
Det indiske Expeditionary Force C i Østafrika,
1914
Indledning

Denne artikel, der kan læses i sammenhæng med mine beskrivelser af landgangsoperationerne ved Tanga
i november 1914, behandler hovedsagelig de indiske enheder, der blev sendt til Østafrika i slutningen af
1914 med henblik på at forstærke de relativt svage enheder i Engelsk Østafrika.

Indian Expeditionary Force C (Kilde 1)

Chef: Brigadier-General J.M. Stewart (udnævnt til brigadegeneral pr. 2. september 1914)
29th Punjabis (Lieutenant-Colonel A.B.H. Drew)
Bharatpur Infantry (en halv bataljon)
Jind Infantry (en halv bataljon) (Major-General Natha Singh)
Kapurthala Infantry (en halv bataljon) (Major-General Pooran Singh)
Rampur Infantry (en halv bataljon)
27th Mountain Battery (6 stk. 10-pdr bjergkanoner) (Major O.K. Tancock)
Calcutta Volunteer Artillery (6 stk. 15-pdr feltkanoner) (Major G. Kinloch)
Calcutta Volunteer Machine Gun Battery (4 stk. Maxim maskingeværer)
120th Field Ambulanced

General J.M. Stewart
her som generalmajor og
øverstkommanderende i Aden, 1916.
Fra Kilde 8.

Styrken talte: 27 engelske officerer, 200 engelske underofficerer og menige, 2.000 indiske officerer,
underofficerer og menige samt 400 indiske hjælpere.



Den 19. august 1914 afsejler forspidsen bestående af: general Stewart og stab, 29th Punjabis samt en
deling af 120th Field Ambulance, fra Karachi, ombord på S/S Nairung 1), der ankommer til Mombasa 1.
september 1914. På grund af knaphed på transportfartøjer, ankom hovedstyrken først til Mombasa 3.
oktober 1914 (fartøjer ikke kendt).

Straks efter forspidsens ankomst sendes halvdelen af 29th Punjabis til byen Voi, hvorfra de skulle sikre
den sydlige del af jernbanelinjen fra Voi til Nairobi.

29th Punjabis

Regimentsmærke
29th Punjabis.
Fra Kilde 3.

29th Punjabis - Historisk resume

1857: Jullundur Punjab Battalion 
1857: 21st Regiment of Punjab Infantry 
1861: 33rd Regiment of Bengal Native Infantry 
1861: 29th Regiment of Bengal Native Infantry 
1864: 29th (Punjab) Regiment of Bengal Native Infantry 
1885: 29th (Punjab) Regiment of Bengal Infantry 
1901: 29th Punjab Infantry 
1903: 29th Punjabis 
1922: 10th Battalion, 15th Punjab Regiment 



Punjab Regiments. 
Tegnet af A.C. Lovett, 1910. 
Postkort fra National Army Museum, London.

Fra venstre ses:

1. 24th Punjabis, Subadar (Jat Sikh)
2. 67th Punjabis, Sepoy (Khatri Sikh)
3. 29th Punjabis, Subadar-Major (Punjabi Musalman)
4. 21st Punjabis, Subadar-Major (Adam-Khel-Afridi)
5. 25th Punjabis, Subadar-Major (Dogra)
6. 28th Punjabis, Subadar-Major (Jat Sikh)
7. 93rd Burma Infantry, Subadar (Janjua, Punjabi Musalman)
8. 74th Punjabis, Sepoy (Dogra)
9. 87th Punjabis, Havildar (Talap, Punjabi Musalman)

10. 76th Punjabis, Subadar (Chach Pathan)
11. 69th Punjabis, Jemadar (Jat Sikh)
12. 84th Punjabis, Sepoy (Tanaoli, Punjabi Musalman)
13. 72nd Punjabis, Sepoy (Punjabi Musalman)
14. 91st Punjab Light Infantry, Subadar (Tanaoli, Punjabi Musalman)

29th Punjabis var oprindelig afset til Indian Expeditionary Force "A" (der blev sendt til Frankrig).
Bataljonen blev bragt op på fuld styrke ved hjælp af 250 mand fra 30th Punjabis.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at den tredjesidste figur, hvoraf man lige aner hovedet, er ikke
identificeret hverken på postkortet eller i bogen, som er kilden til postkortet (Kilde 4).

Heller ikke ved hjælp af kilde 3, der også rummer en beskrivelse af de fleste af regimenternes uniformer,
er desværre hjælp at hente.

Træfningen ved Tsavo floden - 6. september 1914



Naik (korporal) Gul Muhammad, 29th Punjabis,
fører forstrækninger frem ved Tsavo floden, 6. september 1914 2).

Planchens originale undertitel er:

The splendid services of the Indian soldiers in every country ravaged by the War have been rightly
recognized. Their brave conduct in action has given much pleasure, especially to the King-Emperor, by
whose command many awards have been bestowed.

It was during the fighting in British East Africa, at Tsavo River, on September 6th, 1914, that Naik Gul
Muhammad, of the 29th Punjabis, was awarded the Indian Order of Merit for conspicuous gallantry,
resourcefulness and pluck. He showed a fine sense of his duty in bringing up reinforcements, during
which undertaking he was twice severely wounded.

Kampene ved Tsavo floden i begyndelsen af september fandt sted i forbindelse med imødegåelsen af et
tysk raid mod Engelsk Østafrika (senere Kenya), og det blev samtidig den indiske hærs første indsats i
krigen.

4th Battalion,
King's African Rifles 3). 
Fra Badges from the 
British Empire
or Commonwealth.



I kampene deltog 3½ kompagni og maskingeværdelingen fra 29th Punjabis (ca. 360 mand) sammen med
følgende enheder af King's African Rifles (K.A.R.): En deling fra "B" kompagniet af 1/K.A.R., to
delinger fra "D" kompagniet af 3/K.A.R. samt "A" kompagniet af 4/K.A.R.

I styrken indgik bl.a. også 1 stk. 12-pdr marinekanon samt 1 maskingevær, samt soldater fra forskellige
enheder, opstillet af frivillige fra Østafrika, bl.a. East African Artillery Volunteers.

29th Punjabis mistede: 1 indisk officer og 1 soldat (døde) samt 9 soldater (sårede), hvoraf den ene således
er korporal Muhammad, mens King's African Rifles mistede 1 officer (død) og 8 soldater (sårede).

East African Mounted Rifles

Selvom enheden ikke hører til den indiske hær, må den alligevel omtales her, da den var en betydende
samarbejdspartner for de indiske enheder i Østafrika i begyndelsen af krigen.

Da Første Verdenskrig brød ud 4. august 1914 opstod et antal frivillige rytterenheder (beredent infanteri) i
Engelsk Østafrika. Enhederne blev navngivet efter deres initiativtagere og sponsorer - f.eks. Bowker's
Horse, der var oprettet af en i datiden kendt storfarmer, Russell Bowker.- eller
lokalitet/befolkningsgruppe, f.eks. The Plateau South Africans, der bestod af sydafrikanske farmere.

East African Mounted Rifles, nær Longido bjerget, 1915. 
Fra Kilde 9

Antallet af soldater pr. enhed var for lille til, at det gav nogen mening at opretholde dem som individuelle
enheder, hvorfor de blev slået sammen til enhed, der passende blev benævnt East African Mounted Rifle
Regiment.

Regimentet, der talte 335 mand pr. 15. august 1914, var opdelt i stab og seks eskadroner (benævnt A til
F). Pr. 19. august 1914 tilføjedes en maskingeværdeling, ligesom regimentet også rummede en
signaldeling.

Regimentet var i begyndelsen bevæbnet med jagtgeværer og -rifler af allehånde typer, ligesom
uniformeringen da var ganske uensartet. Enhver bidrog med sit eget ridedyr, hvorfor nogle red heste og
andre muldyr. At dømme efter ovenstående fotografi blev uniformssituationen væsentligt forbedret og
soldaterne fremtræder med et meget reglementeret udseende. Enkelte af de tidligere selvstændige enheder
kunne stille tilstrækkeligt personel til, at de kunne danne hovedparten af en eskadron. Bowker's Horse
blev til B Eskadronen, mens The Plateau South Africans leverede hovedparten af personellet til D



Eskadronen. B Eskadronen førte den oprindelige enheds forkortede navn - B.H. - som mærke på deres 
tropehjelme.

I 1915 blev regimentet reorganiseret og bestod herefter af:

Personellet fra de tidligere D og F Eskadroner blev anvendt til regimentsstabens specialdelinger, samt 
forstærkning af de øvrige eskadroner. Signaldelingen er ikke nævnt, men har givet eksisteret i 1915 også.

Tabel 1: East African Mounted Rifles (1915) (Kilde 13)
Regimentsstab, med
Maskingeværdeling
Opklaringsdeling 
Transportelement
2 halvregimenter (wings) -
Højre fløj (A og C Eskadron)
Venstre fløj (B og E Eskadron).

Personellet i East African Mounted Rifles omfattede en betydende del af den mandlige, hvide 
befolkningsgruppe i Engels Østafrika og udgjorde derved en del af rekrutteringsgrundlaget for hvide 
officerer til bl.a. nyoprettede enheder af King's African Rifles. Den sydafrikanske generalløjtnant Jan C. 
Smuts, der overtog kommandoen i Østafrika pr. 6. januar 1916, besluttede, at personellet var for 
værdifuldt til, at det kunne bevares samlet i én enhed. Regimentet blev derfor opløst i 1916 og en stor del 
af soldaterne fik officersbestallinger i andre enheder, herunder stabe.

Artiklen The Origns of the Kenya Regiment af Len Weaver (Kilde 10) giver et interessant indblik i East 
African Mounted Rifles baggrund og krigshistorie 4).

Træfningen ved Longido Bjerget - 3.-4. november 1914

Under stabsmødet i Mombasa, hvor chefen for Ekspeditionskorps C, brigadegeneral Stewart, mødtes med 
chefen for Ekspeditionskorps B, generalmajor Aitken - se Om nogle af de indiske enheder, der deltog i 
Slaget ved Tanga, november 1914, Del 5 - aftaltes det i forholdsvis løse vendinger, at der samtidigt med 
landgangen ved Tanga skulle gennemføres en fremrykning over grænsen mellem Tysk og Engelsk 
Østafrika. Operationen skulle starte den 3. november 1914, dagen efter den dato, der oprindelig var fastsat 
for landgangen ved Tanga.



Skov af akacietræer ved foden af Kilimanjaro.
Efter maleri af Ernst Platz. 
Fra Traditionsverband ehemaliger Schutz- und ûberseetruppen.

Formålet med operationen var at trænge de tyske tropper væk fra området om Kilimanjaro, hvorfra de 
truede jernbaneforbindelsen i Engelsk Østafrika. Det var herefter hensigten, at de to Ekspeditionskorps 
skulle mødes ved Kilimanjaro.

Ikke Mount Longido godt nok, men et indtryk af terrænet i området.

Angrebsstyrken talte ca. 1.500 mand - 29th Punjabis (6 kompagnier med i alt 475 mand), halvbataljonen
fra Kapurthala Infantry (378 mand), 5 eskadroner fra East African Mounted Rifles (360 mand), 27th 
Mountain Battery (4 kanoner), Calcutta Volunteer Machine Gun Battery (2 Maxim maskingeværer) samt 
et spejderkommando bestående af Masai krigere (under kommando af viceguvernøren i Engelsk 
Østafrika, pensioneret kaptajn G. St. J. Orde-Browne, tidligere Royal Artillery). Chefen for
angrebsstyrken var oberstløjtnant A.B.H. Drew, 29th Punjabis.

Læs mere om kampene i artiklen The Battle for Longido Mountain, 3 - 4 November 1914 af Dennis L. 
Bishop og Holger Dobold (By Jingo!). Her skal det blot nævnes, at resultatet ikke var meget bedre end 
forsøget på at erobre Tanga. Styrken mødte uventet hård modstand fra tyske enheder - bl.a. 10. og 21. 
Feldkompanie 5) - og måtte trække sig tilbage hovedsagelig på grund af mangel på vand, idet styrkens 
100 muldyr, der transporterede vandforsyningerne (i metalbeholdere), blev spredt for alle vinde af 
fjendtlig ild. Paradoksalt nok skyldes tilstedeværelsen af de tyske enheder, at de endnu ikke havde 
modtaget befalingen fra den tyske øverstkommanderende, oberst von Lettow-Vorbeck, om at forskyde til 
Tanga, idet giraffer havde revet telegrafledningerne ned...

Den officielle historie (Kilde 1) fremhæver dog, at enhederne, trods det manglende resultat, gjorde en god 
figur, og særlig oberstløjtnant Drew for rosende omtale.

Imperial Service enheder

Såvel illustrationer som informationer om Imperial Service enheder er yderst sparsomme. Meget tydede 
på, at bogserien Armies of the Indian Princely States af Richard Head og Tony McClenaghan, som Kilde 
4 er en del af, ville råde bod på de manglende informationer, men udgiverne her med beklagelse meddelt 
mig, at der ikke vil komme mere end de seks bind (hæfter), der allerede er udkommet.



Da tre af Ekspeditionskorps C's infanterienheder er gengivet på denne illustration, kan den nok tåle en 
gentagelse, selvom den også er vist i min artikel Den indiske hær - Om trænenheder under Første 
Verdenskrig, Del 1.

Imperial Service Troops. 
Tegnet af A.C. Lowett, 1910. 
Postkort fra National Army Museum, London.

Fra venstre ses:

1. 2nd Gwalior Lancer (Mahratta)
2. Patiala Rajindra Lancers (Jat Sikh)
3. Kashmir Mountain Artillery (Dogra (Hindu))
4. Kapurthala Infantry (Jat Sikh)
5. Alwar Infantry (Shekhawatl Musalman)
6. Jihd Infantry (Jat Sikh)
7. Nabha Infantry (Jat Sikh)
8. Bharatpur Infantry (Jat)
9. Indore Transport Corps, Commandant (Dekhani Musalman)

10. Bahawalpur Mounted Rifles and Camel Corps Transport
11. Jaipur Transport Corps, Commandant (Rajput)
12. 1st Kashmir Infantry, Commandant (Dogra (Hindu))
13. Sirmoor Sappers and Miners (Brahman)
14. Rampur Lancers (Rohilla)
15. 1st Hyderabad Lancers (Mogul Musalman)

Bharatpur Infantry (Se Figur 8)

Bharatpur 6) var en selvstændig stat (5.123 km2), beliggende i den nordøstlige del af Indien (Rajputana
Agency), med ca. 627.000 indbyggere (1901). Statens Imperial Service enheder omfattede et
lansenerregiment, en infanteribataljon og en trænenhed 7).



Bharatpur Infantry, The Commandant (Jat). 
Tegnet af A.C. Lovett, 1910. 
Gengivet fra en planche set til salg hos MILPRINTS.

Halvbataljonen i Ekspeditionskorps C blev indsat i bevogtningen af bl.a. af Uganda Railway, men 
herudover omtales indsatsen ikke yderligere i den officielle historie (Kilde 1). Som andre af de indiske 
enheder var også soldaterne fra Bharatpur hårdt plaget af sygdomme, og pr. 31. december 1915 tæller 
styrken mindre end 200 mand.

Bharatpurs rigsvåben 9).
Mærket antages
at have indgået
i bataljonens mærke.

I løbet af Første Verdenskrig opstilles et antal infanteribataljoner - betalt af lokale regenter og med
mandskab fra de pågældende stater - som en del af den regulære indiske hær. Til disse hørte 1st Battalion,
144th Bharatpur Infantry. Bataljonen eksisterede fra 1918 til 1919. (Kilde 4)



London Gazette 8) omtaler, at kaptajn Captain Walter Guy Ayscough, 7th Rajputs, var knyttet til
halvbataljonen, sandsynligvis som bataljonschefens rådgiver (Special Service Officer).

Bharatpur Infantry blev tildelt fanebåndene: Kilimanjaro, Nyangao og East Africa, 1915-17.

Jind Infantry (Se Figur 6)

Regimentsmærke
The Punjab Regiment
(Indian Army) 12).

Jind 10) var en selvstændig stat (ca. 3.600 km2), beliggende i den nordlige del af Punjab, med ca. 282.000
indbyggere (1901).

Halvbataljonen fra Jind Infantry, der var under kommando af generalmajor Natha Singh, bestod (pr. 5.
oktober 1914) af 1 engelsk officer (Captain MacBrayne) samt 450 indiske officerer, underofficerer og
menige. Generalmajoren og kaptajnen var blandt de sårede ved kampene om Jassin, den 18. januar 1915.
(Kilde 1)

En forklaring på den for en halvbataljonschef meget høje grad kunne være, at Natha Singh var i nær
familie med Maharajaen af Jind, Ranbir Singh 11), og derfor beklædte en høj post i sit lands militære
styrker.

Jind Infantry blev i 1951 optaget som 13th Battalion i den indiske hærs Punjab Regiment, der fører
traditioner fra regimenter, der har deltaget i otte oversøiske felttog, herunder altså Jind infanteriets
deltagelse i Østafrika felttoget.

Mærket bygger på det gamle regiment 69th Punjabis mærke, og symboliserer med sin græske eller
romerske galej regimentets vilje til at gøre oversøisk tjeneste.

I modsætning til de øvrige Imperial Service enheder omtalt her, råder jeg ikke p.t. over en illustration af
Jinds rigsvåben. Et nærmere bud på et regimentsmærke fra 1914 foreligger derfor ikke.

Jind Infantry blev tildelt fanebåndet: East Africa, 1914-1917. (Kilde 4)

Kapurthala Infantry (Se Figur 4)



Kapurthala rigsvåben 14).
Mærket antages
at have indgået
i bataljonens mærke.

Kapurthala 13) var en selvstændig stat (ca. 1.700 km2), beliggende i Punjab, med ca. 314.000 indbyggere
(1901).

Halvbataljonen fra Kapurthala Infantry, der talte 378 mand, havde i lighed med Jind Infantry en
generalmajor som chef - Major-General Pooran Singh.

Kapurthala Infantry havde tilnavnet Jagatjit Regiment, efter maharajaen Sir Jagatjit Singh Bahadur.

Kapurthala Infantry deltog i træfningen ved Longido 3.-4. november 1914. Siden blev halvbataljonen
indsat i bevogtningen af kystegnene syd for Mombasa på grænsen mellem Engelsk og Tysk Østafrika,
hvor den afløste halvbataljonen fra Bharatpur Infantry.

Den 27. august 1915 deltog bataljonen i en træfning ved Ramisi Floden (Mzima Hill), hvor den mistede
15 mand. Området var særdeles usundt og soldaterne fra Kapurthala var hårdt plaget af sygdomme.
Halvbataljonen blev forstærket af et kompagni fra 4th King's African Rifles samt et detachement fra 25th

(Frontiersmen) Battalion, Royal Fusiliers.

Senere, og antageligvis forstærket af soldater fra den anden halvbataljon i Indien, blev Kapurthala
Infantry indsat i bevogtningen af den vigtige Uganda Railway.

Kapurthala Infantry blev tildelt fanebåndet: East Africa, 1914-1917. (Kilde 4)

Rampur Infantry

Rampurs rigsvåben 15).
Mærket antages
at have indgået
i bataljonens mærke.

Rampur 16) var en selvstændig stat (ca. 2.300 km2), beliggende i den nordlige del af Indien, ikke langt fra



Delhi. I 1901 var der ca. 533.000 indbyggere. Til statens militære enheder hørte to lansenereskadroner (jf.
Figur 14) samt Rampur Infantry, stillet til rådighed for den indiske regering via Imperial Service
ordningen.

Der foreligger ikke mange oplysninger om halvbataljonen i Ekspeditionskorps C. Kilde 1 omtaler
enheden i forbindelse med bevogtningsopgaver á la Bharatpur og Kapurthala Infantry. Eneste konkrete
oplysning er, at halvbataljonen efter et par ugers ophold i kystegnene syd for Mombasa, på grænsen
mellem Engelsk og Tysk Østafrika, er så hårdt medtaget af sygdomme, at den er ude af stand til at
marchere.

At dømme efter fanebåndet forblev halvbataljonen i Østafrika frem til 1918, hvor hovedparten af indiske
enheder vendte hjem senest i 1917.

Rampur Infantry blev tildelt fanebåndet: East Africa, 1914-1918. (Kilde 4)

27th Mountain Battery

Batteriet, der bestod af 6 stk. 10-pdr. bjergkanoner, var indtil 29. marts 1915 under kommando af major
O.K. Tancock.

Fra 1. december 1915 dannede de to daværende indiske bjergbatterier i Østafrika formelt set en afdeling,
om end de som oftest var indsat separat og/eller i samarbejde med øvrige artillerienheder.

4th Indian Mountain Artillery Brigade (Østafrika, 1916)
(Oberstløjtnant C.E. Forestier-Walker)
27th Mountain Battery (major A.J.T. Farfan)
28th Mountain Battery (major A.M. Colville)

Afdelingschefen, oberstløjtnant C.E. Forestier-Walker, var under landgangen ved Tanga chef for 28th

Mountain Battery. Samtidig med funktionen som afdelingschef var oberstløjtnanten også
divisionsartillerifører ved 1st (East African) Division.

10-pdr. bjergkanon fra 21st Kohat Mountain Battery. 
Fra King Emperor.



Major O.K. Tancock, nu med rang af oberstløjtnant, fungerede fra 29. marts 1915 til 27. januar 1916 som 
korpsartillerifører ved styrkerne i Østafrika sideløbende med sin funktion som divisionsartillerifører ved
2nd (East African) Division.

Fotografiet er som anført ikke af en pjece fra 27th Mountain Battery, men pjecen er den samme.

For yderligere oplysninger om indiske bjergbatterier, se min artikel Den indiske hær - Om bjergbatterier, 
1890-1940. 

Frivillige enheder fra Calcutta

Calcutta Port Defence Volunteers, 1914.

Ekspeditionskorpsets tunge våben er bemandet med frivillige fra lokalforsvarsenheder i Calcutta, fra den 
del af den indiske hær, der blev betegnet The Volunteer Force.

Historien om The Volunteer Force er gengivet i Om nogle af de indiske enheder, der deltog i Slaget ved 
Tanga, november 1914, Del 3.

Samtidig med mine forundersøgelser til denne artikel, var jeg så heldig at finde tre billeder af netop de 
frivillige enheder fra Calcutta - billeder, der i hvert fald på vores breddegrader, må betegnes som meget 
sjældne. Billederne stammer fra en side i det engelske ugeblad The Graphic 17), 28. oktober 1914, 
anskaffet via eBay.

Tabel 2: Frivillige enheder i Calcutta (1914) (Kilde 6)
Enhed (1914) Oprettet
Calcutta Light Horse 1872
Calcutta Naval Artillery Volunteers 1883
Calcutta Port Defence Volunteers 1902
1st Battalion, Calcutta Volunteer Rifles 1863
Residency Battalion, Calcutta Volunteer Rifles 1888
Calcutta Scottish Volunteers 1911

Om billederne er taget før eller efter, at Ekspeditionskorps C forlod Indien, vides ikke. 

Under alle omstændigheder giver billedmaterialet et spændende indtryk af lokalforsvarsenhederne fra



Calcutta. 

Calcutta Port Defence Volunteers, 1914.

Calcutta Volunteer Field Battery

Calcutta Volunteer Battery - fra foråret 1916 benævnt No. 8 (Calcutta Volunteer) Battery - var under
kommando af major G. Kinloch.

Kilde 1 nævner, at batteriet ved landsætningen havde 6 stk. 15-pdr feltkanoner.

Det lader til, at disse pjecer hurtigt blev erstattet af 6 stk. 12-pdr kanoner af typen Breech-Loading. 6-cwt,
der havde en fortid i den engelske flåde.

Kanonerne og batteriets øvrige vogne blev trukket af okseforspand.

A naval 12-pounder in action at Fort Dachang, Cameroons, 1915. 
Fra Kilde 7.

Kanonerne på de to fotografier er 15-pdr feltkanoner (76 mm), der var standardfeltkanon i den engelske



hær frem til 1904, hvorefter den overgik til reserveenhederne.

Det lader til, at soldaterne fra Calcutta gjorde hele krigen i Østafrika med, og på den måde kunne kaste
glans over de frivillige engelske/anglo-indiske soldater i den indiske hær 18).

Calcutta batteriets marinekanoner kan have lignet denne kanon, der dog mest af alt ligner den 12-pdr
kanon af typen Breech-Loading (BL) 8-cwt, der var standardudrustning på krigsskibe, til brug ved
landsætningsoperationer.

Calcutta Volunteer Machine Gun Battery

Mens kilde 1 klar betegner batteriet som havende tilhør i Calcutta, er der ikke her en tilsvarende sikker
oplysning om maskingeværkompagniets tilhør.

En sydafrikansk soldat, Eric Speechly Thompson 19), har i sin dagbog for 12. marts 1916 noteret, at han
møder soldater, der oplyser, at de er Calcutta Volunteer Machine Guns - or rather what is left of them. På
den baggrund betragter jeg tilhøret til Calcutta som fastslået.

Kilde 1 omtaler, at en sektion på to maskingeværer består af 2 officerer og 37 mand, hvorfor kompagniet
samlede styrke kan have været godt 80 mand.

Calcutta Scottish

Et kommando fra Calcutta Scottish inspiceres af Prinsen af Wales i Calcutta,
24. december 1921.
Fra Kilde 13.



Calcutta Scottish Volunteers, 1914.
Fra The Graphic, 28. oktober 1914.

Som et apropos til ovenstående billeder, men uden sammenhæng med Ekspeditionskorps C i øvrigt, følger
her et par oplysninger om Calcutta Scottish.

Selvom det ene billede er noget senere, viser det, at de skotske frivillige fra Calcutta også kunne se ganske
smarte ud.

Hunting Stewart tartan. 
Fra Kilde 14.

Calcutta Scottish - Historisk resume (Kilde 5)

1911: Calcutta Scottish Volunteers
1917: 44th Calcutta Scottish (Indian Defence Force)
1920: Calcutta Scottish (Auxiliary Forces, India)
1947: Opløst i forbindelse med Indiens selvstændighed.



Officer fra Calcutta Scottish, 1920 20).

Regimentsmærke: Calcuttas byvåben, med et St. Andrews kors i baggrunden. I mærkets øverste venstre
hjørne: en krone.

Tartan: Hunting Stewart.

Glengerry: Grøn- og hvidternet kant, med grøn pompon. Strømpernes opslag var tilsvarende grøn- og
hvidternede. Det ser ud til, at mærket på siden af tropehjelmen, som vist på ovenstående fotografi, også er
grøn- og hvidternet, på en mørk baggrund.

Major Barnes anvender farven hvid på opslag og krave; mens Kilde 5 anfører farven som gul. Til
gallabrug førte bataljonen hvid tropehjelm.

Antallet af medlemmer af bataljonen, der har været i besiddelse af gallauniformen, har givet, og analogt
med de engelske Territorial Army enheder, været begrænset til officerer og enkelte andre.

Calcuttas byvåben. 



Fra New York Digital Library.
Kort nr. 24 (af 50) i cigaretkortserien
Arms of the British Empire,
udgivet af W.D. & H.O. Wills i 1910.

Bataljonen bestod i sin storhedstid, der var i begyndelsen af 1930'erne, af ca. 300 mand 21).

Præcis hvor meget af våbenskjoldet, der indgik i Calcutta Scottish's mærke, er jeg ikke klar over.

Fra bagsiden af kortet:

The arms of Calcutta were granted in 1896, and are chiefly remarkable for the two adjutant-birds which 
serve as supporters. The sea-lion issuing from an eastern crown and holding a Lotus flower is a 
singularly appropriate crest. The population of Calcutta, including its suburbs, is 1,106,738.

Calcuttas motto: Per ardua stabilis esto (Be firm through difficulties) var også Calcutta Scottish's motto.

Kilder

1. History of the Great War, Military Operations East Africa, Volume I, August 1914 - September 
1916 af obestløjtnant Charles Hordern, HSMO, London 1941. (Kan lånes på Det kongelige 
Garnisonsbibliotek.)

2. 29th Punjabis (The British Empire) og 29th Punjabis (Landforces of Britain, the Empire and 
Commonwealth).

3. Armies of India af Major A.C. Lovett (illustrationer) og Major G.F. MacMunn (tekst.), Adam and 
Charles Black, London 1911.

4. Armies of the Indian Princely States - Volume I: An Historical Overview af Richard Head og Tony 
McClenaghan, The Military Press, Milton Keynes/Buckinghamshire, 1998. ISBN 0-85420-070-3.

5. India's Army af Donovan Jackson, Purnell and Sons, London 1940.
6. The Army of India and Its Evolution - En officiel rapport udgivet i Calcutta 1924 og genoptrykt af 

Picton Publishing, Chippenham/Wiltshire 1992, ISBN 0-948251-69-9.
7. History of the Royal Regiment of Artillery - Forgotten Fronts and Home Base, 1914-18 af Sir 

Martin Farndale, Royal Artillery Institution, London 1988, ISBN 1-870114-05-1.
8. Jimmie Stewart - Frontiersman: The edited memoirs of Major-General Sir J.M. Stewart af Robert 

Maxwell (red.), Pentland Press Ltd., Durham 1992, ISBN 1-872795-53-6.
9. The Battle of Tanga 1914 af Ross Anderson, Tempus Publishing Ltd., Stroud, Gloucestershire 2002, 

ISBN 0-7524-2349-5.
10. The Origns of the Kenya Regiment af Len Weaver, fra Kenya Regiment (Bruce Rooken-Smith).
11. East African Mounted Rifles af Geoff Blackburn, fra Legion of Frontiersmen Australian Division.
12. The East African Mounted Rifle Regiment af Greg Novak, Command Post Quarterly nr. 6, 1993.
13. The Prince of Wales' Eastern Book - A pictorial Record of the Voyages of HMS Renown 1921-1922, 

Hodder & Stoughton, London 1922.
14. The Clans and Tartans of Scotland af Robert Bain, William Collins & Sons Ltd., Glasgow 1968, 

ISBN 0-00-411117-6. 

Efterskrift - Calcutta Light Horse

I bredere forstand er enhederne fra Calcutta måske mest kendt fra filmen The Seawolves (1980), der viser
en række frivilliges indsats i et kommandoraid mod et tysk handelsskib, der lå for anker i den portugisiske
koloni Goa's havn den 9. marts 1943. Fra sin position i neutral havn formidlede det tyske skib oplysninger
om allieret skibstrafik til tyske ubåde i Det indiske Ocean, hvilket resulterede i tabet af mindst 12
handelsskibe.



Calcutta Light Horse. 
Fra Amazon.com's omtale af bogen Boarding Party

Filmen, der har David Niven, Gregory Peck, Trevor Howard og Roger Moore i hovedrollerne, handler om 
18 midaldrende herrer, der ønsker at yde deres indsats i krigen. Et antal af disse gentlemen hørte for øvrigt 
til Calcutta Scottish. Som jeg husker filmen, var den ganske spændende, om end budgettet tilsyneladende 
ikke var stort nok til at betale skuespillerne for at blive klippet, så de lignede mænd fra 1940'erne...

De virkelige hændelser filmen er bygget på, er beskrevet i bogen Boarding Party: The Last Action of the 
Calcutta Light Horse af James Leasor, der nok kunne være værd at læse.

Indtil bogen udkom i 1978 havde operationen været hemmeligholdt.

Assam Valley Light Horse, i 1920'erne. 
Fra Assam Valley Light Horse (Koi-Hai).                                    
Et indtryk af tjenesten ved de frivillige rytterregimenter fra den indiske hærs reserveenheder fås f.eks. ved 
hjælp at læse på ølgende regimenter: 

Bihar Light Horse (British India Family History)                                                                                                                  
Assam Valley Light Horse (Koi-Hai).



Per Finsted

Noter:

1) S/S Nairung (4.000+ tons) blev leveret til Asiatic Steam Navigation Company i 1892, og i 1914
(tidspunkt ikke kendt) solgt Bombay & Persia Steam Navigation Company. Skibet havde også fungeret 
som troppetransportskib under Boxeropstanden og Boerkrigen. Bl.a. fra Asiatic Steam Navigation 
Company (Merchant Navy Officers).

2) Fra en planche tegnet af J.H. Valda, set til salg hos MILPRINTS. Plancen stammer fra bogen Deeds 
that Thrill the Empire, Standard Art Book Co. Ltd., ca. 1920.

3) Tallet i bataljonsmærket er en stiliseret udgave af et arabisk 4-tal. Læs mere om regimentet i Om King's 
African Rifles samt den (opdaterede) engelsk oversættelse The King's African Rifles.

4) En dansk relation til regimentet fås ved hjælp af Karen Blixen, der ved juletid 1914 førte en kolonne på 
fire oksetrukne vogne læsset med ammunition, frem til East African Mounted Rifles lejr, der da lå nær 
grænsen til Tysk Østafrika. Karen Blixen omtaler begivenheden i Min afrikanske Farm (1937), ligesom 
begivenheden også danner en scene i filmen Out of Africa (1985). Karen Blixens daværende ægtefælle, 
den svenske baron Bror von Blixen, gjorde så vidt vides også tjeneste ved regimentet.

5) Se min artikel Tyske kolonitropper i Østafrika - Uniformer og organisation, 1914 for nærmere 
oplysninger om disse tyske askari enheder.

6) Se List of Indian Princely States (Wikipedia).

7) Bharatpur Transport Corps er omtalt i min artikel Den indiske hær - Om trænenheder under Første 
Verdenskrig, Del 1.

8) London Gazette, nr. 29639, fra 23. juni 1916, hvor det samtidig oplyses, at kaptajnen blev tildelt 
Military Cross.

9) Fra Bharatpur (Royal and Ruling Houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas).

10) Se Jind (Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Online Encyclopaedia).

11) Fra History of Jind (District Administration, Jind).

12) Fra The Punjab Regiment (Bharat Rakshak).

13) Se Kapurthala (Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Online Encyclopaedia).

14) Fra Kapurthala (Royal and Ruling Houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas).

15) Fra Rampur (Royal and Ruling Houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas).

16) Se Rampur (Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Online Encyclopaedia).

17) Engelsk illustreret ugeblad, der udkom fra 1869 til 1932, se The Graphic (Wikipedia).

18) Nutidens indiske hær rummer stadig frivillige enheder, se Territorial Army (GlobalSecurity.org). 



19) Eric Thompsons dagbog er offentliggjort som A Machine Gunner's Odyssey Through German East 
Africa: The Diary of Private E S Thompson i The History Journal (1987-1988), udgivet af The South 
African Military History Society. Artiklerne er tilgængelige via selskabets hjemmeside.

20) Fra The Uniforms and History of the Scottish Regiments - Britain, Canada, Australia, New Zealand 
and South Africa - From 1625 to the Present Day af Major R. Money Barnes, London, uden år (ca. 1960).

21) Fra et indlæg i Scottish Military Historical Society's medlemsforum. I et andet indlæg nævner Donald 

W. Pedler, at han er i besiddelse af en reklame fra en sækkepibefabrikant, der viser Calcutta Scottish's
Pipe Major i gallauniform.




