Felttoget i Kamerun, 1914-1916
Indledning
Denne artikel er i al væsentlighed en gengivelse af kapitlet Kamerun i Verdenskrigen, Hæfte 75, Kampene
i Sydafrika (Kilde 1). Den oprindelige tekst er gengivet med moderne retskrivning og suppleret med
overskrifter og enkelte nye illustrationer.

Kamerun

Kort 1: Skitse over de allieredes operationer i Kamerun.
Fra Kilde 1.

En række overenskomster mellem Frankrig, England og Tyskland (1885, 1886, 1890, 1900, 1905 og
1911) fastsatte efterhånden de grænser, inden for hvilke den tyske koloni Kamerun 1) fandtes ved
Verdenskrigens udbrud.
Kamerun ligger mellem 2º og 12º nordlig bredde og strækker sig fra en ca. 330 km lang kystlinje, der er
brudt på et mindre stykke af den lille enklave Spansk Guinea, mod øst og nord til den sydlige del af Tchad
Søen. Det hele område er ca. 450.000 kvadratkilometer, og indbyggerantallet er ca. 2.000 hvide (foruden
tropperne) og ca. 2 millioner indfødte af forskellige negerstammer. Landet er gennemskåret af flere floder,
dels bifloder til Benue og Congo dels Sanaga Floden, der løber ud i Biafra Bugten. I det indre findes flere
skovklædte bjergpartier fra 5-1.500 meters højde. Klimaet er usundt for europæere, idet de er meget varmt
og fugtigt. Kamerun er delt i fire distrikter: Duala, Edea, Victoria og Kribi. Byen Duala, der ligger ved en
bugt lige overfor den spanske ø Fernando Po, var hovedstad og guvernørens residens.
Kommunikationerne - jernbaner og veje samt telegraflinjer - var i stærk udvikling. Skønt landet ikke er
særlig rigt, har der dog udviklet sig en betydelig handel. Der frembringes gummi, bananer, palmeolie og
kokosnødder, og man har forsøgt at dyrke kaffe og bomuld. Handelsomsætningen var efterhånden nået op
til ca. 60 millioner Mark om året.

Tyske enheder
Den troppestyrke, der ved krigens udbrud stod til den tyske guvernørs Karl Ebermayers rådighed, talte ca.
4.000 mand (Schutztruppen), inddelt i stab og 12 kompagnier, hvoraf 3 var beredne 2), endvidere et
betydeligt kontingent af indfødte tropper 3).

Tysk teltlejr i Kamerun.
Fra Kilde 1.
Denne styrke var fordelt over hele territoriet, og der var anlagt en mængde velbeskyttede støttepunkter,
rigeligt udstyrede med maskinskyts, kanoner og ammunition.
Tyskerne ynder dog at give det udseende af, at disse foranstaltninger kun var rettet mod den indfødte
befolkning og ikke mod eventuelle krigeriske foretagender fra en europæisk magts side.

Den allierede operationsplan
Den allierede operationsplan gik ud på at afskære tyskerne fra enhver forbindelse med omverdenen, både
over havet og over den ca. 4.150 km lange landgrænse og dernæst at foretage en koncentrisk aktion ad de
bedst egnede fremrykningslinjer for derved at tvinge fjenden til at splitte sine kræfter.
De forskellige angrebskolonner blev efterhånden sat an således (se Kort 1):
1. Mod nord forsøgte oberst Largeau straks i begyndelsen af august 1914 en offensiv, der
mislykkedes, men senere blev optaget og gennemført, og et ekspeditionskorps under oberst Brisset
rykkede fra dette hjørne mod Garau.
2. Fra Jola i Nigeria rykkede en engelsk kolonne mod øst for at søge forbindelse med oberst Largeau.

3.
4.
5.
6.

Denne kolonne blev også slået i første omgang.
Lobaye kolonnen under oberstløjtnant Morrison skulle rykke mod vest langs floddalen.
Sanga kolonnen under oberstløjtnant Hutin fra Congo gik mod nord.
Kolonne 3 og 4 stod under general Aymerichs kommando.
Et fransk-engelsk korps under general Dobell og oberst Mayer foretog angrebet på Duala støttet af
en forenet fransk-engelsk eskadre.
Mindre fremstød foretoges over den sydlige grænse, mod nord.

Operationerne
De første operationer, der blev udført både fra fransk og engelsk side, var slet forberedt, og førte derfor
også til nederlag og unyttige tab. Det var midt i regntiden, og et felttog i disse egne kan byde på mange
ubehagelige overraskelser.
Den 25. august 1914 gik et engelsk kommando over grænsen ved Tepe og angreb tyskerne, der stod under
kaptajn von Cralsheims befaling, ved Garau den 29. august; men et tysk modstød kastede englænderne
tilbage til Nigeria. De engelske tab var meget store, 5 officerer døde, adskillige blev sårede, og ca. 40 %
af de indfødte soldater gik tabt som sårede og fanger. Det var navnlig de tyske maskingeværers ild, der
var så ødelæggende. En engelskmand skriver ..."Det var frygtelige tab, og der var ingen hæder forbundet
med denne kamp, der fandt sted på en fjern plet, ca. 5.000 km fra Old England, ikke kendt af én for hver
tusinde af mine landsmænd ..."
To andre engelske ekspeditioner forsøgte samtidig længere mod sydvest at trænge frem, men også de blev
kastet tilbage, og tyskerne forfulgte over på engelsk territorium.
Mens angrebene fra landsiden foreløbigt var strandede på den tyske modstand, lykkedes foretagendet fra
søsiden bedre.
Duala erobres
I nogen tid blokerede de engelske krydsere CUMBERLAND og CHALLENGER, kanonbådene DWARF,
JOY og REMUS samt to franske krydsere indsejlingen til Duala Bugten.
Tyskerne havde sænket adskillige skibe i flodmundingen og hindrede derved angrebet på byen Duala i
nogen tid, ligesom de også var meget virksomme med at udkaste drivminer og lignende; men den 27.
september kunne byen tages under beskydning, og den blev da straks overgivet. Adskillige tyske
handelsdampere, der havde søgt tilflugt på floden, blev kapret af englænderne, ligesom den tyske
kanonbåd Soden blev taget. Længere mod syd var franskmændene, støttet fra søen af krydseren
SURPRISE, rykket frem fra Libreville mod Ukoko, der blev besat.

HMS CUMBERLAND

Fra World War 1 Naval Combat.

HMS CHALLENGER
Fra World War 1 Naval Combat.
Fra Duala trak tyskerne sig tilbage langs jernbanerne ind i landet, idet de dog måtte efterlade ca. 300
fanger og noget materiel.
I løbet af oktober måned udvidede de engelsk-franske kolonner deres basis og besatte således Jabassi ved
Wuri og Japoma, der ligger mellem Duala og Edea; men om end de værdifuldeste egne nu var taget fra
tyskerne, skulle der dog hengå ca. 1¼ år, inden kolonien helt var fravristet dem.

General Aymerich modtages i Duala af general Dobell og oberst Mayer. Et indfødt kompagni paraderer
på broen.
Fra Kilde 1.
Fartøjet er p.t. ikke identificeret.

En danskers oplevelser i Kamerun
Nogle enkeltheder om kampene ved Duala og Edea er blevet skildret af en dansk mand således:
13. september: Alt er her i krigstilstand, og de fleste europæere er indkaldt som soldater. Her i Edea
bliver der gravet skanser og skyttegrave, og ud for Duala ligger nogle engelske krigsskibe, som forsøger
at bombardere byen. Fra sydkanten trænger franskmændene og fra nord englænderne ind i landet, så
enden bliver vel at Kamerun besættes af englænderne ligesom Togo. Krigen føres af sorte soldater og
underofficerer, kun officererne er europæere.

Edea, Kamerun. Fra et postkort tegnet af Themistokles v. Eckenbrecher, 1898.
Fra Traditions-Verband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen.
Det vil være vanskeligere at føre krig her end hjemme, fordi her ingen veje findes. Proviant og lignende
for europæere må medbringes, og at trænge gennem urskoven med 2 á 3 kompagnier soldater er uhyre
vanskeligt.
I begyndelsen af krigen hørte vi regelmæssige nyheder fra krigsskuepladsen gennem telegrammer, som
blev sendt til guvernøren, men nu er kablerne overskårne af englænderne, og vi hører intet mere.
Vi har intet at bestille her, da forretningen er lukket hele dagen, fordi handlen er gået helt i stå. Alle
englændere i Kamerun er gjort til krigsfanger og sidder i Duala ombord på en damper.
3. oktober: Jeg fortsætter i dag min beretning, som ligesom den foregående og efterfølgende ikke kan
komme af sted, før krigen er endt, eller englænderne er herrer i Kamerun.
Kamerun er nu angrebet fra alle sider af franskmænd og englændere. Duala er faldet og taget i besiddelse
af et par engelske krigsskibe, og englænderne søger nu at nå frem til Edea.
5. oktober: Jeg har haft en del at gøre. Vi har i vort hus indkvartering af en løjtnant, som har befaling
over de i Edea boende indkaldte soldater. Her bliver dagligt øvet skydning med maskingeværer og
lignende på floden Sanaga ved Edea. Ved et par timers kørsel herfra med toget nås krigsskuepladsen i
Kamerun, nemlig ved en negerlandsby, som hedder Japoma og som ligger ved floden Dibamba. Broen
over denne har tyskerne sprængt, og de sidder nu i forsvarsstilling på den anden side af floden.
Englænderne har landsat et par tusinde hvide og sorte soldater, der søger at drive tyskerne fra Japoma for
at nå til Edea. Det har nu varet otte dage; men Japoma er endnu ikke taget. Fra Sydkamerun og både fra
øst og vest trænger imidlertid englænderne og franskmændene frem.
Krigen herude er vel langtfra så blodig som hjemme i Europa, men dog ligeså hårdnakket; den føres som
før nævnt af sorte soldater med hvide officerer. De sorte soldater kender ingen skånsel, slagter og
plyndrer, hvor de kan. Allerede her i Kamerun er der faldet ca. 5-600 mand på hver side. Nu har vi de
måneklare nætter, og så kan krigen også føres om natten. Når de mørke nætter kommer, bliver det et
grusomt slagteri, da overfalder de sorte soldater de europæiske, som om natten intet kan se.
11. oktober: Englænderne har nu taget Japoma stillingen og rykker langsomt frem ad banelinjen;
imidlertid kommer de nu også med pansrede barkasser ad Sanaga, så vi er antagelig i løbet af en 8 dages

tid engelske krigsfanger. Forhåbentlig slipper jeg, fordi jeg er dansk; men tyskerne hér er i hvert fald sikre
på at komme til at aflevere gevær og bajonet og komme som krigsfanger til Lagos eller en anden engelsk
koloni.
Hvis det kommer så vidt, vil der kun være tre europæere her i Edea, nemlig to schweizere foruden mig.
Her er ikke tale om at flytte bort fra Edea, før "fjenden" kommer, da byen fuldstændigt er omgivet af
urskove, og man må føre proviant, seng, telt og tøj med sig, uden hvilket man vil være fuldstændig
hjælpeløs i skoven. Her er foruden krigsfaren den fare at blive syg, selv de sorte soldater kan blive det.
Når de stakkels mennesker intet har at drikke, må de drikke det smudsige vand i skovene, og resultatet er i
de fleste tilfælde dysenteri, og endnu værre er europæerne farne, da disse også let får ondartede
hudsygdomme og mindst malariafeber, og tilbage for europæerne er endnu også solstik, mens under alt
dette sygdommene jo ikke kan behandles som under normale forhold.
12. oktober: I dag har vi haft en bevæget dag i Edea. Tre sorte soldater, som havde stjålet en kano fra
regeringen, måtte bøde herfor med livet. Englænderne trænger langsomt frem og får her ved Edea en hård
kamp, inden de kan komme videre ind i landet. Broen over floden skal sprænges, så snart englænderne
viser sig, og samtlige tropper fra Kamerun er her i Edea, som skal forsvares til det yderste. Det bliver ikke
hyggeligt, hvis byen bombarderes med deres "shrapnels".

Faktorei Plantation (Kamerun). Efter tegning af Ernst M. Heims.
Fra Traditions-Verband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen.
Da englænderne rykker frem med stor overmagt, er det vel nok givet, at også Edea bliver engelsk, så
længe krigen varer i Europa. Vort faktori 4) bliver forhåbentligt ikke ødelagt, når jeg hænger den danske
fane ud. Selv om englænderne vel nok vil beskytte faktorierne, så plyndrer og stjæler de sorte soldater
som ravne, hvor de kan.
Jeg var for nylig oppe hos kredsforstanderen, som fortalte mig, at de indfødte i Duala har gjort oprør og
hjulpet englænderne, og i så fald ser det ikke godt ud for tyskerne, da særlig Duala-negrene plyndrer og
slår ned for fode. Hvis disse negre går med englænderne, så kan tyskerne lige så godt pakke sammen og
lade englænderne tage Kamerun og så give sig ind under engelsk beskyttelse som krigsfanger. Som
tidligere skrevet hjælper franskmændene til, og de har to krydsere liggende ud for den lille kystby Kempo,
som i går blev skudt i grus.

Den 26. oktober: Jeg springer tiden over fra den 12. - 26. oktober, men skal skrive senere derom. I dag
klokken 09:00 rykkede de første engelske og franske soldater ind i Edea. Alle tyskere var væk; jeg hejste
det danske flag, og jeg var ganske alene i byen, da de kom. Jeg har to engelske officerer i indkvartering,
og vi kommer godt ud af det med hverandre. For øvrigt har jeg det godt og er rask.
Grunden til at jeg må så brat afbryde dette brev, er, at den ene engelske officer i morgen skal tilbage til
Duala, og han har lovet at tage mit brev med.
Vort hus og lager er alt sammen i orden og jeg har undgået plyndring.
(Og her slutter så den danske del af historien.)

Jernbanebroen ved Japoma, hvis midterste del var sprængt af tyskerne,
blev repareret af de allierede, idet de bortsprængte dele benyttedes som bropille.
Fra Kilde 1.

Operationerne mod nord
Som allerede nævnt rykkede den franske oberst Largeau, der senere har fundet heltedøden ved Verdun,
frem fra nord mod Kusseri, noget syd for Tchad Søen, men blev kastet tilbage. Den 21. september 1914
fornyedes angrebet, og tyskerne måtte flygte for de franske bajonetter.
Fra Kusseri rykkede oberstløjtnant Brisset frem mod den af tyskerne stærkt befæstede by Mora, som ikke
kunne tages i første stormløb, hvorfor franskmændene efterlod et kompagni til observation af tyskerne og
fortsatte derpå marchen mod Marua, som straks blev taget. Efter at have fået nogen forstærkning ankom
Brissets kolonne til egnen om Garua i begyndelsen af januar 1915. En engelsk kolonne under kommando
af major Webb-Bowen med fire kanoner og nogle maskingeværer forenede sig her med franskmændene.
Endelig førtes nye engelske forstærkninger frem af oberst Cunliffe, der nu overtog kommandoen over den
samlede styrke.
Belejringen af Garua kunne begynde. Den varede fem måneder, og det var først den 10. juni 1915, efter at
en fransk 95 mm kanon var ført frem, at den tyske besætning måtte kapitulere.
Der blev taget 250 fanger, heraf 37 europæere, og krigsbyttet udgjorde fire kanoner, 10 maskingeværer,
200 geværer, 700 granater og 80.000 patroner. Derefter marcherede Brissets kolonne mod Ngaundere, der
var rømmet, hvorpå forfølgelsen blev fortsat mod syd til Kunde, og dér fik man føling med de fra syd
kommende kolonner.

Den engelske major Webb-Brown (x)
og den franske oberstløjtnant Brisset (+),
omgivet af indfødte høvdinge og soldater i Ngaundere.

Den engelske oberst Cunliffe (x)
og den franske oberstløjtnant Brisset (+)
efter besættelsen af Garua.
Morrisons og Hutins kolonner fik forbindelse med hinanden i Nola, og efter en hårdnakket kamp den 29.
december 1914 blev Bertua besat. Derpå indtrådte en længere standsning i operationerne.
Begge billeder stammer fra Kilde 1.
Den 3. og 4. juni 1915 kæmpedes i Moopa Skovene sydøst for Bertua, og tyskerne holdt stand i ca. 20
dage, indtil franskmændene fik artilleri frem. Den 25. juli blev Dume besat.
En af general Aymerichs kolonner kom fra syd over Molundu og forfulgt tyskerne op mod Lomie, der
blev besat 25. juni 1915.
De forskellige angrebskolonner fra nord, øst og syd, hvortil belgierne i Congo havde også havde ydet et
kontingent, var nu forenede, og den enhed i ledelsen, der så vanskeligt lod sig etablere i begyndelsen,
kunne nu iværksættes for at hidføre et afgørende resultat.

Et tog med engelske soldater passer en jernbanebro i det nordlige Kamerun.
Fra Kilde 1.
I begyndelsen af oktober 1915 tog man nu atter fat for alvor; fjenden kastedes lidt efter lidt tilbage til sine
sidste forskansninger, og ringen om ham sluttede snævrere og snævrere.
Den 3. november tog Brissets kolonne Tibati, og dagen efter havde man forbindelse med Webb-Bowen,
der kom over Tingere. Fra Tibati fortsattes bevægelsen mod Yoko i forbindelse med oberstløjtnant
Cunflffes kolonne over Banjo. Endvidere marcherede to mindre kolonne fra Bertua og Dume mod Tina.
Disse forskellige styrker skulle nu operere sammen mod Jaunde, tyskernes sidste tilholdssted, hvor
terrænforholdene begunstigede et hårdnakket forsvar.

Operationerne i det centrale Kamerun
Vi vender os nu atter til kysten, hvor en del af tyskerne efter at have forladt Duala, søgte tilflugt i Buea,
hvis havnestad Victoria blev bombarderet af krydseren Bruiz, og i november var de allierede herrer i
Buea.
I foråret 1915 påbegyndte de forenede franske og engelske kolonner fremrykningen vest fra mod Jaunde,
efter at have tilføjet tyskerne det før omtalte nederlag ved Edea; men besværlighederne ved denne march
var næsten overvældende. Maj måned hengik med stadige kampe i de næsten ufremkommelige skove, og
som eksempel på vanskelighederne nævnes, at kolonnen kun avancerede 17 km i 19 dage, da sygdom
imidlertid også angreb tropperne, måtte oberstløjtnant Mayers kolonne tiltræde tilbagetoget den 14. juni,
og det lykkedes at nå tilbage til basis med meget ringe tab, nemlig fra april til juni kun 46 døde og 92
sårede.
De tre måneder juli, august og september blev nu anvendt til at skaffe tropperne en hårdt tiltrængt hvile og
til at forberede en ny offensiv, der blev påbegyndt i begyndelsen af oktober 1915, og kolonnerne nåede
Iseka eller 75 km fra Jaunde inden november. Den 3. november var en engelsk styrke ankommet til Nsork
ved den sydlige grænse.

Porten til Jang Fortet ved Jaunde sprænges af de engelske tropper efter indtagelsen.
Fra Kilde 1.
Tyskerne var nu nærmest omringede, og endelig den 1. januar 1916 kom efterretningen om, at Jaunde var
erobret, idet garnisonen havde taget flugten.
Den tyske guvernør Ebermayer og de sidste tapre forsvarere søgte at nå det neutrale territorium - Spansk
Guinea. Engelske tropper fulgt af oberstløjtnant Brissets kolonne og det tapre belgiske kontingent, som
havde været med i hele kampagnen, holdt nu indtog i Jaunde. Generalerne Aymerich og Dobell udsendte
derefter flere flyvende kolonner for at indhente fjenden og spærre ham vejen mod syd. Af flygtningene
nåede ca. 4.000 den neutrale spanske besiddelse, hvor de blev afvæbnet og derpå interneret på øen
Fernando Po.
Den 25. januar kunne general Dobell telegrafere, at hele Kamerun var renset for fjender.

Den sidste tyske post
Den lille besætning oppe i Mora, der overgav sig ved efterretningen om, at Jaunde var taget, havde haft en
hård skæbne, de fra tysk side beskrives således:
Den 27. august 1914 angreb engelske tropper det i Mora stående 3. Kompagni, som kommanderedes af
kaptajn von Raben, men blev med svære tab slået tilbage. Kompagniet trak sig derpå tilbage til en
bjergstilling i nærheden af Mora, hvor det blev indesluttet af engelske og franske tropper. I begyndelsen af
september foretog garnisonen et heldigt udfald. I den påfølgende kamp skal den engelske
øverstkommanderende og flere af hans officerer være faldet. De sidste efterretninger fra Mora indtraf i
oktober 1914 i Jaunde og bar vidnesbyrd om den fortræffelige ånd, som besjælede besætningen, såvel
dens europæiske som farvede tropper. Dog var man truet af mangel på ammunition og levnedsmidler, og
kininbeholdningerne såvel som andre vigtige medikamenter var næsten opbrugt. Besætningens
sundhedstilstand havde forværret sig, og som følge af den ensformige kost rasede skørbugen blandt de
indfødte.
Den heltemodige besætning holdt trods alt endnu stand gennem seks måneder. Under den ulige kamp er
nu i den hede tid yderligere indtrådt vandmangel, og manglen på ammunition, levnedsmidler og vand har
formået at udrette, hvad det ikke er lykkedes en overmægtig fjende ved halvandet års angreb.

Afslutning
Kameruns okkupation var nu fuldbyrdet. Tyskerne gennemførte forsvaret med stor tapperhed, de havde
sikkert stolet og håbet på mere støtte fra de indfødte; men disse synes snarere at hilse de allieredes
ankomst med glæde, og kun enkelte steder rejste nogle stammer sig mod de engelske og franske soldater.
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Askari fra Kamerun.

Indfødt underofficer fra Kamerun.
Følgende artikler er under foreberedelse:

Tyske kolonitropper i Kamerun - Uniformer og organisation, 1914
Om engelske enheder under felttoget i Kamerun, 1914-1916
Om franske og belgiske enheder under felttoget i Kamerun, 1914-1916
Illustrationerne er cigaretkortene 86 og 85 fra serien Uniformen der Marine und Schutztruppe, udgivet af
det tyske cigaretfirma Waldorf-Astoria, München 1933. Gengivet fra Preußische Geschichte und
Militärgeschichte (Großer Generalstab).
Per Finsted
Noter:

1) Om Kameruns historie se f.eks. Cameroun (Wikipedia) og Kamerun (Deutsche Schutzgebiete).
2) Muligvis indeholdt de tre kompagnier dog kun beredne elementer.
3) De tyske beskyttelsestropper i Kamerun var indfødte, med tyske officerer, selvom teksten her giver et
andet indtryk.
4) Gyldendals fremmedordbog: Europæisk handelsforetagende i oversøiske lande (lededes af en faktor).

Franske og belgiske enheder under felttoget i
Kamerun, 1914-1916
Indledning
Denne artikel kan læses i sammenhæng med Kampene i Kamerun, 1914-1916 (Kilde 1), der giver det
militærhistoriske baggrund for nærværende fremstilling af de franske og belgiske enheders organisation
og uniformering.

Tirailleurs Sénégalais

Tirailleurs Sénégalais, 1899.

Tegnet af Hector Large.
Fra Kilde 13.
De første senegalesiske skytteregimenter (tirailleurs) blev oprettet i 1857 af Louis Faidherbe 1), der var
guvernør i Fransk Vestafrika. Oprindelig bestod enhederne af frikøbte slaver og krigsfanger, men disse
blev efterhånden afløst af hvervede soldater. Den indfødte del af underofficerskorpset kom fra de lokale
ledende stammer, mens alle officerer og visse højtstående underofficerer var franskmænd.
Trods den senegalesiske oprindelse blev der oprettet senegalesiske skytteregimenter i stort set alle franske
kolonier i Afrika, men særligt i Fransk Vestafrika og de øvrige franske kolonier ved Ækvator. Ved krigens
slutning var der i alt oprettet ca. 150 senegalesiske skyttebataljoner, og en stor del af disse var indsat på
Vestfronten.
Uniformer
Under køligere himmelstrøg bar de senegalesiske skytteregimenter i 1914 2) mørkeblå uniformsbluser og
lysere blå bukser samt rød fez og rødt skærf; til sommeruniformen anvendtes lyse khakifarvede bukser.
Alt i alt ikke ulig uniformerne fra 1890 og 1899 som er vist her. Under varmere himmelstrøg anvendtes
khakifarvede lærredsuniformer, hvilket blev standard fra 1915; i Europa var uniformen dog fremstillet af
uldent stof.

Tirailleurs Sénégalais, 1890.
Tegnet af Hector Large.
Fra Kilde 13.

Tirailleurs Sénégalais, ca. 1914, i lærredsuniformen.
Fra Kilde 13.

Tirailleurs Sénégalais, 1915,
i den uldne udgave af uniformen.
Fra Uniformes de
Troupe de Marine.

Franske enheder i Ækvatorialafrika
Chefen for enhederne i Fransk Ækvatorialafrika var general Joseph Gauderique Aymerich 3), med
hovedkvarter i Brazzaville. General Aymerich havde kommandoen over følgende enheder:
Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad
10 infanterikompagnier, 1 kavalerieskadron 4), 1 bjergkanondeling, 1 maskingeværdeling, 2
kamelkompagnier
220 franskmænd og 2.300 indfødte
Bataillon de Tirailleurs Sénégalais No 3 de l'Oubangui-Chari
6 infanterikompagnier
90 franskmænd og 1.160 indfødte
Bataillon de Tirailleurs Sénégalais No 2 du Moyen-Congo
6 infanterikompagnier og 1 bjergkanon
115 franskmænd og 1.190 indfødte
Régiment du Gabon
8 infanterikompagnier
150 franskmænd og 1.370 indfødte
Ikke alle enheder kunne frigøres til at deltage i felttoget, idet en række enheder nødvendigvis måtte løse

opgaver i lokalområderne, som ikke alle var lige fredelige, ligesom den ca. 3.000 km lange grænse mod
Kamerun også måtte bevogtes.

Tirailleurs Sénégalais og Spahis Sénégalais, ca. 1889.
Fra Nana - Antique Prints, Maps, Ephemera, Books etc.

Franske enheder i Kamerun
De franske kolonner, der fra august 1914 rykkede ind i Kamerun fra nord, sydøst og syd, kom fra
følgende regimenter:
Nordlige kolonne - Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad (Oberst Largeau) 5)
Lobaye kolonnen (Oberstløjtnant Morrison)
Bataillon de Tirailleurs Sénégalais No 2 du Moyen-Congo
Bataillon de Tirailleurs Sénégalais No 3 de l'Oubangui-Chari
Sanga kolonnen (Oberstløjtnant Hutin)
Régiment du Gabon
3 infanterikompagnier fra Belgisk Congo (se efterfølgende under Force Publique fra Belgisk
Congo)
Sydlige kolonne (Oberstløjtnant Le Meillour)
Régiment du Gabon (sandsynligvis)
Navnene på kolonnerne stammer fra Kilde 1, i hvilken Kort 1 viser fremrykkeruterne.

Tirailleurs Sénégalais hilser det franske og engelske flag efter indtagelsen af Garua i Kamerun, 11. juni
1915.
Fra FirstWorldWar.com.

Det engelsk-franske ekspeditionskorps
Den franske del af det engelsk-franske ekspeditionskorps, der deltog i erobringen af Duala i september
1915, blev formeret af enheder fra Fransk Vestafrika. Styrken bestod af følgende enheder:
Stab
Chef: Oberst Mayer
4 stabsofficerer
Kaptajn H.T. Horsford (engelsk forbindelsesofficer)
1er Bataillon de Tirailleurs Sénégalais (Major 6) Mechet)
18 officerer, 44 franske underofficerer samt 844 indfødte underofficerer og menige.
Organiseret i 4 infanterikompagnier
2e Bataillon de Tirailleurs Sénégalais (Major Mathieu)
15 officerer, 51 franske underofficerer samt 854 indfødte underofficerer og menige.
Organiseret i 4 infanterikompagnier
Et europæisk infanterikompagni (Coloniale Blanche) 7) (Kaptajn Salvetat) 8)
155 mand i alt. (
Et bjergkanonbatteri (Kaptajn Gerrard)

6 stk. 80 mm bjergkanoner
75 muldyr
Et ingeniørdetachement
1 officer, 9 franske underofficerer og menige samt 20 indfødte underofficerer og menige
Sanitetselement, forsyningselement og transportelement.
I alt
54 officerer
354 franske underofficerer og menige
1.859 indfødte underofficerer og menige
1.000 indfødte bærere
200 dyr, heraf 75 muldyr og 125 heste.

Den franske krydser BRUIX, ca. 1902.
Fra Amiral Charner Class 9) (Battleships and Cruisers).

Styrken afsejlede fra Dakar ombord på fem transportfartøjer, eskorteret af krydseren BRUIX
(orlogskaptajn M.E. Tirard).
Følgende franske fartøjer deltog også under felttoget:
Krydserne IVY, POTHUAU, FRIANTt
Kanonbådene SURPRISE , AMERIQUE og VAUBAN
Transportfartøjet LOIRET.

Artilleriet

Fransk 65 mm bjergkanon.
Fra Kilde 16.
I modsætning til de engelske bjergbatterier, der deltog i felttoget, blev de franske kanoner transporteret på
muldyr; de engelske vestafrikanske batterier blev derimod transporteret af bærere.
Kaptajn Gerrards batteri havde 6 stk. 80 mm bjergkanoner.
Selvom den her viste bjergkanon er af mindre kaliber end kaptajn Gerrads, antages føringsmåden på
muldyr at have været tilsvarende.

Canon de Montagne de 80 mm Modèle de Bange, ca. 1915.
Fra Kilde 17.
Det fremgår ikke af det p.t. rådige kildemateriale, om de franske pjecer var bemandet med europæiske
eller indfødte artilleriester.
Kanonen, der kunne transporteres på tre muldyr, havde en skudvidde på 4,1 km.
Ved mindst en lejlighed - belejringen af Garua - indsættes en fransk 95 mm kanon, der sammen med de

engelske vestafrikanske batterier fil kampafgørende betydning.

Canon de 95 mm Modèle 1888 de Lahitolle.
Fra Kilde 17 10).
Pjecen blev indført i 1875, og moderniseret i 1888. Det anslås, at omkring ca. 1.000 eksemplarer var
indsat under Første Verdenskrig.
Kanonen havde en skudvidde på 9,8 km. Skønt under transport skulle trækkes af et forspand på 6 heste,
blev den i Kamerun sandsynligvis trukket af indfødte. En del af vejen frem til Garua blev den
transporteret på en flodpram.

Force Publique fra Belgisk Congo

Belgiske askarier, Force Publique,
Belgisk Congo, ca. 1900.
Fra Rhodes (Paul Landau).
De første militære enheder blev officielt oprettet i 1886, da Belgisk Congo havde status af fristat, og var
den belgiske konges personlige ejendom. I 1908 ændredes landet status og blev nu en egentlig belgisk
koloni.
Force Publique, som var styrkens navn, bestod af mindst 18 selvstændige infanterikompagnier, en
artillerienhed og en ingeniørenhed.
Herudover fandtes en særlig enhed i Katanga provinsen - Troupes de Katanga - bestående af 6
infanterikompagnier samt et cyklistkompagni.
Et infanterikompagniernes bestod typisk af 4 europæiske officerer og underofficerer samt 8 indfødte
underofficerer og op til 150 indfødte soldater.
De militære enheder i Belgisk Congo bestod i 1914 af ca. 17.000 mand. Mine kilder er dog ikke helt enige
om antallet af kompagnier. En god oversigt findes i Kilde 11.
Force Publique enhedernes opgaver var fortrinsmæssigt af politiagtig karakter, og var i princippet ikke
uddannet til at fungere i større enhedsramme. Man savnede bl.a. en kommandostruktur og
forsyningsenheder. Kun enheden fra Katanga udgjorde en egentlig bataljon.

Sergent, Belgisk Congo, 1943 11).

Udrustningen er en
læderudgave af det
engelske Model 1937
oppakningssystem.
Behovet for militær indsats under Første Verdenskrig - mod de tyske kolonier Kamerun og Tysk Østafrika
- gjorde dog, at Force Publique efterhånden ændrede karakter og blev en egentlig militær enhed. Fra 1916
øgedes styrken og bestod nu af tre brigader (Groupes), omfattende 15 bataljoner.
Uniformer
Uniformeringen var ved krigens udbrud en mørkeblå uniform, med en rød fez; lædertøjet var sort og om
livet blev båret et rødt skærf (muligvis kun til parader). Et lyseblåt overtræk til fezerne blev introduceret.
Herved blev soldaterne blev mindre synlige på afstand, og man kunne bedre kunne skelne egne soldater
fra tyske askarier og King's African Rifles. I brug falmede overtrækkene hurtigt og fremtrådte mere hvide
end lyseblå.
Efterhånden ændredes uniformeringen og khakifarvede feltuniformer blev taget i anvendelse, hvilket
havde været foreskrevet for officerer fra marts 1914. Lædertøjet blev efterhånden udskriftet med webbing
efter engelsk model.
Både nye og ældre uniformer blev dog båret til krigens slutning, ofte i kombinationer af de to
uniformssystemer. Khakiuniformen var ikke ulig uniformeringen under Anden Verdenskrig.

Enheder fra Force Publique, fotograferet i Tysk Østafrika, 1918.
Fra Kilde 12.
Bevæbning

Askarierne i Force Publique var udrustet med belgiske Albini-Braendlin enkeltskudsgeværer Model 1873
(kaliber 11 mm) 12), mens belgiske Mauser geværer Model 1889 anvendtes af Troupes de Katanga.
De tunge våben bestod af Maxim maskingevær, der anvendte samme ammunition som Albini geværerne,
lette Nordenfelt 4,7 cm kanoner og Krupp 7,5 cm kanoner.
I bataljonen fra Katanga indgik dansk fremstillede Madsen rekylgeværer.

I Kamerun
På fransk opfordring stillede Belgisk Congo tre infanterikompagnier til rådighed for felttoget i Kamerun.
Kompagnierne var sammensat af personel fra enhederne i de tre provinser Province du Congo-Kasai,
Province de l'Equateur og Province orientale, idet styrkerne fra Katanga var indsat ved grænsen mellem
Belgisk Congo og Nordrhodesia.
Det første kompagni ankom til den fransk-ækvatorialafrikanske provins Moyen-Congo, også benævnt
Fransk Congo, i slutningen af august 1914. Kompagniet bestod af 136 askarier, og var udrustet med et
Maxim maskingevær, to Nordenfelt 4,7 cm kanoner og en Krupp 7,5 cm bjergkanon. Yderligere et
kompagni tilgik i begyndelsen af december 1914 og det sidste i slutningen af december samme år.
De belgiske kompagnier indgik i den franske oberstløjtnant Hutins Sanga kolonne, der rykkede og
gennem Kamerun langs Sanga floden.
De tre kompagnier indgik i de franske styrker frem til felttogets afslutning i februar 1916. I alt 10
europæere og 600 indfødte deltog i felttoget. Til tider var manglen på egne officerer så stor, at franske
officerer indgik i stedet.

(Fusil Gras mle 1874) 13).
Tilsvarende manglede man ammunition til de belgiske Albini geværer mod slutningen af felttoget, og
nogle af askarierne blev udrustet med fransk Gras geværer.
Den franske general Aymerichs bemærkede sig, at askarierne i det første belgiske kompagni alle var
håndplukkede mænd, der bar såvel underofficersdistinktioner som skydemærker.

Kilder
Felttoget i Kamerun

Nos Soldats d'Afrique
Le tirailleur sénégalais.
Fra Les tirailleurs,
bras armé de la France coloniale
(LDH Toulon).
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Efterskrift
Den senegalesiske hærs hjemmeside indeholder nogle ganske spændende billeder af bl.a. Tirailleurs
Sénégalais (dog ingen med direkte relevans for operationerne i Kamerun) - se Tirailleurs Sénégalais
pendant la Grande Guerre (1914-18).
Per Finsted
Noter:

1) Se Louis Faidherbe (1818-1889) (Wikipedia).
2) Se også Om Corps Expeditionaire d'Orient ved Gallipoli 1915 for en kort omtale af de senegalesiske
skytters uniformer
3) Joseph Gauderique Aymerich (1858-1937). Omtalt i Cameroon (World Statesmen).
4) Sandsynlgivis fra Spahis Sénégalais, der også bar lyse khakifarvede lærredsuniformer på dette
tidspunkt.
5) Et mindre kommando fra Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad , under kommando af oberst
Brisset, opererede i oktober 1915 i samarbejde med de engelske enheder i Nigeria (brigadegeneral
Cunliffe). Det franske kommando bestod af 1 kavalerieskadron og 2 infanterikompagnier.
6) Den franske gradsbetegnelse er Commandant. Se f.eks. Ranks in the French Army (Wikipedia.
7) Se Uniformsplancher - Om franske kolonitropper, 1914.

8) Kompagniet blev trukket tilbage i februar 1915 på grund af sygdom.
9) Hovedbevæbningen omfattede 2 stk. 19,4 cm kanoner og 6 stk. 14 cm kanoner, foruden en række
mindre pjecer. Krydseren BRUIX var i tjeneste fra 1894 til 1920. Se France: Marine Nationale (War at
Sea).
10) Kilde 17 oplyser, at den afbillede pjece er udstillet på et museum i Chaumont.
11) Fra The Armed Forces of World War II - Uniforms, Insignia and Organisation af Andrew Mollo,
Military Press, New York 1987, ISBN 0-517-54478-4.
12) Se Belgian Albini-Braendlin: M1777/67, M1841/53/67, M1853/67 and M1873 (Keith Doyon).
13) Se Fusil Gras mle 1874 (Wikipedia) samt The Gras Rifle (Guns World), hvorfra illustrationen af
geværet stammer.

Om engelske enheder under felttoget i Kamerun,
1914-1916 - Del 3
Forsyningsenheder
Ansvaret for forsyningstjenesten (Director of Supply and Transport) lå i hænderne på Kaptajn D.A.
Wallbach, Nigerian Service, mens den daglige ledelse blev varetaget af løjtnant G.F. Hodgson.
Bærere fra ...

Antal (ca.)
1.275
Sierra Leone
800
Guldkysten
1.500
Nigeria
Forsyningstjenesten i den engelske del af ekspeditionskorpset bestod pr. 23. september 1914 følgende af
personel:
13 engelske officerer, 1 engelsk underofficer, 10 indfødte formænd samt 3.553 indfødte bærere
fra de tre tidligere omtalte korps
I løbet af felttoget suppleres forsyningstjenesten med et betydeligt antal bærere fra de vestafrikanske
kolonier samt lokalt hvervede. I alt 15-20.000 vestafrikanske og 10-15.000 lokale bærere gjorde tjeneste
under felttoget. Man foretrak de vestafrikanske bærere, som var stærkere og mere udholdende, men det
var ikke altid muligt at tilvejebringe det fornødne antal, selvom der hver måned tilgik personelerstatning
fra de forskellige vestafrikanske besiddelser.

Ford truck and carriers on the march from Kisaki to the Rafiji River,
East Africa, January, 1917 1).
I oktober 1915 tilgår der ekspeditionskorpset et motoriseret transportkompagni - No. 581 Mechanical
Transport Company, Army Service Corps - der bestod af:
Kilde 2, hvorfra oversigten stammer, oplyser videre, at der medfulgte rigelige forsyninger af drivmidler.
2 Ford personvogne
24 Ford transportvogne
4 Ford sygetransportvogne
2 Ford ambulancevogne
1 panservogn (type ukendt).
Billedet her - fra Østafrika - er det nærmeste, jeg kan komme kombinationen af den ældre og den nyere
transportform - bærere og motorvogne.
Tabstal
En nøjagtig opgørelse af tabstallene fra det 18 måneder lange felttog foreligger ikke, men Kilde 2 anfører
nedenstående:
Engelske tab
Franske tab
Tabstal i det engelsk-franske ekspeditionskorps i Europæere Indfødte Bærere Europæere Indfødte
Kamerun, 1914-1916
Døde, inkl. døde som følge af sår
Sårede

24

192

30

557

6

84

--

34

24

249

35

483

472

9

90

--

--

16

102

Døde af sygdom
Savnede, krigsfanger og druknede

I alt

60

867

574

68

838

Tallene inkluderer ikke flådens tab og tabene blandt de enheder, der opererede med udgangspunkt i
Nigeria. Kilde 3 anfører tallet 4.600 som et bud på samlet tabstal.
Sygdomme som malaria, dysenteri, lungebetændelse, reumatisme, beriberi og talrige tropesygdomme
plagede såvel soldater som de mange indfødte bærere. Blandt alle deltagende på engelsk side blev ca.
2.500 personer hjemsendt som utjenstdygtige på grund af sygdom. Af de 15-20.000 bærere fra de
vestafrikanske kolonier, som under felttoget opererede med udgangspunkt i Duala, blev 8.219 hjemsendt
som utjenstdygtige på grund af sygdom.

Nigerian Marine Department

Nigeria Marine Vessel PORPOISE.
Fra Kilde 2.
Royal Niger Company oprettede i 1886 en civil transportflåde med base i Asaba og senere i Lokoja.
Skibene besejlede bl.a. floderne Niger og Benue, men blev også indsat til støtte for militære operationer,
både transport og ildstøtte.
Den engelske stat overtog i 1900 ejendomsretten til Nigeria fra Royal Niger Company, herunder også
flådestyrken, der ved sammenlægningen af det nordlige og sydlige Nigeria i 1914 blev til Nigerian Marine
Department.
I 1914 omfattede styrken ca. 90 engelske og ca. 1.000 menige, indfødte søfolk.
De menige søfolk kom fra Nigeria, Guldkysten og Sierra Leone, mens engelske søfolk var officerer og
underofficerer, der tidligere havde gjort tjeneste i Royal Navy og/eller var medlemmer af Royal Naval
Reserve.
Til støtte for enhederne fra Royal Navy - i første omgang krydseren HMS CUMBERLAND, kanonbåden

HMS DWARF og senere HMS CHALLENGER - opstillede og bemandede Nigerian Marine ved
krigsudbruddet en hjælpeflåde bestående af lokale fartøjer fra Nigeria, der senere blev suppleret med
erobrede tyske fartøjer.

Nigeria Marine Vessel Porpoise.
Fra Kilde 2.
Mange af fartøjerne blev bevæbnet med kanoner og maskingeværer fra de engelske fartøjer, som også
stillede en del af betjeningsmandskabet. I alt 20 pjecer og 220 søfolk fra HMS CUMBERLAND, HMS
CHALLENGER og HMS DWARF indgik i skibsbesætningerne, hvortil kom et antal marineinfanterister
Flådestyrken deltog bl.a. i opklaringsarbejdet forud for erobringen af Duala samt under de senere
operationer langs floderne i Kamerun og overvågningen af kystlinjen.
Hjælpefartøjer fra Nigerian Marine
Fartøj

Type

Bemærkning

IVY

Yacht

1 stk. 12-pdr kanon og 2 stk. 6-pdr kanoner

FULLAH

Lille transportfartøj

4 stk. 12-pdr kanoner

REMUS

Slæbebåd

3 stk. 12-pdr kanoner

PORPOISE

Slæbebåd; hjuldamper, med sidehjul 2 stk. 12-pdr kanoner

LAGOS

Lille transportfartøj

2 stk. 3-pdr kanoner

UROMI

Lille transportfartøj

2 stk. 3-pdr kanoner

SIR HUGH

Lille transportfartøj

2 stk. 3-pdr kanoner

SIR FREDERICK Lille transportfartøj

2 stk. 3-pdr kanoner

LALA

1 stk. Maxim maskingevær

Lille transportfartøj

Fartøjer med lav dybgang, beregnet til at operere på floderne i Kamerun
BALBUS

Slæbebåd

WALRUS

Slæbebåd

ALIGATOR

Motorbarkasse (30 m lang)

CROCODILE

Motorbarkasse (30 m lang)

VAMPIRE

Dampbarkasse (24 m lang)

Lette kanoner og maskingeværer

VIGILANT

Dampbarkasse (24 m lang)

Lette kanoner og maskingeværer

MOLE

Muddermaskine

1 stk. 6-tommers kanon fra HMS Challenger

DREADNOUGHT Stålpram

Stålprammen DREADNOUGHT,

1 stk. 6-tommers kanon fra HMS Challenger

udrustet med en 6-tommers kanon fra HMS CHALLENGER.
Fra Kilde 3.
Den improviserede bevæbning af fartøjerne blev i visse tilfælde - muligvis dampbarkasserne VAMPIRE
og VIGILANT - også suppleret med pjecer fra franske orlogsfartøjer, der også bidrog med
betjeningsmandskab.
Tidligere tyske fartøjer
MARGARET
ELISABETH

Yacht; oprindelig HERZOGIN
ELISABETH

2 stk. 12-pdr kanoner

SOKOTO

Kanonbåd; oprindelig SODEN

1 stk. 3-pdr kanon (hjuldamper, med
hækhjul)

ANNA WOËRMANN Transportfartøj (2,335 BRT)
2)

A crew of Kroo coalers, Sierra Leone, ca. 1910.
Fra NYPL Digital Gallery.
Selvom billedet ikke nødvendigvis forestiller materiel fra Nigerian Marine, giver det et indtryk af de
involverede skibstyper - en slæbebåd og en pram.
Med til styrken må også regnes kabelskibet TRANSMITTER fra Freetown, der sikrede den engelske
flådestyrke direkte telegrafforbindelse fra ankerpladsen foran Duala til London.
Man benyttede sig delvist af en eksisterende undersøisk kabelforbindelse mellem Duala og den engelske
telegrafstation ved Bonny ved Niger flodens udmunding 3).

Royal Navy

Kanonbåden HMS BRAMBLE, søsterskib til HMS DWARF.
Fra HMS DWARF (Clydebuilt Warships).
Ved krigens begyndelse var kanonbåden HMS DWARF (kommandør F.E.K. Strong) det eneste engelske
flådefartøj i Vestafrika og var da på værft i Freetown, Sierra Leone.
Forud for beslutningen om at invadere Kamerun blev krydseren HMS CUMBERLAND (kommandør
Cyril Fuller), der indgik i 5. Krydsereskadre, som befandt sig nær De kanariske Øer, blev sendt til
området i første omgang for at undersøge, om meldinger om tilstedeværelsen af større tyske orlogsfartøjer
var korrekte, og siden - sammen med HMS DWARF - at opklare i området omkring Duala forud for
iværksættelsen af den engelske landgang.
Sammen med det fransk-engelske ekspeditionskorps ankom også krydseren HMS CHALLENGER
(kommandør C.P. Beaty-Pownall) til operationsområdet. Et fotografi af HMS CHALLENGER er vist i
online-udgaven af Kilde 1.
Data 4)
I tjeneste
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Besætning

A naval 12-pounder in action at Fort Dachang, Cameroons, 1915.
Fra Kilde 5.
To 12-pundige kanoner fra HMS CHALLENGER med besætning blev indsat i land.
I begyndelsen blev kanonerne trukket af de engelske søfolk, men dette - i sig selv anstrengende arbejde kombineret med klimaet gjorde besætningerne totalt udasede. Siden blev indfødte bærere anvendt til at
trække kanonerne, inklusive deres forstillinger.

HMS CUMBERLAND.
Fra World War 1 Naval Combat.
To af HMS CUMBERLAND's egne fartøjer - en vagtbåd (picket-boat) og en forpostbåd (pinnace) - blev
indsat i opklaringsarbejdet forud for landsgangen ved Duala.

Da HMS CUMBERLAND i 4. december 1914 blev frigjort til andre operationer - i regi af 6.
Krydsereskadre - forblev de to fartøjer i Kamerun til slutningen af felttoget, hvorefter de blev
transporteret tilbage til England med civile fragtskibe.

HMS CUMBERLAND's picket-boat
in the Cameroon River, 1915.
Fra en nogenlunde samtidig bogillustration.
Kilde 2 oplyser at vagtbåden var udrustet med en 3-pundig kanon og et maskingevær, mens forpostbåden
var udrustet med to maskingeværer. På den her viste illustration af vagtbåden er der dog kun et
maskingevær.
Den ledsagende tekst lyder således:
"This operation of our naval forces on the West Coast of Africa resulted in the unconditional surrender of
Duala, the capital of the Cameroons to a Franco-British force commanded by Brigadier-General C.M.
Dobell, D.S.O., following a bombardment by H.M.S. CUMBERLAND and DWARF.
An attempt to blow up and then to ram the DWARF failed, and several hundred prisoners fell into our
hands, while the CUMBERLAND captured eight German merchant steamers and a bumboat off the mouth
of the river.
Our picture is from a sketch by an officer who took part in the expedition."

Forstærkninger - West India Regiment

Bataljoner fra West India Regiment havde traditionelt været stationeret i Vestafrika og havde gennem
årene deltaget i træfninger i Gambia, Sierra Leone, Guldkysten og Nigeria 5).

Sierra Leone - King's Birthday Parade, ca. 1906.
Fra et samtidigt postkort afsendt fra Freetown i 1906.
Hovedparten af soldaterne ser ud til at være fra West India Regiment.
Soldaterne længst til venstre ser ud til at være engelske artillerister, sandsynligvis fra 50th Company,
Royal Garrison Artillery.

1st Battalion,
West India Regiment,
ca. 1897.
Fra NYPL Digital Library.
I 1914 bestod regimentet af:

1st Battalion, West India Regiment (oberstløjtnant Hepworth Hill), stationeret i Sierra Leone
2nd Battalion, West India Regiment, stationeret på Jamaica.

Regimentsmærke
The West India Regiment.
Tilvirket efter
The West
India Regiment 1959-1962
(The Ex-West Indian
Servicemen Association).
West India Regiment - Historisk resume
1888
The West India Regiment oprettes ved sammenlægning af 1st West India Regiment og 2nd West
India Regiment (begge oprettet 1798)
1927
Regimentet nedlægges

Yderligere oplysninger om regimentet findes i Om British West Indies Regiment under Første
Verdenskrig.
I Kamerun
Ved opstillingen af styrkerne, der skulle deltage i felttoget i Kamerun, forblev 1. Bataljon i Sierra Leone. I
1915 roterede bataljonerne mellem Sierra Leone og Jamaica, hvilket de traditionelt gjorde hvert andet år. I
august 1915 var der behov for at forstærke enhederne i Kamerun, og 2nd Battalion, West India Regiment
stillede:
2 infanterikompagnier
Maskingeværdeling (2 maskingeværer)
Et antal signaluddannede soldater.
I sin omtale af regimentet fremhæver oberst Gorges (Kilde 3), at de generelt var mere veluddannede og
initiativrige end mange af de vestafrikanske soldater; de var glimrende skytter og særdeles anvendelige i
signaltjenesten.

2nd Bn. West India Regiment indskibes i Freetown,
Sierra Leone, på vej mod Østafrika, 1916.
Fra Kilde 20.
De to infanterikompagnier og maskingeværdelingen blev indsat som forstærkninger af brigadegeneral
Dobell's engelsk-franske ekspeditionskorps.
Signalfolkene indgik muligvis i de enheder, som - under kommando af brigadegeneral Cunliffe opererede med udgangspunkt i Nigeria.
Uniformer
Regimentets gallauniform, der er vist indledningsvist, var inspireret af de franske zouavers uniform, mens
feltuniformen omfattede den almindelige engelske tropeuniform, inkl. tropehjelm. I Østafrika, hvor 2.
Bataljon gjorde tjeneste fra 1916 til 1918 vakte det nogen opsigt blandt den indfødte befolkning at se
indfødte soldater bære samme uniform som engelske soldater; de vestindiske soldater fik derfor
betegnelsen "sorte europæere".

Forstærkninger - 5th Light Infantry

5th Light Infantry and 6th Jat Light Infantry.
Fra Kilde 21.
Fra venstre ses:
Havildar (Musalman Rajput)
Havildar (Jat)
I Kamerun udgjorde de vestindiske kompagnier sammen med 3 kompagnier fra den indiske bataljon 5th
Light Infantry og 2 bjergkanoner den såkaldte Bare Column (efter byen Bare, hvorfra styrken rykkede
ud).
Chefen for 5th Light Infantry - og Bare Column - var oberstløjtnant William Cotton.
Forud for indsættelsen i Kamerun, hvortil bataljonen ankom i august 1915, havde dele af bataljonens
muslimske soldater gjort oprør den 15. februar 1915 i Singapore.
Der verserede rygter om, at bataljonen skulle indsættes mod tyrkere i Mesopotamien, hvilket faldt ikke
faldt i god jord hos en del af soldaterne, der var rekrutteret blandt muslimske befolkningsgrupper - Delhi
Pathans, Delhi Ranghars og Baluchis - samt sikher fra Punjab.
Forskellige subversive elementer 6) havde tilskyndet til oprør, men det var tilsyneladende de ubegrundede
rygter, der afstedkom oprøret. Bataljonen skulle 16. februar 1915 være forlagt til Hong Kong, men den
daværende bataljonschef oberstløjtnant Edward Victor Martin orienterede ikke soldaterne om
bestemmelsesstedet for forlægningen.
Oprøret er omtalt i Om indiske enheder i Østafrika, 1915-1918 7) (der også indeholder data om
regimentets historie), The Malay States Guides 1896-1919 og Om British North Borneo Dyak Police,
1882-1918. Se også 1915 Singapore Mutiny (Wikipedia), der bl.a. indeholder et fotografi af nogle af

oprørernes endeligt.
Oprøret blev nedkæmpet i løbet af nogle dage og 126 soldater, der blev identificeret som hovedmændene
bag oprøret kom for en krigsret. 37 blev dømt til døden og 41 deporteret for livstid, mens de resterende
blev idømt fængselsstraffe. Resten af bataljonen stillede sig efterfølgende til rådighed for krigstjeneste hvor som helst - for derved at fjerne oprørets skamplet fra bataljonens ellers gode navn.
I Kamerun

Regimentsmærke
5th Light Infantry 8).
Behovet for forstærkninger i Kamerun var stort, da tropesygdomme gjorde mange af soldaterne
ukampdygtige, men mulighederne for at tilføre disse var ikke store. Det blev dog bestemt at overføre 5th
Light Infantry til Kamerun.
I Kamerun var bataljonen indledningsvist organiseret i tre dobbeltkompagnier. I oktober 1915 blev
organisationen ændret til seks kompagnier, hvorved organisationen blev tilsvarende de vestafrikanske
enheder.
Styrketallet pr. 30. august 1915 angives i Kilde 2 til 546 mand, hvoraf 19 var sygemeldt. Bataljonen var
udrustet med to maskingeværer.
I Kamerun - og under den efterfølgende indsats (fra marts 1916) i Østafrika - gjorde bataljonen god
fyldest, og gjorde således sit til at fjerne oprørets skamplet. Regimentet blev nedlagt i 1922 i forbindelse
med en sparerunde, men om oprøret var en medvirkende årsag til, at netop denne bataljon blev valgt,
vides ikke.
En gåde ...
På krigskirkegården i Berbera 9) i Somalia (det daværende Engelsk Somaliland) mindes 56 faldne fra 5th
Light Infantry. Hovedparten angives at være afgået ved døden i 1918, men i hvilken sammenhæng
soldaterne har fungeret i Engelsk Somaliland foreligger ikke oplyst.
Kilde 19 anfører, at en del af oprørerne blev deporteret til Østafrika. En mulighed kunne derfor være, at
der er tale om soldater, der er døde i fangenskab. Hvis denne teori holder stik, kan det undre, at man fra
officiel side har valgt at mindes afdøde oprørere sammen med faldne fra kamphandlinger. En anden
mulighed er, at de pågældende soldater efter indsatsen i Tysk Østafrika meldte sig til tjeneste i Engelsk
Somaliland, hvor et antal frivillige indiske soldater i 1917 blev hvervet som forstærkning af Somaliland
Camel Corps til kampene mod The Mad Mullah 10).

De indiske soldater formeredes i to infanterikompagnier og et kamelberedent kompagni 11). Styrketallet
for de indiske kompagnier anføres som 400 geværer, mens kamelkorpset (to kamelberedne kompagnier og
et ponyberedent kompagni) rådede over 500 geværer.

Medlemmer af det indfødte gendarmerikorps, Illalos, i Engelsk Somaliland, 1919.
Fra Smashing the Mullah - The Navy's Part - II (Naval Review, November 1921) 12).
Styrken omfattede yderligere et antal indfødte gendarmer - illalos - (300 geværer). Den samlede styrke
bestod af ca. 1.500 mand, der også rådede over 2 feltkanoner, 8 Maxim maskingeværer og 1 Lewis
maskingevær.
De to forklaringer kunne måske også være sammenfaldende, idet behovet for at forstærke enhederne i
Engelsk Somaliland var så stort, at man kunne se sig nødsaget til at rekrutterede blandt de deporterede
oprørere.
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Efterskrift

Houssa soldiers, West Coast of Africa.
Fra NYPL Digital Gallery.
Kort nr. 35 i serien British Empire, udgivet af Player's Cigarettes, 1904.
De officielle rapporter (despatches) om felttoget i Kamerun kan læses i London Gazette - se London
Gazette, Fourth Supplement, 30 May 1916. Side 1-9 er skrevet af chefen for det engelsk-franske
ekspeditionskorps, general Sir Charles M. Dobell, mens side 10-18 er skrevet af general F.H.G. Cunliffe,
chefen for de engelske styrker i det nordlige Nigeria.
Af kortets bagside fremgår følgende:

"This represents a group of sturdy Houssa Soldiers, who after careful training under British Officers have
done excellent service on the West Coast of Africa."
Per Finsted
Noter:

24) Fra From Horse to Helicopter - Transporting the British Army in War and Peace 1648-1989 af John
Sutton og John Walker, Leo Cooper, London 1990, ISBN 0-85052-724-4.
25) Sænket af tyskerne som blokskib ved Duala i 1914 og siden bjerget. Se German East Africa
Line/Woermann Line (The Ship List) og Central Powers Warship Losses, 1914 + 1915 (WWI The
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Deutschlands mit seinen Kolonien af Ober-Postpraktikant H. Thurn Koblenz (Jaduland).
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