
Uniformer - Royal Naval Division, 1914 - 1918
Indledning

Denne artikel kan læses som supplement til min omtale af bogen Command in the Royal Naval Division -
A Military Biography of Brigadier General A.M. Asquith og vil give et indtryk af de uniformer, som blev 
båret af divisionens. Illustrationerne stammer fra Kilde 2, med mindre andet er anført.

1914

Royal Naval Division var ved sin oprettelse organiseret således:

1st (Royal Naval) Brigade 2nd (Royal Naval) Brigade 3rd (Royal Marines) Brigade

1st (Drake) Battalion
2nd (Hawke) Battalion
3rd (Benbow) Battalion
4th (Collingwood) Battalion

5th (Nelson) Battalion
6th (Howe) Battalion
7th (Hood) Battalion
8th (Anson) Battalion

9th (Chatham) Battalion
10th (Portsmouth) Battalion
11th (Plymouth) Battalion
12th (Deal) Battalion

Se The Long, Long Trail - The Story of the British Army in the Great War of 1914-1918: The 63rd (Royal 
Naval) Division for detaljeret fremstilling af divisionens sammensætning på forskellige tidspunkter. 
Bataljonerne i 1. og 2. Brigade var navngivet efter berømte engelske admiraler, efter sigende på baggrund 
af et ønske fra Winston S. Churchill.

Royal Naval Division blev sendt i krig i største hast, uden at være ordentligt udrustet. Hastværket var så 
stort, at 80% af mandskabet manglede dele af deres personlige udrustning, f.eks. kogekar og feltflasker. 3. 
Brigade var bedst stillet, men divisionen manglede kampstøtte- og forsyningsenheder.



Marinesoldater og marineinfanterist fra Royal Naval Division, Antwerpen, 1914. 
Tegnet af R.J. Marrion.

3. Brigade blev landsat i Ostende den 27. august 1914, men trukket tilbage allerede fire dage efter.

Den 20. september 1914 blev brigaden landsat i Dunquerque med opgaven at deltage i forsvaret af 
Antwerpen og den 5. oktober 1914 sluttede 1. og 2. Brigade sig til styrken.

Se også min omtale af bogen The Oxfordshire Hussars in The Great War for en omtale af det 
rytterregiment, som tilgik fra England.

Figuren til højre er fra Royal Marines, og er iført mørkeblå uniform med den såkaldte Brodrick Cap (se 
Den engelske feltuniform Model 1902), remtøj Model 1908 samt lange lærredsgamacher.

Marinesoldaterne er iført den engelske flådes mørkeblå uniformer samt remtøj af læder; de bærer 
tilsvarende gamacher som marineinfanteristen.

Khakifarvede uniformer var endnu ikke indført, men nogle af marinesoldaterne fik udleveret kapper, mens 
de var undervejs til Belgien.



Marinesoldat fra Royal
Naval Volunteer Reserve
i feltuniform (landing rig).

Huebånd fra RNVR og
ROYAL NAVAL DIVISION.
Den lyseblå matroskrave blev
dog ikke båret til feltbrug.

Marinesoldaternes huebånd bar forskellig påskrift, alt efter enhed.

Det varede dog noget inden huebånd med bataljonernes navne blev produceret, så blandt marinesoldaterne
i landgangsstyrken i Belgien sås LONDON, CLYDE, BRISTOL, MERSEY, SUSSEX og TYNESIDE
side om side med ROYAL FLEET RESERVE samt ROYAL NAVAL VOLUNTEER RESERVE og
RNVR. Senere kom også huebåndet ROYAL NAVAL DIVISION til.



Kravemærke fra
Drake Battalion.
Bataljonens motto var
Auxilio Divino
(Med Guds hjælp).

Officerernes uniformer i 1. og 2. Brigade var ikke, som måske forventeligt, marineuniformer, men hærens
khakifarvede uniformer, med en blanding af distinktioner fra hær og flåde.

Officeren på billedet (sandsynligvis fra Drake Battalion) bærer hærens gradstegn på skulderklapperne, og
divisionens særlige huemærke. På kravespejlene bæres miniatureudgaver af bataljonsmærket.

Officerer i Royal Naval Division bar hærens gradstegn på skulderklapperne og de tilsvarende gradstegn i
flåden på ærmerne, en tradition der tilsyneladende fortsatte hele krigen igennem, skønt ærmegradstegn
forsvandt i hæren.

Nogle officerer, der var detacheret fra hæren, bibeholdt tilsyneladende deres uniformer og almindelige
gradstegn.



Anson Battalion, cirka 1914.

Forrest ses officerer og underofficerer i khakifarvede uniformer, efterfulgt af mandskabet i
marineuniformer.

Officeren helt forrest og til venstre i billedet bærer uniformer af hærens model; førstnævnte bærer en
premierløjtnants gradstegn på ærmerne, og sidstnævnte er fra et skotsk regiment.

Royal Marines, Antwerpen, 1914. 
Fra Kilde 3.

Officererne fra 3. Brigade bar Royal Marines mørkeblå uniform, med kasket.

Forrest i billedet ses en officer, der bærer sin kappe sammenrullet, over højre skulder.

Det var ikke ualmindeligt, at officerer fra Royal Marines bar hvide hueovertræk i 1914.

Under uddannelsen, som hovedsagelig foregik på den midlertidige flådestation HMS Crystal Palace 1),
var det ikke ualmindeligt at se divisionens officerer iført marineuniform, måske specielt til udgangsbrug.

Visse officerer foretrak også at bruge den mørkeblå kasket til khakiuniform - dog med khakifarvet
overtræk, men absolut således at de eventuelle gyldne (gradsbestemte) ornamenteringer på kasketten
trådte tydeligt frem.



Sergent fra Royal Naval Division.

Korporal fra Anson Battalion.

Den reglementerede sammenblanding af hærens og flådens uniformer gjorde sig også gældende for
underofficerer, idet det var tanken, at de sømilitære gradstegn skulle bæres på venstre overarm, mens de
landmilitære skulle bæres på højre overarm.

Sergenten (petty officer i engelsk sømilitær terminologi), der bærer divisionens skulderbånd RND (i
messing) som huemærke, fører vinkler på højre arm og to korslagte ankre på venstre arm, skønt det
næsten ikke er til at se på billedet.



Kilde 2 anfører dog, at det blev almindeligt kun at bære hærens gradstegn (som korporalen).

Marinesoldat og officer fra 
Royal Naval Divisions Drake Battalion, Gallipoli, 1915. 
Tegnet af R.J. Marrion.

1915

Efterhånden indførtes khakifarvede uniformer af samme type som hæren. Marinesoldater bar enten den
flade marinehue, der også blev fremstillet i en kakifarvet udgave.

Divisionsmærke - Royal Naval Division.



Begge figurer har anlagt et klæde over nakken, for at beskytte sig mod det varme tyrkiske klima.

På officerens underærmer ses gradstegnene for en sekondløjtnant, mens han gradstegn på
skulderklapperne er ikke synlige.

Marinesoldaten bærer divisionsmærket på venstre overarm.

Royal Naval Division angriber, Gallipoli, 1915.

Billedet er et af de klassiske billeder fra felttoget. Oplysninger om den aktuelle enhed foreligger ikke.

Soldaterne ser ud til at være iført Uniform Model 1902, oppakningssystem Model 1908 samt tropehjelm 
Model Wolseley.

Billedet stammer fra en fransksproget hjemmeside, med et omfattende billedmateriale fra Gallipoli.

1916 til 1918

Sanitetssoldater fra Royal Marines og tyske sanitetssoldater, cirka 1916.



I 1916 overgik Royal Naval Division fra flåden til hæren. Den omdøbt til 63rd (Royal Naval) Division og
blev fremover forsynet fra hærens depoter. Efterhånden udgik marinehuen af brug og blev erstattet af en
felthue - den khakifarvede kasket.

De engelske sanitetsfolk er fra Royal Marines, hvilket anes af deres kravemærker - men det er svært at se
på denne gengivelse.

Umiddelbart under skulderklappen bæres divisionsmærket og herunder sanitetstroppernes mærke samt
gradstegn.

Teksten i Kilde 2 fremhæver, at soldaten som ses en face, har et hvidt anker malet foran på stålhjelmen.

Anson Battalion, cirka 1916.

Kommandoet, der her aflægger honnør for Prinsen af Wales, har nu fået et mere ensartet tilsnit end på 
fotografiet fra 1914.

De tre officerer, der aflægger honnør, viser et eksempel på en af forskellene mellem flådens og hærens 
traditioner.

De to officerer til højre i billedet er søofficerer og gør derfor honnør på flådens facon, mens den tredje er 
fra hæren, der gør honnør med fremadvendt håndflade.

Yderligere oplysninger

Divisionen behandles indgående på hjemmesiden Royal Marine Light Infantry - The story of Jack Clegg 
& Barnsley's Royal Marines volunteers in the Royal Naval Division during WW1. Her vises også
eksempler på en række afdelingsmærker.
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Per Finsted



Noter

1) Det store udstillingsområde Crystal Palace, som blev bygget i forbindelse med "verdensudstillingen" i 
1851 var midlertidigt omdannet til uddannelseslejr for Royal Naval Division; området har også givet navn 
til fodboldklubben.


