
Om Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians)
under Første Verdenskrig
Indledning

Dette canadiske rytterregiment skriver dele af sin historie tilbage til den 1. februar 1900, hvor den
daværende generalguvernør Lord Strathcona and Mount Royal tilbød at opstille, udruste og betale for et
regiment beredne infanterister, der skulle indsættes i Boerkrigen.

Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians), ca. 1911.

Politikommissær Samuel B. Steele, Royal North West Mounted Police (det nuværende Royal Canadian
Mounted Police), blev udnævnt til chef for regimentet, der blev benævnt Strathcona 's Horse. I løbet af
den næste års tid deltog enheden således i Boerkrigen, og den blev nedlagt den 11. marts 1901.



Regimentets officielle fødselsdag er den 1. juli 1901, hvor The Canadian Mounted Rifles blev oprettet
som en del af den stående styrke i den canadiske hær. De beredne infanterister byggede på de mange
erfaringer, der dels var indhøstet med denne våbenart under Boerkrigen, dels allerede eksisterede i Canada
i form af The School of Mounted Infantry (fra 1887).

I 1909 besluttedes det at navngive det beredne infanteri efter den enhed, som Donald Alexander Smith,
hvis officielle titel var Lord Strathcona and Mount Royal, opstillede under Boerkrigen.

Herved genopstod regimentet under navnet Strathcona's Horse (Royal Canadians), og den 1. november
1911 fik regimentet sit nuværende navn Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians).

Dette uniformspostkort er ikke dateret, men er fra samme serie som det tidligere omtalte kort med
Canadian Grenadier Guards 1) som motiv.

Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) - historisk resume

Historisk resume

1901
The Canadian Mounted Rifles

Lord Strathcona's Horse
(Royal Canadians).
Fra Kilde 1.

1903
The Royal Canadian Mounted Rifles

1909
Strathcona's Horse (Royal Canadians)

1911
Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians)

1941
2nd Armoured Regiment (Lord Strathcona's Horse) (Royal Canadians)



1949
Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) (2nd Armoured Regiment)

1958
Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians)

Oversigten er bl.a. fremstillet med udgangspunkt i Kilde 11.

Mobilisering

Regimentets stående styrke ved krigens begyndelse var ganske lille, idet den væsentligste funktion var at
fungere som uddannelsesenhed for beredne enheder i det vestlige Canada.

Først nogle uger efter mobiliseringen blev det besluttet, at regimentet skulle være en del af det første
canadiske troppekontingent, der skulle sendes til England, og rekrutteringen kunne nu begynde for alvor.
Der var ingen mangel på frivillige og styrkemålet for stabseskadronen, inklusive en maskingeværdeling,
og de tre eskadroner blev hurtigt nået.

Endnu et regiment fra den stående styrke blev sendt til England, nemlig The Royal Canadian Dragoons,
og den 1. februar 1915 blev The Canadian Cavalry Brigade oprettet.

1st Canadian Cavalry Brigade

Chef: Brigadier-General John Edward Bernard Seely 2)

Royal Canadian Dragoons
Lord Strathcona's Horse
Fort Garry Horse (fra februar 1916) 3)
Royal Canadian Horse Artillery ("A" & "B" Battery)
Canadian Cavalry Brigade Machine Gun Squadron (fra februar 1916) 4)
Canadian Cavalry Brigade Signal Troop (omtales som "London Signal Company, Royal
Engineers")
Et transportelement fra Canadian Army Service Corps
7th Canadian Field Ambulance
Canadian Cavalry Brigade Motor Ambulance Workshop Unit (fra februar 1916)
"A" Canadian Mobile Veterinary Section
1st Canadian Cavalry Brigade Ammunition Park.

En eskadron fra Lord Strathcona's Horse, på øvelse nær Liège, marts 1919.
Fra Kilde 3.



Om Brigadier-General "Jack" Seely

"Jack" Seely's udnævnelse til brigadechef vakte ikke begejstring i Canada, hvor premierministeren mente, 
at en canadisk officer måtte være rette mand på posten. Seely omtales senere af Basil Liddel-Hart som "... 
an ex-War Minister turned Murat ..." (Kilde 4). Tilsvarende havde stabschefen ved Det engelske 
Kavalerikorps, Brigadier-General Sir Archibald Home, ikke høje tanker om Seely's evner som militær 
chef (dagbogsnotat 29. oktober 1916, Kilde 5).

Disse synspunkter upåagtet, lader det til, at brigadechefen var vellidt af sine soldater (Kilde 1) og ganske 
fremsynet som Krigsminister. Han var således med til at skabe grundlaget for en fælles fransk og engelsk 
planlægning, og inviterede sammen med Sir John French herunder den senere allierede 
øverstkommanderende og feltmarskal, Ferdinand Foch, til England for at overvære store engelske øvelser 
i 1912. Ligeledes var han med til at skabe de politiske forudsætninger for oprettelsen af Royal Flying 
Corps, også i 1912.

En del af årsagen til Seely's manglende popularitet i militære kredse skal givet søges i hans rolle som 
minister i Herbert Asquith's regering, og den uro, der opstod i militære kredse i Irland, da man søgte at 
føre planer om irsk hjemmestyre (Home Rule Act 1914) ud i livet. Officerskorpset var delt mellem 
tilhængere af irsk selvstændighed og irsk tilhør til Storbritannien. Situationen udviklede sig næsten til 
mytteri, men det blev standset i sidste øjeblik ved en erklæring af 20. juli 1914 fra Krigsministeriet om, at 
militæret ikke ville blive sat ind for at gennemtvinge selvstyreplanerne. Begivenhederne, der behandles 
detaljeret i Kilde 6, blev siden betegnet som The Curragh Incident eller The Curragh Mutiny. På grund af 
urolighederne måtte Jack Seely gå af som krigsminister.

I juni 1918, hvor Jack Seely blev såret under et gasangreb, blev chefen for Fort Garry Horse - Robert 
Walter Paterson - udnævnt til brigadegeneral og chef for The Canadian Cavalry Brigade. Jack Seely 
genindtrådte i 1918 i politik, som stedfortrædende minister for Ammunitionsfremstilling.

Fanebånd

Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians). 
Kort nr. 9 i serien Colonial & Indian Army 



Badges, John Player & Sons, 1917.

Af teksten på bagsiden af kortet fremgår følgende:

The badge of Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians). This regiment was organised on the 1st July,
1901, and is a part of the Permanent Force of the Dominion. It fought in South Africa 1900-1901 as the
Canadian Mounted Rifles. Its headquarters are at Winnipeg, Manitoba, and it is at present in the 1st

Canadian Cavalry Brigade.

Fanebånd
Boerkrigen: SOUTH AFRICA 1900-1901.
Første Verdenskrig: FESTUBERT 1915, SOMME 1916 '18, Bazentin, Pozières, Flers-Courcelette,
CAMBRAI 1917 '18, ST. QUENTIN, AMIENS, HINDENBURG LINE, ST. QUENTIN CANAL,
BEAUREVOIR, PURSUIT TO MONS, FRANCE AND FLANDERS 1915-18.

Fanebånd skrevet med versaler, føres på estandarten; regimentet fik sin førte estandart den 17. september
1932.

Victoriakors

Løjtnant Frederick Harvey

Løjtnant Frederick Maurice Harvey (1888-1980) blev tildelt Victoriakorset for sin indsats ved Guyencourt
den 27. marts 1917. Han var da chef for "C" Eskadronens 2. Deling.

1st Canadian Cavalry Brigade rykkede frem over det store landområde, som tyskerne havde rømmet i
forbindelse med deres tilbagetrækning til The Hindenburg Line (Siegfried Stellung). Inden rømningen
havde tyskerne ødelagt næsten alt i området, som yderligere blev gjort ufremkommeligt ved lureminering
og partisansøm; sidstnævnte var især et problem for de beredne enheder.

Regimentet var afgivet til XV. Korps og rykkede sammen med andre rytterregimenter i tilsvarende rolle -
bl.a. 1st King Edward's Horse, der arbejdede sammen med IV. Korps - opsiddet frem over åbent terræn -
et absolut særsyn efter flere års skyttegravskrig. Både ryttere og fodfolk var uvant med denne situation og
rykkede måske ikke så hurtigt frem, som især senere historikere synes at forvente. Under anvendelse af
den udvigende kamps taktik trak de tyske enheder sig kæmpende tilbage mod deres nye stillinger.

Under disse operationer fik regimentet ordre til at rykke frem og indtage landsbyen Guyencourt. Løjtnant
Harveys deling var forspids for eskadronen og han red et godt stykke foran sine folk; han ser et antal
fjendtlige soldater rykke frem med en stilling, der var omgivet af pigtråd, og herfra åbner de voldsom ild
mod delingen med bl.a. et maskingevær.

Slud og sne hæmmer sigtbarheden og løjtnanten vurderer lynhurtigt, at hans hest ikke vil have mulighed
for at springe over det næsten usynlige pigtrådsspærring. Han kaster sig af hesten, forcerer pigtrådshegnet,
skyder maskingeværskytten med sin revolver og erobrer maskingeværet. Ved sin lynsnare indsats redder
han sandsynligvis angrebet fra at gå i stå, og eskadronen fra udslettelse. Som anerkendelse tildeltes han
Distinguished Service Order, hvilket to uger efter ændres til et Victoriakors.

Løjtnant Harvey sluttede en lang officerskarriere, hvorunder han var chef for regimentet fra 1938 til 1940,
med rang af brigadegeneral og blev efter sin pensionering udnævnt til æresoberst, en rolle han beklædte
fra 1958 til 1966.

Løjtnant Gordon Flowerdew



Løjtnant Gordon Flowerdew.
Fra Canadian War Museum.

Regimentets anden modtager af Victoriakorset - Løjtnant Gordon Muriel Flowerdew (1885-1918) - kom 
også fra "C" Eskadronen.

Den 30. marts 1918 var løjtnant Flowerdew chef for "C" Eskadronen, der sammen med dele af 1st 
Canadian Cavalry Brigade indsættes ved Moreuil Wood, nær Amiens.

En meget spændende skildring af kampene findes i The Battle of Moreuil Wood (30. marts 1918) (Kilde 
9), der er skrevet af kaptajn J.R. Grodzinski, fra Lord Strathcona's Horse. Her gives detaljeret fremstilling 
af operationerne, der bidrog til at standse den tyske fremrykning mod Amiens.

Her skal blot resumeres, at løjtnant Flowerdew førte 3 delinger fra sin eskadron - løjtnant Harveys (se 
ovenfor) deling var indsat til fods - i et opsiddet angreb mod ca. 300 tyskere. Styrketallet for den beredne 
del af 3. Eskadron anslås til ca. 75 mand.

Inden angrebet mødtes Løjtnanterne Flowerdew og Harvey i skovens nordøstlige hjørne og mens Harvey 
melder om resultatet af sin rekognoscering i skoven, får Flowerdew øje på to rækker tyske soldater, 
hvoraf nogle - fra 2. Bataljon af 101. Grenaderregiment - trækker sig tilbage fra skoven, mens andre 
rykker frem mod skoven. Blandt tyskerne ses en haubits og adskillige maskingeværer. Lynsnart giver 
løjtnant Flowerdew ordre til angreb: "It's a charge boys, it's a charge!" Trompeter R.G. Longley, løfter 
sin trompet for at blæse til angreb, men falder som den første.



Soldater fra Fort Garry Horse i angreb.
Fra Fort Garry Horse's hjemmeside.

Fort Garry Horse deltog også i angrebet mod Moreuil Wood, ikke opsiddet som her, men til fods. Jeg har 
valgt at vise billedet, for at give et indtryk af løjtnant Flowerdews angreb.

"C" Eskadronens angreb er foreviget på et maleri af den engelske maler Sir Alfred Munnings 
(1878-1959). En miniature, i meget lav opløsning, kan ses på Canadian War Museums hjemmeside. 
Maleriet er også gengivet på Kilde 4's smudsomslag.

Kortskitse over Moreuil Wood.
Fra Kilde 4.

Hurtigt er rytterne inde på livet af de overraskede fjender, som forsvarer sig hårdnakket.

Med sabelhug til højre og venstre rider "C" Eskadronen gennem første den ene tyske række og derefter



den anden.

Styrken reorganiserer nogenlunde bag tyskerne og rider tilbage mod skoven, hvor løjtnant Harveys deling
og "A" Eskadronen nu er i stilling.

24 canadiere falder og adskillige såres under angrebet. Løjtnant Flowerdew var blandt de hårdt sårede og
han dør dagen efter af sine sår.

Kampene om skoven kostede den første dag regimentet 45 døde og 120 sårede.

Uniformer

Officer, Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians), ca. 1902.

Fra Canadian Military Heritage. Der er tale om et udsnit af en ganske spændende uniformsplanche, tegnet 
af Richard Simkin 5). Forlægget indeholdt en arm fra en figur til venstre i billedet, som jeg har fjernet for 
at få et flottere billede; figurens skygge er dog bibeholdt.

Officeren bærer en bredskygget Steatson hat, med de karakteristiske fire buler. Hovedbeklædningen er i 
canadisk sammenhæng i dag næsten synonym med Royal Canadian Mounted Police (indtil 1920 Royal 
Northwest Mounted Police).

Steatson hatten blev båret af de canadiske styrker, der gjorde tjeneste i Sydafrika under Boerkrigen, og fra 
1900 også af The South African Constabulary, der havde oberstløjtnant Baden Powell som chef. Det er 
givet herfra, at Baden Powell fik ideen til spejderhatten.

Steatson hatten blev officiel hovedbeklædning i Royal Northwest Mounted Police i 1903 (nogle kilder



siger 1904).

Canadian Mounted Police. 
Cigaretkort nr. 21 i serien 
Soldiers of The King 
udgivet af Godfrey Philips Ltd., 1939.

Kortets bagside fortæller følgende historie:

The "Riders of the Plains", hero worshipped by readers of wild North-West literature as the "Mounties",
were formed in 1873 for the purpose of maintaining the law in the sparsely populated parts of the
Dominion. Recruiting was commenced in 1874, and early in their history their courage and integrity
established order and respect in the Indian territory. Although tasks are less picturesque than in the old
days, diverse activities still include punishment for wrongdoing and the enforcement of Federal Law
throughout Canada.

Den første chef for Strathcona's Horse, Samuel B. Steele, havde en fortid i politistyrken, til hvilken han i
1894 indkøbte de første Steatson hatte 6). Det siges, at oberstløjtnant Steele tog ideen med sig til
regimentet, men måske dette kun er en skrøne al den stund, at Steatson hatten blev båret af stort set alle
canadiske enheder under Boerkrigen 7).



Canadian Cavalry - A Signaller, ca. 1918.
Tegnet af Harry Payne.

I felten bar regimentet dog ikke Steatson hatte, men enten den engelske uniformskasket Model 1902 eller
den canadiske Model 1903, og fra efteråret 1916 stålhjelm. Tilsvarende anvendtes feltuniform 1902 eller
1903. Det mest sandsynlige er nok, at både kasket og uniform var den engelske Model 1902. Visse
canadiske rytterregimenter, bl.a. Canadian Light Horse (se billede i Kilde 10), men måske alle, anvendte
dog Steatson hatten som garnisonshue.

Samtidigt postkort fra serien "Colonial badges and their Wearers", nr. 3160, udgivet af Raphael Tuck &
Sons "Oilette".

Bagsiden af postkortet indeholder følgende tekst: 
The Great European War of 1914 upwards has been mainly fought by Infantry and Artillery, still there
have been many instances in which the "Arme blanche" have been able to "cut in", and have often saved
the situation.
The Canadian Cavalry has done its part of the various fronts both as Cavalry, and in common with all
other mounted regiments, acting as Infantry on emergency.



På skulderklappen bæres Canada i messingbogstaver. Ahornbladet bæres både som hue- og kravemærke.

Menig, Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians), 1918. 
Tegning af Ron Volstad, fra Canadian Military Heritage.

Soldatens uniform og udstyr er ganske som en tilsvarende engelsk rytter. De eneste tydelige kendetegn, 
der viser det canadiske tilhør, er kravemærket (ahornbladet) samt det røde og grønne regimentsmærke på 
skulderen.

På tegningen ser messingbogstaverne på skulderklappen ud til at være et ganske kort navn, måske L.S.H.-
R.C. eller LD.S.H. Regimentet anvendte også - og anvender stadig (Kilde 2) - skuldermærker med 
STRATHCONA'S.



Løjtnant Gordon Flowerdew.

Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) - Pakhest, bl.a. med skanseredskaber.
Fra Kilde 3.

Hvornår et eventuelt skifte er sket, er jeg ikke klar over, men da fotografiet af løjtnant Flowerdew viser 
STRATHCONA'S, må den lange betegnelse, henset til løjtnantens død i 1918, være indført tidligere end 
det forkortede navn.

Senere må man så igen være gået tilbage til STRATHCONA'S.

The Canadian Cavalry Brigade - Enhedsafmærkning ca. 1918

(Tegnet efter CEF Formation Patches.)



* Enhederne bar, af ikke nærmere oplyste grunde, deres mærker som skydesløjfer, altså på 
skulderklapperne.

Afslutning

Som et kuriosum kan det tilføjes, at posten som efterretningsofficer ved 1st Canadian Cavalry Brigade og 
adjudant for Brigadier-General "Jack" Seely - Antoine, prins af Orléans og Braganza (1881-1918) - havde 
kongelige aner, med fransk tilknytning. Fransk lov forbød dog Prins Antoine og hans ældre bror Louis at 
gøre tjeneste i den franske hær og Præsident Poincaré ønskede ikke at ophæve dette forbud, hvorefter 
Kong Georg V gav tilladelse til, at de kunne indtræde i den engelske hær med uspecificeret rang.

Prins Antoine beskrives som frygtløs og den fødte soldat, og en på alle måder glimrende repræsentant for 
aristokratiet. For sin indsats sammen med den canadiske brigade, hvor han var tillagt grad af kaptajn, blev 
Prinsen tildelt Military Cross, ligesom Feltmarskal Foch - trods de adelige aner - udnævnte ham til Ridder 
af Æreslegionen. Prinsen blev dræbt ved en flyulykke i England den 29. november 1918.

Prins Antoine blev også foreviget af Sir Alfred Munnings, der i første halvdel af 1918 fungerede som 
bataljemaler ved de canadiske styrker i Frankrig. En miniature af maleriet, i meget lav opløsning, kan ses 
på Canadian War Museums hjemmeside. Her findes også en ganske interessant biografi over Sir Alfred 
Munnings, der beskrives som en af Englands førende malere, hvad angår gengivelser af heste.
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10. The Canadian Army at War af Mike Chappel, Men-at-Arms Nr. 164, Osprey, London 1985, ISBN

0-85045-600-2.
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12. The Royal House of Bourbon - Branch of Orléans - Braganza.

Per Finsted

Noter:

1) Se min artikel Om The Canadian Grenadier Guards under Første Verdenskrig.

2) John Edward Bernard Seely (1868-1947) var engelsk krigsminister fra 1912-1914. På det praktisk 
militære plan var han veteran fra Boerkrigen, hvor han havde gjort tjeneste i Imperial Yeomanry. Fra 
1907-1914 var han chef for det frivillige rytterregiment The Hampshire Yeomanry (Carabiniers). Se også 
Service biography.

3) Ved oprettelsen var Fort Garry Horse endnu i Canada og brigadens tredje regiment var fra - marts 1915 
til begyndelsen af 1916 - 2nd King Edward's Horse (The King's Overseas Dominions Regiment), et 
engelsk Special Reserve rytterregiment. Se min artikel Om King Edward's Horse (The King's Overseas 
Dominions Regiment).

4) For oplysninger om maskingeværeskadronens organisation, se War Diary, Canadian Cavalry Brigade 
Machine Gun Squadron, February 18th, 1916.

5) Et uddrag af planchen Canadian Types, Army & Navy Gazette, Military Types No. 176, August 2nd, 
1902. Se en lille gengivelse af hele planchen her Cranston Military Art samt den tilsvarende Nr. 155, 
udgivet 3. november 1900.

6) Læs om hattens historie på Royal Canadian Mounted Polices hjemmeside, samt en anden artikel om 
politistyrkens historie Royal Canadian Mounted Police.

7) Se også Imperial Adventure, Equipment, Steatson Hat, der beskriver den canadiske brug af Steatson 
hatten under Boerkrigen.  


