
Engelsk kavaleri 1914 af T. Claudius
Indledning

Denne artikel samt dens illustrationer blev bragt i Chakoten, Nr. 1/1971, og er skrevet af nu afdøde
præsident for Chakoten, T. Claudius, der netop havde særlig interesse for Første Verdenskrig, herunder
organisationen og uniformeringen som den tog sig ud ved krigens begyndelse.

I forhold til den oprindelige artikel har jeg foretaget enkelte mindre redaktionelle ændringer.

Per Finsted

Definition

Der skal her kun omtales det egentlige feltkavaleri, der var opstillet i august 1914, det vil sige, de
rytterregimenter England kunne sende til kontinentet i det såkaldte Ekspeditionskorps.

Organisation

England rådede over i alt 31 rytterregimenter af linien. Heraf stod ved krigens udbrud 19 regimenter i
England, resten i Indien og kolonierne. Af disse 19 regimenter blev 16 tildelt ekspeditionskorpset, der
desuden fik et "sammensat" regiment fra de tre hestgarderegimenter. Hestgarden (The Household
Cavalry) bestod af tre regimenter - 1st og 2nd Life Guards og Royal Horse Guards, sidstnævnte også
kaldet The Blues. Disse tre regimenter blev holdt tilbage i England i første omgang. Man tog kun en
eskadron fra hvert regiment og oprettede således et Composite Household Cavalry Regiment til
ekspeditionskorpset, der hermed fik i alt 17 rytterregimenter. Ekspeditionskorpsets stab fik desuden tre
eskadroner North Irish Horse 1) (et specielt fast reserverytteri) tildelt.

De 17 linieregimenter omfattede:

7 husarregimenter (af i alt 12).
5 dragon garde og dragonregimenter (af i alt 10).
4 lansenerregimenter (af i alt 6).
1 hestgarderegiment (af i alt 3).

Alle regimenter rykkede ud med tre eskadroner, en maskingeværdeling og stab. Således i alt 51
eskadroner + de 3 fra North Irish Horse. Hvert regiment opstillede en depoteskadron i England til at
erstatte tab af mandskab og heste.

Krigsstyrken pr. regiment incl. maskingeværdeling og stab var 557 mand, 60l heste, 2 maskingeværer, 14
trænvogne, alle trukket af 4 heste dels eskadronstræn dels regimentstræn, heri indbefattet ingeniørtræn til
krydsning af vandløb.

Kombatantstyrken pr. eskadron var cirka 150 sabler (eller lanser) inddelt i 4 delinger (troops).

Rytteriet var opdelt i divisionsrytteri og armérytteri.

Divisionsrytteriet

Divisionsrytteriet omfattede 15 regimenter formeret i fem kavaleribrigader á tre regimenter á tre



eskadroner og en maskingeværdeling á to maskingeværer.

Hver brigade tildeltes et ridende feltbatteri á seks feltkanoner, 12 ammunitionsvogne og fire trænvogne; i
alt 210 mand med 214 heste; næsten alt mandskabet beredent. Kanonen var moderne, hurtigskydende og
langtrækkende, med kaliber 76,2 mm, forsynet med skjold (13-pounder). (De kørende feltbatterier havde
samme kanon blot af kaliber 83,8 mm (18-pounder). Den engelske feltkanon var bedre end de fleste andre
landes tilsvarende kanon, kun den franske 75 mm feltkanon var den overlegen.

Til kavaleribrigaden hørte endelig en telegrafdeling.

Maskingeværdelingen i regimentet talte cirka 25 mand, alle beredne, med to vandkølede Vickers eller
Maximgeværer, kaliber 7,7 mm, på trefod; geværet kunne svinges 180 grader og skyde 600 skud pr.
minut. Det blev transporteret på en prodsvogn + ammunitionsvogn trukket af 4 heste, der blev redet.

Fire brigader var samlet i en kavaleridivision, der desuden tildeltes to ammunitionskolonner, en
ingeniøreskadron, en telegrafeskadron og fire feltambulancer samt selve divisionsstaben. Divisionen talte
herefter 9.269 mand, 9.815 heste, 24 feltkanoner og 24 maskingeværer.

Den femte kavaleribrigade med sit batteri var selvstændig.

Først i oktober 1914 opstilledes to nye kavaleribrigader, den ene bestående af de tre hestgarderegimenter,
den anden af enheder, der var trukket hjem fra de oversøiske besiddelser.

Armérytteriet

Armérytteriet omfattede to husarregimenter, der tildeltes Ekspeditionskorpsets seks infanteridivisioner,
med en eskadron til hver.

Vurdering

Det engelske rytterregiment var med sine tre eskadroner svagere end andre landes rytterregimenter, der
som regel var på fire eller seks eskadroner, men det engelske regiment havde til gengæld to
maskingeværer i modsætning til de øvrige krigsførende landes rytterregimenter, der som regel kun rådede
over et maskingevær. pr. regiment á fire eskadroner.



En nærmere redegørelse for navne, regimentshistorie og nummereringen af de engelske rytterregimenter
findes bedst i Barnes: The British Army of 1914, side 109-151 og Barnes: History of the Regiments &
Uniforms of the British Army, side 324 - 326.

Uniformering

Feltuniformen var ganske ens for alle regimenter: brunlig kaki. Flad hue med klædesskygge og brun
hagerem, regimentsmærke foran på huen over skyggen. Enradet uniformsfrakke med skulderklapper og
lav dobbelt krave uden regimentsmærker i felten, knapper i gult metal, fem foran og desuden knapper på
lommerne (to udvendige brystlommer og to sidelommer). Ridebukser af samme stof og viklers af samme
farve, sorte støvler. Rytteren medførte en khakifarvet kappe - sammenrullet bag sadlen, samt et gulbrunt
regnslag - sammenrullet foran sadlen - og en khaki felthue.

Officerer bar uniformsfrakke med revers, khakifarvet skjorte og slips, ridebukser af et lysere mere
sandfarvet stof, lange brune ridestøvler eller lædergamacher. Gradstegn kun ved ærmerne på
uniformsfrakken, på kappen derimod gradstegn på skulderklapperne.

Udrustning og bevæbning

Menige og underofficerer

Bandoler af brunt læder båret over venstre skulder, der var påsat fem patrontasker foran og fire på ryggen



ligeledes af brunt læder. Hver patrontaske rummede 10 patroner, der var sat sammen fem og fem i
ladeskinne. Ingen livrem for mandskabet. Feltflaske med brunligt filtovertræk båret over højre skulder og
brødpose af webbing (svært lærredsstof) båret over venstre skulder. Brødposen som regel af lidt lysere
khakifarve.

Alle regimenter førte den nye kavalerisabel med ca. 90 cm lang lige klinge fæstet til sadlens venstre side, i
mat metalskede. Den nye sabel var konstrueret som og blev udelukkende anvendt som stikvåben, og blev
betragtet som den bedste sabel, det engelske rytteri nogensinde havde haft.

Alle regimenter førte desuden Lee-Enfield gevær, model 1903; kaliber 7,7 mm med 10 patroner i
magasinet, der sad foran aftrækkerbøjlen; lademekanismen var som Mauser geværets. Det engelske gevær
var ret kort men et første klasses våben med tilstrækkelig rækkevidde; det var det samme gevær der
anvendtes for infanteriet og de øvrige geværbevæbnede våbenarter. Rytteriet var dog ikke udrustet med
bajonetter. Først cirka tre måneder senere, da rytteriet kæmpede afsiddet i skyttegravene, udleveredes
bajonetter og anden infanteriudrustning. Geværet blev båret i brunt læderhylster ved sadlens højre side, og
en kavalerist sad aldrig af hesten uden først at have trukket sit gevær.

Kun lansenerer førte - foruden sabel og gevær- en cirka 2 ¾ meter lang brunlig bambuslanse, i felten uden
lanseflag. Dragonerne havde haft lanse til eskorte og paradetjeneste, men havde før 1914 afskaffet lansen
til feltbrug. Senere i krigen genindførtes lansen også til dragoner 2). Ingen regimenter medtog estandart i
felten.

Officerer

Officerer førte sabel ved sadlens venstre side, i en skede med brunt læderbetræk, og var desuden
bevæbnet med en sværkalibret (11,5 mm) revolver model Webley Mk. VI med seks patroner i tromlen.
Udkast af tomme patronhylstre og ladning skete hurtigt ved at knække løb og tromle forover. Revolveren
blev båret i brunt læderhylster ved højre side i det såkaldte Sam Browne bælte, der ligeledes af brunt
læder med skrårem eller bæreseler. Lille brun patrontaske til 18 patroner, samt kikkerttaske og korttaske,
alt i brunt ]æder.

Heste

Sadlen var så godt som ens for officerer og mandskab, den såkaldte "engelske' ridesaddel af brunt læder
med to saddeltasker foran. Under sadlen to tæpper (et til hesten og et til rytteren) af rustbrun farve. Alt
seletøj i brunt læder.

Rytteriets heste var de såkaldte "irlændere", verdens bedste terrængående rideheste. Mandskabet var jo
professionelle soldater, mange med krigserfaring, specielt fra Boerkrigen.

Taktik



Engelsk og fransk kavaleri 1914.

Den 21. august 1914 var den engelske hær mobiliseret, transporteret over kanalen og opmarcheret på
venstre fløj af de franske arméer. De fem rytterbrigader var opmarcheret dels på højre fløj som
forbindelsesled til franskmændene dels på venstre fløj som sikring; hovedparten dog i reserve bag
infanteridivisionerne. Den 23. august måtte den engelske hær, som helhed urokket, men på grund af
truende omfatning af overlegne styrker, tiltræde det lange tilbagetog til Marne Floden. De fem
rytterbrigader fik i de følgende dage nok at gøre med at dække tilbagetoget og leverede talrige
arrieregardetræfninger. Fortrinligt uddannet såvel i kamp til hest som til fods viste det engelske rytteri sig
i stand til at klare de stillede opgaver, sine steder vel med følelige tab, men uden katastrofale nederlag.
Der attakeredes ved nogle lejligheder eskadronvis, men hyppigere kæmpede eskadronen afsiddet mod det
tyske rytteri, der ustandseligt men uden held forsøgte at afskære den engelske hær. Ved Marne Slaget var
det engelske rytteri flere steder forrest i fremrykningen og bragte forvirring i den tyske 1. Armés
forsyningskolonner.

Senere kæmpede det afsiddede rytteri så godt som noget infanteri i skyttegravene og bevæbnedes
efterhånden som infanteri. Men man glemte ikke at man var ryttere, hele krigen igennem bar hver
kavalerist sine sporer påsat støvlerne.

Det engelske rytteri kan uden overdrivelse betegnes som første klasses i alle retninger og absolut second
to none på kontinentet.
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Noter

1) Se min omtale af bogen The North Irish Horse af Richard Doherty. (Per Finsted)

2) Jeg har ikke været i stand til at efterspore den præcise kilde til denne oplysning; jeg kan kun finde 
belæg for udsagnet i form af billedmateriale - tegninger - hvorfor de må tages med et vist forbehold. (Per 
Finsted) 


