
Frankrig 1914 - Mobiliseringen

Den franske Hær, 1914 af T. Claudius

Indledning

Felthæren var opdelt i fem arméer og talte ca. 1.500.000 mand. Hertil
reserve- og landeværnsenheder i fæstninger og depoter. Hærens totale
styrke var ca. 2.000.000 mand.

Organisation

Hæren var organiseret i

21 korps á to
divisioner.
5 selvstændige
divisioner (en af
disse indgik i 6.
Armékorps, der
således bestod af tre
divisioner).
25 reservedivisioner.
l marokkansk
division (denne
havde kun 24
kanoner).
8

landeværnsdivisioner (med hver 24 kanoner).
l marokkansk brigade á fem bataljoner.

Hertil kom jægere og alpejægere, der i alt omfattede 31 bataljoner (á seks
kompagnier, á 254 mand) og 31 reserve jægerbataljoner (á fire
kompagnier). De fleste jægerbataljoner tildeltes dels korps og divisioner



for at udfylde rammerne (der var ikke linieregimenter nok) dels som
forstærkning af nogle korps.

Korpset bestod af 2 divisioner (á 4 regimenter, á 3 bataljoner); alle
infanteribataljoner bestod af 4 kompagnier (á 254 mand). Hvert korps var
forstærket med 2 reserveregimenter (à 2 bataljoner) eller et tilsvarende
antal jægerbataljoner, men der hørte intet ekstra artilleri til disse
bataljoner. 2. Korps havde en ekstra brigade (uden artilleri).
Kolonialkorpset havde en liniebrigade i stedet for en reservebrigade. Tre
korps havde en ekstra jægerbataljon.

Hver division - også de selvstændige - havde 36 stk. 75 mm feltkanoner.
Korpsartilleriet talte 48 pjecer, således at korpset i alt rådede over 120
pjecer. 6. Korps havde dog 156 pjecer, mens 14. Korps rådede over 12 stk.
65 mm bjergkanoner ekstra.

Det 19. armékorps opstilledes ikke som korps, idet dets to divisioner (37.
og 38. Division) optrådte som selvstændige divisioner; korpsartilleriet
manglede, så hver division havde kun 36 kanoner. De to andre
selvstændige divisioner (44. og 45. Division) havde henholdsvis 48 og 36
kanoner.

Reservedivisionerne bestod af 6 reserveregimenter (á 2 bataljoner, á 4
kompagnier) samt 36 kanoner. Fire reservedivisioner havde hver 3-4
ekstra bataljoner. To reservedivisioner havde hver kun 32 feltkanoner.

Landeværnsdivisionerne havde 4 landeværnsregimenter (á 3 bataljoner, á
4 kompagnier) samt 24 stk. 75 mm feltkanoner. En enkelt division havde
kun 12 kanoner.

Infanteriet

Infanteriet opstillede:

163 linieregimenter
10 fæstningsregirnenter; disse hørte ikke til felthæren, men til
fæstningerne.
12 kolonialregimenter (á 3 liniebataljoner).
8 zouave regimenter.
7 algierske og tunesiske skytteregimenter (i alt 19 bataljoner).
4 marokkanske skytteregimenter (i alt 11 bataljoner).
12 alpejægerbataljoner; hver alpejægerbataljon havde l batteri med 65
mm bjergkanoner.



19 jægerbataljoner.

Zouave regimenterne blev opstillet af franskmænd, boende i Frankrig og
Nordafrika, mens skytteregimenterne fra Algier, Tunis og Marokko
bestod af indfødte tropper. Regimenterne formeredes i såkaldte
marschregirnenter, der som regel bestod af 2 liniebataljoner og l
reservebataljon.

173 reserveregimenter (á 2 bataljoner); de 167 reserveregimenter
indgik i felthæren.
l kolonial marchregiment.
8 kolonial reserveregimenter (á 2 bataljoner).

Af landeværnsregimenterne (á 3 bataljoner) indgik 37 i de 8
landeværnsdivisioner samt l landeværnsbrigade; de fleste divisioner var
på 4 regimenter.

Rytteriet

I felthæren indgik 9 kavaleridivisioner (á 6 regimenter, á 4 eskadroner) og
1 kavaleridivision (á 4 regimenter). I hver kavaleridivision indgik 6
maskingeværer og 12 kanoner. Den l0. Kavaleridivision havde dog kun 4
maskingeværer og 8 kanoner.

Rytteriet opstillede 85 regimenter til felthæren, heraf 2 Spahi regimenter.
Til kavaleridivisionerne medgik 58 regimenter (á 4 eskadroner). De øvrige
regimenter tildeltes korps og infanteridivisioner; 19 af disse regimenter
var på 6 eskadroner, resten på 4. En eskadron talte ca. 150 ryttere.

Herudover stillede rytteriet 54 reserveeskadroner til reservedivisionerne
og 16 landeværnseskadroner til landeværnsdivisionerne.

Maskingeværer

I såvel infanteriet som rytteriet var maskingeværerne var organiseret i
sektioner á 2 geværer og ca. 25 mand:

Rytterregimenter tildelt armékorps havde hver 1 sektion. Derimod
var der kun l sektion for hver rytterbrigade (á 2 regimenter) i
kavaleridivisionerne.
For infanteriet var der 2 sektioner pr. regiment (á 3 bataljoner), men
ingen i de indfødte skytteregimenter. Hvert reserveregiment havde 1-
2 sektioner, mens landeværnsregimenterne ikke rådede over



maskingeværer. Jægerbataljonerne (á 6 kompagnier) havde 2
sektioner og reserve jægerbataljonerne (á 4 kompagnier) havde 1
sektion.

Artilleriet

De franske batterier var uanset kaliber alle på 4 pjecer.

Feltartilleri

Hærens feltkanon var den berømte 75 mm kanon - populært kaldet
Soixsante-quance - der var let og hurtigtskydende. Selv på maksimal
afstand var den meget træfsikre kanon den tilsvarende tyske 77 mm
feltkanon langt overlegen.

Korpsartilleri

Den franske hær manglede et tidssvarende tungt feltartilleri. Batterierne
var tildelt de forskellige arméer, og gennemsnitligt var der 8 anvendelige
tunge pjecer pr. armékorps. Disse pjecer var ikke så gode som de
tilsvarende tyske.

Der fandtes kun 26 batterier med 155 mm hurtigskydende Rimailho
haubitser og 24 batterier med 120 mm lang1øbede kanoner. Hertil kom 4
motoriserede batterier, der også var udrustet med 120 mm kanon; disse 4
batterier dannede også i antallet af pjecer en undtagelse, idet de var på 6
kanoner pr. batteri. Her udover fandtes 21 batterier korte 120 mm kanoner
med ringe rækkevidde.


