Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton
Denne beretningen baserer seg på undersøkelser ved 3-7-2-1-2 Jocelyn Angove. Jocelyn, som
er barnebarn av Ernest Frederick Clayton, har også deltatt ved skrivingen av beretningen.
(3-7-2)
Ernest
Frederick
Clayton, som giftet seg med
3-7-2
Thora Hojem fra
“Oftebro”-familien, meldte seg
den 27.10.1914 som frivillig til
krigstjeneste for den sørafrikanske hæren i Det britiske
samveldets kamp mot den tyskøsterriksk-ungarske
krigsmaskin
under den første
verdenskrig
Han var 22 år gammel, skulle bli
sukkerrør-farmer, og var sønn av
George Adams Clayton, “Glenhaven”, Glendale Estate, Kearsney, Natal, Sør-Afrika.

Ernest Frederick Clayton, sannsynligvis fra tiden
med “the Horse Regiment, SA Expeditionary Force”.

Ernest startet sin militære
karriere som menig i Andre
Infanteriregiment, 4de ”Mounted
Rifles”, som bestod av menn fra
Natal og Orange-fristaten. Han
ble demobilisert etter 238 dager i
aktiv tjeneste i Tysk Sørvestafrika, (Deutsch Sudwestafrika),
og hans tjeneste ble karakterisert
som ”Very Good”.
Han fikk deretter status som

”tjenestedyktig under beredskap”.
Den 30.9.1916 gikk Ernest ombord i ”H.M.S. Professor” i Durban, Natal, Sør-Afrika, med
kurs for hva som i dag kalles Tanzania, Øst-Afrika (formelt Tanganyika).
Han gikk fra borde i Port Kilindini, Tanganyika, og gjorde tjeneste ved “The 8th South
African Horse Regiment av ”The Second Brigade, South African Expeditionary Force”, som
kjempet i Tysk Østafrika (Deutch Ostafrika).
Tysk Østafrika omfattet ”The Great African Lakes”, og dekket områdene Burundi, Rwanda
og Tanganyika (nå Tanzania)

Etter rundt 4 måneders aktiv krigstjeneste i Tysk Østafrika ble Ernest den 18.1.1917 erklært
syk av malaria i Morogoro, Tanzania, den 18. 1. 1917.
Han vendte tilbake til Durban 16.2.1917, og ble den 24.4.1917 meddelt tjenestefritak som
”midlertidig tjenesteudyktig”. Han fikk tjenesteuttalelse som ”good”. Hans andre
krigstjenesteperiode hadde vart i 350 dager.
Da hans krigstjeneste var over, tok Ernest Frederick Clayton opp igjen sitt arbeid som
sukkerrørfarmer i Eshowe, Zululand (nå kalt KwaZulu). I flere år tok han og Thora hånd om
hans fars mor og dennes søstre. Han døde av hjerteattakk, bare 49 år gammel. Hans kone,
Thora, som også døde i en alder av 49 år, overlevde ham med 2 år.
Lite er kjent om Ernests krigstjeneste ved fronten, bortsett fra hva vi kan trekke ut av generell
kunnskap om de politiske forhold, fra generelle krigsbeskrivelser fra Tysk Vest//Øst-afrika
under første verdenskrig, og fra hans egen samling av krigsmedaljer.

Menig Ernest Frederick Clayton’s krigsmedaljer:
The 1914-15 Star,

The British War Medal, 1914-18,

The Allied Victory Medal

Klikk her for tilgang til en forklarende tekst for medaljene.
Det tyske syd-vest-territoriet, i dag den uavhengige republikken Namibia, har en lang og
turbulent historie. Portugisiske sjøfarere gjorde strandhogg her i 1486, og gjennom århundrer

ankom forskjellige grupper av immigranter, blant dem boere fra Kapp-provinsen. Til og med
norske hvalfangere etablerte en hvalfangststasjon i Walvis Bay, som i 1876 ble satt under den
Britiske Kronen som protektorat, og administrert fra Kapp-kolonien.
Inspirert av, ja endog oppfordret av tyske, lutheranske misjonærer i Tysk Vestafrika, og av
frykt for at britene skulle komme dem i forkjøpet, hadde Tyskland etablert deler av området
som tysk influens-sone, senere som protektorat, før området ble akseptert som koloni i Berlin
i 1884-85. Dette var ett av de mest hensynsløse regimer i kolonihistorien. Herero og Nama
stammene ble spesielt rammet, og disse ble nærmest utryddet gjennom ubeskrivelig
grusomme handlinger. Herero og Namaqua folkemordet er regnet som det første folkemordet
i det 20. århundret.
Som en konsekvens av de politiske omstendigheter under første verdenskrig, gikk Den
Sørafrikanske Union sammen med Storbritannia mot tyskerne. Den sørafrikanske arme
beseiret tyskerne i Tysk Sydvestafrika, 9.7.1915. Felttoget fortsatte så mot kong Mandume i
kongedømmet Oukvanyama i Ovamboland. Kongen ble slått i 1917.

Fra 1919 administrerte Sør-Afrika Sydvestafrika som et mandatområde under Folkeforbundet. Det ble aldri offisielt gjort til Sør-Afrikas 5. stat, men ble gjenstand for de samme
harde og grusomme lovbestemmelsene som ble anvendt i Sør-Afrika inntil dette landet fikk
sin frihet.
I 1990 ble den uavhengige republikken Namibia proklamert.
Kolonien Tysk Østafrika, nærmere tre ganger arealet av dagens Tyskland, ble etablert da de
tyske militære ble tilkalt for å slå ned en oppstand mot aktivitetene til et koloniselskap mot
slutten av 1880-årene. Kolonien endte ved at Tysklands verdensherredømme ble beseiret i
første verdenskrig. Tyskerne brukte, slik andre verdensmakter har gjort, avskaffelsen av
slaveriet og slavehandelen for å rettferdiggjøre deres ekspansjon i ”The African Great Lakes”regionen. Til forskjell fra andre verdensmakter avskaffet tyskerne aldri formelt slaveriet, men
foretrakk i stedet å stoppe tilgangen av ”nye rekrutter” og regulere den eksisterende
slavehandelen, jamfør nevnte oppstand.
Etter krigen ble den tyske kolonien i Øst-Afrika delt mellom England og Belgia.

.

