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Karl K lem m ensen tegnede se lv  dette  lykø nskn ing skort til sin da tters fødselsdag. En side a f  originalm anuskriptet. Dagbogsoptegnelserne er gjort i stilehefter. Karl K lem ensen i uniform  fo tograferet ved vestfronten i de første krigsår.

Erindringer fra 
Vestfronten

Karl K lem m ensens m ilitærpas og rentebog.

Flensborg A v is  begynder i 
dag offentliggørelsen a f  dagbogoptegnelser a f  Karl 
Klem m ensen, der under 1. verdenskrig var m ed ved  
Vestfronten fra krig sudbruddet til 1916. Karl 
K lem m ensen var fød t i Ar- num , senere bosat i Bylde- 
rup-Bov, hvo r han var k a retmager. Hans erindrin
ger er bearbejdet, det vil sige, det oprindeligt hånd
skrevne m anusskrip t, der er i go tiske  bogstaver, a f en e fterkom m er til Karl 
Klem m ensen, F lem m ing  Petersen, K øbenhavn er renskrevet på m askine. 
F lem m ing Petersen fortæ ller se lv  om m anuskrip tet:

I tiden op til m in mors 70års fødselsdag kom jeg 
til a t tæ nke på  et m anuskrip t, der h a r  væ ret i m in 
varetæ gt siden 1964.Det drejede sig om m in 
M orfars erindringer fra 
årene 1914-16, hvor han v ar nødt til a t træ k ke  i tysk  
uniform  — en skæbne, han 
havde fælles med andre 
danske sønderjyder under Første verdenskrig.K arl Klem mensen blev født den 19. m arts 1890 i 
Arnum  i det nordlige Slesvig, dengang en tysk  p ro 
vins, besat og søgt germ aniseret fra 1864 ti l  ca. 1920.

Min M orfar voksede op i

et hjem, hvor danskheden 
fandtes i hver en krog. Jeg har altid  beundret sønder
jyderne for, a t de un der 56 års besæ ttelse ikke glem te, 
at de v a r en del af D anm ark. Resten af landet var 
dog 20 å r senere »kun« besat i 5 år.

I m in M orfars hjem  lå Dannebrog gem t i en sku ffe, p a ra t ti l  den dag, det igen m åtte  tages i brug. Det gjorde det i mange sønderjyske hjem.
Den 4. august 1914 m å tte  m in M orfar endnu engang 

træ k ke i den uniform , han hadede så m eget — han  gjorde det som de andre  for 
a t bevare re tten  ti l  deres 
hjem stavn. Allerede 12. oktober 1910 havde han m å tte t træ kke i uniform en før
ste gang, idet han blev ind
k a ld t ti l aftjen ing af lOårs 
væ rnepligt, a fslu tte t 20. 9. 1912.

M orfar indgik 11. ap ril 
1913 æ gteskab med A dele 
Jacobsen, og udover K arla, m in mor, der er næ vnt i e r
indringerne, f. 2. august 1914, fik de endnu en d a tte r  
Anne M argrethe, f. 16. 6. 1917, nu bosiddende i H aderslev, gift Lorenzen.

I 1963 blev jeg første gang k la r  over, a t K arl 
K lem mensen havde sk re 
vet sine erindringer fra

verdenskrigen, fordi m in 
far, V illy K ristian  Tage Pe
dersen, f. 4. 6. 1913, opvokset i Padborg, præ lim inæ r
eksam en fra  D uborgskolen i 1929, bad m ig om hjæ lp ved renskrivn ing  af m anu
skrip te t. F a r  ville bruge et afsn it ti l  et møde i Gørlev R otary i de »3 m inutter«, 
der er fast pu nk t i Rota- ry-dagsordener. Da m in far 
døde i 1964 fik  jeg m anusk rip te t af m in mor, og i 
1965 gik jeg i gang med 
næ rværende trankskribe- ring.

Jeg h a r  tag e t mig tid  til 
a t renskrive  K arl Klem mensens in d try k  fra  k r i
gen, dels og først og frem m est af taknem lighed for 
en ræ kke dejlige ferier i 
m ine m orforæ ldres hyggelige hjem  i Bylderup-Bov, dels fordi jeg syntes, det 
v a r lid t fo rkert, a t M orfars 
erindringer sku lle  strande 
i m in skrivebordsskuffe, og a t ingen andre  af fam ilien skulle få andel i dem.

At K arl K lem mensen erindringer skulle havne som føljeton i F lensborg Avis 
og derefter udkom m e i try k t form, det havde jeg 
ikke forestille t mig i 1965, 
s lu tte r  F lem m ing Pedersen.

Erindringer 
fra Vestfronten

Af Karl Klemmensen, 
bearbejdet af Flemming Pedersen

1
Der er b levet skrevet m e
get om V erdenskrigen, om 
dens ræ dsler og tab  af m en
neskeliv. Jeg h a r selv læst en del af det. Der er blevet skrevet m eget om solda
terne, som skulle kæm pe 
og storm e mod fjenden. Det h ar undret mig lid t, a t vi 
san ite tsso ldater kun er b le
vet næ vnt m ed nogle få ord, som slet ikke s tå r  i 
forhold ti l  det, v i h a r m åtte t tage imod. Det er nu ik 
ke det bedste at være sy- gebærer i e t kom pagni ved 
fronten, og ude i første li
nie. Det k an  m angen gang v ist være lige så farligt, 
som for de andre soldater. 
Vi m åtte  tage os af dem, som blev på slagm arken,

både døde og sårede. Vi har 
set rædslerne på slag
m arken og i skyttegravene, og jeg m ener, at det er ikke 
lid t, vi h a r  m å tte t døje.

For a t kunne beskrive hvor og hvordan jeg oplevede krigserk læ ringen og 
krigen, med indkaldelsen, 
m archturen gennem Belgien og F rankrig , og i sk y t
tegravene, vil jeg begynde ved den 1. august 1914, som jo var den dag, hvor krigen 
blev erklæ ret.Den dag var jeg ude i en
gen og rive hø sam m en med 
nogle andre. Vi ta lte  meget om det, som lå os m est på 
hjerte: Krigen. Der v ar de som m ente, a t det ikke 
blev til krig, m en vi var

dog nogle, som m ente det 
m odsatte. Dagen gled hen, og det v a r om trent blevet 
aften, da vi fik  vished om, 
a t der v ille  blive krig. En m and, der kom  kørende 
forbi, hvor vi arbejdede, råb te  t i l  os, a t krigen var 
erk læ ret. Det var ikke et 
godt budskab  at få, særlig ikke for mig, da jeg v a r den 
eneste af os, der skulle 
med. Vi ta lte  nu lidt om krigen, og hvad der fore
stod os, som skulle med.

Jeg gik så ti l  m it hjem, hvor jeg fandt m in kone 
grædende. Hun havde også 
hø rt om det forfærdelige, der var sket, og vi trøstede hinanden, så godt vi ku n 
ne. Det gav ikke megen ro den nat, m en vi havde den 
glæde, a t m in kone nedkom  m ed en d a tte r  om morge
nen. Det v ar en stor glæde 
for mig, at jeg m åtte  se m it 
barn , før jeg skulle afsted.

Tredie dags m iddag (4/8) kl. 12 skulle jeg stille  i Søn
derborg. De dage der var 
tilbage gik h u rtig t hen, og tim en kom, hvor der skulle 
tages afsked. Jeg må ærligt tils tå , a t jeg ikke ved,

hvordan jeg fik  sagt farvel ti l dem begge. Tankerne 
var: Ser du dem mere, eller er du krøbling, når du ser dem igen. Og hvad kunne 
der ikke ske m ed dem. De 
m åtte  lades tilbage ti l  an 
dre m enneskers varetæ gt. Så var det tid , jeg m åtte  r i ve mig løs, det sidste farvel 
og jeg var ude.Jeg når Sønderborg ved 
m iddagstid. På banegår
den b liver vi afhentet, og i s lu tte t trop  går det ti l k a 
sernen, som dengang v a r 
det gamle slot. Vi er kun 18 m and ialt og b liver straks efter ankom sten til k a 
sernen tildelt de 4 kom pag
nier.Vi bliver afhentet af en 
underofficer og ført på tø j
kam m eret for at m odtage m underingen. Inden der var gået en tim e, v ar vi for
vandlet til feltgrå soldater.D erefter går det på v å 
benkam m eret for a t m odtage våben. Her vil kam 
m erunderofficeren give os et gevær, som vi dog næg
te r  at modtage. Det b liver indberettet, a t vi nægtede 
m odtagelsen af de våben,

der blev os givet. Det v a re r  
ik ke  re t længe, før vi få r 
ordre til a t stille  hos m ajoren. Han ville  nu vide, af 
hvad grund vi nægtede af 
m odtage de våben, som blev os givet. En un der
officer træ der frem  og m ed
deler m ajoren, a t det er en 
revolver og en dolk, vi ska l have, ikke et gevær. Det 
v idste  m ajoren nok, m en 
siger han: Hvor skal vi ta 
ge, hvor in te t er, og videre: H vor længe h a r I vel de v å 
ben, når I e r der ude. Vi fo rstod, hvad han m ente m ed de ord. Før eller senere v ille vi lade dem stå  et e lle r 
andet sted. H er kan  jeg t i l 
føje, a t sådan gik det også 
inden ret længe.Dagen efter (5/8) kom  så 
reservisterne, som m est v a r fra Kiel og Ham burg. I 
dagens løb erfarede vi, a t vi ikke i første omgang 
skulle til fronten, men ti l  den danske grænse, og g la
de blev vi.Vor oberst havde dog en anden mening, han ville  
m ed i første linie. Han te le 
graferede til kejserinden, som v a r regim entets chef. I

første omgang ville hun ik 
ke tillade, a t regim entet 
kom  til fronten. Hendes re
gim ent skulle ikke  tage det 
første stød. Det havde lid t m eget i 1870-71. Obersten 
blev dog ved, og tils id st fik han  sin vilje igennem.

Vi blev k a ld t ned på k a sernepladsen til den sidste 
parole, som v ar indløbet. 
M ajoren v a r  tilstede, og 
med høj røst m eddelte han, 
at det var b levet os forundt a t komme til fronten , og at vi skulle vise kejserinden, 
a t hendes regim ent kunne 
ud re tte  m ere end i 1870-71. 
Vore følelser og tan k e r var 
nu ikke blide ved den m eddelelse, der lød en b rum 
m en over det hele. Men vi 
m åtte  føje os i det, vi havde jo ikke noget at skulle have sagt.

Dagen for vor afrejse er den 8. august. Tidlig om 
m orgenen er vi på benene, for at have a lt i orden til af
rejsen. K lokken syv er a lt 
færdigt, og m ed m usik i spidsen går det til banegår
den.
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Der h ar sam let sig m ange m ennesker i gader

ne, og alle vinduer, hvor vi 
kom m er forbi, er besatte m ed mænd, kv in d er og 
børn. De ville give deres 
so lda ter den sidste  hilsen m ed på vejen. Der blev s trøe t en mængde blom ster 
ud over os, og inden længe 
v a r  vi alle sm ykket med blom ster. Der lød gode øn
sker og et på gensyn til os 
fra  a lle  sider, og med faste sk rid t g ik det videre.

P å banegården b liv er vi så anv ist plads i toget, otte 
m and i hver kupe. Der var ikke  for megen plads, men det sku lle  gå. E fte r a t have 
anb rag t vore sager i nette t,

m åtte  vi godt gå ud igen, indtil der blev givet besked 
om indstigning. Det må siges til Sønderborg bys ære, 
a t den havde gjort meget 
for os i de dage, vi var der.Vi kunne næ sten få alt, 
hvad vi ønskede. Ved toget 
blev der uddelt cigarer, ci
garetter, chokolade og postkort i store mængder. 
Vi snakker lid t med den 
ene, lidt med den anden, a l
le vil try k k e  os i hånden. Der flyder ikke så få tårer, 
både fra den ene og anden. Der var også nogle af kam 
m eraterne, som havde deres næ rm este a t tage af
sked med, og for dem faldt 
det særlig svært. En havde

kone og børn, en anden forældrene, og en tredie sin kæ reste med.
Der gives nu kom m ando ti l  a t stige ind, og i løbet af 

et par m inu tter er alle på 
deres pladser, og der b liver m eldt færdig. M usikken 
begynder a t spille, og u n der hurra  fra  alle sider sæ t
te r  toget sig langsom t 
igang. Det sidste farvel og 
på gensyn bliver sagt, 
m ens det går langsom t frem ad.

Det er et langt tog med 
tusind m and, og alt hvad dertil hører af bagage. Det 
går langsom t op ad b ak 
ken, og så længe vi kan, 
s tirre r  og v inker vi mod Sønderborg.

Så vendes vore b likke frem ad mod det uvisse. Der 
er vel nok mange som tæ nker: Skal det lykkes mig at 
vende tilbage, eller skal jeg 
blive derude. Tusind unge, 
stæ rke m ennesker føres 
frem ad m od slagm arken, m od nød og elendighed. 
H er må jeg bem ærke, a t afskedstim en er noget af det 
væ rste, da først vi er ene m ed vore kam m erater, går

hum øret lid t i vejret, og 
m an ser lid t lysere på tin 
gene. Det h jæ lper jo heller ikke a t se alt for tr is t på 
det, det er da heldigvis ik ke alle kugler som træ ffer.

Min bedste kam m erat kunne ved Sm edeby smide 
et brev  ud til sin kone og 
søn. De stod der for a t sige 
farvel til deres m and og far.

Den første sta tion  er Flensborg, hvor der gøres 
holdt. H er skal vi alle ud for a t have frokost, og det 
var en frokost, som Flens
borg kunne væ re bekendt. 
A lt hvad vi ønskede var at få. Lange borde stod dæ k
ket med a lt godt m ellem  
him m el og jord , og vi tog 
godt for os af re tterne . Der v a r også her m ødt mange 
m ennesker op for a t byde os farvel.

De to  andre  ba ta ljoner v ar allerede kørt, den første kl. tre  og den anden kl. 
syv. E fter en tim es ophold går det videre.

Ved Slesvig m øder vi regim ent 163, som skal til grænsen i s tedet for os. Vi 
m isundte dem, at det var

blevet deres lod at indtage vor plads. H er kan  jeg  be
m ærke, at der ikke gik lang tid , før de også var 
ved fronten.

Den næste station  hvor 
der gøres holdt er Altona. Her får vi middag, som 
også er meget god. E fter en tim e går det igen videre ef
te r  program m et. Det går nu 
over Bremen, Osnabrtick, 
Wesel og Krefeld til Aa
chen. O veralt hvor vi kom m er frem, m øder vi be
gejstring fra m ennesker, 
som havde taget opstilling 
på banegårde og langs banen. Mangt og meget b liver kaste t ind til os gennem 
vinduer og døre. Alt hvad en soldat har brug for.

Vi oplever meget på denne rejse. H vor kunne v i dog 
ikke have glædet os over de skiftende landskaber, 
hvis det havde væ ret en fornøjelsestur. U nder om
stæ ndighederne havde vi ikke det udby tte  af rejsen, som vi ellers ville have haft.

Tiden går, og da vi næ r
m er os Rhinen, begynder 
m usikken at spille »Die

Wacht am  Rhein«. Alle som have lyst sang med. Der 
v a r m ange af soldaterne, som v a r  k røbet op på taget, 
v i kunne jo ikke allesam 
m en få et vindue a t stå ved, for at se Rhinen. Det var 
vel nok de fleste, som a l
drig  havde set den, og m an
ge v ille  ald rig  få den a t se mere.

Vi næ rm er os Aachen, 
det er sn art m ørk t, og v i er 
glade ved, at vi snart må kom m e ud af toget, og få 
benene re tte t igen. Det tog 
os to dage og en nat a t nå 
Aachen, og m ed den knebne p lads v a r det velgørende 
a t kom m e ud.Toget holder, og der b li
ver givet ordre til at stige ud. Vi b liv er nu in d k v arte 
re t i store sale, fab rik k er og skoler. Vi finder os en 
plads hvor vi kan  ligge, og 
inden der er gået lang tid, 
sover vi alle. Vi havde jo 
heller ikke  fået megen 
søvn i de sidste dage.T idlig t næ ste morgen b li
ver vi væ kket, hu rtig t skal 
der gøres to ilette .

Fortsættes
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3 Der er
kom m et befaling, at regim entet skal på  øvelsesm arch. K lokken seks s tå r  
regim entet k lar. H er få r vi 
a t vide, a t vi sygebærere ik ke  skal med, m en skal 
m elde os ved vor regi
m entslæge for at få in struk ser om, hvordan vi bedst skal gribe tingene an, 
og yde så h u rtig  hjæ lp som 
m uligt.

Der v a r ik ke  gået re t 
lang tid , før v i blev afbrud t, idet der kom  befa
ling, a t læ ger og san ite ts
underofficerer der kunne undværes, så h u rtig t som m uligt skulle opsøge regi
m entet, da der var fore
kom m et m ange hedeslag.

En af vore læger, som tog 
ud for at hjæ lpe, fik  selv et 
hedeslag og døde sam me dag. Han v a r  den første døde ved regim entet.

Vi havde så resten af da
gen for os selv, og kunne gøre hvad vi ville. Det er 
sidste dag i vo rt hjem land. 
Vi går tid lig  ti l  ro, vi ved hvad der ven ter os den næ
ste dag.Om m orgenen b liver vi 
igen væ kket tid lig t. K lok
ken fem skal regim entet 
stå  færdig for a t tiltræ de m archen ud imod fjenden. 
På k lokkesle t b liver der gi
vet kom m ando: Gevær på skulder, m arch. Det går 
kun langsom t frem ad. Af 
og ti l  m å vi til siden for at

gøre plads ti l  a r tille rie t og 
kavallerie t, som også ska l frem. Det tag er tid, før vi 
h a r den re tte  m archordning. Der er mange regi
m enter der skal igang. Vi m archerer m ed to ko lonner 
side om side, og når så a r tille rie t kom m er, må vi i grøften.

Ved m iddagstid n år vi 
den belgiske grænse. Der 
ligger en by, og her m øder 
os det første forfærdelige syn, h e r ser vi hvad krig  er. 
Mange huse nedbræ ndte, m angt og m eget slået i 
stykker. Bohave flyder på 
gaderne, høns, ænder og gæs og enkelte større grise 
løber fo rv irre t om kring. 
Der er enkelte  belgiere, som lader sig se. Det er sør
geligt a t se på, men det er 
krig, og vi k an  ikke ændre det.

A lt som vi kom m er frem, m øder der os mere af k r i
gens rædsler. Om efter
m iddagen m øder vi de før
ste sårede, tyskere  og belgiere. Den første belgiske 
fane som er taget kom m er 
også forbi. I det fjerne kan  
vi høre kanonerne, de hø

res som en to rden langt borte.
Ved siden af vejen ser vi 

den første grav, om det er en ven eller fjende ved vi 
ikke, men et er sikkert, det 
er en som h a r  m åtte t lade 
livet for fædrelandet.

Dagen er varm  og streng for os. Der er mange som 
gør stop, og enkelte som 
få r hedeslag. Dem må vi ta 
ge os af, h u rtig t må vi have 
dem af vejen, helst i skyggen og b ryste t fri. Vi skal 
give dem noget at drikke, så b liver de lad t tilbage, vi 
h a r gjort vor pligt. Senere 
b liv er de sam let op, og de 
der e r kom m et til hægterne igen, må så se a t finde kom 
pagniet. De øvrige kom m er på sygehuset.

Den første dag går ti l  ende, og vi længes efter hvile 
og ikke  m indst efter a t få noget a t spise. Vi kom m er i 
b ivuak, køkkenet kom m er 
frem , og vi få r den længe 
ventede m ad og kaffe.

Vi sygebærere får besked 
om at m elde os ved kom- 
pagnieføreren, der m edde
le r os, a t v i skal afgive vort to rnyster. To ved køkkenet

og to ved am m unitions
vognen. G lade blev v i ved, a t vi ikke behøvede a t bæ re dem mere.

T idligt næ ste m orgen m å vi videre. H urtig t få r  vi 
g jort to ilette . L id t kaffe  og 
brød får vi, og selv om brødet er tø rt, sm ager det godt.

En af kam m eraterne m ente nu, at vi m åtte  sky n 
de os, for sku lle  vi væ re i 
P aris  om fjorten  dage til 
frokost, som det v a r  b levet lovet os, m åtte  vi sæ tte 
tem poet op ti l  det m est m ulige.

Dagen går som den fo rri
ge. Ved m iddagstid  kom 
m er vi til en lille  by, og her 
m åtte  vi blive til næ ste dag. Vi m å nu selv sørge 
for maden, kom pagniet b li
ver delt i tre  hold m ed 80 m and i hvert, og derefter anv ist en plads, hvor n a tten  kunne tilbringes.

D er blev sendt nogle ud i byen for a t finde noget sp i
seligt. Det v a r ikke sm å
ting , der bragtes med ti lb a 
ge, gæs, ænder, høns, kød 
og karto fle r og m eget an det. Alle m åtte  nu hjæ lpe

til m ed at få m iddagen fær
dig. B elgierne v iste sig meget venlige imod os, v i k un
ne få a lt uden penge.

Det v iste  sig dog anderledes om aftenen. Da det 
blev m ørk t, og vi v a r kommet t i l  ro, kom deres ven
lighed rig tig  frem ved, at 
de begyndte at skyde på os alle re tn inge r i byen. Der 
kom m er liv  i de døde ben, 
fra a lle  sku lle  vi ud og se hvad der v a r løs, og så fik 
vi a t vide, a t det v a r bel
gierne d er skød på os.

D er blev nu stukket mange huse i brand, og he
le befolkningen blev taget 
til fange og indespæ rret i 
k irken . Der v ar en, som blev fanget med en re
volver i hånden, han  ville 
ikke give den fra  sig, før 
han havde fået tre  bajo
ne tstik  i b rystet, dog ikke 
livsfarlig t. Han blev senere forbundet og kunne selv gå hen ti l  de andre i k irken. 
Så havde vi a tte r  ro i lejren 
og kunne give os søvnen i vold.
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K lokken er nu fem om 

m orgenen, og vi ville gerne have en lille lur. I stedet for hedder det, a t vi skal se 
og blive færdige, da det går videre. Vi får nogle s ty k 
k er brød ved de gamle non
ner og noget vand i flaskerne, og videre går det, frem 
ad mod fjenden. De første 
døde og sårede m åtte  vi lade tilbage.

Det er onsdag morgen 
den 19/8, og vi ved, at ret lang tid  vil der vist ikke 
gå, før vi m øder fjenden igen.

Dagene går hurtig t, og 
det tag er på kræfterne. S tore anstrengelser, lid t at 
spise, sn art ingen brød. Det

m este vi må opretholde livet med, er frug ter, kålrab i og gulerødder. En gang im ellem  får vi lid t tynd 
suppe med lid t kød og høns.

Dagene går, vi m archerer 
igennem  de fineste landskaber, a lt er som en stor 
have, sm ukke huse og alt i fineste  orden. Vi finder engang im ellem  et drivhus 
fy ld t med store vindruer, og det er noget der smager en soldat.

Lørdag den 22/8 får vi at 
vide, a t fjenden ikke er langt borte, og a t vi snart 
vil kom me i kam p. Det v iste sig også a t væ re rigtigt.

Søndag m orgen begynd

te  kom pagnierne a t svæ rme ud i sky tte lin ier. Vi fik nu a t vide, a t vi her stod over for englændere. Vi ar
bejder os frem ad, og ved 
m iddagstid begynder man fra  begge sider at skyde 
med kanoner. Af og til hø
rer vi in fan terie t og m a
skingeværet. Der er ikke gået lang tid , før det er ble
vet til et forfæ rdeligt skyderi. Regim entet storm er 
frem. Banelegem et og en kanal der ligger ved siden 
af holdes besat af fjenden. 
Vi kan  overse det hele og ser nu, at fjenden viger.

Vi får nu ordre til a t gå frem . Der går ikke lang tid, før vi h a r de første sårede 
og døde. Og det blev en streng efterm iddag og nat. 
S lagm arken v a r oversået 
m ed døde og sårede. Vi tab te  ikke  ret m ange den dag, 
englænderne havde store tab .

Der blev også taget en 
del englændere til fange, derib landt også nogle sani
tetssoldater. Vi arbejdede 
hånd i hånd. Vi sørgede fra 
begge sider lige m eget for

de sårede, om det v a r  ven 
e lle r fjende. Vi fik i dagens 
løb mange varm e hån d try k  fra  de sårede englænderes side. Det v a r ikke a t m ær
ke, at de v ar fjender. Hvor 
kunne de også være det, vi havde aldrig  set dem, langt m indre gjort dem noget. Vi 
lagde venner og fjender side om side, efterhånden 
som vi kom  frem, og de befand t sig godt i hinandens selskab.

Vi h ar nu nået stat-ionsbygningen, her s tille r vi vore gevæ rer sammen, 
hæ nger hjelm ene på, hilser og går videre. F ra den time a f havde vi hverken gevær e lle r hjelm  m ere i krigen.

Vi arbejder os frem ad og ser i det fjerne byen Mons. 
Vi ser stø rre brande og får a t vide, at vore tropper har tag e t byen i besiddelse.

Hen på aftenen (23/8) når v i også byen og får indret
te t en forbindingsplads i et lille  hotel. H er får vi nogle 
h å rd t sårede englændere, som vi m å våge ved hele na tten . I ho tellet er der nok 
a t spise og drikke, og vi dele r ud til a lle sider.

S indssygehospitalet h a r englænderne skud t i b rand , 
de fleste af de sindssyge v a r dog kom m et ud og v a r 
blevet indespæ rret i en ind
hegning. E nkelte  v ar sluppet løs og løb om på gader
ne, og andre blev i ru inerne.

Vi kom m er ikke t i l  ro den nat, og så sn art det var 
blevet lyst, m åtte  vi igen ud at søge e fte r sårede. Vi 
fandt nogle i næ rheden af et slot, og de blev brag t derind.

Da vi b rag te  den første sårede dertil, b lev vi budt ind af m anden, hans kone 
og to voksne døtre, som kom  os i m øde med røde- 
korsbindet på arm en. De 
tog venligt imod os, og til 
vor glæde kunne de tale tysk. Konen og dø trene tog 
imod de sårede i forhallen, 
her blev de vasket og forbundet med fin t ny t linned, 
hvorefter de b lev lag t i fine hvide senge.

Vi sygebærere blev så bespist med a lt det bedste, de havde. H vor v ar de m enne

sker gode ved de sårede og 
os.M anden tog to af os med 
ind i en stue. Vi studsede 
ved at se stuen fy ld t med 
gevæ rer og andre våben.
Han fo rta lte  os, a t han h avde sam let alt sam men, for a t tjenerskabe t ikke skulle bruge våbnene imod os el
ler imod englænderne. Vi fik  at vide, at vi kunne gø
re ved våbnene, hvad vi ville. Det vi ikke kunne ta 
ge m ed, m åtte  vi slå i s ty k ker lød vores ordrer på, og 
alle geværerne fik  så med 
en sten, så de v ar ubrugelige.

E fter nogen tid  tager vi 
afsked m ed dem alle, på 
det h jerteligste  fra  begge 
sider, der v a r ingen fjend
skab, og vi ønskede h inanden a lt godt i frem tiden.

Jeg tog en engelsk sabel med, og idet vi gik forbi 
køkkenet, så vi der en m eget svæ r kogejom fru, som 
sm ilte ti l os gennem vindu
et.
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Jeg siger ti l m ine kam m erater, om vi ikke  skulle 

prøve at jage hende en skræ k i livet. Som sagt så 
gjort, vi farer ind i k ø kk e
net. Jeg h a r a lt im ens d ra get sabelen, som om jeg v il
le støde den i hende. Det 
kan  nok være hun fik a r 
m ene i vejre t og råb te  p a rdon. Vi sm ilte nu til hende, 
og det varede ikke længe, før vi v a r gode venner. 
Hun sprang ned i kæ lderen 
og kom  frem  med steg, brød og vin. Vi kunne ikke 
m odstå de læ kre ting, og vi 
tog godt for os af retterne. S oldater kunne snart a ltid  
spise, e fter alle de an

strengelser vi m åtte  igen
nem. Vi sk iltes også her 
som gode venner.

Alle sårede var sam let 
op, de døde v a r begravet, 
og vi m åtte  videre (24/8). Fjenden v a r slået, og sku l
le forfølges.Uden for byen tra f  jeg to 
af m ine brødre, jeg blev 
glad ved a t se, a t de ingen skade havde taget. Den ene 
havde fået en kugle igen
nem  hjelm en. Jeg kan  her 
bem ærke, at vi var fem brødre med i verdenskri
gen. Vi blev alle såret, men en er død senere som følge 
af sår og sygdom, som han have pådraget sig i felten.

Det går videre. Megen 
søvn og ro gives der ikke. F å r vi et lille  ophold og no
get a t spise, er det kun lidt 
af begge dele. Mange får m avesygdom , og alle b li
ver efterhånden meget slappe. Vi lever m est af 
frugt og k å lrab i. Den suppe vi få r er kogt på alt for 
frisk t kød. K reaturerne b liv er slået ned, og det v a r
me kød kom m er i kedelen, og det kan  et m enneske ik 
ke t.åle.Vi sygebæ rere h a r meget 
at sørge for m ed alle de sy
ge. Der må, n å r vi kan få tid , koges rism elsgrød med 
kakao, ti l alle dem som er 
m avesyge, og de skal også have opium sdråber.

Vi h a r nu allerede ople
vet m eget i den ko rte  tid. Vi h a r set m ange sårede og 
mange, der h a r lu k k e t de
res øjne for evigt. Vi har set m angen god kam m erat 
blive b rag t ti l det sidste hvilested, m en dog er det 
ikke a t regne for, hvad er 
ven ter os i frem tiden.Vi n å r den franske græn
se (25/8), Belgien ligger bag

os, og nu går det mod Paris. 
Der b liver m archeret dag 
og nat. Engang im ellem  er 
der lidt skyderi. Vi kom 
m er ikke t i l  ro, vi få r ingen fridag. Det e r  sørgeligt at 
se regim enterne. De b liver 
m indre og m indre, vi ved at m angen god kam m erat 
har vi m åtte t lade tilbage.Egnen er øde m ange ste
der her, hvor vi kom m er 
frem, det er ikke det sm uk
ke land som Belgien. H use
ne er anderledes, de h ar 
kun få v induer til gaden.

A tter er det dag (13/8), og 
vi hører kanonerne næ rm e
re ved. Det e r et fort ved 
Liittich (Liege), som bliver 
beskudt, det h a r ikke  v ille t overgive sig. Det går nu 
hu rtig t frem ad, og om ef
term iddagen næ rm er vi os fortet. Vi ser på afstand, 
hvor granaterne hag ler ned 
over det. Af og ti l  kom m er der en sto r mine, dem ku n
ne vi se i luften.Vi san itetsfo lk  fik  nu or
dre til, under ledelse af vor brigadelæge, a t in d re tte  en forbindingsplads. Vi tog 
banegården i besiddelse, og

ventevæ relserne b lev  lavet 
om ti l  sygestuer. Da vi er 
færdige, få r vi ordre til a t 
gå ud og søge e fte r sårede. Lægen lover os et glas vin, 
n å r vi kom m er m ed den første. Vi behøvede nu ikke 
hans vin, vi havde allerede fundet vinkæ lderen, og der 
v a r vin nok til et helt regi
m ent.Vi n å r ud til san itetsvog
nen, og i det sam m e vi er 
der, få r vi et skud hagl, dog ingen af os b liver tru ffe t. 
Den ene af vore heste  blø
der flere steder. Det kan 
nok væ re a t der b lev  skyderi i gaden. To kom pag
n ier storm ede frem  og skød 
ind  af v induer og døre, og det gav vel nok glassplinter. I kam pens hede blev 
tre  so ldater såret. To med skud i hovedet og en i a r
men, men alle tre  lettere.

Kom pagnierne m å tte  nu 
tilbage for at gøre p lads for 
a rtille rie t. Det beskød nu bydelen med b rand granater, og inden længe var 
denne del af byen et ildhav. Der var nu heldigvis 
ikke mange m ennesker i

den gade, da de v ar taget bort før vi kom . Den eneste 
vi så, v a r  en gam m el k v in 
de. Hun kom med noget bohave p å  en trillebør.

Vi m å tte  nu fo rtræ kke fra banegården og m åtte  
over på  den anden side i e t 
bryggeri. H er finder vi et 
veldæ kket bord, som vi ta 
ger i besiddelse. Der m ang
lede ikke noget. Der v ar æg, skinke, pølse, ost, brød 
og kaffe, og det kom  os 
godt tilpas, da vi ikke  hav
de fået m eget den dag.Vi havde nu også fået de 
tre  sårede forbundet og 
lagt ti l hvile. Der kom m er 
nu en fjerde, en underofficer som har væ ret i et af 
husene, som blev skudt i 
brand. H an v a r  b levet røg- 
forgiftet.Det v a r nu a lt im ens b le
vet aften, og vi lagde os til 
hvile. Det varede ikke læ nge, før der kom et par lø jtnan ter og smed os ud på ga
den. Det v a r første m en 
også sidste gang, at vi lod 
os det byde af en lø jtnant.
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fortovet og fa ld t også i søvn. Da vi vågnede om 
m orgenen, havde vi alle fire hver et p a r ty k k e  tæ pper 
over os. Hvem, der har 
gjort det, e r  aldrig  blevet opklaret.

Vi skal videre, og i dagens løb n å r vi Liittich, 
hvor vi b liv er in dkvartere t 
to  og to. Den n a t kan  vi sove i en rig tig  seng og få tø 
je t af.

De næ ste dage m archerer vi frem ad, uden at der sker 
noget, m en om m orgenen den 18/8 får vi at vide, a t vi 
i dagens løb vil kom m e til 
a t s tå  overfor fjenden. Det går nu kun  langsom t frem 
ad. Vi m å føle os for, for at

fjenden ik ke  skal komme os i forkøbet.Ved ellevetiden får vi 
m iddagsm ad, og for mange 
b liv er det deres sidste m åltid .Regim entet sæ tter sig nu 
langsom t i bevægelse, og 
det varer heller ikke  læn
ge, før fjenden lader høre fra  sig. In fan teri og artille 
r i begynder a t skyde. Kompagnierne får ordre til at 
gå imod fjenden, og vi sanite te r  går ti l  sanitetsvognen 
for at have bårerne ved hånden, n å r der er brug for 
dem.

Der går nu ikke lang tid, før der kom m er ordre, a t vi 
m å frem, der e r brug for os. Det viste sig dog at være

blind alarm . K om pagnier
ne var ikke i kam p men lå 
og afventede videre befa
ling. Vi b liver dog sendt videre frem, da der v ar udsendt en patru lje , som vi også finder, m en der v ar in
gen sårede her.

Vi m åtte  nu h u rtig t ti lb a ge, for kuglerne begyndte 
at hagle ned over os. Der 
v a r heldigvis ingen af os, 
der blev tru ffe t. Det var 
ilddåben, som vi havde m odtaget. Vi lægger os hen en tid  og hv iler os lid t.

Kom pagnierne få r så or
dre til a t gå for i sk y tte linier, og kanonerne begyn
der a t skyde på de belgiske stillinger. Vi san ite te r b li
ver liggende en tid  endnu, 
vi m åtte  ikke gå, før vore soldater er kom m et ca. 
1 1/2 km  frem. Kam pen 
v a r hård  m en varede ikke 
længe. Vore kanoner havde skudt godt, der v a r blevet 
forfæ rdeligt ty nd et ud 
b land t belgierne. Det må her bem æ rkes, a t belgierne 
ikke havde m eget a rtille ri 
den dag. Regim entet kom hu rtig t frem , selvom  det 
m åtte  igennem  en skov og

over en bred å (Gette), hvor 
de fleste m åtte  i vandet til b rystet. Det blev snart stille og al skydning hørte op, belgierne havde taget flugten.

Vi får nu ordre til a t gå 
frem , for at vi kunne kom me de sårede ti l  hjælp. Vi 
spredes ud over slagm ar
ken, og det v a re r heller ik 
ke længe, før vi har den 
første. Det v ar en under
officer, han v ar død, han stod lige op i en grøft tilb a 
gelænet mod grøftekanten. 
Vi lagde ham  nu ned og 
m åtte  vente til senere, for a t han kunne b live begravet. Den næste v a r en lø jt
nan t, han var også død. 
Han sad lænet im od et træ.

Videre går det.
Den næste jeg finder er en soldat, som h a r fået pu lsåren  i benet skudt 

over. H an lå  og trykkede på pulsåren for ikke  at for
bløde. Her v a r hu rtig  hjælp 
nødvendig, rask  fik jeg pu lsåren afbundet og såret 
forbundet. Det v ar den før
ste, som jeg selv havde m åtte t hjælpe.

De skulle alle blive lig

gende for senere at blive 
b rag t tilbage.

Vi behøver nu ikke  a t gå 
langt, før vi har den næste. Det v iste  sig a t fjenden 
også kunne træ ffe, selvom han havde skudt for højt i 
starten .

A lt som tiden sk rid er 
frem, n år vi til den belgi
ske stilling. Her ser der 
forfæ rdeligt ud, det viste sig, a t vort a rtille ri havde 
tru ffe t godt.

Den første belgier jeg fik  
i hånden, havde fået hele 
underkæ ben skud t b o rt og 
led forfærdelige sm erter. Jeg kunne ikke engang forbinde ham , da han derved 
ville blive kvalt. Jeg gav ham  en p ak ke  vat, som han 
så m åtte  holde for såret. 
Han ville  forbløde, en del 
blod gik i lungerne. Jeg vidste, at længe kunne han 
ikke leve. Han døde om natten , men vi havde gjort, hvad vi kunne.

Det må siges, a t vi gjorde 
lige så m eget for fjenden 
som for vore egne kam m erater.

Vi h a r  nu forbundet m an
ge belgiere, og a lt b liver a fsøgt endnu engang. Vi 
kom m er så forbi en grøft, her hører vi en klage sig 
forfærdeligt. Han ligger i en m uddergrøft. En af 
kam m eraterne m ente at han ikke  havde langt igen, 
han kunne rolig blive liggende.

Jeg m ente, a t så længe der v a r  liv  v a r der også 
håb. H urtig t fik  jeg en hånd i ham, og fik  tru k k e t 
ham  op på det tø rre . Det v i
ste sig nu, at han  godt ku n ne stå  på benene, men han 
ville ikke åbne øjnene, Vi ruskede lidt i ham , så åbne
de han  øjnene og græd.

Det første han gjorde var 
at pege på sin ring, hvorefte r han  strak te  tre  fingre i 
vejret. Vi forstod straks, 
hvad han m ente, a t han havde kone og tre  børn. 
Han h a r vist tæ nk t, a t vi ville slå  ham  ned.
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Det v iste  sig nu også, at h an  ingen bu kser havde på, 

det havde vi ik ke  set straks, da han havde en lang overfrakke på. Vi vil
le nu have at vide, hvor 
han  var b levet såret. Han 
forstod ik ke  os, og vi ikke ham . Vi undersøgte ham 
nu, og det v iste  sig, a t han 
ik ke  havde andet end revet sig på pig tråden.Vi tog ham  med hen til 
nogle and re  belgiere, vi skulle se a t få et p a r  bukser t i l  ham. D er var h e r en af 
belgierne, som kunne tale 
ty sk , han  v a r  og b lev  til s to r hjælp for os. Vi finder 
e t p a r b u k se r i et to rnyster, m en belgieren som kunne

ty sk  sagde, a t dem  m åtte han ikke tage på, for det 
v a r de bukser, de skulle ha
ve på, når de kom  til Berlin. Vi tra k  lid t på  sm ile
båndet og sagde, at hvis 
der ikke var andet i vejen, så kunne han roligt tage 
bukserne på, for inden ret 
længe skulle han  nok kom 
me til Berlin.Vi h a r endnu en ople
velse m ed en belgier. Der 
kom m er en kam m erat og fortæ ller os, a t der ikke ret langt herfra  ligger en belgier. H an ligger b land t de 
døde, siger han. H an havde 
set ham  flere gange, og hver gang lå  h an  anderle
des. Vi kom m er derhen og

finder ham . Vi ta r  nu en hånd i ham , og det viste sig, a t m anden ikke  fejlede 
noget.

Vi er nu blevet færdige 
m ed at forbinde de sårede, 
og det er snart m ørkt. Nu skal vi til a t bære dem væk fra  slagm arken. Vi spørger 
belgieren, om han  vidste, om der v a r nogle skoler el
ler lignende, hvor vi kunne bæ re dem hen.

H an v a r godt kendt på 
egnen. Ikke langt herfra  lå 
et kloster, som vi ikke kun
ne se herfra , da det lå i en dal. Han få r nu føringen, og snart h a r vi nået k loste
re t, og det viste sig, a t der v a r plads ti l  mange. Non
nerne tog venligst imod os. Vi fik at spise og d rikke, så 
m eget vi ville, og der blev sørget for de sårede.

Om n a tten  ved to tiden v a r vi færdige m ed at bære 
de sårede derned. Vi b liver 
nu inddelt i hold ti l  a t pas
se de sårede. Det vare r ik ke re t lang tid , før der 
kom m er besked til os, a t 
der v ar blevet fundet 16 m and, som skulle afhentes.

Vi rykk er h u rtig t ua  og ia r  
dem b året ind.

G runden er, e fte r hvad 
de fortalte, den, a t de sku l
le betale skat e fte r an ta lle t af gadevinduer. Husene ser 
meget tris te  ud, fordi v in 
duerne m angler, og det he
le ser meget forsøm t ud.

E fter min m ening m å beboerne have væ ret meget 
fattige, men der findes jo 
nok andre egne, hvor det er 
bedre. De stø rre byer kan mange steder også se rig tig  
pæne ud. Det m å siges, at 
der er krig, og det m este er 
øde og forladt.Dagene går, det b liver 
den femte septem ber, og 
om m orgenen få r  vi a t v i
de, at vi snart s tå r  overfor fjenden igen. Det er denne 
gang franskm ændene.

Det er to d iv isioner ka- 
valleri, den ene sku lle  a llerede være slået. Vi skal slå 
den anden e ller opholde 
den. K om pagnierne går 
frem i sky tte lin ier, og vi sygebærere går ti l sani
tetsvognen. Ved m iddags
tid  b liver der skud t lidt med artillerie t. Det er vort eget a rtille ri, som besky-

aer en iransK mintærKo- 
lonne. Det v iste sig senere, a t vort a rtille ri havde tru f 
fet godt.En kam m erat og jeg finder hver en cykel i grøften, 
og vi kører ud for at se, om vi ikke  kunne finde noget 
spiseligt. Vi kom m er t i l  en 
lille  by, og her træ ffe r vi 
vort køkken. Det kedelige 
var, a t m aden ikke v a r fæ rdig. Vi prøver i nogle huse, 
om der ikke skulle findes 
noget, m en forgæves.

I en stald  finder vi e t par 
store kalve. Der b liver sagt 
vor slag ter besked, og i lø
bet af kort tid  er han der 
med økse og kniv. Så h av de v i da fundet noget til 
køkkenet.

Beboerne f ik  et bevis for, a t vi havde tag et kalvene, 
og det v a r de godt tilfreds 
med. De kunne så a ltid  få 
dem betalt.

Uden for byen b liv er vi 
råb t an af vor brigadelæge, 
han s tå r ved en sto r lade 
lid t inde på m arken. Nu er den gal siger jeg til kam 
m eraten , vi få r vist en  på 
hovedet. Det viste sig dog

anuerieaes, nan v ar venng 
imod os.

Laden v ar fy ld t med store kurve, som indeholdt 
forbindssager. Det v ar noget, franskm æ ndene havde 
m åtte t lade tilbage. Der v ar mange hundrede k u r
ve, og lægen ville, a t vi 
skulle tage en kurv  med.
Den v a r  m eget tung, vi 
kunne ikke cykle med den, 
og vi m ente, a t vi ikke k u n ne have den med. Lægen 
m ente, a t så kunne vi gå, 
for én skulle vi tage med.
Det må siges, a t bedre for
b indsstof h a r vi ikke haft.

Senere på dagen træ ffer 
vi vor regim entslæge, der 
v ille  vide, hvad vi havde i kurven, og e fte r at vi hav
de m eddelt ham  det, fik  vi 
mange ta k  fra  den side.

Vi kom m er nu ind på den vej, hvor den franske m ili
tæ rkolonne v a r blevet beskud t af vo rt a rtille ri. Et 
forfæ rdeligt syn m ødte os her.
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E t kaos. E fter vor m ening havde den første vogn fået en granat, som 
h a r bev irket, a t de andre g rana te r i vognen er eks
ploderet, og de følgende vogne e r  k ø rt ind i den.

Der lå  døde og sårede officerer og m enige side om 
side m ed døde heste. Vi så 
her det m æ rkelige syn, at 
en fransk  soldat k ravlede hen og kyssede en døende officer.

Vi fandt vort kom pagni 
ved m ørkest frem brud, og 
lige som vi v a r  kom m et, 
blev der råb t på sygebærer- ne. Vi skulle hen til kom 
pagniføreren, og det kan

nok være, vi ik ke  blev så 
venlig m odtaget. Mens vi 
stod ret, blev vi alle fire 
dømt til tre  dages arrest, fordi vi ikke havde udført en befaling, som v a r givet 
os. Jeg ville have at vide, 
hvad det v a r for en befaling. Til svar fik  jeg besked 
på at holde m und. Han beordrede os ti l  a t tage røde- 
korsb indet af. Vi fik  så udleveret geværer og p a tro 
ner og blev sendt på fe lt
vagt. En tim es vagt var ligeså m eget som en dags a r 
rest.

Vi fik  kun lid t a t spise 
den aften og m åtte  så tem m elig langt bort. D er lå et

banehus, og herfra  skulle vi træ kke på vagt, to m and 
ad gangen. Jeg kom ikke 
med i første omgang, og vi 
der blev tilbage fik  lavet 
omhyggelig to ilette. Vi fandt rent tøj i huset, 
sk jorter, underbenklæ der og strøm per. Det var en 
dejlig fornem m else at kom me i det rene tøj.

Vi fik også nogle høns slagtet, men ti l  vor store 
skuffelse m åtte  vi ikke tæ nde ild, vi v a r a lt for næ r 
ved fjenden. Vi m åtte  nøjes med at p ak ke  hønsene i vor 
rygsæk til senere brug.

Den nat stod jeg to tim er på vagt, to dage af straffen  
v a r beta lt, og jeg fik hel
digvis den sidste dag a f
skrevet. Det v a r den eneste s tra f  jeg fik, og desuden v a r vi uskyldig dømt.

Den sjette septem ber skulle vi have hviledag, og 
vi glædede os ti l  den. Vi kunne sove og hvile os, 
m en det skulle kom me til a t gå anderledes.

Ved o ttetiden om m orgenen begyndte a rtille rie t a t lade høre fra  sig. Vi v a r

kun 36 km  fra Paris, og var 
inde på den franske øvelsesplads. F orterne ved P a
ris kunne beskyde os.I første omgang tæ nkte 
vi ikke noget ved det, men eftersom  de blev ved, blev der udsendt en patru lje , 
som skulle gå op på en høj 
for om m uligt at få at vide, hvad der foregik. De kom 
tilbage med den besked, at det v a r  det franske og vort a rtille ri, som beskød h in
anden.Inden re t lang tid  fik  vi 
ordre til a t m elde os ved 
kom pagniet. Vi fire sy- 
gebærere m åtte  nu give gevæ rer og pa tro ner tilbage til ejerm anden. Vi kunne 
så tage rødekorsbindet om arm en igen, og kom pagni
føreren sagde så, a t i dag 
skulle vi blive ved kom 
pagniet.

Kom pagniet m åtte  nu foreløbig tage dæ kning i en grusgrav, og oppe fra  kan
ten  kunne vi se noget af 
slagm arken. Det var et for
fæ rdelig t syn, der m ødte os her. Skydningen v a r be
gyndt, a rtille ri, in fan teri

og m askingevæ rer b rag te  
død og ødelæggelse med 
sig.F risten  i grusgraven v ar 
kort. Da kom pagniet blev 
beordret frem, m åtte  vi sy- gebærere jo med. Det kan  
nok være, at vi allesam m en 
kunne bruge benene den 
dag. Det var livet om a t gø
re.

Vi kom ikke ret langt, 
før de første sårede m eldte sig, og inden re t lang tid  
havde vi ingen forbindssa
ger mere. Vi v ar kom m et så langt som en trehu nd re
de m eter fra den franske linie. Her b liver vi an råb t af 
vor m ajor, hvad vi ville her. Vi m åtte  se så h u rtig t 
som m uligt at kom m e ti l
bage. At ingen af os fire  fik en kugle er et m irakel, for 
kuglerne peb om ørerne på 
os, da vi løb tilbage.

Vi kom m er til en lille gård, og her finder vi nogle soldater og civile, der hav
de taget dæ kning imod 
kugleregnen. E fter en lille pause går det videre, og vi 
kom m er endelig så langt,

a t kuglerne ikke n å r os m ere.
Vi finder i en roem ark en soldat, som ligger og v ifte r 

m ed et lom m etørklæ de. 
H an v a r m eget h ård t såret, 
og vi m åtte  lade ham  blive liggende, ti l  v i havde fun
det en båre, så vi kunne bæ re ham  tilbage. Han 
græd b itte rlig t, da vi ville gå og sagde, at nu skulle 
han  ligge der og dø. Vi lo
vede ham  bestem t, a t vi 
nok sku lle  hente ham , så snart vi havde en båre. Vi 
havde bundet hans lom m etø rk læ de for enden af en 
stang, som vi havde p lan te t i jo rden ved siden af ham. 
Vi kunne så le ttere  finde ham  igen.

Der gik ikke re t lang tid, før vi fandt vor san ite ts
vogn, og vi fik  h u rtig t fat på en båre, så vi kunne hente ham  som lovet.

I skulle have set det an 
sigt, som lyste  os i møde, selvom  han  havde store 
sm erter. Han blev lag t på 
båren, og varsom t b a r  vi ham  tilbage.
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H er v a r vor regim entslæge, den sårede 

blev efterset og fik  en indsprøjtning, som a lle  sårede 
fik. Det var en indsprø jtning mod sårfeber.

D erefter sagde lægen, at vi skulle se at få så mange sårede som m uligt lag t på 
vognene, så vi h u rtig t kun
ne få dem væk fra  fronten, for nu gælder det om at 
redde sig i en fart. Jeg ser 
stadig det billede for mig, hvor der ti l sidst ligger to 
so ldater tilbage, og vi kun 
kunne have én m ere i vognene. H vor græd han  hjer
teskæ rende og sagde, at nu 
m åtte  han  i fangenskab eller ligge der og dø. Hvor

ville vi ikke  gerne have ta get dem alle med, men vi kunne ikke.
Det blev en vandring, 

som vi ik ke  let glemmer. De m indre sårede gik ved 
siden af vognene, og bagved gik sygebærerne med de bårer, der ikke var plads til i vognene.

Vi gik en fire tim er med 
vor byrde, inden vi kunne kom m e af m ed dem. U nder tu ren  v a r der en, der fo rta l
te  mig, a t en af mine brødre også v a r b land t de sårede.

Ved ellevetiden kom vi ti l  en s to r forbindingsplads, hvor de sårede kom 
m er under lægebehandling. Jeg h a r nu fri og kan søge

efter m in broder, m en fin- ,der ham  ikke.
Der skal nu sørges for noget a t spise, og h e r  kom 

m er de høns os ti l  gode, 
som vi slagtede dagen i forvejen. Vi få r lavet e t bål og 
får sat gryderne over. E fter en god tim e kan vi spise 
hønsekød og d rikke suppen 
til, det havde væ ret herligt, 
om vi også havde haft en 
kartoffel.

Det g iver ikke m egen ro den nat. Der er en jam ren 
og klagen fra  de sårede. Vi 
behøvede ikke a t gå ud igen på slagm arken, vi var 
blevet afløst af et san ite tskom pagni.

I dagens løb kom m er det nu til kam p igen, og der er 
større eller m indre tab  af 
m enneskeliv på begge sider. A lt få r en ende, denne 
dag også, vi havde dog vist 
franskm ændene, a t vi var der endnu.

Vi få r den nat lid t ro, og i 
den tidlige m orgentim e går det igen med ilm arch tilb a 
ge. Vi m archerer hele da
gen og den næste n at med.

Den ellevte h a r vi det lidt bedre. Om aftenen må

vore soldater ud a t grave sky ttegrave, vi tæ nk te  ik ke, a t fjenden v a r fulgt ef
ter. En kam m erat og jeg 
var ved ettiden  ude a t se ti l 
vore soldater, hvad de la vede. Alle vegne hvor vi så 
hen, kunne vi se brande i næ r og fjern. Vi går tilbage og lægger os lid t, men t id 
ligt m å vi på benene.

Ved otte tiden  (12/9) får 
vi ordre ti l  at træ k k e  ti lb a ge. Vore kom pagnier lå i 
sky tte lin ier, og derfor m å t
te  vi san itetsso ldater også med.Vi m archerer i udkan ten  
af en by, og idet vi kom m er 
i næ rheden af en bro, som 
vi skulle over, kom der en 
fransk  ky rasserpatru lje , 
som blev beskudt af vore soldater. Den ene ky rasser 
kom  lige imod os, hans hoved hang foroverbøjet, og 
lige ved os standsede hesten. Det arm e dyr rystede 
som et espeløv, men var ik 
ke såret. Derimod havde soldaten fået m ange kugler 
og v a r død. Vi fik  ham  af 
hesten og lagt ned. Jeg gik hen og undersøgte taskerne 
på hesten og finder til m in

store glæde en dåse kon
serves. Jeg blev lid t lang i ansigtet, da det viste sig a t 
den indeholdt tre  store k a rtofler, der v a r uspiselige.

A tte r m å vi tilbage for a t kom m e hen til en anden 
bro for at kom m e over 
strøm m en (Aisnefloden). 
P ionererne s tå r  på broen 
og spørger os, om vi vil 
over, for i så fald skulle det 
gå m eget s tæ rk t, broen sku lle  sprænges i luften.

Vi var kun kom m et et lil
le stykke på  den anden si
de, så lød der to forfæ rde
lige brag, og begge b roer v a r  ikke m ere. Mange af vore kam m erater m åtte  se
nere svømme over strøm men, og der er vist ik ke  så 
få, som er druknet. Jeg så 
siden i dagens løb ik ke  så få soldater, som havde 
m å tte t tage et u friv illig t bad.

Det er den 12. septem ber, og for os gæ lder det nu om at kom me tilbage. Der b li
ver skudt s tæ rk t fra begge sider, og det er en an stren 
gende dag. Ved syv tiden

om aftenen kom m er vi ti l 
en by, Audignicourt, her 
gøres der holdt.

H vor blev vi glade over, a t vi m åtte  lægge os. U den
for den gård hvor vi var, stod et sto rt pæ retræ , og 
derpå var den dejligste frugt, vi kunne tæ nke os.
F lere hundrede pund frugt, 
men i løbet af få m inu tter var træ et raseret for det 
hele. Der v a r mange, som 
havde fået sig en ordentlig  livfuld pærer, og de bekom  
os godt.

Vi få r at vide, at vore sol
da ter skal til a t grave sk y ttegrave, og a t de ikke må 
vige en tomme mere, koste 
hvad det koste vil. Baga
gen og sanitetsso ldaterne skal blive på  gården. Den 
nat fik  vi endelig ro. Vi 
kunne sove hele natten , 
m ens vore soldater m åtte  
arbejde med sky tteg ravene. De fik dog i den følgende dags løb deres velfortjen te  hvil.
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De næ ste dage havde vi megen ro. Vi havde kun 
lid t a t sørge for. Nogle le t
tere  sårede skulle forbindes, nogle syge skulle der koges til.

Vi v a r  nu gået over til 
skyttegravskam pe. Der blev skud t m eget dagen 
igennem  fra begge parter, med in fan teri og artilleri. 
Det v ar særlig byerne, som 
blev taget under ild. Af og 
til gav det sårede og døde.

Den n ittende få r vi at vide, a t vort regim ent, der på grund af store tab  er m eget 
lille, sku lle  storm e mod 
fjenden den tyvende kl. 5 
morgen. Der v a r nu meget

som skulle ordnes til den 
dag. (Angrebet fandt sted 
ved Moulin-sons-Touvent).Den nat v a r der ikke 
mange, som kunne sove, vi v idste  hvad det gjaldt. 
F jenden skulle slås tilbage, 
og det ville koste m angt et offer. Vi ser mange gange 
på u ret, men tiden går hu rtig t, og inden vi snart ved 
af det er k lokken  fem.E fter a t der e r gået en lil
le tid , hører vi fjenden be
gynde a t skyde, han h a r opdaget, a t vore soldater går 
frem  ti l  storm . E fter en 
halv tim e raser kam pen, og m angen en god kam m erat 
m å bide i græsset.

vea o-xiaen Kommer aer 
ordre til os, a t vi straks 
skal kom m e forud, da vor m ajor er b levet såret. Vor 
læge b liv er væ kket, og alt b liver gjort k la r  ti l ud ry k 
ning. Der kom m er nu be
sked ti l  os, a t vi skal blive, hvor vi er, da m ajoren er død.

K am pen raser forude, vi 
sidder og ven ter på at kom 
me frem  for at hjælpe vore kam m erater. Det b liver en 
lang ven tetid , ikke før kl. 2 
kan  vi gå frem.K am pen h ar væ ret hård, 
fjenden h a r  ikke v illet vi
ge. E t forfæ rdeligt syn mø
der os, da vi kom m er ud på slagm arken. Så langt som 
øjet ræ kker, er m arken 
oversået m ed døde og sårede, og alle som vi kan  se, er 
vore egne soldater.

Vi havde nok set m angen 
slagm ark, men dog ingen som denne. H er havde det rig tig t v ist sig, a t fjenden 
også kunne skyde.Der blev taget fat med al 
k ra ft for a t komme alle 
dem ti l  hjæ lp, som endnu kunne hjælpes. Det viste

sig aog, ax lang t ae neste  
v a r døde. Vi ser, a t der et 
s ty k k e  ude på  slagm arken ligger en på knæ, og h u r
tig t e r nogle af os hos ham . Det viste sig dog, a t han 
var død for længe siden, og 
at u ta llige  kugler v a r gået igennem ham .

A lt imens næ rm ede vi os den franske sky tteg rav , og 
det billede vi ser der, glemm er vi aldrig. H er var de 
gået på med bajonet, og der h a r ingen skånsel væ ret fra 
nogen af siderne. De er 
gået på med dødsforagt. 
Der lå  mange, både venner og fjender m ed bajonetten  i b rystet.

Det er her, v i for første 
gang s tå r over for de sorte. Et uhyggeligt syn a t se dem 
ligge der døde, øjnene og m unden s tå r  åben, og det 
hvide i øjnene lyser os i møde. Det syn glem m er jeg heller aldrig.

Vi begynder efter nogle 
tim er at bæ re de sårede t i lbage, og da vi kom m er til 
et bestem t sted, b liver vi beskudt. Der m å ligge en 
såre t og skyde på  os.

Der bliver udkom m anderet en underofficer og otte 
mand for a t afsøge te rræ net, og de finder også snart synderen. Det er en af de 
sorte, og han får sin straf.

Der b liver arbejdet for fuld k ra f t resten af dagen, 
og det m este af n a tten  må vi stå  vagt ved de sårede. 
Hen på  na tten  kom m er sa
nitetskom pagniet. De svæ rm er ud på slagm arken 
for at søge efter sårede. Vi 
som b liv er tilbage m å h jæ lpe m ed at få de sårede i vognene, for at de kan  b li
ve b rag t på sygehuset.

Mange m enneskeliv er gået tab t, mange er b levet 
krøblinge for livstid. Vi 
havde oplevet meget og set forfærdelige ting, m en vi 
skulle kom me til a t opleve 
noget som v a r langt værre.

De følgende dage få r  vi megen ro, der . er ik ke  så 
meget for os at bestille. Vi 
blev liggende i byen. Om dagen m åtte  vi ikke kom me ud i skyttegravene, 
men om aftenen n år det 
blev m ørkt, skulle vi afhente dem, som var blevet

sårede og syge.
Jeg husker, a t de første 

fire a ftener vi kom  derud, v a r der to, m en inden vi skulle derfra, v a r  der kom 
m et en tred ie  til. H ver a f
ten i de første fire aftener v a r der en, som gav sig selv 
en kugle. Den første skød 
en finger af, de tre  andre skød sig i foden.

Det v a r nu en gang blevet vo rt arbejde a t tage os 
af de sårede. Vi h a r set 
mange forskellige sår, og vi væ nnede os til a t omgås 
de sårede. I begyndelsen var det skræ kkelig t, men 
som tiden  gik, tæ nk te  vi ikke noget ved det, og det må siges, a t vi blev fo rtro lige m ed a lt og alle.

Mange gange m åtte  vi bruge lid t hårdhed. Der var 
mange som klagede sig for
fæ rdeligt ved det m indste sår. A ndre, som v a r slem t 
sårede, hørte  vi ikke noget til. Nogen h a r  også bedt os, 
om vi ikke ville  skyde 
dem, for de kunne ikke  holde det ud.
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Vi h a r  set mange lukke deres øjne, den ene rolig, 
en anden bandende, en tre die bedende, og de ting kunne vel nok gå os til 
h jerte t. Vi h a r  try k k e t 
m ange øjne til, for a t de a l
drig m ere skulle åbnes.En dag s tå r  vi ved en 
kam m erat, som skal have en arm  af, en anden dag 
ved en der skal have et ben, 
om ikke begge, sat af. Vi 
sygebærere må hjælpe med a lt forefaldende.

Der går nu en lille  tid , så b liver regim entet tru k k e t tilbage fra  fronten, vi skal 
et andet sted hen, hvor ved 
vi ikke. Vi er glade ved, at 
vi kan  blive fly tte t, men om det b liver bedre ved in gen. Nogen m ener det ene,

andre  det andet, vi er lige kloge allesam m en.
Vi m archerer mod Noyon 

og regner med, at vi skal 
blive der. Vi ved, a t det er langt fra  fjenden, og det ville betyde ro for os alle. 
Vi b liv er forfulgt af fran ske flyvere, af og til kastes 
der en bombe, dog for det 
m este uden at træffe. Der blev, så v id t jeg ved, ram t 
tre  m and den dag.

Det blev nu ikke, som vi havde regnet med. I Noyon 
bø jer vi af ti l venstre, og det v a r ensbetydende med, 
at det igen går mod fronten.

Ved aftenstide når vi en by ved navn Chiry. Her 
skal vi san ite tsso ldater og bagagen blive. Regim entet

må ud til fronten igen, og her v a r det sandelig ikke 
bedre, end det have væ ret før.

E fter a t vi havde sørget 
for vort logi, gik jeg ud i 
byen for om m uligt at finde noget at spise. Jeg var ikke gået re t langt, før jeg tra f  
en underofficer fra  regi
m ent 163. Det var det tid 
ligere om talte regim ent, vi nu h er skal afløse.

Han ville vide, hvad jeg søgte, have noget at spise lød svaret. Kom med mig 
siger han, så behøver du ik 
ke gå sulten i seng forelø
big. Vi kom m er til en stald, 
og ud hen ter han to får, dem m åtte  jeg tage med.

Der blev glæde hos kam m eraterne, da jeg kom med fårene, det betød, a t vi 
kunne få en steg. Vi gik 
straks igang med slag tningen af det ene får, det 
andet fik  lov at leve nogle 
dage. Der v a r nogle af m ine kam m erater, som v a r ude i 
m arken for at hente k arto f
ler, og i løbet af et p a r t i 
m er havde vi en fin m iddag 
på bordet. Det v a r  noget, vi

ikke  havde fået i lang tid.
Dagen efter fandt jeg en 

ko, som ejeren nok ville afstå  for en bon, som de ka ld 
te  erstatn ingsbeviserne. 
H an fik  bo n ’en og jeg koen. 
Nu kunne vi se vort ud
komme. Daglig hentede vi k a rto fle r og andre grøn t
sager, og vi levede som 
konger her i F rankrig .Vi san ite tsso ldater hav
de nu ro en tid, der blev ik ke spurgt m eget e fter os. E fter en tid  få r vi ordre til 
a t f ly tte  ti l  den næ ste by, 
hvor vi skal indre tte  en 
forbindingsplads. Vi v a r en læge, 8 underofficerer og o tte  sygebærere. Der var 
u d b rud t ty fus, og vi fik m eget at bestille  med alle 
de syge og indim ellem  også 
nogle sårede, der skulle sørges for og nogle døde, der skulle begraves.

Alle so ldater skal have 
indsprøjtn ing imod tyfus 
og kolera. Vi skal ud til a lle so ldater i regim entet 
m ed glas for a t få afføring 
til undersøgelse. Nøjagtige k o rt skal skrives på, alt skal sendes til Berlin.

Tyfussygen tager til, dag 
for dag få r  vi flere syge. Der er dage, hvor der kom 
m er 15-20 m and, som skal 
på sygehuset. Det er ikke 
mange af dem, vi ser igen, for de fleste b liv er det vel 
døden.

Den første dag vi v a r  der 
i byen, b liv er jeg ud taget 
ti l a t koge m ad til os alle, 
to lv  m and ialt. Jeg skal tid lig  op, senest kl. fire, for at få kom furet godt op
varm et. Vi m å ikke fyre om dagen, for at fran sk 
mændene ikke  skal se røgen, han ville så s trak s  ta 
ge huset under ild.

Jeg kunne, ved at tage nogle få træ kul, holde fyre t 
ved lige. A lt hvad vi skulle bruge ti l  livets ophold blev 
brag t os i huset om aftenen.

Engang im ellem  m åtte  vi 
alle ned i kæ lderen, fran sk 
mændene sendte ind im ellem en granat over ti l  os. 
Huset, som vi boede i, fik 
ikke  så få g ranater i tidens løb.En aften m åtte  vi hen te 
tre  meget hård t sårede

kam m erater. Det v a r  noget 
af det væ rste, vi endnu havde set. Den ene af dem 
v a r kom m et til a t træ de på 
en mine, så de var alle tre 
forfæ rdeligt tilred t. Den ene blind, den andeft en 
arm  og et ben revet af og den tredie, der fik under
livet revet op, døde i n a ttens løb.

Dagen e fte r m åtte  vi igen 
ud a t hen te en, som v a r  blevet beskud t af vore egne. H an havde fået et skud i 
m aven. A ftenen er m ørk og 
tåget. Det er første gang vi 
skal derud, der er en halv tim e a t gå.

Vi finder derud og kom m er forbi nogle soldater, 
som arbejder i sky tteg raven. Der er en som bander 
forfæ rdeligt på dansk.

Jeg ti lta le r  ham  og spørger, hvor han egentlig hø
re r hjem m e, for han v ar be
stem t ikke fra  Nordslesvig.
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Jeg er københavner, får jeg ti l  svar. Hvad vil du dog her siger jeg, havde det ik 
ke væ ret bedre at blive 
hjem m e hos m or. Havde 
jeg v idst hvad jeg nu ved, svarer han, kan  du være 
forvisset om, at jeg var ble
vet hjemme. Jeg ville ud og 
se og opleve noget, og kom me hjem  med ordener på 
b ryste t, men istedet får jeg nok en kugle tilsidst. Jeg 
h a r  aldrig  set ham  siden.

Vi finder nu den sårede, 
lægen er hos ham , men vi 
m å ikke  tage ham  med, da han  ikke  kan  leve natten  over. I stedet få r vi en 
franskm and med, han er 
slem t såret. De h a r  fundet

ham  i en skov, han  klager sig forfærdeligt.
På h jem turen går vi vild, 

og vi ved tils id s t ikke, hvor vi er, vi går og går, og det får ald rig  ende. E fter et 
p a r tim er hører vi nogle 
vogne køre. Om det er ven 
eller fjende, ved vi ikke. To af os går frem  for at ly tte, 
om der b liver ta l t  tysk  eller fransk. Til vor store 
glæde viste det sig, a t det var kam m erater.

Den sårede v a r holdt op 
med a t klage sig, og vi 
m ente a t han v a r  faldet i søvn. Det viste sig dog, at 
han v a r  død, det havde også taget os over tre  tim er at kom m e tilbage.

Vi næ rm er os julen, og vi 
forbereder den på det bedste. Vi har fået et ju letræ , 
vi h a r købt konserves, k a rto fler har v i rigeligt af, 
kød og kaffe b liv er leveret. 
Vi glæder os over, at vi må 
fejre den her, hvor vi nu 
har væ ret i sn art tre  m åne
der.

Vor glæde få r  en b ra t ende, da vi den 21. december 
får ordre til a t gøre os klar. 
Vi skal et andet sted hen. Alt hvad vi nu havde sam let, m åtte t vi lade tilbage. 
Vor dejlige ju l var gået fløjten.

Det går over Noyon igen 
til en lille by, og her bliver det m eddelt os, at vi skal 
blive julen over, og vi må 
indrette  os derefter.Ju leaftensdag  bliver vi alarm eret og m å nu ud til 
fronten i næ rheden af Mou- lin. Det er en forfærdelig 
march, vi h a r i snesjap og 
regn, og så en ju leaften. 
Det var ikke  blide ord, m an hørte.Vi n år en lille  by, hvor vi 
kom m er i k v arter. M iddagen bestod af gule æ rte r og 
flæsk, som vi sa tte  ti l livs

m ed god appetit. Senere på aftenen havde vi juletræ , 
der blev fordelt nogle små 
ting. K om pagniføreren ta lte, og vi sang nogle ju le
salm er. Bagefter fik vi lidt punsch.

Det var en tr is t jul, og 
vore tan k er v a r hos vore kæ re derhjem me.

Den nat skulle vi sani
te tsso ldater sove i en skole, oppe under taget. Det var 
dog ikke m uligt a t være der. A dskillige granater 
v a r gået igennem  taget, det 
v a r meget koldt, og det tra k  forfærdeligt.

Vi gik ud i byen for at 
finde et andet logi, og vi fand t en lille kæ lder, som 
vi tog i besiddelse. Vi fik fundet noget halm , og fik 
et dejligt leje, hvor vi ti lb rag te  en rolig nat.

Julem orgen m åtte  vi have in d re tte t en stue, for at 
vi kunne m o d tag e ' eventuelle  syge. Vi skulle fore
løbig blive i byen. En stue i sam m e hus hvor vi havde 
tilb rag t natten , lagde vi beslag på. I stuen var der to 
køer, som vi fly ttede ud i en lade.

I løbet af nogle tim er var stuen gjort ren, og vi havde 
bygget en kam in sam t tøm 
ret et bord og et p a r bæ nke sammen. Ved m iddagstid  
v a r vi færdige, og varm en 
strøm m ede ud i stuen. Vi glæder os nu ti l  a t få lidt 
hvile, efterm iddagen går 
roligt hen, og vi befinder os vel. Det er solskin, m arken 
er hvid, det er en dejlig ju 
ledag. Vi glædede os nu til, 
a t vi foreløbig m åtte  blive 
der. I dagens løb synger vi nogle julesalm er.

Roen b liver dog kun 
kort, næste m orgen kl. fem 
bliver vi a larm eret og må ud til fronten. Det v a r  blevet regnvejr igen, og vejen 
var næsten ufrem kom m e
lig. Kom pagniet m åtte  ud i første linie, der v ar um en
neskeligt at være. Der var 
mange som havde ta b t en eller begge støvler i løbe
graven. Jordhulerne var 
dårlige og m ange steder 
meget fugtige.

Vi sygebærere m åtte  b live i en stor hule. Den ku n ne rum m e flere hundrede 
m and, og den v ar sku dsik ker.

Daglig skulle vi ud i lø
begraven for at hen te  syge og sårede. Der v ar m eget at 
bestille  her. Mange sårede 
og døde som vi sku lle  tage os af.

O m trent daglig m åtte  vi 
ud og begrave en e lle r flere 
døde. K om pagniføreren holdt en lille  ta le  over den 
faldne, og en snes m and 
v a r tils tede  for at vise 
kam m eraten  den sidste ære.

Vi b liv er i hulen i seks 
uger, så m å vi v idere til 
den højre side af fronten, 
det v a r vi ikke glade ved. 
Vi får sam tid ig ordre til at sende en san ite tsunderof
ficer og to  sygebærere ud i 
graven. Der skulle så aflø
ses hver fem te dag.

Der blev meget a t tage vare på foruden de sårede 
og døde. Vi skulle blande 
en væske, som blev fyldt på  flasker, der sku lle  s til
les i løbegraven på sarlig t indre ttede  steder. Det sku l
le varsle gasangreb.
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soldater fik  udleveret en 
hæ tte, som passede over næse og m und, og som 
skulle bruges i tilfæ lde af gasangreb.

Tiden går, og vi næ rm er os påsken (1915). P åskeda
genen oprandt med fin t solskinsvejr. Vi er tid lig t på 
benene, og a lt e r  roligt. Der fa lder ikke et skud fra  nogen af siderne, a lt er fred 
og ro.

Vi regner nu med nogle rolige dage, m en a lt få r en 
ende, og det gjorde p å skefreden også. K lokken ti 
om form iddagen sender vort a rtille ri fire  g ranater 
over ti l  franskm ændene, hvor der v a r feltgudstjene

ste. Det kan  nok være, at 
fjenden kom i harnisk , og i 
løbet af ko rt tid  v ar freden forvandlet til et helvede. 
De to  påskedage gav ikke megen ro herefter.

Dagene bragte mange døde og sårede, fjenden skød 
som rasende. Vi anm odede vort a rtille ri om hjælp, 
m en fik det svar, a t de ikke 
m åtte  skyde, da det var kn ap t med am m unition.

Vi havde i tidens løb set 
m ange sårede og døde, men de havde ikke væ ret så 
lem læstede, som dem vi 
havde i påskedagene. F jen
den brugte m ere og mere artille ri, og derved fik vi 
så m ange flere lem læstede kam m erater. Uhyggeligt

at se på, n å r de ligger hjæ lpeløse, vi gjorde a lt for at 
lindre deres sm erter, og vi 
opm untrede dem så godt, 
vi kunne, dog ikke a ltid  med held.

Frohliche Ostern, Glæde
lig Påske. Tegningen på b revkorte t er udført af 
K arl Klemmensen. Som 
det frem går af bagsiden, 
(se næste side) der desvæ r
re er i en re t dårlig  stand, er påskehilsenen sendt til Fam ilien Klem mensen, M ogeltondern, Nord-
Schleswig.

Tiden går, a lt er trøstes
løst, vi længes efter fred. Vi siger til hinanden, a t nu 
må vi da snart få fred. Det 
er skræ kkelig t, dag ud og dag ind, a t ligge i sk y tte 
graven. Ikke andet end jo rd  får vi at se af verden, 
hvor kunne det være her
ligt, om m enneskene kunne forliges.

Tyve dage i første linie 
er som en evighed, m od de dage vi var i reserve. Her kunne vi dog live lid t op 
igen, få tø je t i orden og få 
lavet ordentlig  to ilette.

Tiden går, den ene dag 
ligner den anden. F jenden 
ser vi ikke noget til, men vore kam m erater b liver fæ rre og fæ rre dag for dag. 
En død en anden såret, fjenden skyder godt.

Den 4. juni 1915 kom m er 
med solskin og varm e, dog 
skulle den dag blive for
færdelig, og m angen god 
ven og kam m erat m å bide i græsset.Ved firetiden begynder 
franskm æ ndene at skyde 
med artille rie t, det b liver 
væ rre og væ rre som tiden går. Det blev til trom 
m eild, det v a r første gang, 
vi v a r udsat for det. Det v ar et helvede på jorden. 
Høre kunne vi snart ikke, 
og endnu m indre kunne vi se på grund af pulverdam p. 
Trom m eilden varede nogle 
tim er, hvor livede vi op, da 
franskm æ ndene hørte  op med skydningen.

Vi sad og ventede på, at 
fjenden skulle kom m e ud 
af graven for at storm e vo
re linier. Han blev dog borte, og De kan  tæ nke Dem vor glæde.

Den næ ste dag gentog det 
sam me sig, også uden at fjenden kom  ud af graven.

Søndag den 6. ju n i op
randt, og vi blev alle væ kket ved firetiden, da tre  
sårede blev brag t ind ti l  os.
De skulle bringes til hospi
ta le t i Nampcel. S an ite ts
vognen kunne ikke kom m e frem  mere. Vi var seks sy- 
gebærere, der så h u rtig t 
som m uligt m åtte  få dem 
tilbage.

Det v a r s tæ rk t tåget i 
m orgenstunden, og det beny ttede vi os af, ved at gå lige over m arken. Det for
kortede vejen meget. Vi b e
høvede så ikke at gå i løbe
graven. Vi kom  godt hen til sanitetsvognen som ven te 
de på os. Lige som vi var 
færdige med at lægge de sårede i vognen, kom  der 
befaling til a r tille rie t, a t 
de skulle skyde alt, hvad 
der kunne skydes. F jenden 
havde spræ ngt et sty kk e  grav i lu ften  i vor linie.

Så h u rtig t som m uligt 
skynd te  vi os tilbage, her 
fik  vi a t vide, at fran sk 

m ændene storm ede frem, 
og a t det ville  kom m e ti l  et 
forfæ rdeligt slag i dagens løb. Det viste sig også at 
blive tilfæ ldet.

I første linie storm ede de sorte frem, de var meget 
berusede, og der gaves in
gen skånsel fra dem. De v a r som vilde dyr, og alle 
som kom  i næ rheden af 
dem blev skudt, slået eller 
s tu k k e t ned.

Dagen blev skræ kkelig  og de næ ste dage ligeså. U standselig v a r vi igang, 
ingen ro hverken na t eller 
dag. De sårede hober sig 
op, der er meget at tage vare på, og dagene er meget 
varm e.

Ved m iddagstid  h a r vi a l
lerede m ange h ård t sårede liggende, der jam res og 
klages fra  alle sider. Den ene skal hjælpes m ed det ene og en anden med noget 
andet. De skal have at spi
se og drikke, de skal efter
ses, a t såre t ikke b løder for 
stæ rk t.
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Der er nogle, som 

h a r et ben e ller en arm  af
bundet, for a t de ikke  skal 
forbløde, dem  skal vi sær
lig passe på, og hver tredie eller fjerde tim e skal vi ha
ve forbindingen løsnet, så 
blodet kan  strøm m e ind i 
det afbundne lem, for at det ikke skal dø.

En kam m erat og jeg er ved a t lægge en h ård t såret 
ind i en hu le lid t afsides 
fra, hvor vi s tå r  og forbinder, og i den korte  tid  vi er 
væk, sker det forfærdelige, a t der slå r en granat ned 
lige uden for den hule, hvor 
vi forbinder. Det kostede 
to sårede san itetsunderofficerer, to døde sygebærere

og uden for hulen lå der 
m indst tyve sårede eller døde. A lt sam m en alene af 
den ene granat.

Det v a r uhyggeligt at se 
på  alle de lem læstede og høre på deres jam ren og 
skrigen. Bedre v a r der ikke 
i hulen, der v ar de fire sani
te tsso ld a ter blevet ram t. B lodet flød i stride  strøm 
me, det så ud som i e t slagteri.

Lægerne så engang på os og spurgte, om vi kunne blive ved, selvom vi var 
overanstrengte. Der v a r in
gen andre til a t hjælpe, og 
vi m åtte  frem deles blive ved.

H avde form iddagen væ

ret slem, så blev e fte rm iddagen m eget væ rre. 
Der blev kæ m pet forude som rasende, og ved tre tiden lykkedes det fjenden 
a t komme igennem  vore linier.

Lægen og jeg s tå r  i døren og ser de sorte springe forbi ikke langt fra os. Lægen 
giver ordre til os alle om at 
holde op for at afvente be
givenhederne. Vi vidste jo ikke, om de sorte kunne la de os i fred, eller om også 
vi skulle slås ned.

Der gik dog kun ko rt tid, og vi ser da, a t vi får for
stæ rkning, og a t de storm er frem  som rasende. F jenden 
m å vige tilbage, og mange af de sorte m åtte  her bide i 
græsset. Der gaves ingen pardon, eftersom  de ingen skånsel havde v ist mod vo
re kam m erater.

En eneste sort havde vi som såret, og han m åtte  se
nere bøde med livet, e fte rsom han havde skåre t h a l
sen over på en svæ rt såret lø jtnant.

Dagen gik til ende, og vi regnede med, a t der så ville

blive lid t ro fra  fjendens side. Men han blev ved med a t bom bardere os. De ville 
have os slået tilbage, men hver gang de storm ede, 
m islykkedes det, og de m åtte  træ kke sig tilbage og 
efterlod mange soldater på 
slagm arken.

Vi havde også en såret 
fransk lø jtnant. Han forta lte  os, at vel så det skræ kkelig t ud hos os, men 
det var dog ikke at sam m enligne med, som det så 
ud hos dem.

Vi regnede med i nattens løb a t få de sårede tilbage på sygehuset, m en e fter
som fjenden blev ved med 
at storm e, kunne san ite tsvognen ikke kom m e frem.

Tidlig næste m orgen tog det igen til i sty rke, fjen
den prøvede igen, om det 
ikke skulle lykkes a t kom me igennem vore linier, 
dog forgæves. Tusinder af so ldater havde ofre t sig på 
begge sider til ingen nytte.

Vi fik ligeså m eget a t bestille  den dag som den foregående. U standselig m åtte  
vi forbinde nogen og få

dem lag t et nogenlunde sik
k e rt sted. De m indst sårede m åtte  selv se at kom m e ti l
bage på sygehuset.

Alle de sårede skulle have en indsprø jtn ing  mod 
sårfeber og stivkram pe. Om aftenen skulle en kam 
m erat og jeg tæ lle op, hvor mange sårede vi havde lig
gende, som ikke kunne 
hjæ lpe sig selv, vi ta lte  
260-70.I aftenens løb blev det m ere roligt, og vi kunne 
tæ nke på at få alle de sårede tilbage. Det lykkedes i 
nattens løb at få alle tilb a 
ge, undtagen en fran sk  underofficer, som gerne ville 
blive. H an kunne ta le  tysk, og det m å siges, a t vi blev 
gode venner med ham .

K lokken syv om morgenen fik vi ordre ti l  a t lægge os. Det v a r en kæ rkom m en ordre, eftersom  vi ikke 
havde sovet i to døgn.

A llerede k lokken  ti om 
form iddagen blev vi væ k
ket igen. Nu skulle vi have alle dem ud af jordhulerne, 
som var døde i nattens løb. A lt skulle gøres rent, og

overalt v a r der en for
færdelig stank, da der sku lle sprøjtes med k lorkalk . 
Dagen gik nogenlunde ro
ligt hen, vi havde kun  nogle få sårede og enkelte dø
de.

Om aftenen kom m er der 
befaling, a t vor bataljon  
skal træ k k e  sig tilbage til brigaden bag ved fronten. I 
m orgenstunden v ar alle t i loversblevne sam let sam men. Det viste sig nu, at 
fjenden havde bom barde
ret os godt. A f de tusind 
m and, som vi v a r ved begyndelsen, var ikke mere 
end godt hundrede tilbage.

Vi m archerer tilbage og bliver in d k v arte re t i en by 
ca. tyve  km  bag fronten. H er b liv e r vi i tre  uger.

Vi få r  reserver her, og krig sstæ rk  ry k k er vi ud i 
den sam m e stilling  igen. Det fa lder os lid t svæ rt at 
vænne os til det igen. Dagene går, og af og ti l  har vi 
døde og sårede, som vi må sørge for. Den ene efter den 
anden b liv e r lagt i sit sid
ste hv ilested.
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Der kan  fortæ lles om m ange oplevelser, som jeg 
h a r  haft i verdenskrigen, og som jeg også m å tæ nke 
på.En dag fjenden bom
barderede vore stillinger, 
og alle overflødige poster, 
som ikke behøvede at være i graven, havde tru k k e t sig 
tilbage ti l  jo rdhulerne, var der en, der e fte r en lille 
tids forløb sagde, a t han 
v ille  ud. F jenden skyder 
kun  for fornøjelsens skyld i dag, siger han , og går ud.

E t stykke henne i graven stille r han sig under en p la 
de, som er lag t over graven som besky tte lse  mod gra
natsp lin ter. Da han havde 
ståe t der nogle få m inutter, b lev han ram t af en granat

og var død på  stedet. H vorfor blev han ikke  i s ik ker
hed, hvorfor gik han ud? Måske h a r han følt, a t hans sidste tim e v ar kommet. 
H an efterlod  sig kone og 
tre tten  børn.

Der var mange, som sag
de, at de ald rig  ville kom me hjem, m en m åtte  blive 
derude, og det v iste  sig også i de fleste tilfæ lde at gå, som de havde sagt.

Tiden snegler sig afsted, 
den ene dag ligner den an
den. Vi længes efter freden og efter v o rt hjem  og vore 
kære. Vore nerver er ved a t blive ødelagt. Det er noget, 
der tager p å  nerverne, i over et år, ikke a t have an
det at bestille , end at sørge

for sårede og døende m ennesker.
I septem ber 1915 m åtte  jeg fjorten dage på sy

gehuset. I den tid  b liver re
gim entet fo rfly tte t til Champagne, og da jeg er 
b levet udskrevet, tager det 
m ig o tte dage a t finde regi
m entet igen.Der var rædselsfuldt, 
hv o r vi kom fra, men her v a r  der ikke bedre, snarere 
væ rre. Vi havde troet a t efte r  navnet Champagne, 
m å tte  det b live et dejligt 
sted  at kom m e til. Vi havde forestille t os et sm ukt 
landskab, rig t befolket og m ed sm ukke byer, men vi 
kunne ikke have fundet en 
m ere trøstesløs egn. Byer v a r  der ikke noget af. Der 
havde nok væ ret nogle små byer, men de v a r alle øde
lagt. Der v ar enkelte steder 
lid t k ra t og ellers ikke andet end en flad ørken. Jo rd bunden er k rid t med et 
ty n d t m uldlag over, og det e r  grunden til, a t der ikke 
kunne vokse noget her.

Der er blevet bygget nogle b a rak k er i et lille k ra t. 
H er opholder vi os, n å r vi

h a r ti dages ro. De næ ste ti dage er vi i anden linie og 
de næste ti  dage i første li
nie.I den tid  vi ligger i første 
linie, h a r  jeg den bestilling, 
hver aften  at bringe even
tuelle syge og sårede en 4-5 km  tilbage. Der blev a ltid  
sendt m ig det fornødne m andskab fra  kom pagniet, som skulle bruges til tran s
porten.Der v a r m eget a t bestille  
her, daglig havde vi 80-90 
m and t i l  behandling. De skulle a lle  forbindes. Det 
var særlig benene, det gik ud over. De havde næ sten allesam m en store huller, 
som v a r opstået ved en be
tændelse forårsaget af u tø 
jet, som vi alle havde på legemet. Det ville ald rig  lade os i ro, og der blev til tid e r 
kløet som rasende.Den m indste hudaf
skrabning kunne blive til et sto rt så r ved, a t den salpeter som v ar i k rid te t, 
kom  i såre t.Det tog os en fem tim er at få dem  behandlet. Det kostede en mængde for
bindsstoffer, og soldaterne

havde stæ rke sm erter i sårene. Nogle skulle be
handles to gange daglig, og mange m åtte  i tidens løb 
sendes på sygehuset.Vi h a r væ ret ti  dage i ro igen og kom m er i anden li
nie, som befinder sig 200 
m eter bag første linie. Her tager vi vor gamle jo rdhule 
i besiddelse.Min bedste kam m erat er 
ikke tilfreds med den, han ville helst ud med det sam 
me igen, han havde en fø
lelse af, a t der v ille  ske 
ham  noget her.Daglig fik vi at høre, a t 
der v ille  passere ham  noget her i jordhulen. Vi drillede 
ham  med det, men han blev 
ved.En dag vi sidder ved 
m iddagsm aden, begynder 
han igen, han fa re r op og er 
meget urolig.Jeg få r ordre af un der
officeren om at gå tilbage til overlægen med en besked. Her træ ffer jeg en an
den kam m erat, som v il ha
ve mig med på kan in jag t. I 
løbet af kort tid  h a r vi fået to gravet frem  og er ved at 
tage dem ud. Da kom m er

der en anden kam m erat og 
m eddeler os, a t vor ven er 
blevet hå rd t såret i hovedet. H ans anelse havde 
ho ld t stik.Så h u rtig t jeg kunne, gik 
jeg ti l  m in kam m erat og 
finder ham  ved fuld bev idsthed m ed et s to rt hul i 
hovedet. Den granat, som 
havde såre t ham  i hovedet, havde sam tid ig revet sani
tetsunderofficerens ene 
arm  af og såret to  andre, 
som døde senere.Tiden går, og vi er a tte r  
tilbage i sam m e jordhule. Den nye underofficer, som 
for første gang er ved fron
ten, og ikke kendte meget ti l det hele, ville have min seng. Det skæ ndtes vi læ n
ge om, m en jeg m åtte  give 
m ig ti l  sidst. Heldigvis, v iste det sig, for jeg fandt et 
bedre leje frem over.
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Den fjerde na t eksploderede en granat i jordhulen, 
hvor vi sov, og alle und
tagen jeg selv v ar blevet ram t. Jeg stod ene, ingen 
hjæ lp og hulen v ar fyldt m ed pulverdam p. Jeg springer ud og råber på 
hjæ lp, som også hurtig t kom m er. En b liver sendt 
e fte r lægen, a lt imens jeg få r de sårede anbrag t i en hule ved siden af. Jeg er a l
lerede godt igang med at 
forbinde de sårede, da lægen kom m er, og vi hjæ lper hinanden færdig.

E fter en halv tim es tid  er 
den ene død, de andre kom m er h u rtig t på sygehuset.

Jeg er nu den eneste sani
te tsso ldat tilbage, og jeg h a r det streng t et p a r dage,

ind til der kom m er re
server.

Den 5. jan uar 1916 var 
det m eget tåget om form id
dagen, og overalt herskede 
der den dybeste stilhed. Vi kunne hverken se det ene 
eller det andet. Ved mid- 
da tstid  forsvandt tågen 
som ved et trylleslag , og nogle øjeblikke efter sa tte  
franskm æ ndene ind m ed et bom bardem ent uden lige.Vi v a r  ca. 50 m and tilb a 
ge, og nu sku lle  vi åben
b a rt ryges ud. De bom barderede os med svæ rt a r
tille ri og m iner, som vejede 75 pund.

Jeg sku lle  blive hos læ
gen, da vi ingen san ite tsunderofficer havde. E fter 
en tim es tid  forsvandt læ

gen, og jeg stod ene tilbage.
Der b liv er råb t e fter san ite te r fra  højre, og rask  springer jeg ud af hulen. 

Jeg kom m er et lille  stykke 
hen i graven, så kom m er der tre  m iner faldende. Jeg 
havde dog så m egen tid, a t 
jeg kunne nå ind i den næ
ste jordhule.

En kam m erat som kom løbende imod m ig blev 
ram t, der blev ikke fundet 
meget af ham  igen.

Jeg v il nu springe videre, men b liver ho ld t tilbage af 
en officer, han ville  have at vide, hvor jeg ville  hen. Til 
højre giver jeg til svar, der er blevet råb t e fte r san ite
ter. Han m eddeler, a t han 
lige er kom m et derfra, og at alle som er sårede er b levet forbundet, og de døde 
kunne der ikke gøres noget ved.

G ranatsp lin terne ryger os om ørerne, jeg lægger 
m ig ned på jorden, og det v a r i sidste øjeblik, for i 
det sam me havde vi en m i
ne i hulen, ikke m ere end en m eter fra  mig.

Vi v a r fire m and i hulen,

de tre  af os var blevet såret. Officeren v a r blevet ram t i hovedet og hæ nderne, en anden i hovedet, 
hæ nderne og knæene, jeg i hovedet, arm en og benet. 
Den fjerde v a r sluppet 
uskadt.

Officeren blev sam tidig slynget ud af hulen, og jeg fik ham  ikke at se, før vi 
træ ffer sam m en på syge
huset.Jeg får, ved hjæ lp af en 
soldat, m ig selv forbundet, 
og senere hjalp jeg med ved den anden. E fter at være 
blevet færdig går vi ned i 
en underjord isk  gang, hvor vi sæ tter os hen for at ven
te  på, a t franskm ændenes bom bardem ent skal ophø
re.Vi sidder igen fire mand 
sam m en og ven ter på hvad 
der skal ske. E fter en ti m i
nu tters tid  får vi en mine oven over os, og gangen 
som vi sidder i s ty rte r  sam 
men, og vi b liver alle fire levende begravet.

Vi arbejder på liv  død, og 
det lykkes to af os at kom me op til overfladen. H ur

tig t få r jeg tilk a ld t hjæ lp, de to sidste m åtte  graves 
ud, og det lykkes a t få dem ud levende, dog m eget 
m edtagne.

E fter en ven tetid  på to t i m er b liver der a tte r  ro i 
lejren, og vi kan  kom m e ud 
og komme under lægebehandling.

Jeg kom hen til overlæ
gen og bad ham  om at blive 
behandlet. Han er gal i hovedet, og siger a t alle hans 
sygebærere er løbet bort, 
og a t han ikke kan finde dem. Jeg spurgte ham , om 
han ikke kunne kende mig, 
og han svarede nej.

Jeg forta lte  ham  så, hvem jeg var, og fortalte  
sam tidig at de to nye sy
gebærere, vi havde fået dagen i forvejen, var døde. Jeg var igen den sidste t i l 
bage.

Jeg kom under god behandling, lægen sagde til 
mig, a t det højre øje v is tnok v a r skudt ud. Jeg var 
glad for, a t jeg havde synet på det andet tilbage.E fter a t være b levet be
handlet hjalp jeg lægen

med at forbinde resten  af de sårede. D er var ikke  
m ange tilbage, som ikke v ar såre t eller døde.

Der kom m er nu hjæ lp fra 
sanitetskom pagniet, som skal bringe os tilbage, og k lokken  ti  er vi på vej.

Jeg havde b åre t m angen 
god kam m erat tilbage, nu v ar tu ren  kom m et ti l  mig 
selv. Jeg havde m ange sm erter, m en hvor v a r jeg 
glad ved, at jeg var sluppet så heldigt, som jeg var, og 
at der ven tede m ig ro for en 
længere tid . Vi havde gjort vor plig t ti l det sidste.

Den næ ste morgen k lo k ken fem når vi sygehuset 
efter a t have kø rt hele n a tten. Vi kom m er straks i seng, og hv o r v a r det dej
ligt a t kunne få tø jet af og lægge sig til ro i en god seng.

Den niende dag sku lle  det vise sig, om øjet var borte e ller ej, og til m in 
store glæde kunne jeg, om ikke se, dog skim te m ed

S lu tte s  på næ ste side
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det, og som tiden  gik, fik jeg det fulde syn igen.
Det går fra  det ene sygehus ti l  det andet, indtil 

jeg kom m er ti l  F lensborg den 11. jan u a r 1917.Her s lu tte r  K arl Klem mensen sine erindringer, 
m en af hans m ilitæ rpas kan  det udledes at han  har 
haft nogle om skiftelige, men rolige å r ved forskellige kom pagnier i F lensborg og Løgum kloster, ind
ti l  han blev hjem sendt til 
Bylderup-Bov den 1. juni 1919.

På de følgende sider har jeg fået try k t m in m orfars originale m anu sk rip t og derefter kom m er a f try k  af 
hans m ilitæ rpas og ren tebog.Selv om skriften  i m ilitæ rpasset er gotisk og spro
get tysk, er det, ved selvstudier, lykkedes m ig at tyde det m este af indhol
det. En del datoer og bynavne er da også anvendt som supplem ent i min 
oversæ ttelse af m anuskriptet.

Da jeg dog ikke vil tage al fornøjelsen fra  den in te resserede læser, ønsker jeg 
herm ed god fornøjelse med 
denne nok så in teressante læsning.

Flem m ing Pedersen 
— S L U T  —


