
Minder fra 1. verdenskrig

Af Andreas Lunding, l els

Andreas Lunding blea fodt 1895 i lels Skoa, og her aoksede han op sammen

med sine 2 brodre i et sterkt dansksindet hjem. Denne pdairkning bleu

afgorende for iser hans og broderens Hans's indstilling til det at uere dansk

for resten af deres lits.

Andreas Lunding blea indknldt og mdtte som tysk soldat deltage i hele I.

aerdenskrig pd Ostfronten. llnder 2. aerdenskrig aar han aktia som dansk

modstandsmand. Broderen Hans, den senere oberst H. Lunding, nrbejdede i
mange dr som militerets efterretningschef og opleuede mange dramatiske

situationer under 2. aerdenskrig.

Folgende beretning skrea Andreas Lunding efter hjemkomsten i nouember

191-8 udfra den dagbog,han forte under hele krigen.

Bortset fra ganske fd dr boede han resten af sit lia i lels.

(Udover det ene billede af
Andreas Lunding, som er bragt
i artiklen, har det ikke varet
muligt at finde primerfotogra-
fier, hvorfor redaktionsudval-
get har valgt at "krydre" artik-
len med bl.a. postkort fra ost-
fronten, afsendt til familien af
en anden krigsveteran fra fels,
Thomas Dinesen, forfatter til
bl.a. "Pligtens tunge brsd").

Andreas Lunding pd sine

aldre dage.
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Indkaldelse og mod sYd:

Efter at sA mange {ar mig havde mdttet folge Pligtens tunge Bud,

og drage i Kampen for et Land, et Folk og en Sag, der ikke var deres'

kom Ordren ogsA til mig.
Sksnt egentlig ikke Lventet, sA var det dog en underlig Folelse,

man betog-es af, ved Tanken om, at skulde med ind i dette store ube-

kendte, hvorfra allerede sa mange ikke vilde vende tilbage, men la

derude i fremmed jord. Men det var vel dengang ikke netop det' der

kom i fsrsteRaekke i ens Tanker - der var sA meget andet'

En ForArsmorgen forte Toget mig sydp6, til Flensborg' PA nesten

hver Station steg flere ind, der skulde den samme Vej' Overalt gentog

sig de samme d""rr"r. Det var ikke Begejstringens Mod, disse Unge

,ru"l. rytat med, heller ikke var det opildnede og begejstrede ord, der

fulgte dem pA Vej' Alvorlige, blege Ansigtel, tavse-Bsnn9r, man sA det

I Blikket, mangen en havde nok allerede sendt flere af sted p6 den

MAde. Pe begge Sider mAtte de rive sig los fra det og dem, der var

dem sA ker.
Ankommen til Flensborg, til Junker wohlwegkasernen, blev Listen

med alle vore Navne gennemgAede, og knap efter blev vi af et par

brosige Underofficerer fsrt til Banegdrden. snart fik vi at merke, at

her var det ikke os, der skulde have noget sagt'

vor Tlansport havde schwerin til Bestemmelsessted, og Pa Bane-

g6rden d6r, tlev vi modtagne af et par Befalingsmend fra Garniso-

nen.
Rejsen var forlabet, i hvert Fald for mig, uden storre- Interesse'

sksnt det under andre Forhold vilde vere en-smuk Tur pA denne Ars-

tid.
Nu fattede jeg dog nogen Interesse for den By, hvor jeg skulde leve

en Tid lang. dctrw"ti.t "i en ret smuk By med ksnne Omgivelser og

afveg ikke i serlig Grad fra vore Byer derhjemme

vi utev sa fsrttil Kasernen, der i Fredstid husede to Battl. af Grena-

derregiment No. 89, men nu var der ogsd et Landeverns Battl' af Inf'

neg. zo. I Kasernegarden havde man allerede Kvartersedlerne parat til
or."Vi skulde tr"tr,iig indkvarteres i Byen, da Kasernen var fyldt i For-

vejen.
Dengang syntes jeg, det lettede, da jeg ikke skulde blive- pd Kaser-

^"n, "i 
pr:eussisk Kaierne havde aldrig gjort noget godt Indtryk pA

mig, den lignede mest af alt en Straffeanstalt, syntes jeg'

vi rit alts6 p6lag om at mode neste Morgen KI. 6 for at blive

ikledte den tyske Uniform.
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Vore Kvarterer fik vi anvist i mange forskellige Dele af Byen. Det
var bleven Aften, og jeg,for min Parts Skyld, havde ikke fjerneste
Anelse om, hvordan jeg skulde finde Kasernen neste Morgen.

feg skulde have boet hos en Enke, men hun havde absolut ingen
Plads, og det lod heller ikke til, at hun var bleven underrettet om mit
Komme. Hendes Forbavselse var aldeles egte. Hun mAtte sA for egen

Regning skaffe mig Kvarter i et Hotel, hvad der kostede hende 2,50

Mark daglig, og selv fik hun 7,25 Mark, sA den Forretning var ikke
lonnende. Alt "ftirs Vaterland", men gik det altfor meget ud over Pen-

gepungen, hsrte Offerviljen ogsd snart op her, merkede man.

]eg blev pA Hotellet anvist et Verelse, hvor der i forvejen boede en

Landevernsmand. Vant til en Smule Hoflighed overfor Fremmede,
iser eldre Personer, tiltalte jeg ham med "De", men blev hurtigt
oplyst om, at som Soldat tiltalte man hinanden som Du og med Kam-
merat, og det viste sig da ogsA senere, at om en eller anden ikke
snskede at falge denne gode Regel, var vedkommende godt pd, Vej til
at gare sig umulig.

Sengen, jeg skulle ligge i, var egentlig udmerket, og jeg sov da
ogsd nogenlunde, efter at have gjort et Forsog pA at spise lidt af den
Mad, jeg havde bragt med hjemmefra. Det lykkedes nu ikke denne
Gang.

Garnisionslivet.
Neste Morgen vAgnede jeg ved Femtiden, sA op og i Tojet. Kl. 6

skulde jeg jo vere pA Kasernen, og at det ikke var rAdeligt at komme
for sent, det var jeg klar over. SA ned ad Trappen og hen til Doren, og
d6r modte mig en Forhindring, idet denne var ldset. Endelig fik jeg da
fat pA en Pige, der yderst gnaven over Forstyrrelsen, lukkede mig ud.

Nu gjaldt det om at finde Vejen til Kasernen og helst den nermeste.
Det sidste lykkedes ganske vist ikke, men jeg fandt da omsider der-
hen, men da var det ogsA pA hoje Tid.

Nu blev vi i Afdelinger fart op til Tojkammeret, for at modtage
vores Uniformer. Inden man sA sig om, havde man fdet en Bunke
Udrustningsgenstande kastet i Hovedet, og rundt om flzd det med
Frakker, Benkleder, Undertoj, Strompel, Tornystre, Spader, Hakker,
Hjelme, Kapper, Teltduge og meget andet, og Gud nAde den, der ikke
fik sine Brokker samlede sammen i en Fart og forsvandt.

Efterhdnden vennede man sig til alt, og den ene Dag gik som den
anden. Da jeg havde boet i 74Dage pd Hotellet, fik jeg et nyt Kvarter
anvist. Min Vert var ved Artilleriet der i Byen. Han var Skredder, og
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som sedan havde han ogsA gode Dage som Soldat.

Jeg kom til at bo pA et elendigt Hummer, der havde Opgang ad en

rddden Honsestige, og Kosten var miserabel. Vi skulde dengang nem-

lig have fuld Forplejning hos vore Verter. Det hsrte snart op, og glad
var jeg, for var det end ikke Herreretter, man bad pA i Kasernekokke-
net, sA var det dog nogenlunde dengang. Det blev langt v€rre siden.

Dem, der sd som jeg, fik noget tilsendt hjemmefra, kunde endda klare
sig.

Tjenesten var her, som allevegne, lang og streng, vi skulde jo van-
nes til Strabadser, der var verre end disse her. Var man sA oven i
ksbet sA heldig at have enkelte Bester blandt Befalingsmandene, og
det var der altid, sA gik det jo godt.

Tre Uger efter Indkaldelsen, m6tte vi aflegge Faneeden. Dette fore-

gik i Gymnastikhset og var uden storre Hojtidelighed. Eden blev lest
op, og vi sagde den efter, Setning for Setning, samtidig med, at fem,

seks Mand lagde HAnden pd en Officers KArde og rakte tre Fingre i
Vejret. Regimentsfanen kunde af gode Grunde ikke blive benyttet ved
Edsaflaggelsen, da den var i Felten.

Vi var flere Sonderjyder i Garnisonen, og efterhAnden, som vi blev
kendte med hinanden, madtes vi sd meget som muligt i vores Fritid.
Iser om Sondagen. Og Egnen omkring den smukke Schweriner So og

Slot blev da yndede Udflugtssteder for os. Som oftest lejede vi en BAd,

og roede en Tur pA Soen, eller vi besogte Slotshaven, der til Tider var
Aben for alle og enhver, og den var vidunderlig smuk i Sommertiden.

Og sA tenkte jeg mangen Gang pd, at her var Danmarks Dronning
kommen fra. Underlig nok at tenke sig, at vi dog i Grunden horte til
det Land og Folk, hun, den Mecklenborgske Prinsesse, var Dronning
for, og her gik vi som Soldater ved et Mecklenborgsk Regiment,

adskilte fra Danmark ved langt mere end den Grense, der nu iser
under Krigen var trukket sA skarpt.

Endnu engang skiftede jeg Kvarter i Byen, inden vi blev forlagte til
Massekvarterene. Og denne Gang fik jeg det godt.

Mine Vertsfolk var yderst flinke, jevne Folk, der havde Hjertet pd

det rette Sted. Selv havde de en Son i Felten og Svigersonnen var fal-
den, sd de havde ogsd merket Krigen fra den Side.

Min Vert havde, som mange andre Schwerinere, den Vane, at han

Sondag Morgen gik i Byen og drak en "Schoppen", som det kaldtes'

Og den farste Sondag, jeg var der, indbod han mig til at gd med. ]eg
var ikke vant til den Omgang pA Morg€nstunden, og da vi efter at

have drukket diverse AIler, igen satte Kursen hjemefter, var jeg noget

28



omteget, hvad der morede min Vertinde en Del, da jeg kom hjem.
Det hele var ganske uskyldigt, og jeg havde jo drukket, hvad man

bod mig, af bare Hoflighed, men jeg lerte snart, at det gik ikke. De
gode Folk troede nemlig, de gledede 6n, ved at fylde 6n med Al o.1.,

men alt med Mdde, iser Sondag Morgen, thi ved Middagstid skulde
vi i Reglen mode til Appel, som det kaldtes, og da var det mindre hel-
digt, om det kunde konstateres, at Grenader d6n eller d6n var pdvir-
ket af Spiritus.

I mit Kvarter d6r, havde jeg det udmerket, silenge det varede,
men det horte snart op, og vi kom i Massekvarter.

Mit Kompagni kom i Kvarter i et Hotel. Vi sov alle i en stor Sal, og
om Dagen havde vi vores Ophold pA to Keglebaner, alt ret primitivt.
SA havde jeg endda det held, at mit Korporalskab kom til at bebo For-
verelset til Keglebanen.

Om Formiddagen havde vi i Reglen Tjeneste pd Eksercerpladsen,
der lA uden for Byen, mod Syd. For at komme derud mdtte vi hver
Dag passere Slotsbroen og lige forbi Slottet. Det var en meget smuk
Bygning, med en Mengde TArne og Spir. Det er meget gammelt,
skant en Del ombygget i den senere Tid. Hans kongelige Hojhed,
Storhertugen, sA vi sjelden noget til, da han som hojere Officer, gjorde
Tjeneste i Heren.

I Efterdret skulde jeg vere sendt til Fronten, men Garnisonen blev
sperret lige forinden, pd Grund af en smitsom Sygdom, og den
Sperring vedblev til i Marts MAned.

I Sommertiden syntes os Tjenesten ubehagelig nok, men nu
begyndte Vinteren, og det gjorde det ikke bedre. Forplejningen blev
dArligere og dermed ogsA Stemningen blandt os.

Min fsrste Jul som Soldat fejrede jeg i Schwerin. Den blev fejret
med Juletre, lidt ekstra Forplejning og Festtale af Kaptajnen, men vi
tankte vel nok alle pd Julen hjemme. Hvor anderledes plejede den
ikke at forme sig.

Hen pd Aftenen var jeg i Soldaterhjemmet og der var gjort et stort
Arbejde for at de mange hundrede Soldater, der kom d6r, skulde
m€rke, at det var Fest, trods Krig og Elendighed.

Alt var gratis den Aften. Hver Mand, der kom ind, blev bevertet
med Bouillon og Palser, desuden Rundstykker og senere Kaffe og
Honningkager. Hver Mand fik en mindre fulegave, pA den Mdde, at
hver enkelt fik et Nummer udleveret. SA kom Gaverne frem, og de var
alle nummererede. Mange Gaver var ret verdifulde, sA mange var
heldige.
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Men det var ikke altid Gavens Storrelse, det kommer an p6, men
ofte langt mere den Form, hvorunder den gives, og her fik man Fzlel-
sen af, at et stort uegennyttigt Arbejde var sat i gang for at glede de
mange fremmede Soldater og fd dem til, mindre at fA Folelsen af
Hjemloshed og Forladthed, noget der kun altfor let blev Tilfeldet,
iser til en sAdan Tid.

Og havde man veret sd heldig at modtage Julepost, sA merkede
man dog ligesom et Pust hjemmefra. Aldrig er der skrevet sd uende-
ligt meget, som netop under Krigen. At Breve og Kort til og fra Solda-
terne var portofrie, var vel ogsA for en del Arsagen, men ogsA det, og
ikke mindst, at bAde de derude og de derhjemme sogte at holde
Modet oppe hos hinanden, og det kunde behoves til begge Sider.

Forholdene rundt i Hjemmene var efterhAnden bleven triste nok.
Det kneb allevegne. I Timer kunde man se Kvinderne stA udenfor
Butikkerne og vente pA deres knappe Ration af Smor, Kod o.l.

Til Tider kunde ogsA Naturen gd over Optugtelsen, skont der jo
ogsA horte TAlmodighed til. En Gang blev jeg Vidne til, at Brandver-
net ryddede Gaden med Sprojterne udfor et Smsrudsalg. Det virkede
nermest komisk, sksnt det var sorgeligt nok, at de skulde vere nod-
sagede til at handle pd den MAde. Det kunde vere strengt nok i For-
vejen for Kvinderne, der stod ene med det hele, i en Tid, hvor Kam-
pen for Tilverelsen var dobbelt tung.

Ud over, at der allevegne var fuldt af Militer, gjorde Byerne ikke
det Indtryk, at de trykkedes af Krigen. Teater, Biografer, Varieteer,
Cafeel, Bevertninger, alle var de fulde af Mennesker, men man fik
narmest Indtrykket af, at alle sagte at sprede det Tryk, der var
udbredt over alt og alle.

Det gik mig selv pA lignende MAde. UvilkArligt sogte man hen til
Steder, hvor man kunde fd Tiden til at gA nogenlunde, og pa den Slags
Steder var der ikke egentlig nogen Mangel.

Centagne Gange sagte jeg om Orlov. Svaret var hver Gang den
samme: Kann aus dienstlichen Grr.inde nicht genehmigt werden (kan
af Tjenestegrunde ikke bevilliges). Det var den sadvanlige Form for
Afslag, og disse Grunde kunde ikke efterforskes.

Vinteren gik nu langsomt sin Gang. Mod Vinterens Slutning fik vi
en ny Kompagniforer. Der var igen givet Orlovsansogning ind for
mig, selv gjorde jeg mig kun lidt Hdb om et gunstigt Resultat, og jeg
anede ikke noget, da jeg en Dag fik Ordre til at mode pA Kompagni-
bureauet.

Jeg havde et par Dage i Forvejen gjort mig skyldig i en mindre Tje-
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nesteforsommelse og havde endnu ikke, ganske mod Sedvane, fAet
den ellers uundgAelige Roffel af Stabssergenten, og med dette i frisk
Minde tornede jeg derop. Nu skal det bemerkes, at Sergenten var
berygtet i hele Garnisonen for sin Strenghed i Tjenesteanliggendel, og
han var mere frygtet end elsket.

Selv, ja mAske ikke mindst, var han frygtet af de unge, nybagteLajt-
nanter ved Komp. Sksnt de var hans Foresatte, havde han dog Kram-
met pd dem. En tilsyneladende uskyldig Oplysning fra hans Side til
Kaptajnen, kunde volde dem de storste Ubehageligheder, iset da
deres Kundskaber af militer Art kunde v€re mangelfulde nok, da de
jo sA godt som alle skrev sig fra en meget ny Dato. Og var der underti-
den en eller anden, der pravede pA at betragte ham lidt fra oven af,
gjorde vedkommende i Reglen pinlige Erfaringer.

AltsA traf jeg ham i Bureauet, i en, til min Overraskelse, nogenlun-
de menneskelig Sindsstemning. Han betragter mig fra overst til
nederst, har ikke engang noget at bemerke angdende Mangler ved
min Indtreden, sA jeg var absolut i Tvivl om Hensigten med det hele.

Sd kom det, som et Lyn fra en klar Himmel, "har De lyst til at Rejse

pd Orlov", spurgte han mig. Rimeligvis har jeg svaret med Bestyrtelse
malet i alle Miner, men et bekreftende Svar fik jeg da i hvert Fald
frembragt. "De kan rejse hjem i fjorten Dage" sagde han, "men",
tilfzjede han, "en Ting mA De love mig, nemlig, ikke at gA over
Gr€nsen, nAr De kommer hjem". Kort og godt, jeg mdtte love ham
det.

Neste Dag var det Sondag. Der var Battallionsgudstjeneste i Ekser-
cerhuset, og efter dennes Slutning blev jeg kaldt op til Kaptajnen for
at modtage mine Papirer og fik oven i ksbet Tilladelse til at rejse sam-
me Dag, sksnt min Orlov kun begyndte at lsbe fra Dagen efter. Altsd
gik det atter nordpd, mod Hjemmet.

Tirren forekom mig uendeliglang, men Ende fik den da endelig, og
glad var jeg, ved atter at vere hjemme igen. Dog varede gladen kun
kort. Allerede Dagen efter modtog jeg et Telegram fra Kompagniet
med folgende knappe, men tilstrekkelig tydelige Ordlyd: Sofort
zuri.ickkehren (kom straks tilbage.)

Det var lige tungt nok, ndr man i lange Tider havde lengtes efter at
komme hjem, og sd endelig at nd sA vidt, og sd blive sA brat revet bort
fra det hele.

Godt og vel 30 Timer efter min Hjemkomst, forlod jeg Hjemmet
igen, og gensd det ikke fsr over to Ar efter.

Jeg kom til Garnisonen midt om Natten, og neste Dags Morgen
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Frq en russisk-polsk landsby.

meldte jeg mig ved Kompagniet. Jeg erfarede sd, at vi et par Dage

efter skulde afgA til russisk Polen.

Der hengik et Par Dage i Travlhed med at blive udrustede. Og en

Dag, ved Middagstid gik det med fuld Musik til Banegdrden'

De Scener, der udspandt sig, hver gang en Transport afgik til Fron-

ten, var ofte gribende nok, men jeg havde jo ingen at tage Afsked med

i den fremmede By, sA det kom jeg let over'
vi var flere sonderjyder med i Transporten. Det er altid rart, nar der

Befolkningen. Her var alt n€rmest, som det vel har veret for vort

vedkommende for mere end en Menneskealder siden, ja vel nesten

som i Danmarkfsr StavnsbAndets Losen.

Pd Landet var kun nermest Godsejeren selvejer. De andre var

Festere. Ndr en Mand havde sin GArd i Arvefeste, troede han, at han

havde nAet sA langt, som det var nogenlunde muligt. Fortalte man

ham sA, at hos os var enhver Bonde selvstendig, sd rystede han pA

Hovedet, det kunde da ikke vere muligt. Men han onskede det i Reg-

len ikke anderledes, end han havde det.
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Selvstandighedsfslelsen, Trangen til fuld Frihed, var i den
Mecklenborgske Bonde ikke kommet til sin Ret. Han folte pA en
MAde, at der med den fulgte Ansvar og Pligter, som han endnu ikke
var voksen.

Selve Beboelserne var ret primitive, og var de det hos Arvefeste-
ren, sd var det i langt hojere Grad Tilfeldet hos den almindelige
Arbejder.

Uhyre nojsomme var de alle, og derfor var det vel ogs6, at
Mecklenborgeren havde noget at leve af , da senere hen alle de andre
sultede. Og her blev man heller ikke plaget af Afleveringspligter som
i Grenseegnene. Nej, man vidste nok, hvad man gjorde, sikker er sik-
ker.

Pd hojere Steder har man vel nok regnet med de Muligheder, som i
fuldt Mdl indtraf, at hvad der fandtes i Grenseegnene, var usikker
Ejendom, som man mAtte have fat pd i Tide. Og medens man d6r mAt-
te aflevere Kreaturer, Svin, Korn o.1., Ad Mecklenborgeren det selv.
Mecklenborger "Speckpakete" var ligefrem bersmte senere hen.

Ved ankomsten til Berlin fik vi Forplejning, Brsd, Pslse og Kaffe.
Atter lod Signalet til Indstigning. Dette blev pA Transportforerens
Befaling givet af en Hornblesel, der var med pA Turen.

Nu ind gennem Brandenborgs Sandstrekninger. BondergArdene
lignede i pAfaldende grad Rentegdrdene hjemme, der efterhAnden var
skudt frem. Dette Ukrudt, der var beregnet pd at virke med til at
lagge en Demper pd dansk Ands- og Folelsesliv. At den Slags Ting
nermest virkede i modsat Retning, var i hvert Fald imod Beregnin-
gerne, skont en direkte Folge af en forfejlet Politik af v. Maller og hans
HAndlangere.

Over Posen og Bromberg nermede vi os Grensen i @st og ndede
Kalisch eller Spakmacien. Her stod en af de farste Kampe i Verdens-
krigen mod Ost. Medens den tyske Del af Byen var nogenlunde ube-
skadiget, var den anden Del pA polsk Grund omtrent javnet med Jor-
den. Merkeligt nok stod Kirketdrnet endnu.

Vi vidste kun, at vor Rejses Miil var et eller andet Sted nord for
Warszawa. Warschau som det hedder pd tysk. Vi passerede Lodz,
hvor der havde stdet hArde Kampe pd Russernes Tilbagetog. Marker-
ne var gennemskArne af Skyttegravene, oprevet af Granatel, Pigtrdds-
sperringerne ld filtrede i hinanden. Hist og her et enligt Trekors,
sommetider med en tysk Hjelm ovenpd eller en russisk Felthue. Af og
til passerede vi hele KirkegArde af Soldatergrave. Tyskere og Russere,
Side om Side. Doden, som de bragte over hinanden, forenede Ven og
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Fjende. Alt dette talte mere end alle Alvorsord til os, og undlod vist
ikke at gore sit Indtryk pA hver enkelt.

I Russisk Polen.
Vi passerede Warszawa uden videre Ophold. Omkring Koweler

Banegdrden havde Byen lidt mest under Belejringen, ellers var det
forbavsende sd lidt skade, der var anrettet i Byen. Det var n€sten,
som om Tyskerne havde villet skdne den. Men i betragtning af, at en
tysk Prins skulde settes pa Polens Kongetrone og warszawa v€re
Hovedstaden, var dette jo meget begribeligt.

Pd Koweler BanegArden stod de russiske Tog endnu, som de var
bleven forladte. En Del vogne hugget i splinter af Granater, nogle
veltede, andre afsporede, Lokomotiverne forbojede, bulede, gammelt
Jern - Sporene tilgroede af Gres og Ukrudt. Det engang pulserende
Liv var brat bleven standset og intet gjort for at bringe det i gang igen.

Et enkelt Spor var gjort fri, for at fore tyske Tiopper videre mod
bst. Hvad gjorde det, om Befolkningen vdndede sig under Svoben, vi
er Herrer, det er os, der har Magten.

under et lille ophold pd Banegarden kom Joderne og faldbod deres
Varer til os. Serlig husker jeg, at de solgte Smor, der havde Navnet
Dansk reffelsmor pd Indpakningen. Men Navnet var vel ogsa det ene-
ste, det havde tilfelles med dansk Smor, et harsk, ildelugtende, fuld-
stendig uspiseligt Produkt var det i hvert Fald. Uvilkdrlig ergrede
man sig over sligt, det var ikke just den slags Reklame dansk Arbejde
trenger til, men det var trods alt et Tegn p6, at man vidste, at det var
noget, der kunde trekke, og ndr det gjaldt Forretninger, var den pol-
ske Jode ikke belemret med Samvittighed.

Den store weishselbro var bleven sprengt af Russerne under Tirba-
getoget i August 7915, og Tyskerne var nu i Fard med at lsfte de vel-
dige Jernmasser op fra Flodens Dyb. De veldige Granitsojler stod
dels ubeskadigede. ved begge Bredder var Broen, som den altid hav-
de varet, men i Midten var et gabende Svelg, og kolossale Jernstyk-
ker hang bojede og brudte ned mod Floden, der strommede skiden,
gulliggrd som altid.

Vi passerede langsomt Trebroen, som Tyske pionerer havde bygget
ved siden af den gamle Bro. PA den anden Bred IA praga, en forstad til
warszawa. Egnen var trssteslss. sand med enkelte forkroblede Fyrre-
buske. Telefonpelene var af Russerne blevne afsavede alle som 6n ca.
1 m. over forden, og af Tyskerne var de igen blevne fastgjorte til
stumperne med Jernbdnd. Dette Billede oprulledes for os helevejen.
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Endelig gjorde vi Holdt pA en Station, Jablonna, der lA ca. 20 km.
nordost for Warszawa. Det var vort Bestemmelsessted, forelobig.

Vi ojnede kun Sand, Fyrreskov og Barakker. Det var en stor, forhen-
verende Troppeovelsesplads. Der ld f.T. ca. 6.000 Mand tyske Trop-

Per.
Ankommen til Lejren viste det sig, at der fra en eller anden Side var

sket en Fejltagelse, og at vor Tiansport skulde have veret direkte til
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Fronten, da vi alle var fuldt uddannede, og her kun kom Rekrutter
med tre-fire Ugers Uddannelse.

Vores Transportforer, en Kaptajn, vidste hverken ud eller ind, men
bandede pd, at enten skulde vi blive her, eller han tog hele tanspor-
ten med til Schwerin igen. Videre vilde han ikke f6re os, det havde
han ikke Ordre til. Enden blev da, at man beholdt os, for sA hurtigst at
fA os til Fronten.

Barakkerne vi fik anviste, var som Russerne havde forladt dem. De
var helt opforte i Tre, og Sovestederne var ligeledes af Tra-. Vi mdtte
ligge Mand ved Mand pd Sekke fyldte med Tieuld.

Underofficerer fik vi der fra Lejren, foruden et par Stykker, vi selv
havde med. De nye Befalingsmend optrAdte til at begynde, som over-
for Rekrutterne, de var vante til at kommandere. Men det blev en
fuldstendig Fiasko for de Herrer. Over Halvdelen af os havde veret
ved Fronten for og resten nesten et Ar Soldat, sA i lsbet af to Dage
blev de nodsagede til at forandre deres Optreden, og vi kom siden ret
godt ud af det.

Forplejningen var miserabel i Lejren og Tjenesten streng. Hele
Behandlingen var anlagt pA at gore Folkene sA lede og kede af det
hele, at de med Glede gik til Fronten, blot for at fd Afveksling.

Vi levede hovedsagelig ved en Slags torrede, ildelugtende Fisk,
som man havde forefundet i store Mengder efter Russerne, samt en
Slags torrede Crsntsager og yderst dArlige Kartofler. Det eneste
nogenlunde ordentlige, vi fik, var Kakao, der oven i kobet blev kogt i
Malk, der hver Dag kom ind fra Warszawa. Ellers fik vi Te, ogs6 af
Russernes Efterladenskaber. Kaffe sA vi sjeldent. Brzdet vi fik, var i
Reglen halvt odelagt af Fugtighed og ganske muggent.

Det var Levemdden, og sd var de Beboere, der var bleven tilbage,
endda himmelglade, om de kunde fA Lov at tomme Tonderne, hvori
vi var nodsagede til at kaste en stor Del af den Svinefode, vi fik.

Men ikke engang d6t kunde de fd Lov til. Vagten havde Ordre til at
jage dem bort, og mangen 6n er bleven straffet pd Grund af, at han
ikke nennede at jage disse ulykkelige Stakler bort.

Disse Menneskers Stilling var i Virkeligheden forferdelig. Alt hav-
de de mistet, i mange Tilfelde deres Forssrger. Mend sA man overho-
vedet ikke i russisk Polen, og hele deres Eksistens var alvorligt truet.
Den bitre Nod drev Kvinderne ud i det forferdeligste Levned og
bragte grenselos Ulykke over dem selv og deres Familier. Hergede af
de skrakkeligste Sygdomme, en direkte Folge af den Levevis, de var
tvungen ind i.

36



Af Tjenestens Besverligheder markede jeg ikke noget videre til.
Vores Kompagniforer blev forflyttet, og jeg blev udtaget til at passe

hans Hest, indtil hans Stedfortreder kom.
PA den mdde gik ca. tre Uger, og jeg havde det forholdsvis behage-

ligt i den Tid. Da sA den ny Kompagnifsrer kom, blev jeg ved med at

vere Oppasser hos ham.
Det var egentlig en blandet Fornojelse. Han var en eldre Kaptajn,

der en Tid lang havde fort et Landstormsbattl. i Grossbeeren efter at

vere kommen tilbage fra Fronten. I Heb om Forfremmelse havde han
ladet sig forflytte til Polen, og ventede nu at blive Major, narmest for
Lonningens Skyld. Han var stadig i Pengeforlegenhed, hvad man ikke
kunde undres over, da en stor Del af hans Lonning gik til Berlin til
hans Kone og Sons Underhold, medens han selv var pAvirket af Drik
det meste af Tiden. Og han var gnaven og ubehagelig, ndr han endelig
en Gang var edru, sA var han det ikke mindre, nAr han var fuld. Ide-
lig plaget af Rykkerbreve fra Kreditorer i Berlin og af sine Foresatte

her, der til Dels var yngre end han, da han kun var en meget midelig
Soldat. Han harte til en forarmet Officersfamilie, sA han havde vel
hele sit Liv haft akonomiske Vanskeligheder at kampe med.

Snlgsloknle i et rnnrketenderi.
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Han var overhovedet en vanskelig Herre aI gare tilpas. Dette lykke-
des mig sjeldent, nAr han var edru - aldrig ndr han var halvfuld. Kun
nAr han var fuldstendig beruset, sd kunde han kalde mig den bedste
Oppassel, han nogensinde havde haft. Dette skete i Reglen, nAr jeg
havde hjulpet ham Hjem fra Kasinoet og Pakket ham i Seng som et lil-
le Barn. SA kunde han betro mig alt, hele sin Livshistorie i de mindste
Detailler.

I edru Tilstand var han meget sparsommelig, nesten gnieragtig, og
jeg m6tte lave Stsrstedelen af hans Mad, skont han i Kasinoet kunde
have spist bedre og billigere, hvis han kunde lade vere med at drikke.
Sidst i MAneden drak han altid i sit Kvarter, og jeg mdtte hente Ol til
ham den halve Nat. Det blev nemlig billigere pd den Mdde, sksnt han
satte umddelig Mengder Zl til Livs.

En Nat kom han hjem, plakatfuld. Jeg horte ham gA ind i sit Verel-
se og rumstere en Del derinde. Endelig horer jeg et Brol derindefra,
som Tegn pd, at han onskede min Nerverelse. feg stolede pd, at han
var fuld nok, til at jeg kunde blive liggende lidt endnu, og det gjorde
jeg sA.

Igen blev der Ro et par Minutter. SA hzrer jeg ham dbne Doren og
rave gennem Gangen, hen imod min Stue. Da han Abner min Dar, var
jeg ude af Sengen og i ferd med at rage rundt efter mit Toj.

SA fulgte der en Salve, som vanskeligt lader sig beskrive. "Om det
var Meningen, at han skulle passe mig op, eller om det var omvendt".
Jeg tog den med Ro og fulgte med ham i den lidet militeriske Dragt,
som Skjorte, Underbenkleder og Stromper nu engang er.

Da jeg havde tendt Lampen, stirrede han fsrst dumt pA mig. Der
demrede sikkert noget i hans Bevidsthed om Manglen ved min Uni-
form, sA fuld han end var, og d6t kunde jeg ikke undres over.

Han satte sig pA en Stol og begyndte at ryge Cigaretter. Jeg stod,
afventende videre Befalinger ved Doren. SA sporger han: "Hvad er du
af Profession". "Landmand" svarer jeg. "Det kan man se" svarer han
tort. "Luk Vinduet op" befaler han.

Jeg adlyder og bander min egen Dumhed, fordi jeg troede ham
mere fuld, end han var. Hensigten var nemlig tydelig nok d6n, at fA
mig til at fryse grundig. Et Par Gange vover jeg at spsrge ham om
videre Befalinger. Endelig bliver det ham for meget, og han kaster mig
en Hdndfuld hugget Sukker lige i Synet. Det var omtrent det eneste
Kastevdben, han havde ved HAnden. Uden at forandre en Mine, sam-
ler jeg Stykkerne op og legger dem pA Bordet.

Si bliver han rasende, trakker sin KArde ogbroler, om jeg tror, at
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han, Kaptajn P. er sAdant et Svin, at han vil bruge det Sukker, jeg lige

har samlet op i Snavset. Dette svarer jeg ham klogelig ikke pA'

Kommen I Tanker om, at jeg nok alligevel ikke var verdig til at

som sedvanlig". Det var ubetinget sandhed - det sidste vel at marke

- og Hr. Kaptajnen grynter tilfredsstillet for denne Gang'

iignenae Scener gentog sig, og bragte unegtelig nogen Afveksling

i mit ellers ret ensformige Liv.
Det verste, han kunde finde pA, var at tage mig med, nAr han skul-

de pA en lengere March med Kompagniet. Det hendte enkelte Can-

ge, men han iortrod det i Reglen, da alting sA var i Uorden, nAr han

var han en hojst eksentrisk Person, men ret en Type

fficerer, der ikke er avancerede tilstrekkelig hurtigt
Slaver af deres Stand, ikke kvalificerede til at opfyl-

de dens Fordringer, ikke til at bryde med de herskende Traditioner.

Mend, som, hvis de m6tte af med uniformen, ikke duede til noget

som helst. Af deres Overordnede kun tAlt, og af deres Underordnede

kun respekteret pa Grund af uniformen. Nogen Personlighed kunde

nede dog om, at ogs6 h6r havde Dsden gjort sin host'

Sergsche ligger ved Narewfloden. Broen over den var sprengt i

Luften af Russerne, men kun et lille stykke af den megtige Jernbro

havde givet efter for Sprengningen, sA Tyskerne havde v€ret i Stand

til at gore den passerbar for Tlopper. PA en Pontonbro ved Siden af

foregik Ferdslen med Koretojer o.l.
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Russisk infnnteri. Den russiske soldat aar nojsom og hdrdfar. Han aar dygtig til
at bruge terretrcts skjul og dekning.

En stor Del af Befolkningen var vendt tilbage til Byen, men af unge,
vdbenfore Mend fandtes her, som allevegne, ingen.

Egnen rundt om var bevokset med Fyrreskove og Krat, og det for-
taltes, at russiske Soldater havde opholdt sig rundt omkring, lenge
efter at Tyskerne havde taget det hele i Besiddelse. Dette kunde meget
godt tenkes med Henblik pA Omgivelserne.

Nu, derimod, var der vel n€ppe en Plet, der ikke var gennemsogt
af tyske Soldater, og enkelte Efternolere havde man fanget Mdneder
efter. Og i Tilfelde af, at man havde dem mistenkte for at have et

eller andet pd deres Samvittighed, behovede man ikke at nere Tvivl
om deres Skebne. En Kugle har sikkert for manges Vedkommende
gjort Ende pA deres vel fuldt ud berettigede Hevnlyst overfor dem,
der havde lagt deres Hjemstavn ade og grebet brutalt ind i deres Til-
verelse.

At det har veret tungt for disse Folk at skulde folge den russiske
Her og overlade deres Familie og Ejendom til Fjendernes Vilkdrlig-
hed, kan man forstA, og ingen kan i Grunden fortanke dem i, at de pA

egen HAnd sogte at verge det, der var deres, til det sidste.
For os var det nermest trist det hele. Umuligt, som det var blevet

os, at se alt med Tyskernes Ojne. Og betragte det Folk, der under
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Rrrssisk irrfnrrteri er pri marclr. Oter skulderen berer soldatert sirr knppe rullet
satfltnetl.

Elendighedens Tryk lengtes ligesd meget efter Ro og Fred, som vi,
der var tvungen ind i alt dette, som vore Fjender. Og betragte Landet,
som retmessig Ejendom, en Slags Lon for de Heltebedrifter, der var
udsvede.

Vi var nermest tilbojelige til at anse os selv for Snyltegester - ja, for
Voldsmand - der med den Starkeres Ret havde tilegnet os og veret
med til at odelegge det Land, vi var i, pA Trods af alle Folkerettens
Foreskrifter. Men hvad nyttede det at r€sonnere, vi mAtte, i den Stil-
ling vi befandt os i, adlyde. Men ogsd dette fik en Ende, om ogs6 kun
for at give Plads for noget endnu v€rre.

En sksnne Dag befandt vi os, en Styrke pA ca. 1.000 Mand, stAende
pd Eksercerpladsen, opstillede i Firkant, og i dennes Midte de hajere
Officerer og Feltpresten. Denne var kledt i en Slags feltgrd Officersu-
niform uden Distinktioner, med et Solvkors i en lang Solvkede om
Halsen. Han skulde nu give os, der var bestemte til at sendes ind i de
voldsomme Kampe, den russiske ForArsoffensiv havde foranlediget,
et Ord med pA Vejen.

Hvad han talte om, ved jeg ikke, har mAske aldrig vidst det. Kun
var der en Udtalelse af ham, der har bidt sig fast i min Erindring, vel
nok fordi det i Reglen var Hovedindholdet i de Predikener, vi under
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Krigen fik at hore, nemlig dette: Med knyttet HAnd skulde vi slA Fjen-

den i Ansigtet.
Dette var egentlig Hovedindholdet i de fleste af disse Presters

Praedikener. Det var opbyggeligt, som om det var ganske umuligt, at
en eller anden kunde onske at hsre noget andet end denne indirekte
Opfordring til at vere sA rA og brutal som mulig, nAr de stod over for
disse Fjendet der af al magt sogte at komme det stakkels betrengte
og aldeles "uskyldige" Tyskland til Livs.

Inden jeg forlader Jablonna, som Stedet hed, vil jeg i korte Trek
skildre Warszawa, som det var i det forste Ar under Tyskernes korte
Herredsmme.

Warszawa er en stot smuk By med smukke Omgivelser og har lidt
forbavsende lidt under Belejringen, der jo ogsd kun var kortvarig.
Kort sagt, den er en fuldt ud moderne Storby, der kan mAle sig med
de fleste andre Storbyer i Europa. Store, smukke Bygninger, paladslig-
nende Hoteller og Teatre, valdige Forretninger, brede, velholdte, ved
Morkets Frembrud strdlende oplyste Gadet flotte Cafeer, Sporvogns-
nettet over Storstedelen af Byen, pA Strogene elegantkledte Menne-
sker, muntert og sorglost ilende frem og tilbage, men alligevel fik man
Indtryk af, at alt dette muntre kun var en Maske, som ventede de kun
pA engang at kunde ryste Aget af sig og igen vare Herrer i deres egen

By.

Og Tyskerne vidste det. Den strenge fustits, der holdtes, vidnede
derom. Om Murene om Warschaus Citadeller kunde tale, de vilde for-
telle om de mange, der for en eller anden grovere Forseelse har mAt-
tet lade deres Liv idet de pA en eller anden MAde har sogt, i utide, at
komme Ransmandene til Livs.

De tykke Mure holdt Lyden af Geverskuddene, der knaldede over
en stakkels Syndeq, tilbage, og allerede ferdige Grave opslugte ham.
Megen Uret var der at sone, og Straffen udeblev ikke.

Men ogs6 i Warszawa var der noget andet end Rigdom og Pragt,
der kendetegnede den som Storby. Kvarterer, hvor Nod og Elendig-
hed havde til Huse. Desuden myldrede det med lader i Byen. Store

Jodekvarterer fandtes der, Butik ved Butik med snevre Jernskodder
og Stenger for Vinduerne, tildels aflisede med Uhyrer af HengelAse,
og pe Fortovet udenfor det hele, opslog foden sin Bod med alskens

Sager.
Alt kunde man fd i disse Kvarterer, men uden Prutten gik Handlen

ikke, om man ikke helt vilde fldes. Og inden Joden gav efter, kunde
man vere sikker p6, at han ved Abrahams, Isaacks og Jakobs Gud
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svor pe, at han var en fuldstendig ruineret Mand, hvis man sAledes
frarsvede ham hans Varer, skont man altid betalte en klekkelig Pris
for dem. Og vilde man sd til sidst fjerne sig uden at kabe, svor han
igen pd, at af ren og sker Menneskekerlighed lod han 6n fA Varerne
til den engang budte Pris.

At der ved Siden af denne Nestekerlighed ogsd blev ham Belon-
ning til Del i Form af en rigelig Fortjeneste, blev selvfolgelig ikke
omtalt. Det var ogsA unzdvendig, man fik hurtig en Anelse om For-
retningsprincippet.

Og sd forstod ]aderne Reklamens Brug og endda pd en ret original
MAde. Bedst som man gik pA Gaden hendte det, at man fik en seddel
stukket i HAnden. En Dreng besorgede i Reglen dette, og inden man
fik spurgt om Forklaring, var han borte. Man Abner Sedlen og finder
Anbefaling for en eller anden |akobs Sons Varer, samt hans nojagtige
Adresse og en Beskrivelse af alle de Fordele, der er ved at besoge spe-
cielt ham og ingen anden.

Ved Siden af alt dette var der mange morke Punkter, man nodven-
digvis mAtte legge merke til i Warszawa. Ved siden af Rigdom og
Herlighed herskede der en uhyre Fattigdom og Nod indenfor de lave-
re stilledes Rekker.

Skrekkelige Sygdomme grasserede i Byen. Mod Krigens Slutning
er det fastsldet ved Statistik, at ca. 80% af Byens kvindelige Indbygge-
re led af Konssygdomme. Hvad dette havde for Folger, behover ikke
nermere at skildres.

Nod og Elendighed havde som oftest drevet disse Kvinder ud i
moralsk Fordervelse, sd de i mange Tilfelde var at betragte som
Vrag, legemlig og dndelig.

OgsA der havde Tyskerne et forferdeligt Ansvar, og Straffen ude-
blev heller ikke. Ved Letsindighed har tusinder af Soldater odelagt sig
selv og deres Familie, ved at pddrage sig disse skrekkelige Sygdom-
me, som sjeldent blev helbredede, skont Lazaretterne var overfyldte
af den Slags Folk.

Trist var det, at se Kvinder, ja undertiden Born, idet de som oftest
kun var L3-1,4 Ar, tilbyde sig pA Gaden for et StykkeBrsd. Man kan,
efter at man er kommen hjem under gode Forhold, aldrig glemme dis-
se Stakler. Nad bryder alle Love, og man kan ikke udtale sig for var-
somt om den Slags Ting.

Den storste Uretferdighed vilde det vere, at velte hele Skylden
over pA disse Ulykkelige, de ere kun at beklage. Mange vil vare til-
bojelige til at anse det for en Umulighed at synke sA dybt, men under
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gode betryggende KAr og lyse Forhold, er ingen i Stand til at bedam-
me den Sag fra det rette Standpunkt. Det ord: Hellere dod end ... Det
glider sd let over Tungen, men hvor mange aner vel, hvad Selvophol-
delsesdriften er for en megtig Faktor i et Menneskes Liv. Kun d6n,
der har veret ude for sligt, kan tale med om den Sag.

Og med alt dette blev der set gennem Fingrene af de tyske Myndig-
heder. Med et Utal af Forbrydelser , som udovedes af deres egne Folk,
bar man over. Hvorimod den mindste Forseelse fra de Undertryktes
Side blev straffet hArdt og skdnselslost, sA her fandt man i det store,

som sA ofte i det smA, at Magt er Ret.

@delagte Bygningsverker, Kunstgenstande, Landbrug, tekniske
Anleg o.s.v. har man senere hen kundet tvinge Tyskerne til at erstatte
og genopbygge, men her var Verdier gAet tabt, som ikke kunde
erstattes. Her kommer det an pA, om dette hergede og nodlidende
Folk endnu har Kraft i sig til at rejse sig og vokse sig starkt. Om der
under Ruinerne endnu findes Materiale, der kan bere de store Byrdel,
om der kan opvokse et sterkt og levedygtigt Folk af Adeleggelsen, til
lysere og lykkeligere K6r, end de senere Ar har budt dem. Der horer
Vilje og intensivt Arbejde til, og der behover vist ikke vere Tvivl om,
at begge Dele kan findes. De sidste tre Ars Arbejde viser os, at: Noch
ist Polen Nicht verloren ( endnu er Polen ikke fortabt). Der er Liv, og
sA er der ogs6 HAb.

I Galicien.
Jeg forlader Warszawa og Rejsen gik mod Syd, hvorhen, det vidste

man n€ppe. Vi var en storre Transport, og det foroger ikke netop Rej-

sens Bekvemmelighed, men vi var allerede pA dette Tidspunkt ikke
forvente. Her drejede det sig ikke om, at hver enkelt fik sd megen
Plads som mulig, men at der blev Plads til sd mange som mulig.

To, tre Netter tilbragte jeg f.eks. i Bagagenettet. Ved Hjalp af Snore,

spendte fra Nettet og op til Vognens Loft, undgik jeg at falde ned i
Hovedet pi mine Kammerater, der pA hver sin Vis gjorde sig det hyg-
geligt pd Benkene, Gulvet, Gangen, og hvor der ellers var Plads.

Med Undtagelse af et Par korte Ophold til Forplejning, blev der
ikke gjort storre ophold for Lemberg. Ankommen dertil, mdtte vi ven-
te pA nermere Ordre, og Efterretning om, hvorlangt vi overhovedet
kunde komme med fernbanen. Det var nemlig ikke hver Dag det sam-

me, da Fronten bevegede sig frem og tilbage, og vi horte allerede i
Lemberg Kanonernes Torden med ubehagelig Tydelighed.

For ca. et Ar siden havde Lemberg haft Besog af Russerne, og med
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dette i frisk Erindring, var Beboerne begribeligvis en Del ophidsede
ved Udsigten til en Gentagelse, da Gesterne farste Cang havde veret
lidt frie og mindre Hensynsfulde i deres Optreden.

Almindelig Forbitrelse vakte det hos os, at se @sterrigerne, her
midt under Kampens Tummel, flotte og udhalede, som Sportsmend
og Kavalerer, glade og velfornojede rejse pA Orlov, og vi kunde sA ind-
tage deres Pladser, nu da det gjaldt Livet, for senere, nAr den storste
Fare var forbi, atter at overlade dem vor Stilling, for selv at blive
kastede ind i noget andet og v€rre.

Lemberg har en meget stor Banegdrd, og det hele blev udelukkende
benyttet i Militerets Tjeneste. Den civile Tiafik var fuldstendig
ophort, og Forholdene opfordrede heller ikke til at foretage lang
Rejser.

Da det var ubestemt, ndr vi skulde videre, blev det os forbudt at
forlade BanegArden for at gA ud i Byen. Vi traf mange, der var bleven
adskilte fra foregdende Tiansporter, men det gjorde selvfolgelig ikke
Spor for deres eget Vedkommende. De sogte sA bare pA egen HAnd
med andre Tog. Og var det endeligt, at Toget gik den forkerte Vej,

betsd det ogsd kun, at man bjergede Livet sA meget langere.
Sammen med et par Kammerater lykkedes det ogsd mig at komme

ud i Byen, skont Udgangene var besatte med Vagtposter. Vi vilde dog
nodig have veret i Lemberg, uden at have set mere end selve Bane-
gArden. Man vidste jo ikke, om man kom der igen. For mit Vedkom-
mende viste denne Frygt sig senere ugrundet, men det vidste man
ikke forud.

Det gjaldt om at legge en fornuftig Slagplan, da Tiden ikke var
videre rigelig. Allerforst besogte vi et Zlhus eller Bevertning, og drak
et Glas Ol. Gesterne var mest Jader, men de er vel ogsA nok de domi-
nerende. De var meget interesserede i vort Komme og vilde gerne
vide, hvor vi skulde hen, og hvor vi kom fra. Vi var forresten noget
forsigtige med vore Udtalelser, og overlod dem snart til deres egne
Betragtninger og sogte at fA set Severdigheder i Lemberg.

Meget forskellig fra andre Byer pA samme Storrelse, var den egent-
lig ikke, desuden var alt jo i Krigens Tegn. Det der vel mest satter sit
Preg pd Byen er vel nok dets mange loder, med deres Utal af Forret-
ninger og Boder.

PA Tilbageturen kobte vi en hel Kasse fuld af alskens Kager, som
siden blev ligeligt fordelt mellem Kammeraterne ved Tilbagekomsten.

Vi kom uden Vanskelighed ind pd BanegArden, men hvad der var
vek, det var vores Tog. Rigtignok holdt der ca. 30 Tog pA BanegArden,
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men vores var ikke til at finde. Da vi var ner ved at opgive det, traf vi
en Kammerat, der fortalte os, at der var bleven rangeret, og at Toget

holdt pA en anden Del af BanegArden. Men samtidig meddelte han os,

at en Del, der ligesom os havde taget Frihed pA egen HAnd, var blev-
ne snappede, da de kom tilbage, og m6tte til Straf holde Vagt ved

Toget. Dette havde vi ingen storre Lyst til, og det gjaldt sd om at slip-
pe ubemarkede ind.

Vi fandt Toget og ved Siden af det et osterrigsk Transporttog, som

vi sA uden videre entrede, hvad der voldte stor Bevegelse d6r, men vi
tog den med Ro og bad dem holde deres Mund. Derfra nAede vi uden
Vanskelighed over i vort eget Tog, og vor medbragte Kasse gjorde
Lykke.

Kort efter vor Tilbagekomst, kom 5-6 Mand af en anden Transport

tilbage fra Byen. Deres Tiansport var borte, men et Pansertog stod
med Dampen oppe, ferdig til Afgang, og det tog de sA med. Det hele

gik dog en og samme Vej.

Vi ksrte ogsA snart videre sydp6, og var snart inde i Farezonen. Der
var nemlig altid Udsigt til, at Granater nu kunde forvilde sig og kom-
me i en ubehagelig Nerhed af os. Det gik meget langsomt fremad, og

endelig ndede vi Podkajce. Videre gik det ikke med Banen, da vore

Ordrer rimeligvis lzd pi noget andet, end direkte at kore over til Rus-

serne. At enkelte af os kom der alligevel, var uden for Beregningen,

Et maskingeaer bliaer bragt i stilling.
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og det varede da noget, og skete ad Omveje: Man mA regne med skif-
tende Lykke i Krig som i Kerlighed.

Vi blev udladede i Podkajce. Der var sammenhobede veldige Mas-
ser af Bagagevogne, Proviant, Ammunition o.1., der tydede pii, at der
var sorget bdde for os og Russerne i lange Tider, om end pA forskellig
Mdde.

Det myldrede selvsagt med Militer allevegne, og i det Fjerne sd

man veldige Kolonner med Bagage, der arbejdede sig frem ad sande-
de Veje ud imod Fronten. Derudefra horte man Kanonernes Torden
med ubehagelig Tydelighed, ja, Maskingev€rernes Knitren, og man
sd tydelig Glimtene og Rogskyerne fra Shrapnels og Granater.

Vi satte os snart i Bevegelse gennem Byen og ud ad Landevejen. En
lille Landsby,Wrzbow, skulde vere vort forelobige Kvarter.

I Podkajce havde Joderne veret pA Ferde. De var allevegne, hvor
der var Soldater. Alt mellem Himmel og Jord falbsd de os, som om vi
ikke havde nok at slebe pd i Forvejen, og Forretningen var temmelig
sloj.

Ndr man har feltmarchmessig Oppakning med tilhorende Kvan-
tum af Ammunition, sd onsker man ikke mere at slebe pd. Desuden
er vist ingen draget i Felten uden med mindst en Snes SmAting f.eks.
flere par Stromper, diverse Set Undertoj, Dekkener, Toilettegenstan-
de o.1., som han hurtigst lader havne i Vejgroften , da det snart bliver
umuligt at slebe denne Manufakturbutik med sig ret lenge. Alt sam-
men Overflodighedsgenstande for en Soldat pd Fremmarch.

At man siden, efter at vere kommet lidt til Ro, savner disse Ting,
det hjelper ikke stort, man bliver nodsaget til at gore en Dyd af Nod-
vendigheden.

Vi nAede svedende og udasede frem til Wrzbow. Et elendigt, fattigt
Hul, som ikke godt kunde gore Fordring pe Navn af Landsby, men
var det alligevel efter Forholdene der. Polske Landsbyer kendte vi fra
for, sA vi var ikke et @jeblik i Tvivl om, at de Ronner og Hytter, vi sd,

var Beboelseshuse. Og Erfaringen har givet os et sikkert Blik for for-
skellige Fordele enkelte af dem frembod, skont dette under andre For-
hold vilde falde yderst vanskeligt at fA Aje pA.

Af Indfodte si vi forholdsvis fd, men vi konstaterede, at der i alle
Tilfelde fandtes en Del Svin og Fjerkra i Byen, hvad der jo var langt
vigtigere, end at der fandtes Ejermend til disse Husdyr.

Vore nye Officerer og forresten ogsd vore nye Kammerater tog os i
@jesyn. Kammeraterne var kun fAtallige, da Russerne kort Tid i For-
vejen havde taget sig af hele Bataljonen, sA der af ca. 1.000 Mand, kun
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var kommet ca. 130 tilbage, og dette temmeligt alvorlige Hul skulde
vi nu udfylde.

Der anvistes os Kvarterer, efter at vi farst var blevne tildelte de for-
skellige Kompagnier, og havde stiftet et flygtigt Bekendtskab med
vore fremtidige Overordnede.

Det viste sig for de unge Officerers Vedkommende mest at vare
nye Folk, der var ankomne fra den hjemlige Garnison for fA Dage

siden. Merkeligt, men betegnende var det, at de hojere Officerer var
nesten altid de samme, hvorimod der stadig mAtte skaffes nye af de

yngre.
For den, der havde opholdt sig i Skyttegravene, var det ikke noget

nyt, da man sjelden eller aldrig sA andet end unge Officerer derude,
knap nok en Kaptajn, endsige da Majorer eller Oberster. De fandtes
ved Staben, og skant det, efter deres eget Sigende i hvert Fald, var
dem uhyre meget imod ikke at kunde vare med i forreste Linie, sd

gjorde deres Pligter mod os, dem det nadvendigt, at skdne deres sA

vigtige og dyrebare Liv. For vor Skyld mdtte de pAlegge sig disse sto-

re Ofre, at sidde i bombesikre Jordhuler, mens vi andre kampede for
Livet. Alt for vort Velbefindendes og vor Sikkerheds Skyld, selvfolge-
lig - det var ikke til at iage fejl af. At der mellem de menige skumledes

Ung kone med to srnd hsrrr
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ikke meget af, sA det gik endda nogenlunde. Men en Aften, eller rette-
re Nat, fik vi Marchordre, skulde ud i forreste Stilling endnu samme
Nat.

Der blev en veldig tavlhed. Ordonnanser jagede frem og tilbage,
gennem Nattens Msrke lod KommandorAb. Det gjaldt jo om, at alle
kom med, at ingen blev liggende i tryg Sovn, mens de andre gik i
Kamp.

Jeg fik den Opgave at holde Vagt ved Telefonen, der var installeret i
et Hus, og snart var jeg ene i Landsbyen og mdtte betragte min Bssse

som min bedste Ven for Zjeblikket.
Selve Huset havde til for kort Tid siden veret som ubeboet, men nu

hortes Lyde og Rumsteren allevegne, og i den msrke Forstue viste sig
Skikkelser, der nysgerrigt sogte at kigge ind ad Doren til mig ved
Telefonen. Rimeligvis har det undret dem, at jeg var sd ene og forladt.
]eg pillede sA lidt ved Skyderen og det hele forsvandt, men jeg fore-
trak sA at patruljere udenfor Vinduerne, hvorfra jeg kunde holde Oje
med det mig betroede Gods, da jeg selvfolgelig lod Lyset brende.

Snart kom nogle Soldater med Ordre til at bryde op og tage Tele-
fonen med, og sA vidste vi, at h6r kom vi ikke lige straks igen.

Det er altid et drojt Stykke Arbejde at nedtage Felttelefonens Led-
ninger, ndr den er lagt igennem bebygget Terr€n, og frem for alt, nAr
det skal gores om Natten. Det fik vi at merke den Nat som ofte far og
efter.

Endelig blev vi ferdige og skulde folge Battl. pA dens Fremmarch.
Den havde Forspring, men da en lille Trop som bekendt altid marche-
rer hurtigere end en stsrre Styrke, ndede vi den, da den passerede en
lille Flod, hvorover der fsrte en meget primitiv Bro, sA det tog en Del
Tid.

Nu gik Marchen fremad i det uendelige, undertiden ad Veje, ligesA
ofte over Markel, Diger ogCrafter. Omsider nAedes en bred Landevej,
tydeligere hortes Kanontordenen, alt som vi nAede lengere frem, og
ad Landevejen, der sA nogenlunde lA udenfor Ildlinien, suste den ene
Ambulancebil frem efter den anden. De, der kom fra Fronten, var
fyldte med SArede, og de, der korte til Fronten, fsrte friske Tiopper
med derud. Det var forresten hyggeligt pd den MAde, ingen kunde
vere i Tvivl om, hvad der ventede ham, her var Syn for Sagen. Vi
marcherede ved Siden af Vejen et Stykke, da vi umulig kunde ferdes
pA selve Vejen for Automobilerne. Lengere frem modte vi nogle Bat-
terier af svert Artilleri, vi hsrte af Folkene, at de kom fra Diineburg,
sA kunde vi tenke os, at det var snavs med os, nAr der kom Hjelp sd
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Tyske soldater pd

aagt bag

ostfronten i Polen.

var hyggeligt. I nerheden af os var der en trAdlos Telegrafstation.
Desuden stod et par sv€re Batterier ikke ret langt borte, og det voldte
jo selvsagt et aredsvende Spektakel, ndr de sendte Russerne deres

Hilsen, men v€rre var den Omstendighed, at Russerne - vel nok en

Del generede af dem - sogte at finde deres Stilling med sv€re Grana-
ter, og disse kom ofte i meget ubehagelig Nerhed af vor Lejr.

Flyvere foruroligede os ogsA en Del, da vi lA pi Aben Mark uden
nogensomhelst Daekning, og Dristighed kunde man ikke frakende de

russiske Flyvere. Tilsyneladende var intet i Verden dem ligegyldigere
end de Skud, der blev ofret pA dem.

NAr derimod vore egne Flyvere viste sig, fortrak de i Reglen. Dog
kunde det ret ofte komme til Kamp, og en sildan Luftkamp er noget af
det mest spendende, man kan tenke sig, men for Flyverne selv er det
jo sikkert en Del mere spendende end for Tilskuerne.

Alt i alt havde vi et par rolige Dage d6r og fik regelmessig og
nogenlunde rigelig Forplejning. Det der skortede mest pA, var Drikke-
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vand. Egentlig var det ikke Manglen pA Vand, men Vandets d6rlige
Beskaffenhed, der var mest ubehagelig. Man havde ganske vist Destil-
lationsapparater, men det var ikke muligt, at fA tilstrekkelige Meng-
der Vand destilleret, sA vi mAtte for en Del selv sarge for at fd Vandet
kogt. Det var ikke unodig Forsigtighed, da mange Sygdomme frem-
kaldtes ved Brugen af fordervet Vand.

Mens vi lA der, fik vi Besog af vores Regimentskommandsr, en
Major G. Han kom for at inspicere det nesten nye Battl., men dette
skete uden altfor mange Formaliteter. Feltlivet har ogsd sine Behage-
ligheder. I Garnisonen vilde der ved en sddan Lejlighed vere blevet
pudset i det uendelige, h6r var ikke noget at pudse, jo mere grdt og

ensformigt det hele sA ud, des bedre.
Vores Battl.-Kommandar blev ved denne Lejlighed aflost til stor

Glede for os, og vi fik en anden, der bedre kunde udfylde den Plads.

Den gamle var en Kujon, som ingen Soldat kunde se op til. Selv her
bag ved Fronten havde han ladet grave en dyb Kelder, der modstod
Bomber og Granater, men Ordener og Arestegn havde han dog vidst
at fA fat i. At han var et Baest over for sine Folk, var heller ikke nogen
Anbefaling i vore Zjne.

Vi havde ligget ved Siden af en |eger-Batt., og det fik ordre til
Opbrud, sA var det ogs6 klart, at Timen vilde komme til os inden ret
lange.

Efter et par Dages Forlsb fik vort Battl. Ordre til Afmarch. Som
Telefonist var jeg pd Fremmarchen ved Fortropperne, til vi blev beor-
drede til - fra et Divisionsstabskvarter vi kom til undervejs - at legge
Telefonledningen ind d6r og derpA holde Forbindelsen ved lige mel-
lem Staben og Battl. pA dennes Fremmarch. Dette var en ret besverlig
Opgave, men vante til den Slags, blev det gennemfort.

Senere kom vi til en ret anseelig By, og d6r gjordes Holdt. Battalli-
onsstaben gik i Kvarter, og Telefonen blev indlagt d6r. Mandskabet
biwuakerede under 6ben Himmel.

Ved Fronten.
Vi var nu i umiddelbar Nerhed af Fronten, og en halv Time efter

besksd Russerne Byen voldsomt. Ammunitionskolonner fra et Garde-
artilleriregiment kom springende pA skumhvid Heste og sogte efter
et Ammunitionsdepot. Lige ankommen, som vi var, vidste vi selvfol-
gelig ingen Besked, og de jagede videre, efter at have forsikret os, at
derude gik det varmt til. Det kunde vi forresten selv hsre, sA den
Oplysning var ret overfladig, serlig da en Granat hvert andet Minut
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susede ind i eller over Byen. Denne havde inden vor Ankomst v€ret
fuld af Osterrigere, der gjorde sig det meget behageligt overalt, men
der kom snart Liv i Selskabet - det sA jo nesten farligt ud dette her.

Netop som vi var i ferd med at spende Ledningen tvers over
Vejen, kommer en Deling Zsterrigske Husarer jagende over Hals og
Hoved. Ingen Tid til at fA dem standset. Lige imod Ledningen f6r
Officeren, der farte dem, men var dog sd heldig, at fA den tvers over
Brystet i stedet for Halsen, da det ellers havde veret ude med ham,
allerbedst som han troede sit dyrebare Skind nogenlunde i Sikkerhed.

Han skeldte og smeldte jo sA pA polsk eller ungarsk, eller mAske
var det ogsA et andet af de rytteres Sprog, der taltes indenfor den kon-
gelig-kejserlige Arme, det ved jeg sdmend ikke, men tysk var det i
hvert Fald ikke. Vi bad ham bare om at samle sig selv og sin Hest ud
af vores TelefontrAd, og da der i det samme kom en Granat, der med
et veldig Brag eksploderede pd KirkegArden lige ved Siden af, kom
han i Tanker om, at han skulde videre.

Vort Ophold her blev ikke af lang Varighed. Knap var vi bleven
ferdige med at bygg. det hele op, sd kom der Ordre til at bryde det
hele ned igen. Battl. var imens kommen pd Benene, og nu gik Afmar-
chen direkte til forreste Stilling.

Nu er det ikke sA lige til, at tage 3-4 Km. lang Telefonledning ned,
iser ndr den er lagt gennem en By, som det er at bringe en Trop Solda-
ter i Bevagelse, sA vi kom jo farst ud af Byen lange bagefter. Vi havde
Ordre til at falge Battl., men hvorhen ?

Udenfor Byen traffer vi en Mand fra Jegerne, der skulde vise os

Vejen. Forst passerede vi osterrigske Artilleristillinger, der blev en Del
beskudte og ojensynlig var i ferd med at bryde op for at trekke sig
tilbage. SA kom vi ind i en Lobegrav der ld fuld af Jegere, og d6r viste
man os, hvad Vej vort Battl. havde taget. Det gik ud over en 6ben
Mark, der lA under Russernes Ild, sA det sA jo rart ud. Pd samme Mark
i en Dalsenkning stod et par tyske Batterier, og de sparede heller ikke
pd Krudtet.

En for 6n gik vi i Stormlsb over den Abne Mark, lige foran Mundin-
gerne af vore egne Kanoner, hvad jo i og for sig ikke rummede nogen
Fare for os, men det var et oredsvende Spektakel hver Gang Grana-
terne hylede over Hovedet pd os, men v€rre var rigtignok de, der
kom fra den anden Kant. Vi var pA en MAde midt inde i en Artilleri-
fegtning, men selv om det ikke direkte var os det gjaldt, var det lige
ubehageligt og farligt.

Men over kom vi alle sammen og ind i en Skyttegrav, der var besat
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af ungarske Tiopper. Den skulde vi igennem, og det gik ogsA, skont
her havde Ungarerne store Thb fra Artilleriilden.

En Underkorporal af vore fik en lille Granatstump pA Kraven, hvor
den ramte en Knap og faldt til Jorden uden at gore ham nogen Skade.
Han stak den i Lommen til en Erindring.

Det var nu ved at blive markt, og vi havde ndet vores Battl. og fAet
Tid til at puste lidt. Det havde varet en droj Tu1, serlig da vores
Oppakning pd Grund af Telefonredskaberne, var meget tungere end
almindelig.

Vi blev nu temmeligt beskudte af Russerne, uden dog at have noget
Tab pd Menneskeliv. Foran os var forreste Stilling besat af Zsterrigere
- eller havde veret det, rettere sagt - thi de havde rommet Stillingen,
og den var besat af Russere. Disse forfulgte nu deres Sejr og rykkede
frem.

Nu fik vi Befaling til at angribe, og uden nevneverdig Kamp drev
vi Fjenden tilbage, og han tog Flugten sA hurtigt, at han efterlod
Gevarer, Ammunition, ja endog Stovler fandt vi, hvor vi kom frem.
Det var os umuligt at folge i samme Tempo, da vi gik frem med fuld
Oppakning.

Det var ved at blive morkt, og tage ordentlig Sigte var ingen i Stand
til, men Russerne besksd os pA MA og Fd med Maskingeverer. Disse

skod stadig i samme Hojde, og da det var fladt Terr€n, blev enkelte af
os sArede, og de fleste desverre i Maven, i hvert Fald mest i Neder-
kroppen, og Maveskud er selvsagt farlige.

Russerne mdtte fortrekke til deres gamle Stilling, og vi vare for fA

til at gore dem denne stridig. Seks til syv Km. havde vi ogsd drevet
dem, og i Betragtning af , at vi vare dem langt underlegne i Antal, var
det ogsA nok for os.

Tre Kompagnier af vort Battl. gik i Stilling, medens det fjerde lejre-
de sig i en Dalsenkning eller Slugt, hvor vi var nogenlunde i Sikker-
hed for Kuglerne.

feg skulde blive der til neste Morgen og sA gA gennem Lobegraven
ud i forreste Stilling. Battl.-Staben var ogsA i en Jordhule ved Siden af
os.

feg provede pA at sove lidt, hvilket ogsA lykkedes nogenlunde, men
ved Daggry mAtte jeg af sted med Telefontrup, 4 Mand, ud til 12.

Komp., der var uden Telefonister og dermed uden Forbindelse med
Nabokompagnierne og Staben.

Det var en herlig Morgen i Juli MAned, og det tegnede til at blive en
varm Dag. Dette gik i Opfyldelse - i mere end en Henseende.
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Skydningen var begyndt ret sterkt straks fra fsrste Daggry, og vi
havde en vanskelig Tur, da Russerne holdt Lobegraven under kraftig
ild.

Hist og her lA dode Russere, oftest i selve Graven, sA vores Yej forte
bogstavelig talt over Lig. Ved en brat Drejning af Lzbegraven trAdte
jeg, der gik forrest, pA noget blodt. Ved at se ned, modte mig et ret
uhyggeligt Syn. Det var en Russel, der nesten havde fAet Hovedet
skilt fra Kroppen af en Granatstump. Ansigtet 16 ned ad, og i Nakken
var det gabende Sda og ved Trykket, som min Vegt forArsagede,
skvulpede Blodet ud af det.

Selv om ens Nerver er halvt bedavede i sAdanne Tidef, sA undgAs
det dog ikke, at sligt nesten gar 6n syg lige i Ojeblikket, men ganske
vist er det kun forbigAende, men glemme sligt, gor man alligevel ikke
sd snart, men den Gang var den Slags Ting ret almindelige og horte til
det daglige Liv.

Endelig ndede vi ud af Skyttegraven, og Kompagniforeren ved 12.

Komp. blev glad, da han hidtil, uden forbindelse med nogen, havde
haft en vanskelig Stilling, serlig da Kompagniet var skilt fra de andre
ved en Sump, hvor det ikke var muligt at grave Skyttegrav pA Grund
af Fugtigheden.

Os ventede nu en vanskelig Opgave, nemlig d6n at anlegge Tele-
fon, 200 m fra Fjenden, i en dArlig Skyttegrav med utilstrakkelig
Dekning og i en voldsom Artilleriild. Det var nemlig efterhAnden ble-
ven til Trommeild, der truede med at jevne vores Stilling fuldsten-
dig.

Det var bestemt at forudse, at Russerne havde i Sinde at storme i
Dagens Lob, og sd var det meget usandsynligt, at vi kunde holde os,
og et Tilbagetog over Aben Mark vilde betyde Dsden for mange, man-
ge.

Vi udforte vores Hverv, og det gik godt, men selve Tilstanden i Stil-
lingen blev efterhAnden uudholdelig, skant vi gensidig sogte at
opmuntre hinanden.

Mange fik den Dag bAde Dad og Begravelse pA en gang, idet Gra-
naterne besorgede dette Arbejde, og de Stakler blev siden anmeldte
som savnede, og det havde tilFolge, at deres PArsrende gik og vente-
de pA dem i Arevis uden at vilde slippe HAbet om, at fd dem at se

igen, men desverre vil uhyre mange vere bleven skuffede.
Knokkelmanden med sin Le gjorde her, som ofte far, en rig Host.

Enhver kunde og mAtte indse, at dette mAtte ende galt, men ret megen
Tid fik vi ikke til at tenke pd alt dette. Inden ret lenge lignede vores
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Skyttegrav en uregelmessig Rekke af Granathuller. En Umulighed
var det at skaffe de sArede bort ved Dagens Lys. Ammunition skorte-
de det ogsd snart pA, men det var den visse Dod at prave pA at bringe
noget frem til Stillingen. Fode havde vi heller ikke, men mest led vi
dog under Vandmangel. Det, der fandtes i Sumpen, var nermest
Mudder og tildels blandet med BIod, og dog provede man pA at drik-
ke det.

Hen pA Eftermiddagen stormede Russerne forste Gang. Fem, seks
kolonner dyb kom de, og efterladende Hobe af Lig, tildels hengende i
Pigtrddsforhindringerne, mAtte de gA tilbage under vores Ild. Det var
frygteligt, men trods alt var det os i dette @jeblik nermest en Tilfreds-
stillelse. Hvis det ikke var gAet sAdan, var det jo os, Doden havde ind-
hentet. Medlidenhed er en Fslelse, der bliver 6n fremmed under
s6danne Forhold - et tomt Begreb.

Men for anden Gang gik nye Masser frem til Storm, og for anden
Cang mAtte de tilbage. SA troede vi, at nu havde de nok, men de fol-
gende Timer belerte os om noget andet. Artilleriet tog fat, som aldrig
far. Et Maskingevet som stod pA en meget vigtig Plads, fik en Fuld-
traffer. Ceveret fuldstendig ubrugeligt, Betjeningen drebt eller
sdret, Geverfsreren revet i Stykkel, alt oversprojtet med Blod.
Geverets Ubrugbarhed vilde blive os skebnesvanger.

En Time eller mere gik. Russerne lod sig ikke se mere. Ilden stand-
sede efterhAnden, og vi ventede et nyt Stormangreb. Med 6t falder der
Skud bag ved os. Enkelte af vore synker sammen i deres Blod. Forvir-
ringen bliver grenselos. Bagved os Russere, og Gud hjelpe os, nu
stormer de ogsA forfra. Til hojre for os er Fjenden brudt igennem og
har omgiet os, uden at vi i det sumpede og ujevne Landskab har
opdaget dem, far det var for sent. Vi kan hverken komme frem eller
tilbage. Hvem der kan, redde sig til venstre. Modstand er unyttig.

Som sA tit for, var der nok Forrederi med i Spillet. Et afmegtigt
Raseri griber de fleste, os var joDod eller Fangenskab vis.

Taget til fange.
Allerede var Russerne i Graven hos os. Kun 6t var at gore, om man

vilde redde LiveU kaste Geveret og strakke Henderne i Vejret.

feg var Krigsfange!
Alt hvad dette Ord rummer, lerte jeg at kende efterhAnden, og

godt, at det ikke kom alt pA en Gang.
I en Fart blev vi drevne tilbage mod den russiske Stilling, og der

var nok, der vilde pAtage sig dette Arbejde, det var jo betydeligt min-
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dre farligt, end at forfolge vore flygtende Kammerater, og i strakt Lob
gik det tilbage, bort fra Frihed, imod Fangenskabet.

Var 6n af os ikke hurtig nok til Bens, var der straks en Panje sA ven-

Sorrtlcrjytlcr solr rrrssl-skr' krigsfortgar. I nlt 30.000 sordcrjyder mdtte deltoge i
krigcrt pd trlsk side.

58



lig at hjaelpe lidt med sin lange trekantede Bajonet, hvad der nok skul-
de bringe selv meget trette Ben i Bevegelse.

Imidlertid havde vort Artilleri begyndt en voldsom Sperreild for at
hindre Russerne i at gA tilbage, og gennem d6n mAtte vi ogsd. Dette
var vistnok nogle af de frygteligste Ojeblikke i mit Liv, men alligevel
kom vi igennem, dog er det den eneste Gang, jeg til fulde har forstAet,

hvad Dsdsangst er.

Endelig kom vi gennem Ildlinien, og vi fik Lov til at ansld en noget

roligere Gangart. Russerne lod til at vere ret godt tilfredse med det
Udfald, Sagen havde taget, hvad der var mere end vi netop kunde
sige.

Vi passerede nu fsrst Russernes Skyttegrave, der kun var besatte af

nogle fd Mand, hovedsagelig Telefonister. Derefter gik det hen imod
en Skov. D6r i Nerheden var Artilleristillingen. Undervejs modte vi
nogle Prester i lange, folderige Talareq, med Solvkeden med Sslvkor-
set i, om Halsen.

Vore Ledsagere hilste dem erbodigst, de havde i ovrigt helt og hol-
dent Magten over den russiske Almue, disse Prester. Os betragtede
Presterne med absolut fjendtligt Blik, men det var os i Virkeligheden
aldeles ligegyldigt for Ojeblikket.

Vi havde i et par Dage ikke fAet noget at drikke, og da vi undervejs
kom til et Vandhul, glemmer jeg aldrig den Grddighed, hvormed vi
styrtede os over det. jeg drak af min Felthue, drak og drak, uden Tan-

ke for, hvor usundt det mAtte vare, at drikke si hurtigt, nAr man hav-
de ner veret ved at vansmegte af Torst. Folgen blev da ogs6, at jeg

sank halvt besvimet om og var syg i flere Dage efter, men mAtte selv-
folgelig alligevel f olge Tr op.

Vi kom nu gennem en Skov og d6r stodte flere Fanger til os, alle

Osterrigere. Bag ved Skoven havde Russerne deres Lejrplads' Sd vidt
man ojnede var der Telt ved Telt, og rundt om disse Tusinder af Sol-

datet, sA selv om der ikke kom en eneste levende tilbage af dem foru-
de, var man alligevel i stand til at besette Stillingen flere Gange.

Deres Overlegenhed i Antal var her, som nesten overalt, uhyre, og

der blev ikke sparet pA Menneskeliv.
Undervejs var vi allerede bleven udplyndrede sA godt som det kun-

de lade sig gare, men pA den anden Side af Skoven ved en lille Lands-
by blev der gjort Holdt, og nu blev vi grundigt undersogte. Alle vore
Papirer, Breve, Kort, tildels Fotografier blev tagen fra os, ligeledes
Knive, Punge, Lommeboger, ja end og rede Penge, alt rovede man fra
os.
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Nu blev vi overgivne til en Deling Kosakker, der holdt d6r pd deres

smA Heste, med deres lange Lanser og tunge Sablet, og sA Knutten,
Kosakkens uadskillelige Folgesvend. Den hang undertiden pA Sadlen,
men som oftest var den fastgjort om Ejermandens HAndled, altid
parat til Brug. Et kort Skaft med en lang tyk Svobe, undertiden med
flere Svsber, nogle forsynede med Blykugler. Det var det frygtelige
VAben, hvorunder i sin Tid en stor Del af Zarrigets Befolkning trel-
lede.

Og disse halwilde Fyre forstod ogsA at bruge dem, og bruge dem
flittigt, og uden SkAnsel. Med dette behagelige Selskab mdtte vi van-
dre det meste af Natten. De omsvermede os pA deres smd Heste og
skulde nok sarge for, at vi ikke faldt i Staver.

Hen ad Morgenstunden blev vi jagede ind i en gammel Lade, der i
det hojeste kunde rumme 100 Mand, men vi var efterhdnden bleven
over 300, sd der var ikke netop hyggeligt. Alligevel tror jeg, at de fle-
ste af os sov sultne, udmattede som vi var.

Senere bragte man os nogle Spande Vand. Det var hele vor Forplej-
ning det farste Dogn, sA man forvennede os ikke just til at begynde
med.

Ved Middagstid purrede man os ud. Enkelte blev forte bort, de

skulde i Forhsr, og vi sd dem ikke siden, idet vi blev forte bort, inden
de kom tilbage. Vi marcherede nu et par Dage uden videre
Afveksling, stadig ostp|. En Aften kom vi til en ubeskrivelig snavset
By og blev indkvarterede i et lige sA snavset Hus, der nermest kun
gav os Le over Hovedet, da der ikke var stort tilbage af Mure.

For endelig at sette Topfiguren pA deres roveragtighed, tog Russer-

ne her vore Stovler fra os oB gav os Sivsko i stedet - et Bytte, som var
des mere ubehageligt for os, som det havde regnet i et par Dage og
var et veldigt Ssle - men den der har Magten, har Retten. Vi kunde
intet gore end tie og tdle, og da det forste faldt os lidt vanskeligt, og vi
gav vore Folelser Luft i sterke Udtryk, var der en russisk Officer, der
pd tysk gjorde os opmerksom pA, at vi vilde st6 os bedst ved at behol-
de vore Meninger for os selv.

Osterrigerne fik Lov til at beholde deres Stovler, og det var ikke
netop med blide Blikke, vi betragtede dem, iser da de oven i ksbet
ikke undsA sig ved at Ie af os.

Enkelte af os havde fAet en Mantel med, den blev selvfslgelig ogsA

taget fra os - hvad havde sAdanne usle Kryb, som vi, vel Brug for den
Slags Ting om Sommeren.

Nu gik det sA gennem Byen ud til en gammel russisk Kaserne, hvor

60



vi blev indesperrede for Natten, efter at man havde fodret os med

fordervede Fisk og Majstvebakker, der var sd hdrde, at man vanske-
ligt kunde slA dem i stykkea endsige bide dem.

Den neste Dag mdtte vi gA ca. 30 km. ad en Landevej, der var bro-
lagt med Sten, ujevne, firkantede Sten. PA begge sider af det brolagte

Stykke var der en Korevej som benyttedes af alle vejfarende, da den
hArde Stenbro hurtigt vilde lave Russernes skrobelige Vogne til Pinde-

brende. Men for at chikanere os, lod man os gA hele Tiden pA Stene-

ne, og inden ret lenge var vore Sivsko ferdige, og vore Fsdder for-
resten med.

Da vi endelig kom til vort forelobige MAl, var samtlige tyske Solda-

ter barbenede, og idet vi gik gennem en By, undlod vore Plagednder
ikke at gore den mdbende Befolkning opmerksom pii, at sAdan havde

de taget os til Fange, at Tyskerne lA i Skyttegravene uden Stovler' Og

de troskyldige Sjele troede det som Evangeliet. I betragtning af alt
det, man fyldte dem med, var det her jo noget af det mest sandsyn-
lige.

Jeg har selv f6et fortalt af Folk pA Landet, at Tyskerne blev afmale-

de for dem, som frygtelige Uhyrer, der kun var tilfredse, nAr de kunde
myrde og plyndre, og at de spiste Smdbarn med Hud og Hda hvor de

kom frem. PA den MAde var det jo egentlig ikke sA underligt, at vi

Befolkningen ser undrende til.
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ikke var videre velsete. Mest undrede Befolkningen sig over, at vi sA

ud, som andre Mennesker.
Pd Marchen msdte vi en Transport russiske Soldatet der bragtes til

Fronten i Automobiler. Pludselig Bsr en af dem Holdt, og Chaufforen
springer af og farer ind mellem os. Han havde fdet Kig pd 6n, der bar

en Hjelm uden Spids og uden det grA Overtrek, og dens sorte Lake-

ring havde nu stukket ham i Ajnene. Uden videre bemegtiger han sig

den, idet han snupper den fra Ejermandens Hoved, og i stedet for
giver han den noget overraskede Mand sin splinternye Kasket. Denne

var selvfolgelig glad over dette Bytte, da det ikke netop er en Behage-

lighed at traske mndt med en Hjelm pA Hovedet i Sommerheden, og

Russeren troede selvfolgelig, han havde gjort en veldig Erobring.
Stolt som en Fyrste bestiger han sin Vogn, og under stor Jubel fra de

andre setter han i gang. Imens 96r Hjelmen fra HAnd til Hdnd og er

Genstand for en Grundig Undersogelse, mdske fAr disse Fyre flere

Hjelme at se, end de egentlig skstter om, nAr de forst nAr ud til Fron-

ten.
Hen imod Aften n6r vi endelig en lidt storre By, dens Navn husker

jeg ikke, og derfra kom vi den neste Dag af sted med Jernbanen og

nAede neste Dags Eftermiddag Fangelejren, Danltze, lige ost for
Kiew.

Vi havde gjort Rejsen i Kreaturvogne, over 40 Mand i hver, sA det

var ikke netop bare Behagelighed, men den senere Tids Oplevelser
havde ikke netop gjort os forvente. I hver Vogn havde vi en Soldat

som Vagtpost.

Beretningen om fangenskabet og flugten ned gennem Europa oil bliae

bragt pd et senere tidspunkt.
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Fangenskab og Flugt
Af Andreas Lunding.

I en lidt forkortet udgaae fortsettes her beretningen om Andreas Lun-
dings deltagelse i L. Verdenskrig. Under et russisk stormlob omringes Andre-
as Lundings kompagni. Mange falder under knmpene, men Lunding er

blandt de ozterleaende, og han og andre knster geverelne og oztetgiaer sig til
russerne. Om denne episode som russisk krigsfange og senere om flugten
hjem til Sonderjylland forteller han i det folgende.

Jeg var Krigsfange!
Alt, hvad det Ord rurruner, larte jeg efterhAnden, og godt, at det

ikke kom alt pA en Gang. I en Fart blev vi drevne tilbage over mod
den russiske Stilling, og i strakt Lab gik det tilbage, bort fra Frihed,
imod Fangenskabet.

Vi havde i et Par Dage ikke fAet noget at drikke, og da vi undervejs
kom til et Vandhul, glemrner jeg aldrig den GrAdighed, hvormed vi
styrtede os over det mudrede Vand. Jeg drak af min Felthue, drak og
drak, uden Tanke for, hvor usundt det mAtte vere at drikke sA hurtigt,
nAr man havde varet ved at vansmegte af.Tsrst. Folgen blev da ogsA,

at jeg sank halvt besvimet om og var syg i flere Dage efter, men mAtte

selvfolgelig alligevel folge Trop.
Bag ved Skoven havde Russerne deres Lejrplads. SA vidt man ojne-

de var der Telt ved Telt og rundt om disse Tusinder af Soldater. Deres

Qverlegenhed i Antal var her, som nesten overalt, uhyre, og der blev
ikke sparet pA Menneskeliv. Undervejs var vi blevet udplyndrede sA

godt, som det kunde lade sig gsre, men pA den anden Side af Skoven
ved en lille Landsby blev der gjort holdt, og nu blev vi grundigt
undersogt. Alle vore Papirer, Breve, Kort, tildels Fotografier blev
tagen fra os, ligeledes Knive, Punge, Lommeboger, ja, endog rede
Penge rovede man fra os.

Nu blev vi overgivne til en Deling Kosakker, der holdt der pA

deres smA Heste med deres lange Lanser og tunge Sabler og sA Knut-
ten, Kosakkens uadskillelige Folgesvend. Den hang undertiden pA

Sadlen, men som oftest var den fastgjort om Ejermandens HAndled,
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opmerksom ph, at vi vilde sti os bedst ved at beholde vores Menin-
ger for os selv. Enkelte af os havde fAet en Mantel med, den blev selv-
folgelig ogsA tagen fra os - hvad havde sAdanne usle Kryb som os vel
brug for den Slags Ting om Sommeren.

Nu gik det sA gennem Byen ud til en gammel russisk Kaseme,
hvor vi blev indesperrede for Natten, efter at man havde fodret os

med fordervede Fisk og Majstvebakker, der var sA hArde, at man van-
skeligt kunde slA dem i Stykker, endsige bide dem.

Den neste Dag mAtte vi gA ca. 30 Km ad en Landevej, der var bro-
lagt med ujavne, firkantede Sten. PA begge Sider af det brolagte Styk-
ke var der en Korevej, som benyttedes af alle Vejfarende, da den hArde

Stenbro hurtigt vilde lave Russemes skrobelige Vogne til Pindebren-
de. Men for at chikanere os,lod man os gA hele Tiden p& Stenene, og
inden ret lenge var vore Sivsko ferdige, og vore Fsdder for resten
med.

Da vi kom til vort forelsbige MAl, var samtlige tyske Soldater bar-
benede, og idet vi gik gennem en By, undlod vore PlageAnder ikke at
gore den mibende Befolkning opmerksom pi, at sAdan havde de

taget os til Fange, at Tyskeme lA i Skyttegravene uden Stsvler. Og de

troskyldige Sjele troede det som Evangeliet. I Betragtning af alt det,
man fyldte dem med, var det her jo noget af det mest sandsyttlige.

Nitten MAneders Krigsfangenskab.
Vi passerede byen Kiew og sA pA dens mange Kupler og TAme.

Der er nemlig en Mengde Kirker i Kiew, og det ser smukt ud med de
blanke Kobbertage og forgyldte TAme.

Derefter kom vi over den store Bro ved Dneprfloden, og ca. L0 Km
derfra var sA Fangelejren, der var vort fsrste endelige MAl. Det var en

Koncentrationslejr, idet Fangeme forst blev fsrt hertil fra alle Sider for
herfra at blive fordelte til de forskellige Pladser. Ret mange blev ikke
her i Lejren ret mange Dage ad Gangen. Det gjaldt jo om at skaffe
Plads til andre.

PA Banesporene udenfor Lejren holdt Desinfektionsvogne og Bade-

vogne, og vi mAtte nu af med Kludene, der skulde desinficeres, og
Meningen var, at vi selv skulde bades. Dette sidste blev nu ikke til
noget, derimod fik vi Lov til at stA i godt et Par Timer i Adamskostu-
me, uden Bevogtning, man stolede nok pA - og med god Grund - at ret
langt folte vi os ikke fristede til at lobe i den Dragt. Endelig fik vi vort
Tol igen, og efter en grundig Visitation, der efter de foregAende Visita-
tioner mAtte give et mere end magert Resultat, blev vi jaget ind i Fan-
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gelejren. Klokken var bleven hen imod ti Aften, og vi mAtte selv se,

hvor vi kunde finde en Plads. Barakkerne var oprindelig bestemt til at
optage 6.000 Mand, nu var der 12-1.3.000 Mand i Lejren, sA det endeli-
ge Resultat blev at vi mAtte ligge under Aben Himmel hele Natten -
oven i kobet regnede det.

]eg gjorde et Forsog pA at komme under Thg, men ganske vist mis-
lykkedes det fuldstendigt, idet jeg blev modtaget med TilrAb - og ikke
blide - i et for mig fremmed TungemAl, men sA meget forstod jeg i
hvert Tilfelde, at det ikke var noget "Velkommen", man bod mig. Ieg
mAtte tage til takke med en Plads ude i Sandet i BegRvejret.

Neste Dags Morgen samledes vore Interesser sig om at fA noget at
leve af, og det viste sig i Virkeligheden ogsA at vare ret nodvendigt,
da der i Lejren kun var 6t Kokken, hvor man uddelte Mad til de man-
ge sultre Mennesker. Fra Kl. 8 til Kl. 4 Eftermiddag foregik denne
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Uddeling. For at gore det kort fik man kun noget at spise 6n Gang om
Dagen, en tynd Rissuppe og et StykkeBrad. Jeg stod den forste Dag i
fem Timer, inden det blev min Tur til at fA noget at spise, og det var
med en sand Ulvehunger, man kastede sig over det, man fik.

Efter 4 Dages Forlob folte jeg mig fuldstendig odelagt, men det
var n€rmest Reaktionen fra den Spending og Ophidselse, man efter-
hAnden udlsstes af. Nu var det heller ikke Meningen, at vi her skulde
have noget blivende Sted. Tvertimod sogte man at blive os kvit sna-
rest muligt.

Vi havde Lejlighed til at afgive vores Hjemadresse til Rsde Kors i
Lejren, og det forsomte de fleste heller ikke, skont man nermest var
tilbojelig til at tvivle pA nytten af denne ForhAndsregel, men skade
kunde det jo aldrig, og det viste sig virkelig at fwe til en Forbindelse
med Hjemmet, skant det tog over et halvt Ar.

En Del af os hAbede jo pA, at vi skulde fA vore Stovler igen pA en
eller anden mirakulos MAde, men jeg kom barbenet til Kiew, og sAdan
kom jeg derfra.

|eg kom den femte Dag efter min Ankomst til Lejren med en Trans-
port lengere ostpA - lengere bort fra Hjemmet - men hvad betsd vel
100 Km mere eller mindre her. I hvert Fald var jeg kun glad ved at
komme bort fra Lejren i Danitze. Tilstanden var simpelthen uholdbar
der.

Jeg kom til Guvernementsbyen Poltawa. En temmelig stor By,og
derfra kom jeg med en mindre Transport til en mindre By, der hed
Kabiljaki. De sidste 10 Km gik vi til Fods, d.v.s. de der kunde. En Del
var nemlig syge og slappe og mAtte ksres.

Lejren i Kabiljaki rummede kun 4-500 Mand, og der var lidt mere
Orden i det hele. Her blev vi optagne i Protokollen med det samme,
og Forplejningen var nogenlunde, i det mindste det bedste jeg endnu
havde veret ude for i Rusland.

Hvad Hensigten var med vort Ophold her, var jeg i Forstningen
ikke klar over, men det viste sig knap, at herfra vilde vi blive fordelt
til Arbejde hos Bsnderne. Det var nasten som pA et Kreaturmarked.
Vi blev purrede ud af Barakkerne, og Bonder i store Flokke gik fra
den ene til den anden og besA os fra alle Sider for at fA et Sksn over
"Dytets" Arbejdsevne.

Jeg fik lov til at vente en Tid, da Fangens Bekledning ogsA spillede
en stor Rolle, og jeg var uden Fodtoj, sA d6r var straks en Bekostning.
Endelig kom der en gammel Fyr hen til mig sarrunen med en Tolk.
Den gamle var selv barbenet, og jeg gjorde ham ogsA straks opmerk-
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En flok ukrainske bsnder.

som pA, at selv om han selv holdt af at spare pA Stovlerne, sA var det
ikke min Mening, at jeg ville nojes uden. SA forsvandt han.

Der kom sA lidt efter en ung Mand hen til mig og spurgte, om jeg
vilde tage med ham. Han lovede mig Stovler, og alt var herlig og vel,
og jeg slog til. SA blev det bragt i Orden hos Fangekommandoet, og
jeg var solgt for fire Rubler om MAneden. Det var den Betaling, der
blev ydet os for vort Arbejde. Ikke serligt meget i Betragtning af , at
vor Arbejdsdag var pA 16-18 Timer, men det vidste j"g jo ikke den-

8ang.
SA traskede jeg med min Pan til Jembanestationen, og vi korte et

Par Timer, for vi steg ud igen og begyndte pA en Vandring, der aldrig
syntes at skulde fA Ende. Sent om Aftenen standsede vi ved et Hus,
og min Fsrer bad om Natlogi, som vi ogsA fik. Russerne er nemlig i
Almindelighed meget gestfrie. Folkene var gAet til Ro, men nu fik de
nogle FAreskindspelse halet frem og udbredt foran Ovnen, og da det
var i August MAned, kunde vi jo endda holde Varmen.

Henved Kl. 4 mAtte vi op igen og af Sted. Vi havde ingen Mad fAet

om Aftenen. Det blev os budt, men min Ledsager afslog det i al Beske-
denhed. Jeg var sulten, men det hjalp ikke meget og nu vankede der
heller ikke noget, si jeg var alt andet end tilfreds med Begyndelsen.

Efter to-tre Timers Vandring n{ede vi endelig vort Bestemmelses-
sted, hvor jeg si skulde vere forelobig. Hvor lange, det vidste jeg
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En russisk bondefamilie.

ikke. Jeg kom dertil en Sondag Morgen. Russerne, de rettroende,

nyder ikke noget om Sondagen for Middag, og jeg mAtte altsA ogsA

vente sA lenge, men si var min Appetit ogsA nogenlunde.
GArdens Beboere bestod af ham, der havde hentet mig, samt hans

yngre Broder og deres Svigerinde. Hun var gift med deres Broder, der

var i osterrigsk Fangenskab, og det var ham, der ejede GArden.

Den Dag blev der ikke arbejdet, men om Mandagen grk det lss.

Sondag Aften blev Husstanden foraget med en Dreng, der passede

Kveget i en Skov der hsrte til Ejendommen.
Den neste Morgen gjorde jeg Fordring pA et Par Stovler, men det

holdt hardt. Der blev smidt en Bunke gamle, udrangerede Stovler hen

til mig, som jeg kasserede alle sammen. Manden rasede, men lige
meget hjalp det, jeg havde nemlig set, at han havde et Par ret gode lig-
gende, og dem mAtte han sA af med, enten han peb eller sang, da han

ikke kunde fA mig til at Arbejde, inden det var sket.

Det var lige i Hosten, og der gik et Par MAneder med strengt
Arbejde, og ieg var iser i Forstningen dsdtret om Aftenen, sA tret, at
jeg ikke engang kunde sove. Desuden begyndte Utojet ogsA snart at

plage mig.
feg sov fsrst inde i Stuen pA en Slagbenk. Familien lA oppe pA

Ovnen, det sedvanlige Sovested for Russere, bAde Sommer og Vinter'
Denne Ovn Optog det halve af Stuen, og i den bagtes, kogtes og steg-
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tes der, medens den samtidig tjente til at opvarme Stuen, og i Som-
mertiden var det nermest uudholdeligt derinde om Natten. Man fik
et helt Dampbad hver Nat, sA inden ret lenge flyttede jeg ud i Laden i
en Bunke Avner og Halm. NAr jeg sA beholdt Klederne pA om Natten,
var det i hvert fald bedre end inde.

I Forstningen var jeg den eneste Krigsfange i Landsbyen, men
senere kom 3 Ungarer, der arbejdede hos andre Bonder, og vi fik efter-
hAnden megen Glede af hinandens Selskab.

Der var en Flod i Nerheden, der badede vi ofte - eller lA pA Bred-
den og iagttog det noget primitive Badeliv der udfoldede sig ved Flo-
den af de Indfodte, og i den Henseende er Russerne en Del tilbage,
eller mAske langt fremme, ganske som man tager det, idet Mend og
Kvinder bader fuldstendig ugenerte sanunen, muntre og glade som
tankelose Born, og mere naturlige Mennesker end netop disse Russi-
ske Almuefolk treffer man sjeldent.

Da Kornhssten var tilendebragt, gik det los med Terskningen. Det
hele blev tersket pA 6n Gang, sA var man ferdig med det.

SA var endnu Hamphosten tilbage. Der avledes nemlig en Del
Hamp, som blev rusket op med Rod og bundet i Neg. Derefter blev
det tersket med Plejl pA den bare ford. Noget egentligt Logulv kendte
man ikke. De kuglerunde Fra blev brugt til Spiseolie, det eneste Fedt-
stof Russerne brugte i Fastetiden, og endelig blev StrAet brugt til Reb
og lign.

Rnsslsk bondefamilie aender hjem fra marken.
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Denne Fastetid var noget af det verste for os, idet den udgot ca. 40

af Arets 52 Uger. I denne Tid leves udelukkende af Plantefode, og

denne indskranker sig vesentligst til Kartofler, Brod og Log' I Som-

mertiden suppleres disse Naturalier maske med Agurker, Meloner og

nogen Tlefrugt. Rusland ma jo pa den MAde vare et Paradis for

Vegetarianere.
Til andre Tider bestod Ksdmaden mest af en Smule Fjerkre, Fisk,

ferske, rogede eller tsrrede, og som Rosinen i Pslseenden, lidt harsk

Flesk med en dejlig, citrongul Farve og en Aroma, der nesten er til at

tage og fole ph.
Overhovedet er den russiske Landbefolkning som fA andre henvist

til deres egne Produkter, idet Landsbyens Kobmand ikke fstet tet

Festkledt familie
pfraej til marked.
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mange Varer udover Tobak, T" og rogede eller torrede Fisk, samt
SytrAd og nogle SmAting, der fra en mere odsel Verden udenfor forvil-
der sig ind i Landet.

I den Egn, hvor jeg opholdt mig, var der kun yderst fA Heste. Til
Arbejdsbrug havde man Stude. Studene gAr sammenkoblede i et dob-
belt Ag, der gAr ned over Nakken, og de er samrnenbunden ved et
Reb, der er bundet om Hornene. Tommer bruges ikke, Studene styres
ved TilrAb fra Kusken. For rnig var alt dette uvant, men jeg lerte efter-
hAnden at ksre med Stude.

Der holdtes serlig om Sommeren store Markeder rundt omkring.
De formede sig altid som store Folkefester. Alle, der nogenlunde var i
Stand dertil, deltog i Festlighederne, gamle og unge, Mend, Kvinder
og Bom.

Et Par Gange blev jeg ogsA taget med til Marked. Der var flere Mil
derhen, og allerede rnidt om Natten mAtte vi op og have Studene for-
spendt, og sA kravlede hele Familien til Vogns, og af Sted gik det.
EfterhAnden, som vi kom lengere frem, kom der flere og flere, ksren-
de, gAende, ridende eller trakkende med Kreaturer, der skulde selges
eller byttes bort. Mange kom med Produktet der skulde gores i Pen-
ge.

Et infernalsk Spektakel var det f.arste, man horte, og det allerede
pA Lang Afstand, og det S1m, man fsrst modtogr yarr det uendelige
Mylder af Vogne - de fleste kom jo ksrende - og bag til Vognen var
Tiekdyrene bundne, enten det nu var Sfude eller Heste, der stod og
gumlede af det medbragte Hs eller Grsntfoder.

Rundtom var der Boder og Telte i en sAdan Mengde, at man syn-
tes, at her, hvor alle vilde selge, var der ingen til at ksbe, men allige-
vel gik Handelen livligt. Den ene havde altid noget, den anden kunde
bruge. Bsndeme falbad d6r forskellige Produkter, som Kartofler,
Smog Ost, Eg, Flsde, Meloner, Agurker, hjemmelavede Hampereb,
HvidkAl, Log og alle mulige Slags Grontsager, alt efter Arstiden.
Andre falbsdJern- og Lergryder, Baljer, Treskeer, Leder, Stovler,Tol,
fra det groveste hjemmelavede til de fineste Stoffer. Og ved hver Han-
del var der en Prisen og Prutten i det uendelige.

Folk er strAlende fomojede, hoyostede, de gamle, gnavne, sure
Bsnder er fuldstendig forvandlede, ikke til at kende. For ikke at tale
om de unge Piger og Karle, de er aldeles overstadige. Dette er jo en af
de store Oplevelser i deres Liv i hvert fald Arets storste.

Men Folk, Vogne og Heste begynder at kaste lange Skygger fra den
synkende Sol. Lidt efter lidt er alt og alle i Opbrud, der er som oftest
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en lang Vej Hjem, og det har veret en lang og anstrengende Dag. Nu
har man noget at tenke tilbage pA, noget at tere af, og man kan snart

begynde at lenges efter neste Ar, at det sarrune skal gentage sig.

For mig gik Tiden sin trege Gang. Jeg lengtes ikke synderligt efter
neste Ar. Hvem vidste, hvad det vel bragte ?

Det led nu hen ad EfterAret, og Bondeme havde ikke lengere Brug
for vores Arbejdskraft. Hvad der ellers skulde blive af os, vidste vi
ikke, men det var der for resten sorget for uden vort vidende. Knap
efter kom der nemlig Ordre til, at vi skulde fores tilbage til Fange-

kommandoet.
Dog inden det skete, havde jeg en ekstra Oplevelse, idet min Hus-

bond dsde af Tuberkulose. Han havde skrantet hele Sommeren,

sterkt angrebet, som han vat, og en Nat dode han sA. Svigerinden
kom ud i Laden, hvor jeg 14, og hentede mig, og kort efter kom afds-
des Broder og Svigerinde tilbage med en Del af Byens Folk, og efter at

disse havde udtomt sig i de nodvendige Klager, der nermest bestod i
uartikulerede Hyl ogBrol, blev Liget lagt pA en BAre i et andet Rum,

og man begyndte med forskellige Forberedelser til Begravelsen. Den-

ne skulde nemlig finde Sted sarune Dag, som Skik og Brug er pA de

E9.".
Der blev bagt, stegt og kogt i lange Baner, og en Del af Mendene

gik i Gang med at tomre en Ligkiste af gamle Planker og at lave et

stort Kors i Egetre. Sammen med to Mend blev jeg sendt ud pA Kir-
kegArden for at grave Graven.

Hen pA Eftermiddagen kom Presten ksrende. En ualmindelig tyk
og foredt Herre, som de russiske Prester i Almindelighed. En leven-

de Modsigelse af alt det Fastevesen, han var Talsmand for, men hvad
var vel rimeligere, end at Befolkningen fastede, for at disse Guds

Mend kunne fylde deres rummelige Bug. SA lenge Dumhed og Uvi-
denhed indtog en sikker Forsteplads hos den russiske Almue, var dis-
se Prester visse pA at blive betragtede som hojere Vesener, men de

var ogsA de forste, der trillede ned af Piedestalen, da Omveltningen
kom i Landet.

Nu kom altsA hans Hojerverdighed med en Sslvkede i det lange

hvide HAr og et Solvkors i en lang Kede om Halsen. Nu gik det fsrst
rigtig los med Klagen og Skrigen, og Presten sang og messede i det
uendelige.

SA blev Kisten bAret ud af Huset - LAget foran og den Abne Kiste
med den dsde siddende halvt oprejst i bagefter. Nu gik det sA i Pro-

cession til Kirken, hvor endnu en del Ceremonier blev iagttagne,
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inden Kisten lukkedes til, og den dsde blev senket i Graven pA Kirke-
gArden, der altid befinder sig uden for Byen. Jeg havde i Mellemtiden
kort det store Trekors til Graven, og dette blev nu sat pA Graven, der
af Falget tilkastedes med det sarune.

Da Folget kom tilbage fra Begravelsen, blev der holdt stort Adegil-
de, hvad ogsA nok kunde tiltrenges, da der var blevet fastet hele
Dagen, og vi var alle forsynede med en velsignet Appetit - jeg ikke
mindst, skont jeg under det herskende Virvar, uden storre Samvittig-
hedsskrupler, havde skaffet mig noget at leve af - min Sorg var nemlig
ikke stor nok til at legge en Demper pA min Appetit.

Der gik nu flere Dage efter Begravelsen, uden jeg hsrte nermere til
min forestAende Bortrejse til Fangelejren, men en tidlig Morgenstund
kom jeg da endelig af Sted. Den afdodes Broder bragte mig til Kom-
mandoet, hvor jeg efter mange Beklagelser fra min Pans Side fik de
Penge, jeg havde til gode - i alt 11 Rubler for tre MAneders strengt
Arbejde. En Rubel havde jeg fAet i Forvejen, og det var alle de Penge,
jeg havde brugt i den Tid. Man vennedes efterhAnden til Nojsomhe-
den.

Mest Vrovl fik jeg med Stovlerne, som min Herre havde givet mig.
Dem forlangte han at fA med tilbage, hvad Kommandoet til sidst gik
ind pA, noget - der rejste en levende Protest fra min Side, da Udsigten
til at komme til at gA barbenet i November ikke var serlig opbyggen-
de. Man lovede mig sA et Par nye Stovler, og min Pan fik Besked pA at
beere mig med sit Folgeskab til Baraklejren og modtage Stovlerne
d6r. Jeg havde sA den Tilfredsstillelse at lade Fyren trekke Stovleme
af mig, sA smudsige, som de var, og bagefter kunde jeg ikke negte
mig den Fornojelse at smide ham, med samt Stsvleme ud af Barak-
ken, hvor han i Nattens Mulm og Morke havnede i en veldig Vand-
pyt sA stor som et almindeligt Gadeker. Det var efter ringe Evne en
Tak for alle de Plagerier, jeg stiltiende, om ikke netop tAlmodigt, hav-
de mAttet finde mig i i de forlsbne MAneder. - I sin uhyre Skraek glem-
te han selvfolgelig at melde Tildragelsen og sogte kun at komme bort
sA hurtigt som muligt.

I Kulminerne.
Tilbage i fangelejren blea Lunding - efrer en mdneds tid i lediggang -

sammen med andre fanger sendt til en ny lejr syd for Charkow for at arbejde
i kulminerne. Det oar utroligt hdrdt arbejde. Lunding arbejdede bdde oaer og
under jorden, og herom fortaller han aidere:
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Vi blev nu fordelt til Arbejde. En Del skulde i Gruben, andre oven-

for denne til at tsmme de fyldte Kulvogne, der kom op fra Gruben.

|eg blev forelobig sarunen med flere andre sendt hen pA en Tommer-
plads, hvor vi i Regn og Slud i Dagens tolv Timer skulde slabe Tom-
mer sarrunen i Bunker.

De, der skulde ned i Gruben, provede vel nok pi at gore Mod-
stand, men uden Nytte. Der var andre, der havde Magten, og var
deres Arbejde demede end ubehageligt, sA var vores langt verre nu
ved Vintertid i al Slags Vejr. Og inden Otte Dage var gAet, sogte jeg og

fik Lejlighed til at komme ned i Gruben, da det med den mangelfulde
Bekledning, jeg var i Besiddelse af, ikke var til at holde ud at vare
gennemvAd den ene Dag efter den anden.

Da jeg kom derned, viste der sig et aldeles nyt Billede for mig: En

Del Arbejdere opholdt sig i Nerheden, hver med sin Lampe, sverte-
de af Kulstov, Iasede og snavsede. I den dampfyldte Luft sA det hele

endnu mere malerisk ud.
Foran mig lA en bred Gang med dobbelt Skinnespor til at transpor-

tere Vognene pA. Derure Gang var afstivet med svart Egetommer pA

Grund af dens Bredde, ellers brugtes kun Gran og Fyr pi de alminde-
lige Gange. Lengere fremme delte Hovedindgangen sig i to, 6n til
Hoye og 6n til Venstre. De to Sidegange havde hver en Lengde pA

godt 1. Km. Fra dem gik der igen Skakter ind i Bjerget, hvor Kullene

udhuggedes.
Det var strengt og usundt Arbejde, der her udfsrtes i Jordens Skod,

fjemt fra Sol og Lys, og de Ansigter, man msdte, var da ogsA blege og

gri, og Skikkelserne som oftest krumboiede af den tvungne Stilling,
Arbejdet udkrevede.

En Mands liv i Gruberne varede i Reglen sjeldent over 15 Ar. En

Hest var odelagt ved ca. 2 Ars Arbejde i en Kulgrube. Og der fandtes

Heste dernede, Syv i alt, smA konne, kraftige Dyr. Disse sA ikke Dags-

lyset fra den Dag, de kom ned i Gruben, og til de som opslidte kom

op igen, og i Reglen mAtte de da skydes, da de blev fuldstendig vilde
ved at komme op i Dagslyset igen.

Tiden gik sin jevne Gang, og efterh6nden, som man v€nnede sig

til det hele, gik alt en Smule bedre. Det, der plagede os mest, var dog

Urenligheden. Vi var sA befengte med Utoj, at det nesten var umuligt
at fA Ro. Iser om Natten plagedes vi af Veggetojet, der var langt
verre end Lusene, som vi ogsA havde rigeligt med. Hele Natten igen-
nem kunde man se Folk sidde ved Ilden og finde Utojet frem af deres

Skjorter, eller ogsA vandrede vi op og ned pA Gulvet eller spillede
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Kort, til stor forargelse for Rumeneme, der befandt sig vel - ja, aller-
bedst tror jeg - nAr de havde Pelsen fuld af Lus. Disse Fyre kunde
overhovedet blive aldeles rasende, nAr de syntes, det var for uroligt,
og opforte til Tider en hel Krigsdans med deres Knive i Hendeme.

Vinteren gik hen, og i Marts T9LTbegyndte sA den russiske Revolu-
tion med det fuldstendige Sammenbrud ved Fronten for den russiske
Hers vedkommende. Embedsmend og Politi jagedes nu pokker i
Vold, og der blev proklameret Frihed over hele Linjen. Arbejdeme
dannede selv deres RAd og @vrighed af deres Midte, og overalt blev
den sverste Myndighed lagt i Folkets egne Hender.

Begejstringen var enestAende. I Hundreder af Ar havde de levet
under Knutterne i Tugt og Tvang, og nu kom sA dette bratte Omslag.
Det var mere end de kunde tAle, og Tojleslosheden var grenselos. Alt,
hvad der var verd at Eje, blev taget, af hvem, der havde Lyst og
Magt. De Rige og Fornemme blev plyndrede og mange drebte, hvis
de ikke ved en hurtig Flugt kunde unddrage sig denne ublide
Skebne.

For vort vedkommende havde Revolutionens Udbrud den direkte
Folge, at vi fik hsjere Lon og lidt kortere Arbejdstid, samt lidt mere
Frihed til at gA ud. Det lA jo egentlig i Programmet: Frihed, Lighed og
Broderskab. En fangen Fjende er ingen Fjende.

Under disse lidt friere Forhold snakkede vi tit om at Prove en
Flugt, men der var jo altid en Del Betenkeligheder ved den Sag, iser
da Vinteren stod for Doren.

Julen kom, men om den er der ikke meget at fortelle. Dens Festlig-
heder indskrenkede sig nermest til de to Fridage og lidt bedre Leve-
mAde, men i smA klynger talte vi om ful i Hjemmet og gettede pA,

hvordan det vel sA ud i Ar derhjemme. Mangen af os gjorde detLsfte,
at han neste Ar vilde vere hjemrne igen, hvis han ikke forinden hav-
de sat Livet til. Mig gik det ogsA pA den MAde, jeg besluttede at flygte
sA snart Lejlighed gaves og lade det komme an pA min gode Lykke.

De fsrste Dage i Februar 1918 begyndte jeg at gorc mine Sager i
Orden til Flugt. Det var ikke videre omstendeligt at fA Boet opgjort,
men en Smule Forsigtighed var ikke af Vejen. De f& undverlige Ting,
der havde Penges Verdi, blev solgt, og en ny Frakke fik jeg i sidste
Alebllk pA Kredit fra Grubens Udsalgssted. Et h3lvt Brod og et Pund
Flesk havde jeg fAet fat i mod Betaling sanune Sted, og sA var jeg klar.

Flugten.
Natten mellem 8. og 9. februar under en aoldsom snestorm pdbegyndte
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Andreas Lunding - snmmen med en knmmerat - flugten hjem til sondetjyl
land. Alterede den forste nat opgaa knmmeraten og aendte tilbage til leiren,

sd Lunding fortsatte alene.

Efter reaolutionen aar alt kaos i Rusland, og det aar nok medairkende til,
at han, trods mange dramatiske opleaelser, den 4. marts ndede frem til Wars-

zazoa. Han aar prt det tidspunkt doden nar af udmattelse, sult og en aoldsom

lungebetendelse, som han erhaeraede sig, da han aar sd "heldig" at komme

med et tog. Herom fortaller han folgende:

Det var udelukkende Godsvogne, og i hver Vogn var der ca' 50

Personer. I Midten af Vognen stod en lille Kakkelovn, og nAr Toget

holdt, blev der kapret Brende, hvor som helst det kunde lade sig

gore. Stakitter o.l. blev brudt ned og taget med, og snart var Kanonen

rudglodende til ulidetig Plage for dem, der skulde opholde sig i dens

Nerhed. I lsbet af fA Minutter var man gennemblsdt af Sved, som

under et Dampbad.

nat. Inden ret lenge rystede jeg af Kulde, og det blev ikke stort bedre,

da jeg kom ind i Vognen igen. PA den Mide hentede jeg nok oprinde-

lig min Lungebetendelse.

I Warszawa kom han pd lazarettet og fik kyndig pleie, srt han oaerleaede.

Den '12. april rejste han aidere, og L4. april ndede han sit hjem i Sonderjyl-

land. Her haade han nu orloa, indtil han 5. juni igen rejste til offenbach for
at fortsette som soldat. Han fortaller ikke sd meget om den sidste periode,

haor han blea i selae Tyskland, mett 1L. noaember kom odbenstilstandsdagen,

og den 22. noaember ttar han atter hiemme, og 1. aerdenskrig, der haade

kostet sd ffiange sonderjyiler liuet, uar omsider slut.
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En nttden krigsfnnge lrcr frn egrrcu. Srnedetrrcstar lcs Rnrtrt. Billedet er taget ttcd

hats hjenkorrtst frn russisk krigsfnrtgertskab.
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