Et rytterangreb ved Somme, den 14. juli 1916
Indledning
Den 14. juli 1916 ved Somme fik rytteriet langt om længe lejlighed til at udføre det opsiddede angreb,
som ikke mindst de selv drømte om, og som alle håbede på ville komme.
Som ved flere tidligere lejligheder blev rytteriet holdt i beredskab til at bryde gennem det hul i den tyske
frontlinie, som offensiven skulle skabe. Der var tale om en betragtelig styrke bestående af fem
kavaleridivisioner - tre engelske og to indiske. Tre af divisionerne var indledningsvist opmarcheret bag 4.
Armé (Rawlinson), men den 4. juli 1914 var håbet om et gennembrud svundet og kun 2nd Indian Cavalry
Divsion (generalmajor Henry John MacAndrew), blev tilbage i beredskab ved Morlancourt.

Udsnit af kortet Peronne and vicinity, 1 July - 19 November 1916, som findes på
The History Department at The United States Military Academy's hjemmeside.

Bazentin Højdedraget erobres - rytteriet sendes frem
Tidligt om morgenen den 14. juli 1916 havde enheder af 3rd og 9th (Scottish) Division (XIII Corps) samt
7th og 21st Division (XV Corps) gennemført et veltilrettelagt og heldigt udført angreb mod Bazentin
Ridge. Efter en kort artilleriforberedelse var infanterienhederne inde på livet af de tyske forsvarere, for
hvem angrebet kom overraskende 1).

A successful dawn patrol near Bazentin-le-Grand, 1916 2).
Fra Illustrated London News, 8. november 1939.
Tegningen blev bragt første gang 23. september 1916.
I løbet af morgenen trak de tyske styrker trak sig ca. 7 km tilbage efterladende et stort antal døde og
sårede; ca. 1.400 mand blev taget til fange, herunder to regimentschefer og 40 officerer. Nu var
lejligheden, som alle havde ventet på, til stede, nemlig at rykke frem gennem et hul i den tyske front, nå
frem til artilleristillingerne og herefter trevle hele fronten op.
2nd Indian Cavalry Divsion, som befandt sig ca. 20 km bag den aktuelle frontlinie fik marchordre klokken
07.20 og var klar til at rykke ud efter 40 minutter. Fremmarchen blev i betydeligt omfang hæmmet af
uvejsomt terræn, der er fyldt med skyttegrave og granathuller og ved middagstid er divisionens
avantgarde - The Secunderabad Cavalry Brigade - fremme ved Montauban.
Forspidsen - 7th (Princess Royal's) Dragoon Guards - er dog fremme noget tidligere og udsender patruljer
mod nordvest og nordøst. Fjendtlig ild forhindrer patruljerne i at trænge langt frem, men de melder, at
eget infanteri er i kamp ved Bazentin-le-Petit Wood og Bazentin-le-Grand Wood. (Sidstnævnte er ikke
indtegnet på kortet, men er placeret umiddelbart sydvest for Bazentin-le-Petit Wood.) Regimentet
forskyder herefter til byen Carnoy, lidt syd for Montauban.
The Secunderabad Cavalry Brigade (1916)
Chef: Brigadegeneral Charles Levigne Gregory
7th (Princess Royal's) Dragoon Guards (major J.E.F. Dyer 3))
20th Deccan Horse (oberstløjtnant E. Tennant)
34th Prince Albert Victor's Own Poona Horse Squadron/Fort Garry Horse
(fra The Canadian Cavalry Brigade) 4)
13th Cavalry Brigade Machine Gun Squadron
N Battery, Royal Horse Artillery
Field Troop, Royal Engineers
9th Light Armoured Car Battery (-) (= to Rolls-Royce panservogne) 5)
Præcise efterretninger er afgjort en mangelvare og føringen hæmmes blandt andet af fejlagtige meldinger
om, at denne og hin lokalitet er erobret. Brigaden får ordre til at vente indtil infanterienheder har erobret
terrænet om Bazentin-le-Petit Wood og Longueval (der ikke er vist på kortet, men som ligger umiddelbart

syd for Delville Wood). Tiden går og de tyske tropper er efterhånden kommet sig oven på morgenens
chok og er hastigt i færd med at konsolidere deres stillinger, der blandt andet er indrettet i områdets
kornmarker.
Klokken 13.10 forlyder det (fejlagtigt), at Longueval er erobret og et angreb mod High Wood Delville
Wood beordres iværksat klokken 15.15. Rytteriet får - efter fem timers ventetid - ordre til at støtte
angrebet.

Angrebet
Brigadechefen tilbagekalder et antal arbejdskommandoer, han har indsat til at udbedre marchvejene, og
får, inden han mødes med infanterienhedernes stab for at koordinere indsættelsen, telefonisk besked fra
divisionschefen om, at angrebet er udsat til 18.15. Han vælger at sende 7th (Princess Royal's) Dragoon
Guards og 20th Deccan Horse frem, og holder 34th Prince Albert Victor's Own Poona Horse i reserve.

Fra Kilde 1.
Planen for angrebet var som følger:
1. Et infanterigreb (XV Corps) skulle rettes mod High Wood. 7th (Princess Royal's) Dragoon Guards
skulle støtte angrebet og rykke frem på infanteriets højre fløj med opgave at angribe High Wood fra
øst.
2. 20th Deccan Horse støttede fremrykningen, så langt frem som forterrænet mellem High Wood og
Delville Wood, hvorfra regimentet skulle angribe sidstnævnte, til støtte for infanteriangrebet (XIII
Corps) der.
3. Delville Wood var allerede under ild fra artilleriet, som ville forlægge ilden præcis klokken 18.15.
Det var derfor vitalt, at der blev rykket frem med størst mulig hastighed, så man udnyttede denne
spærreild.
4. De to angribende regimenter var hver tildelt en sektion med fire middeltunge maskingeværer fra
brigadens maskingeværeskadron.

7th Princess Royal's Dragoon Guards

Across the Enemy's destroyed Trenches.
Fra et samtidigt postkort, tegnet af Harry Payne.
Anført af sekondløjtnant H.W. Popes deling fra B Eskadronen rykkede regimentet fra Carnoy, gennem
Montauban, mod Bazentin-le-Grand, hvor det foldede ud, med B og C Eskadronen på linie.
B Eskadronen var bevæbnet med lanser, mens de tre andre eskadroner alene bar sabel.
Tegningen til venstre forestiller dog næppe 7th (Princess Royal's) Dragoon Guards, der ikke for ingenting
bar tilnavnet The Black Horse.
Overalt blev dragonerne hilst med jubel og tilbageholdt åndedræt - det var første gang siden
skyttegravskrigens begyndelse, at man havde set et opsiddet angreb ...
Det er uvist om artilleriilden blev forlagt som planlagt, men infanteriangrebet var indledt klokken 19.00,
da dragonerne satte deres angreb ind. I begyndelsen trak infanteriet den tyske ild og rytterne kom
nogenlunde helskindede frem, skønt tyske maskingeværer dog tilføjede dem visse tab.
Ca. 200 m foran fjendens stillinger kom eskadronerne i læ af terrænet og kunne sætte det afgørende
angreb ind.

Lancers attacking Infantry.
Fra et samtidigt postkort, tegnet af Harry Payne.
I fuld galop red de nu frem mod de tyske soldater, som skjulte sig i kornmarker og granathuller.
Sådan kunne dragonernes angreb have taget sig ud. Hestene er ikke sorte, så der er sandsynligvis tale om
et andet regiment, ligesom kornet på markerne ved Bazentin Ridge næppe var høstet. Om betegnelsen
"lancers" skal tages bogstaveligt, eller den blot udtrykker lansenerbevæbnede ryttere, vides ikke.
Ca. 15 tyskere blev ofre for lanserne og mens 32 overgav sig straks de så, hvorledes det var gået deres
kammerater.
Den tyske ild var nu så voldsom, at dragonerne var tvunget til at sidde af. Hestene blev ført tilbage i
dækning af en krete, mens dragonerne optog kampen til fods.
Flyrekognoscering havde tidligere på eftermiddagen meldt, at High Wood og adgangsvejene hertil
tilsyneladende var fri for fjendtlige enheder. Men nu flere timer efter var situationen en anden.

Et tosædet Morane rekognosceringsfly observerede nu de fjendtlige stillinger, hvorfra man beskød
dragonerne. Maskinen fløj nu, gentagne gange, ganske langsomt hen over de tyske stillinger og beskød
dem med lysspor, for således at vise dragonerne hvorfra ilden kom. Observatøren tegnede en hastig skitse
over området og kastede en melding ned. Den blev samlet op af chefen for N Battery, Royal Horse
Artillery, som straks begyndte at indskyde sine kanoner mod de tyske stillinger.
Billedet stammer fra Air of Authority - A History of RAF Organisation, og viser en maskine af typen
Morane LA.

Maskingeværsektionen, som støttede regimentet, befandt sig på højre fløj, men kunne på grund af det høje
korn ikke yde fornuftig ild. Et maskingevær, der var kommet for langt frem, kom under voldsom
beskydning. Man søgte at redde maskingeværet, men den pakhest, som skulle bære geværet blev dræbt.
Det lykkedes dog at bjærge gevær og det meste af besætningen, hvorunder løjtnant Anson dog blev såret.
Efterhånden var mørket ved at falde på og en hvis ro sænkede sig over slagmarken og i løbet af natten
(klokken 03.40) blev dragonerne trukket tilbage.
Dragonernes tab blev opgjort til: 3 døde, heraf en officer; 21 sårede, heraf 1 officer. Tabene blandt
hestene blev opgjort til: 14 døde, 2 savnede og 24 sårede.
Sekondløjtnant Pope blev tildelt Military Cross for at have reddet to sårede dragoner tilbage, hvorunder
han tre gange, under fjendtlig ild, red gennem det høje korn for at bjærge de sårede tilbage. Han var
oprindelig sergeant-major i 2nd Dragoon Guards (Queen's Bays), og var tilgået regimentet i 1915 som
sekondløjtnant.
20th Deccan Horse
Oberstløjtnant E. Tennant modtog ved Sabot Copse ordre til at rykke frem til en position, hvorfra han
kunne angribe Delville Wood fra nord og nordvest og således give 9th (Scottish) Division mulighed for at
erobre skoven. Vigtigheden af forbindelse til naboenhederne til højre og venstre understreges.
Brigadechefen ville følge med frem, mellem de to angribende rytterregimenter.

A Charge at the Battle of the Somme, 1916.

Fra et samtidigt postkort, tegnet af Harry Payne.
Teksten på kortets bagside lyder:
The Deccan Horse and Dragoon Guards charging
the enemy at the Battle of the Somme.
A Eskadronen (lansebevæbnet), under kommando af kaptajn F. Jarvis, danner avantgarden. Terrænet var
ufremkommeligt og sine steder kun passabelt i toer-kolonne, hvilket nedsætter fremrykkehastigheden
noget.
Fremme i åbent terræn folder eskadronerne ud i linie og følger efter avantgarden. Fremme i det høje korn
møder de indiske ryttere små grupper af skrækslagne tyskere, der overgiver sig, tilsyneladende under
indtryk af, at der ikke vil blive givet nogen pardon.
Da A Eskadronen når sit mål, observeres en tydeligt bemandet fjendtlig skyttegravslinie nord for Delville
Wood samt fjendtligt artilleri, der erkendes ved dets mundingsglimt.
Under fremrykningen beskydes såvel avantgarde som de efterfølgende eskadroner af maskingeværer i
Delville Wood, og regimentschefen sender C Eskadronen ud for at sikre denne flanke.
D Eskadronen sendes frem mellem A Eskadronen og 7th (Princess Royal's) Dragoon Guards, mens B
Eskadronen holdes i reserve for at kunne imødegå alle eventualiteter.
Videre fremrykning med A Eskadronen vil bringe de to regimenters angreb ude af "trit", specielt da
dragonerne ser ud til at være opholdt længere bagude, og det er ikke muligt at få forbindelse med 9th
(Scottish) Division.
Oberstløjtnant Tennant sender en melding tilbage til brigadechefen og udbeder sig forholdsordrer, men
det er ikke muligt at opnå forbindelse. Avantgarden melder, at en større fjendtlig styrke er ved at samles,
tilsyneladende for at foretage et modangreb. B Eskadronen får ordre til at holde sig klar til at rykke A til
undsætning, men det tyske modangreb udebliver.
Det er nu ved at være mørkt og oberstløjtnanten beordrer nu regimentet til at samle sig, således at det kan
danne en forlænget linie til højre for 7th (Princess Royal's) Dragoon Guards og han håber, at det i løbet af
natten vil være muligt at få forbindelse med infanteriet, der angriber Delville Wood.
Tilbagetrækningen af avantgarden sker lige i rette øjeblik, for næppe er stillingerne fremme på
højdedraget rømmet, før det tyske artilleri tager stedet under voldsom beskydning.
Ved midnatstid åbner det tyske artilleri igen ild mod de formodede engelske stillinger, men uden succes.
Resten af natten forløber roligt, bortset fra en enkelt tysk patrulje, der løber ind i en indisk patrulje.
Inderne tager to fanger - fra 16. Bayerske Infanteriregiment.
Klokken 03.30 får regimentet ordre til at trække tilbage. Tilbagetrækningen sker i skjul af morgentåge og
kan derfor foretages opsiddet. Fremme i Montauban er der mulighed for at vande og fodre hestene,
hvorefter brigaden rykker tilbage til bivuakområdet, som den havde forladt om morgenen dagen før.
Regimentets tab opgøres til: 9 døde; 41 sårede, heraf to indiske officerer. Tabene blandt hestene blev
opgjort til 19 døde og 53 sårede.

Afslutning
Brigaden samlede tab blev opgjort til 102 døde, sårede og savnede og 130 heste. Tabene må siges at være
meget små i forhold til, hvad de kunne have været.

Tidspunktet for et angreb, der reelt førte til noget, var imidlertid forpasset og burde ideelt set have været
indsat langt tidligere, mens tyskerne stadig var rystede. Men tabenes relativt beskedne størrelse må tages
som udtryk for, at de tyske styrker trods alt var temmelig mærket af morgenens angreb.

After the first Cavalry Charge, July 1916.
Beretninger om angrebet nåede pressen, som gjorde et stort nummer ud af sagen - det var småt med gode
nyheder fra fronten, og især fra Somme...
Fra et postkort i serien Official War Photographs (Series 3, No. 18), som avisen Daily Mail udgav under
Første Verdenskrig.
Teksten på bagsiden af kortet lyder: A way-side group of gallant Indian cavalrymen, some of whom
greatly enjoyed their share in the charge through the cornfields at High Wood on July 14th, 1916, with the
Dragoon Guards.
Visse af disse farvelagte fotografier blev genoptrykt i 1997 og solgt på blandt andet National Army
Museum, London.
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Per Finsted
Noter

1) Læs mere om angrebet f.eks. her: The Battle of Bazentin Ridge, 1916.

2)Billedteksten er som angivet i bladet, hvorfor ordet succesfuld må stå for denne kildes regning. Teksten
angiver, at rytterne er fra et Dragoon Guard regiment, hvorfor der meget vel kan være tale om 7th
(Princess Royal's) Dragoon Guards.
3) 7th (Princess Royal's) Dragoon blev midlertidigt ført af chefen for C Eskadronen, da regimentschefen
Lieutenant-Colonel R.Sparrow var blevet såret nogle uger tidligere.
4) Den canadiske eskadron medfører, som noget nyt, særligt tildannede "spange", som gør det muligt for
hestene at passere over skyttegrave.
5) De to panservogne blev dog ikke til nogen nytte, da de kørte fast i det uvejsomme terræn omkring
Mountauban.

