
Grænseenheder fra Italiensk Somaliland, ca. 1935
Indledning

En medvirkende årsag til krigen mellem Italien og Etiopien i 1935-36 var en uklar grænsedragning
mellem Etiopien og Italiensk Somaliland. Kampe ved oaseområdet Wal-Wal 5. december 1934
involverede bl.a. grænsetropper fra Italiensk Somaliland, i daglig tale benævnt Dubat. Grænseenheden og
kampene ved Wal-Wal omtales i det følgende.

Dubat grænsetropperne

Dubat.
Fra L'Italia fascista e l'Africa (Minerva).

Den 23. juli 1924 oprettedes - på foranledning af guvernøren over Italiensk Somaliland, De Vecchi, et 
korps, der skulle bevogte grænsen mellem Etiopien og Italiensk Somaliland og derved sikre landet mod 
hærgen fra forskellige etiopiske bander.

Korpset bar officielt navnet Bande Armate di Confine, men blev kaldt Dubat efter sin påklædning - DU 
(turban) og BAT (hvid).



Dubat - Somalia Italiana, ca. 1936.
Fra et samtidigt italiensk postkort
set til salg på Internettet.

Styrken var organiseret i kompagnier (banda), der bestod af ca. 150 indfødte soldater, med italienske
officerer.

Grader i Dubat Fangsnor Svarer til

Capo banda Grøn Oversergent

Sotto capo Rød Sergent

Gregario Sort Korporal

Soldaterne var meget effektive i stand til hurtigt at bevæge sig over lange afstande, hvorfor korpset også
fik tilnavnet Bersaglieri Neri (De sorte Bersaglieri'er) 1).

Soldater fra Dubat spillede en central rolle i en grænsestridighed 5. december 1934 mellem Italien og
Etiopien, der siden blev det italienske påskud for at indlede krigen mod Etiopien. Striden handlede bl.a.
om retten til oaseområdet Wal-Wal i Ogaden ørknen.

Under det efterfølgende italienske felttog i Etiopien fungerede enheder fra Dubat som let infanteri og
foretog opklaringsopgaver og flankesikring for de italienske kolonner, der rykkede ind i Etiopien fra
Italiensk Somaliland.



Grænsekorpset blev nedlagt efter krigen og omdannet til regulære infanteribataljoner.

Uniformer mv.

Oversergent af grænsetropperne
(Dubat) i Italiensk Somaliland, ca. 1935.
Fra Kilde 1.

Uniformen var en traditionel somalisk klædedragt, som ud over turbanen omfattede et "slag", der blev
båret over højre skulder, samt en "kilt", begge dele benævnt futa.

Underofficer fra grænsetropperne



(Dubat) i Italiensk Somaliland, ca. 1939. 
Fra Kilde 1.

Den oprindeligt hvide uniformsfarve blev i løbet af felttoget i Etiopien erstattet af khakifarvet, så
soldaterne var mindre synlige i terrænet.

Efter omdannelsen til regulære infanteribataljoner bar de tidligere Dubat'er nu mere traditionelle italienske
koloniuniformer.

Billedet viser, at den tidligere markering af grader (fangsnore) blev bibeholdt. Over venstre brystlomme
bæres en bjælke, hvilket også kan markere underofficerens grad - efter samme system som anvendt hos
Camice Nere 2).

Grænsesoldat (Dubat) fra Italiensk Somaliland, ca. 1935,
bevæbnet med et Mannlicher Model 1895 gevær;
i baggrunden ses et Schwarzlose maskingevær. 
Fra Austro-Hungarian Mannlicher M95.

Korpset var udrustet med østrig-ungarske 8 mm Mannlicher Model 1895 geværer samt maskingeværer af 
typen Schwarzlose, begge dele fra Første Verdenskrig 3).

Patrontaskerne var ligeledes af østrig-ungarsk model.

Efter omdannelsen til regulære infanterienheder, blev geværerne muligvis udskiftet med det italienske 
standardgevær Model 1891.

Kampene ved Wal-Wal

Grænsen mellem Etiopien og Italiensk Somaliland havde aldrig været fastlagt præcist, hvilket en 
italiensk-etiopisk grænsekommission søgte at råde bod på. Grænsen blev fastlagt 2. august 1928 som en 
del af en italiensk-etiopisk venskabsaftale.

Grænsen var en linje, der løb parallelt med Italiensk Somalilands kyst ved Det indiske Ocean, men der var 
forskellige tolkninger af, hvorledes afstanden fra kystlinjen skulle måles 4).

Italienerne byggede i 1930 et fort ved Wal-Wal 5) - et oaseområde i Ogaden Ørknen - på ruinerne af et 
fort, der var blevet anvendt af Mohamed Abdullah Hassan, bedre kendt som The Mad Mullah.) 6). Wal-
Wal er markeret med rødt på Kort 1.



Kort 1: Uddrag af kortet North and Central Somalia, Sheet 21 (Djibouti), udarbejdet i 1968
af Det amerikanske Ingeniørkorps kartografiske tjeneste.
Fra Perry-Castañeda Library Map Collection, University of Texas at Austin.

Frem til 1934 gjorde man ikke noget fra officiel etiopisk side for at anfægte den italienske tilstedeværelse 
i området, men i november 1934 ankom en engelsk-etiopisk kommission til Ogaden Ørknen for at 
undersøge vandings- og græsningsforhold bl.a. ved Wal-Wal. Kommissionen bestod bl.a. af etiopiske og 
engelske officerer, ledsaget af en styrke på ca. 1.000 mand.

Den 23. november 1934 ankom kommissionen til Wal-Wal, hvor den blev hindret videre adgang. Hvad 
der herefter præcist foregik, er uklart, men i løbet af de følgende dage stod styrkerne truende overfor 
hinanden.

Forstærkninger blev tilført fra begge sider, og om eftermiddagen den 5. december 1934 var der ca. 1.500 
etiopiere og ca. 500 italienske kolonitropper (bl.a. fra Dubat) i området, sidstnævnte inklusive et antal 
kampvogne og et antal flyvemaskiner.

Det kom nu til en kamp, der resulterede i ca. 100 døde på etiopisk side og ca. 30 på italiensk side
(tabstallene varierer, og tal for sårede foreligger ikke). De etiopiske styrker flygtede og italienerne stod 
tilbage som sejrherrer. Inden det kom til kamp, havde den engelske del af kommissionen trukket sig ud af 
området, for ikke at blive involveret i en international konflikt.

Begge sider fremsatte nu officielle protester og fra italiensk side krævede man en officiel undskyldning 
for krænkelsen af italiensk territorium og det italienske flag. Venskabstraktaten af 1928 indehold en 
passus om, at stridigheder skulle bilægges ved mægling, og fra etiopisk side fremlagde man sagen for 
Folkeforbundet den 14. december 1934. Fra italiensk side mente man ikke, at en mægling var nødvendig, 
da der var tale om et uprovokeret angreb fra etiopisk side.

Det blev nu en sag for Folkeforbundet, om end Italien truede med at forlade forbundet og gå i krig mod 
Etiopien, hvis sagen skulle diskuteres i regi af Folkeforbundet. En længere diplomatisk krise fulgte nu, alt 
mens Italien forberedte at gå i krig mod Etiopien, for bl.a. derved at vise omverdenen, at Italien var en 
nation, der krævede international respekt.



Grænsesoldater (Dubat) fra Italiensk Somaliland, 5. marts 1936 8). 
Fra Campagne d'Ethiopie 1935-36 (Forum Italie 1935-45).

En mægling kom i stand, men resultatet, der kom 3. september 1935, gjorde ingen af parterne ansvarlige, 
idet begge parter havde antaget, at de befandt sig på eget territorium 7). Fra italiensk side var man reelt 
ikke interesseret i en løsning på grænsestridighederne, og den blev påskuddet for at gå i krig mod 
Etiopien. Den 3. oktober 1935 rykkede de italienske tropper ind i Etiopien.

Efterskrift (fra Kilde 3)

Soldat fra grænsetropperne
(Dubat) i Italiensk Somaliland, ca. 1935. 
Fra Kilde 1.

Under FN-missionen i Somalia 9) - Operation Restore Hope - fra 9. december 1992 til 4. maj 1993 deltog
bl.a. enheder fra de italienske faldskærmstropper i bevogtningen af den italienske ambassade i
Mogadishu.

En dag meldte en tidligere sergent ved Dubat - nu godt oppe i firserne - sig ved ambassaden,
medbringende sit gamle gevær Model 1891. På flydende italiensk meddelte han, at han tidligere havde
gjort tjeneste sammen med italienske soldater, og at han nu ønskede at genindtræde i tjeneste.



Man antog ham og indkvarterede ham i en hytte på ambassadens område; og en uniform blev han udrustet
med. De eneste mislyde, der opstod, var da sergenten på et tidspunkt udtalte: Viva il Re, Viva il Duce,
Viva l'Italia! Loyaliteten var således stor, men sergenten var åbenbart ikke vidende om udviklingen i
Italien efter krigen!

Kilder

1. The Italian Colonial Army af Eiorgio Cantelli, Campaigns No. 26, Volume 5, January/February 
1980.

2. The Rape of Ethiopia af A.J. Baker, Ballentines Illustrated History of the Violent Century, Politics 
in Action No. 4, Ballentine Books Inc., New York 1971.

3. I Bersaglieri Neri - Dubat (Il Corpo dei Bersaglieri nella storia).
4. The Wal Wal Arbitration af Pitman B. Potter, Carnegie Endowment for International Peace, 

Washington DC 1938 

Per Finsted

Noter:

1) Bersaglieri er betegnelsen for et særligt korps af italiensk let infanteri, der kendetegnes ved stor 
mobilitet - de løber altid, selv ved parader - og ved at bære rypefjer i deres hovedbeklædning. Se f.eks. 
Bersaglieri (Wikipedia).

2) Læs mere om Sortskjorternes uniformer i Uniformsplancher - Askarier fra Eritrea, 1935-1936.

3) Se Austro-Hungarian Mannlicher M95 af R.K. Smith (Carbines for Collectors - History and Rifles of a 
World at War) og Austro-Hungarian Machine Guns - Schwarzlose (Manowar's Hungarian Weapons).

4) Second Italo-Abyssinian War (Wikipedia).

5) Navnet staves også Oual Oual and Ual Ual. (Kilde 3)

6) Se The Anglo-Somali War 1901-1920 or "How to get rid of a rebel" af major Axel B. Aller.

7) Sagen fandt aldrig en endelig løsning og Ogadens tilhørsforhold er fortsat en omstridt sag. Se Was the 
Ogaden handed over to Ethiopia by Britain in 1896? af dr. Daniel Kindie | (Qorahay Online), Ethiopia
(MSN Encarta) og Timeline of the Second Italo-Abyssinian War (Wikipedia).

8) Billedet stammer fra det franske pressebureau Trampus, Paris. Motivet er Dubat'er i en "sejrsdans" i 
anledning af annonceringen af den italienske sejr over etiopiske enheder under det Andet slag om 
Tembien, 3. marts 1936. I forgrunden anes en anden, liggende fotograf, som givet også har fået et 
imponerende billede. Billledet bruges bl.a. i Kilde 3 til at vise indfødte tropper i kamp, men virkeligheden 
er altså mindre dramatisk.

9) Se Operation Restore Hope (Wikipedia). 


