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D

en 11. Maj 1915 blev jeg indkaldt som Rekrut. Vi
mødte i Flensborg; vi var vel en 400 Mand. Da vi
var mødt, blev vi stillet op i Rækker i Kaserne
gaarden, vi blev saa fordelt i flere Afdelinger og trans
porteret videre, nogle til Husum, nogle til Høyer og
Haderslev og andre til Alabenraa.
Jeg kom med til Aabenraa; da vi var ankommet
dertil, blev vi igen stillet op og talt.
Men hvad for noget? Der manglede jo en Mand, og
hvem var det? Simmon Brokager, en ren Børste, han
var sprunget ud af Toget.
Nu kan det nok være, vi blev skældt Krukken fuld.
Der kan man se, hvad det er for Danskepak, man har
med at bestille; men vi skal nok faa slebet det Danske
ud af Livet paa Jer.
Vi blev indkvarteret paa Hotel Stadt-Hamburg, det
blev indrettet til Belægningsstuer til ca. 100 Mand.
Da vi havde været der et Piar Dage, gik det rigtig
løs. Jeg skal lige mene, at de holdt Ord. Vi blev slebet
godt til. Det blev os strængt forbudt at tale Dansk, men
det gjorde vi jo alligevel. Vi fik det s a a at føle.
En Aften blev vi, medens vi laa i Sengene, kaldt ud
i Haven i den bare Skjorte og maatte exercere i en Time.
En Dag blev vi overraskede i at tale Dansk paa
W. C., og det fik vi rigeligt betalt; til Straf maatte vi
hente vores Tandbørste og Sæbe, vi maatte saa skure
W. C. med Tandbørsten, til det var kridhvidt; saaledes
blev vi straffede, hver Gang vi talte fDansk, indtil vi
k/>m ud i (Eelten.
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Simmon Brokader, var indfanget og kommet til Kom
pagniet igen; men der ventede ham en lang iStraf. Da
han ikke var uddannet, fik han tre Dages Fængsel med
et Brød og en Krukke Vand, derefter tre Dages Exercits,
de; paa i Spjældet igen, og s aal ed es blev det ved, indtil
vi skulde i Felten. Men hver Gang han kom ud af Spjæl
det, sagde han til os: Mig kan den tyske Ørn ikke
skræmme.
Den anden August 1915 om Eftermiddagen, Kl. 3, blev
hele Kompagniet opstillet paa Torvet med: fuld Feltudrustning. Regimientsmusiken blev stillet op foran Kom
pagniet og spillede »Deutschland. Deutschland über
alles«, og imens samlede Folk sig, Fnge og Gamle, alle
havde Hænderne fulde af Gaver og delte det ud imel
lem os.
Kl. 3K marcherede vi af Sted til Banegaarden, hvor
vi blev stopptet ind i Kreatur- og Godsvogne, ca. 40 Mand
i hver. Saa dampede vi af med Rusland som Maal.
Den første By, vi holdt ved, var Flensborg, der blev
en Del Vogne koblet til Toget med Rekrutter, som ogsaa
skulde med.
Paa Perronen stod Røde Kors og uddelte Spegepølse,
Chokolade, Cigarer, Cigar eft er o. s. v.
Spegepølserne h ængte vi uden for Vinduerne paa
Toget.
»Ja, hvis Krigen var saaledes, skulde vi nok klare os.«
Men vi fik snart at mærke, hvad Krig var for noget.
Efter tre Dages uafbrudt Rejse naaede vi den østrig
ske Grænse, der begyndte Togene at gaa langsomt, for
Banerne var d'aarlig't vedligeholdt. Paa Gennemiejsen i
Østrig kom vi forbi mange S m a a b y e r , hvor alle Børn
stod langs Banen og,skreg Gieba (Brød).
Saaledes gik det gennem hele Galicien. Spørgsmaalet var, hvor blev vi losset ud?
Men det kunde ingen af os svare paa. Det varede dog
ikke længe, saa kunde vi se, hvor Russerne havde været.
Vi kom gennem Ruiner af Byer, og til alle Sider laa
Skyttegrave med alle Slags Krigsmateriale, og hist og
her laa endnu en Russer og bed i Græsset.
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Vi kom saa til en større By, da vi kørte ind paa Sta
tionen, saa man intet til den, den var kun Ruiner. Et
Skilt hang- paa Ruinerne ved et Søm, paa Skiltet stod
Byens Navn: Krakau. Det var en befæstet By og
laa lige op til den russiske Grænse. Der blev vi læm pet
af. Vi blev saa indkvarteret i e-n nedbrændt Sukker
fabrik, der laa midt i Byen. Da vi var traadt af, gik vi
ud lor al se Byen; men det var et skrækkeligt Syn, man
fik at se. Det var, som kom man ind i en By. aer var
hærget af en mægtig Brand, og de fleste Huse laa i
Ruiner. Masser af Befolkningen boede i Kælderen, der
var skaanet.
Paa Torvet stod mange Kvinder og Børn og græd. Jeg
gik hen til en af de unge Piger og spurgte, hvad der var
i Vejen, siden de alle græd?
Jo, siger (hun, for et Par Dage siden har Russerne
været her og bortslæbt min Fader!
Er det da saaledes stillet med: dem alle?
Ja, de har ogsaa bortført mange unge Piger. Jeg havde
gemt mig oiede i vor Kælder og sat en gammel Tønde
over mig.
Kunde du saa skjule dig der?
Ja, for over Bunden havde jeg lagt Kartofler.
Var Russerne da -nede i Kælderen?
Ja, de var der med fem Mand og drak Vutki (Brænde
vin) til de var fulde. Saa sagde die: Nu maa vi op og
se, om vi kan fange os en lille Maruska (Pige).
Men de kom ikke engang paa Benene, før Tyskerne
var der og tog dem til Fange. Paa den iMaiade blev jeg
frelst.
Næste Dag var vi igen paa Torvet, for der var
noget at se.
Kvinderne kom paa deres bare Ben med et Lage-n
paa Ryggen, da de spredte det ud, var det fuldt af
Grøntsager o. s. v.
Der var en livlig Handlen, men knapt med Penge.
Tredie Dag af nmrs che red e vi ind i Rusland imod Fa-stningsbyen Ivangorod. iDet var en besværlig Tur dertil.
Vor Proviant var sluppet op, og Vand var der ikke.
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Vi begyndte at længes efter vore Fædrehjem; men jo
længere vi kom ind, desto værre 'blev det.
Vi ti a a ©de imidlertid Byen Ivangorod, men merl torre
Halse, saa Tungen klæbede sig faist i Munde-n.
iDen første Brønd, vi fandt, stormede vi for at slukke
den brændende Tørst. Men paa Posten hang et Skilt,
hvorpåa der stod »Kolera, ikke* drikke Vand i ukogt
Tilstand«. Det var en slem Skuffelse; men vi drak allige
vel. Tørsten var for stor, vi kunde ikke modistaa det;
men mange fik Sygdommen og maatte bøde med 'Livet.
Næste Dag kom vi til det Regiment, vi skulde høre
til (Infianteriregiment 91, Oldenburg). Jeg kom til syven
de Kompagni. Vi slog saa Telt op og lagde os til Ro for
at sove, da vi var meget trætte. Men da jeg havde sovet
et Par Timers Tid, mærkede jeg en Kløe paa Kroppen
og kunde ikke forstaa, hvad det var.
Jeg spurgte en af de gamle Soldater: »Hvad er det,
der bider?«
»Ja-, hvad er det; det er Lus, Du!«
Han knappede isin Frakke op og viste mig den; og den
var stuvende fuld af Lus. Paa en Gang hører man en
Mand raabe: »Hent Kaffe!« Jeg spurgte, hvad er det foi
en Mand, der staar og skraaler.
»Det er Underofficer iDymling, der har Tjeneste.«
En Mand fra hver (Deling skulde træde an med to smaa
Feltgiiyder (i hver Gryde gaar 2 Liter). De to Gryder var
bestemt til ni Mand.
Det gamle Mandskab tog først, .saa vi maatte vente til
sidst. Der blev kun Kaffegrums tilbage til os. Da vi hav
de kigget lidt paa Kaffegrum se-n, maatte vi træde an til
Appel med Reserveproviant, som vi kun maatte spise
paa Befaling i den yderste Nad. Den bestod af en Daase
Konserves paa 250 Gram iFlæisk og to- smaa Posei Be
skøjter, tilsammen 500 Gram. Men de fleste af os, dei
iblandt jeg, havde spist den under Vejs.
Nu var vi jo meget da årligt stillede.
En Korporal kom hen til mig og spurgte: »Hvor har
du din Proviant?«
»Den har jeg spist.«
»3 Dage!«
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Den gaar godt; alt det nye Mandskab, der havde spist
Provianten, maatte alle bøde 24 Timer bunden til et
Træ uden Spise og Drikke i en brænd ende Sol. Tørst og
Sult meldte sig, men der vankede ikke noget. Da vi hav
de sonet vor Straf, kunde vi lige naa at spise et Stykke
Brød og drikke en Slurk Vand.

SULTENDE MENNESKER I EN POLSK BY
Regimentet brød da op og marscherede mod Fronten.
Da vi havde marscheret 35 Km., var vi ved Fronten;
det var den 30. Juli 1915 om Aftenen.
\ i maatte strax rykke ud i en lang Linie med en Me
ters Mellemrum. Saa marscherede vi langsomt frem til
tidlig om Morgenen og stødte saa paa Fjenden med Kom
pagniets højre Fløj.
Hurtig lagde vi os alle ned og søgle Dækning ved at
grave et Hul. Medens hveranden Mand gravede, skød
Resten paa Fjenden.
Der blev sendt e-n Patrouille u-d paa tre Mand for at
undersøge Fjendens Styrke. De kom med det Resultat,
at Fjendens Linie ikke var stærkt 'be,sat.
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Befalingen kom, at vi skulde storme Fjenden.
Bajonetterne blev /plantet paa, Geværet.
Kanonerne satte sig i Virksomhed, da de havde raset
i 10 Minutter, -begyndte Fjenden at vige. Vi satte efter
ham, og da han saa, vi kom med opplantede Bajonetter,
satte han i vild Flugt og lod iSaarede og Døde og en hel
Del Krigsmateriale i Stikken. Det meste af Dagen var vi
ham i Hælene; vi maatte saa standse, da vi var udmat
tede og manglede Søvn. De Saarede og Døde blev talt. Vi
Vi havde da 6 Dræbte og 20 iSaarede, det var den første
Dag i Kampen med Russerne; den blev udfægtet den
31. Juli 1915.
Den første August om Morgenen blev der sendt en Pa
trouille ud; men den kunde ikke finde Fjenden. Vi marscherede bagefter ham i fulde 19 Dage uden at se ham,
livorpaa vi fik Afløsning af Infanteriregiment 92, og tog
Retning mod Byen Bjelsk, der slog vi Teltene op i en
Have og fik saa Kaffe og kunde lægge os til Hvile, men
•Sulten plagede os mere, end Hvilen hjalp, hvorfor vi gik
i Byen og rekvirerede os noget at spise.
Det første Sted, jeg og min Kammerat kom til, var
et jødisk Bageri. Jøden havde lige stukket Brod i Ov
nen, saa vi vilde vente, til IBirødet var bagt, men imedens
kom der flere Kammerater; da der var gaaet en halv
Times Tid, kunde vi ikke holde os længere for Sult, vi
havde heller ikke faaet Brød i en Snes iDage, og fristede
af den dejlige Lugt tog vi hele Ovnens Indhold med
Storm. Det varede kun et Øjeblik, før Ovnen var tom, og
Bageren rendte sin Vej af bare Forskrækkelse.
Der fra gik vi hen til en Vinhandler og forlangte et
Par Flasker Vin; men han vilde have 20 Mark for en
Flaske. Vi syntes, det var formeget, og saa vilde vi
smage først; og vi smagte Flaskerne tomme, smed 4 Mark
paa Disken og gik vor Vej.
Saa tog vi Vejen hjemad. Da vi var naaet Halvvejen,
kom vi til et Træskur, der var nogle, der talte derinde;
vi vilde se, hvad der var paa Færde. Vi kiggede ind
ad en Revne og saa en hel Flok Jøder forsamlede om en
ny slagt et Ko, som Præsten havde slagtet.
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De blev enige om, at den skulde hænge til den næste
Dag, saa den blev kold.
Men det benyttede vi os selvfølgelig af. Og om Aftenen
gik vi he<n og skar alt Kødet af Benene, saa der kun
hængte det nøgne Skelet tilbage til Jøderne, som vel nok
er bleven højligt forbavsede, da de er kommet om Mor
genen.
Men hvad skulde vi gøre? Sulten drev os til at stjæle,
hvad der kunde spises.
Naa, da vi havde hvilet os lidt og stillet Sulte-n, havde
vi naaet den 26. August og maatte ud mod Fjenden igen.
Han laa mellem Bug og Jaciolda (to Floder).
Paa en Sandbakke laa vi over for Fjenden, der havde
en fast Stilling lige foran em Skov.
Vi havde en Eng imellem os, hvor der stod en Masse
Høstakke, dem stak Bussen i Brand for at dække sig i
Bøgen, saa de kunde komme ind til vor Stilling. Men
vi opdagede dem og fik fat i Geværerne. Til vor Forbav
selse var de fyldte med Flyvesand, saa vi ikke engang
kunde lukke Laasene op. Saa maatte vi klare os paa en
anden Maade. En Del kastede med Haandgranater, me
dens andre af os ordnede Geværerne. Da de var i Orden,
stormede vi den russiske Stilling; men vi naaede ikke
mere end midt ud i Engen, hvor der var sumpet og eoi
Aa samt et godt Lag af Fjendens Kugler, saa vi maatte
lilbage i Stillingen.
Der laa vi til den 11. September 1915; da blev vi af
løst igen og gik til Bjelostok, hvor vi laa i 14 Dage i
Kvarter.
Vi blev inddelt i Vagthold med 3 Mand og e>n Korporal
til Vagt ved Kommandørens Bolig. Hvert Hold havde
Vagt i 3 Dage ad Gangen med 2 Timers Vagt og 4 Timers
Frivagt.
Min vagthavende Korporal var en doven Slubbert om
Natten; han satte Vagten til at kalde op til næste Vagt,
noget, han selv skulde gøre. En Aften, da jeg gik Vagt
fra 9 til 11, fem Minutter før Vagten var omme, gik jeg
hen for at kalde paa Afløsningen. Mein da jeg havde
naaet Vagtstuen, raabte Kommandøren uheldigvis efter
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Vagten, men da jeg- ikke var paa Posten, turde jeg- ikke
svare, men da han r a ab te tredie Gang, var jeg naaet
Halvvejen hen til Posten og raabte: »Hier!« (Her!)
Komt hier!
Da jeg kom der hen, sagde han: So, du bist einer von
der dänischen Lymmelen. (Naa, du er en af de danske
Lømler.) I er ikke bedre værd end skyde en Kugle for
Panden.
Jeg blev beordret til at hente hele Vagten, 0 g da vi
kom, blev vi godt udskældt, afløst om Morgenen og
truede med at komme paa Fæstningen, men Sergenten,
Gyldenstein, fik udvirket, at vi blev.
Straffen var ogsaa haard nok, den bestod i 2 Timers
Exercits med Tornystrene fulde af Kampsten. Og naar
-vi var færdige med den Omgang, kunde vi knapt kravle
hen i Kvarteret.
Det var min anden Straf i Felten.

EFTERAARSSLAGET I CHAMPAGNE
FRA 29.-9. TIL 11.—10. 1915

D

em 24. September brød vi op fra vort Kvarter og- tog
med Toget fra Bjelostok uden at ane, hvor vi kø te
lien. Først da vi naaede den tyske Grænse, var vi klare
over, at Maalet var Frankrig.
Efter 4 Dag i es Kørsel blev vi en Nat sat af Toget ude
paa Banen og marscherede saa afsted uden at vide, hvor
vi var, før om Morgenen, da vi gjorde Holdt og laa 100
Meter fra Skyttegravene i en Kalkgrav, hvorfra der gik
en Løbegrav ud til den første Skyttegrav.
Der g-ik vi strax efter ud og afløste det bayerske
Regiment.
De første Par Dage, vi laa der, faldt der aldrig- et Skud
fra nog'en af Siderne, saa vi syntes næsten, der var Fred,
hvis ikke de uhyggelige Syrn af døde, halvraadn© Sol
dater havde ligget paa Terrænet mellem Skyttegravene.
Den tredie Dag oprandt med et enkelt iSkud. Op ad
Dagen begyndte det for Alvor med alle 'Slags Katnoner,
Minekastere, Mitrai Iløser. Vi talte sammen om, at nu
kom Franskmanden og stormede. Vi ordnede vore Pa
troner, saa vi lige kunde nappe dem, og satte Fæqighætter i Haandgranaterne, tO'g Hjelmen paa, saa var vi
klar til at modtage ham.
Vi ventede, og det blev Aften; men der var ingen
Franskmand at se. Vi fik Befaling til at optælle vore
Saarede. Da vi fik dem talt, havde vi 25 Døde og 13 Saa
rede, saa det svandt godt i Kompagniet; vi var 100, da
vi kom der ud.
De Døde hev vi op paa Skansen oven for Graven, og
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de Saarede, der kunde gaa, maatte selv liste tilbage. De,
de ikke kunde, maatte blive, Hjælp kunde de ikke faa.
Om Natten maatte vi udbedre det, Fjenden havde
skudt itu, men Kuglerne faldt lige tæt endnu; saadan
en Regn var vi ude for i 72 Timer. Og Kompagniet var
svundet ind til 45 Mand.
Tidlig om Morgene-n blev en Ordonnans sendt tilbage
til Reserven og kom med 25 Mand, alle paa atten Aar,
og de havde aldrig set en Skyttegrav! eller Fjende. Nogle
af dem gav sig til at græde og vilde hjem til »Mor«, da
de fik det Syn der ude at se.
De var lige kommet i Graven, da Franskmanden kom
og det i store Skarer, det halve Antal var Negre.
Nu begyndte vi først at skyde. .Sergenten skød tre røde
Lyskug'ler i Luften, og vort Artilleri var paa Post (tre
røde Lyskugler betyder: Fjenden angriber). De Kanoner,
som Fjenden ikke havde ødelagt, blev sat i Virksomhed,
og det var mange.
Men vi holdt os dækkede, medens de stormede irem
til en 10 Meters Afstand, saa begyndte vi at skyde, for
saa blev Træfferne bedre. Men Fjenden blev ved at gaa
frem, og da han var et Par Meter fra, bugie vi Haandgranaterne, som Franskmændene samlede mange op af
og hev dem tilbage til os, fordi det nye Mandskab, vi
havde faaet, trak dem af og ka,stede. Det maatte de
ikke. De skulde tælle til tre, naar de var trukket af, og
saa kaste.
Men Haandgranaterne blev alligevel Franskmændene
fer varme, saa de gik tilbage. Fat i Bøssen og enilnu en
Mand' paa Kornet. Det Angre'b blev godt klaret. Vore
Tab var kun 7 iSaanede og 4 iDøde ved Kompagniet.
iNatten gled hen som sædvanlig med at udbedre, hvad
vi fik ødelagt om Dagen. Naa, (Fjendens Kanoner knal
dede godt til henved 8/4-Tiden, saa st-c- mede de igen.
Men nu kneb det for os, for vi -havde jo mistet nogle
i Gaar, og en Del Saarede havde vi jo ogsaa. Forstærk
ning fik vi intet af. De kom helt ned i Graven enkelte af
dem, og da gjaldt det Livet. I Løbet af en halv limes Tid
hnvd? vi ligegodt klaret dem, og vi var Herre i Gra
ven igen.
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Da Fjenden gik tilbag-e, vilde en 30 Mand søge Dæk
ning bag e>n lille .Forhøjning, men det blev deres Død —
en Granat el og ned imellem dem, og da saas et forfærdaligt Syn, Arme, Ben og Hoveder, ja halve Mennesker
tløj rundt i Luften og ned i Graven til os.

DE VAADE LØBEGRAVE

Klokken. 5 blev alt stille igen, som om intet var sket;
men Synet af de Døde fortalte os, at vi var midt i
Rædslerne.
Allerede tidlig om Morgenen kom Fjenden igen; men
da var det de Sorte. Og ud for 6te Kompagni gik de igen
nem og faldt os i Ryggen, men saa spillede vore Maskin
geværer op, og da hjalp det. En Del af dem faldt, Recten
stak Hænderne op i Vejret, og vi tik 200 Fanger og 30
Døde, alle Sorte.
'Men det var værre henne hos 6. Kompagni, der sad
•de Sorte i Graven, og vi giav hinanden et godt Lag
Haandgranater i 2 Dage; faa dem ud kunde vi ikke alene.
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Men ud skulde da, der blev sendt en Ordonmans til
Reserven, saa kom der en Løjtnant med en ,St ormtrop
• aa en 30 Mand; de sværmede ud paa en Linie, storme
ns og tog Graven. Der sad 6 Mand af 6. Komp. endnu,
men de 2 havde faaet Ørerne skaaret af, og det var de
Sortes Væik. Hele Strækningen var belagt med Faldne,
cg vi var forsultne og tørstige, saa vi besluttede at se,
hvad den faldne Fjende havde i Tornysteret. Der var
Franskbrød cg Daasemad og Cigaretter; det var vor Kost
i mange Dage, vi var fo.rsultede som Tigre.
Den 11. September b.ev vi afløst, og vi gik tilbage uden
Gevær og Tornyster; vi manglede Kræfter til at tage
det med.
Den 12. September 1915 blev Regimentet samlet og
talt op, og da var der kun tilbage af 1. Komp. 25 Mand,
2. Komp. 16 Mand, 3. Komp. 40 Mand, 4. Komp. 36 Mand,
5. Komp. 29 Mand, 6. Komp. 4 Mand, 7. Komp. 14 Mand,
8 Komp, 321 Mand, 9. Komp, 23 Mand, 10. Komp. 25 Mand,
11. Komp. 50 Mand og 12. Komp. 46 Mancl. Vi var 1500
Mand, da vi rykkede der udi, og vi var 345, da vi kom
tilbage, saa det var store Tab, vi havde, men vi holdt
Stillingen. Senere brød Franskmanden igennem og tog
en hel Del til Fange. Det var i det store Champagne Slag.

STILLINGSKAMPENE OP TIL AI SNE
FRA 29.-10.-15 TIL 16.-5.-16

I

otte Dage var vi tyve Kilometer bag ved Fronten, der
blev Kompagnierne udfyldt. Vi fik nye Klæder, Vaaben og blev i det Hele feltmæssig udrustet, men i de
Par Dage kunde vi ikke engang faa Lov til at hvile os;
vi maatte exercere fra Morgen til Aften.
Den 29. Oktober 1915 afmarscherede vi til Fronten, og
vi kom i Stilling lige ved Byen Caronne; en smuk Egn,
der var Skov og store Bakker. Imellem os og Fjend en
var der en stor Eng, ca. en Km. bred og saa lang, at vi
ingen Ende kunde se paa den. Engen var beplantet med
Æble-, Pære- og Blommetræer, og al den Frugt var
moden, da vi kom -dertil.
Om Aftenen, naar det blev mørkt, listede vi os ud og
fyldte Lommerne; saaledes gak der en Maaneds Tid, og
det var jo gode Dage. Man hørte ingen Skud der i Nær
heden. Men saa kunde Tyskerne ikke holde sig længere.
De vilde over til Franskmændene og se, hvordan de
havde det. Min Korporal fik Ordre Kl. 5 Eftm. til at tage
sin Deling og 24 Mand til samt 8 Pionerer (Ingeniører).
Om Aftenen Kl. 9 l A krøb vi mod Fjendens Pigtraadsafspærring, det var meget mørkt, men Pionererne fik
hurtig skaaret et Hul, som alle Mand krøb igennem.
(Fjendens Forposter havde hørt os; da vi var kommet
en halv iSnes Meter frem, var det hele oplyst af Lyska
stere, og Fjenderne laa en 15 Meter fra os paa tre Sider.
Kampen begyndte med Kastning med Ha andgranater;
men det varede kun Minutter, saa maatte vi fordufte
over Hals og Hoved.
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Men desværre Hullet i Pigiti aaden kunde vi ikke finde,
saa vi maatte arbejde os igiønniem 8 Meter Pigtraad 1 . 6
Mand blev siddende og maatte bøde med Livet. Jeg var
den syvende, men efter en Times haardt Arbejde slap
jeg ud uden Klæder paa Krappen og med Huden fuld
stændig flaaet.
Først Kl. 8 om Morgenen kom vi tilbage til vor Linie,
men desværre, vi manglede 13 Mand.
Efter den Aften havde vi ikke mere Fred for Fjen
den; de tog vore Vagtposter, den ene efter den anden
(en Vagtpost var 4 Mandl).
En Dag, jeg og min Kammerat sad under en stor
Gran og »løste Buxer« og røg paa en Cigaret og snak
kede om denne Vagtposthistorie, hørte vi et Revolver
skud, min Kammerat greb paa sin Bagdel og hylede og
skreg, saa jeg troede, han var blevet tosset; han blev
ved at skrige: Av min Ende, av min Ende!
Jeg sagde: »Hvad er dier dog i Vejen?«
»Av, jeg har faaet en Kugle skudt ind i Enden!«
Vi anede ikke, hvor den var kommet fra; men vi op
dagede en Sort oppe i Toppen paa en Gran. Fat i Ge
været! Et Skud, og han var nede!
Tre Km. til højre havde (Franskmændene under
mineret de tyske Skyttegrave, og en skønne Dag gik de
i Luften, og 2. Komp. blev levende begravet.
Hele Vinteren igennem blev der lavet Staahej fra
begge Sider. Saa kom Foraaret, og vi blev afløst den 16.
Maj 1916 og kom i Reserve.

KAMPEN VED STOCHOD
FRA 13.—6. TIL 15.—7.—16

I

en Snes Dage laa vi i Reserve, men den T;id gik ikke
med Hvile alene. Vi skulde si'bøs af og Disciplinen
piikes op, og den 7.—7.—16 blev vi alarmerede om Nat
ten: hurtig Udrykning og til iBanen.
Kl. 4 blev vi læsset. V,i var 45 Mand i en Svinevogn, det
hele varede en halv Time, og Toget gik, men ingen v'dste
hvorhen. Først da vi naaede den tysk-østrigske Grænse,
anede vi, at Maalet var Rusland. Vi kørte i ,fem Dage og
ankom til Korvel, en russisk Fæstningsby, hvorfra vi
strax afmarscherede ud i Rokitno-iSiumpene.
Ca. 40 Km. henover en Bakkekam tog vi Stilling, og
dér fik vi at vide, at Russerne var brudt igennem og
havde taget 60,000 Østrigere til Fange.
iHer laa vi og ventede paa Russerne, da en Patrouille
Kavaleri kom tilbage og meldte, at en 6 Km. borte kom
opmarscheret i hele Regimenter Russen ned mod os.
Vi gjorde os klare til at modtage dem, og en Times tid
efter var de i Sigte, og da begyndte en Regn af Kardætskør og Maskingeværkugler at regne ned over dem,
saa hele Kompagniet faldt som Græs, der blev slaaet af
med en Maskine.
Ved denne Modtagelse blev Russerne fuldstændig for
virrede og flygtede i vild Pan k; vi bag efter dem helt
ned til Floden; men saa var det forbi. Broerne blev
sprængt i Luften; en Snes Mand af vort Kompagni røg
med til Vejrs og ud i Sumpene, hvor de druk-nede. Der
mistede Russerne 2100 Mand, som blev dræbte, foruden
en Mængde Saarede.
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Vore Pionérer fik hurtig en Bro klampet sammen, og
vi satte efter Russerne igen. En tre Km. fremme satte
de sig fast, og da vi kom, fik vi et Klister af dem som
det, de fik af os.
Vi skyndte at grave os ned en 300 Meter fra dem, men
da havde vi mistet over 1000 Mand. Vi fik bygget en
Skyttegrav, og i iden lærte vi, hvad Sult var for noget,
Brød saa vii næsten ikke hele den Maaned, v: laa der.
Mad maatte vi selv skaffe; vi fangede Hunde og Katte,
stegte dem over et Baal, og de blev spist med Begærlig
hed. En tre Uger efter, at vi havde sat os fast, stormede
Russen, men blev kastet tilbage med stoic Tab.
Saa forsøgte han ikke mere hos os. Men Dagen efter
angreb han venstre Fløj, der var besat med Østrigere,
brød igennem og tog ca. 1000 Fanger, vilde afskære os
T lbagetoget, men vi naaede over Broen, efterladende
Geværer og Tornystre samt mange Mand,, der ikke vilde
løbe; de blev taget til Fange.
En 500 Meter bag Floden satte vi os fast igen; neden
jfor laa en Skov, som Russen tog i Besiddelse. Vi belavede
os paa at stormie, og en 8 Dages Tid slæbte vi hver Nat
Gasbomber ud i 'Skyttegraven samt store Gasbeholdere.
Da vi havde 20,000 Gasbomber derude, gik den løs en
Morgen Kl. 334.
200 M nekastere kastede Gasbomberne ud til Russerne,
og Gashanerne blev aabnede; kort efter var det hele et
helt Gashav.
Bomberne virkede godt. Træer og Russere floj imellem
hinanden i Stumper og Stykker. Da Bomberne var skudt
af, stormede vi frøm, naaede den russiske L'inie, men
blev kastet tilbage og forfulgt helt over til vor egen
Skyttegrav.
Et Par Dage etter stormede Russen med en stor ,Styrke,
blev slaaet og mistede 3000 Mand, som han efterlod sig
paa Valen. Vi fik 3000 Geværer og 16 Maskingeværer. Det
var en af Kampene om Stochod, udkæmpet den 16.—7.—
16, og saadanne Kampe havde vi lige til den 27. Juli 1916.
•Om Aftenen den 27—7.—«16 marscherede vi til den lille
By Kisilin, og nu kom det store Slag ved Kovel.

SLAGET VED KOVEL
28.—7.—16
e-ii 28. Juli tidlig om Morgenen skulde vi tage Kisilin
med Storm. Forirden holdt Kaptejnen (Ra.umar) en
Bøn t'l Gud. Vi laa paa Knæ en halv Tims, saa muntrede
han os op til Stormen. Det østrigske Artilleri trommede
godt et Par Timer, saa gik det op til Storm, og d r n tog

D

vi med GI ar. s.
Da Russerne saa, vi kom med opplantet Bajonet, rakte
de Hænderne i V'ejret og lod sig fange (vi huggede 15,000
Mand paa den Maade).
Længere fremme havde Russen en meget fast Still ng.
Kort før vi naaede den, maatte vi grave os i Jorden, og
dar fik vi en Salve af Granater lige i Synet.
Jeg laa i et Hul sammen med min Underofficer (Kor
poral Mar). »Det gaar ikke godt dette her,« sagde han, og
næppe havde han sagt det, før en Granat begravede os
begge to.
Jeg blev bevidstløs, men kom til m'g s q Iv igen, fik
gravet mig ud med Hænderne. Da saa jeg min Korporals
Ansigt blaat og sort, og Skallen var væk; der var ingen
Tvivl, han var stendød.
Jeg takkede Gud, at jeg var bleven frelst uden Skram
mer og Saar.
Kaptejn Raumar maatte ogsaa lade Livet til Sorg for
hele Bataillonen. Han var en gudsfrygtiig Mand og en
god Mand ved sine Folk. — Saadanne Kampe stod paa
til den 4.—11.—16; snart blev v: slaaet, snart Russerne.
Om Natten samlede vi vore Døde i Bunker, ^aa kom
der store Ladvogne og hentede dem. De blev læsset som
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et Læs Halm med et Reb om, deretter kom de i nogle
Huller, hvor der kunde være 100 Mand.
Den 8.—11.—16 kom vi i Reserven. Paa Tilbagevejen
var alle Byer brændt af, Kreaturerne forgiftet af Rus
serne, for at vi ikke skulde faa Mad, Brøndene fyldte
med Lig, Kvinder og Børn var -dræbte — et forfærdeligt
Syn, £om der s'kuilde Nerver som Staal for at holde ud.

REJSEN TIL FRANKRIG
[ \ -en 9. Novbr. kom vi i Toget og kørte mod Frankrig.
Mellem den russiske og tyske Grænse var en Des
infektionsanstalt for L tøj. Dér kom vi ind i denne An
stalt for at 'blive renset for iUtøj. Vi var nemlig alle fulde
af Lus. En for en gik vi ind gennem Døren til en stor
Sal, der kunde rumme et Kompagni.
Et Net med Nurner blev udleveret til hver Mand; der
kom alt, hvad vi havde paa Kroppen, baade Læderføj og Støvler, i, saa g k vi Mand for Mand hen til en
Dampkedel og proppede alle Poserne i, hvorefter de blev
opvarmet til mange Graders Varme, saa at alle Lusene
og alt andet Skidt var dræbt.
Derefter gik vi i Gaasegang til Baderummet; paa hver
Side af Døren stod en Mand med en flad Silev og en
mægtig BalLie grøn ,Sæ,be. Efterhaanden som vi kom ind,
fik vi en Slevfuld Sæbe klasiket i Enden. Det var helt
praktisk, for saa havde vi kun nødig at gribe os bag i,
saa havde vi Sælbe til en Storvask. Det var dejligt at
blive vasket saaledes, vi blev som helt andre Mennesker.
Fra Baderummet gik det videre ind i et andet Hum,
hvor vi tik udleveret en Skjorte, e't Par Underbuxer, et
Par Sokker, alt nyt; videre gik det ind i et nyt Rum og
saa igen Mand for Mand foilbi en stor Lem, hver Mand
fik en stor Skaal Bønner og et ,Stykke Flæsk. Dér blev
Numrene raa.bt op paa vore Poser med Tøjet; men du
milde Christoffer! Støvlerne var helt skrumpet ind, og
mange var helt brænd't, saa vi ogsaa maatte (have nye
Støvler. Den Tur varede 2 Timer, og det næste Kompagni
kunde komme til.

Nu stormede vi Marketenderiet for at faa en frisk For
syning og der kunde faas alt, baade Spegepølse, Brød og
hele Spande Marmelade, Vin, Chokolade, Tobak og Ciga
retter. Godt forsynet med alle Slags satte vi os til Rette
i det 'desinficerede Tog; efter 28 Timer var hele Regi
mentet renset for Lus, og Toget satte sig i Bevægelse, og
alle Tyskerne stemte :i med den grimme Sang:
Frankreich, o Frankreich!
wie wird es d'r ergehn?
Deutsche Musketiere schiessen alle gut.
We dir! we dir, Frandsosen,blut!
Frankrig, o Frankrig!
•Hvorledes vil det gaa 'dig!
De tyske Musketerer skyde alt godt.'
Vé Dig! Vé Dig, Franskeblod!
Jes tænkte ved mig selv: Gid det vilde gaa jer selv
saaledes!
Og jeg har ikke tænkt forgæves.
Der blev sunget en Del, t'l vi blev sultne, saa aabnede
vi M arm el ad espand en og spiste det med en Ske, som var.
det Grød; en aad Spegepølse, en anden drak Vin osv.
Men Resultatet kom ogsaa senere med Marmelade
mændene og Vinmændene, ja de fleste af os forresten!
Den stakkels Mave kunde ikke taale 'den Slags Lækrerier. Vi skiftedes t'l at »træde af« ud af Dørene, medens
et Par Mand holdt fast i os, og paa den Maade hev vi alt
det Gode ud paa Skinnerne. Men ak, hvor det Tog saa
ud udvendig, og da vi naaede Bestemmelsesstedet i
Frankrig, var vi ræsten lige saa daarl'ige, som hvis vi
havde gaaet et halvthundrede Kilometer.
Vi blev læsset af og indkvarteret et Par Kilometer fra
en lille Stationsby.
Da vi havde hvilet ud et Par Dage, gik det frem mod
Fronten, Retningen var Champagne; der havde vi været
en Gang før, saa vi vidste, hvad der ventede os.

10 Km. bag den første Skyttegrav /kom vi til at ligge i
Reserve; der var nogle store Barakker, som laa i en lille
Skov — »Kejserskov« 'kaldtes den.
Dér havde vi det godt, det saa næsten ud, som de ikke
'havde Brug for os en hel Maaned; men saa var de gode
Dage forbi. Den 19.—1.—'17 kom vi i Stilling i noget, som
kaldtes Hexekedelen, og der var den gal, for Fjenden be
skød os fra tre Sider, og der maatte vi slide om Natten —
medens Kuglerne raslede os om Ørene — med at bygge
det op, de skød ned om Dagen. Og saaledes balsamerede
han os, sa.alænge vi laa i den Grav.
Fægtninger af Betydning var der ikike noget af; der var
kun Fest i Gaden, naar vi skulde fange en Forpost, men
det lykkedes sjældent, for Fjenden blev os for klog, saa
han .spændte en lang tynd Snor ud, som det var umuligt
at udgåa i Mørket, og rørte vi ved d'en, saa ringede den
hos dem, saa de vidste Besked, og saa kom de paa Halsen
af os*, saa vi maatte smøre Haser.
Den 14. Februar kom vi tilbage i Reserve. Dagen efter
maatte vort Kompagni træde an i to Geledder, saa 'kom
Overiløj'tnant iSurkam: »Hvem der vilde til et andet Regi
ment«. Det vild« de alle. »Alle dem fra Hertugdømmet
Oldenburg, træd tilbage i Kompagni; de IlkikenOlden,bur
gere bliver staaende!«
V i var godt treds Mand, der ikke var Oldenburgere,
men der skulde kun 20 Mand til det ny Regiment, og det
skulde alle være Folk, der havde været <et Aar i Krigen.
Lykken var med mig, og jeg kom til det nye Regiment,
som skulde sættes sammen i Tyskland. Vi maatte strax
gøre os klar til at tage med Aftentoget til Ty stal and.
'Næste Dags Aften ankom vi tål Oldenburg.
Efter Anlkomsten dertil gik Turen til Kasernen, hvor vi
iblev meldt og fik en Skaal Ærter og et Brød. Derefter fik
vi Kvarteret anvist i en Gymnastiksal. Der drev vi rundt
en 8 Dages Tid, til vi blev inddelt mellem Rekrutterne og
Regimentet danne't, det fik Navnet Reserve-Regiment 465.
Da det var samlet, blev vi transporteret til Lyueburghede, hvor der var øvelsesplads.
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Der fik vi anvist vort Ophold i Blikbarakker; men det
var jo midt om 'Vinteren, -saa dot var en kold En at gaa
paa. (Kosten var skrækkelig, vi flik aldrig andet en tynd
Hvidkaalssup'pe (Roesuppe), kaldet Dralhtverhau (paa
Dansk: Pigtraadsspærring). Vi var ved at sulte ihjæl,
,men det var de ogs<aa hjemme i Tyskland, d>er var Kosten
støj.
Jeg var bleven uddannet ved Maskingeværerne. 'Da
vi havde været i den Sulterede en fjorten (Dage, kom vi
til Kellinghusen (en By i Holsten paa en 10,000 Indbyg
gere); der laa Lochstädterlager (em stor Øvelsesplads) op
til. Der skulde vi rigtig slibes til; allerede Andendagen
havde vi Øvelse fra om Morgenen Kl. 734 til om Aftenen
Kl. 11 %. »Det gaar godt her,« sagde vi Hil hinanden, som
havde været mied i Krigen. — »D'et vil vi ikke finde os i,
vi melder os syg for at blive fri.«
Næste Morgen, da Kompagniet ventede paa Løjtnan
ten, spurgte Feldiweblen (Sergent): »Er der nogen, der
skal til Læge?«
Et. Skridt, og det g a m l e Mardskab stod foran Kom
pagniet.
Feldwehlen tabte Brillerne af bar Forskrækkelse. »Det
er jo hele det gamle Mandskab,« sagde han. »Naa, naa
Turene er jer vel for strenge, men, er der nogen, der ikke
bliver s k r e v e t syg alf Doktoren, skal I faa et Par Timer
extra.«
Løjtnanten, der var komlmct i Mellemtiden, sagde. »I)e,
der ikke bliver meldt syge, ,koimmer bag efter os, saa skal
jeg vise dem, (hvad diet skal betyde at melde sig syg.«
En Underofficer førte os Syge op til Lægen for at blive
undersøgte, vi kom ind i en Stue paa én Gang alle
sammen.
En Sygehjælper kom med et Termometer; vi blev lidt
røde i Hovedet, for Feber det var det, vi mindst af alt
havde, og det viste sig desværre .altforgodt. Deit blev stuk
ket ind under Armen. Men -den 'var fin: 37A\ Og saaledes gik det de fleste. Da han omtrent var færdig, var
der én med 40K.

»Han er syg,« sagde Doktoren. »Har Du ISmerter«.
»Ja, jeg har meget ondt i 'Ryggen.«
Han fik Massage, og saa klas'kede de ham et Par store
Sennepsplastre paa Ryggen og op i Sygehuset med ham.
Den høje Temperatur havde han fremkaldt ved at gnide
Termometret; han fejlede aldrig en Snus, hvad' han
senere maatte bøde for.
Turen kom til mig. — »Was fehlt dir?«! (Hvad ifejler
Du!) — »Jeg har et Hexeskud.« — »R,uk Dig ned og ,tag
fat i Tæerne.« — Men det gi!k langsomt, og hvor maatte
jeg mase for at faa fat i dem; men jeg naaede det.
»Ret Dig rask!«
Men nu var den gal. Jeg maa'tte rejse mig ved Hjæl'p
af en Stol.
»8 Dages ,Sygehus.«
Jeg var reddet. Vi var 'kun 4 Mand, som blev skrevet
syge. Resten vidste jo, h/vad der ventede dem. Vi 4 kom
til at ligge ,paa een Store. Da siger jeg:
»Den lavede vi jo godt, nu niaa vi se at holde ud en
rum Tid.«
»Ja«, siger han med den høje Feber og Sennepsplastrene, »det er værsit for mig, ,f,or i Morgen saa holder
Lægen selv Termometret, og Feberen er forduftet, saa
den er pinegal.«
Næste Formiddag, da Lægen tog Temperaturen, viste
den 37 Grader, altsaa normal. Herut af tSengen og' gøir
Tjeneste. Og han blev stroppet, saa det kunde blive til
noget.
Da mine 8 ©age var omme, sikulde jeg larve den samme
Øvelse o,m igen; men den gik ikke; Ryggen var lige daarlig endnu. Atter 8 Dages Sengearresit. Og glad var jeg,
for jeg var jo spillevende, men det kunde han jo ikke se.
En fjorten Dages Tid senere var jeg bedre og blev sat til
at skrælle Kartofler. Atter gik der 8 Dage; det var her
lige Dage de tre Uger, jeg tilbragte der.
Næste Dag blev jeg skrevet rask og meldte mtig hos
Feldweiblen, der sagde: »Det var en god Tur, du var syg.«
»Ja, det var det.«
»Du kan vel ikke taale den strenge Tjeneste endnu?«
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»Niej, dot kan jeg ikke.«
»Har Du Lyst til at 'lære Telegraf?«
»Ja, det har jeg.«
<Og den samme Dag kom jeg og fire andre til Lochstadterlager og skulde uddannes til Telegrafister, og der
gik den godt med! Driveri: Den ene Dag gik vi til Kur
sus, den næste blev vi 'hjemme; der var ingen Kontrol,
og blev der ende Hige kontrolleret, saa var vi syge.
Saa blev vi kommanderet i Felten igen. Det var om
Aftenen iden 13. August 1917, vi filk Ordre til at pakke
sammen og være færdige til Afmarscth iKl. 4Vi Morgen.
En Masse Mennesker havde samilet sig, og flere havde
ogsaa en lille Kæreste at sige Farvel til. Disse stakkels
Piger stod med Spande fulde af Vand i Øjnene.
Kl. 5 afmarscherede vi til Banen, og 634 var vi i Toget,
færdig til at køre. Regimentsmusiken 'spillede, og Toget
satte sig i Gang.
Efter to Døgns Rejse blev vi den 16.—8.—17 sat af en
10—15 Km. bag Fronten. Vi kom ud i Skyttegraven, en
Forpost 300 Meter foran Hovedgraven (paa Slegfredsfronten). Der havde vi Engelskmanden for os.
Men vi havde ikke været i Krig i 4 Maaneder, og meget
af Mandskabet havde aldrig set en Skyttegrav.
Englænderne mærkede ogsaa., at vi var nye Afdelinger,
for de lod os aldrig i Fred. Saa snart der kom en Granat,
lfc'b flere af vort Mandslkab.
Om Aiftenen fik vi et ordentligt 'Klister Granater af
Engelskmanden. En Aften trommede han i over en Time
med ide store Granater, Kl. 10 K> stormede han vor Stil
ling; da var det saa mørkt, at vi knapt kunde se vor Side
mand. Lyskastere oplyste dog Terrænet mellem Skytte
gravene, og der k:Otm than, men det var ikke i Sværme som
Russerne. <Nej, det var enkeltvis og krybende det meste
af Vejen, dæ'kkende sig bag alt, saa vi ilkke kunde se
ham, før han pludselig dukkede oip lige for Næsen af os.
Naada, nu gjaldt det om at Ibruge Næ'verne for ikke at
blive taget til Fange. Den ene ( Haandgranat suste i Hove
det paa dem meget stærkere end den anden. Men det
unge Mandskab kastede alt for tidlig, saa Englænderne

kasiede dem tilibag«, hvormed mange af vore egne Folk
blev dræbt eller saaret af vore egne Haandgraoiater. Men
vi gav ikke tabt, og efter 2 Timers Haandgemæng var
han paa Flugten. Ved Projektørernes Lys kunde vi rigtig

ENGELSKE SOLDATER I BAJONETKAMP MED TYSKERNE

se ham, d<a han løb. Maskingeværerne knaldede godt, og
Geværer-ne var i fuld Virksomhed. Men det hjalp ikke
meget, for vi var alt for oprevne til at kunne sigte paa
P jende-n, saa han kom godt hjem i sin egen Hule med
meget sin a a Tab.
Da det blev lyst, kunde vi kun tælle fire faldne Eng
lændere, medens vi havde over 60 Døde og 73 Saarede.
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Det var diet nye Regiments første Kamp; men vi skulde
snart faa mere. I fire Dag-e lod han os ikke i Ro. Grana
ter fik vi rigeligt af; men than stormede ikke.
Vore Fødevarer var sluppet op, og- nogle Mand maatte
til Reserven for at hente nye 'Spisevarer. Hvem kendte
Vejen, og hveml vilde gaa? Vor Kompagnifører kom frem
og spurgte: »Er der ingen, der ved Vejen?« Vejen vidste
vi vel nok, men ingen turde gaa, for Fjenden bestrøg
Terrænet med Granater og Mitrailløser, saa det var far
ligt at vove sig ud af sit Hul.
Kompagniføreren kom hen til mig: »Du ved nok'Vejen,
Nielsen, ikke sandt?«
Jo, det kunde jeg jo ikke nægte.
»Naa, saa søg Du fire Mand ud og tag dem med og
hent os Proviant.«
Ti Minutter senere krøb vi ud af Graven og krøb saa
fra det ene Granathul til det andet og naaede paa den
Maade Hovedgraven. Nu kunde vi dog gaa og behøvede
ikke mere at krybe. Vi havde nu 3>2 Km. til Marke
tenderiet.
Da vi havde gaaet ca. 500 Meter, begyndte Engelsk
manden at lade Granaterne regne. »Pas paa, nu griber
han sikkert an igen, det er godt, at vi ikke er der i
dette Øjeblik.« Vi skyndte os, det vi kunde, for Grana
terne blev os for nærgaaende. Vi naaede uskadt til
Marketenderiet. Kokkem havde lige faaet en Del Mad
færdig.
»iNu, sæt jer ned og faa noget i Livet, for I er vist
sultne.«
Vi spiste, saa vi var ved at revne.
»iKan I taale en lille Dram,« spurgte Kokken og kom
med et Kogekar fuldit af Brændevin (2 Liter).
»Nu, drik I kun, det kan gøre godt oveni paa den Tur,
I har taget.«
Og vi drak af Hjertens Lyst, saa han log den fra os,
for at vi ikke skulde blive fulde, saa vi ikke kunde finde
Vejen til Kammeraterne igen.
Kokken fyldt« Maden i store Transport spande, og
imens fyldte vi Feltflaskerne med Brændevin. Da vi
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skulde til at gaa, kom en Saaret og fortalte, at Fjenden
havde stormet, og at vi skulde passe paa.
To Mand kom med fire Æsler, som vi læssede Provian
ten paa. Saa gik Turen tilbage til vore Kammerater.
Det var en besværlig Vej, for Dyrene kunde jo ikke
krybe, da vi naaede dertil, hvor det ikke kunde gaa an
at gaa, og Spandene var for tunge, til at vi Par Mand
kunde bære dem.
Vi maatte se at finde paa noget, men paa hvad. Der
stod nogle Graner, dem huggede vi af, og nogle af os
bar Granerne foran os. Saa gik det frem igen. Og naar
Engelskmanden brugte Lyskasterne, stod vi stille, saa
det saa ud, som der stod nogle Graner. Da vi var em
100 Meter fra Kammeraterne, gjorde vi Holdt, og jeg
krøb hen, hvor de skulde være og gav en Lyd fra mig.
Jeg fik det Svar: Gaa til venstre! Til højre har Fjen
den taget Graven. Jeg krøb saa tilbage til Provianten.
»Den eir gal, vi rnaa til venstre, til højre er Fjenden
kommet.« Vi kom ned i Graven og gik i den et Stykke
til højre, til vi naaede Kompagniet, der ventede med
Længsel.
Det varede kun et Øjeblik, saa var Maden fordelt og
spist. »I har haft Heldet med jer, for medens I har været
borte, har Englænderne stormet og ligger nu paa Siden
af os, men der er ikke saa mange, højst et halvt Hun
drede Mandl I Morgen Aften skal vi nok drive ham ud
igen.
Den næste Dag skød Fjenden saa desperat ned til os,
at man skulde tro, det ikke gik rigtig til; det gjorde det
heller ikke, for de, der laa ved iSidien af os, havde Tele
fonforbindelse med deres egen Grav.
Da Mørket brød frem, forberedte vi os til al smide
Fjenden tilbage. Vi krøb ud af Graven og langsomt hen
mod Fjenden, da vi var en 10—15 Meter fra, sprang vi
op, og i fuld Løb gik det mod Fjenden. Haandgranaterne
begyndte at suse i Luften fra begge Sidder. Vi vilde
flygte, men vor Kompagnifører raabte »Fremad«. Og
som han havde sagt dette, fik han en Haandgranat lige
i Stynet og faldt stendød, om. Vi stormede fremad, men
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Fjenden .var tapper. Ud maatte han dog. Vi fik ingen
Fanger. Fjenden forlod tre Døde paa Pladsen, medens
vi havd 13 Døde og» 25 Saarede. Em Mand fik skudt begge
Ben af; han levede en god Time med store Smerter, men
vi kunde ikke hjælpe ham, for de var skudt af helt
oppe. Ude i Terrænet kunde vi høre nogen jamre sig, og
disse Stakler jamrede sig i fire Dage uden at blive hjul
pet. Fjenden havde altsaa ogsaa Saarede.
Jeg og en Mand til vilde hente dem, mein Lndeiofficererne sagde: »Bliv I her. Fjenden er ikke længeie
borte end vi.« Og de fik Lov at ligge og havdie sikkert
en kvalfuld Død.
Efter denne Storm balsamerede Fjenden os saaledes
med Granater, at vi maatte trække os tilbage til Hoved
stillingen, hvor vi kunde taade at blive beskudt, da vi
havde Smuthuller, der var gravet en 14—16 Meter ned i
Jorden, Vi havde naaet den 14. Maj 1917 og kom i Re
serven for at hvile ud.
Det var Kampen paa S i e g f r e d f r o n t e n.

