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Peter Paulsen. 

 
Peter Paulsen ved gravstedet for en af sine gode venner helt tilbage fra rekruttiden.1 

Peter Paulsen blev født i Skodborgskov d. 17. december og blev døbt i Skodborg kirke d. 20 december 1873. 

 

                                                 
1 Fotoet stammer fra titelbladet i bogen om hans krigserindringer ”Til kamp, til kamp –” fra 1923. 
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Han blev viet i Skodborg kirke d. 12. maj 1900 med Anne Marie Dahl fra Oksenvad: 

 
 

Han købte en ejendom i Brændstrup, Rødding sogn, og her fik han og konen inden krigens udbrud 3 sønner: 

Laurids Ingemann, født d. 21/2 1904 og døbt i Rødding: 

 
 

Carl, født d. 24/4 1906, døbt i Rødding: 

 
 

Hans Peter, født d. 24/4 1908, døbt i Rødding: 
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Peter Paulsen blev d. 16/11 1916 indkaldt til krigstjeneste. Efter krigen skrev han en bog om sine oplevelser 

under krigen, og fra den stammer de følgende oplysninger om hans liv under krigen.  Han skulle møde i 

Haderslev, og der fra gik det d. 17/11 videre med tog over Flensburg til Gnesen, hvortil man ankom d. 18/11. 

På nedenstående samtidige kort ses Gnesen, øst-nordøst for Posen. Området tilhører i dag Polen. Posen 

hedder nu Poznan, og Gnesen hedder Gniezno: 

 

Hele rekruttiden tilbragte han ved Infanteriregiment 49, 2. kompagni. Mod slutningen af rekruttiden fik han i 

januar 1917 orlov og kunne tage hjem og besøge familien i Brændstrup. Efter orloven blev han sammen med 

de øvrige rekrutter sendt på kursus i nærkampteknik i Bromberg (nu Bydgoszcz), inden de d. 24/2 1917 blev 

sendt afsted til Vestfronten. 
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D. 28/2 1917 ankom de til Caudry og blev den følgende dag sendt videre til Vendhuille, hvor Peter Paulsen 

blev indrulleret i Infanteriregiment  357, 12. kompagni.  

 

Peter Paulsens kompagni kom til at danne bagtrop under kampe ved Somme og blev for første gang 

involveret i tilbagetrækningskampe ved Epèhy, Lempire og Le Catelet – her vist på et samtidigt kort: 

 

 



Peter Paulsen (1873-1948) 
Oplysninger sendt til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot af Keld Mortensen. 

5 
 

Om sine oplevelser under tilbagetrækningen skriver han: 

 

 
Oversigt over nogle af de steder, Peter Paulsen opholdt sig i Frankrig i vinteren 1916/1917 – på et nutidigt kort. 

 



Peter Paulsen (1873-1948) 
Oplysninger sendt til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot af Keld Mortensen. 

6 
 

 
Nutidigt oversigtskort over regionen, hvor kampene foregik. 
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Lecluse på et samtidigt kort. 

 
 

Her oplevede han for første gang at blive ”verschüttet” – d.v.s. at blive begravet under sammenstyrtede 

jordmasser i skyttegraven efter et granatnedslag; men på mirakuløs vis undgik han at komme alvorligt til 

skade.  
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For første gang under sit ophold ved fronten blev han nu nødt til at skyde:  

 
Peter Paulsens egen kommentar til den besked: ”Jeg fyrede tappert ind i Jordvolden uden for vor Skyttegrav, 

saa mit gevær knaldede lige så lystigt som de andres. Det er næsten den eneste Gang, jeg har haft mit Gevær 

ladt i de 28 slag, jeg har været med i, og derfor gaar jeg ogsaa med en dejlig Tryghedsfølelse i mit Hjerte, at 

jeg hverken har gjort Englænderne eller Franskmændene Fortræd, og det har meget større Værd for mig, end 

jeg den Gang tænkte paa.” 

 

De første dage af maj 1917: 
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”Verschüttet” igen: 

 
 

I overskrifter forløb den følgende tid således: 

Pause ved Trois Villages. 

25 km march i regn og torden til Villers-Outréaux.  

Lige da han havde fået afslag på orlov og igen skulle til at marchere til fronten, fik han meddelelse om, at 

han alligevel fik lov til at tage hjem på orlov! Det var en lang rejse med tog fra Caudry via Cambrai, Køln og 

Hamburg, inden han nåede hjem dagen før Kristi Himmelfarts Dag 1917.  
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Da han kom tilbage til sin enhed igen, opdagede han, at de andre soldater ikke altid var gode kammerater: 

hans gevær, som han havde været meget omhyggelig med at vedligeholde, var blevet ombyttet med et 

gammelt rustent (som der lå mange af, spredt i hele området), og hans nye snørestøvler var blevet stjålet.  

Regimentet skulle efter et par ugers forløb fra Frankrig til Flandern. Først marcherede de i 3 dage.  Derefter 

kørte de med tog til Brügge, og til sidst en hård dagsmarch til Moere. 

6 uger senere fortsatte de til Ghistelles, der lå ca.3 km væk. 

Til sidst kørte de med lastbiler til Middelkerke ved Den Engelske Kanal. Her kom de frem til et heftigt 

engelsk artilleribombardement, og 40 mand dræbt/såret, da de steg af bilerne. 

 

På de to følgende samtidige kort kan man se, hvor Peter Paulsen opholdt sig i de dage: 
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Øverst, uden for dette kortudsnit, Oostende. 
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Som det fremgår af Peter Paulsens nedenstående beretning, gik det hårdt til under kampene ved kanalen: 

 

 

 

Under kampene her oplevede han for første gang et Gasangreb. 
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Under kampene her blev han ramt af granatsplint, mens han sad i en jordhule; men igen var heldet med ham: 

bortset fra at luften blev slået ud af ham, slap han uskadt.  

Derefter kom de tilbage til Brügge for at få lidt hvile og komme til hægterne igen. Her fik han nu en tjans 

som kusk på marketenderivogn. Det var noget bedre end at være ved fronten; men som landmand pinte det 

ham, at han ikke kunne få foder nok til hestene. 

Her fra gik turen til Oostende. Her blev han privat indkvarteret i 6 uger hos ung kvinde, hendes barn og 

svigerfar. Han kom på en god fod med dem, fordi han forsynede dem med mad fra marketenderiet, og som 

tak fik han lov til at spise sammen med dem. 

Da den kusk, han havde afløst ved madvognen, kom tilbage fra orlov, blev han medhjælper på en 

patronvogn, der om natten skulle køre ammunition ud til fronten og have døde med tilbage. Det var en noget 

farligere tjans på grund af de vedvarende artilleri- og gasangreb; men også disse prøvelser slap han uskadt 

igennem.  

I efteråret 1917 fik han orlov, da den ammunitionshjælper, han havde afløst, kom tilbage fra orlov.  

Efter orloven kom han igen ud i forreste linje ved Nieuport. – På et tidspunkt sad han sammen med ca. 20 

mand isoleret på grund af heftigt artilleribombardement i en hule uden mad og drikke i 4 døgn. Da de til sidst 

var ved at blive vanvittige af tørst, drak de den sidste nat snavset vand fra et granathul, selv om de vidste, at 

der var stor risiko for, at vandet kunne være forgiftet af gas, døde rotter og lig. Efterfølgende blev de da også 

syge med tegn på gasforgiftning. De måtte derfor indlægges på lazaret til behandling. Da han kom hjem efter 

endt lazaretbehandling, måtte han igen konstatere, at under disse forhold kunne man ikke regne med en 

civiliseret opførsel: mens han var indlagt havde nogle soldater besluttet sig for at desertere, og de havde så til 

deres ”rejse” stjålet hans mad hjemme fra, samt hans ekstra undertøj og skjorte.  

Derefter blev kompagniet trukket tilbage til hvil i Middelkerke.  

Til erstatning for nogle af de soldater, Peter Paulsens gruppe havde mistet i de seneste kampe fik man 4 nye 

soldater – og de blev alle 4 dræbt den første morgen af en granat, da de sad og skrællede kartofler.  
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Derefter gik det med tog til Roulers, som på flamsk hedder Roselare. 
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Efter 8 dage i ro blev Peter Paulsen i byen, mens kompagniet igen skulle til fronten ved Passchendaele. Han 

arbejdede for bykommandanturen i 6 dage med at samle alt muligt brugbart, der kunne sendes tilbage til 

Tyskland, hvor der var stor mangel på alt muligt. 

Da kompagniet næste gang blev sendt ud, fik han tjans som ”vaskekone” i Swevezeele.

 
Dette foto er fra hans erindringer ”Til kamp, til kamp –”. Det er ham, der står til venstre. 
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Nutidigt oversigtskort med markering af nogle af de steder i Flandern, hvor Peter Paulsen opholdt sig. Swevezeele ved den røde 

”dråbe”. 

Julen 1917 blev holdt i Zwevezeele: 
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Bagefter kom kompagniet i hvil i Roulers/Roeselare, hvor han modvilligt fik tjansen som fangevogter. Det 

var ham meget imod at låse folk inde. Det lykkedes ham at slippe ud af den tjans og blev i stedet derefter 

arbejdsmand på proviantlageret i Lichtervelde. Det var ganske vist et godt stykke bag fronten; men alligevel 

var det et farligt sted at opholde sig, da det hyppigt blev udsat for flybombeangreb.  

 
Roulers/Roselare, Zwevezele og Lichtervelde på et nutidigt kort. 
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Februar 1918 blev regimentet sendt tilbage til Frankrig for at deltage i den store forårsoffensiv, som brød løs 

21. marts. Kompagniet kom til Somme, hvor det udgjorde en del af bagtroppen i offensiven.  

Kort over Forårsoffensivens udvikling: 
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I foråret 1918 fik han igen orlov: 
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Der findes flere byer med navnet Charleville. Det drejer sig formodentlig om denne: 
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Angrebet mislykkedes, og tyskerne måtte trække sig tilbage. 
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På grund af stort mandefald ved fronten skulle noget af mandskabet fra proviantafdelingen bag fronten 

sendes ud som forstærkning; men Peter Paulsen undgik at blive sendt afsted. 
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Efter en del flakken rundt nåede kompagniet d. 9. november 1918 frem til en lille by ved navn Pouru, hvor 

Peter Paulsen befandt sig, da krigen sluttede to dage senere. 
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Flize ligger i den blå cirkel.  

 

Peter Paulsen havde altså på mirakuløs vis overlevet krigen; men det var alligevel lige ved at ende med, at 

han ikke kom hjem i live. Undervejs gennem Tyskland pådrog han sig ”Den Spanske Syge”, en voldsom 

influenza, som mange døde af; men efter 3 døgn i febervildelse klarede han sig også gennem denne 

livstruende krise under intens pleje af en lokal gammel kone og en officer: 
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Ved folketællingen 1921 er han atter registreret på ejendommen i Brændstrup, Rødding sogn:  
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Efter krigen skrev han en bog, som udkom første gang i 1923, om sine oplevelser under krigen: 

 

Peter Paulsen var dybt religiøs og i efterkrigstiden blev han rejsesekretær for KFUM & K  - og senere blev 

han hædret som Ridder af Dannebrog. 

 

Han døde d. 1. februar 1948 i Brændstrup og blev begravet på kirkegården i Rødding (Haderslev amt): 
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Gravstenen på Rødding Kirkegård. 
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Peter Paulsens søskende. 

En søster, Anne Cathrine, blev født d. 11. juni i Skodborgskov og døbt d. 22. juli 1876 i Skodborg kirke: 

 
 

En bror, Hans Jørgen, blev født d. 8. januar og døbt d. 19. januar1879 i Skodborg kirke: 

 

Ved FT 1921 var han mejeribestyrer i Skrydstrup: 
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Iflg. Peter Paulsens erindringer var han hjemme i Skrydstrup tidligt på sommeren 1918 (slutningen af 

maj/begyndelsen af juni). Det vides ikke, om han havde været indkaldt. Hvis ikke kan det have været fordi 

hans virke som mejeribestyrer blev anset for vigtigere end evt. krigsdeltagelse. Det var dog ikke nogen fast 

regel. Eksempelvis blev mejeribestyreren i Skodborg indkaldt. At han så unddrog sig ved at stikke af til 

Danmark, er en anden sag.   

En bror, Laurids Peter Jørgensen, blev født d. 18. januar i Skodborgskov og døbt d. 19. februar 1881 i 

Skodborg kirke: 

 

Ifølge en tysk tabsliste for Infanteriregiment 84, 5. kompagni, fra d. 19/7 1916 var han blevet hårdt såret; 

men han overlevede altså. 

Ved folketællingen 1921 boede han i Jels: 
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En søster, Cathrine Marie, blev født d. 16. marts i Skodborgskov og døbt d. 21. april 1883 i Skodborg kirke 

1883: 

 
 

Hun blev d. 2. oktober 1908 gift i Skodborg kirke med Hans Christensen, der var landmand i Skodborgskov: 
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De boede i ejendommen med den nutidige adresse Jels Skovvej 10, og som det fremgår af sognepræstens 

kort fra perioden frem til 1920, så var de naboer til Kathrine Maries bror, Jørgen, som faldt i 1915: 

 

Faren, Andreas Christensen, boede ved folketællingen 1921 i et aftægtshus ved gården. 

Hans Christensen var også indkaldt. Som så mange andre krigsdeltagere døde han i en ung alder, 39 år 

gammel, d. 25. februar 1926 og blev begravet på kirkegården i Skodborg. Denne nekrolog blev bragt i en af 

de lokale aviser: 
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Som det fremgår af nedenstående avisudklip med en omtale af konens 75-års fødselsdag i 1958, så drev hun 

gården videre alene med hjælp fra den ældste søn, Andreas, som da var 16 år gammel, indtil han overtog den 

10 år senere.  

 

Hun døde i 1970, 82 år gammel. 

En bror, Jørgen Nørgaard, blev født d. 1. juli 1885. Han overtog den fædrene gård og blev i august 1915 

indkaldt til krigen.  Allerede d. 4. november 1915 faldt han på Østfronten. Der er skrevet en separat 

beskrivelse af hans liv og levned. 

En bror, Mathias Hansen, blev født d. 15. maj i Skodborgskov og døbt d. 22. juni 1889 i Skodborg kirke: 

 

Ifølge mindebladet for den faldne bror, Jørgen Nørgaard Paulsen, var Mathias også indkaldt; men det er 

indtil videre ikke lykkedes at finde yderlige oplysninger om ham. 

 

 

Gravstenen står stadig på kirkegården i Skodborg 


