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ulde af Spænding var de sidste Julidage. Hvor
man mødtes, blev der talt om Krig.
Jeg tjente den Gang som Forkarl hos Peter Ander
sen i Mølmark. Den 29. Juli 1914, da jeg var oppe
ved Smeden for at faa en Hest skoet, sagde han til
mig: »Nu skal du se, en af Dagene gaar Krigen løs,
og du og jeg er jo iblandt de første, som skal møde.«
»Aa, det bliver vel ikke til noget,« siger jeg; »det har
før været nær ved; men Uvejret er alligevel trukket
over.«
Den 30. Juli 1914 var jeg ude for at høste Hvede
med Selvbinderen. Hveden var god, og Maskinen gik
udmærket, saa det var en Lyst at sidde paa Maskinen
og se, at Arbejdet skred godt fremad. Det var da ogsaa en Skam, sad jeg og tænkte, hvis vi nu skulde
faa Krig midt i denne travle Tid, og hvorledes faar
de Høsten bjerget, naar vi alle skal af Sted? -— Holdt!
T-r-r-r. Garnet var sprunget for nogle Minutter siden;
det havde jeg under mine Betragtninger slet ikke mær
ket. Jeg fik Bindegarnet i Orden, et Spring op paa
Maskinen, et Opmuntringsraab til Hestene, et Knald
med Pisken og fremad gik det igen. — Hen paa Efter
middagen kørte Jens Bvllemos forbi mig paa Vejen
hjem fra Broager. Han raabte noget til mig, som
jeg dog ikke kunde forstaa for Maskinens Arbejden.
Men da han var kommen hjem og havde spændt fra,
stod han op paa Diget og blev ved at raabe. »Der
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maa dog være noget særligt,« tænkte jeg og holdt
Hestene. — »Mobil,« lød det over til mig.
Aldrig har et Ord gjort en saadan Virkning paa mig
og i et Nu fremkaldt saa mange Tanker, som i dette
Øjeblik løb rundt i min Hjerne.
Det var mig, som om jeg havde set noget stygt.
Ordet havde for mig en frastødende, uhyggelig Klang
som af skarpt, gennemtrængende Staal og Jern.
»Ja, saa maa du nok være fri for i Dag,« sagde
Andersen; »du har jo vist noget at ordne, inden du
skal af Sted.« Saa gav jeg ham Tømmen og gik hjem
for at ordne mine Sager.
Om Aftenen var jeg i Broager. Der var et stort
Røre paa Gaderne. I Klynger paa 4 eller 5 spadserede
man med hinanden under Armen op og ned ad Gaden.
Ogsaa i Gadedørene og paa Fortovene stod man
sammen i Klynger og talte dæmpet. Der hvilede et
Tryk over os alle ligesom under Forudanelsen af en
Ulykke.
De følgende Dage gik med at sige Farvel og paa
Gensyn til Venner og Familie. Jeg var netop inde
at sige Farvel til Lorens Madsen i Broager, da Gen
darmen kom og arresterede ham som statsfarlig. Mad
sen tog det med Ro og trøstede Børnene og sin for
tvivlede Hustru. — Tung var Afskeden for mig i Hjem
met, det Hjem, jeg elskede saa højt, og som gemte
saa mange kære Minder. Jeg gik endnu en Gang
rundt i Stuerne og kastede et sidste Blik paa de gamle,
kendte Billeder og Væguret, som vi Børn havde for
æret Far til Fødselsdag. Og saa »Farvel Far,« »Far
vel Mor,« »Farvel, mit kære, lille Hjem; vi ses maaske
maaske aldrig — aldrig mer igen.«
Den 4. August rejste jeg saa fra Hjemmets Fred og
alle Venner til Flensborg. Vi holdt ved alle Stationer
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og fik flere og flere med. Mangt et taarefyldt Øje saa
den Dag for sidste Gang sine kære. Her var alting
tungt og sorgfuldt; selv Naturen græd; Regnen piskedes
ned i Strømme.
I Flensborg blev vi iført feltgraa Uniform, alt nyt
fra Ende til anden, og saa blev jeg tildelt første Kom
pagni. Vor Kompagnifører, Kaptajn von Liliencron,
var en høj, kraftig og energisk Skikkelse. Han kaldte
os sammen paa Kasernepladsen og oplæste Krigsartiklerne for os. Saa holdt han en lille Tale, hvori han
sagde, at han vilde føre os sejrrigt frem mod de falske
Franskmænd og Engelskmænd, som fejgt havde over
faldet os.
Den 7. August 1914 havde vi en lille Udmarsch til
Hanved, hvor vi gjorde et Angreb. Kaptajnen sagde:
»Vi behøver vel ikke at anstrenge os saa galt i Dag;
i Krigen vil det alligevel gaa helt anderledes.« Han
sad der paa Hesten og talte til os om Krigen saa
spøgefuldt og ligetil, alt imens han af gammel Vane
blinkede utallige Gange med Øjnene og røg af sin
Shagpibe. Da vi var kommen tilbage paa Kaserne
pladsen, lod han alle dem, som var fra Provinsen,
træde et Par Skridt foran Fronten, og da viste det
sig, at de alle var fra Provinsen undtagen en halv
Snes Mand. »Jeg er stolt af at skulle drage med
Slesvigerne i Kamp,« sagde Kaptajnen; »jeg ved, at
de er trofaste og har Roen.«
De sidste Nætter gik det lidt fugtigf til i Kasernen;
de fleste kom ikke ind i Stuen førend midt om Nat
ten eller henad Morgenstunden og var mere eller min
dre berusede. I Stuen begyndte de at danse paa Bor
det og holde Taler og Foredrag. Det var dem, der
var krigsbegejstrede.
Natten mellem den 7. og 8. August rykkede vi saa
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af Sted. Stille og kølig var Natten; Maanen skinnede
klart paa den af smaa, lyse Skyer let overtrukne Him
mel. En bydende, skarp Kommando lød ud over Ka
sernepladsen : »Alle ret!« Enhver vidste Besked og
søgte sin Plads. En gik med en Broder ved Haanden,
en anden med en god Ven, og andre søgte hen, hvor
der taltes Dansk. Første Bataillon satte sig i Bevæ
gelse med Musikken i Spidsen, som spillede patriotiske
Melodier. Da Musikken tav, stemte nogle af Solda
terne og Publikum i med nogle Sange af samme Slags,
Det var vidt forskellige Følelser, der gik igennem
Rækkerne. Nogle var ovenud begejstrede, andre gik
tavse og tankefulde, som om de gik i et Ligfølge.
Saadan gik det ogsaa med de civile. Nogle var helt
vilde af Begejstring og raabte og skreg Hurra i det
uendelige. Men nogle græd, og atter andre stod stumme
som med en knugende Uvished i Sjælen.
Kl. 2 x /s gik Toget saa fra Flensborg mod Syd, hvor
hen var der ingen der fik at vide. — Vi blev godt for
plejede paa Rejsen; der blev uddelt belagt Smørre
brød, Cigarer, Bananer og Appelsiner. Hver sjette
Time fik vi varm Mad i dertil indrettede Barakker,
som var opført langs Banelinien.
Den 8. August 1914. Vi kørte over Rhinen, i en
herlig og frugtbar Egn med smukke Huse og Gaarde.
Paa Gaardene her bruges i Stedet for Vogne de høje,
tohjulede Kærrer, altid forspændte med to kraftige bel
giske Heste, den ene foran den anden.
Den 9. August 1914. Om Eftermiddagen Kl. 4 kørte
vi ind paa Banegaarden i Aachen. Jernbanefarten
havde varet i 37 Timer. I Aachen, en lille tysk Køb
stad ved den belgiske Grænse, herskede det travleste
Liv. Røde Kors-Bilerne kom i Snesevis med saarede
fra Slagmarken. Vi blev indkvarteret i et stort Biograf
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teater. Her blev lidt Halm kastet ind mellem Stolene
og langs med Væggene til at sove i.
Den 10. August 1914. Vi havde en lang March i
frygtelig Hede for at blive vænnet til. Vejen gik sta
dig opad, og mange af os blev udasede og faldt af
mægtige til Jorden. En Stabslæge og 4 Mand døde
af Slagtilfælde.
Den 11. August 1914. Vi gik fremad imod Belgien
og overskred Grænsen om Middagen Kl. 1,55. Det
varede ikke længe, førend vi kom forbi det første
sønderskudte Hus. Næsten alle Huse og Gaarde var
ødelagt. I nogle Huse var Vinduerne sprængt, og alle
Møbler laa knuste imellem hinanden. Kreaturerne løb
frit omkring mellem Husene og paa Marken. Ejerne
havde maattet forlade Hus og Hjem ved denne gru
somme Krigs Udbrud. Og mange Bygninger, der var
under Opførelse, var kun halvt færdige og forladte.
— Vi fulgte Vejen fra Aachen til Liege. Den gaar paa
en Højderyg. Herfra saa vi ud over et meget smukt
og frugtbart Dalstrøg med Trægrupper og Hegn som
derhjemme. Den næste By, vi passerede, var ned
brændt til Grunden. Endelig kom vi til Bivuakplad
sen; det var en Have ved et gammelt Slot. Her blev
der slagtet et Stykke Ungkvæg, som blev kogt i Felt
køkkenet til Aftensmad. Da vi havde spist og byg
get Telte, lagde vi os til at sove i det bløde, kraftigt
duftende belgiske Græs. Men allerede Kl. 12 blev %i
allarmeret og maatte gøre os klare til Afmarch. Der
var heftig Geværild i Nærheden; men da Ilden atter
tog af, kunde vi lægge os til at sove igen, hvad vi
ogsaa godt kunde trænge til efter de tilbagelagte 40
Kilometer.
Den 12. August 1914. Vi marcherede imod Forterne
foran Liege. Byerne, vi kom igennem, var forladt, og
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ud af Vinduerne hang der hvide Flag. Egnen var
meget bjergrig, og hist og her saa man store Skifer
brud.
Kanontordenen blev stærkere.
Vi kom forbi Fortet d'Évegnéc, som var bleven
stormet og ødelagt. Huse, Træer og Barakker var fuld
stændig jævnet med Jorden. — Videre gik det henimod
Fortet Fléron. — Ved et lille Hvil havde vi Lejlighed
til at se Virkningen af nogle Granater. Jeg steg ned
i et Granathul, som var saa dybt, at jeg ikke kunde
se op over Kanten. En anden Granat var slaaet ned
i en Ammunitionsvogn og havde sprængt den i mange
Stykker. De seks Heste, som havde været spændt
for den, laa frygtelig lemlæstede ved Siden af. I den
stærke Varme var Kadaverne forfærdelig ophovnede
og udbredte en afskyelig Stank. — Saa kom vi ind i
Kornmark, hvorfra vi kunde se de tyske Granater slaa
ned i Fortet Fléron. Først troede vi, at det var
Fortet, som beskød os, kun at det skød for langt.
Men snart blev vi klare over, at det var vort eget Ar
tilleri, som stod bag ved os og beskød Forterne.
Vi havde sat Geværerne sammen og gik enkeltvis
omkring for at se, om der ikke skulde findes noget
spiseligt. Nogle kom ogsaa tilbage med baade Æg,
Marmelade og Kartofler. Nu for vi af Sted alle sam
men. Paa en forladt Gaard, som var bleven beskudt
af Artilleriet, tog vi alt, hvad vi kunde bruge. — I
Stuerne saa det helt forfærdeligt ud. Midt imellem de
ødelagte Møbler laa der Linned og Sengetøj og ituslaaede Kunstgenstande. Klædeskabe og Kommoder
blev aabnet, og hvad der kunde bruges blev taget
med; Resten blev kastet paa Gulvet og overhældt
med Marmelade. Man sagde, at den var bleven for
giftet af Beboerne, hvorfor ingen turde tage den med.
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Jeg tog alligevel fire Glasfulde med, som stod paa en
Hylde, og tog ikke mindste Skade deraf. Byttet paa
Gaarden blev et Svin, 50 Høns, en Kanin, et Fad godt
01 og nogle Flasker Vin. Slagteren flaaede Svinet og
malede Kødet, hvoraf vi fik en udmærket Middags
mad. Til Aftensmad fik vi Hønsesuppe.j
Om Eftermiddagen fik vi Lønningen udbetalt. Men
som det gik allerbedst, fik vi pludselig Ilddaaben.
Ovre fra Fortet maa de have opdaget os. En vel
ment Granat eksploderede et Par Hundrede Meter fra
os oppe i Luften. Alle saa hen i den Retning og op
dagede i samme Nu et stort Spængstykke, som med
en underlig surrende Lyd fløj lige hen imod os. Gan
ske instinktmæssigt kastede vi os alle til Jorden. Jord
og Sten overdryssede os; men ellers slap vi alle med
Skrækken. Sprængstykket var slaaet ned i en Gevær
pyramide og havde ødelagt et Gevær og en Hjælm.
Men det blev ikke ved denne ene Granat; der kom
flere og slog ned lige i Nærheden. Saa fik vi Ordre
til at gaa 3—400 Meter tilbage.
Da det begyndte at blive mørkt, blev der udstillet
Vagter foran Kompagniet. Aftenen var stille og mild.
I det fjerne hørte man Geværskud. Vore Batterier be
skød stadig Fortet Fléron, og ude i Horisonten brændte
et Par Byer. Med min Lommekniv havde jeg afskaaret et Havreneg, hvorpaa jeg lagde mig til Hvile
med Bønnen: Gud skærme vor lille Landsdel der
hjemme for Krigens Rædsler.j
Den 13. August 1914. Vi afmarcherede Kl. 5,30. En
let Gysen gennemfor mig, da jeg hørte, at vi den Dag
skulde løbe Storm imod Fortet, ifald det ikke over
gav sig. Vi ved jo, at Storm mod et Fort er skrækkelig.
Efter at -have ^passeret en sønderskudt By blev vi
ført ind paa en højtliggende Mark lige over for For
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tet Fléron. Vi laa i Skjul bag en høj Tjørnehæk, hvori
der blev hugget Huller til at storme igennem. For
uden de 140 Patroner, hver Mand havde, fik vi ud
leveret hver 200 til. Vi laa her til lidt over Middag.
Vort svære Artilleri var kørt op lige bagved os. De
uhyre Projektiler slog uophørligt ned derovre i Fortet.
Jord og Sten fløj henved 20 Meter op i Luften ved
hvert Skud. Men Fortet holdt tappert Stand. Saa
skulde vi vel snart storme.
Stemningen var trykket. Enhver havde nok i sine
Tanker: Hvad mon de kære derhjemme foretager sig?
Det er godt, de ikke ser mig ligge her i denne Spæn
ding med Bajonetten plantet paa og overlæsset med
Patroner. — Lige foran os var en dyb, smuk Dal med
høje Trægrupper og smaa fredelige Huse. Det saa saa
fredeligt ud, og ogsaa ovre i Fortet syntes de dog at
blive mere fredelige; de skød ikke mere. Mon de
havde overgivet sig? — Spændingen udløste sig i mun
ter Spøg og Satire, da vi kunde afgive de sidst mod
tagne Patroner. Saa rykkede vi nærmere ind paa
Fortet. Egnen her var forfærdelig medtaget, og over
alt laa der tyske og belgiske Udrustningsgenstande
efter de stedfundne Kampe. Kanoner og Vogne, fulde
af Ammunition, og Geværer i Massevis laa rundt om
kring. Hvad der ikke var skudt i Stykker, havde
Belgierne selv ødelagt. I en Frugthave bag ved en
Gaard opslog vi Feltlejren. Her talte jeg lidt med
Bager Møller hjemme fra Broager.
Men pludselig fik vi Ild ovre fra Fortet og blev
alarmeret. Nogle af Soldaterne ytrede, at vi sikkert
var bleven forraadt af den civile Befolkning. Saa blev
Husene eftersøgt. Først kom de med en ung Pige,
som blev spærret inde i en gammel Lade. Derefter
kom Løjtnanten med en ung Mand og jagede ham
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ind til Pigen med de Ord: »Saa, nu kan I foreløbig
staa derinde og holde af hinanden.« De protesterede
begge to; men Løjtnanten klaskede Døren i og laasede.
— Lidt efter at vi havde lagt os til Hvile i Teltene,
kom der Ordre til at bryde op. Saa havde vi en
meget ubehagelig March med mange Afbrydelser ud
i den bælgmørke Nat. Nogle Værtshuse, vi kom forbi,
var overfyldt med halvtberusede, støjende Soldater,
som i Munden paa hinanden raabte om mere 01.
Kl. 12 kom vi til den nye Lejrplads. Sergenten sagde:
»Det kan ikke lønne sig at bygge Telte; thi om et
Par Timer gaar det fremad igen.« Saa svøbte man
Kappen om sig, tog Tornysteren til Hovedpude, lagde
sig ned paa den raakolde Jord og faldt straks i Søvn.
Den 14. August 1914. Kl. 10 Formiddag drog vi
ind i Liege. Ved den smukke Maasflod laa vi til om
Eftermiddagen Kl. 4, inden vi fik Kvarter. Tiden blev os
imidlertid for lang. I et nærliggende Hotel erobrede
vi Scenen. Reservist Thomasson, som var Komiker,
fik en gammel Straahat sat paa Snur, og saa under
holdt han os med Sang og humoristiske Foredrag. —
Min Sektion blev indkvarteret i et meget smukt Hus.
Konen sagde, at hun havde ingen Plads og vilde ingen
Indkvartering have. Men her nyttede ingen Modsi
gelse; Stuen blev ryddet for de fleste Møbler, og saa
placerede vi os, lige saa støvede og smudsige vi var,
rundt om paa Gulvet. Da jeg havde faaet mig vasket,
skrev jeg et Brev hjem, da det var Fars Fødselsdag.
Saa kom der nogle Venner og vilde have mig med ud
i Byen. Brevet blev ikke færdigt; men jeg lagde det
i Konvolutten, skrev Adresse uden paa og lagde det
i min Tegnebog under Konsollen. Saa gik vi i Byen
for at faa lidt at spise. Jeg gjorde endnu et Par Ind
køb og gik tilbage i Stuen for at sove.
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Den 15. August 1914. Dagen begyndte med, at vi
alle i den smukke Stue sov over os. Den ene Rekrut
vaagnede ved, at Sergenten afgav Kommandoraab til
Kompagniet ude paa Gaden. I Hast sprang vi i Støv
lerne, kastede Tornysten paa Ryggen og løb ned paa
Gaden. Her stod Kompagniet færdigt til at rykke af.
Under en hel Portion Eder og Forbandelser paa fa
stende Hjerte luskede vi otte Syvsovere os ind paa
vore Pladser. I nordlig Retning marcherede vi ud af
Byen. Nu først opdagede jeg, at jeg i Hastværket
havde glemt baade Brev og Tegnebog under Konsollen.
— Ved Udgangen af Byen gjorde vi et Øjeblik Holdt.
Jeg gav en lille Dreng et Stykke Chokolade. Drengens
Far, som stod ved det aabne Vindue, rystede vemodigt
smilende paa Hovedet og pegede med Haanden lidt
til højre. Ja, hvilken Modsætning! Deroppe stod de
vældige tyske Kanoner, som for lidt siden havde ud
spyet deres frygtelige Projektiler over det belgiske Folk.
Og her stod jeg og gav hans Søn Chokolade.
Den 16. August 1914. Kl. 87s gik Turen til Rommerskoven, hvor vi kom paa Forpost. Der blev udsendt
flere Patrouiller og Vagter, da der var meldt fjendtligt
Kavalleri ved Diest. Vi fik ikke Lov at bygge Telte
til Natten. Men saa lavede jeg mig et Leje af et Par
Havreneg oppe i en stor, tætvokset Brombærbusk. Det
var storartet; Brombærrankerne fjedrede som Spira
lerne i en Madrads, saa jeg laa meget blødere end de
andre paa den haarde Jord.
Den 17. August 1914. Vi marcherede imod Byen
Harmas paa Vejen til Bryssel. Vejene var totalt øde
lagt af de belgiske Tropper. Der var gravet dybe Grøf
ter tværs over Vejene og ophobet store Dynger Sten,
saa det var næsten ikke til at vinde fremad. Varmen
blev mere og mere trykkende. Tornyster og Patron
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taskerne trykkede haardt og nagede Hul paa den af
Sved skoldede Hud. I Vejgrøften laa der allerede
mange og var udasede. Lige foran mig gik Heinrich
Petersen fra Flensborg; han sagde til min Sidemand:
»Hør, du Kammerat, skal vi ikke ogsaa lægge os ned?
Takken er sku lige stor.« Det blev de enige om, og
saa lod de sig begge trille ned i Grøften med lukkede
Øjne og hængende Hoved, ret som om de var halvt
døde.
I Byen Harmas gjorde vi Holdt og bivuakerede.
Beboerne var meget venlige imod os. Af en lille Pige
fik jeg baade Brød, Kirsebær og Vindruer, som jeg
betalte hende 2 Mark for.
Den 18. August 1914. I Dag gaar det løs, sagde
nogle af mine Kammerater. Ved et lille Slot gjorde vi
Holdt. Vor Kaptajn holdt en Tale, hvori han sagde:
I Dag, den 18. August, bliver det maaske en varm
Dag for os. Det var jo den 18. August, vore Forfædre
slog de store Slag ved Vionville og Gravelotte; maaske
skal vi ogsaa slaa os saadan igennem i Dag. — Mon
vi rigtig skulde i Slag med Fjenden? Der var endnu
ingen Ting, som tydede derpaa.
Kompagniet blev delt i tre Delinger, og med en lille
Afstand mellem hver Deling bøjede vi af fra Vejen og
tværs ind over Markerne. Vi gik lige saa jævnt og
frit fremad, som om vi foretog en Øvelse. — Otte
Hundrede Meter foran os ligger Fjenden, blev der sagt.
Dæk! lyder pludselig Kommandoen. Modstanderne
maa have set os; thi de aabnede en jævn Geværild.
Vi kom til en Aa paa 10 Meters Bredde. Her saa jeg
tydelige Blodspor. Jeg blev lidt uhyggeligt til Mode
og tænkte: Mon det Blod er af et Menneske? Kug
lerne peb og hvislede i de høje Popler, som stod ved
Aakanten. Over Aaen var der ingen Broer. Majoren
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brølede: »Over med jer!« Man saa fra den ene til
den anden, og saa sprang de første i Vandet, som næ
sten var en Meter dybt. Med Geværet og Patronerne
løftet i Vejret vadede man over. Majoren red over paa
Skuldrene af Bataillonsadjudanten. Videre gik det.
Kuglerne peb os om Ørerne. — Det er mærkeligt at se,
hvorledes man føler Trang til at holde sammen i Fa
rens Stund. Tre til fire Mand af den Sektion, jeg førte,
raabte til mig: »Du, Petersen, hvorledes det end gaar
i Dag, saa holder vi sammen, ikke sandt?« — Saa
kom vi gennem en Frugthave, hvor vi fyldte Lom
merne med dejlige Augustæbler. Nogle gav sig endda
til at spise deraf med største Sindsro. En Hest ra
vede omkring herinde. Den havde faaet flere Skud,
hvorved den havde mistet det ene Øje. Fremad igen
over Jernbanedæmningen, som Belgierne havde taget
udmærket Sigte paa. Det var et varmt Sted; men det
gik alligevel. I Hurtigløb, afbrudt af smaa Pusterum,
naaede vi til en næsten udtørret Muddergrav. Der
var vi sikre for et Øjeblik.
Vort Artilleri beskød nu heftigt Modstandernes Stil
linger. Efter et Par Minutters Forløb stormede vi ud
af Graven og fremad. Saa kastede vi os ned paa Jor
den og overdængede Modstanderne med Geværild. Der
kom Befaling: Sæt Bajonetten paa! Fremad til Storm!
Da vi kom op til Modstandernes Stilling paa Højen,
var de alle forsvundne. Vi undersøgte deres efterladte
Tornystre, og jeg var saa heldig at finde en hel Pose
Biskuit og en Daase Marmelade, som jeg delte med
mine Kammerater. Lidt forbi Skyttegraven laa den
første døde Belgier. Han havde faaet den ene Kind
afrevet af en Granatstump. Jeg stod lidt og laidt i
Tanker. Hvad har den stakkels Mand dog gjort, at
han skal lide en saa voldsom, unaturlig Død? Mon
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han er gift og har Børn derhjemme? — Lidt længere
henne laa en saaret Belgier. En Rekrut fra anden
Deling, en Vestpreusser, løb hen og holdt ham tænder
skærende den knyttede Næve for Hovedet. Pludselig
rev han endogsaa Geværet til Kinden og skød den ulyk
kelige en Kugle gennem Hovedet.
Efter en halv Times Hvil stormede vi igen.] Mod
standerne skød meget for højt, og snart overgav de
sig. Byerne rundt omkring blev stukket i Brand. Et
Par af de ivrigste unge brovtede med, at nu havde
de tændt saa og saa mange Huse i Brand.
Da vi om Aftenen kom paa Bivuakpladsen, fik vi
lidt tynd Suppe af Feltkøkkenet, ingen Brød. Saa
kom vi til en By paa Forpost. Her gik Køerne rundt
paa Markerne og brølte; de trængte til at blive mal
kede. Vi jagede dem hen foran det Hus, vi havde taget
i Besiddelse, og malkede dem i vore Kogekar. Hurra!
Sødmælk! det var noget ganske nyt. — Af Feldwebelløjtnant Johannsen fik vi Lov til at gaa rundt og
rekvirere. I en forladt Gaard var vi meget heldige.
I Kælderen fandt vi Smør, i Køkkenet Brød, Marme
lade og Rosiner og oppe paa Loftet et Par røgede
Skinker. Det blev alt sammen fordelt imellem os. Da
jeg nu frøs efter det kolde Bad i Aaen, søgte jeg efter
lidt tørt Tøj, hvad der imidlertid kun var meget lidt
af. Jeg fandt dog en Skjorte, rigtignok en, som til
hørte det svagere Køn, og trak den paa. Af Strømper
var der ingen at finde. Men saa svøbte jeg en Hoved
dug omkring den ene Fod og en Serviet om den anden.
Siddende paa en Bænk ved Køkkenbordet med Ho
vedet hvilende paa Armene faldt jeg snart i Søvn.
Den 19. August 1914. Om Formiddagen kom vi
forbi et Par Familier, som flygtede for Krigens Rædsler.
I smaa Bylter medførte de det nødvendigste Tøj
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og Ting, som de ikke vilde lade i Stikken. Jo nær
mere vi kom dem, desto mere angst blev de. En
gammel Kone slæbte sig møjsommeligt af Sted ved
Hjælp af Krykker. Børnene skreg. De unge rakte
begge Hænder i Vejret. En Mand, som havde sin
lille Pige siddende paa Cyklen, græd og rakte begge
Hænder ud imod os. En ung Moder, der bar sit
spæde Barn paa Armen, trykkede under stadig Hul
ken og Kys det lille Væsen til sin Barm. Hun troede
sikkert, at de om et Øjeblik skulde skilles i denne
Verden. I alles Ansigter stod der malet Rædsel og
Skræk.
I Byen Roosbeck saa det forfærdeligt ud. Her laa
en Mængde Kanoner og Vogne og døde Heste imellem
hinanden. Hvert eneste Hus i Byen brændte. Sparrer
og Lægter stod brændende og forkullede paa Enden
og pegede anklagende op mod Himlen. Murene faldt
med et Brag til Jorden og hvirvlede en Sky af Støv
og Røg op i Lutten. Man sagde, at den civile Be
folkning havde overfaldet vort Artilleri om Natten, og
derfor blev Byen nu lagt i Aske.
Den 20. August 1914. Om Morgenen Kl. 5 Opbrud.
Vi marcherede til Kl. 11. Det var forfærdelig varmt;
det fine, hvide Støv trængte ind i Mund og Hals, og
vi havde intet at drikke, saa det var næsten uudholde
ligt. Da vi gjorde Holdt ved en lille Skov, løb vi
alle ned i Mosekæret og drak af det plumrede, urene
Vand, skønt det var os forbudt paa det strengeste.
Endelig kom det længe ventede Feltkøkken. Til vor
store Skuffelse fik vi kun halv Portion Mad. Brød
havde vi ikke faaet i flere Dage, og heller ikke i Dag
gav det noget. Nu var gode Raad dyre. Ti Minutter
derfra laa en lille By med mange Vindrivhuse, og der
søgte de fleste hen. Med Bekymring og uden at turde
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sige noget maatte Ejerne se paa, at vi tog alle de
Druer, vi havde Lyst til. Et Par Mand væltede nogle
Bikurve, tog Indholdet ud og fyldte Kurvene med
Druer, som de tog med hen til Kompagniet. — Saa
gik det gennem Lahulpe. Da det hen paa Eftermid
dagen begyndte at regne, fik vi Nødkvarter i Hannonsoit sous Ohoin. Her kom jeg til at ligge med 16
Mand i et Vindrivhus. Vi fandt snart en Gris, som
vejede op imod 60 Pund. Den blev slagtet og delt
imellem os. Kartofler var der nok af i Haven, saa
der snart blev stegt og braset. Til Dessert spiste vi
af de store, modne Druer, der hang i Klaser under
Glastaget. Bagefter var jeg henne i Byens Beværtning
for at købe en Cigar. Paa Gaden mødte jeg Hans
Christensen fra Skodsbøl og Andreas Jessen fra Smøl
mark; de havde været ved Marketenderen for at købe
forskellige Ting. De var begge i straalende Humør
og sagde: »Det er den bedste Dag, vi har haft længe.«
Ja, det er underligt, at Humør og Velvære, ja, et helt
nyt Menneske kan dannes ved, at man en Gang kan
spise sig rigtig mæt. — Om Aftenen bar vi lidt Straa
ind i Glashuset til at sove i. Hvor var jeg glad og
tilfreds, da jeg lagde mig til Hvile, og hvor var det
smukt at ligge og se op imellem Vinrankerne med de
brede, grønne Blade og ud gennem Glastaget op i den
aabne Himmel!
Den 21. August 1914. Jeg fik det første Postkort
med Efterretning om, at de alle havde det godt der
hjemme. Det var for mig en hel lille Begivenhed.
Kortet blev omhyggeligt gemt i Lommen, og naar vi
havde et Øjebliks Hvil, blev det taget frem og læst
paany. De kendte Bogstaver blev stadig læst og stu
deret igen, og altid havde de noget nyt at fortælle mig.
Det var, ligesom jeg var bleven Ejer af en hel Skat.
2*
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I Nærheden af Waterloo fik vi Kvarter paa en stor
Gaard. Tre Mand gik ud paa Marken for at hente
et Stykke Ungkvæg til Feltkøkkenet. Men det vilde
Manden, som passede Kvæget, ikke uden videre give
Lov til. Han blev meget vred og protesterede paa
det heftigste. Saa tog den ene Soldat og sigtede paa
ham med Geværet, og straks blev Manden uhyre flink
og hjalp endda med at søge det bedste ud. — Om
Eftermiddagen havde vi Hvil. Vi sad nede i Engen
paa Kanten af Dammen med Fødderne hængende ned
i Vandet. Vi sad og fortalte om vore Oplevelser,
om de kære derhjemme og pudsede Geværerne, alt
imens vi fik et koldt, forfriskende Fodbad. Under
officer Knutz kom, dampende paa en Cigar, og for
talte os, at nu var Belfort falden.
Da der ikke var Soveplads nok i Laden, sov jeg
om Natten sammen med Nis Abrahamsen oppe paa
et Læs Hvede, [som stod udenfor. Først nærede jeg
lidt Betænkeligheder; men snart følte jeg det tiltræk
kende ved Tanken; det var jo noget nyt.
Den 22. August 1914. Vi havde en lang, anstren
gende March. Hen paa Eftermiddagen fik vi Kvarter
i et Par smaa Huse. Nogle haardkogte Æg, et Stykke
Flæsk og et Par Vindruer udgjorde Aftensmaaltidet.
Den 23. August 1914. Det var Søndag; men det
vilde nok ingen festlig Søndag blive; det havde vi alle
paa Fornemmelsen. — Kl. 7 brød vi op og marche
rede i Retning efter Mons. Der blev meldt os, at
Englænderne laa stærkt forskansede bag en Kanal i
Nærheden af Mons. Vi drejede af til venstre ind i en
Skov. Feltkøkkenet kom, og vi fik Lov at spise, for
end vi skulde i Kamp. Pludselig fejede et Par Gra
nater hen over os. Et Par drøje Ord undslap min
Sidemand. I Hast blev Kogekarret spændt paa igen,
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og uden Mad gik det fremad til Slag. Vi udfoldede
os til Skyttelinie i Skovkanten og gik ned gennem en
Havremark. Granaterne gjorde et øredøvende Spek
takel og slog ned hist og her. Jeg gik og tænkte:
Blot jeg ikke bliver haardt saaret og skal ligge her i
den høje Havre uden at blive funden og maaske lide
en langsom og kvalfuld Død.
Lige foran os laa en stor Gaard. Vi troede alle,
at den var besat af Fjenden. Først blev den beskudt
og derefter taget med Storm. Men inde paa Gaardspladsen var kun en eneste Mand, Bonden selv, som
kom gaaende med en lidt forskrækket Mine hen imod
os. — Vort Kompagni samlede sig, og saa gik det
henimod Kanalen. Broen var trukket op; men ved
Slusen kunde vi gaa over i Gaasegang. Vogterhusene,
som havde været Englændernes første Forsvarsstilling,
var skudt itu af vort Artilleri. Paa en Grøftekant laa
der to døde Englændere, et Par meget store Karle
Jeg tænkte, at hvis de alle var saa store, blev de ikke
lette at komme i Kast med. Paa en Eng laa der
mange døde og saarede. Ogsaa nogle, som ikke var
saarede, havde skjult sig i Grøfterne. Hist og her laa
døde Kreaturer, som havde græsset paa Engen; en
kelte løb endnu omkring med svære, blødende Saar
paa Kroppen. Vi mødte en Trop engelske Fanger. De
imponerede mig. Det var næsten, ligesom man saa
en Flok Gymnaster komme ind i en Gymnastiksal,
saa let og spændstigt gik de. Jeg fik Indtryk af, at
de alle maatte være gode Sportsmænd.
Bag ved Banelinien laa vi et Øjeblik i Dækning
Paa den modsatte Side rasede det vilde Slag. Nu
skulde vi ogsaa kastes ind. Der blev kommanderet
Fremad! Første Afdeling gik først frem. Da vi kom
over Banelinien, kom jeg forbi den første faldne fra
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vort Kompagni. Det var en enaarig, han var bleven
ramt i Hjertet af en Kugle. Hos ham sad hans tro
Sidekammerat og var lige saa bleg af Bevægelse som
den døde. I en Roemark laa en død fra 2. Kompagni.
Han havde været i Færd med at grave sig et Hul til
Dækning. Han laa endnu paa Siden med det ene
Ben trukket lidt op under sig og den lille Spade i
begge Hænder, som om han lige vilde til at tage et
Spadestik; da havde den dræbende Kugle ramt ham
i Hovedet. I en Hulvej sad en Englænder med Ryg
gen lænet op imod Skrænten og Hovedet hængende
ned paa Brystet. Jeg gik hen og tog ham under Ha
gen og løftede Hovedet op for at se, om han var saaret. Da opdagede jeg først, at han var død og stivnet
i siddende Stilling.
Saa gik det videre ned imod Byen Mons, hele Tiden
i stærk Artilleriild. Vor Kaptajn løb med os hen i Læ
af en Mergelgrav. Her slog en Shrapnel ned og saarede to Mand, den ene var min Ven, Georg Pinas.
Videre gik det i Spring hen bag en skovbevokset Høj.
Men det havde det engelske Artilleri bemærket og
skød nu ind i Træerne af alle Kræfter, saa vi blev
næsten helt tildækkede med afskudt Løv og Grene.
Trods det, at det var særdeles uhyggeligt, sad vor
Kaptajn hele Tiden og drev Spøg. Han tændte sig
med største Sindsro en Cigaret og blinkede utallige
Gange, som han gjorde af gammel Vane. Hver Gang,
der suste en Shrapnel ned og eksploderede i Træerne
over os, trak jeg Halsen ind, krummede Ryggen let
og strammede Musklerne, ligesom man gør, naar man
vil værge sig for Stød eller Slag.
Da Englænderne troede, at vi var møre, holdt de
op med Skydningen. Saa samledes vi og marcherede
ned gennem en Forstad til Mons. Vi gik gennem en
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Del Blomster- og Køkkenhaver, som næsten blev øde
lagt. I Byen tømte vi et engelsk Feltkøkken for dets
Indhold, dejlig Bøf og Sauce. Midt paa Gaden laa en
døende Hest med et stort blødende Skudsaar i Hal
sen. En Mand løb hen og rev Bidselet af den, det
vilde han have med hjem til Erindring om Mons. Om
Aftenen gravede vi Skyttegrave, og da vi hen paa Nat
ten" var færdige, fik vi varm Mad af Feltkøkkenet. Jeg
samlede mig en Stak Ærtehalm sammen, krøb midt
ind i den, rullede mig sammen som en Kattekilling
i en Tørvekurv og sov til næste Morgen, Granaterne
vækkede mig.
Den 24. August 1914. Kl. 3 om Morgenen begyndte
det engelske Artilleri at beskyde os. Saa tog vi fat
paa at grave Skyttegravene dybere.
Tredie Afdeling, hvortil jeg hørte, kom til at ligge
i Reserve bag ved et Hus. Huset var ubeboet. Jeg
gik ind i Stuen og saa, at Bordet stod dækket med
Smør, Sukker, Brød og halvt tømte Kaffekopper. Alt
tydede paa, at Beboerne var bleven overrasket, mens
de sad ved Bordet og havde maattet fly i største Hast.
Det engelske Artilleri vidste godt, at vi laa bag ved
Huset, og derfor skød det med Shrapnels saa nær
forbi begge Sider af Huset, saa vi nok skulde lade
være med at kigge nysgerrigt om Hjørnet. Nu kørte
et Batteri af 'sort Artilleri i susende Fart op i Nær
heden af Huset, vendte omkring, sprængte bort med
Hestene, rettede Kanonerne ind og begyndte at bom
bardere Englænderne. Herved blev det engelske Ar
tilleris Opmærksomhed afledet fra os og henledet paa
vort Artilleri, som det beskød meget energisk. Og det
skød godt. Shrapnelkuglerne slog imod Kanonernes
Staalplader ret som en Haglbyge. Jeg var slet ikke
begejstret for at blive Artillerist for Øjeblikket.
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Da vi ikke blev beskudt mere, begyndte vi at røre
paa os, ligesom et Pindsvin, der har ligget sammen
rullet, mens Faren stod paa, og nu begynder ganske
forsigtigt at stikke Næsen frem. Først vovede vi at
se omkring Hjørnet, saa gik vi et Par Skridt frem og
endte tilsidst nede i Frugthaven, hvor vi plukkede en
hel Mængde Pærer. De var langt fra modne, men
blev alligevel spist med stor Appetit.
Om Eftermiddagen gik vi frem. Vi kom forbi et
brændende Hospital med Røde Kors-Flaget vajende
paa Taget. Hvilke Scener mon Hospitalet gemte bag
sine Mure? Mon de saarede og syge alle kom ud?
Om Aftenen fik vi Bivuak i Nærheden af den franske
Grænse.
Den 25. August 1914. Om Morgenen Kl. 8 gik vi
under Hurraraab af Hurrapatrioterne over den franske
Grænse. Efter en meget anstrengende Marchtur kom
vi til den franske By Bavay. Her havde Englænderne
været om Morgenen, men var bleven slaaet paa Flugt.
Paa Gaderne laa en Mængde Geværer, Tornystre og
andre Udrustningsgenstande. Det meste af Befolk
ningen var flygtet, kun nogle enkelte, som fulgte os
med sky Blikke, var bleven i deres Hjem.
Henimod Kl. 5 Eftermiddag kom vi til Bivuakplad
sen. Først kom vi ind paa en Mark, hvor Køerne gik
og græssede fredeligt under de lange Rækker Æble
træer. Men næppe havde vi lagt vor Oppakning paa
Jorden, før vi fik Ordre til at indtage en anden Front
paa Marken ved Siden af. Saa blev der hentet Mad
fra Feltkøkkenet, og vi satte os rigtig mageligt til
Rette langs med den høje, slanke Tjørnehæk. Næppe
var vi halvt færdige, saa blev vi overrasket af en hef
tig Geværild. Vi søgte hurtigst muligt Dækning og
holdt op med at spise. Vi fik netop Rissuppe, og min
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Sidemand lod en Ytring falde om, at det smagte vist
ikke godt med blaa Bønner i Rissuppen, og føjede
brummende til: »De dumme Engelskmænd skulde
pin'de have et Par gode Lussinger, at de ikke engang
kan lade os faa den Smule haardt tiltrængte Mad i
Ro.« Saadan blev han ved at vrøvle, indtil Kommandoenfskarpt og kort lød: Gevær i Haand og fremad!
I Hast] blev Skeen byttet med Geværet, og i Hurtig
løb gik det ned over Markerne i den Retning, Skud
dene kom fra.
Der var ingen Fjender at se. Foran os var der
mange smaa Marker, beplantede med Frugttræer og
indhegnede med høje, tætte Hegn. Vi kom hen i Nær
heden af et Hus. Det var sandsynligvis besat af Eng
lænderne, da der kom mange Skud fra den Retning.
I Hurtigløb kom vi nærmere. Sæt Bajonetten paa!
lød Kommandoen. Lige som vi kom til Havegærdet,
saa vi Englænderne løbe, alt hvad de kunde, bort
kastende alt, hvad der hæmmede og kunde undværes :
Bælte, Bøsse, Patrontasker, Tornyster o. s. v. Staaende
sendte vi et Par Salver efter dem. Det første Skud,
jeg afgav, blev ogsaa det sidste for denne Gang; thi
da Skuddet gik af, splintredes Haandfæstet paa min
Bajonet, saa den faldt klirrende til Jorden. Da jeg
var kommet mig af min Forbavselse, var Englænderne
forsvundet. Huset gennemsøgtes nu; men der var
ingen derinde. Den første saarede Englænder, jeg kom
forbi, sagde til mig: »Tyskerne skyder godt.« En Ti
mes Tid efter havde vi slaaet det engelske Kavalleri
paa Flugt. Vi hørte tydeligt, at de galopperede ud ad
Landevejen, og vi sendte et Par Kugler som en sidste
Hilsen bagefter dem.
Paa Tilbagevejen kom vi forbi et Bedehus, hvor der
stod et Billede af Jomfru Maria med Jesusbarnet paa
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Armen. Her laa en død Mand — en 70-aarig Olding
med et blødende Skudsaar. Under Armen havde han
en lille Pakke, indbunden i et rødt Lommetørklæde.
Sandsynligvis har han været herinde for at bede, før
end han med sine kæreste Klenodier har villet flygte
for de Qendtlige Soldater.
Sultne og trætte blev vi nu ført hen til Udkanten
af Byen for at grave en Skyttegrav. — Da Mørket faldt
paa, sagde Nis Abrahamsen til mig: »Hør, Petersen,
har du noget at spise?« »Nej, ikke en Smule.«
»Kom du,« siger han, »saa henter vi noget.« Og saa
gik vi over Markerne ind i Byen. Foran en Butik,
hvis Dør var sprængt, var der en hel Forsamling.
Inde i Butikken stod to Mand, som skiftedes til at
holde de fulde Skuffer ud af Døraabningen, og saa
kunde hver Mand gaa hen og tage sig et Par Haandfulde. Der var Orden i Tingene. Vi fik baade Sved
sker, Kandis, Sukker og Frugtkiks og proppede det
hele ned i Lommen. Af en Artillerist, som kom forbi
med en Kurv fuld af Champagne, fik vi et Par Fla
sker af den dejlige Drik. Dermed var Provianteringen
fuldstændiggjort, og velfornøjede ilede vi hen i Nær
heden af Skyttegraven. Her bandt vi nogle Havreneg
sammen og lavede en Skok, som vi satte os med Ryg
gen imod ligesom derhjemme i Høstens Tid, og be
gyndte at spise og drikke. Men de knaldende Cham
pagnepropper forraadte os i den stille, tavse Nat, saa
vi fik mere Besøg, end vi i Grunden skøttede om. —
Oppe i Byen havde de nok drukket for meget af den
billige Champagne; thi af og til hørte man Sang og
højrøstet Tale. — Vi blev netop enige om at lægge os
til Hvile ovenpaa de tre sidste Dages Anstrengelser;
men i det samme lød Ordren »Fremad« igen, og saa
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havde vi en lang, uhyggelig M arch ud i den kolde'
mørke Nat til næste Dags Morgen.
Den 26. August 1914. Vi foretog en meget lang
March i brændende Solhede. Gangen var helt meka
nisk, man gik som et Urværk. Af og til kunde Øjet
endda falde til; man gik bogstavelig og sov af Træt
hed og Udmattelse. Støvlerne brændte paa Fødderne,
som slæbtes gennem det hvide Støv. Ganen var tør,
da man intet havde at drikke, og Støvet, som trængte
gennem Næsen og ned i Halsen, gjorde, at Marchen
næsten var uudholdelig. — Vi havde ingen Brød. Af
og til løb vi ud af Geledderne for at samle og spise
den umodne Frugt, som vi fandt langs med Vejen.
Naar engang imellem en Underofficer opdagede det,
holdt han en ordentlig Tordentale til os.
I Berlamont holdt vi paa det brolagte Fortov et
ganske kort Hvil. Man satte sig med Ryggen imod
Husrækken og — sov. I samme Nu, Hovedet hvilede
ved Muren, faldt Øjet til. Man var blidt slumret ind,
glemmende for en liden Stund baade Træthed, Hjem
met og Krig. Jeg vaagnede ved en ejendommelig skur
rende Lyd, som en Lommekniv fremkaldte ved at
skære gennem en Blikdaase. En af mine Kamme
rater havde, dreven af Sult, gennemsøgt nogle af de
forladte Huse og medbragt en Daase hensyltede Blom
mer. Ah, hvor det var velgørende, baade for Sult og
Tørst.
Hen paa Eftermiddagen marcherede vi ind paa en
Eng ved Byen, hvor vi satte Geværerne sammen og
dumpede ned i Græsset. Nu endelig faar Vi vel Bi
vuak, tænkte jeg; det trængte vi ogsaa i høj Grad til. Vi
havde i 27a Dag været næsten uafbrudt paa Færde. Jeg
havde store Vabler under Fødderne. Bæltet og den
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tunge Tornyster havde gnavet Hul paa Huden, det
sved helt utaaleligt. Men hør — Kommandoen lød
allerede: Klar til Afmarch! Vi havde kun hvilet et lille
Kvarter — kunde det da ogsaa være sandt? Saa en
March paa over 3 Timer gennem en stor, en endeløs
Skov. Fem Minutter gjorde vi Holdt i Skoven. Et
lille, urent Vandløb rislede frem under Vejen. Vi fik
Lov at vaske Hænderne, at drikke var os forbudt;
men vi gjorde det alligevel. Man stillede sig med
Ryggen til eller tog et Bæger af det daarlige Vand og
gik til Siden og læskede Tungen; det var umuligt at
lade være. Lidt længere fremme paa Marchturen kom
vi forbi en klar, rislende Bæk. O, hvem der nu var
saa lykkelig at kunne sætte sig ved Bækkens Kant
og tage sig en ganske lille Mundfuld af det lækre,
krystalklare Vand! Jeg spurgte en Underofficer, om
jeg ikke kunde tage et lille Bægerfuld. »Nej,« lød Sva
ret; »det er ikke Befaling ovenfra.«
I Mørkningen kom vi til en gammel Gaard i Byen
Landrecies, hvor vi fik Kvarter. Jeg tog mig straks
et forfriskende Bad paa Overkroppen. Trøjelommerne
maatte jeg ogsaa vaske. De var saa stive, som om
de havde været tjærede; det var af Sukkeret og Sved
skerne fra Bavay. — I Laden var Sovepladsen fuldt
optaget, hvorfor jeg gik op paa Høloftet. Der kom
jeg til at trampe et Par Mand paa Benene. Men saa
kan det nok være, at det gav Spektakel. Fra alle
Hjørner og Kanter skældte man paa mig: »Vil du,
Hund, se, at du kommer ned; vil du bare se, at du for
svinder! — Her sover Underofficererne!« Nu ja, tænkte
jeg, hvis der ikke er mere Plads paa Gaarden, saa er
der udenfor. Man maa tage Verden, som den er. Saa
tog jeg en Haandfuld Hø og lagde mig til Hvile paa
Gaardspladsen under det høje Pæretræ. Jeg svøbte
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mig ind i Kappen og mit Teltlærred til Værn mod
Nattekulden, og snart sov jeg ind lige saa rolig
og tilfreds som mine gode Kammerater derinde i
Høet.
Den 27. August 1914. Jeg vaagnede frysende. Der
var faldet en Smule Regn, og Morgenen var kold og
frisk. Jeg gik en lille Tur for at faa Varme i Lem
merne. Da først saa jeg, hvor skrækkeligt det saa ud
rundt omkring. Her havde staaet en haard Kamp
mellem vore Tropper og Englænderne. Vore Tropper
havde haft Stilling bag Havemuren, hvori de havde
hugget Skydehuller. Paa Marken foran laa der i
Hundredvis af Beklædningsgenstande, blodige og gen
nemskudte. Her var en engelsk Massegrav og flere
tyske Grave. Paa Vejen laa i en Dynge 6 døde Heste,
helt forfærdelig tilredte af en Granat. Lidt længere
fremme laa en anden Hest, med alle üre Ben skudt
af helt oppe ved Kroppen af Maskingeværer. Træerne
var gennemhullede af Kugler, enkelte var endogsaa
som savede af og var styrtet ned i Grøften. Bag en
Dam havde Englænderne haft deres Stilling. Der laa
Tusinder af afskudte Geværpatroner, mange Gjorde
med Maskingeværpatroner var kastet ud i Dammen.
Brudte Geværer og Bajonetter laa rundt omkring.]
En Del af mine Kammerater gik forbi mig baade
fra og til Byen, som om de havde meget travlt. Da
opdagede jeg, at alle de, som kom tilbage Ira Byen,
havde Lommerne fulde af Vinflasker. Jeg fulgte med
og kom ind i en stor velforsynet Vinkælder ved en
Restaurant. Der laa mange ituslaaede Flasker baade
udenfor og i Kælderen. Naar Flaskerne var tømt lor
deres Indhold, blev de alle knust mod Muren med et
Knald og under høj Latter. Det var den største Mor
skab, de havde haft i lang Tid, og uden Flaskens
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Knalden under Knusningen havde Vinen ikke smagt
dem, paastod de.
Vi marcherede fra Kl. 7 Morgen til Kl. 3 Eftermid
dag. I Byen Le Chateau fik vi Kvarter i en stor Korn
lade. Her laa mange haardtsaarede i noget Halm.
Uden Lægehjælp havde de ligget der i to Dage efter
de haarde Kampe omkring Byen og i Gaderne. Jeg
hjalp Doktor Agerley fra Augustenborg med en fore
løbig Forbinding af de haardest saarede. En ung,
kraftig Mand fra Regiment 72 havde faaet hele Siden
oprevet af en Granatstump. Han jamrede hele Tiden
i voldsomme Smerter og kunde ikke taale, at vi for
bandt ham. Doktor Agerley trøstede ham og sagde,
at han skulde nok blive rask igen. »Nej,« fremstam
mede den saarede med Møje og fortvivlet; »jeg kom
mer mig — aldrig.« Hans Skjorte var en eneste blo
dig Klud, hvorfor jeg gav ham en af mine. — I det
Øjeblik, jeg stod ude i Gaarden og vaskede mig, blev
der baaret to ud. De var død af en langsom For
blødning.
Om Aftenen var jeg ude i Byen. En broget Skare
af engelske og franske Fanger kom forbi. I en Restau
rant købte jeg af Værten et Hvedebrød og en Daase
Marmelade; han gjorde mig forstaaeligt, at jeg skulde
putte det under Trøjen, saa ingen fik at se, jeg havde
købt det hos ham; thi saa vilde han blive bestormet
fra alle Sider. Efter at jeg havde drukket et godt
Glas Kaffe, gik jeg tilbage igen. Jeg kom igennem
en Gade, hvor der havde været Kamp. Husene var
bleven stærkt beskudt af Infanteri, og mange Vinduesruder og Døre var knust. Hist og her paa Gaden saa
man endnu Blodpøle af de faldne og saarede. Men
hør — ud fra et Hus lyder begejstret Sang og Musik.
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Hvem mon der morer sig saa overgivent midt i al
denne Elendighed?
Da jeg kom tilbage til Laden, spiste jeg det halve
Hvedebrød med Marmelade, hvorefter jeg pakkede mig
ned i Halmen og sov trygt til næste Morgen.
Den 28. August 1914. Afmarch Kl. 9 Formiddag,
om Middagen tynd Suppe af Feltkøkkenet, saa en lang
March i forfærdelig Støv og Varme. Meget trætte, sløve,
ligegyldige og uden at tale gik vi fremad. Enhver
havde nok i sig selv. Henimod Aften kom vi igen
nem en lille By. Jeg tænkte: Her gør vi sikkert Holdt
for i Dag. Men nej, vi gik lige forbi uden det mindste
Hvil. De fleste gik bøjede forover af den tunge Tor
nyster. Af og til listede man Haanden bagom og løf
tede Tornysteren et Øjeblik for at gøre den lidt lettere.
Ogsaa Geværet trykkede; blot man kunde have baaret det under Armen; men det var ikke tilladt.
Aftenen blev stille og sval. Enkelte Stjerner tittede
ned fra Himlen og saa paa os natlige Vandrere. Luf
ten var stille og frisk. Man gik lettere og aandede
friere, Tankerne begyndte at arbejde og drejede sig for
det meste om de kære derhjemme. Forude skimtede
jeg et Lys; det var sikkert den By, hvor vi skulde
have Kvarter. Lyset syntes ganske nær, i det højeste
en halv Times Gang borte. Det gav fornyet Mod og
Kraft. Blot holde ud en halv Time endnu, saa et lille
Kvarter — og saa lægge sig til at sove — ja, sove og
hvile, det trængte vi til. Men den ene halve Time gik
efter den anden, og Lyset var stadig lige langt borte.
Jeg haabede saa paa, at vi maaske kunde faa Bivuak,
førend vi kom til denne By. Men nej, ingen Bivuak.
Efter to Timers utaalmodig March kom vi i Nærheden
af det lille Hus paa Bakken, hvorfra Lyset skinnede
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ud af et lille Vindue. Vi gik i en stor Bue udenom,
videre ud i den uvisse, tavse Nat. Maaske havde her
slet ikke været nogen By, hvor vi kunde faa Kvarter;
jeg saa i det mindste kun et Par Huse. Endelig om
Natten Kl. 12 kom vi til Byen Berlancourt og fik Kvar
ter. I Hast spiste jeg den sidste Mundfuld Brød, lagde
Tornysteren under Hovedet, strakte Lemmerne og sov.
Den 29. August 1914. Hvor det var svært at komme
i Gang den Morgen. Fødderne var ømme, og Lem
merne var stive. Lidt efter lidt kom man ind i det
rytmiske Marchtempo igen. Men den Dag var der
mange, som hverken vilde eller kunde holde Strabad
serne ud. De kastede sig ned ved Vejkanten og blev
liggende. Jeg hørte flere Gange, hvorledes nogle Kam
merater aftalte med hinanden, at naar de kom i Nær
heden af det næste Hus, saa vilde de blive liggende,
saa fik de maaske Lejlighed til at købe lidt Brød og
faa noget at drikke. I den dejligste Skygge af et stort
Træ i Nærheden af en Gaard gjorde saa de to flensborgske Murere et ærligt Forsøg paa at segne død
trætte o in i Græsset. En Underofficer ytrede, at de
faldt et heldigt Sted; her var da lidt Skygge for dem.
— Da der blev uddelt Middag, manglede over Halv
delen af Kompagniet. Lidt efter lidt naaede de til os
i smaa Afdelinger. Ogsaa de to Flensborgere kom og
saa meget velfornøjede og oprømte ud; de var slet
ikke til at kende igen fra det Øjeblik, de med hæn
gende Hoved drattede om i Græsset; men nu havde
de ogsaa spist og drukket sig mætte, sagde de, idet
de klappede sig veltilfredse paa Maven. Desuden
havde de endnu hver et halvt Hvedebrød med i Tor
nysteren. Det gav et lille Bid at smage tor de nær
meste Venner. »Ja, der kan I se,« siger den ene; »det
er kun de dumme, der bliver ved at løbe med.«
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Om Eftermiddagen havde vi atter en lang March.
I Byen Mesnils fik vi om Aftenen Kvarter. Vor Sek
tion blev sammen med anden Afdeling indkvarteret i
en Beværtning. Huset var urørt, og det saa ud, som
om det kun lige var bleven forladt. Det var ganske
mærkeligt at se, hvor snilde enkelte var til at finde
Vinkælderen. De gik lige derned uden at spørge, som
om de havde vidst længe i Forvejen, hvor den var.
Kælderen var fuld af Vin og Champagne; det var
ikke til at modstaa med saadan en Tørst. Der blev
givet os Lov til at tage, hvad spiseligt vi fandt, og
hvad Linned vi kunde bruge. Der var mange Potter
og Glas med Marmelade og hensyltet Frugt. Skabene
var fulde af rent og godt Linned, og netop som et Par
Mand stod i Færd med at bytte deres af Sved gennemvaade og smudsige Skjorter med et Par rene, hvide
fra Skabet, kom Ejerinden. Da hun saa, i hvilken
Tilstand Huset var, og alle de fjendtlige Soldater, som
havde rumsteret i alle Stuer, slog hun Hænderne sam
men og faldt halvt afmægtig om paa en Stol. Hun
græd og bad os om at forlade Huset, hvad vor Kap
tajn dog ikke gik ind paa. »De trænger baade til
Spise og Hvile,< sagde han. Ude i Haven ved Pum
pen blev der vasket og badet. Oppe i et Blommetræ
sad et Par Mand og plukkede Lommerne fulde og
rystede derefter hele Resten ned. Jeg samlede min
Hjælm fuld og kogte dem; det var ganske udmærket.
Der blev gravet flere Kogehuller i Haven og kogt Ka
niner og Høns med Kartofler og Gulerødder til. Des
værre blev der sat Vagt ved Kælderen, saa der blev
ikke mere Vin at faa. Men et Fad gammelt 01, som
stod i et mørkt Hjørne, var heller ikke at foragte.
Det blev der heller ikke en Draabe tilovers af. Med
temmelig omtaagede Hjerner gik den største Del af os
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til Hvile. Jeg bredte nogle gamle Klædningsstykker
ud paa Gulvet, dækkede mig til med Kappen og sov
ganske fortrinligt til næste Morgen.
Den 30. August 1914. Det var Søndag, men ikke
Hviledag. Stadig gik det fremad i Ilmarch. Varmen
og Støvet var meget generende. Det værste var dog,
at jeg havde faaet en stor Byld paa højre Overarm,
som smertede mig ganske forskrækkeligt. Jeg var
nødt til hele Tiden at bære Geværet paa venstre Skul
der, hvoraf jeg blev umaadelig træt i Armen. Jeg var
helt syg og kunde næsten ikke følge med. Af og til
gav en Feldwebelløjtnant mig med Næven et ubehage
ligt Stød i Ryggen. Han mindede mig hele Tiden om,
at det var min Pligt at hæve Hovedet og holde ud.
Vi kom til Byen St. Nicaise, hvor jeg troede, vi skulde
gøre Holdt. Deri blev jeg dog skuffet. Henimod Kl.
7 fik jeg Kvarter i en Faarelade i lidt Hø. Det var
dog altid bedre end udenfor.
Den 31. August 1914. Vi gjorde en meget lang og
anstrengende March fra den tidligste Morgenstund.
Det var nok den varmeste Dag, vi havde haft endnu.
Flere Kammerater segnede udasede om i Vejgrøften.
Selv Hestene fra en Brobygningsafdeling styrtede ud
mattede om paa Vejen; nogle døde paa Stedet, andre
stod de og badede med koldt Vand; og nogle fik Slag
af Pisken og blev skældt ud for dovne Dyr, da de
ikke kunde rejse sig mere. — Bylden paa min Arm
smertede mig, saa jeg var nær med at opgive Ævred.
Da vi havde faaet Middagsmad, meldte jeg mig hos
Sanitetsfeldwebelen, at jeg ikke kunde holde ud læn
gere. »Ja, nu har jeg ingen Tid,« sagde han; »du
maa holde ud til Aften; kom til mig, naar vi faar
Kvarter, saa skal jeg nok kurere dig.« Jeg traskede
saa med til Byen Meanecamp, hvor vi fik Kvarter.
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Her blev der ikke gjort mange Dikkedarer med mig.
Sergenten klemte under frygtelige Smerter for mig
Bylden ud med Fingrene, saa jeg segnede halvt be
vidstløs om; derefter fik jeg et tørt Bind paa, og saa
Aar den Potte ude. Efter at jeg havde faaet mig godt
vasket, fik jeg Underofficer Schäfer til at købe mig
lidt Fedt til Brødet. Men Appetiten var borte, og Fe
ber havde jeg ogsaa; derfor syntes jeg, det var bedre
at krybe ind i Halmen og søge Hvile.
Den 1. September 1914. Vi marcherede i Retning
mod Soissons. Det meste af Formiddagen var der
tæt Taage, saa Marchen gik mere frisk og frit. Men
snart lettede Taagen. Byer, Bjerge og Træer steg atter
frem i det Qerne som op af et Hav. Solen brød frem,
og det blev ligesaa ubehageligt varmt som Dagen forud.
Benene vilde næsten ikke fremad mere, og Sveden
perlede i Strømme ned over Ansigtet. Til Middag fik
vi en tynd Suppe, hvori jeg kom en lille Klat Fedt.
Brød havde jeg intet mere af; det var i Sandhed smal
Kost for en sulten og træt Soldat; men man kan
vænne sig til at komme igennem med forbavsende
lidt. Efter Middagen holdt vi to Timers Hvil. Man
laa paa den aabne Mark med Tornysteren til Hoved
pude og Hjælmen over Ansigtet til Beskyttelse mod
den brændende Sol. Naar man lagde sig ned, sov
man øjeblikkelig. Det havde jeg aldrig troet, at man
saadan kunde sove hvorsomhelst og naarsomhelst;
men det er virkelig Tilfældet; naar man blot kommer
til at støtte Hovedet, falder man straks i Søvn.
Vi marcherede gennem Byen Rossé til Coeuvres,
hvor vi fik Kvarter. Vi maatte selv sørge for noget at
spise. Det var heller ikke saa vanskeligt. Nøden
lærte os at tage, hvor der var noget at faa. I Haven
var der Kartofler nok. Et Par Høns og nogle Flasker
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Rødvin blev rekvireret, og det bekom os ganske for
trinligt. Jeg sluttede Dagen med at skrive et Kort
hjem, at alting gik godt.
Den 2. September 1914. Om Natten Kl. 27a blev
vi pludselig vækket af vor gode Søvn ved, at der blev
blæst Alarm. Det hed sig, at Fjenden var lige i Nær
heden. Det var en helt uhyggelig Fornemmelse. I en
Haandevending kom vi ud af Huset, og af Sted gik
det ud i den raakolde, mørke Nat. Men efter 10 Mi
nutters March gjorde vi Holdt. Her laa vi en hel
Time i det kolde, vaade Græs og frøs. Selv om Øjet
ogsaa faldt til en liden Stund, saa blev man atter
vaagen ved heftige Kuldegysninger. — Videre gik det
i den aarle, taagede Morgenstund. Om Formiddagen
havde Slagteren skudt en stor Kalv, som gik paa Mar
ken. Det var noget nyt til hans Feltkøkken; det var
han meget glad for og vi andre naturligvis ikke min
dre — Uden Ophold marcherede vi til Middag. Efter
Middagsmaden fik vi tre Timers Hvile. Det var me
get svært at komme paa Benene og komme i Gang
igen. Af den brændende Sol var man ligesom ind
tørret og halvstegt. Ganen var tør, og man havde
intet at drikke. Og saa var det, ligesom Lungeine
var indtørrede; den varme, tørre Luft var næsten ikke
til at indaande. Man var ligefrem helt ør i Hovedet.
Det hvide Støv hvirvledes op, især da vor Gang var
saa tung og slæbende, og gjorde Marchen endnu meget
sværere. Det af Sved gennemvaade Undertøj klæbede
ved og nagede ganske afskyeligt paa Kroppen. Blot
nu til Aften kunde faa lidt at spise, Hvile og Sen n.
— Af og til segnede der en udmattet om paa Vejen.
Intet Under! Trøjen bliver knappet op, Tornysteren lagt
under Hovedet, og vedkommende faar en Mundfuld
Vand med Citron af Sygebæreren. Saa bliver han lig
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gende, indtil han er kommen til Kræfter og kan traske
bagefter os. Kan ogsaa hænde, han kan have Held
til at komme op at køre.
Det blev Aften. Endnu ingen Udsigt til Hvile.
Tværtimod, Modstanderne var meldt i Nærheden. Ved
en saadan Efterretning faar man underlige Følelser,
og Tankerne flyver straks til Hjemmet. Aftenen var
saa stille og smuk. Aftenrøden paa den vestlige Him
mel ligesom smilede af Kærlighed og Fred. Hvor
smukt kunde det nu' være at sidde paa en Bænk foran
Hjemmet, langt, langt borte — derhjemme — og se
ud paa den spejlblanke Flensborg Fjord. Billedet af
de kære i Hjemmet, en for en, steg frem, og man saa
dem i Fantasien gaa omkring og hørte dem tale og
— hvad mon vi skulde gaa igennem endnu i Aften?
— Der var nok mange, der beskæftigede sig med disse
Tanker den Aften. Stille og uden at sige et Ord gik
vi ved hinandens Side. Med Blikket heftet paa vor
Formands Støvler, som var næsten helt hvide af Støv,
lod vi Benene gaa ganske mekanisk fremad, altid
fremad.
Paa en Høj gjorde vi Holdt. Da Feltkøkkenet kom
til Stede, befalede Majoren, at vi skulde have Mad.
Men ak — der var intet. Det, vi skulde have haft
til Aften, havde vi faaet til Middag. Brød gaves der
heller intet af. Til Trøst blev der os sagt, at den Slags
Skuffelser vilde vi faa flere af. Efter den lange og
anstrengende Dagsmarch fik vi saa et Bæger Kaffe og
blev derefter ført hen paa en Mark for at grave Skytte
grave. Men Spaden vilde slet ikke i Jorden. Grun
den var vel baade Træthed og Utilfredshed. Endelig
kunde vi faa Lov til at lægge os til Hvile. Men for
Sult, Tørst og Udmattelse kunde vi næppe falde i
Søvn. Næste Morgen vilde vi maaske faa hvert et

38
halvt Brød. Med det Haab drejede jeg mig om paa
Siden, svøbte Kappen tættere om mig og lukkede de
trætte Øjne. Men endnu i Halvsøvne laa man og
drejede sig fra den ene Side til den anden. For den
ophidsede Fantasi fremsteg stadig nye Drømmebilleder,
som dog for det meste drejede sig om Madvarer, en
Mængde Brød, Æg og Kød, som man søgte frem af
sin Madpose eller fandt i de Byer, vi kom igennem,
og som man fortærede med en rasende Appetit. Saadan blev man plaget af denne unaturlige Hunger og
Træthed, ikke alene om Dagen, men ogsaa om Natten.
Den 3. September 1914. Efter en urolig, lidet styr
kende Søvn fik vi et Bæger Kaffe til Davre, ikke an
det, stadig ingen Brød. Man saa stor Skuffelse i de
fleste Ansigter. Nogle gav deres Utilfredshed endda
temmelig frit til Kende. Men der var intet at faa, ab
solut intet. Fremad gik det igen, stadig imod Paris.
Naar vi først havde taget den, hed det, saa skulde vi
nok faa noget at spise og Hvile. Varmen var uhyg
gelig. Solen stod lige over os og brændte ganske for
færdeligt. Marchen var lang og anstrengende. Sulten
mærkes ikke saa meget, naar man først er godt i
Gang. Og er man først godt i Gang, saa gaar Benene
stadig i en og samme Rytme som Pendulet paa et Ur.
Vi var overtrætte; men vi gik og hvilede paa Marchen;
man gaar ligefrem og sover. Undertiden vaagner man
ved et Ryk. Øjnene er faldet til, man dingler og er
ved at falde omkuld. Man ser sig omkring og aander
dybt et Par Gange. Men længe varer det ikke, før
end man hverken hører eller ser det mindste. Øjenlaagene er saa tunge, de lukkes ganske langsomt, og
Hovedet falder ned paa Brystet; der undslipper én en
Snorken, og man vaagner atter af sin Døs. Saadan
kan man gaa i Halvsøvne lange Strækninger, uden at
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man ved, hvad man er kommen forbi undervejs, eller
hvad der er passeret.
Henimod Middag bøjede vi af fra Vejen ind paa
en Stubmark. Et Lettelsens Suk gik igennem én ved
den Tanke: Nu maa vi vel endelig faa noget at spise.
Vi satte Geværerne sammen og spejdede længselsfuldt
tilbage, om man ikke kunde øjne en lille Vogn med
en rygende Skorsten — Feltkøkkenet; men det var
ikke til at se. Saa kastede man sig ned paa Jorden
for at faa lidt af den saa haardt tiltrængte Hvile. Blot
Solen ikke havde skinnet saa ubarmhjertig strengt.
Men den gjorde dog sit til, at jeg i Søvnens Arme
for et Øjeblik glemte baade Krigen og dens Strabad
ser — indtil Raabet gjaldede: Færdig! Hvad, gik det
allerede løs igen og uden at faa det mindste at spise?
Det var haardt.
Vi gik over mange Bjerge og Dale og kom om
Eftermiddagen til Byen Chateau-Thierry. Her saa det
frygteligt ud. I Hobevis laa lemlæstede Lig af de
franske Soldater. En Følelse, som om jeg skulde
græde, steg mig fra Brystet op i Halsen. Med Ræd
sel vendte jeg Hovedet bort. Vort Artilleri var kørt op
for Enden af Gaden og havde skudt ind i de mar
cherende franske Kolonner. Der var en høj Mur ved
begge Sider, saa de har ikke kunnet vige. Et Hus,
hvor der var opstablet Bøger i Vinduet til Skydeskaar,
var slemt beskadiget af Artilleriet. — Da vi kom forbi
en Have med Gulerødder og Roer, for vi uden videre
ud af Geledderne og tog, hvad vi i Hast kunde rane
os. En frisk, saftig Roe smager ganske fortrinligt,
naar man er godt sulten. — Da vi var kommen over
en gammel Kalkstensbro over paa Sydsiden af Marnefloden, kastede jeg et Blik tilbage. Set herfra var
Chateau-Thierry den smukkeste By, jeg havde set i
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Frankrig endnu. Saa malerisk ligger den i Marnedalen ved begge Sider af Floden, omgivet af Bjerge
og Højder, bevoksede med Vin og Frugttræer. De
smaa, venlige, hvide Huse ser saa fredelige ud. Hvil
ken Modsætning til det skrækkelige Syn, som mødte
os i Gaderne!
Nu kravlede vi op ad de stejle Højder, holdende os
fast ved Græstotter og Smaabuske. Dryppende af
Sved og udasede naaede vi op paa Højen, hvor vi
udfoldede os til Kamp. Dog, vi kom ikke direkte i
Slag; vort Artilleri gjorde det af alene.
Det saa ud til, at Franskmændene havde holdt Hvil
her ved Vejen. Der laa Hønsefjer, tomme Konservesdaaser og Papir spredt til alle Sider. Lidt længere
henne laa en hel Del plukket Fjerkræ, Kogeredskaber
og enkelte Stykker Brød. Alt tydede paa, at Fransk
mændene var bleven overrasket og havde maattet for
lade alt i Huj og Hast. Og her, midt paa Vejen, stod
en sønderskudt fransk Munitionsvogn. En tysk Granat
var eksploderet midt i den. En Sæk Korn, som havde
ligget paa Vognen, var fuldstændig afsveden. Vognens
Forspand, seks Heste, laa endnu foran Vognen — alle
døde. De laa i mange forskellige og skrækkelige Stil
linger, som om de havde haft en forfærdelig haard
Dødskamp. Bag et Hegn laa et Par saarede franske
Artillerister og saa bedende op paa os. De maatte
lide meget ved at ligge der uden Pleje i denne for
færdelige Varme.
Snart udfoldede vi os til Skyttelinie og gik frem til
Angreb. Vor Afdeling kom til at ligge bag ved et Hegn.
For at stille Sulten lidt plukkede og spiste jeg en hel
Mængde Brombær. Vor Delingsfører havde faaet Kanon
feber, og han prøvede flere Gange paa at faa Feldwebelen i sit Sted til at føre os i Ilden. Men det gik
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Feldwebelen ikke ind paa. Han sagde: »De er Delings
fører, og De maa selv gaa med Deres Folk i Kamp.«
Vort Artilleri skød meget livligt, og snart havde det
slaaet Franskmændene paa Flugt, saa vi slap for at
komme i Kamp den Dag.
Om Aftenen havde vi Bivuak paa Marken. Da gik
vi ud paa egen Haand for at søge os noget at spise.
Jeg var saa heldig sammen med fem Mand mere at finde
to Hvedebrød, Smør og Æg nede i Kælderen paa en
stor Gaard. Æggene blev udsugede raa, som de var;
vi vovede ikke at tænde Ild, da vi ikke vidste, hvor
langt det fjendtlige Artilleri stod borte. Den Aften
blev vi mætte og fik om Natten en rolig og styrkende
Søvn.
Den 4. September 1914. Om Morgenen Kl. 6 afmar
cherede vi. Hen paa Formiddagen havde vi en halv
Times Hvil. Hans Petersen fra Bovrup og Nis Abra
hamsen tog deres Breve frem, som de havde faaet Af
tenen før, og læste dem igen, vel for tredie eller fjerde
Gang. De fortalte med Glæde, hvorledes det stod til
derhjemme. Det var jo overordentligt rart at faa et
Livstegn fra de kære derhjemme, som vi i Tankerne
førte med os gennem det fremmede Land. — Med et
løb en forskrækket Kalv midt ind imellem os og stødte
til en Mand, saa baade han og Kalven rullede hen
ad Jorden, naturligvis til stor Morskab for os andre.
Fremad gik det igen bagefter de flygtende Fransk
mænd. Blev det længe ved at gaa paa den Maade,
kunde vi snart tage Paris, og saa var Krigen nok
forbi. Om Aftenen havde vi Bivuak. I en Bæk i
Nærheden fik jeg mig et forfriskende Bad og vaskede
et Lommetørklæde.
Den 5. September 1914. Om Formiddagen gjorde vi
en lang, anstrengende March i brændende Solhede. Slag
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ter Davidson havde skudt en stor Kalv, hvoraf vi fik
en god, kraftig Suppe til Middag. Saa March igen
til Aften, stadig i Retning mod Paris. Ved Solned
gang gjorde vi Holdt ved en lille Gruppe Huse. Her
laa Sengetøj og Køkkenredskaber slængt hen imellem
hinanden, og Dørene stod aabne, som om Beboerne
var flygtet i Huj og Hast uden at faa Tid til at tage
det hele med. — Vor Sektion fik anvist Kvarter oppe
paa Høloftet i et af Husene. I Hast bragte vi alle
vore Sager derop og smuttede straks ned igen for at
finde noget til Aftensmad. En hentede Brænde, en
anden gravede Kartofler op, en tredie hentede Vand,
og en fjerde gik for at finde en Vinkælder. Lidt efter
kom Snedker Thomas Petersen, hvis Ansigt lyste i et
eneste stort Smil, med en stor, sprællende Kanin ved
de lange Øren og raabte: »Her skal I sku se, a ha
fundet noget til Nadver. < — At faa Kaninen slagtet,
parteret og proppet i Gryden var kun et Øjebliks Sag.
Imidlertid kom lille Nis Clausen med et Par Kogekar
fulde af Rødvin. Jeg fandt en halv Snes Vinflasker,
som ogsaa blev fyldt. Det hele tegnede jo ret festligt.
Mens Suppen boblede lystigt over den knitrende Ild,
rensede vi vore Geværer for Støv og :smurte dem
ind i Olie. Efter at have spist os mætte og drukket
tæt kravlede vi med lidt usikre Bevægelser ad Stigen
op paa Loftet, gemte os i Høet og sov ind i samme
Øjeblik.
Den 6. September 1914. Jeg vaagnede ved at høre
Raslen med Kogekarrene og en, der fløjtede en lystig
Marchmelodi i Stuen neden under os. Jeg fik Koge
karrene samlet og gik hen til Feltkøkkenet for at hente
Kaffe. Ved Feltkøkkenet fortalte man, at vi havde
Hviledag. Det var noget for os helt ukendt; vi var
vant til at være i Slag om Søndagen eller have en
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lang, anstrengende March. Men desto mere velkom
men var Hvilen os, og desuden fik vi hver et helt
Brød, saa nu laa Tilværelsen lys og smilende foran
os. Det er helt forbavsende, hvad en udsultet Soldat
kan spise, naar han har noget, og naar han har Ro
dertil. — Der var allerede sørget for en bedre Mid
dagsmad. To Høns var Udbyttet af Thomas Petersens
Morgentur. Efter Kaffen gik jeg til den lille Aa, som
løb imellem Husrækken og Krattet, hvor Spurvene af
Hjertens Lyst kvidrede i den straalende Morgenstund.
Jeg vaskede et Par Underbenklæder og en Skjorte,
hængte det op til Tørring i Solskinnet og lagde mig
saa ned for at vedligeholde Ilden til Hønsesuppen. —
Enkelte havde klædt sig helt af for at tage et forfri
skende Bad, hvad de maaske ikke havde faaet, siden
de drog bort fra Hjemmet. De var helt ellevilde af
Glæde over Fridagen og Velværet, som strømmede
gennem de unge, kraftige Legemer. De kastede i over
given Kaadhed, som smaa Drenge, med Kampesten
efter hinanden, saa Vand og Skum sprøjtede langt hen.
— Men hør, drøner ikke Kanonerne med smaa Mel
lemrum en kvart Mils Vej herfra? Man taler ikke
derom, man vægrer sig ved at tro det, det er jo Fri
dag. Jeg kastede lidt Kvas paa Ilden og saa til Sup
pen. Ah, hvor den duftede dejligt! Et helt Lag gult
Fedt havde lejret sig ovenpaa. — Da slog en Shrap
nel ned i Krattet 40 Meter fra os. »Kompagniet skal
holde sig rede,« raabte Feldwebelen. Jeg vidste, hvad
det betød. I Hast løb jeg op i Huset og kaldte paa
min Sektion, saa vi kunde faa Suppen spist, ifald vi
skulde af Sted. »Træd an!« lød Kommandoen. Det
var Pokkers! Nu maatte jeg hælde den dejlige Suppe
ud paa Jorden og spænde Kogekarret paa. Det var
saa varmt, saa det sved Haarene paa Kalveskindstor-
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nysteren. Men Hovedsagen var, at de kogte Høns var
reddede; dem fik vi vel nok Lejlighed til at spise til
Aften.
Kl. var 9,50, da der blev blæst Alarm, og fremad
gik det gennem Byen Neuvy. I Kompagnikolonne tog
vi et Par Høje i Løb. De fjendtlige Granater slog nu
ned i umiddelbar Nærhed. Geværilden blev livligere,
og der blev meldt, at den 17. Division stod i Kamp,
18. Division skulde rykke frem til Forstærkning. Efter
at have marcheret en Kilometer gjorde vi Holdt bag
en lille Skov og fik Ordre til at grave os ned i Jor
den. Jordbunden var haard og stenet; men Arbejdet
skred godt. Vi skiftedes til med Spade og Hakke. Det
gik alligevel ikke hurtigt nok for Underofficererne.
Saa lod de hente en halv Snes Civilister med store
Hakker og Spader nede fra Neuvy, som skulde gøre
Graven færdig. Hvis de ikke skyndte sig, blev de
skældt ud. De maatte ogsaa døje mange Spottegloser,
som de dog ikke forstod ret meget af. Da Arbejdet
var færdigt, fik de Lov at gaa, og jeg skal love for,
de var ikke længe om at forsvinde. Saa satte vi os
ned og spiste et Stykke Brød med et Hønseben til.
Men Underofficer Schäfer raabte til mig: »Hvorfor ar
bejder I ikke mere?« »Graven er jo færdig,« sagde
jeg. »Hold Mund, din Lømmel!« raabte han opbragt.
»Jeg skal nok sørge for, at De faar otte Dages Arrest.«
Da kom Kaptajnen med Ordre fra Majoren, at vort
Regiment skulde angribe. »Nu kun fremad imod de
Bæster,« sagde han. Og saa gik det i Løb ned over
Markerne. Bag en Banedæmning laa vi et Par Mi
nutter i Dækning. De fjendtlige Kugler hylede og
hvislede og slog ned lige bag ved os. Hurtigt gik det
videre over Høje og Dale, gennem smaa Krat henimod
en større Skov. Her blev min Sektion kommanderet

mm

45
til at blive ved Fanen og forsvare den indtil vor sidste
Blodsdraabe.
Vi laa lige bag ved et stort Træ, som stod ved Skov
vejen. Ude paa Vejen lidt til højre for os slog den
ene Granat ned efter den anden. Kompagniet stor
mede over paa den modsatte Side af Vejen, gennem
det tætte Hegn og ud paa en aaben Mark. Larmen
af Kugler, Granater og Shrapnels var nu helt øredø
vende herinde i Skoven; det var ikke muligt at foistaa
nogen Kommando, uden at den blev raabt ind i Øret.
To Mand kom allerede løbende tilbage, oversmurte
med Blod paa den smukke, feltgraa Uniform; den ene
-var saaret haardt i Skulderen, og den anden havde
faaet Haanden skudt i Stykker.
Med et kom en Kaptajn fra et andet Regiment lø
bende med hævet Revolver og brølede til os. » Ha ad
ligger I her efter? Vil I se at komme ud i første Li
nie!« Fanebæreren tog os i Forsvar; men det nyt
tede intet, vi maatte af Sted. Fanebæreren blev ene
tilbage.
Nu kom Bataillonsadjudanten styrtende og
raabte: »Maskingeværer frem, Skovkanten forude er
tæt besat med Fjender!« Da vi sprang ned i Chausségrøften og tog Stilling, fik vi en morderisk Ild af
Fjenden, som laa 500 Meter foran os lidt til højre. Det
var næsten umuligt at hæve Hovedet og komme til at
skyde. De Qendtlige Kugler hvinede lige hen paa
Landevejens Overflade, nogle slog mod Stenene og
snurrede med et Fløjt ind i Hegnet. Men saa be
gyndte Maskingeværerne at arbejde af fuld Kraft. Det
gav lidt Standsning i den fjendtlige Ild, nu havde vi
Overtaget. I Spring gik det fremad til Storm. Mange
faldt her, da vi fik Flankeild fra højre. — Skønt vi
kom nærmere og nærmere ind paa Fjenden, blev vor
Kaptajn, von Liliencron, ved at ligge paa Knæ, naar
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der blev kommanderet »Dæk«. Han blev af Mand
skabet advaret nogle Gange uden at tage det til Følge.
Men et Par Hundrede Meter foran den fjendtlige Stil
ling brød han sammen med en svag Lyd, ramt af
flere Kugler. Hans Ønske om at dø i Felten var gaaet i
Opfyldelse. — Fjenden flygtede og efterlod mange døde
og"saarede i Skovkanten. Vi styrtede fremad, stadig
overdænget med Projektiler af det franske Artilleri.
Rundt omkring os slog Granaterne ned, saa Jord, Sten
og Sprængstykker svirrede omkring i Luften. Støv
og Krudtrøg steg til Vejrs som fra en ulmende Ildebiand, der pludselig taar Luft. Forsvedt og stakaandet
løb jeg fremad med Geværet i højre Haand; med den
venstre holdt jeg fast paa Sabelen og den fulde Brød
pose. Den luldtpakkede og tunge Tornyster hoppede
meget generende paa den foroverbøjede Ryg. Uden
at tænke paa ret meget farer man lige ind i Ilden.
Tankerne er omtaagede, man er halvt sanseløs. Man
styrter fremad, som om man haabede paa at kunne
redde sig ved at løbe saa hurtigt som muligt. Man
løler en vis Tilfredsstillelse ved at kunne bevæge sig
hurtigt fremad.
Nu kom det værste for os, nemlig at indtage Fransk
mændenes Hovedstilling. Forinden skulde vi over om
trent halvanden Kilometer aaben Mark. Hvordan
vilde det gaa os? — Franskmændene havde en god,
dækket Stilling nede i Skoven, og ovre bag Skoven
stod deres Artilleri og spyede uafladelig Død og Saar
ned iblandt os. Med Angst saa jeg, at den forreste
Skyttelinie blev uhyggelig tynd. Naar de gjorde et
Spring, blev næsten Halvdelen af dem liggende paa
Jorden; de var enten saarede eller døde. Helt aandeløs kastede jeg mig ned ved et frisk Granathul. Mit
Aandedræt var ved at gaa i Staa, det var, som om
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Brystet vilde sprænges. Jeg lagde Geværet paa tværs
foran mig og lagde Hovedet til Hvile paa den kolde
Staallaas for at køle lidt paa den hede Pande. — En
rystende Haand lagde sig langsomt omkring min Hals
og forsøgte at tiltrække min Opmærksomhed. Det
var en haardt saaret, som jeg i Skyndingen ikke havde
lagt Mærke til. Han var bleven halvt tildækket af
Jord og Snavs af Granaten, der var eksploderet lige
ved Siden af ham. Han trak mit Øre hen til sin
Mund og hviskede næppe hørligt: »Hjælp mig, kære
Kammerat, hjælp mig i Guds Navn, at jeg ikke skal
ligge her og dø saa langt fra Hjemmet. Hvad — hvad
vilde — min Mor sige,« stønnede han, »hvis hun saa
mig ligge her? — Forbind mig — hurtig — ellers dør
jeg af Blodtab. Min ene Arm er revet af!« En let
Gysen gennemfor mig, en Granatsplint havde virkelig
afrevet Armen tæt oppe ved Skulderen, og Blodet pib
lede ustandseligt frem. Saa forbandt jeg Stumpen,
saa godt jeg formaaede. — »Aa, se lige efter, hvad der
er i Vejen med det ene Ben,« bad han. Jeg opda
gede snart, at der var gaaet en Granatstump gennem
den ene Fod. Saa skar jeg ham Støvlen af Foden,
sprættede Strømpen op med min Lommekniv og for
bandt Saaret, drejede ham om paa Byggen, lagde
Tornysteren under Hovedet og gav ham en Slurk Vin.
Saa løb jeg videre, alt det jeg kunde, de andre var
allerede 400 Meter forude.
Efter et Løb paa henved 120 Meter maatte jeg atter
hvile mig lidt og kastede mig derfor ned mellem et
Par Sektioner, som netop laa lige foran mig. Jeg laa
lidt og ventede paa, at de skulde springe op; men
ved at se lidt nøjere til saa jeg, at de alle var haardt
saarede eller døde, ramte af Shrapnels fra Flanken.
— Atter fremad, saa hurtigt Benene tillod det. — In
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fanteri- og Artilleriilden var nu helt ubeskrivelig. Det
var ligefrem et helt Helvedesspektakel. Shrapnellerne
eksploderede med en skarp, metalagtig Lyd oppe i
Luften, og Granaterne rodede store Huller i Jorden,
saa Sten og Sand og store Sprængstykker fløj omkring
til alle Sider. Forude blev der vinket efter Forstærk
ning. Desværre havde vi ingen Reserver. Ellers kunde
vi vel sagtens rende dem over Ende derinde i Skov
kanten.
Et halvt Hundrede Meter foran mig var der en lille
Lavning med høje Rør og Siv. Her kravlede de saarede hen for at søge lidt Dækning og om muligt faa
lidt Hjælp af hinanden. Der laa ogsaa Underofficer
Schäfer, som var bleven saaret af tre Kugler. Da nu
det franske Artilleri bemærkede, at man samlede sig
der, skød de helt uhyggeligt ned iblandt dem. Der
blev et forfærdeligt Virvar.— En halv Snes Mand kom
løbende tilbage fra Skyttelinien. »Hvad er der i Vejen?«
raabte jeg til Nis Abrahamsen. Han vinkede ivrigt, af
værgende med Haanden og raabte: »Tilbage! Vi er
ingen Folk mere, — derhenne er den visse Død.« —
Tilbage — det var slemt; det var første Gang i Kri
gen, jeg havde hørt det Ord. Og nu tilbage, en syv til
otte Hundrede Meter, i denne moderiske Ild. Umu
ligt! tænkte jeg, og dog, det maatte gøres. Som nogle
vilde løb vi tilbage, dog kun et Par Hundrede Meter,
saa vilde Aandedrættet ikke mere. Jeg blev helt lige
gyldig. Hvad kan det nytte, tænkte jeg; hvis jeg al
ligevel skal have en Kugle, kan den lige saa godt
ramme mig i Gang som i Løb, og saa gik jeg lige
saa ligegyldigt som paa Gaden derhjemme. Hvor jeg
kom forbi en saaret, raabte han: »Tag mig med,
Kammerat, tag mig med,« eller »kom og forbind mig.«
Men Følelserne var næsten dræbt, jeg agtede ikke
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derpaa. Det sidste Stykke Vej tog jeg alligevel til at
løbe igen for dog at komme bort fra denne Dødsmark
saa hurtigt som muligt.
Nede paa Landevejen saa det uhyggeligt ud. Ved
begge Sider af Vejen var Grøften fuld af døde og saarede, og stadig kom nye saarede til derude fra Mar
ken. Dødtræt segnede jeg ned ved Vejkanten. — Den
fjendtlige Ild sagtnede lidt. De sidste matte Solstraaler
brød tungt igennem de lave, gullige Skyer af Krudt
røg, Damp og Støv. Aftenen sænkede langsomt sit
Taageslør ned over den forvirrede, blodvædede Kamp
plads. Derudefra lød i den stille Aften høje Klageraab
og Bønner om Hjælp; de gav Genlyd i Skoven, hvor
ved de fordobledes og blev endnu mere uhyggelige.
Hvilken Afslutning dog paa denne Dag, som begyndte
saa smukt med Solskin og Fuglesang nede ved den
lille, rislende Aa og nu tog sin Afsked med saadan
en Jammertime.
En Officer kom og sagde, at vi ikke inaatte gaa
længere tilbage; vort [Artilleri var ved at køre op.
Snart var Artilleriduellen i fuld Gang. De saaredes
Skrig døde hen i Larmen. Lidt fra mig laa to og
talte sammen; den ene stillede det Spørgsmaal: »Ken
der De maaske en Reservist Petersen fra 1. Kom
pagni?« — »Her er han,« raabte jeg glad; jeg gen
kendte straks min Ungdomsven Andreas Jessen. Glæ
den var stor paa begge Sider. »Men hvordan er du
blot kommen helskindet igennem i Dag?« spurgte jeg.
»Det ved jeg næsten ikke. Er du heller ikke saaret?«
— »Nej.« — Vi satte os saa ned ved hinandens Side
i det dugvaade Græs. »Hør,« sagde jeg, »har du no
get at spise?« »Nej, jeg spiste Resten i Morges.« Saa
tog jeg mit halve Brød og det kogte Hønsekød frem,
og vi delte, hvad der var.
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Nu fik vi Ordre til at gaa tilbage til Byen. En
sørgelig lille Skare af trætte, smudsige Soldater og
saarede, der blev støttet under Armen eller baaret,
satte sig i Bevægelse. Ved Udkanten af Skoven stod
vor Oberst og græd, idet han sagde: »O, mit skønne
Regiment, mine tapre Officerer.« Nede i Byen blev
Kompagnierne samlet og ordnet. Af vort Kompagni,
som om Middagen drog i Kamp med 260 unge, kraf
tige Sønderjyder i deres bedste Alder, var der kun 42
tilbage. Enkelte var vel endnu splittede i fremmede
Regimenter; men Resten laa døde og saarede ude i
den mørke Nat.
Vor Bataillon blev omdannet til to Kompagnier, og
saa blev vi ført bort for at grave en Forsvarsstilling.
Vi gravede en Skyttegrav lige ved Siden af en højt
liggende Landevej. Hele Natten maatte vi arbejde;
at sove var forbudt. Først da Dagen gryede, fik vi
Lov til at lægge os lidt. Men det varede kun et
Kvarter, saa begyndte det franske Artilleri at skyde
os i Ryggen.
Den 7. September 1914. Vi besatte straks Skytte
graven og gjorde os rede til Forsvar. Men lidt efter
kom Adjudanten med Ordre til at trække os tilbage.
I Ilmarch og beskudt af det franske Artilleri i Ryg
gen begyndte vi Tilbagetoget. Vi hastede af Sted over
Mark og Hegn uden at følge Vej eller Sti. Der blev
sagt os, at vi skulde gøre Plads for et frisk Armekorps,
som skulde afløse os. Ved Middagstide var vi kom
men uden for Skudvidde og gjorde Holdt i et lille
Krat for at faa Mad. Et Automobil kom i vældig
Fart. Det gjorde Holdt, og Officererne steg ud for
ogsaa at spise. Tilbage i Bilen blev en haardt saaret.
Han havde faaet en Granatsplint lige midt i Panden.
— Efter en halv Times Hvil marcherede vi igen. KL
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7 gjorde vi Holdt og gravede en Skyttegrav ved en
lille Skov. Da Graven var færdig, blev der blæst til
Afmarch, og saa Ilmarch til Kl. 12 om Natten. Vi gik
i Bivuak i halvt opbyggede Telte.
Den 8. September 1914. Vi fik et lille Bæger Kaffe
til Davre, og Kl. 6V2 afmarcherede vi. Fødderne var
ømme. Vi havde intet at spise og intet at drikke.
Bagagevognene med Levnedsmidler kunde ikke følge
os. Hestene kunde ikke holde det ud. Men vi skulde.
Solen stod højt og brændende over os og gjorde, at
Marchen blev endnu mere besværlig. Det var ogsaa
et umaadeligt Tempo, vi havde nu; det var meget
hurtigere end før Marneslaget. Jeg spurgte Under
officer Jensen fra Nykirke, om vi ikke gik tilbage;
for nu gik vi jo i modsat Retning af den indtil den
6. September. »Du er jo forrykt,« sagde han; »hold
kun ud. Nu afhænger det af vor Udholdenhed, om
vi skal gøre det af med Fjenden.«
Kl. 1 om Middagen gjorde vi Holdt en halv Time
og ventede efter Feltkøkkenet med Middagsmaden.
Men Feltkøkkenet kom ikke, og vi maatte af Sted
igen uden at faa det mindste. Da vi havde gaaet en
Time, segnede de første af Udmattelse. Enkelte blev
blaa i Hovedet og faldt til Jorden saa stive som Pæle,
som om de var bleven ramt af et Hjerteslag. I en
lille By, som vi kom igennem, stod Døren aaben til
en Vinkælder. Uden videre løb vi en fem—seks
Mand derind for om muligt at finde noget at drikke.
Feldwebelen brølte efter os; men det nyttede ham
intet; den brændende Tørst var stærkere end hans
kraftige Ord. Gulvet i Kælderen var oversvømmet
med Rødvin, og Fadet var tomt; men saa tappede vi
af Fadet ved Siden af, det var Æblevin. Vi drak alt
det, vi kunde, og tog hver en Flaske med til at drikke
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undervejs. Det gav fornyet Mod, og styrkede traskede
vi bagefter Kompagniet. I en Æblegaard samlede vi
Lommerne fulde af Frugt. Den var rigtignok helt
grøn endnu; men det var dog bedre end ingenting.
Snart havde vi indhentet de andre.
Marchen fortsattes uden Ophold. Naar vi saa en
By forude, troede vi, at vi skulde gøre Holdt der;
men stadig blev vi skuffet. Skumringen faldt paa, og
Stjernerne tændtes, og vi gik stadig i det Haab, at vi
snart skulde gøre Holdt. De forsvedte Fødder smer
tede ganske forfærdeligt af Saar og Vabler. Enhver
gik nu paa Vejen, hvor han syntes der var bedst at
gaa. Kompagniet var fuldstændig opløst, vi gik som
en Flok Faar; der var hverken Sektioner eller For
mand mere. Af og til satte nogle sig ned i Vejgrøften
for at hvile et Øjeblik, andre satte sig ned paa Grus
dyngerne ved Vejkanten med det Forsæt at gaa igen
om et Kvarter; men Øjnene faldt til, og de sov ind
paa de haarde, kantede Skærver, glemmende for en
lille Tid baade Sult, Tørst og Udmattelse. Vi havde
den bedste Vilje til at holde ud; men Kræfterne kunde
ikke slaa til. — Henimod Midnat kom et Automobil
kørende ganske langsomt bagfra. Der blev raabt:
»Gør Plads til højre! Generalen kommer.« En saa
nedladende General har jeg aldrig set. Han tiltalte
os som Kammerater og sagde, at vi havde gaaet godt
i Dag; men vi maatte løfte Hovedet og holde ud lidt
endnu, det var jo alt for det store Fædreland. Han
uddelte endog egenhændigt Cigaretter til os. Saa slæbte
vi os af Sted endnu i to Timer og gjorde endelig
Holdt paa en Mark ved Landevejen. Skønt der blev
sagt, at Fjenden stadig gik tilbage, blev vort Artilleri
alligevel kørt i Stilling til Forsvar. Efter en halv Ti
mes Venten fik vi et Bæger Kaffe. Det mere vækkede
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Appetitten, end det mættede. Saa rev vi en Halm
stak ned og lagde os til at sove i Halmen. Der var
ingen, som havde Lyst til at bygge Telte.
Den 9. September 1914. Kl. 4 blev vi purrede ud.
»Det er vel da Løgn,« sagde min Sovekammerat; »nu
er de da ved at gaa helt fra Forstanden. Vi gaar ikke
et Skridt videre, før vi faar noget at spise.« Saa gik
vi hen og klagede hos Feldwebelen; men han gav os
den Trøst, at han intet havde selv. Bagagevognen
kunde ikke følge os. Et Bæger Kaffe fik vi da og
saa af Sted igen.
Saa svært har jeg endnu aldrig haft ved at komme
i Gang. Jeg havde store Vabler under Fødderne, og
det smertede ganske forfærdeligt. Lædertøj og Tor
nyster havde gnavet Hul paa den svedende Hud.
Overanstrengt og træt var man i alle Lemmer. Og
Dagen begyndte akkurat som den foregaaende med
en lang March, ingen Udsigt til Føde, brændende Sol
skin og et umodent Æble til den af Sult knurrende
Mave. Som om man gik paa Torne, listede man sig
fremad i Førstningen; men snart kom man ind i det
vante Tempo. Ved Middagstide var jeg imidlertid ble
ven saa udaset, og Fødderne smertede i den Grad,
at jeg ikke saa mig i Stand til at gaa længere. Saa
satte jeg mig ned i Skygge ved et Krat for at hvile
lidt. Nede i Krattet løb en smal Bæk. Her gik jeg
ned og badede de ømme Fødder. Under Fodballerne
havde jeg ni store Vabler; dem skar jeg op med
Lommekniven og lagde et Bind paa. Saa kom Hein
rich Petersen fra Flensborg; han var bleven tilbage
for en Time siden, og vi to slog Følge. Da vi havde
gaaet lidt, traf vi en Mand til. Han var Bager i Au
gustenborg, og jeg tror nok, han hed Sørensen. Vi
tre fulgtes nu ad og gik ganske gemytligt bag efter
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Kompagniet. I den første By, vi kom til, erobrede
vi et tomt Hus. Tornyster, Gevær og Lædertøj blev
lagt til Side, og saa gjorde vi os det hyggeligt. I
Spisekammeret fandt vi lidt Ris og Makaroni, som
Bageren gav sig til at koge. Heinrich Petersen var en
snild og vidt berejst Murersvend og havde en sjælden
Evne til at finde det, han søgte efter. Han gik en
Tur omkring i Byen og kom tilbage med en Høne.
»Saa,« sagde han, »nu vil vi sku ikke leve saa skidt;
det er der nok, der gør.« Mens Hønen kogte, satte
jeg mig til at skrive hjem. Brevpapir havde jeg dog
ikke, men fandt inde i Kommodeskuffen et gammelt
Brev, som kun var beskrevet paa de to Sider. Jeg
skrev saa paa de to andre Sider og sendte Brevet
hjem. Da vi havde spist os mætte, gik vi videre; og
da gik Marchen meget lettere.
Kl. 6 kom vi atter til en By. Her var Husene
hærget ganske forfærdeligt. Sengetøj, Køkkenredska
ber, Klæder og Møbler laa ituslaaede og ødelagte i
et Kaos rundt om i Stuerne. Jeg satte mit Gevær
ved Døren og gik ind i en Kolonialvareforretning for
om muligt at finde lidt Brød. Men der var ikke det
mindste tilbage. Alle Skabe, Kasser og Skuffer var
endevendt og kastet ud paa Gulvet. Her var ikke
den mindste Krog, som ikke var efterset; alt var
borte. Heinrich Petersen havde i et andet Hus fun
det en Daase henkogte Blommer og lidt Sukker, det
delte vi. Da jeg kom ud igen, var mit Gevær for
svundet, og det var ingen Steder til at finde. Jeg
blev lidt slukøret og skamfuld og maatte fortsætte
Marchen uden Gevær. Efter en Times Gang mødte
vi en Trop saarede. Af en af dem fik jeg et Gevær.
Det var rigtignok skudt i Stykker; men det var dog
bedre end ingenting. — Da det nu var bleven mørkt,
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og vi ikke havde indhentet Kompagniet, besluttede
Heinrich Petersen og jeg at lægge os til at sove i et
Hus til næste Morgen. Det turde Bageren ikke gaa
med til; han vilde gaa, indtil han naaede sit Kom
pagni, og saa fortsatte han Vejen alene. Men siden
den Aften har han været sporløst forsvunden.
Den 10. Sept. 1914. Jeg vaagnede ved, at en Vogn
kørte forbi. Vi stod op af Sengen eller rettere sagt
Sengestedet; thi Sengeklæder var der ingen af — va
skede os lidt og saa af Sted igen. Om Eftermiddagen
traf vi Smed Christian Christensen fra Broager og
Møller Høck fra Skodsbøl, og saa kørte vi med dem
til deres Bivuakplads ved et stort, smukt Slot. Efter
at Hestene var spændt fra og fodret, begyndte Ko
lonnen at stege og brase. Levnedsmidler havde de
nok af. Vi delte med 11 Mand 18 Høns og 3 Spande
Vin, og desuden fik vi Rugbrød, Smør og Pølse. Man
spiste, saa længe man kunde orke. Ja, saadan gaar
det i Krigen, undertiden kan man gaa 5—6 Dage og
leve af umoden Frugt, og saa pludselig en skønne
Dag lever man som en lille Gud. — I noget Hø un
der en Vogn lagde vi os ganske forsigtigt ned, at vi
ikke skulde gaa hen og revne, svøbte os ind i et Par
Hestedækkener og lagde en Presenning ovenpaa. Saa
dejligt havde jeg ikke ligget i hele Krigen.
Den 11. Sept. 1914. Hele Formiddagen kørte jeg
med 4 Mand fra Regimentet 84. De havde rekvireret
en stor Arbejdsgig og en gammel, skimlet belgisk Hest,
som for Resten var halt. Men Hesten blev meget
skikkeligt behandlet, den fik Lov til at gaa en jævnt
god Gang. Vi gjorde kun Holdt, naar vi kom til et
Frugttræ, som strakte nogle Grene ud over Vejen; saa
stod vi op paa Kanten af Giggens høje Kasse og pluk
kede de Æbler eller Blommer, som vi kunde faa fat
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paa. — Paa en Husgavl, der var dækket af Vinran
ker, hang endnu mange Druer; men de hang for højt
til, at vi kunde naa dem. Saa kørte vi Giggen helt
ind til Muren, en Mand stod op paa Kassen, en an
den stod op paa hans Skuldre, og paa den Maade
nappede vi Resten.
Skimmel stod ganske roligt imens og hvilede sine
gamle Ben; den nikkede kun lidt med Hovedet og
viftede med den kuperede Hale for at holde Fluerne
borte.
Da vi hen paa Eftermiddagen kom igennem en By r
stod jeg af. Jeg var saa heldig — desværre ikke at
faa mit eget Gevær med. Det, jeg havde før, var jo
skudt itu; men dette her var i god Orden. — Jeg
gik ind i en Slagterbutik for at finde noget at spise,
og nede i Kælderen var jeg saa heldig at opdage en
Tønde Fedt. Den stod i et mørkt Hjørne, tildækket
med gamle Sække, Jernbaand og andet Skrammel.
Det ryddede jeg til Side, tog Laaget af Tønden og
lugtede til Fedtet; det var ganske frisk og lugtede
meget godt. Jeg stod lidt og saa derpaa; ak ja,
havde jeg nu haft et Stykke Rugbrød at spise. Fed
tet »bart« er vist ikke godt. Men det var da ogsaa
sandt, jeg havde jo en lille Pose Kiks, »Jernportionen«,,
i min Tornyster, den søgte jeg frem. Disse smaa
Kiks er langagtige; jeg tog ved den ene Ende og
skrabede med den anden hen paa Fedtet, saa der
blev en Klat siddende, det smagte udmærket. Jeg
var ked af, at Tønden og jeg saadan skulde skilles.
Blot jeg kunde tage en Portion med; men hvordan
opbevare det? Hvis jeg lagde det i Papir, vilde det
smelte i Varmen og løbe ud. Saa gik jeg ovenpaa
for at søge efter en Blikæske eller lignende. Des
værre var der ingen at finde.
Men ovre i et Hus.
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paa den anden Side af Gaden fandt jeg en Mælke
spand saa stor som til en Liter. Den fyldte jeg med
Fedt og gik velfornøjet videre.
Nu kunde jeg da nogenlunde holde ud at gaa.
Fødderne var omtrent hele igen. Henimod Aften ind
hentede jeg mit Kompagni og sluttede mig til. Kl. 10
fik vi Kvarter i Byen Jaulzy. Vi skulde have været
ude ved Udkanten af Byen for at grave en Forsvarsstilling; men i det samme kom en Patrouille og
meldte, at der var ingen Fare, og saa slap vi.
Den 12. Sept. 1914. Vi fik Lov at sove til Kl. 7 1 /*,
og man sagde, at vi den Dag skulde have Ro. Der
var almindelig Glæde iblandt os, og vi drak Kaffen
med god Appetit. Men pludselig kom der en under
lig Travlhed over de højere Befalingsmænd, de løb
frem og tilbage, hviskede til hinanden og saa alvor
lige ud. Der var nok kommen daarlige Efterretninger,
eller ogsaa var der noget i Gære. Feldwebelen kom
med hurtige Skridt med Bogen og Blyanten i Haanden. Jeg saa spændt hen paa ham for at læse Situa
tionen i hans Ansigt. »Om ti Minutter skal Kom
pagniet marchere ud af Byen,« raabte han. I en Fart
gjorde vi os færdige og saa af Sted.
Vi gik ud ad Landevejen. Ved venstre Side flød
Aaen Aisne, og ved højre Side var en høj, langstrakt,
skovbevokset Skrænt. Pludselig fik vort Artilleri, som
kørte foran os, en heftig Infanteri- og Maskingevær
ild. Mange Heste og en Del Mandskab faldt. »Dæk
i venstre Grøft,« lød Kommandoen til os. Artilleriet
fik resolut Ordre til at dreje Kanonerne om og fyre
ind mellem Træerne. Shrapnellerne sprængtes med
et Lynglimt og gav Genlyd i Skoven. Den hvid
gullige Krudtrøg fortrak sig langsomt op over Træ
toppene. Et Par Kompagnier fik Ordre til at storme
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Skoven og vi til at vinde frem til Broen og gaa over
paa den modsatte Side af Floden. Men nu kneb det
først. Englænderne havde nemlig stillet to Maskin
geværer op saadan, at de kunde skyde langs ad Broen.
Vi maatte løbe over enkeltvis og i Siksak for at undgaa, at de tog nøjagtigt Sigte paa os. Alligevel faldt
der nogle. Frederik Fynsk laa saaret ved venstre
Side, og Hans Petersen fra Bovrup fik Haandfæstet
skudt i Stykker paa sin Bajonet. Ved Enden af Broen
var der gjort Forsøg paa at sprænge den. De svære
Jernbjælker var bøjede som Vidjer og sprængte. Træbjælker og Planker var lagt over som Erstatning.
Da vi var kommen over paa den anden Side, sam
lede vi os i Byen og marcherede af i nordlig Retning.
Engelskmændene var imidlertid bleven slaaet paa Flugt.
Det begyndte at regne uhyggeligt, saa Vejene blev til
et helt Ælte. I Læ bag en Havemur fik vi Mad af
Feltkøkkenet. Henimod Aften gjorde vi Holdt bag
en lille Skov. Her kom Hans Alnor fra Ullerup med
min Fedtspand, som jeg uden at mærke det havde
tabt, mens jeg løb over Broen. Han bad om at
maatte smøre et Stykke Brød med Fedt, hvad jeg
naturligvis med Glæde sagde ja til. Saa kaldte jeg
paa de nærmeste Venner, Niels Hansen fra Felsted,
Hans Clausen fraTyrsbøl, Andreas Andresen fra Hovslund, Nis Clausen, Nis Abrahamsen og Thomas Peter
sen. Vi satte Fedtspanden imellem os og skiftedes
til at hente en Klat op af Spanden med vor Lomme
kniv og smurte og snakkede og spiste, indtil vi ikke
havde mere Brød.
Den 13. Sept. 1914. Om Morgenen gravede vi en
Skyttegrav bag Skoven. Næppe var Graven færdig,
saa begyndte det franske Artilleri at beskyde os. Om
Aftenen gik vi i heftig Ild imod Fjenden. Vi slap
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dog bedre end 2. Bataillon, hvoraf en stor Del blev
taget til Fange. Bagefter fik vi Lov at gaa hen i den
gamle Stilling.
Den 14. Sept. 1914. Førend det blev lyst om Morge
nen, havde vi hentet nogle Kartofler og et Par Gule
rødder nede i Byen og kogt dem i vore Kogekar. —
Hele Dagen laa vi i Granatild. En Granat slog ned i
en Kolonne Heste og dræbte 3 af dem. Ved Mørkets
Frembrud hørte Ilden op. Vi var meget sultne, da
vi ikke havde faaet andet hele Dagen end det Par
Kartofler. Heinrich Petersen fra Flensborg, som laa
ved Siden af mig, sagde: »Jeg tror, jeg gaar bort for
at finde en Daase Kød.«
Lidt efter kom han virkelig tilbage med en Daase
Kød og indbød en anden Flensborger og mig til at
spise sammen med sig. Vi spurgte ikke, hvor han
havde faaet det fra, men lod det smage os godt. Saa
rykkede vi frem og gravede en ny Skyttegrav. Bag
efter fik vi hver et halvt Brød og Lov til at spise
vore Kødkonserves til, som vi altid bar i Tornysteren.
Jeg søgte længe og forgæves efter mine Konserves,
indtil der endelig gik et Lys op for mig. Det var
nok min Daase Kød, som Heinrich Petersen havde
»klemt«, og som han indbød den anden Flensborger
og mig til at hjælpe sig at spise; men det anede den
gang hverken han eller jeg. Jeg kunde næsten ikke
lade være med at smile ved Tanken. Nu havde jeg
ikke noget at gøre Krav paa, jeg havde jo selv været
med til at spise den og maatte spise Brødet tørt.
Den 15. Sept. 1914. Vi laa i Granatild hele Dagen.
En Granat slog ned i 2. Kompagni, dræbte 4 og saarede 2 Mand. Om Aftenen fik vi Middagsmad af
Feltkøkkenet og et lille Brød at dele til 5 Mand.
Den 16. Sept. 1914. Før Daggry dækkede vi Skytte-
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graven med Stænger og Brædder, som vi hentede
nede i Byen Autriches, og bagefter kastede vi Halm og
Jord paa. Vi havde Regn og uhyggelig Granatild hele
Dagen. Om Aftenen fik vi hver et Brød og et Stykke
Flæsk.
Den 17. Sept. 1914. Andreas Andresen syede Trøjen
for Kompagniføreren og fik herfor en lille Haandfuld
Tobak, som blev delt imellem os Kammerater, saa
vi fik hver en halv Pibe fuld. Og det kan nok være,
at den blev røget med Glæde, da det var længe, siden
vi havde haft Tobak.
Den 18. og 19. Sept. 1914. Stadig haard Granatild. Nis
Clausen og Andr. Andresen fik hos Kompagniføreren
Lov at malke en Ko, som gik omkring ved Skyttegraven.
Da de havde 3 Kogekar fulde, sneg de sig forsigtigt
tilbage til Skyttegraven; men næppe var de ved Ned
gangen, saa styrtede Nis om, ramt af en Kugle, som
var gaaet gennem Hjælmen og havde saaret ham lige
over Panden. Jeg blev helt uhyggelig til Mode ved
at se ham styrte om, og jeg troede straks, at han var
død; men heldigvis var Saaret ikke saa dybt. Saa
blev han forbundet og ført tilbage om Aftenen.
Den 20. Sept. 1914. Om Morgenen Kl. 4Vs gennem
brød et drønende Kanonskud Nattens Stilhed. Det
var Tegnet til, at vi skulde gaa frem til Angreb over
hele Linien. Lidt beklemte om Hjertet pakkede vi
vore Sager og steg tavse og stille op af Skyttegraven.
Man hørte kun dæmpet Kommando; det lyder saa
unaturligt med den hvasse, hviskende Tone. — Saa
gik det fremad imod Fjenden ned over Markerne ud
i Mørket. Det gjaldt om, at vi kom ham saa nær
ind paa Livet som muligt, førend han opdagede os.
Før vi begyndte at gaa fremad, skulde vi sætte Bajo
netten paa og tage alle Patroner ud af Geværet, for

61
at ikke en eller anden skulde forraade os ved at skyde
af Angst. Jeg syntes, det var saa uhyggeligt ikke at
have en Kugle i Løbet til at værge sig med, og saa
var det langt frygteligere at skulle bruge Bajonetten,
denne lange, blanke, kolde Kniv paa Enden af Ge
været, end at skyde en Kugle. Herved kom man dog
ikke til at røre ved sin Modstander.
Vi gik sagte uden at tale eller hoste og undgik
omhyggeligt at lave Støj. Pludselig fik vi en rasende
Ild. Vi var opdagede. Tusinder af smaa Lynglimt
blinkede dernede fra Skoven, og ligesaa mange Kugler
for op imod os. Vi kastede os et Øjeblik ned paa
Jorden for at samle Kræfter. Saa sprang vi op med
et brølende Hurra, og med fældede Bajonetter stor
mede vi lige imod de hvislende Kugler. —
De sidste 50 Meter faldt der mange. Nogle stand
sede med et Ryk i Farten, udstødte et Skrig eller en
Ed og styrtede bagover. Andre døde, mens de løb;
de styrtede stive ned paa Ansigtet uden at give en
Lyd fra sig. — Da vi kom Fjenderne nær ind paa
Livet, overgav de fleste sig. Dem, der flygtede, for
fulgte vi. Nede i Dalen maatte vi standse lidt; thi
ellers var vi løbet ind i vor egen Artilleriild. Saa af
Sted igen op over Højen. Her kom vor Kompagnifører med 5 Franskmænd, som han havde taget til
Fange alene.
Imidlertid var Forbindelsen gaaet tabt baade til
højre og venstre. Saa lagde vi os ned paa N Jorden en
Time og afventede, hvad der vilde ske. Det regnede
og var koldt, saa Tænderne klaprede i Munden paa
os. Kompagniføreren gav saa Ordre til at gaa tilbage,
for at vi ikke skulde blive indesluttet. Ret langt var
vi ikke kommen tilbage, førend vi ganske rigtig fik
«n heftig Ild fra venstre. »Sektionen paa venstre Fløj
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skal tage Stilling og opholde Fjenden med Geværild,
mens Resten af Kompagniet gaar tilbage,« lød Komman
doen. En Mand af Sektionen traadte ud og vilde gaa
med Kompagniet tilbage; men Kompagniføreren for
hen imod ham og raabte: »Forstod De ikke?« »Jo,«
sagde han; »men jeg hører ikke til dette Kompagni.«
»De bliver her,« sagde Kompagniføreren skarpt og
pegede hen paa Sektionen, som havde formeret sig
til Skyttekæde og taget Dækning. Manden lagde sig
ned ved min højre Side. Jeg hørte straks paa hans
Sprog, at han var Sønderjyde; men nu var der ikke
Tid til Spørgsmaal. Franskmændene havde taget om
hyggeligt Sigte paa os og skød meget voldsomt. Men
vi kunde ingen Modstandere se; jeg spurgte til ven
stre og højre; men ingen kunde se nogen. Jeg fik
flere Kugler saa nær ved Ansigtet, saa jeg mærkede
et lille Vindpust paa Kinden.
En underlig dump Lyd naaede mit Øre. I det
samme saa jeg Sønderjyden ved min højre Side vælte
sig om paa Ryggen og strække Arme og Ben stive ud
fra sig. Jeg kravlede derhen for om muligt at hjælpe
ham. Han var bleven ramt af en Kugle, som var
gaaet ind i Skulderen og ned i Brystet. Jeg spurgte,
hvad han hed; men han aabnede kun Munden et
Par Gange uden at faa en Lyd frem. Saa blev han
fuldstændig blaa i Hovedet, rullede vildt til alle Sider
med Øjnene, udstødte en dyb, rallende Lyd nede fra
Halsen og var død.
Jeg kommanderede Hurtigild, og vi afgav paa et
Par Minutter hver en Snes Skud. Det gav lidt Stands
ning i den Qendtlige Ild, og saa satte vi i Løb bag
efter Kompagniet; men nu fik vi først rigtig Ild, ikke
alene bagfra, men ogsaa fra begge Sider, især fra
højre. Vi var fuldstændig indesluttet paa tre Sider,
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og hvis de bare havde turdet komme frem af Skoven,
kunde de med største Lethed have taget os til Fange.
Men de var nu engang bleven bange for os, og der
for vilde de hellere have os lidt paa Afstand. —
Kuglerne suste med et Klask rundt omkring mig ned
i den af Regnen opblødte Jord. Jeg kastede mig ned
ved Siden af en død Franskmand for at hvile mig
lidt; der havde jeg dog lidt Dækning fra højre. Da
begyndte vort Artilleri at beskyde Skovkanten. Det
gav Franskmændene lidt andet at tænke paa, saa vi
kunde fortsætte vort Tilbagetog lidt mere ugeneret. —
Næppe sagtnedes den fjendtlige Ild, saa begyndte et
Par af os at gennemsøge de faldne Franskmænds Tor
nystre. Der fandt vi Tobak, Cigaretter og Hvedebrød,
som vi tog med. Vi var kun 5 tilbage af Sektionen,
de andre tre var falden. — Der laa mange døde Ty
skere, Franskmænd og Negre imellem hinanden. Jeg
lagde Mærke til, at næsten alle Tyskere laa paa
Ryggen med knyttede Hænder. Alle Franskmænd der
imod laa paa Maven med Panden hvilende paa Over
fladen af den ene Haand. De var næsten alle ramt
i Ansigtet, hvorunder der laa en sort, størknet Blod
pøl. Her laa Vicefeldwebel Zikel død, sammenkrum
met. Med begge Hænder havde han krampagtigt
grebet om den over Skulderen slængte, sammenrullede
Kappe, som om han i sit sidste Øjeblik vilde befri
sig fra en Byrde. Majoren fra 3. Bataillon laa ogsaa
død i Nærheden.
Jeg kom til den Skyttegrav, som vi forlod om
Morgenen. Her satte jeg mig ned for at samle Tan
kerne. Jeg var træt, og Nerverne dirrede. For at be
rolige mig begyndte jeg at spise Resten af min
M iddagsmad, Rissuppe, som jeg havde levnet fra
Dagen forud. Vi kunde jo aldrig vide sikkert, hvor-
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naar det gav noget igen. Efterhaanden samledes en
Del Mandskab bag Halmstakken, hvor jeg ogsaa gik
hen.
Vort Artilleri skulde forandre Stilling og kørte op
i fuld Firspring. »Nu skal I bare se,« sagde Fane
bæreren, som stod lige ved mig; »naar Franskmanden
opdager dem, saa faar vi Theater.« Han havde kun
lige udtalt det, saa eksploderede en Granat 20 Meter
foran dem. De fleste Artillerister bøjede Overkroppen
frem for at gøre sig saa smaa som muligt. Befalings
mændene derimod rettede sig endnu mere i Sadelen.
Ranke med aabne Øjne og alle Sener spændte sad de
der som Statuer. Jeg misundte dem i det Øjeblik. —
Vi gik frem for at hjælpe Artilleristerne med at grave
Kanonerne ned. Der blev opkastet en solid Jordvold
ved de 3 Sider; men før vi blev helt færdige, fik vi
Ordre til at gaa et Par Hundrede Meter frem og grave
en ny Skyttegrav.
Den 21. Sept. 1914. Om Eftermiddagen gik vi frem
til en Dal, satte Tornystrene sammen og gravede en
ny Skyttegrav. Vi blev færdige sent om Aftenen, og
da vi kom tilbage til Tornystrene, opdagede jeg til
min store Sorg, at min Kappe var bleven stjaalet.
Jeg saa ingen anden Udvej end at haabe paa, at
Lykken vilde vise mig Vej til en anden.
Fra en nærliggende Mark hentede vi nogle Havreneg og bredte et tyndt Lag Straa ud i Graven til at
sove paa. Det regnede ganske forfærdeligt; derfor
skulde man skynde sig med at lægge sig ned paa
Straaet, saasnart man havde lagt det ned i Graven;
thi ellers var det gennemblødt med det samme. Skytte
graven var hverken saa lang eller bred, at vi kunde
faa Plads ved Siden af hinanden. Nogle sad paa Hug
og sov med Hovedet hvilende paa Armene, der var

65
lagt over Kors paa Knæene. Flere Steder laa de oven
paa hinanden. Jeg var saa uheldig at komme til at
ligge ovenpaa, og dertil kom, at den Mand, jeg laa
paa, snorkede saa uhyggeligt, saa det var mig umu
ligt at falde i Søvn. Det var heller ikke saa sært, at
de den Nat havde faaet den Ide, at de alle sammen
vilde ligge nedenunder. Der var der baade mere varmt
og tørt. Snart var jeg gennemblødt paa hele Kroppen
og begyndte at faa Kuldegysninger og ryste som et
Espeløv. Jeg stod op og forsøgte at genvinde Varmen
ved at løbe. Afvekslende løb og gik jeg, til det be
gyndte at dages, men havde endnu ikke faaet Var
men. Det var en fugtig Begyndelse for de første Re
server, som vi havde faaet forrige Aften.
Den 22. Sept. 1914. Jeg havde Feber og Smerter i
hele Kroppen og følte mig alvorligt syg. Ved Hen
vendelse til Kompagniføreren fik jeg efter nogle Ind
vendinger Lov til at søge Lægen. Han opholdt sig i
en Stenhule ved Autriches, og der søgte jeg hen.
Undervejs laa et Par døde Heste og udbredte en
uhyggelig Stank. I Byen Autriches blev jeg anholdt
af Generalen, som barsk raabte: »Hvad laver De her
paa Gaden? Vil De hurtig se at komme ud i Skytte
graven! c »Jeg er syg, Deres Eksellence.« »Syg!«
bruste han op. »De kan dog staa paa Benene. Naar
De har været hos Lægen, kommer De hen hos mig
og forelægger Lægeattesten, og saa skal jeg nok tage
Affære.« »Ja vel, Deres Eksellence!« — Lægen saa mig
ind i Munden og talte Pulsslaget. Saa skrev han paa
en lille Seddel: Et Par Dages Hvil. Det var ikke meget.
Lidt usikker gik jeg til Generalen. Hvad vilde han sige?
Tjeneren paa Slottet meldte, at Generalen ikke var
hjemme — Gudskelov.
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I Audignicourt stod vor Kompagnibagage og Felt
køkkenet; der kunde jeg faa noget varm Mad og
maaske den lovede Hvile. Bedst som jeg gik i mine
Betragtninger, saa jeg i det ene Hjulspor et stort
Stykke Tøj. Hvad mon det var? En Vogn havde
flere Gange kørt over det, og det var halvt begravet
i Pløre. Da jeg fik det halet op, viste det sig at være
en graa Soldaterkappe. Den var oprevet i den ene
Side af en Granatstump, og hele Siden var baade ud
vendig og indvendig farvet rød af Blod. Jeg blev
ubehagelig til Mode ved at se det og vilde gaa videre.
Men hvad om jeg anvendte lidt Flid og fik den vasket
og istandsat, saa havde jeg atter en Kappe. I Vej
grøften stod der netop lidt Vand. Jeg forsøgte at vaske
den. Det gik helt godt, og saa tog jeg den med.
Omtrent midt imellem Byerne Autriehes og Audigni
court var der en Stenhule, hvor de haardt saarede
blev baaret ind fra Slagmarken. Ved Siden af Hulen
var man i Færd med at koge Kaffe. Ilden var lagt
mellem to Kampesten, og ovenpaa stod Kedelen. Jeg
gav mig i Snak med en af Sygebærerne og fik af ham
et Bæger varm Kaffe, som gjorde mig overordentlig
godt. Snart drejede jeg den ene Side til Ilden og
snart den anden, og ved den Lejlighed fik jeg baade
mit Tøj og Kappen tørret. — Inde i Hulen saa det
forfærdeligt ud. Hvilken Jammer og Elendighedt
Stadig nye saarede blev hentet nede fra Skovkanten.
Der havde de nu ligget lemlæstede og uden Hjælp i
to Dage og to Nætter i Regn og Blæst siden Angrebet
den 20. Sept. I det ene Hjørne af Hulen i lidt Halm
laa fire Mand ved Siden af hinanden. De var opgivet
af Lægerne. Man havde kastet et Teltlærred over
dem. En sagte Stønnen, en Rallen og med Mellem
rum en Krampetrækning viste, at der endnu var en
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sidste Gnist af Liv tilbage. Snart vilde ogsaa den
være slukt. Ingen vidste hvornaar. Ingen saa det.
Det første Hus, jeg kom til i Audignicourt, en Re
staurant, var temmelig haardt medtaget. En Granat
var gaaet midt ned i Skænkestuen. Det omtrent nye
Klaver var bleven stærkt beskadiget. En musik
elskende umusikalsk Sygebærer stod og klimprede
paa Tangenterne og frembragte nogle Toner, som paa
det nøjagtigste harmonerede med det Kaos af Flasker,
Møbler, Billeder og Loftsbrædder, som laa paa Gul
vet. — Paa en Bondegaard fandt jeg vor Kompagni
bagage. Her var der fredelig Travlhed. Feltkøkkenet
stod midt paa Gaardspladsen, og Røgen steg lodret
til Vejrs fra den lille, sorte Skorsten. Slagter Davidson stod med opsmøgede Skjorteærmer og kløvede
Brænde. Da han fik Øje paa mig, raabte han: »Hal
løj, du Skodsbøl 1 ), kom her hen og faa lidt varm
Æblegrød.« Aa ja, Æblegrød! Jeg blev sulten ved
at tænke derpaa. Jeg fik ogsaa stegt Lever med Kar
tofler og Sauce og en Kop Kaffe ovenpaa. »Nu, lad
det smage dig godt,« sagde Davidson, »og naar du er
mæt, skal jeg bringe dig et Par Hestedækkener; saa
kan du lægge dig til at sove oppe paa Halmloftet til
i Aften. Du ser saa forvildet ud og kan nok trænge
til Ro. Naar Teen er færdig i Aften, skal jeg nok kalde
paa dig.« — Det var længe, siden jeg havde haft en
saa velgørende Søvn som den Eftermiddag. Kræf
terne og Velværet begyndte allerede at vende tilbage.
Til Aftensmad fik jeg et halvt Brød med Æblegrød
og Te, og saa sov jeg igen, uden at vaagne, til den
lyse Morgen.
*) Der var en Hans Petersen til i samme Afdeling, og for
at skelne imellem os kaldte man mig Skodsbøl.
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Den 23. Sept. 1914. Om Formiddagen var jeg med
Davidson ude paa en Mark for at hente Kartofler.
Bagefter hjalp jeg Kusken, Leo, med at skrælle dem.
Proprietæren opholdt sig endnu paa Gaarden; men
det var kun sjældent, man saa ham. Nu havde han
kun een Hest tilbage, og hver Uge slagtede man et
af hans Kreaturer.
Den 24. Sept. 1914. Jeg blev af Kompagniføreren
sendt ud i Skyttegraven igen. Davidson gav mig et
halvt Brød, et Stykke Flæsk og et Kogekar fuldt af
Sukker med. — Om Aftenen begravede vi mange
faldne Franskmænd og en Del af vore egne Kamme
rater. Til nogle gravede vi en Grav, andre blev blot
kastet ovenpaa hinanden ned i Skyttegraven og dæk
ket til med lidt Jord. Intet Tegn blev sat, saa man
kunde se, at der var en Grav, ikke engang et Træ
kors. Ufredede og navnløse ligger de i fremmed
Jord. Syngende bag Ploven vil Landmanden gaa hen
over dem.
Den 25. og 26. Sept. 1914. Meget haard Artilleriild
hver Dag. En Granat slog ned i 9. Kompagni, dræbte
2 og saarede 4 Mand.
Den 27. Sept. 1914. Det var min Fødselsdag. Det
første, jeg saa den Morgen, var, at Franskmændene
kom stormende frem imod os. Men vi skød saa hur
tigt, vi kunde, og saa vendte de om igen. De var
nok kommen i Tanker om noget bedre. Vi kom kun
ud af Skyttegraven om Aftenen, da det var mørkt,
og fik lidt varm Mad og noget Brød.
Nu havde vi ligget stille her i over 14 Dage; efter
Sigende laa vi over for den stærkeste franske Armé,
som bestod af 9 Armékorps; men vi var meget stær
kere. Der var lige kommen den Melding fra højre
Fløj, at vi havde taget 1600 Franskmænd til Fange
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og erobret 18 Kanoner, og 64 Franskmænd var løbet
over og havde fortalt, at de havde ikke haft noget at
spise i 4 Dage. Ja, jeg troede, at Krigen sikkert snart
var forbi. Officererne sagde, at Franskmændene ikke
kunde mere. Det maatte være herligt at komme hjem
til Flensborg med Sejr. Men hvad mon det saa vilde
blive til med Arbejdet i vore Forsamlingshuse? —
Den 28. Sept. 1914. Vi havde stærk Artilleriild hele
Dagen. — Det kneb at holde Humøret oppe for de
stærke Rygere, da de ingen Tobak kunde faa, hvor
med de kunde adsprede deres Tanker. De havde
rigtignok opfundet en hel Del Erstatninger; men de
manglede den rigtige Aroma, sagde de. Først forsøgte
de at ryge Hvedeavner, saa tørrede de Kløverblomster,
og sidst prøvede de at tørre visne Roeblade i Solen.
Nogle blandede ogsaa disse tre Sorter sammen og
kaldte det Melange. Men jeg kunde da se paa den
megen Spytten og de sure Miner, hvormed de kiggede
ned i Pibehovedet, naar de havde taget et Drag, at
Melangen ikke var saa god som den, Far plejede at
ryge derhjemme.
Jeg fik om Aftenen et Kort hjemmefra, dateret
d. 10. Sept. Lidt efter fik hver Mand en Cigar. Det
kan nok være, der blev Glæde. Det var helt under
ligt at sidde nede i den mørke Skyttegrav med kors
lagte Ben og Ryggen lænet op imod den kolde Ler
væg og læse de kære Bogstaver derhjemmefra ved
det sparsomme Skin fra den glødende Cigar.
Den 29. Sept. 1914. Jeg var paa Lyttepost tæt ovre
ved den franske Stilling. Naar man saadan skal snige
sig ind paa Fjenden, gaar man ikke og slæber paa
Benene, nej, da kan man pænt løfte dem. — Der blev
afgivet et Par Geværsalver over til os, jeg kastede
mig hurtigt ned paa Maven og troede i første Øjeblik,
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at de vilde angribe os. Men lidt efter blev alting
stille, og saa hørte jeg, at de raslede med Kogekar
rene. Aha, tænkte jeg, det er altsaa ved denne Tid,
at de henter Mad. Jeg afgav et Skud for at se, om
de var borte alle. En halv Snes Skud peb hen over
mig. Der var altsaa kun ganske faa Mand tilbage i
Graven. Jeg listede tilbage og afgav Beretning om,
hvad jeg havde iagttaget.
Den 30. Sept. 1914. Det var koldt og fugtigt Vejr.
Vi havde gravet Huler ind i Skyttegravsvæggen, hvor
vi laa lunt for Regn og Blæst. Ved Aftenstid fik vi
Ordre til at bytte Stilling med 2. Kompagni. De havde
kun en lille Grøft at ligge i, og nu maatte vi grave
hele Natten. Humøret var for de flestes Vedkom
mende nede paa Nul.
Den 2. Oktober 1914. Vi havde hver faaet 3 Ciga
retter. Nogle røg kun en halv ad Gangen. Resten
svøbtes i et Stykke Papir og gemtes i Lommen til
en anden Gang. Den Dag saa vi da nogenlunde ud
i Ansigtet, naar undtages Skægget, der for Resten saa
lidt bisseagtigt ud, da det havde groet vildt og uden
Behandling, lige siden vi drog ud fra Flensborg. Vi
havde nemlig faaet os vasket om Morgenen. Ikke
saadan at forstaa, at vi kunde tillade os den uhyre
Luksus at vaske os i Vand; det var der kun faa,
der havde kunnet de sidste 20 Dage. Men ved at
stryge Haanden hen over de dugvaade Roeblade kunde
man udvinde saa megen Fugtighed, at man kunde
væde Ansigtet dermed. Rigtignok skulde man kær
tegne adskillige Roeblade, før man blev færdig; men
det gik.
Om Natten gravede vi Løbegrave under Opsyn af
Kompagnichefen for 9. Kompagni. Et Par Mand havde
skyndt sig og gjort deres Arbejde færdigt og saa lagt
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sig ned for at hvile lidt. Da Chefen overraskede dem
i at ligge ned, blev han aldeles rasende. Han førte
dem ned til en Skov lige i Nærheden af den franske
Stilling og bandt dem til hver sit Træ. Her stod de
saa i fire uhyggelige Timer i Fare for at blive skudt
af vort eget Artilleri, og hvert Øjeblik kunde de vente
at blive gennemboret af de fjendtlige Kugler. Armene
havde de bundet paa Ryggen, saa Blodomløbet stand
sede snart ved den uvante Stilling. Den sidste Time
hang de sammensunkne af Træthed i de snærende
Baand. Ja, naar man blot hørte Navnet Knobelsdorf,
saa følte man sig ubehagelig tilpas.
Den 4. Oktober 1914. Vi rykkede ud af vor Stil
ling og hen bag en Skov i Nærheden af Byen Nampcel. Her fik vi 72 frivillige til Undsætning i vort
Kompagni. Der var straks en lille spinkel, rødhaaret
Fyr, som spurgte, om han maatte være Kammerat
med mig. Han hed Frits Wolf, han var 19 Aar og
Jernbaneembedsmand fra Hamborg.
Vi fik kun nogle raa Kartofler udleveret til Aftens
mad; dem kogte vi, og Frits havde lidt Salt med
hjemmefra. Det smagte udmærket med kogte Kar
tofler og Salt til Aftensmad. — Ved Postuddelingen
fik jeg den første Pakke derhjemmefra; det var en
Tavle Chokolade fra Peter Jacobsen i Iiier. I Mangel
af Skrivepapir skar jeg Bunden ud af den lille Pap
æske, hvori Chokoladen havde været, skrev derpaa
og sendte det hjem. Saa gravede vi et Hul til at sove
i til Værn mod Nattekulden.
Den 6. Oktober 1914. Vor Afdeling fik ingen Mad,
fordi de andre to Afdelinger hentede to Gange. Alle
Kneb gælder jo.
Den 7. Oktober 1914. Frits og jeg laa i vor Kalk
hule og kunde ikke sove. Kalken var nærved her.
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Der var kun et lille Lag Jord, derunder kom en Slags
Kalk eller Kridt. Vi stod op og gik en Tur ud i den
raa, klamme Morgen for at faa Varme i Kroppen.
Herved kom vi op paa en Høj, bag hvilken det fjendt
lige Artilleri havde haft Stilling. Det saa helt interes
sant ud. Rundt omkring laa mange Hundrede Granat
hylstre. Nogle havde de stablet op som en Mur om
kring deres Kanoner til Værn mod de fjendtlige Kugler.
Men det var maaske disse Hylstre, der jo skinner i
Solen, som havde været Skyld i, at de var bleven
opdaget af vort svære Artilleri. Vort Artilleri havde
skudt godt. Det havde haft flere Fuldtræffere lige
midt i de franske Kanoner, som nu laa fuldstændig
smadrede i deres Huller. — Lidt derfra var en frisk
Grav. Et Trækors, hvorpaa der var skrevet med
Blyant, fortalte, at her hvilede en Løjtnant og to
menige.
Den 8. Oktober 1914. Om Morgenen Kl. 5 fik vi
den kedelige Meddelelse, at nu gik det af Sted igen.
Vi gik langs Landevejen til Blérancourt. Ved en Skov
gjorde vi Holdt, og Postsagerne blev fordelt. Her fik
jeg det første Brev fra min Søster Katrine, et dejligt,
opmuntrende Brev. Det har jeg aldrig vidst, at jeg
havde en Søster med saa meget Mod, at hun kunde
give noget deraf til mig, til hendes store Bror, som
var i Krig. Nu gik det meget lettere.
Vi gik gennem Noyon, hvor der herskede travl
Virksomhed. Artilleristerne kom kørende med Hø og
Havre til deres Heste. Trænkuskene kom med Vogne
fulde af Brød og læssede dem af paa Modtagelsesstedet, hvor de blev stablede helt op til Taget. Post
budene løb travle omkring, og Toget for fløjtende
over Vejen. Paa Vagonerne saa man de kendte Navne
derhjemmefra. — Mellem Noyon og Chiry gjorde vi

73
Holdt paa en Mark og fik Mad. Her talte jeg med
Helmar Thomsen og Johan Hansen fra Aabenraa.
De var begge mine Siuekammerater i Tjenesten
1911.
Sent om Aftenen kom vi til Dreslincourt, hvor vi
skulde i Stilling. Først laa vi et Par Timer ved Ind
gangen til Byen, mens Førerne overtog Stillingen,
som vi skulde besætte. Der var adskillige Rygter i
Omløb. Nogle fortalte, at vi fik hver 200 Patroner
og skulde til at storme en stærk fjendtlig Stilling,
hvorved vi skulde over en Dødsdal; men netop der
for skulde det være om Natten. Andre kom og de
menterede det. Et Feltkøkken kørte ud af Byen.
Lige udenfor Byen suste et Par franske Granater
over imod det; men de gik for højt og eksploderede
50 Meter fra det. I en Have fandt jeg en Halmmaatle
og tog den med under Armen; den kunde være god
at ligge paa i Skyttegraven. Vi blev ført ind paa en
Gaardsplads gennem en Port og ud til Skyttegraven
gennem en Løbegrav, der var gravet ned under Længen.
Fjenden mærkede vi ikke noget til; men vi skulde
alligevel alle vaage til næste Morgen. Regimentet, som
vi afløste, drog stille bort.
Den 9. Oktober 1914. Straks om Morgenen fik vi
Artilleiiild. Der blev kun 2 Mand fra hver Sektion
som Vagt i Graven. Resten fik Lov til at ligge i Vin
kælderen om Dagen. Ved Sidevæggene var der Halm
at ligge i. Her laa 40 Mand, 20 paa hver Side med
Tornysterne under Hovedet. De fleste maatte ligge
paa Siden, ellers kunde der ikke blive Plads til alle.
Om Middagen var alting roligt. Jeg listede lidt om
kring ved Huset og fandt nogle Hvidkaalshoveder og
hvide Bønner i Haven. I et Udhus var der en aaben
Kamin, hvor jeg gjorde Ild paa og kogte Hvidkaal
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med Bønner. Brænde var der nok af i de sønder
skudte Lægter og Sparrer. Stuehuset var helt ned
skudt til Grunden, og Murresterne laa oven paa Vin
kælderen og gjorde den temmelig sikker mod smaa
Granater. Jeg gik ned i Kælderen for at hente en
Ske til at røre i Suppen med; men det kunde jeg
godt have sparet; thi da jeg kom tilbage, var Suppen
kogt over og havde omtrent slukket Ilden. Nede paa
Bunden af Kogekarret laa nu den tørre Hvidkaal og
Bønnerne og brændte paa, saa det lugtede slet ikke
skønt. Saa forsøgte jeg med en ny Portion, og den
lykkedes. Frits og Underofficer Petersen fra Hamborg
spiste med, og de forsikrede, at det var mange Dage,
siden de havde faaet saa velsmagende Mad.
Om Natten skulde vi alle være i Graven. De, der
ikke stod Vagt, havde Lov til at sove. Jeg var meget
glad for Halmmaatten. Den rullede jeg mig ind i,
og saa havde jeg Værn mod Kulden baade fraoven
og neden.
Den 10. Oktober 1914. Hver Mand fik en Pakke
med Gaver fra vor Regimentschef, Kejserinde Augusta
Viktoria.
De følgende Dage gik alting sin rolige Gang. Vi
laa i Vinkælderen om Dagen og skrev Breve, fortalte
om de forskellige Oplevelser og spillede paa Mund
harpe og sang. Jeg kogte Mad en Gang daglig; thi
den Smule, vi fik fra Feltkøkkenet, forslog ikke meget.
Vi var totalt udhungrede og saa magre, at der var
kun Skind og Ben tilbage. Alle havde mere eller
mindre syge Maver. Det var en Slags Tyfus med en
smertefuld Blodgang. Det gav ofte Anledning til de
pinligste Optrin, hvor Officer og menig sad Side om
Side og klagede sig i de voldsomste Smerter.
Den 13. Oktober 1914. Det blev til vor store Skuf
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felse forbudt os at koge; thi hvor Franskmændene
saa den mindste Røgsky, derhen skød de med Gra
nater. Hver Aften, naar Mørket faldt paa, blev der
udstillet Lytteposter 50 Meter foran Skyttegraven.
Hvis vi blev angrebet, og de hørte Fjenden komme,
skulde de afgive Alarmskud.
Den 16. Oktober 1914. Lige efter Mørkets Frem
brud fik vi voldsom Artilleriild, og lidt efter satte
Infanteriet ind med Hurtigild. Vi blev alle stillet op
paa vore Pladser til Forsvar. Vi troede, at Fjenden
vilde foretage et Angreb. Skyde kunde vi ikke endnu,
da Nis Abrahamsen og Thomas Petersen stod foran
Kompagniet som Lytteposter. Det var underligt, at
de ikke kom tilbage. Saa de ingen Fjender, eller var
de allerede dræbt af de fjendtlige Kugler? Kompagni
føreren sendte Ordre ud, at de skulde trække sig til
bage. Men det troede de to rolige Nordboere slet ikke.
De stod rolige i Hegnet med Geværet under Armen
og spejdede over imod Franskmændene, og endnu
havde de ikke set en eneste. »Hvorfor skal vi saa
gaa tilbage?« sagde de. Men det var en Befaling, og
den fulgte de. — Da de var kommen tilbage, afgav
vi Hurtigild. I Løbet af et Par Minutter afgav vort
Kompagni 10000 Skud. Franskmændene havde aabenbart trukket deres Følehorn ind; thi vi hørte ikke
mere til dem. Saa gik Lytteposterne atter frem til
deres Hul i Hegnet. Vi andre tændte os med Vel
behag en Cigar derhjemmefra, talte lidt sammen
om det skete og lagde os saa til Ro. Niels Hansen
fra Felsted, som stod Vagt i Graven, digtede en hel
Vise, mens han røg sin Cigar.
Den 17. Oktober 1914. Jeg fik 3 Pakker med Ci
garer. Vi røg hele Dagen. Man sagde, det var godt
for ikke at blive smittet af Sygdomme. Nogle over
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drev det, saa de blev hudløse inde i Munden og fik
Smerter paa Tungen.
Den 19. Oktober 1914. Om Aftenen fik jeg Ordre
til at gaa Patrouille imod Fjenden. Hertil fik jeg fire
haandfaste Karle. Ordren lød paa, at vi skulde se,
om Byen, som laa foran os, var besat med Fjender,
og hvad de foretog sig, og saa skulde vi om muligt
tage en rød fransk Kasket med til Kompagniføreren.
Da Mørket faldt paa, listede vi af Sted. Foran os var
der først en Dal, saa var der en 400 Meter bred Stub
mark, beplantet med Frugttræer, derefter en lige saa
stor Roemark, og ovre bag den laa Byen. I Nærheden
af Byen stod to Halmhæs. Her lagde vi os ned for
at lytte. Vi hørte tydeligt, at der var mange Soldater
i Byen, og vi listede os forsigtigt nærmere. Ved det
første Hus saa vi en dobbelt Vagt staa ligegyldig og
tale sammen. Dem kunde vi nok tage; men sæt nu,
at det ikke gik glat, og de slog Alarm. Saa fik vi
hele Banden paa Halsen. — Saa gik vi uden om
dem og hen for Midten af Byen, hvor vi stod og lyt
tede. Inde i Byen hørte vi dæmpet Tale og Vogne,
der kørte frem og tilbage, samt Klirren med Kogekar.
Nogle fældede Træer, og andre byggede Skanser. Vi
havde hørt tilstrækkeligt og gik tilbage igen. Men da
vi kom til Roemarken, kom der en Trop hen imod
os. Det maatte være Fjender; thi fra os var der ikke
flere ude den Aften. Omhyggelige for at undgaa Støj
kastede vi os ned paa Maven. De var 10 Mand og
en Officer, altsaa en fransk Officerspatrouille. Lang
somt og listende gik de forbi os i en uhyggelig Nær
hed. I det Øjeblik, de var lige ud for os, holdt jeg
Aandedrættet tilbage, som om jeg var bange for, at
det skulde forraade os. Jeg trykkede Brystet mod
Jorden og gjorde mig saa lille som muligt. Jeg var
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kommen til at ligge med Maven paa en haard Gen
stand; men jeg turde ikke flytte den for ikke at
komme til at lave Støj. Da Faren var ved at trække
over, fjernede jeg Genstanden. Nej se, det var et præg
tigt Æble. Det kom mig lige tilpas, og jeg spiste det
straks. Ved at søge fandt jeg et Par til og tog dem
med i Lommen. Da vi kom tilbage, overbragte jeg
Meldingen til Kompagnichefen, som sad nede i Kælde
ren ved et lille Bord og skrev ved det flakkende Skin
af et Tællelys. Meldingen, jeg overbragte, var tilfreds
stillende. Kasketter fik vi ingen af; men en For
kølelse fik vi da; thi vi var kun meget let paaklædt,
uden Kappe og Patrontasker, kun med Geværet i
Haanden og 20 Patroner i Lommen, for at vi kunde
pille af, naar vi kom i Knibe.
Den 22. Oktober 1914. Det var Kejserindens Fød
selsdag. Hver Mand fik udleveret et Stykke Flæsk,
Pølse, Cigarer, Strømper og en Skjorte. Franskmæn
dene vilde ogsaa give Regimentet lidt til Fødselsdag
og sendte en Portion varme Granater. Desværre blev
4 Mand fra Omegnen derhjemme saaret.
Jeg sendte 60 Mark hjem af min Lønning; her
havde jeg alligevel ingen Gavn af dem.
Jeg var ude for at se paa Byen. Der var ikke et
Hus, som var ubeskadiget. Revnede og gennemhullede
af Granater var de fleste, og mange var nedskudt til
Grunden. Kirken var totalt ødelagt. To Klokker var
skudt ned og laa mellem Ruinerne af de store, hvide
Sandsten, som Kirken var bygget af. I Slotshaven
var der to friske Soldatergrave, sikkert franske. Slots
muren havde Franskmændene benyttet som Forsvarsstilling. De havde hugget Skydehuller i Muren, saa
de udmærket har kunnet tage Sigte paa Angriberne,
mens de selv har staaet dækkede. De mange Grave
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af mine Kammerater fra Regimenterne 162 og 163
fortalte stille, at det her havde været haardt — meget
haardt. Paa et af Trækorsene hang den faldnes søn
derknuste Hjælm. Saadan er nu ogsaa hans Families,
hans Venners og hans eget lønlige Haab knust.
En større Ødelæggelse end den i Slottet har jeg
aldrig set. Den var meget svær at beskrive. Straks,
naar man kom derind, blev man overrasket af den
fyrstelige Pragt, som der før havde været. I den ene
Stue hang 2 store, kostbare Malerier, begge sønderflængede af Shrapnelkugler. I en anden Stue hang
et stort Spejl. Det dækkede hele Væggen; men midt
igennem det var der gaaet en Granat. Jeg blev uvilkaarligt staaende foran et saadant Syn. — Der havde
ogsaa været et helt Husapotek og et fotografisk Atelier.
— I en anden Stue stod en Officer og hans Tjener
og pakkede nogle store, ægte kinesiske Vaser, Porcellæn og Sølvtøj i en Kiste, som skulde sendes hjem.
Derefter forhandlede de meget ivrigt om de to kost
bare Lysekroner, der hang under det revnede Loft.
Rundt omkring laa Kalk og Murbrokker paa de fine
Møbler, som nu ikke mere havde nogen Værdi. Senge
tøjet delte vi. Det brugte vi til at sove i ude i Skytte
graven, og deri drømte vi vore kæreste Drømme om
Hjemmet og Freden.
Den 23. Oktober 1914. Om Morgenen, mens Taagen
laa tæt over Dalen, var jeg ude ved Roemarken for
at hente mig en lille Sæk fuld af de dejlige Æbler.
Jeg turde ikke ryste Træet, for at det ikke skulde
høres ovre hos >Frands« — det var Yndlingsbenævnelsen for Franskmændene.
Den 30. Oktober 1914. De sidste 8 Dage havde jeg
gjort Tjeneste som Underofficer. Derved fik jeg det
betydeligt bedre. Jeg skulde kun patrouillere 2 Timer
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i Skyttegraven om Natten; de andre derimod skulde
baade arbejde paa at forbedre Stillingen og staa Vagt.
Det var slet ikke saa let for de frivillige at staa og
grave 4 Timer hver Nat, især for dem, som var Pro
fessorer, Doktorer og Kontorfolk. De tog underligt
fat paa Spaden og fik Vabler i Hænderne og Smerter
i Ryggen og svedte værre end jeg paa en varm Høst
dag. Professor i Filosofi, Dr. Hayer, havde opdaget,
at han kunde meget lettere holde Foredrag end grave
med en Spade. Han stod der paa Kanten af Skytte
graven med begge Hænder i Siden, mens han vuggede
sin korpulente Krop fra det ene Ben over paa det
andet, og talte med udsøgte, vittige Vendinger. Han
vuggede længere og længere ud paa Kanten, og man
forudsaa allerede, hvordan det vilde ende. Nogle
kunde slet ikke tilbageholde deres Latter; men Dok
toren troede, det var hans Vittigheder, der gjorde et
saadant Indtryk paa dem. Pludselig styrtede han,
ledsaget af en bragende Lattersalve, paa Ryggen ned
i Skyttegraven. — »Halløj, Hr. Doktor!« raabte en
Stemme; »den Gang dumpede De i hvert Fald.«
»Aa,« sagde Filosoffen, idet han gned sig paa sin
Bag; »det var blot en lidt ublid Nedstigning.«
Jeg var hver Dag med henne i Slotsparken for at
øve de frivillige i Eksercits og Sigteøvelser. Om Nat
ten, naar »Frands« ikke kunde se Røgen, kogte jeg
Æblegrød. Jo mere jeg spiste deraf, desto hurtigere
kom min Mave i Orden.
En Eftermiddag, mens jeg stod i Skyttegraven og
tænkte paa dem derhjemme, blev jeg opdaget af
»Frands«, som i det Øjeblik tænkte paa noget ganske
andet; thi med et suste en velrettet Kugle hvinende
forbi mit Ansigt og ind i den opkastede Jord bagved
mig. Jeg trak hurtigt Næsen til mig, ifald der skulde
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komme flere. Saa laante jeg en Kikkert af Under
officer Jensen for om muligt at opdage »Frands«.
Men Ludwig Wunsch, som netop stod Vagt i Graven,
opdagede ham først, nemlig at han sad som Udkigs
post i et Æbletræ. Ludvig lagde roligt Bøssen til Kin
den, sigtede lidt, trykkede af, og Fyren faldt. Men
det var en dobbelt Udkigspost; thi lige efter, at den
ene var trillet ned gennem Træets Grene, skød den
anden efter Ludwig og ramte ham gennem den ven
stre Øreflip. Mens Ludwig gik ind og fik sig for
bundet, kravlede »Frands« ned og løb sin Vej.
Der gik nu Rygter om, at vi skulde forandre Stil
ling igen. Det var jeg ked af. Her havde vi det saa
roligt og rart. Blot vi nu ikke kom til Argonnerskovene eller til Yserfloden, hvor det jo gik meget
haardt til. Det var kedeligt at skulle derop og maaske
faa en Kugle nu paa det sidste. Vi troede jo alle, at
Krigen snart var forbi. Vi havde sejret paa alle Fron
ter, og jeg syntes, det var umenneskeligt at ligge i
Krig, naar Juleklokkerne ringede, og Juleevangeliet
om Fred paa Jorden forkyndtes. Det var sikkert rig
tigt, som Officererne sagde, at »Frands« var saa mør
som Hakkebøf og snart maatte holde op. De havde
jo hverken Fødemidler eller Ammunition mere.
Den 31. Oktober 1914. Vi holdt saa Flyttedag, ja,
i Ordets fulde Forstand blev det en rigtig Flyttedag.
Det var med en vis Sorg, vi pakkede Tornysteren og
maatte skille os af med mange af de Sager, vi havde
samlet i den Tid, vi havde ligget der. Nogle kunde
alligevel ikke skille sig af med en Stegepande eller
en Kasserolle, men havde dem spændt ovenpaa Tor
nysteren, da vi lidt stille og beklemte om Hjertet
marcherede ud af Porten — hvorhen — ingen vidste
det. Vi marcherede op ad Gaden til den modsatte
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Ende af Byen. »Du skal se, vi bliver her i Byen,«
sagde lille Frits Wolf til mig. Det var, ligesom jeg
blev større ved at høre det Par Ord. Kunde det tæn
kes? — Vi bøjede virkelig af fra Vejen og ned ad en
Havesti til en Gaard. Paa Gaardpladsen talte jeg med
en Mand fra Regimentet Nr. 162. Jo, ganske rigtigt!
De skulde afløses, og det var han meget glad for;
det var jeg naturligvis ogsaa; thi jeg havde mere Lyst
til at blive her end til at komme op til Yser. —
Næppe havde vi faaet at vide, at vi skulde blive her,
saa for vi af Sted hen til den gamle Stilling for at
hente de Sager, vi ikke kunde have med første Gang.
Det var et Skue at se hver enkelt drage forbi med
sine Ejendele under Armen eller paa Ryggen. Der
fandtes nemlig ikke den mindste Ting, som vi vilde
lade i Stikken. Alt brugeligt og ubrugeligt blev taget
med, og det kostede os mange Draaber Sved, før vi
naaede Maalet. — Naar en eller flere forpustede
gjorde Holdt paa Vejen, kunde vi ikke lade være
med at smile lidt ad hinanden. Det var ogsaa komisk
at se, hvordan man ilede af Sted med Porcellæn,
Borde, Stole, Billeder, Spejle, Spande, Sengetøj, Gry
der, Papæsker, Baljer, Kaffemøller og m. m. Nogle
slæbte endogsaa paa en Kakkelovn. Det kunde alt
sammen bruges.
Søndag, den 15. November 1914. I vor nye Stilling
havde vi det godt, bedre end vi havde ventet. Vor
Afdeling var paa 50 Mand, deriblandt ca. 20 dansk
talende Nordslesvigere. Gaarden, som var bygget af
store, graa Kalksten, gjorde et skummelt Indtryk.
Man kunde ogsaa overalt lægge Mærke til en vis
Ligegyldighed og Uorden, som man ikke var vant til
hjemme. Og med de mange smaa og daarligt sam
lede Rum var Bygningen upraktisk. Men disse smaa
6
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Rum frembød hvert et udmærket Opholdssted for
3—4 Mand, der saa godt som muligt havde indrettet
sig husligt der. Ud fra alle disse smaa Boliger kunde
man om Aftenen i Forbigaaende høre sagte, hjemlige
Toner som:
Jeg elsker de grønne Lunde
med Tonernes vuggende Fald.
Jeg elsker de blanke Sunde
med Sejlernes Tusindtal.

eller:
Vi fik ej under Tidernes Tryk
et bøjet Mod, en ludende Ryg;
vor Kamp, vort Kald, hvad bære vi kan,
end ligger gemt under Synskredsens Rand.

Alle Rum var belagt med Mandskab undtagen Heste
stalden. I den vilde ingen bo; thi der laa et Lag Gød
ning paa en halv Meter, og det lugtede ikke godt.
Jeg saa derind og syntes, det var Skade, at her ingen
boede. Det kunde endda blive en fin Stue. Jeg havde
arbejdet i Gødning før, og resolut tog jeg fat paa at
kaste Gødningen ud paa Møddingen, som laa midt
paa Gaardspladsen lige ud for Storstuedøren. Saa
fejede jeg det gamle Spindelvæv ned fra Loftet og
skrubbede Gulvet med Vand. Da saa Gulvet var
tørt, og der var luftet godt ud, bar jeg et Par Knipper
Halm derind og strøede det ud over Gulvet. Jeg bar
mine Sager derind, og samtidig kom 3 frivillige med
deres Tornystre i Haanden og spurgte, om de maatte
bo sammen med mig. Den ene var en Referendar
og hed Lindlof, den anden var Dr. phil. Kurt Hayer,
begge fra Kiel. Lille Frits Wolf, som var Jernbane
embedsmand fra Hamborg, var den tredie. Saa skal
fede vi et Bord, fire Stole, et stort Spejl og et Par
Billeder. En Rulle Tapet, som jeg fandt oppe paa
Loftet, fastgjorde vi paa Væggen med store Søm, som
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vi tog ud af gamle Brædder. Dernæst hentede vi oppe
i Byen en Kakkelovn, som vi kogte paa efter Evne.
Røgen havde vi ledet langs Trappen op paa Loftet;
vi maatte jo nok have lidt Ild; men det maatte ikke
ryge. Der var dog ialt 15 Fyrsteder paa Gaarden.
Ved at rode i det gamle Skrammel oppe paa Loftet
for at finde noget Bohave til vor Stue, fandt jeg en
stor Glasflaske til 25 Liter. Jeg tog Proppen af og
lugtede til den. Tænk! Det var den rene, skære Kognak, og der var omkring ved 15 Liter i den. Den,
der blev mest glad, var Dr. Hayer. Han sprang op
paa en Stol og lovpriste det store, vigtige Fund. Han
sagde: »Det er jo et helt Apotek. Den Medicin er
god, naar man faar ondt i Maven eller Tandpine,
eller naar vi bliver forkølet. Den skal være vor fuld
tro Ven lige til sin sidste Draabe, og den skal være
vor Trøst, naar vi kommer i daarligt Humør.« Til
Slut udbragte han et rungende Leve for de klare
Draaber, som har vist saa mangen brav Mand Vejen
til Rendestenen, og saa vraltede han lidt ubehjælp
somt ned af Stolen.
Hvert andet Døgn var mine Venner paa Feltvagt.
Den Aften, de var hjemme, havde vi gerne et Par
Timers hyggeligt Samvær. Saa fik vi lagt Ild paa
vor lille Kakkelovn, tændte vort Talglys, satte os om
kring Bordet med Cigarkassen og smøg om Kap med
Kakkelovnen. Stof til Underholdning skortede det al
drig paa. Doktoren fortalte om sine Studierejser til
fremmede Lande og holdt et Foredrag om hvilket
som helst Emne. Referendaren fortalte morsomt om
sit Ophold i de forskellige Storstæder. Somme Tider
fremsagde de eller sang begge to humoristiske Stykker
fra deres Studentertid. — En Aften vilde Lindlof give
et lille Tableau; men han paastod, at han ikke kunde,
6*
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førend han var halvt beruset. Saa fik vi Gryden over
Ilden og kogte en god Kop Kaffe til en Kaffepunch.
Desværre havde vi ikke Sukker nok; men med lidt
Chokolade erstattede vi det manglende. I Slutningen
af Tableauet skulde han netop forestille en beruset
Bisse, og han gjorde det saa helt naturtro, at da Bis
sen skulde falde omkuld i Rendestenen, klappede
Lindlof fuldstændig sammen, kun med den Forskel,
at det var i Hestestalden, og han begyndte øjeblikke
lig at snorke. Saa trak vi Støvlerne af ham og bar
ham hen i et Hjørne og dækkede ham til med en
Kappe.
Frits Wolf fortalte gerne om sin strenge Uddannelse
og om det store Arbejde, Jernbanevæsenet udførte nu
under den store Krig. Jeg fortalte om Livet paa Lan
det med dets mangeartede Ejendommeligheder, hvor
til de andre tre lyttede opmærksomt. Men naar jeg
fortalte om vort nationale Haab og Ungdomsarbejdet
og vort Foreningsliv derhjemme, da undrede de sig
over at høre det fremstillet paa den Maade; det havde
de aldrig hørt før, og baade Hayer og Lindlof prote
sterede heftigt imod, at vi vilde være Danske. Vi
boede i Tyskland, sagde de, og derfor skulde vi være
Tyskere. Frits stod paa min Side, og skønt vi var
de to dummeste af de 4, kunde vi nok holde dem
Stangen.
Tiden blev aldrig lang for os. Klokken blev gerne
mange. Med et hjerteligt »God Nat« skiltes vi. Vi
skulde nemlig alle sove i Skyttegraven hver Nat. Den
strakte sig langs med Yderkanten af Frugthaven og
laa saa lavt, at den stod blank afVand. For at bøde
herpaa havde vi drænet og lagt Brædder i Bunden,
saa Vandet nu ikke mere generede os. Ud imod Fjen
den havde vi Skydehuller mellem Sandsække, store
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Sten eller Staalplader. Fjenderne selv saa vi ikke
meget til. De laa 4—500 Meter fra os ovre bag den
bakkede Skov ved Byen i deres godt forskansede Stil
linger. De gjorde sig undertiden megen Ulejlighed
med at forsikre os om, at de endnu var der: de af
gav Salver, foretog Skinangreb og sendte os engang
imellem varme Granater til Aftensmad. Ved et saadant Skinangreb blev Hans Petersen fra Bovrup saaret i Benet, da Feltvagten, paa hvilken han var med,
blev trukket tilbage.
Søndag, den 29. November 1914. Skønt det var
Søndag, maatte jeg til at feje vor lille Kakkelovn; thi
nu røg den værre end vi andre 4 tilsammen; men til
Middag kogte jeg Krabber, som Lindlof havde faaet
sendt hjemmefra, og lige efter' kogte jeg Chokolade,
og det gik godt. Da vi havde drukket Chokoladen
og spist Lagkage til, rejste de andre tre sig fra Bor
det, tændte sig en god Cigar og gik hen til et andet
Kompagni for at besøge nogle Venner. Saadan forlod
de ogsaa Bordet om Middagen, naar de havde spist.
De smudsige Tallerkener og Kopper lod de altid staa,
og hvis jeg ikke ryddede af og vaskede op, blev det
ikke gjort. Jeg skulde ogsaa altid lægge Ild i Kakkel
ovnen; thi det kunde de ikke. Til Gengæld delte de
deres Pakker med mig, og for saa at holde Husfred
og Orden i Tingene spillede jeg Pige for dem med
Fornøjelse. — Ja, vi levede overmaade godt; det var
bedre, end dengang vi travede gennem Belgien. Nu
fik vi Ærter, Bønner, Bis og Kartofler og baade Flæsk
og Kød. Og desuden fik de frivillige mange Pakker
sendt hjemmefra med mange gode Sager i, saa nu
var vi alle fire ved at anlægge os Baronmaver. Værst
var det dog med Lindlof; han var næsten firkantet
og begyndte at faa en trang Gang. Noget skyldtes
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vel nok de skævtslidte Hæle paa hans lange Støvler.
Frits sagde meget betegnende om hans Gang, at han
gik Parademarch med det ene Ben og gjorde Felt
tjeneste med det andet, og om hans Fedme sagde
han, at hvis han fik et Maaltid Mad mere, saa kunde
han ikke se ud af Øjnene for Fedt. — Hestestalden
havde vi døbt med det betegnende Navn »Villa Heste
ben«. Og hvorfor ikke? Vi levede jo her som Ren
tiers.
En Dag oplevede vi en lille morsom Tildragelse.
En Officer og to Mand kom med en ivrigt gestiku
lerende gammel Frue ned ad Stien til Gaarden. Mun
den gik uafladelig paa hende. Først pegede hun og
gjorde Fagter henimod Hustrappen; saa begyndte hun
med feberagtig Hast og rystende Hænder at rode un
der Stenene ved Trappen. Imidlertid havde der sam
let sig en hel Del nysgerrige. Det brød hun sig dog
ikke om, hun havde kun Øje og Tanke for sit Fore
tagende. Nogle af os var hende behjælpelige med at
løfte de tunge Sten, som vejede op imod 200 Pund
Stykket. Paa en Gang undslap der den gamle et
Glædesudbrud. Hun rejste sig og holdt et sort Klæde
i Haanden. Hun udfoldede Klædet, og derved kom
en lille Blikdaase til Syne, som hun straks rev Laaget
af. »Aa Gudskelov,« udbrød hun paa sit Sprog; »Skat
ten er der endnu.« Blikdaasen var virkelig fuld af
Penge, og den gamle var Ejerinden baade til Pengene
og Gaarden. Saa gik hun ind i Stuen til et Skab og
tog en hel Del Klædningsstykker frem, som hun vilde
have med sig. Hun kunde aabenbart ikke afse et
eneste Stykke Tøj, det skulde alt sammen med. En
af os, som var hende behjælpelig med Udpakningen,
havde allerede givet hende en Armfuld saa stor, at
hun var helt dækket deri, naturligvis til stor Morskab
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for os; thi vi kunde nok se, at det var hende umu
ligt at bære det hele. Der var imidlertid et Par af
os, som var mere praktiske end hun. Den ene hen
tede en Sæk, som blev pakket fuld af Ejendelene, og
den anden hentede Barnevognen ind, som vi først
havde kastet ud som ubrugeligt Bohave for os. Saa
fik hun Sækken i Barnevognen og begav sig glædesstraalende paa Vej til den nærmeste By bag Fronten,
hvorhen hun var flygtet. En Kurv Æbler, som hun
havde med sig, fordelte hun iblandt os til Tak for
vor Hjælpsomhed.
Søndag, den 6. December 1914. Vi gik og havde
det meget godt og følte os efter Omstændighederne
hjemme her. Gaarden laa ogsaa smukt mellem en
stor Frugthave og en Køkkenhave. Ude ved Dammen
bagved stod der høje Popler med vældige Kroner,
utallige Vintergrøntranker bugnede op ad de mægtige
Stammer. Rundt omkring laa frugtbare Marker. Et
Par grønne Enge havde endnu ikke mistet deres Frisk
hed. Omtrent 50 Meter foran Skyttegraven var der
anbragt Pigtraadsforhindringer. Lidt længere fremme
strakte der sig en Højderyg fra Nord til Syd. Paa
denne havde der ligget 7 Hjem, dels Huse, dels Bøn
dergaarde; de var nu nedskudt og totalt jævnet med
Jorden. Naar man i de stille, stjerneklare Nætter
stod paa Vagt i Graven og stirrede ud over disse
Ruindynger, søgte Tankerne altid mod Hjemmet; hvor
godt, at ikke Krigen rasede derhjemme. Man hørte
ogsaa de klare Toner fra Kirkeuret ovre hos Fjenden.
De lød saa fredeligt og saa rene, saa man tænkte
uvilkaarligt paa Freden. — Ja, bare der snart maatte
blive Fred! Man fik ikke Lov at dvæle længe ved
denne Tanke, i det samme fløj en Ugle forbi og ud
stødte sit lange og klagende Skrig, et Par Skud knal
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dede derovrefra, og et Par Kugler suste hvislende
forbi. I Sandhed! Endnu var der Krig! Vi stod
hver Morgen og Aften i Skumringen, rede til at tage
imod Fjenden.
I Vinkælderen paa en af de nedskudte Gaarde havde
vi vor Feltvagt. Skønt vi ikke var langt fra Fjenden,
var vi dog ved godt Mod. Ewald Schwiede fra Flens
borg spillede paa Mundharpe, og Friseren Paul Jo
hansen sang de smukke frisiske Sange.
Jeg havde mærket længe, at jeg blev foretrukket
for mine Kammerater, og jeg anede, at det, jeg ikke
gerne vilde, var ved at blive forberedt, hvilket ogsaa
fremgik af Feldwebel Jensens fortrolige Henvendelse
til mig: »Hør, Petersen, De har nu været Under
korporal siden 1910, ikke sandt?« »Jo, Hr. Feld
webel.« »Og De har den Gang og nu i Krigen op
ført Dem godt, derfor har vi nu besluttet, at De skal
være Korporal til Jul.« »Jeg — jeg — nej, det kan
jeg ikke, jeg kan ikke føre mine Kammerater frem i
denne Krig, og desuden vil jeg hellere komme tilbage
til mit kære Nordslesvig som Musketer end falde i
denne Krig som Kaptajn.« Jensen blev meget vred.
»Nu ved jeg, hvad De er. De er jo af den rette Sort,«
snerrede han med bidende Ironi, »og det skal jeg huske
Dem.« Saa vendte han omkring og gik.
Den 18. December 1914. Nætterne med Storm og
Regn i Skyttegraven var højst uhyggelige. Vi befor
drede af og til for et Par Rigsmark Kugler histover.
»Frands« svarede forleden med at skyde en Granat
ned paa Hjørnet af Gaarden, saa Sten og Kalk røg
ind til mig i »Villa Hesteben«, hvor jeg netop sad
og skrev et Brev. Hvis jeg kunde have sendt Brevet
til »Frands«, vilde jeg have skrevet, at han næste
Gang ikke maatte skyde saa uforsigtigt; thi her boede
jo Folk.
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Vi havde nu faaet en Bom opsat midt paa Gaardspladsen og lavede Gymnastik, det bedste vi kunde;
men vi var kommen ud af Træning, og Maven var
ogsaa bleven for stor. — Russeren Lehr havde kon
strueret en Minekaster af Træ, som vor Kompagni
fører fornøjede sig meget over, da den kun kunde
kaste en lille Sten en halv Snes Meter.
Mens Storm og Regn gjorde det surt i de mørke
Aftener for »de gamle«, som stod Vagt ude ved Por
ten, sad jeg inde ved den lille, varme Kakkelovn.
»De gamle« var Landstormsmænd, mange af dem
gode danske Mænd derhjemmefra; der havde vi
baade Christian Lydiksen og hans Svoger Christian
Lorensen, ligeledes Marius Scherrebek og Jørgen Refshauge. Naar de havde Vagt, kiggede de gerne ind ad
Døren til mig i »Villaen«; saa fik jeg Kaffegryden
over Ilden og bryggede dem en god, varm Kognakspunch. Naar de havde faaet den og tændt en Cigar,
sagde de gerne: »Saa, nu kan vi sagtens holde ud i
to Timer.« Vi andre, som havde gjort Krigen med
fra Begyndelsen, kaldtes gamle Krigere, endskønt vi
var meget yngre end de gamle Landeværnsmænd, vi
lige havde faaet. Men i Virkeligheden saa vi ældre
ud, da vi havde ladet Fuldskægget staa, og det havde
antaget de underligste Former og struttede mere eller
mindre ud til alle Sider. Jeg maatte døje meget af
Underofficererne, fordi jeg saa saa vild ud som en
Eneboer. Jeg havde faaet nogle unaturlig tykke Kin
der, og det sorte, vildtvoksende Fuldskæg var groet
meget uregelmæssigt. Lige under Underlæben havde
jeg ingenting; men under Hagen havde jeg en lang,
spids, sort Dusk, akkurat som paa en Ged. Under
officererne drillede mig hver Dag med, at jeg lignede
en polsk Præst. Men jeg holdt saa meget af dette
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mit første Fuldskæg, at jeg ikke kunde nænne at tage
det af, og desuden syntes jeg, det kunde være uhyre
morsomt at komme hjem fra Krigen nu lige efter Jul
med saadan et Skæg; thi jeg var sikker paa, at der
ikke var en eneste, som kunde kende mig. — Ja,
Krigen var sikkert forbi til Jul. Forleden Aften, da
Fjenden skød med Artilleri, stod Andreas Andresen
fra Hovslund og jeg og talte 23 Granater efter hin
anden, som ikke eksploderede. Nu skød han naturlig
vis Resten af Granaterne bort. Det kunde jo heller
ikke lønne sig at slæbe disse uduelige Tingester med
hjem, naar Krigen var endt. I Qerde Kompagni troede
man ogsaa, at det snart var forbi; der fortaltes om
en Mængde Spaadomme, som alle sagde, at det var
Slut til Jul.
Den 26. December 1914. Jeg fik Brev fra Mor, som
skrev, at hun havde gaaet i Angst for mig i mange
Dage. Det forekom hende, at der var passeret mig
noget. Der var dog Gudskelov ikke sket anden
Forandring med mig, end at jeg havde taget mit dej
lige, lange Buskmandsskæg af. Jeg syntes dog, jeg
burde barberes paa Juleaftensdag. Da jeg efter Bar
beringen gik rundt iblandt mine Kammerater med en
paataget Opførsel som en Students, troede de alle, at
jeg var en af de unge frivillige.
Nu laa vi i Reserve i Byen St. Paul. Den sidste
Aften, vi havde været i Dreslincourt, foretog Fransk
mændene et Skinangreb til Afsked. — Pludselig fik
vi den 21. Ordre til at pakke vor Ransel. Det var et
møjsommeligt og kedeligt Arbejde; thi det var os
næsten ikke muligt at finde Plads til alle de Ting,
vi i Tidens Løb og nu lige til Jul havde faaet til
sendt. Vi troede endda sikkert, at vi skulde fejre Jul
i »Villa Hestebent, og i den Anledning havde vi
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tænkt at beære vor kære, lille Kakkelovn med, at
der skulde koges en hel Del Retter paa den, som vi
havde faaet sendt i Pakker derhjemmefra. Nu ram
lede alle disse Luftkasteller sammen. Om Aftenen
Kl. 8 gik det af Sted, først igennem Chiry; lidt uden
for denne By gjorde vi Holdt, indtil Regimentet var
samlet. Det varede ikke længe, førend en lille Trop
gav sine Tanker frit Løb ved at synge en smuk Jule
salme, og lidt efter sang de alle med. Den ene Salme
afløste den anden, og jeg tror nok, at de fleste var
grebne af en og samme Tanke. Den dæmpede og
friske Sang lød meget smukt ud i den stille Nat; vi
var jo nødte til at synge dæmpet; thi vi var ikke
langt fra Fjenden. Mod Syd saa vi Lyskuglerne spille
og hørte tydelig Kanonernes Dundren. — Da Regi
mentet var samlet, gik det videre mod Noyon; der
blev vi indkvarteret i en stor Lade. Da vi havde lagt
vor tunge Bagage, gemte vi os i Halmen og forsøgte
at sove. Men for de flestes Vedkommende vilde det
ikke lykkes; thi der var et forfærdeligt Træk igennem
Laden; vi frøs alle, saa vi rystede. Det var en slem
Begyndelse for de nye Reserver, som vi fik. Det var
fjerde Gang, vi havde faaet friske Reserver.
Dagen efter var jeg ude at se Byen. Det smukkeste,
jeg saa, var den skønne, rige Domkirke. Ved Siden
af stod et nedskudt Taarn. Man sagde, at det blev
ødelagt i 1870—71. Indeni gjorde den af tyske Sol
dater med Grøntslyngninger pyntede Kirke et ærvær
digt og tiltalende Indtryk. Særlig var Væggene rigt
behængt med kostbare Malerier, og næsten alle Vin
duer var fyldt af Glasmalerier i stærke, rene Farver
paa Gulvet laa mange vældige beskrevne Stenplader.
Ved det rige Alter stod to Juletræer med Lys, næsten
som om det havde været hjemme; jeg glædede mig
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allerede til at skulle fejre Jul i denne Kirke. — Om
Eftermiddagen, tænk, da traf jeg sammen med Syge
plejersken fra Broager, Frk. Aagaard. Hun boede sam
men med en Veninde i en lille hyggelig Stue. Da vi
skiltes, tog jeg med Glæde imod Tilbudet om at til
bringe næste Aften hos dem sammen med nogle
Kammerater; saa vilde de tænde Juletræet for os.
Det kunde jo blive kønt; dog, det skulde komme
anderledes.
Næste Dag, altsaa den 23., fik vi pludselig Ordre
til at gøre os færdige. Kl. 12 Middag gik det fremad
igen; vi gik over to sprængte Broer, som af Pione
rerne atter var gjort farbare. I Byen Cuts fik vi
Middagsmad af Feltkøkkenet, saa gik det videre ad
de opkørte Veje; det var et forfærdeligt Pløre. Af al
den Regn, vi havde faaet, var Vejene bleven forvandlet
til et flere Tommer tykt Lerælte, der som en uhyre
lang Slange bugtede sig hen over Landskabet. Henimod Kl. 5 kom vi til Byen St. Paul. Jeg var meget
træt og gik straks op paa Halmloftet og lagde mig
til at sove.
Juleaftensdag oprandt med Snevejr; det saa rigtig
ud til, at det nu skulde blive Jul; dog lidt op paa
Dagen kom Solen igennem, og Sneen maatte forsvinde.
Om Middagen gik to Underofficerer og jeg ud at søge
om et Juletræ; men vi maatte søge over en halv Time;
thi rigtig smukke og jævnt groede Grantræer kendte
Franskmændene aabenbart ikke til. Da vi kom hen
til Godshaven, sprang jeg over Hegnet og savede
Toppen af en Gran med min Sabel. Trenet var ikke
saa smukt, som jeg kunde ønske det; men Hoved
sagen var jo, at vi havde et. — Om Eftermiddagen
gik vi til Gudstjeneste. Kirken var overfyldt, den
kraftige Sang var ordentlig velgørende, og den smukke
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Tale, der blev holdt af vor Feltpræst, gik os alle til
Hjertet. Efter Tilbagekomsten samledes vi i en Kornlade, hvor nogle Kammerater havde pyntet Juletræet.
Vor Kompagnifører holdt en Tale til os og oplæste
Juleevangeliet; saa blev der sunget en hel Del Jule
salmer, og ind imellem læste et Par Kammerater nogle
Juledigte. Naar der engang imellem var et lille Op
hold, hørte vi tydelig Kanonernes Torden. Bagefter
samledes vi i Klynger og talte sammen om Julen og
Hjemmet. Der var en Del af os, som havde købt
Kognak og Rom af Marketenderen. Vi havde ogsaa
faaet udleveret noget, som skulde være Brændevin;
men det var nærmest Brændsprit; deri havde nogle
drukket sig fra baade Sans og Samling. — Til Jule
bord havde jeg et Par Brædder med et Knippe Halm
under. Ved det flakkende Skin af et lille Julelys
spiste jeg med god Appetit et Stykke Brød med Fedt
paa og krøb saa ind i Halmen oppe paa Loftet og
sov trygt til om Morgenen. Det var Julen 1914.
Den 2. Januar 1915. Om Aftenen Kl. 8 den 28. De
cember rykkede vi ud af Byen St. Paul. Næppe var
vi kommen til Udkanten af Byen, førend vi blev
overrasket af en skybrudlignende Regn, og desuden
blæste der en forrygende Storm. De opblødte Veje
blev ligefrem til Sumpe; at og til var der en, som
haltede ned i et dybt Hjulspor. For dem, som ingen
tætte Støvler havde paa, var det ikke behageligt. Der
var ogsaa et Par frivillige, som højt og dyrt forsik
rede, at de havde aldrig været ude i et lignende Vejr.
Vi gik med krumme Knæer og krum Ryg og havde
skudt Hjælmen ned i Nakken, for at Regnen ikke
skulde løbe ned ad Ryggen. Der blev ikke sagt mange
Ord, enhver havde nok i sine Tanker.
Paa en Gang blev jeg reven ud af mine Tanker
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ved et Klask i Pløret, efterfulgt af et »Donnerwetter«.
Det var Dr. Hayer, som var falden ned i et dybt
Granathul, der var fyldt med Vand og Pløre. Det
var et komisk Syn; men da Vejret var saa uhyggeligt,
blev der ikke lagt meget Mærke dertil.
Vi marcherede hele Natten, først gennem Blérancourdelle og saa til Nampcel, hvor vi havde et kort
Hvil. Vejret var imidlertid bleven klart, Blæsten havde
lagt sig lidt, og Maanen skinnede nu og da ned gen
nem de jagende Skyer. Det sidste Hus i Byen var
indrettet til Vagtstue; her sad Vagtmandskabet og røg
Cigarer og spillede Kort. Endelig kom vi til Moulin
og troede, at Maalet var naaet. Det var det ogsaa
for saa vidt; men vi skulde jo ud til Skyttegraven.
Fra Byen ud til Skyttegraven gik der en to Kilometer
lang Løbegrav; vor Vandring gennem den spotter
næsten enhver Beskrivelse. Det havde nu regnet i
mange Dage, og den Skylregn, vi lige havde faaet,
havde ogsaa bidraget sit til, at Bunden i Løbegraven
dannede et eneste Ælte. Somme Steder gik vi i til
Knæene, saa Pløret løb os ned i Støvlerne. Den fede
Lerbund voldte, at vi havde Møje med at trække
Benene til os. Tit stod en eller anden og dyppede
Støvlespidserne i Pløret; han var bange for at sætte
Benet til; thi han vidste kun alt for godt, at han
vilde synke i til Knæene. — I otte Timer havde vi
marcheret og det med fuldtpakket Tornyster. Det
var i Sandhed ingen køn Spadseretur. To Mand op
gav ogsaa Ævred midtvejs, lod Støvler og Strømper i
Stikken og ankom paa bare Ben. En stod i en lille
Sidegang og spiste paa en stor Julekage. Jeg siger
til ham: »Du er nok bleven sulten.« »Nej,« sagde
han, »jeg spiser bare denne Kage, saa har jeg da den
mindre at bære paa.«
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Her i Skyttegraven boede jeg i en Jordhule sam
men med to til. Hulen var saa stor, saa vi kunde
staa oprejst derinde; men den var meget fugtig. Der
var kun et Par løse Brædder oven over med 8 Tom
mer Jord paa. Det dryppede uophørligt ned fra Lof
tet; men vi havde hængt et Teltlærred op og ledet
Vandet ned i en Kogekedel; det brugte vi baade til
Vaskning, Barbering og Kaffekogning. Det værste var,
at vi ikke havde tørt Halm at ligge i; det var næsten
ikke til at faa. Det regnede hver eneste Dag. Vaade
lagde vi os til Hvile, og vaade stod vi op. Det hol
der den stærkeste Mand ikke ud i Længden. Jeg
havde været meget stærkt forkølet i flere Dage; men
Ungdommen sejrede alligevel.
Den Skyttegrav, vi laa i, var meget dyb. Mange
Steder var den med den opkastede Jord tre Meter;
for at vi kunde have frit Skudfelt, var der lavet en
høj Bænk af Jord og Brædder. Vi laa meget nær
ved »Frands«, flere Steder kun 70—80 Meter fra ham.
Hans Hovedstilling vaj* opkastet omtrent 1800 Meter
tilbage. — Naar man kastede et stjaalent Blik ud af
Graven, saa man store Arealer af Roe- og Stubmar
ker; men hvad der fængslede en mest, var de mange
Løbe- og Skyttegrave, som gennemskar Markerne paa
Kryds og tværs, saa langt Øjet kunde naa. — Bag
ved os laa der et stort Gods. De af Granater gennem
hullede Murrester og de nøgne Gavlender talte et
tydeligt Sprog om Krigens Ødelæggelse. Ikke langt
derfra laa en Sukkerfabrik, ligeledes i Ruiner; den
hørte muligvis til Godset ligesom disse store, udstrakte
Marker. Hvilke Øjeblikke vi maatte udholde her,
derom vidnede de store Granathuller i en ubehagelig
Nærhed af Graven. I det Par Dage, vi havde været
der, havde vi mistet 17 Mand. — At faa varm Mad
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her i Skyttegraven var Luksus. Det var ogsaa en
ubehagelig Tur at hente Mad nede i Byen, især Til
bagevejen med to Kogekedler fulde i hver Haand og
saa den to Kilometer lange Løbegrav med Mudder
op til Knæene — ja, somme Steder maatte man endog
sætte Kedlerne for at trække Benene til sig igen. En
Aften, jeg var efter Mad, regnede det hele Tiden. Da
jeg kom tilbage, var jeg tilsmurt med Ler til op over
Skuldrene, saa mine Kammerater maatte skrabe det
af med Kniven. En saadan Tur tog for det meste et
Par Timer, og saa holdt Maden jo ikke Varmen.
Nytaarsaften fejrede vi paa følgende Maade: Klok
ken 12 efter den franske Tid blev der afskudt en
Lyskugle ud for vor Front. I det samme sendte vi
»Frands« en Nytaarshilsen ved, at vi alle afgav et
Geværskud. Det optog »Frands« paa en fejl Maade
og begyndte at fyre løs paa os af alle Kræfter. Han
troede sikkert, at nu kom vi; men da han mærkede,
at vi ikke kom, tav han lidt efter. Da der atter var
bleven Ro, raabte nogle af os: »Glædeligt Nytaar!«
over til ham, hvad han ogsaa straks besvarede baade
paa Tysk og paa Fransk.
Nu arbejdede vi hver Nat paa at kaste Pløret ud
af Graven. Vi forsøgte at arbejde videre om Dagen;
men hvor »Frands« saa nogle Skovlfulde Jord blive
kastet op over Kanten, der vidste han nok, at der
var Mennesker, og saa skød han straks derhen med
Granater; saa maatte vi opgive det. Mens der blev
renset i Løbegraven, var vi nødt til at løbe over Mar
kerne for at hente Mad. Det var slet ikke uden Fare;
thi »Frands« holdt hele Natten en jævn Geværild ved
lige. Af og til hvinede en Kugle imod en Busk, hvor
ved den slog Kolbøtte; saa frembringer den en un
derlig skurrende Lyd, indtil den med et Klask farer
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ned i den opblødte Lerbund. — Naar vi i Tusmørket
ilede tilbage, gav vi et Lyssignal med vor elektriske
Lommelampe, der straks besvaredes af den udstillede
Vagt, som derved viste os, i hvilken Retning vi skulde
gaa. Naar vi gik over aaben Mark, skulde vi springe
over mange gamle og nye Løbegrave. Det hændte
ikke saa sjældent, at en Mand ikke kom rigtig over,
men styrtede ned i Graven og derved tabte Koge
kedlerne, saa baade Kaffen og Maden flød ud af dem.
Det sværeste Arbejde var vel nok at bære de fyldte
Post- og Brødsække ud i Skyttegraven.
Den 7. Januar 1915. Der faldt en af mine gode
Kammerater, Lorens Meyer fra Flensborg-Egnen. En
Time, før han faldt, var jeg henne i hans Jordhule
for at laane den kære »Flensborg Avis« af ham. Lo
rens var en god dansk Mand. Han var svær, og med
sine tykke, røde Kinder og sin djærve Natur var han
en rigtig Type paa en hjertensgod Sønderjyde. Han
led meget ved at skulle deltage i Krigen, og han
vendte idelig tilbage til de Spørgsmaal: Hvor længe
vil Krigen vare? Hvem vil sejre? Hvordan vil vor
Skæbne blive i Sønderjylland efter Krigen? Han pin
tes mere og mere for hver Dag, der gik. En Time
efter at jeg havde besøgt ham, blev han ramt af en
Granatstump i Hovedet og var død i samme Øjeblik.
Det var paa Tilbagevejen fra Moulin under Udøvelsen
af sin Pligt, han faldt, den Pligt, som han udførte
saa samvittighedsfuldt, skønt den var ham saa inder
ligt imod. — Vi begravede ham nede i Byen Moulin
paa en fri Plads lige ud for Indgangen til den store
Stenhule, ved Foden af en Bakke under Skyggen af
høje Popler, hvor Smaafuglene sidder og synger over
hans Grav. Med Ansigtet vendl mod Nord mod sin
Hjemstavn og sine kære ligger han der og sover. Ak!
7
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Midt i sin Ungdoms Vaar kaldte Gud ham hjem til
sig. Vi sørger nu over ham; han var os alle en hen
given Kammerat. Ære være hans Minde!
Den 24. Januar 1915. Jeg sad i lidt Halm under
Halmristen oppe paa Loftet af en middelstor Bondegaard og røg en Cigar, mens jeg skrev i min Dag
bog. Til Skrivebord benyttede jeg min Tornyster,
som laa tværs over Knæene. Vi var kommen her til
Blérancourdelle d. 15. for at faa 10 Dages Ro. Mine
Tænder løb i Vand. En frisk, behagelig Duft af Løg
og stegt Skinke trængte hen til mig fra den anden
Ende af Laden. Det var Frits Wolf, som var ved at
stege Skinke til os to. Det havde Frits da lært i den
Tid, vi havde været sammen. Paa den lille, aabne
Kamin, som var meget tarveligt opsat af Sten oppe
paa Loftet, stegtes og kogtes der hele Dagen igennem.
Vi stegte Frikadeller, Skinke og Æg og kogte Kar
tofler, Krebssuppe, Æblegrød, Kakao, Kaffe og The.
Det var mærkeligt, at der ikke skete et Uheld med
den aabne Kamin og de mange Tællelys, som vi havde
tændt rundt om i Halmen om Aftenen. — Dagene
gik med at vaske og istandsætte vore smudsige, itu
revne Sager; men vi havde ogsaa Eksercits og Gevær
appel og gravede Forsvarsstillinger.
Om Morgenen d. 17. havde vi Feltgudstjeneste i en
Hulvej. Feltpræsten betroede os, at vore Vaaben snart
havde sejret.
Vi var den 20. i Blérancourt for at bade. Det
trængte vi ogsaa i høj Grad til; thi Huden var ved
at blive baade stram og graa. Efter Badet følte man
sig som født paany; med kraftige Skridt og frit hvæl
vet Br3 r st spadserede vi glade tilbage, de fleste med
en Flaske Kognak i Lommen. I Blérancourt kunde
man købe alting; men af os var det næsten udeluk

99
kende Kognak og Rom, der blev købt. — Det kan
nok være, at der blev lavet Grog og sunget og holdt
Taler af nogle, som man troede ikke kunde sige et
Ord. Friserne var vældig oprømte den Aften; de holdt
sig samlet i en Gruppe for sig. De holdt Taler paa
Frisisk og sang deres Fædrelandssange og udbragte
et Leve for deres ejegode, tykke Underofficer Levy,
mens de løftede ham op i Luften. — I en Afkrog
sad en anden lille Trop. De havde siddet længe og
hørt paa, at de andre sang; men synge med vilde de
ikke, da de Sange ikke passede ret ind i deres Kram.
»Hvis vi ikke synger saa højt,« sagde lille Nis Abra
hamsen, idet han lagde >Den blaa Sangbog« hen paa
Bordet, »saa tror jeg, at vi vover det.« Der var en
til, som havde en Sangbog, og nu kan det nok være,
der kom Gang i Sangen. Det var første Gang i Krigen,
at vi saadan sang Dansk; det gjorde os rigtig godt,
og jo længere vi sang, desto gladere blev vi. Af og
til kom der nogle for at synge med i det glade Sel
skab; men de gik igen og rystede paa Hovedet. En
af dem tog Afsked med de ublide Ord: »I fordømte
Danske.«
En Aften var jeg ogsaa paa Signalvagt med 6 Mand;
vi skulde oppe fra et højt Bjerg iagttage Fjendens
Lyssignaler. Vagtstuen havde vi i en af de store Sten
huler, hvor »Frands« hugger sine Sten ud til Bygningsbrug. Da jeg havde opstillet den første Vagt og
instrueret den, indrettede vi andre os i Halmen, saa
godt vi kunde, huggede et Hul i Stenmuren til vort
Tællelys og fik os lidt at leve af under gemytlig Sam
tale og allehaande Skæmt. Næste Dag gik det atter
i Skyttegraven.
Den 5. Februar 1915. Jeg sad paa en Lerbænk
nede i en dyb, lun Jordhule og skrev. Den lave Dør
7*
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til Jordhulen stod aaben, og Solen kastede et Par
matte Straaler ned paa de 5 usle Trappetrin, som
førte derned. Den lille Kakkelovn, som vi kaldte
Kanonen, var saa varm, at vi maatte blive den paa
mindst to Skridts Afstand. Frivillig Friederich Buddach fra Flensborg sad og pudsede frivilligt vore Ge
værer; for næste Dag havde vi Appel. Vi havde lige
haft Besøg af Nis Abrahamsen og Niels Hansen. Niels
var ordentlig oprømt; han havde faaet Brev hjemme
fra Kæresten. Det var ikke helt frit for, at Niels
gjorde lidt Nar af mig, fordi jeg ikke vilde være
Underofficer. Han troede, det var paa Grund af Slap
hed og Dovenskab; men deri tog han meget fejl. Jeg
vidste nok, at Niels gerne vilde være det; jeg undte
ham det gerne; bare han aldrig vilde komme til at
fortryde det.
Her havde vi en meget god Stilling, og desuden
var Vejrliget heldigt, hver Dag tør Frost og smukke,
klare, maanelyse Nætter. Bunden i Skyttegraven var
nu saa jævn og haard som et Logulv, hvorfor vi
fejede den hver Morgen med en Riskost. Nu og da
kunde jeg »høre«, at »Kanonen« røg; thi vort lille
Kakkelovnsrør, som ragede lidt op over Jorden, gav
en Lyd fra sig, som hidrørte fra et Skud fra »Frands«.
Han morede sig med at skyde efter Røret hver Gang,
det røg. Undertiden fortalte jeg ham, om hans Skud
havde ramt eller ej. Det gik til paa den Maade, at
jeg tog en Spade og vinkede med Pladen opad lang
somt fra venstre til højre, naar han skød forbi; men
naar han ramte, hævede jeg Spaden lodret hurtigt
op og ned et Par Gange. Det morede baade os og
»Frands«.
Lidt til højre ud for vor Stilling laa mange døde
Franskmænd. Nogle af dem laa endog helt ovre ved
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deres Skyttegrav, og det paastodes, at de havde ligget
der siden Angrebet den 20. September. En af de sorte
laa kun 5 Meter fra vor Skyttegrav, indfiltret i Pigtraadshegnet. Han laa paa Ryggen med venstre Arm
hængende i Luften. Imellem Knoglerne af den kød
løse Haand holdt han en Haandgranat. Det var ube
gribeligt, at de ikke var bleven begravet af deres
Kammerater.
Vi havde kun Artilleriild én Dag her, og uden at
der blev tilføjet os noget Tab.
Den 16. Februar 1915. Jeg laa i Byen Moulin i
den store Kalkstenshule, som var bleven døbt »Dron
ning-Hulen«; det stod udhugget med sirlig Skrift i
Klippen over Indgangen. Hulen var meget interes
sant, især nu, da den var beboet af Soldater. Der
var Plads til næsten et helt Regiment derinde. Vi
havde grupperet os omkring de svære Stenpiller, der
var bleven staaende, for at Hulen ikke skulde falde
sammen. I disse Stenpiller havde vi slaaet Søm til
at hænge vore Sager paa, saasom Gevær og Sidevaaben og Hjælm. Tornysteren brugte vi som Hoved
pude. Der herskede fuldstændig Mørke her baade
Nat og Dag, og Tællelys kunde man desværre ikke
købe mere; men vi klarede os alligevel. Vi tog en
Del af det daarlige Fedt, som vi fik udleveret til
Brødet, smeltede det, kom det i en lille Blikæske,
skar en Flig af vort uldne Tæppe, fastgjorde den ene
Ende i det smeltede Fedt, tændte den anden Ende,
og saa kunde denne Lampe brænde, saa længe der
var Fedt tilbage. Nogle tog i Mangel af Blikæsken
et udblæst Shrapnelhylster, fyldte det halvt med Jord
og hældte Fedt ovenpaa. Omkring disse smaa Lamper
samlede man sig i Smaagrupper og læste, skrev, sang
og spillede paa Mundharpe. Nogle spillede Kort paa
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Bagsiden af en Tornyster, andre havde lavet et Bord
af en Kasse eller et Brædt med en stor Sten under.
Da vi blev afløst i Skyttegraven, hvad der skete
ved højlys Dag, blev vi iagttaget af »Frands«, som
straks begyndte at beskyde os med Artilleri. Den
sidste Shrapnel, der kom, slog ned i Nærheden af,
hvor der stod et Korporalskab; derved blev 2 Mand
saaret og en af vore flinkeste Underofficerer, den eje
gode Levy, dræbt. Jeg var siden med at følge ham
til det sidste Hvilested; vor Kompagnifører holdt en
bevæget Tale, hvorefter vi alle kastede 3 Haandfulde
Jord paa og bad med blottet Hoved et stille Fadervor.
Byen Moulin ligger nede i en Dal. Der er Højder
rundt omkring, begroede med stedsegrønne Buske og
Smaakrat, hvori de kvidrende Smaafugle forkyndte
os, at Foraaret kom snart. Byen laa godt skjult for
Modstandernes Iagttagelser, og endskønt den kun laa
2 Kilometer bag Skyttegraven, var der dog en ret liv
lig Færdsel her. Der blev arbejdet hele Dagen. Nogle
samlede Bjælker, Brædder, Lægter, Vinduer og Døre
fra de nedskudte Huse og bar det ud i Skyttegraven,
hvor det blev brugt til Jordhulerne. Der var ogsaa
Skrædder- og Skomagerværksted, Vaske- og Badestuer,
samt et Par Huse, hvor der blev hugget Gravstene
til de faldne. Ved Siden af Badestuen stod vort Felt
køkken. Dets Forspand stod i Kælderen og havde
det godt. Kusken, Ribe, striglede og passede sine to
røde, som om det var hans egne. Kirken var meget
haardt medtaget af Artilleriild. Loftet var styrtet sam
men, og Alterklæderne laa forrevne blandt Ruinerne.
— Aftenen forud var jeg vagthavende nede i Byen.
Det gav en søvnløs Nat. For det første var der et
forfærdeligt Træk gennem de Huller, hvor der før
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havde været Vinduer og Døre, og dernæst havde vi
Besøg af Rotter og Mus hele Natten.
Den 24. Februar 1915. Vi var nu kommen til
Blérancourdelle, hvor vi skulde have 5 Dages Ro.
Vi laa i en Stue, der sidst havde været benyttet til
Faaresti. Da vi kom dertil, var den fuld af Faaregødning, saa vi havde et lille Arbejde at gøre, før vi
kunde tage Stuen i Besiddelse. I længst forsvundne
Tider har det nok været et Køkken; derpaa tydede
den store, aabne Kamin, som nu pludselig kom til
sin Ret igen. Der blev lagt et Par store Træstykker
paa, og Ilden knitrede lystigt og lyste samtidig op i
Stuen. I en Halvkreds omkring Ilden laa mine 11
Kammerater paa Gulvet i lidt Halm og fordrev Afte
nen med at synge, snakke og ryge Cigarer. Nogle af
dem laa paa Maven, og andre sad paa Hug. Ilden
varmede og farvede deres Ansigter røde, saa de strut
tede af Sundhed og Kraft. Undertiden faldt der en
drøj Vittighed, som efterfulgtes af en skraldende Lat
ter, der fik mig til at se op fra Bogen. Jeg havde
lige skrevet 5 Breve og skulde endnu have Sagerne i
Orden til næste Morgen; da gik det atter i Skytte
graven; men jeg vilde først skrive dette Par Optegnel
ser i Dagbogen. Bordet, ved hvilket jeg sad, bestod
af en gammel Dør med 4 hvide Ben af en Birke
stamme. Lyset fik jeg dels fra Kaminen, dels fra en
lille Fedtlampe. Tørt Træ til Kaminen var der ikke
til at faa; men en Soldat er aldrig raadvild. I Nær
heden var en lille Skov, og her havde vi savet alle
de hvide Birketræer om, vi kunde finde. Stammerne
blev savet i Længder paa 3—4 Meter og blev lagt
med den ene Ende ind i Ilden. Her laa de og kogte
og hvæsede, mens Saften dryppede dampende fra den
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hvide Bark ned i Gløderne. Naar Enden var af
brændt, blev Stammen flyttet længere ind i Ilden.
Nu kom frivillig Herbert Westphal fra Flensborg
og spurgte med sin spæde Stemme, om jeg vilde
drikke et Bæger Kaffe sammen med ham; han havde
lige kogt Kaffe i Kogekarret over Gløderne, og den
var adskillige Procent bedre end den, vi fik fra Felt
køkkenet, hvorfor jeg ogsaa tog imod Tilbudet med
Glæde. Herbert var lille og spinkel og saa sart og
blød som en lille Jomfru. Der var ogsaa noget jom
fruelig rent i hans hele Karakter. Skønt han var
Tysk, elskede han ikke den prøjsiske Militarisme, og
det var kun meget ugerne, han meldte sig som fri
villig.
Forrige Eftermiddag var jeg ude at spadsere. Der
ved kom jeg op paa en skovbevokset Høj. Jeg satte
mig ned mellem de unge Grantræer og nogle Hassel
buske, som allerede viste Tegn til Foraarets Komme,
og lod Blikket glide ud over Dalen. Det var et meget
smukt Foraarsvejr. Solen stod højt paa den klare,
blaa Himmel og kastede sine varmende Straaler ned
over Bjerg og Dal. Lærken svang sig jublende mod
Sky med klare, liflige Triller, og jeg — jeg sad her
ene, langt nede i et fremmed Land og tænkte paa
Hjemmet og mine kære langt, langt borte ved Øster
søens Kyst, hvor Bølgen sagte rullede, og Fiskerbaaden gyngede ved Vemmingbund og Flensborg Fjord.
Jeg fik en ustyrlig Lyst til at kaste mig paa en Cykle
og med et knugende Greb om Haandtagene og for
overbøjet Ryg al træde Pedalerne, saa Kæden knagede,
fremad paa Vejen, over Dale og Bakker, uden at staa
af ved et eneste Bjerg, altid fremad — hjemad. —
Den 11. Marts 1915. Atter i Skyttegraveu ved Mou
lin. Det skiftede ofte med Regn og Solskinsvejr og
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undertiden lidt Nattefrost. Jeg havde lige faaet en
Middagslur de to Timer, Friederich Buddach havde
staaet Vagt. Nu kogte han Kaffen, som vi skulde
have til den Kage, jeg havde faaet hjemmefra Afte
nen før. Kakkelovnen var ikke større end en Cylin
derhat; men til vor lille Hule var den praktisk.
Jeg gjorde slet ingen Tjeneste mere i Skyttegraven.
Efter at Underofficer Levy var falden, havde jeg over
taget hans Bestilling at sørge for Forplejningen. Med
8 Mand gik jeg 3 Gange daglig ned til Moulin for at
hente Mad, og om Aftenen hentede jeg Pakker og
Breve. Det var mange Gange farligt nok; thi »Frands«
beskød ofte Løbegraven, som vi skulde igennem, med
Artilleri. Men det var ogsaa smukt, især om Morge
nen før Daggry, naar Vejret var mildt, og Lærken
højt over vore Hoveder gik ind i den ny Dag med
Sang. Ud over Dalen laa gerne en hel Taage, kun
utydeligt saas Træerne ovre paa den modsatte Side;
men jeg kendte dem; jeg vidste, de var der. En lille
Bogfink sad hver eneste Morgen i den samme Busk
og kvidrede; dens Mage sad paa den modsatte Side
af Dalen og gav villigt og glad Svar tilbage. Ikke
altid sad den der, naar vi var paa Tilbagevejen, og
da var det mig, som om vi var bleven én mindre
i Flokken. Om Aftenen sad Drosselen i Træerne ved
Siden af Kirken og fløjtede sin Aftensang, som jeg
har hørt saa mange Gange før derhjemme, og der
ved blev jeg i Tankerne kaldt tilbage til de hjemlige
Buske, Krat og Træer. — Den franske Kirkegaard,
som vi kom forbi, var næsten helt ødelagt. Nogle
store Granater havde rodet Gravene op, kastet de
kostbare Kors og Gravstene om imellem hinanden og
ødelagt et Par smukke Gravkamre. Gik vi den an
den Vej udenom Byen, kom vi forbi vor Soldater-
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kirkegaard. Her laa mange gode Kammerater fra vort
Regiment. Hans Chr. Kok fra Nybøls Grav havde
jeg fundet; men Vraa fra Illers kunde jeg ikke finde.
Der blev sat en smuk, hvid Sten med Indskrift paa
hver Grav. Man var ogsaa i Færd med at rejse et
Mindesmærke midt paa Kirkegaarden.
Dagen før talte jeg med Peter Nissen fra Broager;
han var lige kommen fra Rendsborg.
Her laa vi meget nær ved Fjenden, mange Steder
kun 50 Meter borte, saa vi kunde høre ham tale der
ovre; men det tænkte vi slet ikke noget ved, derfor
sang og spillede vi alligevel nede i Jordhulen og sov
trygt til om Morgenen, som om der slet ikke var Krig.
Den 25. Marts 1915. Vi havde i 8 Dage ligget i
den store Stenhule, som hørte til Gaarden »La Carriére«. Inde i Hulen var der hverken Lys eller Ro
til at skrive; derfor gik jeg ud paa Marken og satte
mig i Græsset med Ryggen lænet op mod en gammel
Radsaamaskine og skrev med Bogen liggende over
Knæene. »La Carriére« er en temmelig stor Gaard
med moderne, solide Bygninger. Kostalden og Heste
stalden var bygget inde i Bjerget, ved hvis Fod hele
Gaarden laa. En saadan Stald er praktisk, den be
høver næsten aldrig at repareres og kan holde i Aarhundreder. Midt paa Gaardspladsen laa Møddingen;
her stod lille Herbert for Øjeblikket med Hænderne
bundne paa Ryggen til en Pæl. Der skulde han staa
i 2 Timer til Spot og Haan for de andre Kammerater,
fordi hans Gevær ikke var i Orden, da det blev efter
set. Idet jeg gik forbi ham paa Vejen derud, hvi
skede jeg til ham: »Hold kun Modet oppe, Herbert,
du har endnu Venner.«
Den store Kornlade var ogsaa meget praktisk. Her
laa en Dag et Kompagni unge, friske Reserver, som
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lige var kommen derhjemmefra; nogle laa og sov,
nogle spiste, og andre sad og spillede Kort. Da de
var marcheret ind paa Gaarden, maa de være bleven
iagttaget af Fjenden; thi henimod Aften skød han
efter den store Lade med 3 Granater. Den første gik
et godt Stykke for kort, den anden slog ned lige foran
Gaarden, og den tredie gik ind gennem en Luge og
midt ned i Laden, hvor dens Eksplosion fremkaldte
en frygtelig Ulykke. Der var 40 Mand dræbt og saaret; der blev en saadan Forvirring og et saa uhygge
ligt Syn, at det var helt ubeskriveligt. — De døde
ligger i en Massegrav kun faa Skridt fra, hvor jeg
sad. Hvilken underlig Tilskikkelse, at de skulde dø
i Krigen uden nogen Sinde at have set en Fjende.
Fra Gaarden gik en smuk Allé ned til Slottet, som
var nedbrændt til Grunden; der stod kun et Stykke
Mur og en Skorsten tilbage, som truede med at styrte
ned, hvad Øjeblik det skulde være. Jeg var henne
at se Slottet. Det har ligget meget smukt paa en
høj, fremspringende Pynt. Ved begge Sider er der
skovbevoksede Skrænter. Imellem Træer, Græs og
Ukrudt gror her den lille blaa Viol i Tusindvis. Nede
i den langstrakte, grønne Dal gik vore Artilleriheste
og græssede fredeligt. En lille Bæk snor sig i livlige
Bugtninger gennem Dalen. — Oppe mellem Ruinerne
saa jeg en Gang, som gaar ned under Jorden. Jeg
fik Lyst til at kende denne Gang lidt nærmere; der
for tændte jeg min Lommelampe og steg ned. Først
kom jeg til en stor Vinkælder, hvori der laa en
Mængde tomme Flasker; nogle laa ituslaaede paa
Gulvet, og andre laa opstablede i Rad paa Flaske
hylder. Herfra førte en Gang til begge Sider. Jeg
fulgte Gangen til venstre, den var halvanden Meter
bred og lidt over to Meter høj. Det havde uden Tvivl
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krævet mange Aars strengt og taalmodigt Arbejde at
hugge en saadan Gang med Hammer og Mejsel gen
nem den hvide Klippe. Ved Enden af Gangen var
et lille, cellelignende Rum. Der laa en firkantet Sten
blok til at sidde paa, og der var hugget flere Huller
i Væggen til at sætte forskellige Dele ind i. I Døraabningen laa Resterne af en hensmuldrende Dør og
et klodset, rustent Dørhængsel. Over mit Hoved stod
et langt fransk Navn skrevet med sorte Bogstaver.
Det saa ud, som om en Mand til Tidsfordriv havde
holdt en Lampe op imod Loftet og med Lampens
osende Flamme havde skrevet Navnet. Uvilkaarligt
trængte det Spørgsmaal ind paa mig: Hvad mon
den lange skumle Gang og det mørke Kammer har
været brugt til?
Den 4. April 1915. Det var Paaskedag. Jeg laa
sammen med Andreas Andresen fra Hovslund i en
Jordhule ved Moulin. Vi var ellers begge livlige og
friske og sang meget; men Stemningen den Dag var
lidt trykket; vi tænkte begge paa de kære i Hjemmet.
Mine Hofteknogler var saa ømme, at de smertede;
det kom deraf, at vi ingen Halm havde at ligge i.
Det kunde hænde, at vi vaagnede midt om Natten
og ikke kunde holde ud at ligge, saa gravede vi et
lille Hul til at lægge Hofteknoglerne i, og saa »kørte«
vi lidt igen. Nu havde vi lige drukket Kaffe, og
mens vi nød den, blev vi enige om, at vi skulde have
en Sang; men først vilde jeg dog skrive et Brev til
Hjemmet, og jeg havde besluttet, at det skulde være
paa Rim, endskønt jeg aldrig havde prøvet det før;
men jeg begyndte bare.
I kære derhjemme paa Broagerland,
nu vil jeg fortælle jer lidt, hvis jeg kan,
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om, hvordan vi fejrede Paaskedag
hernede i Krigens vilde Jag.
Se, jeg og Andreas, vi ligger
tilsammen i en Hule og kigger
Paaskedagen den fjerde April,
sæt jer ind i vort Forhold, om I vil.
I Dag er det otte Maaneder, siden
vi drog fra Hjemmet og ud i Krigen.
Det var en trist og uhyggelig Tid;
men Haabet er endnu langtfra forbi.
Nu vil vi lige til at synge
om Fugle og Skibe, som gynge
ved Stranden derhjemme paa Bølgen blaa,
om Bækken og Dammen og den rastløse Aa.
Vi synger om Skove og Bjerge og Dale
og tænker: Hvad mon Hulen sagde, kunde den tale?
Det Spørgsmaal vil ingen af os besvare;
det kunde let virke paa os som en Mare.
Vor Hule er lille og snæver nok;
men vi ønsker slet ikke at ha' det saa flot.
Vi har et Par Hylder med Kaffe, Cigarer og Brød,
og naar vi har det, saa lider vi slet ingen Nød.
I Muren af Ler er en Pind til vort Tøj,
og hænger det ikke der, saa bli'r der Halløj.
Vort Leje er kun halvandet Straa,
alligevel fortrinligt at hvile paa.
Her sover vi og drømmer om vore kære derhjemme,
indtil Vagten kommer, aa, den slemme,
og raaber: Nu skal I op paa Vagt
henne ved Skydehullet og give Agt!
Der staar vi saa i Timer to
og smøger vor Cigar i Mag og Bo.
De Stjerner, som derhjemme gaar deres rolige Gang,
lyser ogsaa her over Mark og Vang.
Naar vi saa kommer ind i vor Hule igen,
siger vi gerne: Nu vil vi i Seng!
Saa lægger vi os paa venstre Side ned
og dækker os til med den højre, nu ved I Besked.
Vi to ere sunde og raske endnu
og haaber paa Gensyn; vi beder til Gud,
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at han til sidst vil føre os sammen
med dem, vi delte Alvor og Gammen.
Fuldtop har vi prøvet Krigens Dans;
til Slut en Hilsen fra
Andreas og Hans.

Den 12. April 1915. Om Aftenen den 6. April skif
tede vi Stilling. Kl. blev 11 1 /«, inden vor Afløsning
kom, og en Time gik endnu hen med at faa alting
i Orden. Alt imens begyndte det at regne. Natten
var mørk og kold, da vi forlod vor Stilling. Kun
Lyskuglerne, som blev skudt til Vejrs med en lang,
regnbueformet Ildhale bagefter sig, lyste ud over det
omstridte Land. I Førstningen gik det kun meget
langsomt fremad. Af og til gjorde vi Holdt, dog ikke
nok dermed, fire til fem Gange var vi gaaet fejl, og
hver Gang hed det: Omkring og samme Vej tilbage!
En Knurren og Banden var altid Svaret. Regnen
piskedes nu ned af Blæsten, som gjorde Vejret endnu
mere uhyggeligt. En halv Time stod vi paa Vejen,
førend man fandt den rette Løbegrav. Imens løb
Regnen os ned i Støvlerne, saa det gav et Svup ved
hvert Skridt. I Løbegraven var der lagt Brædder i
Bunden; men af og til var der en, som skred ned i
Hullerne ved Siden og stak Benene i Vandet til op
over Knæene. Et Gisp efter Luft og en drøj Ed var
det, der fulgte næst efter.
Til vor nye Stilling ankom vi gennemblødte, og
nogle var i den Grad tilsølet med Ler, at de lignede
Lerklumper. Klokken blev henimod 4, inden vi blev
færdige med Afløsningen, og Kl. 5 gik det af Sted
igen samme Vej for at hente Mad nede i Stenbruddet.
Desværre var Feltkøkkenet kørt bort, da vi naaede
Stenbruddet; det skulde nemlig være oppe i Byen
Nampcel, førend Dagen gryede, saa vi slap for varm
Mad denne Gang.
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Lige ud for vor Skyttegrav laa en Gaard, som var
totalt nedskudt; kun nogle faa gennemhullede Mur
rester stod tilbage; men i Skjul af dem havde »Frands«
flere Kanoner opstillet, med hvilke han ofte beskød
os helt uventet. Afstanden var kun 150 Meter, og
naar Skuddet gik af, var Granaten herovre næsten i
i samme Nu. — Lidt til højre for os nede i Dalen
laa en By; men deraf var ikke et helt Hus tilbage.
Et af Husene var bleven sprængt, derved var Sten
og Træværk fløjet henved 100 Meter ud over Mar
kerne. — Til højre for Byen havde Fjenden for lang
Tid siden foretaget et Angreb, som man tydelig kunde
se var mislykkedes. Der laa endnu 300 døde Fransk
mænd i Pigtraadshegnet, samt deres Kaptajn og hans
Hest. Stillingen der var meget stærk, den var ud
hugget i den hvide Kalksten.
Jeg havde nogle Gange været henne at besøge min
Skolekammerat, Hans Christensen fra Skodsbøl, og
Andreas Jessen fra Smølmark. Naar vi kom sam
men, talte vi altid vort sønderjyske Maal, og saa fore
kom det os, som var vi et Smut derhjemme. Vi saa
hinandens Fotografier og fik det sidste Nyt at vide
fra Hjemegnen. Det var ret nogle herlige Timer, vi
tilbragte sammen; men Pligten, den haarde, bitre Pligt
kaldte paa os. Med et kraftigt dansk Haandtryk og
med Ønsket: Paa Gensyn! skiltes vi.
Nu havde vi atter smukt Vejr hernede. Solen straalede hver Dag, og Skyttegraven var helt tør. Svalen
var kommen, og naar det i Middagstimen var roligt,
kunde jeg undertiden i Ny og Næ faa Øje paa den i
dens pilsnare Flugt. Den bragte da altid med sig et
Pust af kære Barndomsminder fra dengang, da jeg
legede hjemme paa Gaden, mens Svalen byggede Rede
under Kromandens Paptag over Indkørselen. Ja,
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Tiden var meget for smuk til at ligge dernede i Skytte
graven. Havde jeg blot været derhjemme, saa kunde
jeg da gøre Gavn; men dette her, det var mig inder
ligt imod.
»Frands« skød hver eneste Dag vort Brystværn ned,
og hver Nat skulde vi bygge det op igen. Sandsække
og Staalplader var for det meste skudt i Stykker. En
Dag skød han 6 Fuldtræffere ned paa vor Jordhule
uden dog at anrette nogen videre Skade. Vor Jord
hule var godt afstivet med tykke Bjælker, og der var
meget Jord ovenpaa. Naar der kom en Fuldtræffer
ned paa den, gav det dog et Stød i os, som naar et
Tog standser brat. Imens sad vi musestille og ven
tede taalmodigt paa, at Skydningen skulde holde op.
Hvis man opsøgte en anden Jordhule, vilde det kal
des Fejghed; men at blive tog slemt paa Nerverne.
Det værste var alligevel, at vore Pionerer og flere
Vagtposter længe havde mærket, at »Frands« gravede
og borede underjordiske Minegange ind under vor
Skyttegrav. Midt om Natten kunde man høre, hvor
ledes han huggede i den haarde Sten neden under
os. Det var med lidt uhyggelige Følelser, vi lagde
os til at sove i Jordhulen om Aftenen, og Tanken,
det varer vist ikke længe, førend »Frands« sprænger
os alle i Luften, blev ofte udtalt. Det var flere Gange
bleven meldt til Kompagniføreren, som dog ikke havde
villet tro det. Langt om længe fik vore Pionerer
Ordre til at grave Fjenden i Møde for at ødelægge
hans Arbejde. Og de gravede ikke mange Meter,
førend de stødte paa den fjendtlige Minegang, der
allerede var saa nær færdig, at de elektriske Led
ninger, som skulde antænde Krudtminen, var lagt.
Da de brød igennem til den fjendtlige Minegang, og
Fjenden saa sig opdaget, udspandt der sig en forbitret
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Kamp under Jorden, hvorved en af vore Pionerer
blev saaret i Armen. Efter Kampen overskar Pione
rerne de lagte Ledninger og barrikaderede Gangen
med Sandsække og troede nu, at Faren foreløbig var
forbi. Men »Frands« havde godt mærket vort Ar
bejde og havde derfor været saa snedig at lægge flere
Ledninger skjulte i Jorden, saa det ikke lykkedes
Pionererne at overskære dem alle. — En Eftermiddag
skete saa Sprængningen alligevel. Der var nok en
kelte, der mærkede ligesom en Jordrystelse, og man
sad og talte om, hvad det mon kunde være. Nogle
mente, at det var en stor Blindgænger, som var slaaet
ned i Nærheden. Men snart blev de underrettet om,
at Fjenden havde sprængt et Stykke af Skyttegraven,
og straks tog de fat paa at grave deres Kammerater
ud. Der var bleven 4 Sektioner begravet; men det
lykkedes 16 Mand at grave sig selv ud ved Hjælp af
smaa Spader, Spadserestokke, Sabler og andre Red
skaber, som de i Hast kunde faa fat paa. Fjorten
Mand blev draget frem som Lig. Redningsarbejdet
blev stærkt forhindret, og der blev tilføjet os yder
ligere Tab ved, at Fjenderne stadig beskød Ulykkesstedet
med Artilleri. — Næste Morgen blev der sprængt i
samme Grav lidt længere til venstre. Ved Spræng
ningen og Redningsarbejdet havde vi over 50 døde
og saarede.
Om Eftermiddagen var jeg henne paa Ulykkesstedet,
hvor der mødte mig et uhyggeligt Syn. Et stort, tragt
formet Hul paa godt 30 Meter i Gennemsnit gabede
mig i Møde. Det var gennemrodet mange Steder for
at finde de ulykkelige Kammerater. Rundt omkring
laa Bjælker og Stumper af Brædder fra de sønder
revne Jordhuler, og der var mange Blodspor af de
saarede. Ved begge Sider af Tragten var Skyttegraven
8
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af den stærke Jordrystelse styrtet sammen, saa Mand
skabet, som befandt sig i de Jordhuler, blev ogsaa
begravet. Iblandt dem var Feldwebel Blunk, som
havde været saaret 3 Gange i Forvejen; men ogsaa
denne Gang slap han godt derfra og kom ud i god
Behold.
Da jeg steg ud af Tragten, mødte jeg Andreas Jes
sen, som saa forundret op paa mig med de Ord:
»Men hvor har du dog været?« »Aa, jeg har bare
været nede i Tragten for at se, hvordan den saa ud.«
»Da er det et Under, at du er sluppet helskindet ud;
thi »Frands« har en Kanon indstillet til at skyde midt
ned i Tragten, og den har saaret mange.« »Har du
ikke været dernede?« »Nej, jeg gaar ikke derned,
undtagen det er min Pligt.« — Jeg fik en Hilsen gen
nem et Brev fra Andreas's Forældre, og han spurgte
mig, om jeg snart vilde med hjem paa Orlov. Der
var naturligvis ikke noget, jeg hellere vilde; men den
første Maaned kunde jeg ikke komme paa Tur. — En
Granat hvislede lige hen over os og slog ned bag ved
Skyttegraven. Vi skiltes. »Hils hjemme!« — »Paa
Gensyn!«
Den 19. April 1915. Vi laa i Kalkstenshulen ved
Nampcel. Hulen var rummelig; der stod baade Felt
køkkenet og Bagagevognene. Der var indlagt elek
trisk Lys, som var tændt baade Dag og Nat. Vi laa
i lidt Halm langs Siderne med Benene imod hinanden.
Luften var daarlig og trang derinde; derfor opholdt
vi os om Dagen saa meget som muligt i frisk Luft.
Den 17. April blev vi kaldt sammen af vor Kom
pagnifører, som fortalte os, at der var planlagt et lille
Foretagende mod »Frands«, som vi ogsaa skulde være
med til. Det var tænkt saaledes. Vort svære Artilleri
skulde bombardere de franske Skyttegrave, som i For
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vejen kun var tyndt besatte, i flere Timer. Saa skulde
der være et Kvarters Ro, som man troede Fjenden
vilde benytte til at kaste sine Reserver ind i forreste
Linie. Han var vel nok bleven klar over, at der snart
vilde følge et Angreb. Derefter skulde der atter bom
barderes paa de første Skyttegrave, saa man var tem
melig sikker paa, at der ikke vilde blive mange le
vende tilbage. Paa et aftalt Klokkeslet skulde saa en
Skyttelinie gaa frem til den 3. franske Skyttegrav og
besætte den. En anden Skyttelinie, bevæbnet med
Spader, Hakker og Skovle, skulde følge efter til den
første Skyttegrav og jævne den med Jorden, saa Fjen
den ikke mere kunde komme til at undergrave os.
En Trop blev bestemt til at befordre de erobrede Ma
skingeværer og Kanoner tilbage, og andre blev ud
peget til at transportere Fangerne, som vi muligvis
vilde tage. Vi var alle enige om, at Planen var god.
Næste Morgen blev vi purret tidlig ud og fik en
kraftig Portion Ærter og Flæsk til Davre. Nogle spiste
to store Portioner; thi som de sagde: »Det er maaske
sidste Gang, vi faar Ærter og Flæsk, og saa vil vi
have alt det, vi kan spise.« Vi fik saa en ekstra
Portion Flæsk med til Brødet, og Kl. 3 marcherede
vi af til Skyttegraven. Undervejs i et Stenbrud fik vi
Morgenkaffe, og saa gik vi før Daggry ind i Skytte
graven. Fjenden maatte jo ikke ane, at der var kom
men Forstærkning. Vi blev fordelt paa alle Jordhuler
og laa og drøftede Eventualiteterne ved Angrebet om
Aftenen. Mange røg, saa Tungen smertede, og spiste
alt det, de havde med; de vilde ikke gemme noget til
næste Dag. I Morgen? Vi vil ikke sørge for i Mor
gen. Vi lever kun i Nuet. — Dagen oprandt med
straalende Solskin. Det meste af Dagen var det stille
over hele Fronten foran os; kun en enkelt Vagt, som
8»
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maaske i Adspredthed har staaet og pillet ved Aftræk
keren, forskrækkede sig selv ved, at hans Gevær gav
et Knald.
Kl. 5 hørte vi en underlig orkanagtig Brusen gen
nem Luften, den kom nærmere og nærmere, man
spændte Nerverne og lyttede, det var, ligesom man
omklamrede med et fast Greb den Genstand, man
netop havde i Haanden, og Hovedet gik uvilkaarligt
ned mellem Skuldrene, mens man holdt Aandedrættet
tilbage. Med et frygteligt Tordenbrag forvandledes den
blide Stilhed til et Rædselsøjeblik, idet de store Pro
jektiler fra vore Kanoner susede ned ovre hos Fjen
den og udslukkede alt Liv paa den Plet, hvor de
sprængtes. — De store Projektiler kom nu hurtigt efter
hinanden, hylende og brusende gennem Luften, og
slog ned ovre hos den stakkels »Frands«. Det var
frygteligt. For hver Gang, en Granat sprængtes, for
der en Sitren gennem Jorden, som naar man har
heftige Kuldegysninger. Tiden blev forfærdelig lang.
Minutter blev til Timer, og Timerne var uhyre lange.
Det var med nogle sære, uhyggelige Fornemmelser,
jeg sad og afventede Begivenhedernes Gang. Nerverne
var overspændte. Hænderne begyndte at ryste, jeg
havde en Fornemmelse i Brystet, som om jeg kæm
pede mod en dyb Sorg, der truede med at bryde ud
i en voldsom Taarestrøm. Jeg sad i en Jordhule
sammen med 2 Mand mere, jeg holdt en lille Spade
i Haanden for det Tilfældes Skyld, at der skulde ske
noget, og vi talte netop om, hvor skrækkeligt det
kunde være at sidde derovre. — Aa! Et Lynglimt
et Brag, meget højere end alle de andre — og vi sad
alle tre som lamslaaede. En fransk Granat havde
ramt vor Jordhule. Bjælker, fyldte Sandsække og
Jord styrtede ned paa os. Vi var begravede. I et
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Par Minutter indtraadte en Stilhed, som kun findes
i Graven. Enhver af os troede, for saa vidt han
kunde tænke, at de andre to var døde og laa sma
drede ved Siden af. Min Haand famlede ganske me
kanisk efter min elektriske Lommelampe paa Brystet
og fik den tændt. Dens Lys formaaede ikke at gen
nemtrænge den Krudtrøg og Svovldamp, som vor
Hule var fyldt med; den lyste kun som en tændt
Cigar i Taage. Jeg kom først til Orde og spurgte de
andre, om de var levende endnu. Tøvende og lige
som bange for at høre deres egen Stemme svarede
de ja. »Er I saaret?« »Nej!« — Saa greb jeg den
lille Spade, jeg før sad med i Haanden, og som jeg
uden at vide af det havde givet Slip paa, og begyndte
med feberagtig Hast at frigøre Benene for den ned
styrtede Jord. Luften, som var fuld af Krudtrøg og
Svovldamp, truede med at kvæle os. Det blev uud
holdeligt derinde, og Øjnene fyldtes med Taarer.
Endelig fik vi et lille Hul ud i det frie, og Krudt
røgen trak ud. Snart havde vi Hullet saa stort, at
vi en efter en kunde knibe os ud. Da vi alle tre
var kommen ud, styrtede vi af Sted for at finde en
anden Jordhule. De store Granater brølede og hvi
nede forbi os, da vi løb langs hen i Graven, og Spræng
stykkerne svirrede fløjtende omkring i Luften. Fjen
den var bleven tirret og skød paa vor Grav som
rasende. Vi tumlede aandeløse ind i en anden Jord
hule, som i Forvejen var fuldt besat; men den over
hængende Fare gav baade Hjerterum og Husrum.
Jeg rystede paa Kroppen som et Espeløv; men jeg
tvang mig til at se rolig ud.
Længe fik vi ikke Lov til at hvile os her. Kano
nerne tav. Øjeblikket var kommen til Angreb.
Nu
skulde vi først hen til den gamle Jordhule for at
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grave vore Geværer ud. Da jeg kom ud i den Grav,
hvorfra vi skulde angribe, var den Sektion samlet,
som jeg skulde føre ud i anden Linie. Jeg sprang
op paa Brystværnet for at orientere mig. Saasnart
jeg fik Hovedet ud over Skyttegraven, blev der rettet
en saa forbitret Gevær- og Maskingeværild mod mig,
at jeg hurtigst maatte søge Dækning. Jeg prøvede
igen — samme morderiske Modtagelse. Tre Skridt
frem, det vilde være den visse Død. Nej, tænkte jeg,
ikke dø saadan, ikke kaste mig bevidst i Dødens
Arme. Jeg saa, at endnu var ingen stormet frem
paa hele Linien.
En rasende Pionérofficer kom
løbende med Revolveren i Haanden og »brølede til
os: »Hvem er her Sektionsfører?« Jeg stod ret og
svarede: »Det er jeg!« Han bandede og tordnede:
»Vil De skyndsomst se, at De udfører Deres Pligt og
stormer frem til Angreb!« Jeg sagde: »Det er umu
ligt at komme blot et Par Skridt frem, da vi ingen
Reserver har, og der er heller ingen gaaet frem endnu
paa hele Linien.« Han hævede Revolveren med et
Ryk og hvæsede ud mellem Tænderne: »Hund! Jeg
skyder dig ned, hvis du ikke gaar frem!« Jeg stir
rede ind i det korte, sorte Revolverløb, pressede Tæn
derne fast imod hinanden og knugede Geværet med
højre Haand som i Krampe. En underlig, stejl Trods
kom op i mig sammen med den Tanke: Om jeg dør
straks her i Skyttegraven eller om et Øjeblik to Skridt
foran kan omtrent falde ud paa et, og hvis han
skyder, saa dør han i samme Øjeblik, det ser jeg nu
paa mine Kammerater. Langsomt, men med Efter
tryk svarede jeg: »Gaa De foran, Hr. Overløjtnant,
saa kommer jeg bagefter!« Han blev bleg, og Øjnene
blev større; men højre Haands Pegefinger strakte sig
lige ud, og Armen sank. Uden at mæle et Ord mere
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gjorde han omkring og løb tilbage, idet han i Forbi
farten kastede et sky Blik til mine Kammerater. —
Lidt efter kom der Ordre til, at vi ikke skulde gaa
frem, men gaa tilbage til vor Jordhule igen og afvente
nærmere Besked.
Et Par Timer hengik i spændt Forventning om,
hvilke nye Planer der blev lagt. Kl. 10 fik vi til al
mindelig Glæde Ordre til at trække os tilbage til Sten
hulen ved Nampcel. Det lod vi os ikke sige to Gange,
men gjorde os straks rede. — Vor Skyttegrav saa
forfærdelig ud. Fjenden havde med sit Artilleri skudt
den halv fuld af Jord, og desuden laa forrevne Sand
sække, Skydeskaar og splintret Træværk rundt om
kring i et Kaos. Foran os i et Teltlærred blev der
baaret en haardt saaret. Det var min gode Ven, fri
villig Frits Wolf. Han var Ordonnans og skulde netop
til at gaa bort med en Ordre, da en af vore svære
Granater slog ned i vor egen Skyttegrav og saarede
ham dødeligt. Samme Granat dræbte ogsaa Kaptajnen
og Løjtnanten, som ledede Artilleriilden fra Skytte
graven gennem Telefonen. Kuglen var fra Kaptajnens
eget Batteri.
Ved Stenbruddet, hvor vi drak Kaffe om Morgenen,
blev Kompagniet samlet. Det var næsten mørkt, kun
Lyskuglerne, som af og til blev skudt til Vejrs, lyste
for et Øjeblik ud over den forvirrede Kampplads,
hvor alting for et Par Timer siden var i det vildeste
Oprør. Nu var det næsten stille, kun et enkelt Gevær
skud faldt. Men ud gennem Skydehullerne i Skytte
graven stirrede Vagterne aandeløst fremad i Mørket.
Da vi gik gennem Byen Nampcel, var de mørke
Skyer paa Himlen trukket bort, og Stjernerne tittede
frem. Maanen kom ogsaa igennem og lyste for os
Resten af Vejen. Jo længere jeg kom bort fra Skytte-
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graven, desto friere gik jeg. Det var en Følelse, som
naar et Bind, der er lagt stramt omkring Brystet, lidt
efter lidt bliver løsnet. Jeg rettede Ryggen og skød
Brystet frem. Benene ilede af sig selv fremad med
kraftige, faste Fodslag. Hvor Aftenen dog var smukt
Stjernernes Skin var saa lyst og mildt og Nymaanens
sirligt formede Halvcirkel skinnede fra Himmelhvæl
vingen som en Broche af Ædelstene paa et blaat
Bryst. Jo, Verden var smuk, og jeg vilde leve. Hvor
dan mon mine Gymnaster havde det derhjemme?
Mon vi nogen Sinde fik Lov til at gøre Gymnastik
mere? Bare vi snart kunde komme hjem! Jo, jeg
kommer jo hjem; det har jeg da aldrig tvivlet paa.
Saadan gik jeg og var hjemme i Tankerne, indtil jeg
blev kaldt tilbage til Virkeligheden ved Kommandoen:
Holdt! Træd af! Vi var ved Indgangen til Stenhulen.
Halvt med Uvilje kastede jeg Vaaben og Tornyster
ned i Halmen; de saa saa kolde og døde ud. — Vi
talte sammen endnu en Time om Dagens Begiven
heder. Der var 4 Mand, som havde set, at Granaten
slog ned paa vor Jordhule og begravede os; men de
gav sig ikke til at grave os ud, da de ansaa os alle
tre for døde. — Snart forstummede Talen, og vi lagde
os til at sove under det stærke Klippeloft, glade over
at være sluppet saa godt fra det hele.
Den 26. April 1915. Vi laa paa »La Carriére« og
levede meget godt; vi fik en Mængde Kakao, Sukker,
Fedt og Pølse. Jeg gik hver Morgen ned til Slottet
og nød Udsigten over den skønne Natur. Den brogede
Jagthund, som jeg en Dag gav et Stykke Brød, kom
hver Morgen springende og fulgte med. Vi var svært
gode Venner og blev fotograferet sammen. Artilleri
sterne havde slagtet en Hest, og de solgte mange
Hestebøf å 50 Pfennig. Bøffen blev hakket med
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Sidevaabnet, stegt i Fedt med Løg og spist med stor
Appetit. — Officererne havde det godt. De laa i en
smuk Stue med Spejl og Billeder paa Væggen, med
behagelige Stole og Seng. Vor Overløjtnant Hansen
holdt vi alle meget af; han var et prægtigt Menneske,
og vi undte ham det godt.
I Skoven huggede vi en Mængde Træ, som blev
brugt til at istandsætte den ødelagte Skyttegrav. Om
Søndagen havde vi Feltgudstjeneste nede i Skoven.
Den kraftige Salmesang lød meget smukt mellem de
skovklædte Bakker. Det var meget stemningsfuldt.
Skovbunden stod prydet med Anemoner, og over os
begyndte det friske, sarte Løv at springe frem. Præ
sten holdt en smuk Tale og forsikrede os paa det
bestemteste til Slut, at det meste af Krigen havde vi
bagved os, og at Sejren var vor.
Den 4. Maj 1915. Jeg laa paa Maven i en Hænge
køje, bestaaende af noget Hønsetraad spændt imellem
4 Pæle, og skrev. Vi var lige kommen tilbage fra
vor daglige Eksercits, som havde kostet os adskillige
Sveddraaber, da det var meget varmt. Nu laa mine
7 Kammerater ude i Toften i det grønne Græs og
røg Cigarer. — Vi laa 8 Mand der i et lille, umøble
ret Værelse i Byen Le Fresne. Byen var ikke videre
beskadiget af Krigen, og en stor Del af Civilbefolk
ningen boede der endnu. I Huset ved Siden af os
var der et Barn paa 2 Aar, som jeg holdt meget af.
Jeg spadserede ofte med Barnet paa Armen eller ved
Haanden. Moderen kunde godt lide det, hun be
gyndte at faa Tiltro til os; men hun tabte dog aldrig
den lille af Syne. Jeg syntes, det var saa rart at
tage et Barn ved Haanden; saa var det mig, ligesom
der var Fred i Landet, og det var nogle af mine
skønneste Timer. Jeg sad ofte under Hyldetræet med
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den lille paa Knæet og sang danske Fædrelandssange.
Det var underligt at tænke paa, at jeg maaske i Skytte
graven stod over for Barnets Fader.
Den 14. Maj 1915. Vi var kommen i samme Stil
ling som sidst. Den ene Dag gik som den anden
med at forbedre Skyttegraven og staa Vagt. Jeg gik
stadig 3 Gange daglig til Stenbruddet for at hente
Mad og Postsager. Ved Hjørnet af Løbegraven, som
førte ind til Skyttegraven, blev der hver Dag ophængt
en Kundgørelse, og deri kunde man læse en Sejr for
hver Dag.
Vore Underofficerer og særlig Feltpræsten havde
anbefalet os en meget god Bog, som hver Soldat
burde læse, sagde de. Bogen hed: Et Folk i Vaaben
og var skrevet af Sven Hedin.
Nu var vi forfærdelig kede af Livet dernede. Alle
vore Tanker, Samtaler og Haab drejede sig om Fre
den, og deri blev vi skuffet hver eneste Dag. Der
udover drejede Tanken sig kun om at spise og sove.
Desværre var der rundt om i Jordhulerne en Mængde
Utøj, som vi ikke kunde sove for om Natten. — De
fleste klagede over, at de laa og blev kolossalt dumme.
De laa kun dernede og saa de to nøgne Skyttegravsvægge og spiste og sov. Tankerne fik ingen ny Næ
ring, og de blev saa underligt afstumpede. Man kunde
ofte gribe sig selv i, at man havde siddet længe aandsfraværende og stirret ud i den tomme, nøgne Jordhule.
Pinsedag, den 23. Maj 1915. Jeg stod op med So
len og vaskede mig; det var jeg ikke bleven de sidste
14 Dage. Hvor frisk og glad man dog bliver ved at
faa sig vasket! Man ser meget lysere paa Tilværel
sen. Jeg gik ind med Haandklædet; men jeg kunde
næppe aande derinde i den menneskefyldte, tætte, lave
Stenhule, hvor der aldrig kunde komme frisk Luft
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ind. Mine Kammerater snorkede. Fuldt paaklædte,
med de lange Støvler paa Benene laa de med en lille
Haandfuld Halm under Ryggen i alle mulige Stillinger.
— Jeg tog min Lommebog og gik ud. Siegfried havde
faaet Ild under Feltkøkkenet og var ved at koge
Morgenkaffen. — I et halvt Hundrede Skridts Afstand
fra Stenbruddet satte jeg mig ned i det kraftige, grønne
Græs. Der var en gammel, forladt Artilleristilling, hvor
der havde staaet 3 Kanoner. Volden, som havde været
opkastet omkring Kanonerne, frembød en behagelig
Græsbænk at sidde paa. Der var fuldstændig Stilhed.
Vaabnene hvilede. Vist aldrig har en Majmorgen
gjort et saa ^velgørende Indtryk paa mig. Hvilken
Modsætning mellem den stinkende, snorkende Stengrotte og den blide, vaagnende Natur. Tusindfryd og
Anemoner stod ved min Side og drak af Duggen. So
len hævede sig langsomt op over Grusdyngerne af den
nedskudte Quenneviére-Gaard. Hvor er vi Mennesker
dog sunket dybt, at vi saadan ødelægger alt og løber
Storm imod hinanden 'som rasende Rovdyr. Men
denne Time gjorde mig godt, den hævede mig lige
som op over Krigens Uhygge. Tanken søgte de kære
i Hjemmet, og jeg var lykkelig ved Tanken om den
fælles Gensynsglæde, naar Krigen var forbi.
De to gamle Landeværnsmænd Jørgen Refshauge
og Christian Lvdiksen kom hen ad Vejen. Hulen var
nok ogsaa bleven dem for trang. Vi tog en lille Spad
seretur alle tre og gik, snakkende paa vort kære,
sønderjydske Modersmaal, om ad den nyanlagte, skjulte
Skovsti, der førte gennem Elme- og Birkekrattet til
Kløften. Den friske Skovbund og det nys udsprungne
Løv duftede af Sundhed og Sommer. En lille pik
kende Spætte fortalte os, at alt Fugleliv endnu ikke
var uddød her ved Fronten. — Da kom en Granat
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susende med taktfaste Drejninger gennem Luften og
eksploderede med et sønderrivende Brag, der forplan
tede sig som en rullende Torden om ad Kløften. Spæt
ten tav øjeblikkelig. »No vende vi om,« sagde den
høje, stovte Familiefader Jørgen Refshauge; »vi skylle
vor Familie o pas aa«. Saa vendte vi Ryggen til
Sommer og Sol og den skønne Natur og gik ind i
den modbydelige Stenhule.
Den 7. Juni 1915. Skrækkelige Timer havde vi op
levet det sidste Par Dage. Lige siden den 27. Maj,
da vi kom i vor forhenværende Stilling, var vi hver
Dag bleven bombarderet med svært Skyts. En Gra
nat gik ned i Nærheden af min Jordhule og fyldte
Skyttegraven i den Grad med Jord, at vi maatte ar
bejde med fire Mand hele Natten for at faa Graven i
Stand.
Den 6. om Formiddagen Kl. 11 blev der løbet Storm
mod os af nogle udsøgte, stærke Stormkolonner, lutter
Turkos og Zuaver. Angrebet blev udført med vældig
Kraft og Viljestyrke. Det var uhyggelige Følelser, vi
stod med, da de myldrede frem af deres Skyttegrave.
Der var ikke lang Tid til at tage Sigte; vi kastede
kun Bøssen til Skulderen og trykkede af. Jeg rystede
over hele Kroppen, saa jeg havde svært ved lade Ge
været. Foroverbøjede med lange Bajonetter paa Ge
været kom de gulbrune Skikkelser styrtende over imod
os. I Hundredevis blev de mejet ned af vore Gra
nater, som hyllede dem ind i en Sky af Krudtrøg og
Svovldamp. Jeg vil vist aldrig glemme det Syn. Vore
Artillerister fyrede saa voldsomt, som de aldrig havde
gjort før. Ved et Batteri havde Betjeningsmandskabet
endog kastet baade Trøje og Vest i Kampens Hede.
Zuaverne brød først igennem ved Løbegraven, ved
hvis Ende vi havde tre Kanoner staaende; de tog Ka
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nonerne i Besiddelse og dræbte hele Mandskabet. An
grebets Grænse var lige til venstre for vor Deling,
hvorfor vi udmærket kunde flankere Angriberne. Men
det vidste Fjenden meget godt og overøste os derfor
med en sand Regn af Shrapneller, saa det var os
umuligt at blive ved med Flankeringen. To Mand til
højre og en ved min venstre Side segnede ned fra
deres Pladser og var haardt saaret; som ved et Un
der slap jeg godt derfra. I Sektionen til venstre for
mig faldt to Mand. Friseren Peter Thomsen blev ramt
af en Shrapnel, saa Hovedet skiltes fuldstændig fra
Kroppen. En anden Shrapnel slog ned i Niels Han
sens Sektion, dræbte ham selv og saarede syv Mand;
kun en af Sektionen blev uskadt. Blandt de haardt
saarede var ogsaa Korporalens Broder. Vi havde 18
døde og saarede i vor Deling. Vor Løjtnant var ogsaa
falden, det har han vel anet; thi Dagen før solgte han
alle sine Ejendele, til hvem der havde Lyst til dem.
Da der nu ikke kom flere Angribere, gik jeg ind i
Jordhulen. Her laa Friseren Thiesen paa Maven i hef
tige Feberfantasier. Han var min venstre Sidekam
merat, men segnede, ramt i Ryggen af en Shrapnel.
I Tankerne saa han hele Tiden Zuaverne komme
stormende, og med den ene Arm fægtede han omkring
som for at værge for sig, mens han raabte: »Der er
de! Der kommer de! Fyr! Fyr!« Da jeg forsøgte
at berolige ham, rejste han sig op paa Knæene og
greb mig i Struben med et kraftigt Tag. Ved en smi
dig Bevægelse snoede jeg mig fra ham, og i samme
Øjeblik vendte hans Bevidsthed tilbage. Hans Øjne
saa spørgende omkring, idet han mumlede: »Hvad er
der sket? Hvor er jeg?« »Du er vist bleven saaret,«
sagde jeg, »kom, saa skal jeg forbinde dig.« Saa trak
jeg lidt forsigtigt Trøjen og Skjorten af ham. Det viste
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sig, at han havde faaet et dybt Saar i Ryggen og et
i Skulderen. Jeg forbandt ham, saa godt jeg formaaede, og fulgte ham lidt paa Vej til Stenbruddet,
for at han kunde komme under Lægebehandling.
Om Aftenen, da vi skulde hente Mad og var kom
men en Snes Skridt hen i Lobegraven, blev vi plud
selig overfaldet af svære Miner. Vi for alle 8 Mand
ind i en Jordhule; dog, i Gangen laa to faldne Kam
merater, dem maatte vi over. Jeg fik en uhyggelig,
kold Fornemmelse ned ad Ryggen, da Liget bevægede
sig under min Vægt. — Da jeg var kommen tilbage
med Maden, traf jeg Thomas Petersen og Nis Abra
hamsen. De var begge helt nedbøjede over, at Niels
Hansen var falden; han havde jo været deres aller
bedste Ven, lige siden Krigen begyndte.
Jeg var nødt til at staa Vagt den Nat, da vi havde
haft saa haarde Tab. Hele Natten vedligeholdt vort
Artilleri sin Ild. Det var et mærkeligt Skue at se
de mange Hundrede og atter Hundrede Shrapneller
sprænges i Luften og paa Jorden, og hvis det ikke
havde været saa alvorligt, kunde det sammenlignes
med et uhyre stort Fyrværkeri. — Redst som jeg stod
i mine Retragtninger, sprængtes en fransk Granat lige
foran mig, saa jeg af Lufttrykket blev slynget over
mod Ragmuren i Skyttegraven. Jeg samlede mig lidt
fortumlet op ^og gikj atter op paa min Plads. Fem
Minutter senere kom der en til og slog ned paa samme
Sted. Denne tvang mig i Knæ. Først da befalede
Korporalen mig at gaa hen til et andet Udkigshul.
Først henad Morgenstunden sagtnedes Ilden, og da
Dagen gryede, blev det ganske stille.
En tæt Taage laa udbredt over Jorden; den benyt
tede de nysgerrige til at spadsere rundt iblandt de døde,
som laa foran vor Skyttegrav. Man saa, at hver en
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kelt Mand havde været godt udrustet baade med Lev
nedsmidler, Skansetøj og Haandgranater samt Briller
og Masker for giftige Gasarter. Man takserede, at der
laa 700 Lig foran Skyttegraven, og der blev sagt, at
Fjenden havde tabt henved 20,000 Mand den Dag.
Vor 17. Division havde nemlig skudt sine Reserver
ned fra Flanken.
Mine Nerver var nu ved at blive alvorligt syge.
Jeg var træt i alle Lemmer og kunde ikke spise no
get, hvorfor jeg ogsaa var bleven meget mager. Jeg
havde indgivet en Ansøgning om at komme hjem paa
Orlov, og Kompagniføreren lovede, at jeg maatte rejse
den 19., altsaa om 12 Dage. — Om Middagen talte
jeg med Andreas Jessen fra Smølmark. Han var kom
men fra Orlov Dagen før og overbragte mig en Mængde
Hilsener fra Familie og Venner derhjemme. Ja, det
maatte dog være vidunderligt at komme hjem paa Or
lov og komme sammen med kærlige Mennesker igen.
Jeg savnede ofte en kærlig Haand, et kærligt Ord, et
kærligt Blik. Her var alt saa koldt og stygt.
Den Dag kom vore Reserver, som skulde kaste
Fjenden ud af vor Stilling. Men det var ingen let
Sag at tilbageerobre den tabte Stilling, og der maatte
stormes flere Gange. Nede ved Kløften var der hen
ved 100 af de farvede Kolonialtropper; men der blev
ingen af dem taget til Fange, da de havde dræbt vore
Artillerister. Nu led de samme Skæbne. — Ved Ar
tilleristillingen, hvor jeg sad og skrev den stille, straalende Pinsemorgen, saa det nu forfærdeligt ud. Der
laa saarede og døde Kammerater i Snesevis, som
havde farvet de hvide Tusindfryd med deres Blod.
Den 15. Juni 1915. Da vi kun delvis tilbageerob
rede vor tabte Skyttegrav, kom vi til at ligge i samme
Skyttegrav som Fjenden, ved Siden af ham. Der var
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kun en Barrikade af Sandsække imellem os, saa vi
var hinanden en halv Snes Meter inde paa Livet, og
der stod vi saa og bombarderede hinanden med Haandgranater og Miner. Vore Miner var frygtelige, de vejede
over 200 Pd. — Nu blev vi hver eneste Dag vold
somt beskudt af det franske Artilleri. Det blev for
hver Dag vanskeligere for os at faa Maden hentet, da
Løbegravene, som førte tilbage, ogsaa blev holdt under
Ilden. Men vi maatte af Sted, vi skulde saa at sige
løbe mellem Kuglerne.
Det var en haard Tid. Hver Dag jævnede de os
Skyttegraven med Jorden, og hver Nat skulde vi
bygge den op igen. Desuden fik vi ingen Søvn og
kun meget lidt at spise; vi kunde ikke spise noget
paa Grund af Sindsophidselse og Overanstrengelse.
Vi var saa udmattede og havde lidt saa haarde Tab,
at de Kompagniførere, som laa i Skyttegraven sam
men med os og nok vidste, hvad vi havde udstaaet,
saa sig nødsagede til at indgive en Ansøgning om at
blive afløst. En af dem ledsagede endog sin Ansøg
ning med de Ord; »Ifald vi bliver angrebet, kan vi
ikke holde Stillingen.« Der kom Besked tilbage: »I
skal holde den.«
Jeg laa i en dyb og solid Jordhule sammen med
to Mand. Der var godt og vel tre Meter Jord ovenpaa, og den var godt afstivet indeni med tykke Træ
stammer og saa rummelig, at vi kunde gaa oprejst
derinde. Her søgte der mange hen, naar Bombarde
mentet begyndte, da mange af de andre Jordhuler
var skudt itu. Under Bombardementet om Formid
dagen, da vi netop var 19 Mand derinde, kom der en
af de svære Granater og slog ned paa Hjørnet af Jord
hulen og bragte alle Vægge til at revne, saa de truede
med at styrte sammen. Det var godt, at Granaten
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ikke gik ned gennem Midten; thi saa var her bleven
en Massegrav. Men en til af samme Slags kunde den
ikke staa for. Tavse og stille stod vi sammentrængte
og saa paa hinanden. Af og til søgte Blikket hen
paa det svage Hjørne. Det var, ligesom Revnen ud
videde sig, hver Gang man saa derhen. Hver Gang
en Granat suste ned i Nærheden, skælvede Jordhulen,
og en Del Jord styrtede ned fra Loftet. To Mand stod
hele Tiden parate med en Spade, ifald det værste
skulde ske.
Saadanne Øjeblikke tog haardt |paa mig, jeg fik
Hovedpine, og Lemmerne rystede. Tankerne bevæ
gede sig kun langsomt og i en snæver Kreds. Men
man lyttede, lyttede — med tilbageholdt Aandedrag
og hver eneste Nerve spændt — efter de frygtelige
Projektiler, som med deres taktfaste Omdrejninger i
Luften fremkaldte en uhyggelig Hvislen, der ubarm
hjertigt nærmede sig os og endte med en dødbringende
Eksplosion i vor Skyttegrav.
Midt under Trommeilden om Middagen kom et
Par Mand af 4. Kompagni tilbage fra Stenbruddet,
hvor de havde hentet Mad. Iblandt dem var ogsaa
Andreas Jessen, som jeg kaldte ind i Jordhulen til
mig. Vi talte lidt sammen om de kære derhjemme, og
jeg fik en hel Mængde Hilsener med, som jeg lovede
at overbringe, naar jeg nu om fire Dage rejste hjem
paa Orlov. »Aa, kunde jeg bare rejse med dig,« sagde
han, »og saa faa Lov til at blive hj%mme; thi Af
skeden fra Hjemmet er rigtignok haard, kan du tro.«
Jeg forsøgte flere Gange at overtale ham til at blive
hos mig et Par Timer, indtil Artilleriilden havde lagt
sig lidt; en Anelse sagde mig, at han gik i overhæn
gende Fare. »Det kan jeg ikke,« sagde han; »jeg skal
hen til mine Kammerater med Maden; de venter efter
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mig, og jeg maa gøre min Pligt.« Vi sagde hinanden
Farvel og paa Gensyn! og da han gik, fulgte jeg ham
med et langt, bedrøvet Blik. Det forekom mig stadig,
at der vilde tilstøde ham noget; jeg kunde ikke slippe
denne Tanke.
Om Aftenen, da jeg var nede i Stenbruddet for at
hente Mad og Postsager, kom der en Bekendt fra 4.
Kompagni og fortalte mig, at nu var Andreas Jessen
falden. Han var falden omkring Kl. 37a, kun tre Ti
mer efter at jeg havde talt med ham. Jeg syntes, den
Skæbne var saa haard, saa jeg kunde næppe tro det.
Desværre var det sandt. Min Anelse havde ikke skuf
fet mig. — Forfærdelig nedtrykt og modfalden kom
jeg om Natten Kl. 2 til Skyttegraven med Postsagerne.
Da jeg kom ned i min Jordhule, var den tom. Hvor
mine to Kammerater var bleven af, ved jeg ikke. De
har sandsynligvis været bange for, at Hulen vilde
styrte sammen den Nat. Endskønt jeg ikke ha"\de
nydt noget i Dagens Løb, kunde jeg dog intet spise.
Jeg lagde mig til Hvile paa Lerbænken og svøbte Kap
pen omkring mig. Men det var mig umuligt at sove,
jeg laa og tænkte og grublede over min bedste Vens
Død. Han var mig en kær Ven, hjertensgod og op
ofrende. Han var lige bleven forlovet, før Krigen brød
ud. Han var eneste Søn, sine Forældres Haab og
Trøst, og skulde arve den ved flittigt Arbejde erhver
vede Gaard derhjemme. Denne Skuffelse vilde volde
hans elskede gamle Forældre usigelig Sorg. Nu var
hans Lidelser endt, nu laa han derhenne og sov den
lange Søvn. Han hvilede i fremmed Jord og vilde
blive glemt af en Del, men ikke af mig og heller ikke
af sin Afdeling, som han var en tro Kammerat i Fa
rens Stund. Vi vil tænke paa ham med Stolthed. Ære
være hans Minde!
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I det sidste Par Dage havde vi mistet 18 Officerer
og 1800 Mand; blandt de faldne var der tre gode Ven
ner og Skolekammerater alene fra min Fødeby Skods
bøl. Det er Hans Christensen og Brødrene Schwarz.
Mange andre Kammerater ligger begravede dybt nede
i Jordhulerne, uden at nogen bestemt ved, hvor de
ligger. Usigelige var de Kvaler, de maatte lide, idet
de langsomt, men uundgaaeligt kvaltes til Døde. Jeg
kunde ikke taale at tænke derpaa; det var mig, lige
som jeg visnede, som en lille, svag Spire en Frostnat
i April.
Det forekom mig, at det suste for mine Øren —
var det Hjertet, der stod stille? Nej, det var Virke
lighed, og det kom nærmere og nærmere og tog til,
som en Orkans vilde, uhyggelige Hylen. Med et øre
døvende, skrækindjagende Brag suste en stor Granat
ned for Indgangen til min Jordhule. Der fulgte et
skrækkeligt Lufttryk, som aabnede mig Munden, uden
at jeg dog kunde drage Aande. En lille, graagullig
Sky af Svovldamp hvirvledes ind, en brækket Bjælke
fløj tværs over begge mine Ben, og af de nedstyrtende
Jordmasser blev jeg begravet til op paa Maven. Det
hele kom i en saa uventet Fart. Jeg var som lamslaaet. Ubevægelig blev jeg liggende paa Ryggen —
over 3 Meter under Jorden — ganske alene. Min før
ste Tanke gjaldt Mor. Aa, du kære Mor, skal vi nu
aldrig genses mere? Jeg foldede mine Hænder og bad
et inderligt Fadervor. Saa var det, som om Tankerne
standsede. — Med et blev hele min fortvivlede Situ
ation mig klar. Jeg fik Lommelampen tændt og
søgte den lille Spade frem, der laa under Tornysteren,
som jeg havde brugt til Hovedpude. Med megen
Besvær fik jeg Benene gravet ud. Saa sprang jeg op
som et rasende, tirret Dyr, omklamrede den lille Spade
9*
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med et jærnhaardt Greb og borede den ned i Jorden
for hvert nyt Spadestik, jeg kastede bag hen i Hulen
for at frigøre den sammenskudte Indgang. Angstens
kolde Sved blændede Øjet; men jeg følte mig mægtig
stærk og var kun besjælet af den ene Tanke: Ud i
det fri, om Uvejret ogsaa er nok saa slemt.
Hvor længe jeg har rodet og raset derinde, ved jeg
ikke; men da jeg kom ud, skar Dagslyset mig i Øjnene.
Bombardementet var paa sit højeste. Skyttegraven
var omtrent jævnet med Jorden. Halvt sanseløs ra
vede jeg om ad den sammenskudte Grav uden at agte
paa de eksploderende Granater rundt omkring, Den
første Jordhule, jeg kom til, som ikke var skudt i
Stykker, var den, Maskingeværafdelingen havde. Næppe
var jeg kommen indenfor, saa brød jeg fuldstændig
sammen. Jeg blev hvid i Hovedet som et Lig, jeg
frøs, og Lemmerne sitrede som i et Krampeanfald.
En Underofficer gav mig lidt kold Kaffe af Feltflasken.
•— Foruden mig var der 10—12 Mand derinde. Der
blev ikke sagt mange Ord; kun en og anden ytrede,
at Franskmændene vist snart vilde komme. Vi anede
alle, at de vilde angribe os den Dag.
Vi blev overdænget med en sand Regn af store Mi
ner. De udøver en frygtelig moralsk Virkning. Miner
og store Proiektiler slog ned rundt omkring os, dog
uden at ramme vor Jordhule; den laa heller ikke
som de andre i Skyttegraven, men i en lille Sidegang.
Vore Geværer, som stadig skulde staa i Skyttegraven ?
for at vi hurtigt kunde faa fat paa dem ved et Angreb,
var alle begravede og begge Maskingeværer var baad e
skudt i Stykker og begravede. Hvad nu, hvis vi vir
kelig blev angrebet? Stumme laa vi og stirrede hen
paa hinanden som for at læse hinandens Tanker; mine
Tanker vandrede omkring mellem de kære i Hjem-
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met. Med udtryksløse Ansigter og duknakkede skulde
vi ligge her og tage imod den fjendtlige Artilleriild
uden at gøre den mindste Modstand.
Tre Gange havde Underofficeren stillet en Vagt op;
men tre Gange var en ung, modig Mand segnet død
bagover, ramt lige forfra af en Granat. Af og til løb
Jørgensen ud for at se, om de kom. Med et sagtnedes
Artilleriilden. Jørgensen løb atter ud for at se, men
kom i samme Nu tilbage med Rædselen malet i sit
Ansigt og raabte skrækslagen: »De kommer! De kom
mer!«
Med den sidste Stavelse paa Læben styr
tede han død om paa Trappen, ramt i Baghovedet af
en Geværkugle, som trængte ud gennem Panden. Et
Par Geværsalver fra 5—6 Franskmænd knaldede ind
i Hulen, dog uden at ramme.
Nu troede vi, at de vilde bombardere os med Haandgranater, og i saa Fald vilde næppe en eneste af os
slippe derfra med Livet. Vor Stilling var fortvivlet.
Skrækkelige Sekunder fulgte. Haaret rejste sig paa
Hovedet. Det var en Følelse, som om man mod sin
Vilje blev styrtet ned i en dyb Klipperevne. Vi sad
sammenkrøbne i det eneste Hjørne, hvor Kuglerne
ikke kunde naa os, og dækkede Hovedet for mulige
Splinter fra Haandgranater.
Vi havde ikke noget at forsvare os med og blev
derfor hurtigt enige om at raabe Pardon. Fjenderne
raabte tilbage, at vi kun skulde komme ud. Den
første, der kom ud, fik et Skud gennem Laaret. Jeg
kom næst efter og sprang ned i et dybt Granathul.
Nu kom de andre ogsaa og sprang ned i samme Hul
for at søge lidt Dækning mod den uhyre Regn af
Shrapnelkugler og Granatstumper, som vort Artilleri
lod falde mellem vor og den franske Skyttegrav. Det
havde nok mærket, at vi blev angrebet, og derfor
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lagde det et Bælte med Spærreild foran Graven. Her
tabte jeg al Sans og Samling; jeg husker kun, at lille
Thomas Petersen sagde: »Hvordan vil det gaa os?«
Pludselig kom et Par Franskmænd og stødte til os
med Bajonetten og gjorde os forstaaeligt, at vi skulde
følge dem over i deres Skyttegrav. Lige foran os
slog vore Granater ned, og Krudtrøgen steg til Vejrs
som en høj, uigennemtrængelig Mur, og dér skulde
vi igennem. Det har været en af mine uhyggeligste
Fornemmelser saadan at løbe hjælpeløs i vor egen
Artilleriild. Halvt vanvittig og som et jaget Dyr styr
tede jeg fra det ene Granathul til det andet.
Lige som vi skulde til at springe ned i den fjendt
lige Skyttegrav, aabnede de franske Senegalnegre en
morderisk Geværild mod os. En vild Panik opstod,
og vi flygtede alle til højre, forfulgt af en vanvittig
Kugleregn. Her faldt Thomas Petersen og Nis Abra
hamsen. Lidt længere fremme sprang vi ned i Gra
ven. Jeg var en af de sidste, og det blev mig befalet
at tage en af de saarede Negre paa Ryggen og bære
ham hen, hvor han kunde blive forbundet. Han var
haardt saaret i Hovedet. Blodet løb ham ud af Næse
og Mund og ned ad min Ryg. — Saa kom vi hen,
hvor Graven var fuld af disse Sydens vilde Sønner,
mest Negre og Turkos. De var rasende paa os og
udlod deres Vrede paa alle mulige Maader. De skar
Tænder og spyttede os lige i Ansigtet, slog os med
knyttede Næver og Geværkolber, saa der var flere,
som maatte lade sig forbinde. De tog vort Hovedtøj
og skar os alle Knapper og Skulderklapper af Trøjen.
De fratog mig ogsaa mit Ur, Pengepung og andre
Ting. Jeg rakte Haanden frem og bad, om jeg ikke
maatte beholde Uret. Men den sorte Æsel greb Bajo
netten med et uhyggeligt Grin om de røde, svulne
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Læber, der aabnede sig, saa de hvide sammenpres
sede Tænder kom til Syne, mens han tilkastede mig
et Blik, hvori der laa dødeligt Had. Han var ikke
til at misforstaa. Som bidt af et giftigt Kryb sprang
jeg til Side og løb.
Vi blev ført gennem lange Skyttegrave, stadig for
fulgte af de sortes vilde Plagerier. Nede bag en lille
Skov blev vi fotograferet, mens et Par af vore Shrap
neller eksploderede lige over os. I en Stenhule fik
vi lidt Vand at drikke, og saa gik det videre.
I den første By, vi kom igennem, var de franske
Beboere meget nærgaaende; de skændte, truede og
spyttede efter os. Alle Vegne, hvor vi kom igennem,
kom Folk løbende til for at se os, saa jeg tror nok,
at Fanger paa denne Egn har været noget nyt. Vi
var ialt henved 200 Mand og 2 Officerer. I en Skov,
hvor vi gjorde Holdt, blev nogle af de forskellige
Troppedele udspurgt af de franske Officerer. Saa kom
vi til et Slot, hvor vi blev lukket ind i en Slags Kæl
der eller Kølerum. End ikke her var vi sikre for
vore egne Granater. Der kom et Par Salver af de
svære Projektiler og slog ned i en uhyggelig Nærhed,
saa Jorden rystede. De var vistnok rettet efter det
franske Artilleri, som stod lige ved Siden af Slottet.
Efter at vi var bleven grundigt undersøgt, og alle
Papirer og Lommebøger var taget fra os, blev vi
stillet op i Kolonne, de saarede bagérst, og saa gik
det fremad igen. Vi havde en Del arabisk Rytteri
med som Bevogtning. Det kunde ogsaa nok gøres
Behov; thi ellers havde den rasende franske Befolk
ning sikkert gjort os Fortræd. Vi gjorde Parade
march, idet vi gik forbi en højtstaaende Officer. Det
maa utvivlsomt have været et morsomt Syn for Be
folkningen, især Synet af os, som var saarede. En
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af os gik med begge Støvler i Haanden, en anden
haltede paa det ene Ben, og jeg haltede paa dem
begge. Vi var ogsaa Genstand for den største Op
mærksomhed, som udløste sig i en skadefro Latter
fra Tilskuerne.
Da vi kom til Forbindingspladsen, blev vi taget
under Lægebehandling. Først nu randt det mig i Hu,
at jeg havde faaet et Bajonetstik i venstre Side, da
jeg laa i Granathullet foran vor Skyttegrav. Jeg havde
ogsaa flere Gange haft en Følelse af noget halvstift,
halvklæbrigt ned ad venstre Side, men under min
Aandsfraværelse ikke agtet derpaa. Saaret var lige
over det nederste Ribben, heldigvis dog ikke dybt.
Men Benene smertede og var meget ophovnede af
den tunge, brækkede Bjælke i den sammenstyrtede
Jordhule.
Efter endt Forbinding blev vi glad overrasket ved
hver at faa et Stykke Smørrebrød, som var det eneste,
vi havde faaet at spise den Dag. Saa blev vi laast
inde i en gammel Lade og fik noget Straa og et
Dækken at ligge i. Det gjorde usigelig godt at lægge
den mishandlede Krop ned i lidt Halm. De for mange
Aar siden hvidkalkede Vægge saa saa venlige ud —
og der var ingen Kanontorden. Det var, ligesom jeg
gik ind til et nyt Liv.
Med hvilken Tilfredshed og Glæde jeg her lagde
mig til at so\% kan jeg ikke skildre. Imod Skytte
graven var her et Paradis.

