natten mellem 22. og 23. april et modangreb, hvorunder de tilbageerobrer 2nd London Heavy Battery's
kanoner.



The Canadian's night attack "that saved the situation" at Ypres.

Situationen er afbilledet på dette samtidige postkort, der har kilde hos Illustrated London News.

Kortet er udgivet som nr. 6 i serien "Great War Deeds". Af bagsiden fremgår følgende:

Canadian Scottish and the 10th Infantry recapture the lost 4.7's at the point of the bayonet.

Modangrebet var planlagt til at foregå samtidig med et angreb, som den algierske division ville sætte ind.
Dette angreb fandt dog aldrig sted; sandsynligvis var divisionen for svækket til at kunne gennemføre en
koordineret indsats.

A close Shave. 
Fra et samtidigt postkort tegnet af Edgar A. Holloway.

Da canadierne senere måtte trække sig tilbage, havde de ikke mulighed for at føre de fire tunge kanoner
med, og ødelagde den ammunition, der var oplagt omkring kanonerne.

Der var afsendt en motorordonnans til 3rd Canadian Field Artillery Brigade med ordre om at sende heste



frem, men da ordonnansen ikke var i stand til at finde frem til afdelingens kommandostation, vendte han
næste dag tilbage med uforrettet sag (Kilde 9).

The Second Battle of Ypres 1915,
Battle of Gravenstafel Ridge.
Situationen den 22. april 1915, klokken 19:00. 
Fra Kilde 10.

En canadisk officer rapporterede (Kilde 5), at der tidligere måtte være kæmpet hårdt om kanonerne, da de
blev løbet over ende (før mørkefald), idet området var fyldt med lig af englændere, turco'er og tyskere.

Geschichte des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 238, omtalt i Kilde 10, citerer en beretning fra
Oberleutnant Mattenklott, der var chef for 8. Kompagni, II. Bataljon, 238. Reserveinfanteriregiment, 52.
Reservedivision:

"... On the southern edge [of the wood] we found four large, heavy guns of the London Garrison Artillery
Regiment. The whole wood was full of munitions bunkers and huts. In one of these we found two Indian
soldiers (one was wearing an English medal). They were both suffering severely from the effects of the
gas. Later we had them taken back to the rear..."

Den engelske øverstkommanderende, Field-Marshal Sir John French nævner tabet af batteriet i sin
indberetning til den engelske krigsminister (Kilde 4): "The 2nd London Heavy Battery, which had been
attached to the Canadian Division, was posted behind the right of the French Division, and, being
involved in their retreat, fell into the enemy's hands. It was recaptured by the Canadians in their counter-
attack, but the guns could not be withdrawn before the Canadians were again driven back." Sir John
French tilføjer, at man ikke på nogen måde kan bebrejde den franske division, at den måtte vige, når nu
fjenden tillod sig at bruge den slags metoder mod en tapper og ædelmodig modstander ...

Afslutning

Den næste oplysning jeg har om batteriet er fra december 1917, hvor en passus i 9th Heavy Battery, Royal
Garrison Artillery 1914-1918 2) omtaler, at dette batteri i december 1917 overtager 1/2nd London



Battery's kanoner, som da indgik 25th Brigade, RGA, der støttede 8th Corps ved Passchendaele.

Kilde 3's samlede oversigt over det engelske artilleri pr. 11. november 1918 nævner, at 1st og 2nd London
Heavy Battery, nu udrustet med 60-pdr feltkanoner, indgår således på arméniveau:

Royal Garrison Artillery Tilhør 60-pdr kanon 6" haubits

13th Brigade (Mobile) Third Army 22, 1/2 London 201, 379

42nd Brigade (Mobile) Fifth Army 124, 1/1 London 237, 323

Et batteri 60-pdr feltkanoner, ca. 1917. 
Fra et samtidigt amerikansk postkort.

Ovennævnte organisation er resultatet af en omstrukturering af det tunge artilleri, der påbegyndtes i
december 1917. I den forbindelse nedlægges tilsyneladende den 25th Brigade, der hidtil havde rummet
1/2nd London Battery.

Endelig nævner kilde 11, at de to reservebatterier - 2/1st og 2/2nd London Heavy Battery - var
garnisoneret i henholdsvis Colchester og Hollesley.

Supplerende materiale

En supplerende artikel - Om den første brug af krigsgas 22. april 1915 - gengiver uddrag af hæftet
Beskyttelsesmidler mod Atom-, Biologisk- og Kemisk Krig af oberstløjtnant A.V. Skjødt, tidligere
Forsvarets ABC-tjeneste. Hæftet blev udgivet i anledning af Tøjhusmuseets særudstilling 30. november
1990 - 28. april 1991, København 1990.
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11. Royal Artillery, Home Forces, fra The Storey of the British Army in the First World War.
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Kilde 10 fortjener at blive fremhævet specielt, som et tilbundsgående studium af det Det andet slag ved
Ypres. Hjemmesiden dokumenterer et meget omfattende, og igangværende, studium af slaget foretaget af
Joanna Legg (født Parker), i samarbejde med sin far, pensioneret oberstløjtnant Graham Parker. Engelske,
tyske og franske kilder kombineres og præsenteres på forbilledlig vis.

Efterskrift - Skydeterrænet i Lydd

Lydd er et skydeterræn i Kent.

Før og under Første Verdenskrig var det et væsentligt element i Royal Garrison Artillery's tilværelse.

Unloading 4.7 Gun, Royal Garrison Artillery, Lydd, ca. 1913.
Fra et samtidigt et postkort.



4.7 Gun Battery in Action, Royal Garrison Artillery, Lydd, ca. 1913.
Fra et samtidigt et postkort.

Lydd var således også hjemsted for en af artilleriets tre Siege Artillery Schools.

Området blev også anvendt til forsøg med forskellige eksplosivstoffer, og det er herfra, at stoffet Lyddite
har sit navn.

Efterskrift - Om 45. (algierske) Division

45. (algierske) Division (General Quiquandon) bestod i april 1915 af:



90. Brigade:

2e bis Zuoaves de marche (3 bataljoner)
1er Tirailleurs de marche (3 bataljoner)
1er Battaillon d'Afrique
2e Battaillon d'Afrique

91. Brigade:

7e Zouaves de marche (3 bataljoner)
3e bis Zouaves de marche (3 bataljoner)

1 eskadron/Regiment de marche de Chasseurs d'Afrique

3 artilleriafdelinger (groupes) (75 mm)

Kilde: The Great War 1914-1918, Battle Study: The Second Battle of Ypres.

Postkortene med paradeuniformer var på et tidspunkt til salg hos GermanPostcard.com.

Kortene er signeret A. Palm de Rosa, der måske er identisk med den svenske maler Anna Palm 
(1859-1924), der i 1901 giftede sig med den italienske officer de Rosa.



Fransk 75 mm feltkanon, ca. 1914. 
Fra The Great War in a Different Light.

De her viste uniformer giver et indtryk af enhedernes uniformer i 1914.

I løbet af 1915 blev uniformerne i nogen udstrækning tilpasset livet i felten og blev knap så spraglede. 

Se også: Uniformsplancher - Om franske kolonitropper, 1914.

Efterskrift - Canadiske skuldermærker



Efterkrigstidens arvtagere til 10th Bn. (10th Canadians) - 1st Bn. The Calgary Highlanders og 1st Bn. The
Winnipeg Light Infantry - og 16th Bn. (Canadian Scottish) - 1st Bn. The Canadian Scottish Regiment
(Princess Mary's) - fik i 1934 tilladelse til at føre et messingmærke med et egeblad og et agern til minde
om angrebet på Kitchener's Wood.

En henvisning i The Uniforms of the Scottish Regiments af R. Money Barnes, Seeley Service & Co., 
London, ca. 1965, bragte mig på sporet af historien, som kan læses på The Calgary Highlanders 
hjemmeside, hvorfra også gengivelsen af mærket stammer.

Per Finsted

Noter:

1) Fra 11. maj 1915 benævnt 47th (London) Division. Divisionen blev sendt til Frankrig samtidig med 
batteriet, men blev indsat ved kampene om Festubert - 15. til 25. maj 1915 - ca. 50 km syd for Ypres.

2) 9th Heavy Battery R.G.A. 1914-1919, et Naval & Military Press genoptryk af originalen fra 1919. 
Bemærkningen findes på side 10, blandt de 15 sider, der er tilgængelige som pdf-fil. 




