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Indledning

Bøger af Mike Chappel er næsten altid særdeles gode og han har gennem mere end 20 år udgivet en
lang række værker om den engelske hær, illustreret med sine egne glimrende tegninger.

På vej mod skyttegravene, ca. 1915.
Samtidigt postkort tegnet af Ernest Ibbetson.

Den foreliggende bog føjer sig på smukkeste vis til sine forgængere og selvom jeg efterhånden har en 
del bøger om emnet, så synes jeg alligevel, at bogen er værd at stifte nærmere bekendtskab med. Ikke 
at den for så vidt indeholder nye informationer, men den præsenterer sit emne på en god og 
overskuelig måde.

http://www.ospreypublishing.com/title_detail.php/title=S3993~ser=MAA~per=44
http://www.foyles.co.uk/


Indhold

1. Introduction
2. The British Army in the early 20th Century
3. Kitchener's Army
4. Infantry Weapons, 1914-16
5. Artillery, 1914-16
6. Other Arms of Service
7. Organisation & Tactics
8. Uniform
9. Select Bibliography

10. The Plates
11. Index

Bogen

Bogen indledes med en redegørelse for den engelske hærs situation ved krigsudbruddet. Erfaringerne 
fra Boerkrigen nødvendiggjorde en lang række reformer med hensyn til organisation, udrustning og 
materiel.

Disse var stort set alle gennemført, hvorved hæren i august 1914 udgjorde, hvad der senere er blevet 
betegnet som den mest effektive krigsstyrke, som England nogen sinde har været i stand til at sende i 
krig.

Infanteristerne på postkortet er iført feltuniform Model 1902, samt den Gor'Blimey (Gudfaderbevares!) 
felthue, der blev indført i slutningen af 1914 

Det væsentligste problem var hærens størrelse - seks infanteridivisioner - hvilket trådte tydeligt frem 
efter de første måneders opslidende kampe og store tab. Dette affødte behovet for en hastig udvidelse, 
hvilket i nogen udstrækning kunne tilgodeses ved hjælp af reserveenheder (Territorial Army) og 
nyopstillede enheder (New Army) 

En tabel i bogen illustrerer størrelsesforholdet ved en sammenligning mellem Order-of-Battle ved Mons 
(23. og 24. august 1914) og Somme (juli til november 1916).

Ved Mons var der indsat 2 korps - I Korps (med to infanteridivisioner og en kavaleribrigade) og
II Korps (med to infanteridivisioner, kavaleridivisionen samt en selvstændig infanteribrigade).
Ved Somme var der indsat 10 Korps, der bestod af i alt 58 divisioner. Af disse kom 13 divisioner
fra den regulære hær (3 kavaleridivisioner og 10 infanteridivisioner), 25 (New Army)
infanteridivisioner, 8 (Territorial Army) infanteridivisioner. Hertil kom 2 indiske
kavaleridivisioner, Royal Naval Division, 1 new zealandsk infanteridivision samt 4 australske og 4
canadiske infanteridivisioner.

8" haubits, cirka 1916.
Fra et samtidigt postkort.

I forbindelse med hærens ekspansion blev der ikke blot opstilet nye kampenheder, men også alle de
kampstøtte og forsyningsenheder, der var nødvendige for, at enhederne kunne fungere. Til disse hørte
f.eks. artillerienheder, herunder tungt og supertungt artilleri. Blandt det tunge artilleris pjecer indgik
8" haubits (203 mm), som vist på billedet. Til at illustrere artilleristøttens omfang nævner bogen som
eksempel, at IV Army, der var den ene af de tre Arméer, der var indsat ved Somme i juli 1916, var
støttet af ikke mindre end 1.537 pjecer - fra lette feltkanoner til supertunge 38 cm kanoner. Blandt

pjecerne indgik 64 stk. af den viste type.

Afslutning

Bogen er bind 1 af en serie, hvis omfang jeg ikke kender, men den må nødvendigvis indeholde et bind
2 om Vestfronten 1916-18, og kommer sandsynligvis også til at indeholde et bind om de såkaldte
sideshows, altså kamphandlingerne i Italien, på Balkan og i Mellemøsten.

Hvis kvaliteten er som den foreliggende, så afventer jeg disse udgivelser med en interesse, og
anbefaler uden tøven bogen som en god, generel omtale af den engelske hær i perioden.
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