Om Bikaner Camel Corps, 1914-15
Indledning
Kamelkorpset fra Bikaner (staves også Bikanir) hører til de enheder, som de lokale indiske regenter
stillede til rådighed for den indiske regering. Selvom korpset uofficielt fører sin historie tilbage til 1465,
da den første fyrste, Rao Bika, kom til Bikaner, blev det reelt først oprettet i 1889.
Kamelkorpset (= Risala) blev opkaldt efter daværende Maharaja Ganga Singh af Bikaner, hvorved navnet
Bikaner Ganga Risala opstod. Under forskellige navne fungerede korpset som kamelbereden enhed frem
til nedlæggelsen i 1975; i dag føres navnet videre af en lokal grænsegendarmenhed (Border Security
Force).

Regimentsmærke
Bikaner Camel Corps, ca. 1914.
Fra Kilde 1.

Bikaner Camel Corps / Bikaner Ganga Risala
Bikaner Camel Corps - Historisk resume
1889: Bikaner Ganga Risala (Imperial Service Troops)
1925: Bikaner Ganga Risala (Indian State Forces)
1951: Ganga Jaisalmer Risala (ved sammenlægning med Jaisalmer Risala)
1955: 13th Battalion, The Grenadiers (fra 1922: 4th Bombay Grenadiers) 1)
1975: Bataljonen blev omdannet til almindelig infanteribataljon

Bikaner Ganga Risala, Sowar (menig).
Tegnet af A.C. Lowett, 1910.
Postkort fra National Army Museum, London.
Soldaten er en Rathore Rajput.
Fanebånd
China 1900; Somaliland 1901-04; Suez Canal; Egypt 1915-17.
Om Bikaner
Bikaner var en selvstændig stat (ca. 37.000 m2), beliggende i den nordlige del af Indien (Rajputana), med
ca. 585.000 indbyggere i 1901 2).
Hærstyrken talte 1.516 mand (1911), af hvilke 805 hørte til Imperial Service Troops (Bikaner Ganga
Risala med 450 mand; Sadul Light Infantry med 355 mand).
Den indiske Generalstabs rapport fra 1911 betegner de resterende enheder som "... of no military value ..."
(Kilde 1), mens kamelkorpset allerede på dette tidspunkt havde høstet hæder for sin indsats i Kina og
Somaliland.
Gengivelser af kamelkorpsets sadler viser dem som ganske lange; de skulle kunne tage to mand, hvilket
giver en stor fleksibilitet ved tab af ridedyr.

Tiden før Første Verdenskrig

Straks efter oprettelsen af kamelkorpset blev der bud efter det, dog uden kameler. 400 mand med
Maharajaen i spidsen afgik den 1. september 1900 til Kina for at bistå England med at nedkæmpe
Boxeropstanden.

Løjtnant William George Walker, 4th Gurkha Rifles,
der gjorde tjeneste ved Bikaner Camel Corps,
fik Victoriakorset 22. april 1903.
Fra Campaigns & Wars 1862-1914 (Haileybury) 3).
Korpset var fremme i Tientsin i slutningen af oktober, hvor de egentlige kampe dog var overstået.
Regimentet gjorde tjeneste frem til 26. maj 1901 ved sikring af forsyningskolonner og øvrig
bevogtningstjeneste.
I 1903 var der igen bud efter regimentet, denne gang med kameler.
Kampene mod The Mad Mullah 4) i Somaliland krævede indsættelse af kamelberedne enheder og her
kom de ørkenvante soldater fra Bikaner til deres ret. 215 mand og 250 kameler forlod Indien 10. januar
1903 med kurs mod Somaliland.

Bikaner Camel Corps, 1905 5).

Bikaner Camel Corps, 1912. Fra en side fra The Graphic, december 1912.
Set til salg på Internettet.
Yderligere 50 mand og 150 kameler tilgik i oktober 1903 til erstatning for tab.
Indsatsen varede frem til 1904.
Jeg har ikke været i stand til nogen nærmere beskrivelse af estandarten. Eventuelle oplysninger
desangående modtages med interesse.

Bikaner Camel Corps, 1898.
Fra Kilde 5.

Kamelerne
Dr. Sumant Vyas, National Research Center on Camel, Bikaner, oplyser i Kilde 3, at Bikaner Ganga
Risala anvendte kameler af racen Jaisalmeri, der hører til blandt de ypperste kameler 6).
Jaisalmer 7) var en nabostat til Bikaner, der selv har en stor kamelbestand. Det var nærliggende at antage,
at det var disse kameler, der blev brugt, men Maharajaen valgte åbenbart det bedste af det bedste til sit
kamelkorps.

Maharaja Sir Ganga Singh af Bikaner, ca. 1910 8).
Fra Kilde 2.

Maharaja Sir Ganga Singh af Bikaner
Efter de bedste traditioner i Imperial Service enhederne førte også Maharajaen af Bikaner ved flere
lejligheder personligt sit regiment.
Han deltog således i felttoget til Kina og var til stede i Ægypten under det tyrkiske angreb i februar 1915.
Ved Første Verdenskrigs udbrud stillede han sig - på lige fod med de øvrige omkring 700 lokale fyrster sig selv og sine ressourcer til rådighed for den indiske regering.
Han finansierede samtidig 500 ridekameler, der hurtigt blev sendt til Ægypten.
Selv blev han sammen med den 70-årige Maharaja af Jodhpur, generalløjtnant Sir Pertab Singh, udvalgt
som repræsentanter for de indiske selvstændige stater og rejste til Frankrig sammen med Det indiske
Ekspeditionskorps 9), hvor han gjorde tjeneste frem til 1915.
Han var netop på vej tilbage til Indien og gjorde holdt i Ægypten, da det tyrkiske angreb mod
Suezkanalen var forestående...

Første Verdenskrig

Sadul Light Infantry, Havildar (sergent), ca. 1910.
Fra Kilde 2.
Kamelkorpset blev mobiliseret i august 1914 og forberedt på oversøisk deployering. Korpset blev
forstærket med mandskab fra Sadul Light Infantry, Bikaners anden Imperial Service enhed.
Sadul Light Infantry kom ikke til at gøre tjeneste som selvstændig enhed, men fungerede som
personelerstatningsenhed for Bikaner Ganga Risala under hele Første Verdenskrig.
Sergenten, med det imponerende skæg, er en Rathore Rajput.
Styrketal og organisation
Chefen for Bikaner Ganga Risala var oberstløjtnant Thakur Jeoraj Singh, der havde de engelske officerer
major A.K. Rawlins (24th Punjabis) og kaptajn A.J.H. Chope (2nd Gurkha Rifles) tilknyttet som rådgivere
(Special Service Officers).
Tabel 1: Styrketal

Officerer Mandskab

Hjælpere Kameler *) Heste

Reglementsbestemt styrketal

16

434

81

548

--

Aktuelt styrketal pr. august 1914

17

477

96

600

2

*) Tallet omfatter både ridekameler og pakkameler. Oplysningerne i tabellen stammer fra Kilde 1.

Bikaner Camel Corps, ca. 1914.
Fra Microsoft Encarta Online Encyclopedia.
Korpset forlod Bikaner i slutningen af august, og ankom via Karachi til Suez den 30. oktober 1914.
Korpset var organiseret i 6 kompagnier:
4 kompagnier bestående af Rathore Rajputs,
1 kompagni af Shekhawat Rajputs, Bhatti Rajputs, Kaim Khanis
1 kompagni sammensat af andre grupper.

Suezkanalen (1914-1917)
Kamelkorpset blev indsat i bevogtningen af Suezkanalen, i første omgang ved Kantara (Sektor 3) og
påbegyndte patruljering på østsiden af kanalen 10). Korpset blev forstærket med 2 ægyptiske
bjergkanoner 11), et ægyptisk kamelberedent ingeniørdetachement og en engelsk telegrafdeling.

"Flanagan with Bikanir Camel Corps."
Fra fotoalbummet
Great Grandad Wood's Gallipoli
(Maz Hewitt).
Billedteksten stammer fra det oprindelige fotoalbum, og "Flanagan" er muligvis en kammerat til Maz
Hewitt's oldefar, der at dømme efter andre billeder gjorde tjeneste ved East Lancashire Divisional Signal
Company, senere 42nd (East Lancs.) Divisional Signal Company.
Kilde 1 oplyser ikke telegrafdelingens tilhørsforhold, men da divisionen principielt var den eneste
engelske enhed i Ægypten på dette tidspunkt, er det er sandsynligt, at delingen netop kommer fra omtalte
telegrafkompagni. Enhedshistorien 12) nævner dog ikke noget om samarbejdet med Bikaner Camel
Corps.
Interessant er det under alle omstændigheder, at denne engelske telegrafsoldat har anlagt turban, hvorved
han naturligvis ikke vil skille sig ud fra de indiske soldater på samme måde, som hvis han havde båret
tropehjelm.
Muligheden for en ren opstilling til ære for fotografen, er naturligvis til stede, indrømmet, men jeg synes,
at min teori lyder plausibel.
Yderligere fik dele af Bahawalpur Imperial Service Mounted Rifles tildelt ægyptiske kameler og tilknyttet
Bikaner Camel Corps 13). De beredne infanterister fra Bahawalpur var i forvejen forstærket med dele af
Alwar Imperial Service Infantry. Kamelkorpset kom herved op på i alt 8 kompagnier.
Træfningen ved Bir-el-Nuss (Bir-en-Nuss) (Kort 1, Punkt 1)

Træfningen ved Bir-el-Nuss, 20. november 1914, mellem en patrulje
fra Bikaner Camel Corps og tyrkiske enheder,
hvis hvide flag fejlagtigt antyder, at de vil overgive sig.
Fra The Memorable Desert Battle for Egypt
(Great War in a Different Light).
Den 20. november 1914 blev en patrulje bestående af kaptajn A.J.H. Chope, en indisk officer samt 20
underofficerer og menige 14) involveret i den første træfning mellem engelske og tyrkiske enheder på
dette frontafsnit, der fandt sted ved Bir el Nuss, ca. 30 km øst for Kantara.
Kilde 7 omtaler kampene således:
"A patrol of the Bikanir Camel Corps ... encountered a force of some 200 Bedouins and Turks ... near Birel-Nuss, and in spite of the enemy's treacherous attack, due to the abuse of the white flag, extricated itself
successfully from a somewhat difficult position.
Our patrol, which lost one Indian officer and twelve other ranks killed and three Sepoys wounded,
inflicted some sixty casualties on the enemy. For their gallant conduct on this occasion, No. 1534 Sepoy
15) Ali Khan was awarded the Indian Order of Merit, 2nd Class, and No. 115 Sepoy Faiz Ali Khan the
Distinguished Conduct Medal."
Kilde 7 føjer til, at patruljen var ledsaget af nogle spejdere fra den ægyptiske kystvagt, der viste sig
ganske illoyale, idet de overgav sig til fjenden, på en måde der mest af alt lignede desertering.
Fortsat patruljetjeneste

Maharaja Sir Ganga Singh
af Bikaner, ca. 1915.
Fra FirstWorldWar.com.
Pr. 1. januar 1915 oplyses korpsets placering som færgehavnen ved Ismalia (Sektor 2), med et kompagni
fordelt i Sektor 1 (El Kubri) og to kompagnier i Sektor 3 (Kantara). Patruljeringen på Sinaihalvøen
fortsættes og patruljer holder kontakt med de tyrkiske enheder under deres fremrykning mod Suezkanalen
16).
Korpset var som sådan ikke involveret i det tyrkiske angreb natten mellem 2. og 3. februar 1915, men
bemandede sine forsvarsstillinger, for en tid under kommando af Maharajaens selv.
Under det tyrkiske tilbagetog deltager patruljer fra korpset i den første forfølgelse af fjenden. De engelske
enheder i Ægypten har dog ikke kræfter til at iværksætte en egentlig modoffensiv, så da man efter et par
dage konstaterer, at tyrkerne har trukket sig endeligt tilbage, sker der ikke yderligere.

Bikaner Camel Corps,
Sowar (menig), ca. 1910.
Kort nr. 36 i British
and American Tobacco's
cigaretkortserie
Indian Army Regiments,
udgivet 1912; genoptrykt 2000.
Selvom der befandt sig op mod 70.000 mand i Ægypten, var enhedernes uddannelsesniveau generelt ikke
så højt, at en offensiv kunne påbegyndes. Lige så væsentligt var, at man ikke havde haft mulighed for at
organisere en ordentlig vandforsyning, som var vital for kampe i Sinaiørkenen.
Efterretninger om det tyrkiske enheders tilstand og placering viste sig også at være noget usikre, og alt fra
fuldt tilbagetog til forventning om store forstærkninger blev meldt. Fakta var, at de tyrkiske styrker, på
nær en mindre enheder under kommando af den tyske oberst Kress von Kressenstein, havde fået ordre til
at trække sig tilbage mod Beersheba, men da de franske og engelske fly, der havde givet så værdifulde
oplysninger under den tyrkiske fremrykning, midlertidigt var ude af drift 17), var det vanskeligt at få fuldt
overblik over situationen.
En træfning nær El Kubri (Kort 1, Punkt 2)
Den 23. marts 1915 deltog et detachement fra kamelkorpset i en træfning ca. 15 km øst for El Kubri.
Træfningen fandt sted som følge af et tyrkisk ildoverfald mod El Kubri, tidligt om morgenen den 22.
marts 1915. Angriberne blev jaget væk og patruljer meldte om en tyrkisk styrke på ca. 1.000 mand, heraf
200 ryttere, i området.
Det blev besluttet at sende en større styrke over Suezkanalen for at drive fjenden væk fra området, hvor
han tilsyneladende var ved at grave sig ned.
Den allierede styrke, der var under kommando af oberstløjtnant G.H. Boisragon 18), VC, 1/5th Gurkha
Rifles, bestod af:

Hyderabad Lancers (2 eskadroner)
1/5th Lancashire Battery, Royal Field Artillery (Territorial Force)
Bikanir Camel Corps (et detachement)
51st Sikhs
53rd Sikhs
1/5th Gurkha Rifles (en halv bataljon).
Det var hensigten, at styrken skulle passere kanalen i løbet af natten til den 23., men hårdt vejr
forhindrede brug af en pontonbro.

Kort 1: Uddrag af kort over Sinaiørkenen.
Fra Kilde 6.
Styrken måtte derfor sejles over kanalen, hvilket først var muligt om morgenen den 23. Styrken
marcherede nu de ca. 15 km frem mod fjenden og angreb direkte fra bevægelse. Den tyrkiske styrke
mistede ca. 50 mand og flygtede efterladende sig våben og ammunition. Størstedelen blev bragt med
tilbage til vestsiden af kanalen, resten gravet ned.
De to lansenereskadroner var sendt nord om de tyrkiske stillinger, men nåede for så sent frem, at man ikke
kunne afskære de flygtende; lansenerernes bevægelser var tilsyneladende svært hæmmet af blødt sand.
En træfning nær Ismalia (Kort 1, Punkt 3)
Den 28. april 1915 opererede en godt 100 mand stor patrulje fra kamelkorpset ca. 20 km øst for Ismalia;
patruljen var udsendt for at undersøge meldinger om efterladte fjendtlige våben og ammunition. I stedet
stødte patruljen på en fjendtlig styrke på 2-300 tyrkiske soldater og beduiner, inkl. et par kanoner. Efter en

kort og hektisk ildkamp trak patruljen sig tilbage, mod tabet af 3 døde, 4 sårede og 2 savnede.

Imperial Service Cavalry Brigade
Senere samme dag blev den fjendtlige styrke observeret i nærheden og det blev besluttet at sende et
kommando ud for at jage fjenden væk. Kommandoet bestod af 8 eskadroner fra Imperial Service Cavalry
Brigade, en halv bataljon fra 27th Punjabis og en ægyptisk kanondeling. Den tyrkiske styrke trækker sig
tilbage, fulgt af patruljer og fornyet rekognoscering fra luften 19), og om eftermiddagen den 29. kommer
det til en mindre træfning med den tyrkiske bagtrop.
Imperial Service Cavalry Brigade bestod på dette tidspunkt af: (Kilde 8)
1st Hyderabad Imperial Service Lancers 20)
Mysore Imperial Service Lancers
Patiala Imperial Service Lancers
Imperial Service Brigade Field Ambulance
Imperial Service Cavalry Mobile Veterinary Section.

Patiala Lancers, ca. 1915.
Fra fotoalbummet Great Grandad Wood's Gallipoli (Maz Hewitt).
Bikaner Camel Corps var knyttet til brigaden rent administrativt.
Imperial Service Cavalry Brigade, der 22. juli 1918 blev til 15th (Imperial Service) Cavalry Brigade,
ankom til Ægypten i november 1914.
Brigaden gjorde under hele krigen tjeneste i Ægypten og Palæstina.
Patiala Imperial Service Lancers forlod brigaden i 1916 og blev i 1918 erstattet af 1st Jodhpur Imperial
Service Lancers 21).
Forstærkninger fra Indien (Fra Kilde 1)

Tabel 2: Tilgang

Officerer Mandskab Hjælpere Kameler *)

Februar 1915

3

August 1915

148

27

181

20

Januar 1916

200

Marts 1918

140

På andre tidspunkter

3

9

3 nye kompagnier

7

242

43

273

*) Tallet omfatter både ridekameler og pakkameler.
På særlig opfordring fra den indiske regering blev der oprettet yderligere
tre kompagnier, der ankom til Ægypten i november 1916.
Herudover befandt der sig krigen igennem en uddannelsesreserve på 350 mand på korpsets depot i
Bikaner.
Tabstal

Tabel 3: Tabstal Engelske officerer Indiske officerer Mandskab I alt
1

16

17

1

1

1

37

38

1

1

5

7

1

3

59

63

Døde
Døde af sår
Døde af sygdom
Sårede
I alt

En note i Kilde 2 gør opmærksom på tal fra andre kilder;
nemlig 2 døde officerer og 45 døde blandt mandskabet.
Det er således muligt, at de her anførte tal også inddrager tabstal
for medlemmer af korpset, der gjorde tjeneste ved andre enheder.

Afslutning
Kamelkorpset fortsatte sin patruljevirksomhed i forbindelse med Suezkanalen, hvis forsvar i løbet af 1916
blev flyttet længere mod øst som forberedelse til offensiven over Sinaihalvøen og videre op gennem
Palæstina, hvorunder korpset stillede tre kompagnier til bevogtning af forsyningslinjerne over Sinai.
Under resten af krigen var Bikanir Ganga Risala indsat i den vestlige del af Ægypten, og deltog i
nedkæmpelsen af
Senussi Opstanden (1915-16) 22) samt bevogtning af den ægyptiske grænse mod Libyen og
Middelhavskysten.
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Bikanir State Forces.
Cigaretkort nr. 29 fra
Player's serie
Military Uniforms of
the British Empire
Overseas, 1938.

Per Finsted
På bagsiden af kortet er trykt følgende:
"The Bikanir State Forces number about 1,800, consisting of one battery of Artillery, two motor machinegun sections, two squadrons of Lancers, an Infantry battalion, and the Ganga Risala, a Captain of which
is shown in our picture in Full Dress.
This famous Camel Corps rendered good service in the early days of the Great War in the fighting east of
the Suez Canal. Bikanir is one of the largest of the Rajputana States, but much of it is desert, and its
population numbers less than one million. The Maharaja of Bikanir holds the honorary rank of General
in the British Army and is an extra Aide de Camp to the King.
The Old Palace and Fort, Bikanir, are shown in the background."
Noter:

1) Se The Indian Army's Camel Troops 1948-75 af Mandeep Singh Bajwa (Orbat.com).
2) Fra Bikanir (LoveToKnow 1911).
3) Engelske officerer i 1914 antages at have været udrustet mv. som vist på billedet af Løjtnant William
George Walker.
4) Kampene er omtalt i The Anglo-Somali War 1901-1920, dog uden omtale af Bikaner Ganga Risala.
5) Fra The Maharajah's Camel Corps at Bikaner, 1905 (University of Columbia); oprindelig vist i The
Sphere, 25. november 1905 i anledning af Prinsen af Wales besøg i Bikaner.
6) Se mere om kameler i min artikel The Imperial Camel Corps. Se også Kilde 4 for oplysninger om
forskellige kamelracer.
7) Se Rajasthan (Wikipedia)
8) Se General H.H. Sri Raj Rajeshwar Maharajadhiraj Narendra Maharaja Shiromani Sir Ganga Singh
Bahadur, Maharaja of Bikaner (1880-1943) (Royal and Ruling Houses of Africa, Asia, Oceania and the
Americas).
9) Se min artikel Den indiske hær - Om trænenheder under Første Verdenskrig.
10) Se Forsvaret af Suezkanalen, for zoneinddelingen og nærmere oplysninger om forsvaret af
Suezkanalen.
11) Oplysningen om bjergkanonerne stammer fra Kilde 1, mens Kilde 6 nævner forstærkningen som
maskingeværdelingen fra det ægyptiske kamelkorps; der kan være tale om forskellige situationer.
12) Se kapitlet Short History of the 42nd (East Lancs.) Divisional Signal Company i A History of the
East Lancashire Royal Engineers, fra 1921; genoptrykt i 2003 af Naval & Military Press, ISBN
1-84342-6803.
13) Kilde 6 oplyser enhedens navn som Bahawalpur Rifles, men der må være tale om Bahawalpur
Mounted Rifles, der bl.a. blev tildelt fanebåndene Suez og Egypt, 1915-17. Se min artikel Den indiske
hær - Om trænenheder under Første Verdenskrig for en gengivelse af Bahawalpur Mounted Rifles (and
Camel Transport Corps) samt Alwar Infantry.

14) Kilde 6 og 7 nævner tallet som 20 mand, mens Kilde 1 anfører 40 mand.
15) Kilderne omtaler vekslende de menige soldater i Bikaner Ganga Risala omtales som sepoys (menige
infanterister) eller sowars (menige ryttere), hvilket tilskrives deres status som beredne infanterister.
16) Se min artikel Om tyrkiske enheder ved Suezkanalen, februar 1915 for en omtale af denne
fremrykning.
17) Se min artikel Om engelske og franske flyverstyrker i Ægypten, 1914-15. Maskinerne var medtagne
af næsten uafbrudt flyvning gennem 14 dage og nødvendig vedligeholdelse måtte nu udføres.
18) Se Guy Hudleston Boisragon (Wikipedia).
19) Den franske hydroplaneskadrille er i mellemtiden blevet forstærket med tre nye maskiner.
20) Min artikel Den indiske hær - Om trænenheder under Første Verdenskrig viser gengivelser af
lansenerregimenterne.
21) Om dette regiment, se min omtale af bogen Indian Cavalry Officer 1914-15 af Roly Grimshaw.
22) Korpsets indsats i denne sammenhæng vil blive omtalt i et kommende artikler Glimt af den ægyptiske
hær under Første Verdenskrig, Del 2fg.

