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Forord 
 

 

(6) Holsteinische Feldartillerie-Regiment 24 eksisterer ikke længere. Freden i Versailles blev dens grav. Er-

indringen om de svære og glade timer, vi oplevede med den, er levende og skal vedblive hermed! Hertil skal 

denne bog sørge. 

Det grønne tæppe dækker mange af vore tapre kammerater. De faldt for det tyske folk og fædreland. Gennem 

disse linjer vil vi takke dem og overleverer deres indsats for eftertiden. Som vores mindesmærke i Güstrow, vil 

også denne bog bidrage til at fastholde mindet om vore faldne.  

Det tyske folk ydede det uendelige. Først kommende slægter vil fuldstændigt kunne overskue dette. Historien 

om hele folkets indsats i krigen vil først senere blive skrevet. Ud af helheden er vores Regiments indsats kun en 

lille del, men dem, der var med, og dem, der mistede kære slægtninge, vil bogen være velkommen til erindringen 

om fire års alvorlig og svær tid.  

En tak til dem, der har gjort udgivelsen mulig, frem for alt forfatteren af krigens historie, Herrn Major Pfli-

eger! 

 

Güstow, i august 1922 

 

Landsledelsen 

v.  E n s k i 

Generalleutnant a.D. 
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Kortfattet Regimentshistorie 
Fra opstilling til 1914 

(af Major a.D. Gluch) 

 

 

(7) Holsteinische Feld-Artillerie-Regiment Nr. 24 blev vækket til live kort efter afslutningen af det sejrrige 

felttog mod Frankrig i årene 1870/71 gennem A.K.O. af 18. juli og 4. september 1872. Regimentet havde i første 

omgang betegnelsen Schleswig-Holsteinisches Regiment Nr. 9. I året 1874 fik den det af os fortrolige navn 

sammen med nr. 24. Den var underlagt generalkommandoet. Regimentet var formeret med to afdelinger på hver 

fire batterier. I 1887 ændredes organisationen af Feld-Artillerie-Regimenter til at bestå af tre afdelinger. Denne 

ændring skete samtidig med en forøgelse af feltartilleriet.  

Regimentets garnisoner var. Regimentsstab og I. Afdeling i Schwerin; II. Afdeling i Mölln og III. Afdeling i 

Güstrow. 9. Batterie opstilledes i Neu-Strelitz.  

I april 1891 blev II. Afdeling forlagt fra Mölln til Itzehoe og den 1. april 1891 til den nybyggede bykaserne i 

Güstrow.  

I 1893 blev der med indførelsen af den toårige værnepligt en udvidelse af hæren. Feld-Artillerie-Regiment 

Nr. 24 fik en IV. Afdeling, i første omgang med garnison i Altona, herefter i Bahrenfeld.  

I oktober 1890 blev felt-artilleriet underlagt divisionerne. Hver division modtog en felt-artilleri brigade på 

hver to regimenter. Feld-Artillerie-Regiment Nr. 24 afgav til formeringen af 17. Feld-Artillerie-Brigade sin I. og 

IV. Afdeling. Afdelingerne blev samlet under navnet Grossherzoglich-Mecklenburgisches Feld-Artillerie-

Regiment Nr. 60 med garnison i Schwerin. Den hidtidige III. Afdeling hed herfra (8) I./F.A.R. 24, mens 7., 8. og 

9. Batterie blev 1., 2 og 3. Batterie.  

Heller ikke vores Regiments historie glemmes forud for dens officielle formering i 1872. Feld-Artillerie-

Regiment Nr. 24 har som sådan ingen krigshistorisk fortid. 

Som dens stambatterier, hvoraf den i 1872 blev formeret, gælder 4., 3. og 3. F.A.R. 24. Det ældste batteri er 

4. Batterie. Den blev opstillet i 1782 på ordre af Friedrich den Store i Silberberg, Schlesien som Garnison-

Artillerie-Kompanie Nr. 12. 

Grundlaget for 2. Batterie fandt sted den 15. april 1815 i Wesel under den oprindelige betegnelse 12-Pundig 

Batterie Nr. 12.  

3. (G.M.) Batterie blev opstillet i 1860 på ordre fra Hans Kongelige Højhed Storhertugen af Mecklenburg-

Strelitz. Det første mandskab til dette batteri – 8 underofficerer og 56 mand – blev stillet af infanteribataljonen i 

Neustelitz. Dette mandskab modtog deres artillerist uddannelse i Schwerin.  

De tre stambatterier har i løbet af deres historie forud for Feld-Artillerie-Regiment 24 flere gange ændret be-

tegnelse, garnison og taktisk tilhørsforhold.  

I de krigeriske begivenheder, de siden grundlæggelsen af Preussen/Tyskland deltog i, har de en ærværdig an-

del. Ofte er de vendt hjem til deres garnisoner med friske laurbær. Altid opfyldte de deres opgaver under opof-

rende indsats af alle kræfter. 

Ånden fra disse stambatterier har i rammerne af Holsteinischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 24 altid være 

plejet som en kostbar arv. 

Med fuld fortrøstning kunne Regimentet ved Verdenskrigens udbrud imødese sin førte krigeriske anvendelse. 

I de lange fredsår havde den under dens professionelle fører gennemgået en uddannelse, der med gammel preus-

sisk samvittighedsfuldhed og grundighed gav sikkerhed for, at regimentet i kamp ville stå sin prøve. 

Efter det evigt indstillede ur gik de militæriske år afsted. I oktober ankom rekrutter, hvis uddannelse fyldte 

vintermånederne. Fejringen af Kejserens fødselsdag betød en (9) velkommen afveksling. Om morgenen var 

Regimentet til feltgudstjeneste. Så fulgte paraden på torvet under æres saluttens torden. Fra alle bygninger vejede 

faner i de gamle preussiske og Mecklenborgske farver. Hele Güstrow var på benene for at følge det militæriske 



8 

 

skuespil. Om aftenen fulgte så den officielle del af festlighederne i byens forskellige sale. Og igen deltog hele 

Günstrow, hovedsageligt den skønnere halvdel af dens beboere. 

Da vores Regiment næsten udelukkende bestod af frivillige værnepligtige fra Mecklenburg, var forholdet 

mellem Regiment og Befolkning hjerteligt og godt, selvom det kunne komme til slagsmål mellem civilister og 

soldater om en skønhed af byen.  

Efter rekrutuddannelsen fulgte uddannelsen ved batterierne. Og var også denne gennemført, gik turen til sky-

depladserne i Lockstedt eller Munster. Her blev det under skarpskydninger tydeligt, om batterierne havde udnyt-

tet månederne i garnisonen eller ej. Mangen en officer, underofficer og menig mand fik her den usmykkede 

sandhed at vide, og mangen sved blev her spildt af medlemmer af vores Regiment.  

Efter skydningerne gik det igen nogle uger tilbage i garnison og så kom øvelserne.  

Det var en glæde for alle soldater, da det på den ene side var en velkommen afveksling for garnisons livets 

ensformighed, og på den anden side for de ældre årgange betød en snarlig hjemkomst til hjemmene.  

På den måde gik det ene år efter det andet i hine lykkelige tider, hvor fred herskede i verden, og hvor vores 

stærke, velforberedte hær beskyttede hjemstavnen.  

Arbejdet fortsatte uden pause. Alle tekniske opfindelser blev gjort tilgængelig for hæren. I 1906 modtog Re-

gimentet de nye kanoner med beskyttelsesskjolde og rekylbremser. Det følgende år blev den blå bemaling erstat-

tet af den feltgrå, og for tilfælde af krig blev uniformer i de samme farver lagt parate på depoterne. Saksteleskop, 

teodolit og panorama sigteteleskop blev indført. Også feltartilleriet blev udrustet med (10) felttelefoner. Der blev 

arbejdet hårdt for at holde værnet skarpt.  

Men dette var ikke kun hærens grundlag. Disciplinen var skarp og hård, og der blev ikke sparet på eder og 

overfusninger. Men stort blev også opnået for folkesundheden og folkeopdragelsen. Hvor stor var ikke forskellen 

i holdning og udseende på det menneske, der ankom som rekrut og hjemsendt efter to års fysisk uddannelse i den 

friske luft med kraftig mad og sund levevis; og to dyder blev indpodet i de unge, modtagelige mennesker under 

deres tjeneste korpsånd og den enkeltes underordning i forhold til almenheden.  

På den måde havde også vores Regiment opfyldt dens dobbelte opgave under 42 års arbejde i fredstid.  
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Forfatterens forord 
 

 

(12) Regimentshistorien i dens foreliggende form er ikke blevet det, jeg oprindeligt havde påtænkt. I den 

mangler en væsentlig del af den fremragende indsats af officerer, underofficerer og mandskab. De mangler, da 

de ikke er bragt til mit kendskab. Når derfor, under læsning af Regimentshistorien, sådanne sådanne overleve-

rings værdige handlinger igen kommer i erindring, beder jeg om at blive underrettet, således at jeg ved en even-

tuel anden udgave kan tilføje disse.  

På dette sted ønsker jeg ligeledes at udtrykke min højeste tak til de herrer, der har støtte mig under bearbej-

delsen af materialet, nemlig de herrer Major v. Carlowitz, Hptm. Alex, Hptm. v. Stumpfeld, Hptm. Petersen, 

Oblt, Caesar, Oblt. v. Ditfurth, Lt. v. Dreyse, Lt. v. Syudow, Offz.Stellv. Mertens og Alex. Det samme gælder 

min bror, Dr. Pflieger, som med gennemlæsning af manuskriptet har påtaget sig et stort arbejde.  

 

Forfatteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 
 

 

Mobilisering 
 

 

(13) Vores Regiment havde i juni 1914 med batteri mønstringen overstået den vanskeligste del af uddannel-

sen. Hvad der endnu manglede, skydning og øvelser, var jo kun sjov – det var jo, som fredstidssoldaten plejede 

at sige, praksis i modsætning til teori på kasernegården og øvelsespladsen. For den virkelige praksis, krigen …? 

Den kom jo alligevel ikke. De sidste 10 år havde man hver sommer snakket om den – og den var aldrig kommet. 

Endnu tre måneder, så ville en årgang igen synge: »Reserve har hvil!« 

På trods af det østrigske ultimatum, der naturligvis også hos os blev ivrigt diskuteret, rykkede Regimentet 

planmæssigt den 26. juli afsted til skarpskydning i Munsterlager. Den første skoleskydning fandt sted, og de af 

alle deltagende så ønskværdige skydelister blev »opbygget«. Den første kampskydning blev gennemført, og 

endnu engang samledes klokken 3 alle Regimentets ulykkelige skydeliste-førere for at begynde deres værk.  

Og så dukkede pludseligt det rygte op – ingen vidste rigtig, hvorfra det kom – at Regimentet allerede samme 

dag ville blive transporteret tilbage til Günstrow.   

Hvad betød det? Ville det virkeligt blive alvor? Ville det alligevel blive krig? Ordonnanser hastede omkring, 

Regimentskommandør og adjudant hastede til kommandanturen, alle er ophidsede og og venter i urolig spæn-

ding. Og så kom virkeligt ordren: »Alt pakkes ned – Regimentet transporteres til Garnison – om to timer afgår 

første transport!« Og virkelig stod to timer senere den første transport klar til afgang. Under disse timers kraftige 

aktiviteter fik ingen ro til nærmere eftertanke. Men da transporttogene herefter rullede mod garnisonen gennem 

den skønne sommernat, lød kun i hver eneste kupé og hver eneste hestevogn spørgsmålet: »Bliver der krig? 

Holder freden?« indtil trætheden kom og svaret på disse spørgsmål blev overladt til skæbnen. Da den nye dag 

vækkede de sovende, var der allerede nyt. Jernbanen syntes allerede at mobiliserer; ved alle broer (14) og instal-

lationer stod en jernbanefunktionær som vagt, ganske vist ikke i militær uniform, men bevæbnet med et gevær. 

Situationen syntes altså allerede mere alvorlig end det var nået igennem til øvelsesområdets isolation. Skulle 

man nu glæde sig over muligheden for krig, eller skulle man håbe på en opretholdelse af freden? Mange følelser 

stred imod hinanden. Bekvemmelighed, bekymringer for far og mor eller kone og barn, om forretningen, om 

høsten og usikkerheden om, hvordan det ville gå Tyskland sagde: fred er det bedste; vovemod, det unge blods 

eventyrlyst, følelsen af vores styrke og hvad vore fædre havde præsteret i 1870 talte imod: lad blot krigen kom-

me! Sikkert var det imidlertid, at alle var glade for, at han ikke var den, der ville være udslagsgivende for om det 

ville blive krig eller fred.  

I Günstrow var alt endnu stille og rolig, og lige så stille forløb de to næste dage. Da også den anden dag 

nærmede sig sin afslutning uden svært vejende begivenheder, kunne man allerede hører: »Na, om en uge vil vi 

formentlig igen være i Munster« 

Men det skulle blive anderledes. Den 31. juli, en fredag, omkring kl. 18, blev det efter et trompetsignal over-

alt officielt meddelt, at Kejseren havde erklæret »Tilstand af truende krigsfare«. Der var ganske vist endnu ikke 

mobilisering og krig, men et bevis for, at den politiske situation yderligere var forværret, og at afgørelsen om 

krig eller fred balancerede på en knivsæg. Endnu var det gevaldige mobiliseringsapparat ikke sat i gang, men 

allerede måtte »Mobiliseringskalenderen« - denne præcise plan for forløbet af mobiliseringen – tages frem, da 

der på dens første side stod, hvad der ved indførelsen af »truende krigsfare« skulle sættes i værk. 

Spændingen var steget til det yderste. På gaderne, i alle værtshuse, i alle familie snakkede man nu kun om det 

frygtelige, der truede hang over Europas sommerlige marker, og antallet af dem, der endnu troede på freden, blev 

time for time mindre. Endnu gik der næsten 24-timer i uudløst spænding.  

Den 1. august spiste Regimentets officerer som sædvanlig kl. 6 i officersmessen. Og igen gik snakken hoved-

sageligt om spørgsmålet: »Krig? – Fred?«. Pludseligt blev Regimentsadjudanten kaldt (15) til telefonen. Da han 

kom tilbage, fik han til kommandøren, Oberst v. Lenski, der i disse kritiske dage spiste i messen, og meldte: »Hr. 

Oberst, Postmesteren har lige meddelt mig, at Hans Majestæt, Kejseren, var befalet Mobilisering. Første Mobili-

seringsdag den 2. august«.  
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En total stilhed fulgte. Alle følge, at skæbnestimes havde slået, vidst, at vi ville komme til at værge os mod 

en overvældende overmagt, mod en verden af fjender – at det drejede sig om Tysklands eksistens eller ej. Og 

som artilleriofficerer vidste vi måske bedre end så mange andre, hvor frygtelig striden ville blive, at døden ville 

have en rig høst og at smerte ville hjemsøge utallige familier. Og endnu en tanke trængte sig på: endnu var Tysk-

land aldrig blevet besejret, hvor den havde været enig. Var vi imidlertid stadig »et enigt folk af brødre uadskille-

lig i nød og fare?« Mere end en fjerdedel af det værnepligtige mandskab troede i ærlig idealisme på magten af 

arbejdernes internationale; troede, at de igennem denne ville gøre en krig umulig. Ville disse millioner nu stille 

sig udenfor? 

Og hvordan ville det være bagefter? Ingen havde stillet sig udenfor! I hidtil uset enstemmighed stod hele det 

tyske folk op for at beskytte de hjemlige marker mod fjendens dristige angreb – uforglemmelig for alle, der gen-

nemlevede denne tid. Dengang var tankerne endnu for alvorlige til at udløse en højlydt jubel. Men netop fordi 

alle var klar over den kommende svære tid, var viljen desto fastere til at indsætte sætte krop og sjæl så det tyske 

sværd sejrrigt igen kunne stikkes i skeden til velsignelse for vores folk. Da Regimentskommandøren i en kort 

tale gav udtryk for disse tanker, lod Kejserens »Hurra« som de udløsende skrig, som en hellig ed fra alles bryst.  

Kort efter kom også den officielle mobiliseringsbefaling fra Generalkommandoet. Endnu samme aften blev 

der på depoterne gennemført et møde mellem adjudanten og Wachtmeisteren, hvor den kommende dags punkter 

i Mobiliseringskalenderen blev gennemgået. Så sank kasernen nogle få nat timer til ro. 

Næste morgen, søndag den 2. august, begyndte iklædningen af mænd og heste og den krigsmæssige udrust-

ning (16) af kanonerne. Desuden samledes kommandoer til de nyopstillede lette ammunitionskolonner og stabe, 

og de i krigstid som fører bestemte officerer overtog deres enheder. Stillingsbesættelsen i Regimentet var som 

følger: 

 

Regimentskommandør: Oberst v. Lenski 

Regimentsadjudant: Oberleutnant v. Stumfeld 

Kommandør for I. Afdeling: Major Sanner 

Adjudant: Leutnant v. Bruun 

1. Batteri: Hauptmann Frhr. Senfft v. Pilfach 

2. Batteri: Hauptmann Rudolff 

3. Batteri: Hauptmann v. Hillier 

L.M.K. I: Hauptmann Pueschel 

Kommandør for II. Afdeling: Major v. Kranold 

Adjudant: Leutnant Pflieger 

4. Batteri: Hauptmann Frhr. v. Reitzenstein 

5. Batteri: Hauptmann Alex 

6. Batteri: Hauptmann v. Carlowitz 

L.M.K. II: Oberleutnant Gluck.  

 

Da Major v. Kranold var slået af sin hest, overtog Major Frhr. v. Putlitz foreløbig II. Afdeling.  

Den første mobiliseringsdag gik forholdsvis rolig, da der endnu ikke var ankommet erstatnings transporter af 

personel og heste, og endnu ingen kommandoer var afgået til de placeringer, hvor grundstammen til reservefor-

mationer skulle opstilles.  

Desto større var uordenen de næste dage. Her ankom en transport med hundreder af reservister, der en trans-

port med hundrede af heste, begge beregnet til at øge regimentets reducerede fredstidsstørrelse til fuld krigsstyr-

ke. De disponible hænder var ikke tilstrækkelige til at overkomme arbejdet. Reservister og landeværnfolk blev 

fordelt på afdelinger og herfra på batterierne. Her blev de supplement til en kanonbesætning eller ammunitions-

vogn. Lægeundersøgelser fulgte, hvor der samtidig blev vaccineret; så til depoterne til iklædning. Så fik én sin 

hest tildelt, en anden gik tilbage til sin kanon, måtte modtage seletøj og udrustningsgenstande og tilpasse dem. 

Til fordeling af erstatningsheste rakkede for alvor hænderne ikke til. Her sprang de talrigt opdukkende kære 

gadedrenge op og gav en hånd til under formønstringen og sammensætningen af span. Der var mange sjove 

billeder som frække 1½ meter høje knægte forsøgte (17) at bringe et par høje øg til orden. Og selvom de plagede 

batterifører, Wachtmeister, depot- og udrustningsunderofficerer ofte ikke vidste, hvor de selv stod – alligevel 

blev arbejdet gjort. Alle var besjælet med én vilje: at blive rettidig færdig for at kunne sikre Tysklands grænser 

mod et fjendtligt angreb. En enstemmighed og en begejstring uden lige samlede det tyske folk. Et udryk for 

denne ånd lå i Kejserens ord under åbningen af Rigsdagen: »Jeg genkender ikke længere noget parti. Jeg gen-

kender kun tyskere.« 
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Mobiliseringen gik sin planmæssige gang. Som det af Generalstaben med stolthed kunne meldes, at der til 

den ikke var tilgået forespørgsler i anledning af mobiliseringen, var det i mindre omfang tilfældet ved Regimen-

tet. Man var i den grad vænnet til en punktlig afvikling af mobiliseringen, at man allerede begyndte at bande 

over sløseri, da en hestetransport, der skulle tilbagelægge 30 kilometer over land, blev forsinket med en time.  

Foruden så meget andet var der især to ting, der holdt folkene i spænding: jagten på spioner og jagten på det 

berømte russiske guld. Det blev nemlig meddelt, at man fra fransk side ville forsøge at bringe guld til Rusland 

med automobiler tværs gennem Tyskland. Resultatet blev, at der over hele Tyskland og naturligvis også i 

Güstrow, startede en vild jagt på automobiler. Alle byens udgange blev barrikaderet og besat med poster. Men 

blandt de mange hundreder af automobiler, der blev standset, var der desværre ingen, der bragte guld med sig. 

Det var i øvrigt i ingen avis at læse, at man andre steder havde haft større held med sig.  

Ved middagstid på tredje mobiliseringsdag bevægede sig et mærkeligt optog fra banegården til kasernen: alle 

udlændinge, mænd, kvinder og børn, der var hentet ud af D-toget til Warnemünde. Som selskabet ankom til 

kasernegården ved II./24, havde folkene i begyndelsen stor angst for at omgående at blive massakreret, men 

beroligedes hurtigt, som godmodige soldaterhænder fremskaffede skamler og andet til livets ophold, navnlig 

noget at drikke. En almindelig tørst var forståelig, da det i august 1914 var sommerlig varmt, og den nøgne ka-

serne gård ved middagstid ikke ydede nogen form for skygge. Der blev i øvrigt heller ikke blandt disse folk 

fanget spioner, og de ikke militærduelige kunne snart igen fortsætte deres rejse.  

(18) Inden aften på den fjerde mobiliseringsdag var den sidste transport af mandskab og heste ankommet. 

Batterierne kunne derfor på femte dagen gennemføre deres første forskydningsøvelse, hvilket gik forbavsende 

godt. II./24, der først om aftenen den 7. mobiliseringsdag blev indladet, havde dagen før endda kunnet gennem-

fører en afdelingsøvelse på Bockhorst, der næsten forøg bedre end når den aktive afdeling en gang om året gen-

nemførte en tilsvarende øvelse. Det var tydeligt, at der mellem mandskabet ved batterierne var mange reserve- 

og landeværn folk. Sådan midt på livet, hvor seletøjet egentligt skulle markerer taljen, kunne det ved et større 

antal fædrelandsforsvarere nu udvise »så’n ret gode buler«; men hjertet, der sad ovenfor disse trinde rundinger, 

var tapper og tro. Mangen en moders søn og eller værdig ægtemand, tilvænnet det bløde liv og ikke længere til 

soldater livets anstrengelser, måtte bide tænderne hårdt sammen for at finde sig til rette i den verden, der nu 

omgav ham. Men de gjorde det, og dem, der så vore batterier marcherer til banegården for at blive transporteret 

væk, blev klippefast overbevist om det, han måske uden nærmere tanke så ofte havde sunget:  

 

Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein, 

Fest steht und treu die Wacht am Rhein! 

 

Om aftenen den 7. august, den 6. mobiliseringsdag, forlod regimentsstab og 1. Batterie garnisonen som den 

første transport. Resten af I. Afdeling fulgte i løbet af natten, II. Afdeling 24 timer senere. Alle transporter afgik i 

suset af den almindelige begejstring og overøset med blomster og gaver. Imidlertid kunne ret alvorlige tanker 

ikke skjules, og kørte med. Dem, der ikke selv kunne tage afsked med deres kære pårørende, kunne alligevel 

følge de andres afskedssmerte, og hos alle trængte spørgsmålet sig på: ville de igen vende hjem? 

Og så fulgte hurtigt endnu et spørgsmål: »Hvorhen går det egentlig?« Og da ingen med sikkerhed kunne be-

svarer spørgsmålet, gik det for den enkelte først rigtigt op, at de ikke længere var herrer over deres egen gøren og 

laden – at de nu tilhørte Tyskland, og blot var et meget lille hjul i den gevaldige maskine, der udgjordes af den 

tyske Hær. Man (19) lærte betydningen af det tyrkiske »Kismet«: hvad der er forudbestemt, vil ske, uden at du 

kan ændre det; og når man har bearbejdet dette, kommer også det gode humør tilbage. Fra mange kupéer lød det 

i den vidunderlige højsommer nat ikke om krig og nød, men om glæde og drømme:  

 

Komme, was kommen mag, 

Sonnenschein, Wetterschlag, 

Heute ist heut! 

 

Hurtig blev de trætte sangere lullet i søvn. Og selvom bænkene ikke var så bekvemme som sengen derhjem-

me, så lod de foregående dages anstrengelser alle sove de retfærdiges søvn. 

 

 

 

____________________________ 

 



13 

 

Fremrykning gennem Belgien 
 

 

(20) Togrejsen blev ikke forlang for nogen. Militær-togene holdt ofte, og på alle stationer var venlige menne-

sker, der bød de gennemrejsende tropper på forfriskninger af enhver art. Der var, da forståeligt alt alkohol var 

forbudt, alle former for alkohol frie drikkevarer, chokolade, cigaretter og cigarer, og endnu ikke af mærket »Lie-

besgabenzigarren«, der i de sidste år derude, på grund af deres smag og lugt, var så »berygtede«. Og endeligt var 

der bjerge af smørrebrød. Tyskland havde måske kunne holde ud i endnu nogle måneder, hvis i disse augustdage 

der kun var blevet smurt en fjerdedel af dette smørebrød. 

Især i Hamborgs forstæder gjorde menneskerne næsten for meget af det gode, som en gås, der var gjort slag-

temoden. Og de mange nette piger blev næsten fornærmet, når man alvorligt erklærede dem, at nu kunne man 

ikke få én eneste bid mere ned, eller drikke en slurk mere. Derfor blev der desto mere omfattende afgivet løfter; 

på alle stationer lovede man ganske bestemt at ville skrive, og havde i Aachen på denne måde 100 adresser. Og 

hvem skrev i virkeligheden? Langt de fleste blev formentlig deres løfter utro under den uafbrudte hede under 

fremmarchen gennem Belgien.  

Kort efter Bremen blev der for første gang uddelt varm forplejning. I mobiliseringsdagene var der her stam-

pet en forplejningsstation op ad jorden – næsten en helt landsby med dens utal af barakker. I de største, der tjene-

ste som spisesale, serveredes der udmærket mad, der trods de forudgående præstationer, tjeneste dem til ære.  

På en time var hele transporten bespist, og så gik det videre i retning af grænsen. Efterhånden skiftede områ-

det karakter. Hen mod aften kom man fra det landlige norden ind i den industrielle vestlige del af riget. Det var 

for de fleste et aldrig før set vidunderligt billede, hvor omridset af  enorme højovne, kronet af lutrende flammer, 

hævede sig spøgelsesartig mod den mørke aftenhimmel; og jo mere vi nærmede os Rhinen, jo hyppigere kom 

togene forbi gevaldige industrianlæg, og jo tættere blev skoven af skorstene.  

Under transporten blev det meddelt, at en Zeppeliner havde spillet en stor rolle i indtagelse af Fæstningen Li-

ège. Som resultat mente en eller anden hver femte minut at have opdaget lyset fra et luftskib. Standsede toget 

imidlertid, hed det hver gang, at den formodede Zeppelin ligeledes stod stille på himmelen. En særlig lysende 

stjerne på den sommerlige nattehimmel havde narret øjet.  

I morgendæmringen fik det mod vest over Rhinen, vores tyske strøm. Og kraftigere end nogen sinde der-

hjemme lød det fra soldaternes struber: »Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am 

Rhein! 

Takket være den gnidningsløse mobilisering kunne den tyske hærs opmarch fuldføres tæt op ad grænsen 

uden nogen form for fjendtlig indblanding. Vores Regiment blev udlosset i Aachen; efter 36 times transport 

ankom den første del den 9. august frem hertil.  

Byen Aachen havde i de første mobiliseringsdage levet i bange bekymring; kun få kilometer skilte den fra 

grænsen. Som imidlertid antallet af feltgrå, der passerede grænsen i retning af fjenden, voksede for hver dag der 

gik, forsvandt bekymringerne og forvandledes til en tak til vores folks sønner, der med deres liv spærrede vejen 

for modstanderen ind i tysk land. I. Afdeling, der i Aachen havde en hviledag, blev modtaget med taknemmelig-

hed, og kunne tilbringe en munter dag med venlige kvarterværter. Dårligere havde II. Afdeling det, der først 

begyndte at ankomme sidst på eftermiddagen den 10. august og den sidste del – den lette ammunitionskolonne – 

endda først natten til den 12., og derfor slet ikke fik noget af den venlige by at se.  

Som befalet begyndte Regimentet den 11. august kl. 0700 fremrykningen i rammerne af 18. Infanterie-

Division. 1) Dette betød for Regimentet en vækning kort efter midnat. Den netop ankomne l.M.K. II gik derfor 

overhovedet ikke i kvarter, hvorfor den første dag af fremrykningen for medlemmer af kolonnen ikke netop står 

som en af de bedste erindringer.  

Fremrykningen gik over Deutsch-Moresnet – Battice – Hervé i retning af Liège. Allerede i Achen havde vi 

hørt, at Franktireurs (22) fra 1870 var genopstået i den belgiske civilbefolkning. Nyheden om frygtelig maltrak-

terede tyske patruljer gik fra mund til mund, og i skarpe befalinger blev det forbudt, at sende enkeltpersoner ud 

fra enhederne.  

Allerede lige bag den belgiske grænse så vi de første spor efter krigen. Vi marcherede langs en fejlfri vedli-

geholdt chausse, omkranset af høje gamle popler. Fra grænsen var træerne fældede, og for hver hundred meter 

gik en frisk tilkastet grav på tværs af vejen. For at sinke vores fremrykning havde den belgiske civilbefolkning i 

de første mobiliseringsdage opgravet vejene og fældet træerne. I en klog forudseenhed af en sådan mulighed, 

havde vores generalstab allerede i mobiliseringsplanerne beordret stærke pionerstyrker til grænsen, der da også 

                                                           
1) Midlertidig underlæggelse. o. a.  
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hurtigt havde fjernet disse barnlige vejhindringer. Mens hovedvejen af dette kun havde mistet en del af dens 

skønhed i fredstid, viste de første nedbrændte gårde allerede tydeligere krigens gru. De pågældende var sat i 

brand da fanatiske bønder herfra havde beskudt vore soldater – ruinerne skulle være en advarsel til den belgiske 

civilbefolkning mod yderligere fra baghold at kæmpe mod vore tropper.  

Omkring middagstid kom marchkolonnen i stegende hede gennem de rygende ruiner af Hervé og Battice. 

Hvis synet af ruinerne af enkelte gårde virkede nedtrykkende, var det dog langt værre at se de forkullede rester af 

en hel landsby. Begge steder var fuldstændig nedbrændt som følge af indbyggernes deltagelse i kampene - selv-

følgelig med fuld ret. Enhver kommandør må i første linje tænke på sine troppers ve og sikkerhed, og når en 

civilbefolkning på snigende måde deltager i kampen mod en bevæbnet magt, må der statueres et sådant eksem-

pel, at lysten til yderligere snig angreb forsvinder. Men man var dog bag soldaten stadig et menneske, og vidste 

præcist at der her få dage forud i de blomstrende landsbyer havde levet hundrede af kvinder og børn, der nu 

uskyldig stod uden hus og hjem, uden alt, hvad de ejede. De allerede på kort tid formerede flokke af vilde hunde 

og katte bidrog ikke netop til at fjerne det uhyggelige billede af stederne.  

 I Hervé var der et længere hvil, afbrudt af ordren til at få i stilling. Enkelte af Lièges forter holdt stadig (23) 

ud, og deres modstand måtte så hurtigt som muligt brydes.  

Vores regiment blev indsat mod Fort Evegnée; I. Afdeling gik i stilling nord for Blegny, II. Afdeling sydøst 

for Bolland. Det var imidlertid ikke så ligetil. Den franske fæstningsbygmester, fra hvem tegningerne til for-

svarsanlæggene stammede, havde kendt sit håndværk. Alle veje frem til vore stillinger kunne observeres fra 

fortet, og kunne derfor ikke anvendes hvis ikke menneskeliv unødigt skulle sættes på spil. II. Afdeling måtte 

derfor ned ad en bakke, der var så stejl, som vi først i Italien igen skulle møde.  

Til alt held overvejede fortets kommandant situationen, da han gennem en parlamentær blev tilbudt overgi-

velse. Til hans beslutning har formentlig væsentligt bidraget en medfølgende fange, der havde set de mange 

tyske tropper. Omkring kl. 16 hejste fortet den hvide fane, netop som vores første kanoner var klar til indskyd-

ning. Glædeligt blev herigennem de bageste batterier sparet for de førstes ruche tur ned ad bakken.  

For den 11. august syntes derfor vores dagsværk at være gjort. Som Regimentet gik i bivuak ved Bolland an-

kom imidlertid den uventede befaling til, samme aften at få i stilling mod Fort Pontisse. Denne gang havde I. 

Afdeling uheld. Den var den forreste i Regimentet, og var allerede gået i stilling, da der kom ordre til at overgå i 

hvil. Da mørket satte et stop for yderligere handling, gik de i bivuak i deres stilling. II. Afdeling gik det bedre. 

De fik tildelt indkvartering i landsbyen Barchon, hvilket i væsentlig grad lettede forplejningen af batterierne.  

Da Regimentet næste morgen kl. 7 endnu ikke havde modtaget ordre til forskydning, begyndte alle former 

for rygter at svirre. En dag under manøvre var aldrig begyndt efter kl. 5. Og nu var der krig; det var kl. 7 om 

formiddagen, og man lå stadig i bivuak? Var krig da lettere end en øvelse?  

Først kl. 0930 kom befaling til afgang med meddelelsen om, at vores Regiment skulle returnerer til sin 17. 

Infanterie-Division. Sammen med II./I.R. 76 marcherede vi til en bivuak ved Berneau, hvor hele divisionen var 

samlet.  

(24) Landsbyen Berneau så frygtelig ud. I den forgangne nat havde der været skyderier mellem belgiske fri-

skytter og vores 34. Brigade, hvorunder det blev konstateret, at også indbyggere fra husene havde skudt mod 

tropperne. Helt selvfølgelig var vore soldater trængt ind i husene og havde, hvor de skyldige eller mistænkte blev 

antruffet, gjort kort proces. Beklageligt var også kvinder og børn omkommet under skyderiet, som imidlertid i 

mørket og under de forbitrede kampe, ikke kunne forundre. Hvordan husene så ud indvendig efter disse kampe, 

var ikke svært at forestille sig. Landsbyen var ikke nedbrændt. Men med de omkringliggende døde, de ødelagte 

huse og de omkringløbende herreløse køer, hunde, høns og svin, virkede den endnu mere uhyggelig ind de af-

brændte landsbyer Hervé og Battice.  

Det er vel forståeligt, at hollændere eller amerikanere, og frem for alt belgierne selv, forfærdedes over sådan-

ne landsbyer. Men alligevel må alle, der ville dømme om disse ting, hele tiden huske, at de tyske soldater selv 

var i livsfare, og at der i kampens hede sker meget, der under roligere omstændigheder ikke ville ske. Spurgte 

man en tilfældig frontsoldat fra de fjendtlige magter på ære og samvittighed, om de under tilsvarende omstæn-

digheder ikke ville reagerer på samme måde, måtte de bekræfte, hvis de var ærlige. Og alle, der deltog i krigen, 

oplevede tusinder af eksempler på, hvordan vore soldater på næsten rørende måde var forsørget over de fjendtli-

ge indbyggere. At brutalitet forekom, må indrømmes. Det er beklageligt, men har en naturlig forklaring: i enhver 

nation og i enhver millionhær findes der moralsk mindreværdige kreaturer.  

I denne bivuak, hvor hele 17. I.D. var samlet, afholdt feltpræst Busch den første feltgudstjeneste. Den første – 

der havde i den korte mobiliseringstid i garnisonen ikke være tid hertil. Det var en rigtig soldater prædiken:  

ligetil, kraftig og gribende. Mange, der i lykkeligere fredstid ikke havde bekymret sig synderlig om guds ord, 

stod nu berørt med tårer i øjnene.  
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Divisionen havde befalet, at alle enheder skulle være marchklare kl. 0500 hvis ikke anden ordre tilgik. Derfor 

stod vores Regiment den 13. august morgen kl. 5 marchparat. Men så kom ordre til roligt igen at spænde fra. Vi 

blev om formiddagen i vores bivuak og lod os behageligt varme af solen. I den klare lille flod, der løb umiddel-

bart forbi bivuakken, blev støvet fra de sidste dage omhyggeligt vasket af.  Og hvor mange feltpostkort og breve 

blev der ikke i denne tid skrevet og sendt hjem til de kære!  

Landsbyen Berneau lå umiddelbart op til den hollandske grænse; flere gange kom det til mindre uenigheder 

med de hollandske grænsevagter når vore folk under høstning af foder til hestene trængte ind i havremarker, de 

anså for belgiske, men som toldvagterne erklærede hollandske.  

Først om eftermiddagen gik det videre. Vore flyvere havde fastslået, at belgisk infanteri havde gravet sig ned 

langs vestfronten af Liège. For at afskære disse, marcherede 17. I.D. umiddelbart langs den hollandske grænse til 

Lixhé på Maas, hvor vore pionerer havde slået en bro. Uden at blive forstyrret af fjenden blev floden krydset, og 

om aftenen denne 13. august gik I. Afdeling i landsbykvarter i Mall og Sluse [Sluizen] 1), II. Afdeling og Regi-

mentsstab i Boirs. Det var som om, befolkningens tankegang fuldstændig ændrede sig med passagen af Maas. 

Denne del af Belgien bebos hovedsageligt af flamlænder, altså germanere. Befolkningen var intetsteds flygtet, 

overalt stillede de frivilligt spande med vand langs marchvejene, for også denne dag var heden kraftig, og den 

kraftige ophvirvlede støv bidrog til at tørre halsene ud. Kun stor angst havde de gode folk for den tyske soldat. 

Men som de først mærkede, at »barbarerne« ikke krummede et hår på fredelige borgere, blev de meget hurtig 

tillidsfulde og bragte frivilligt at spise og drikke.  

Ved afmarchen næste morgen blev vi for første gang bedt om de senere så berømte sedler: »Gute Leute, bitte 

schonen« [”Gode mennesker, skån dem venligst”]. I hvert kvarter, hvor vi efterfølgende blev indkvarteret, bad 

indbyggerne om en sådan bekræftelse, og disse sedler blev opbevaret mere omhyggelig end de hellige relikvier i 

sorgløs fredstid. Endnu et godt tegn for den tyske hær; det er bevist, at sådanne sedler blev respekteret, og at den 

tyske soldat ikke planløst plyndrede, røvede og myrdede, som de fjendtlige aviser foregøglede deres læsere.  

(26) Denne 14. august blev marchen fortsat og flankebevægelsen afsluttet. Vi befandt os vest for Liège og 

havde front mod øst. I. Afdeling fik ved middagstid i bivuak ved Freloux med 33. Infanterie-Brigade som divisi-

onsreserve. 34. Brigade med II. Afdeling blev indsat for at forhindre fjenden i at falde tilbage. 4. og 5. Batteri gik 

i stilling ved Otheé og 6. Batterie ved la Vallee. Også den 15. forblev Regimentet roligt i sine stillinger, uden at 

belgierne lod sig se. Den forbløffende ro blev ivrigt udnyttet til at bringe alle sager i orden.  

Denne dag overgav det sidste fort sig ved Liège efter at Fort Loncin var sprængt i luften. En 42-cm granat fra 

»Dicke Berta« var slået igennem det bombesikre betontag over krudtmagasinet og fået dette til at eksploderer. 

Da ruinerne af Loncin af parlamentærer blev forevist de endnu kæmpende forter, opgav de yderligere modstand 

som nytteløs.  

Dermed var vejen til hjertet af Belgien åben. Den 16. august begyndte den tyske hærs fremrykning. IX. A.K. 

under General der Infanterie v. Quast og dermed 17. I.D. overgik til 1. Armee, der stod under kommando af 

General der Infanterie v. Kluck. Da vores armekorps allerede var det mest vestlige, blev vi også denne dag i vore 

stillinger for at lade det andet korps tid til at afgå. Da vi desuden var venstre fløjkorps i 1. Armee, hvorom det 

nødvendige sving måtte ske, var også marchen den 17. august kort. Vi var ikke vrede over dette, da vi på denne 

måde allerede ved middagstid kunne gå i kvarter – I. Afdeling i Heers, II. Afdeling i Horpmael [Horpmaal].  

Mens forplejningen de første dage havde været ret knap, var de efter passage af Maas både god og rigelig. 

Ikke fordi noget som helst blev leveret gennem proviantkamrene. Da der stadig rullede nye transporter af menne-

sker og heste i retning af fronten, kunne forplejningskolonner i første omgang ikke sendes frem. Imidlertid gik 

vores fremrykning gennem en af de rigeste og mest frugtbare egne af Europa. Høsten var for den største del 

allerede i lader, eller stod som skok på markerne. De saftige græsmarker gav uendelig rige kvægbestande, og da 

også kartoflerne var klare, manglende denne for mecklenborgere mest vigtige næringsmiddel ikke. Vi levede 

næsten bedre end derhjemme. (27) For da forskellige maveonders spøgede, kunne man rekvirere den rigelige 

forhånden værende rødvin. Det varede imidlertid ikke længe før alle havde »maveonde« og drak rødvin – og den 

megen god rødvin, vi på denne måde fik at drikke, havde vi derhjemme formodentlig ikke råd til. Selvom vi 

hentede alle disse herligheder af landet, var forholdet til indbyggerne generelt godt, da alt ordensmæssigt blev 

rekvireret mod tilgodebeviser og unødvendig hårdhed blev undgået.  

Endnu en ting bidrog væsentligt til det gode forhold til befolkningen. Vi var nu i den rent flamske del af Bel-

gien. Når de lærde blandt os ved hjælp af deres få stumper skolefransk at føre deres ønsker forståelige, fulgte 

                                                           
1) Belgien er i dag tosproget. Alle byer i den flamske del af landet har i dag flamske navne. Da den tyske tekst 

udelukkende anvender de oprindelige franske bynavne, er de nutidige angivet i [ ] for de tilfælde, hvor bynav-

net er ændret helt eller delvis.  
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ofte blot et beklageligt skuldertræk, som betød noget i retning af »detforstårjegikke«.  Men når så en kyndig 

meklenborgsk ungersvend begyndte på meklenborg-plat, og tog arme og ben i anvendelse, gik der et forstående 

grin op på ansigtet, og på kort tid var det ønskede fremskaffet.  

Den 18. august – årsdagen for Gravelotte og St. Privat – blev den første kampdag for 1. Armee. Bag Gette i 

en linje fra Diest til Tirlemont [Tienen] havde den belgiske hær gravet sig ned for at yde modstand for at kunne 

forsvarer landets hovedstand – Bryssel – mod det tyske angreb. Det lykkedes imidlertid uden større ofre at bryde 

modstanden. Vores Regiment blev overhovedet ikke involveret. Den var underlagt 34. Brigade, der havde ansva-

ret for dækning af 1. Armee’s venstre flanke. Der var meldinger om en fransk kavaleri-division under fremryk-

ning – men den kom ikke. Efter hele dagen at stået uvirksom på landevejen, gik Regimentet sidst på aftenen i 

bykvarter i Neerwinden.  

Den 19. august fortsatte fremrykningen. Belgierne havde opgivet deres hovedstad uden at lade det komme til 

en afgørende kamp. Den belgiske felthær trak sig tilbage under dækning af kanonerne i Antwerpen. Vores Divi-

sion marcherede under eftersættelsen over gårsdagens slagmark. Endnu engang havde dele af civilbefolkningen 

deltaget i kampene. 40 personer, hvos hvem, der blev fundet våben, herunder en katolsk præst, måtte skydes 

standretslig.  

Om aftenen kom Regimentet i landsbykvarter: I. Afdeling i Overhem [Opvelp?], II. Afdeling i Willebringen.  

(28) Der var dengang ikke kun en enkelt, men flere blandt os, som blev alvorlig bekymret da slaget om Gette 

sluttede uden at Regimentet var kommet til indsættelse. Kunne det virkeligt være en mulighed, at krigen sluttede 

før vi kunne deltage i et slag? Nu skulle denne bekymring allerede i den kommende uge vise sig unødig.  

Slaget ved Gette havde åbnet vejen til Frankrig for 1. Armee. I ilmarch stormede den nu mod syd. Dette 

gjorde uhørte marchpræstationer nødvendig for enhederne på højre fløj mens det foreløbig gik lettere for vores 

korps. Vi stod jo på den indre fløj af hæren, og måtte derfor give den yderste fløj tid til at gennemfører dens 

svingning fra vest mod syd. Som resultat kom det også under marchen den 20. august til længere pauser hos os. 

Under et sådant hvil i nærheden af Huldenberg blev der pludseligt skudt i landsbyen, og som det snart viste sig, 

var der tale om civile belgiske skytter. Det lykkedes at såre og fange en gerningsmand under flugt. Han fik sin 

fortjente skæbne. Huset, hvorfra der blev skudt, gik som afskrækkende eksempel, op i flammer.  

Om aftenen gik I. Afdeling i bivuak ved Overysche [Overijse], II. Afdeling ved Calheide [?]. Ved begge dis-

se landsbyer var der mange store drivhuse, hvori der hovedsageligt dyrkedes vidunderlige vindruer, bestemt for 

feinschmeckere i Bryssel. Ejerne af disse drivhuse, som var meget bekymrede over deres mange vinduesglas, 

tilbød gratis vindruer til alle soldater, mod at de derfor ikke ødelagde hans væksthuse. Fra deres aviser vidste de 

jo, at vi barbarer af ren ødelæggelsestrang smadrede alt og alting. Vi forklarede de gode folk, at vi også uden 

gaver plejede at opførte os anstændig. Alligevel modtog vi med glæde vindruerne.  

Også den 21. august medførte kun en kort march. Om aftenen denne dag befandt I. Afdeling sig i Estrees, 

mens II. Afdeling fik i kvarter i Chemois. Disse marchdage fik uden nævneværdige episoder. Man marcherede, 

gik i bivuak og havde ikke problemer med at finde mad, men at finde tid til at indtage den. På dette tidspunkt 

disponerede artilleri enheder ikke over egne feltkøkkener og derfor kunne der sjældent forplejes med varm mad 

under march. Først om aftenen i bivuak var dette mulig.  

Fra nu af blev marchafstandene længere efter at korpsene på højre fløj havde afsluttet deres sving. Den 22. 

august brød vi op kl. 10. Marchen gik over slagmarken ved Waterloo. Her havde tyske og engelske enheder 

kæmpet skulder ved skulder i 1815 for endegyldigt at bryde Napoleons dominans over Europa. Og i dag? … 

Omkring kl. 12 var der et længere hvil, der strakte sig ind til sidst på formiddagen. Tropperne bandede naturlig-

vis meget, da ingen vidste hvorfor vi – tilsyneladende til ingen nytte – så længe måtte stå stille på landevejen. I 

virkeligheden var Armeen under klargøring til angreb. Der var tilgået meldinger om, at modstanderen – rygterne 

ville vide, at det var englændere – kun var en dagsmarch væk. Derfor blev korpset foldet ud således, at de enkel-

te brigader marcherede parallelt med hinanden og ikke som hidtil, bag hinanden. 33. Brigade, hvortil vi var un-

derlagt, marcherede i spidsen og måtte derfor vente til 34. Brigade var nået på linje. Sidst på eftermiddagen be-

gyndte så en længere march. Da nu så mange kolonner parallelt marcherede mod syd, var antallet af veje ikke 

længere tilstrækkelig, og vores brigade havde det uheld at den over 5 kilometer som marchrute fik anvist en smal 

trækvej langs en kanal. Da vores Regiment skulle passerer denne del af aksen var det allerede buldrende mørkt. 

Til venstre for vejen blinkede vandspejlet i kanalen, der lå mindre end en halv meter lavere end vejen. Til højre 

var der ingen vand, men marken lå endnu lavere end vandspejlet, så højdeforskellen mellem mark og vej var 

mere end én meter – den smalle trækvej gik som en dæmning mellem vand og mark. Det var i det tætte mørke en 

ubehagelig march. Af gode grunde skulle ingen af kanonerne gerne ende i vandet. Derfor holdt mange af stang-

rytterne hellere tættere på marken. Og det, der måtte ske, skete – pludseligt lå en kanon på ryggen på marken. 

Naturligvis opstod almindelig forvirring, og først efter betydelige anstrengelser lykkedes det at bringe kanonen 
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tilbage på hjulene og op på vejen. På grund af uheldet var marchkolonnen gået fra hinanden, og den nødvendige 

forbindelse nødtørftig opretholdes ved hjælp af ryttere. Efter at marchvejen havde forladt kanalen, gik den efter 

et sving stejlt (30) op ad bakke og fortsatte derefter i en snoet vej. Alle kanoner, der lykkeligt nåede dette punkt, 

jagede i skarpt trav efter kolonnen for igen at få kontakt. Det er et virkeligt mirakel, at der under denne jagt ikke 

skete uheld. Det er sikkert, at alle der deltog, ikke vil glemme denne aften. Først efter midnat nåede det sidste 

batteri frem til bivuak pladsen, for I. Afdeling ved Ecaussines d’Enghien, for II. Afdeling ved Henripont.  
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Slaget ved Mons 
 

 

Vi blev nu efterhånden vant til kvaler over nattesøvnen. Derfor undrede det egentligt ingen mere, at vi den 

23. august kl. 7 allerede måtte være marchparate. I de sidste dage var der allerede gået rygter om, at der skulle 

stå englændere foran vores front, men endnu var ingen i virkeligheden blevet set. Kort efter at den forstærkede 

33. Brigade var begyndt dens fremrykning, kom imidlertid en patrulje fra 16. Dragoner, vores divisions-kavaleri 

tilbage efter at have haft et sammenstød med engelsk kavaleri. Tommy var altså virkeligt her! Og ikke langt væk 

– det kunne med sikkerhed forventes, at vi endnu allerede i dag ville krydse klinger med ham.  

I første omgang uviklede situationen sig fuldstændig om under øvelse. Vi var nået tæt på den belgiske syd-

grænse. 25 kilometer til venstre for os lå allerede den franske fæstning Maubeuge. På tværs af vores marchakse, 

der gik omkring 6 kilometer øst om den belgiske by Mons, lå Kanal du Centre. Der hvor aksen passerede kana-

len lå landsbyen Havré, og langs kanalen var de første engelske posteringer fastslået. Da den fjendtlige styrke 

ikke var kendt, blev de nødvendige forholdsregler truffet for at undgå, at vores infanteri ville støde på en overle-

gen fjende uden den nødvendige artilleristøtte. (Det militære fagudtryk for denne situation var: »at slå paraplyen 

ud«) Disse forholdsregler bestod af, at en eller flere artilleriafdelinger gik i lurestilling. Denne gang var det vores 

II. Afdelings tur. Og fra disse stillinger blev vores Regiments første skarpe skud afgivet. I den vestlige del af 

Havré blev der konstateret mindre styrker af engelske tropper, mod hvilke 6./24 afgav de første skarpe skud. 

Englænderne forsvandt meget hurtigt, og batteriet indstillede skydningen af mangel på mål (31), efter at også 

4./24 var kommet til skud. For at spare infanteriet for de ofte blodige kampe om huse, blev overgangsstedet 

herefter lagt under ild. Infanteriet var dog hurtig over kanalen over en bred front uden at blot et enkelt sted at 

møde væsentlig modstand. Som batterierne nu hurtigt blev sendt efter, var det første, vi så i Havré, et stort ind-

skudshul i en husmur. Dette nedslag lå imidlertid et betragteligt antal hundrede meter foran målet, brostedet. 

Man mærkede, at det ikke længere var tale om det hjemlige skydeterræn, hvor afstande til de forskellige mål i 

det mindste tilnærmelsesvis var kendte.  

I landsbyen blev Regimentet holdt tilbage mens infanteriet igen opnåede det nødvendige forspring. Desuden 

måtte vi vente på vores højre nabo, 18. I.D., der havde haft det væsentligt vanskeligere. Vores 17. Division var i 

disse dage venstre fløjdivision i 1. Armee. til venstre for os kæmpede kun 34. Infanterie-Brigade.  

Indbyggerne i Havré opførte sig ret venlige overfor os, efter at de først havde besluttet sig til at forlade de be-

skyttende kældre. En stor del af denne venlighed gik imidlertid formentlig på kontoen over angst for »barbarer-

ne«. Da det var middagstid, og der ikke kunne blive tale om lave mad, købte alle, hvad der var til at få af madva-

rer. Heller ikke drikkevarer blev glemt, for dagen var gloende hed. Under dette stop blev de første fangne eng-

lændere indbragt. Enten var disse karle torskedumme eller gode soldater, for meget fik vi ikke at vide af dem.  

 Stemningen var generelt meget fornøjet, for indtil nu var denne første »kampdag« jo gået ret muntert. Den 

behagelige middagspause fik imidlertid en pludselig ende. En større fjendtlig stab var nemlig dukket op på bak-

kerne sydvest for Villers-St.Ghislain, og bag bakken var en større fjendtlig kavaleristyrke samlet. 6. Batteri, der 

var forrest, blev hurtigt sat i stilling i sydkanten af en lille skov. Forsigtigt indskød batterichefen, Hauptmann v. 

Carlowitz, sig ikke mod selve staben, men mod et punkt i nærheden. Efter at afstanden hermed var fastslået, 

iværksatte han et ildoverfald mod staben, og forlængede herefter til gruppen bag bakken. Og det hele lykkedes. 

Sideretter, Uffz. Gütschow og mandskabet (32) havde gjort sit arbejdet så godt, at allerede de første skud lå i 

målet. Også lagene bag bakken må havde nået deres mål, for da røgen havde lagt sig, så man en masse rytterløse 

heste løbe derfra. Da der ikke længere var erkendte mål, blev skydningen indstillet.  

Allerede her ved Mons havde man egentlig ikke et øjeblik følelsen af at skyde mod mennesker. Der var hele 

tiden kun tale om »mål«, uanset om det i dag handlede om englændere og i morgen om franskmænd. Kom man 

på den anden side under fremrykningen forbi en såret fjende, kom medlidenhed øjeblikkelig til udtryk, og den 

hjælpeløse modstander blev hjulpet lige så godt som den hjælpeløse kammerat.  

I mellemtiden var også andre batterier fra Regimentet gået i stilling. Da 6./24 stod i I. Afdelings område, blev 

den underlagt denne. Derfor kom 1./24 under kommando af II. Afdeling. Infanteriet var i mellemtiden fortsat 

fremad, mens der intet var at høre eller se af fjenden. Som den forreste skyttelinje omtrent var nået landevejen 

Mons – St.Symphorien, fik vore batterier ordre til at skifte stilling. Det syntes næsten, som havde Tommy valgt 

den bedre del af tapperhed og var stukket af. Påsprodsning blev fremskyndet og i trav tik batterierne frem.  

Området mellem den nævnte vej og kanalen er svagt kuperet og dækket af små skovstykker. Kun en fosfat-

fabrik, der lå på højre begrænsning af vores ansvarsområde, mindede om, at dette ikke var området mellem 

Günstrow og Schwerin. Først syd for landevejen kom en udpræget højderyg, hvorfra en bakke stejlt hævede sig 

sydvest for St. Symphorien, dækket af Bois de la Haub. 
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I. Afdeling skulle ved landevejen, II. Afdeling ved St.Symphorien og fosfat-fabrikken få i stilling med front 

mod syd, henholdsvis vest. Det hed sig, at der ikke var nogen fare, da der foran os kun var en engelsk kavaleri-

brigade.  4. Batteri kom som det forreste batteri uden problemer i stilling i en frugtplantage ved St. Symphorien. 

5. og 1. fulgte ad en markvej, der førte tæt forbi fabrikken. I. Afdeling havde ingen veje til disposition, men 

måtte fra sydkanten af Havré kører gennem terræn mod en vindmølle ved landevejen.  

Spidsen af  I. Afdeling var netop nået landevejen og 5. Batteri fået i stilling nogle få hundrede meter syd for 

fosfat-fabrikken – så startede glimt efter glimt fra Bois la (33) Haub, og en haglbyge af shrapnels faldt over vore 

batterier. Ved II. Afdeling gik det god, selvom shrapnel kuglerne landede ubehageligt tæt på. Fører for 5. Batteri, 

Hptm. Alex, kunne hurtigt fastslå fjendens position og åbnede ild mod det fjendtlige batteri. Dette havde været 

så uforsigtigt, at det på Bois de Haub kun var sløret mod observation. Nu hjalp hækkene kun i ringe grad mod 

vore granater. Efter nogle få lag indstillede det skydningen. Også 1. Batteri deltog i det videre forløb af bekæm-

pelsen.  

Væsentlig værre var det imidlertid gået I. Afdeling. Her havde de fjendtlige shrapnel ligget i batterierne, og 

havde ved 3. og 6. Batteri kostet betydelige tab blandt mandskab og heste. Men også her lykkedes det hurtigt at 

bringe modstanderen til tavshed. 2. Batteri, der var nået frem uden tab, gik øjeblikkeligt i stilling, hvorefter 

Hptm. Rudloff tog sig af det andet fjendtlige batteri, der ligeledes stod i Bois de la Haub.  Og ligeledes med 

afgørende succes. Ganske vist forsøgte de engelske artillerister på forskellig måde at ramme os, men hver gang 

var nogle få lag tilstrækkelig til at få dem til at afholde sig fra forsøget.  

Havde det ikke være for tabene, kunne man have troet, at man befandt sig under en batteri mønstring på 

Bockhorst. Seletøjet blev taget af de døde og sårede heste, repareret i fornødent omfang, som det under uddan-

nelsen var blevet indøvet, suppleret med, hvad der fandtes færdig på kanon- og ammunitionsvogne, hvorefter 

man med 2 eller 4 span heste gik i stilling.  

Også kolonnens ammunitionsvogne under Hptm. Pueschel opførte sig næsten forbilledlig. Batterier skulle 

have ammunition, og på trods af den fjendtlige ild kørte vogne frem i rolig, langsom galop, og derefter lige så 

roligt tilbage igen. Mange vogne blev liggende, men alligevel kom de næste køretøjer lige så selvfølgelig og 

roligt frem til de beskudte batterier, som var det på en øvelsesplads.  

Infanteriet havde i mellemtiden lagt landevejen, hvor I/24 var i stilling, langt bag sig, og var stødt på fjendt-

ligt infanteri – og dette var ikke så let at nedkæmpe som de to engelske batterier. Fra Mons gik en bred landevej 

mod Maubeuge, hvis grøfter gav de fjendtlige skytter en fortræffelig dækning. At de var placeret her blev først 

konstateret under vores infanteris angreb. Og igen havde I./24 uheld. Der var intet at se (34) fra dens stillinger. 

Men Tommys langtrækkende skud ramte batteristillingerne. Ganske vist beskyttede skjoldet imod dem, men 

hver gang en forlod deres beskyttelse, peb kuglerne ubehageligt tæt på, og flere faldt som offer for disse tilfældi-

ge skud. Hele eftermiddagen forblev I/24’s stillinger et ret ubehageligt opholdssted.  

Det viste sig hurtigt, at infanteriet ikke selv var i stand til at blive herrer over situationen, og anmodede om 

hjælp fra deres søstervåben. Hptm. v. Carlowitz havde allerede forud anmodet om tilladelse til stillingsskifte, da 

han i sin nuværende position ikke længere kunne virke effektiv. Nu fik 6./24 sidst på eftermiddagen til opgave at 

lave stillingsskifte frem til støtte for infanteriets angreb. Som det så ofte i fredstid var blevet indøvet! Hvor tit 

havde der under gennemgang af en sådan øvelse heddet sig, at der ved den valgte fremgangsmåde, hvis det var 

alvor, formodentlig ingen kanon ville nå den nye stilling, da alt mandskab og heste forinden ville være faldet! 

Hptm. v. Carlowitz lod derfor først batteriet kører frem efter en omhyggelig rekognoscering af den nye stilling. 

Men, hvor der ingen dækning er, kan selv den mest omhyggelige opklaring intet stille op. Det måtte altså forsø-

ges om muligt at undgå tab gennem hurtighed og overraskelse. Batteriet gik i stilling i galop mens infanteriet 

forsøgte at påkalde sig fjendens opmærksomhed gennem en heftig beskydning. Det lykkedes også virkeligt at 

komme i stilling uden større tab. Prodser blev hurtigt tømte og hestene forsvandt. Hvad der tusinder af gange var 

blevet indpodet i fredstid med ordene »i dækning!«, og alligevel aldrig var blevet fulgt, var her, hvor kuglerne 

fløj om ørene, ikke nødvendigt for nogen at sige – alle gjorde det helt automatisk.  

Imidlertid kunne ikke alle blive bag de beskyttende skjolde, og allerede under etablering af et observations-

stade opstod der tab. Modstanderen havde hurtigt erkendt, at en ubehagelig ny fjende var rykket ind på livet af 

dem, og forsøgte på alle måder at forhindre, at batteriet kom til skydning. En voldsom infanteriild lå over stillin-

gen, og selvom alle så godt det lod sig gøre, forsøgte at komme i dækning, voksede tabene alligevel skræmmen-

de hurtig. Efter kort tid blev Hptm. v. Carlowitz hårdt såret efter at han havde indskudt batteriet mod de engelske 

skytter langs Maubeuge vejen, og havde givet dem en ilde medfart. Efter ham overtog Oblt. Toedelmann batteri-

et. Men ikke ret længe. Gennem en fjendtlig kugle fandt (35) Regimentets første officer heltedøden. På trods 

heraf fortsatte batteriet sin ild. En tid observerede den 1-års Unteroffizier Hoffer, der med sin fornuft og rolighed 

i sær udmærkede sig, mens Hptm. v. Carlowitz kunne give ordrerne. Det blev imidlertid klart, at 6. Batteri ikke 
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alene kunne blive herrer over situationen. Det var ganske vist lykkedes vores infanteri med støtten fra artilleriet 

at opnå en gunstigere stilling, men en virkelig ildoverlegenhed, som forudsætning for et succesfuldt storman-

greb, kunne det imidlertid ikke opnå. Regimentskommandøren besluttede derfor at bringe endnu et batteri frem 

for at støtte det trængte infanteri. Hertil blev 1./24 udvalgt. Imidlertid forsinkedes stillingsskiftet så meget, at det 

ikke mere kom til virksom indsættelse, da den begyndende mørke satte et stop for yderligere kampe.  

På denne dag var det gået bedst for 4./24 og en deling fra 2:724. Sidstnævnte havde under kommando af 

Oblt. Diestel været tildelt forspidsen, var gået over kanalen sammen med denne, og havde under den videre 

kamp været underlagt I.R. 76. Den havde kunne virke godt uden selv at komme under fjendtlig beskydning. 

Omkring samtidig med, at resten af Regimentet kom under fjendtlig shrapnel beskydning, havde Deling Diestel 

på omkring 1500 meters afstand åbnet ild mod de fjendtlige kanoner, der primært havde været synlige blandt 

husene sydvest for St. Symphorien. Da de fjendtlige batterier senere havde åbnet ild fra Bois la Haub, havde 

også denne deling deltaget i bekæmpelsen.  

Som nævnt var 4./24 gået i stilling i en frugtplantage ved St. Symphorien. Hos den viste det sig igen, at en 

soldat behøver held. Selvom hele situationen for den syntes den mest farlige, skete der den intet. Om fjenden 

ikke havde fundet batteriet under frugttræerne, ikke kunne nå den eller ikke havde batterier til disposition, der 

kunne bekæmpe den, er det naturligvis umulig at sige. Det er i hvert fald en kendsgerning, at 4./24 hele efter-

middagen ikke kom under et eneste sigtet skud. Derimod havde den selv god mulighed for at virke. De fjendtlige 

skyttegrave og stillinger i husene gav et vigtigt og taknemmeligt mål indtil det begyndende mørke satte en ende 

på kampene.  

Generelt var stemningen hos os ikke særlig god den aften. Ganske vist var vi ikke tvunget tilbage, men vi 

havde heller ikke opnået en total sejr. Tværtimod; man imødeså egentlig den kommende morgen med nogen 

bekymring. Og denne stemning forstærkedes (36) med ankomsten af 6./24 og nyheden om deres skæbne og tab. 

De var, som infanteriet under dække af mørket var trukket tilbage, ligeledes trukket ud, men frigørelsen havde 

ikke været uden vanskeligheder da der stadig lå fjendtlig geværild over stillingen. En kanon var blevet efterladt. 

De var senere blevet bjærget af et hold frivillige under føring af Gefreiter Willert. Den hårdtsårede batterichef 

blev båret tilbage gennem den fjendtlige ild til forbindepladsen af batteriets tre 1-års frivillige, Ufftz. Hoffer, 

freiwilliger Eckermann og Ross og Kanonier Höppner. Det var forståeligt, at batteriets tilbagekomst øgede de 

ubehagelige følelser hos os.  

Da modstanderen stadig stod ved Bois la Haub, hvorfra der var udsigt over et stort område, måtte der ikke 

tændes bål i bivuakken. Som resultat var der ingen varm mad, og en tom mave er ikke netop medvirkende til at 

lette stemningen. Havde vi allerede dengang haft gullaschkanoner, havde alle formentlig været i bedre humør.  

Under disse første kampe under felttoget var til alt held den natlige forstyrrelsesild endnu ikke opfundet. Der-

for herskede der i den vidunderlige højsommer nat en næsten fuldstændig stilhed. Men ikke længe. Det varede 

ikke længe før man fra modstanderen kunne hører lyden af hjul, der blev stadig stærkere i løbet af natten. Hvad 

betød det? Sådanne tegn tolkes altid efter hvilken stemning, man er i. Og betegnende for vores var, at dengang 

ikke én eneste, der kom på den tanke, at fjenden ville løbe væk. Tværtimod troede alle, at fjenden bragte for-

stærkninger frem. Alle var indstillet på et fjendtligt angreb næste morgen, og forberedte sig herpå.  

Allerede om natten blev batterierne omgrupperet, men vi kan alle takke gud for, at det ikke næste morgen 

kom til virkelig kamp. Hvis modstanderen virkelig havde haft tilstrækkelig artilleri til rådighed ved Bois la 

Haub, der totalt beherskede hele området, ville batterierne og alt andet være blevet udslettet før de overhovedet 

kunne nå at reagerer. Stillingsskiftet blev påbegyndt omkring kl. 0100, og ved daggry var de dårligt afsluttet. 

Alle stillinger blev i alt hast indrettet så godt det lod sig gøre. Og en anden læresætning om livsfare blev lært lige 

så hurtigt som før at gå i dækning: at grave! Alle gravede på dette tidspunkt som med livet som indsats.  

(37) Det blev lysere og lysere, men ved modstanderen rørte sig intet. Man var naturligvis ret glad over dette. 

Den blev 6, den blev 7 og der rørte sig stadig intet. Så bad og fik Major v. Kranold tilladelse til at ride frem på en 

opklaring.  

Stab II./24 nåede frem til infanteriet, men heller ikke disse vidste noget om fjenden. Han red længere frem og 

fandt endnu ingen spor efter modstanderen. Var han da væk? Så havde vi jo sejret! Og det var virkeligt sandhe-

den. Modstanderen var trukket væk – og meget hurtigt ændres stemningen. Vi havde sejret! 

II./24 fik tilladelse til stillingsskifte fremad. Vejen førte forbi 6./24 stilling fra dagen før, der med de friske 

grave bevidnede de hårde kampe. Næppe var batteriet nået i den nye stilling før en fjendtlig skyttelinje dukkede 

op på omkring 3.000 meters afstand. Og allerede i dette første slag måtte vi klage over, at solen holdt med mod-

standeren. Vi kæmpede med front mod syd, altså mod solen, og dermed var observations mulighederne for os 

langt ringere end for vores modstander, der havde solen i ryggen. Hvem der ikke vil tro, hvilken forskel det gi-

ver, bør en strålende sommerdag stille sig op på en bakke og først kikke mod solen og derefter den modsatte vej. 
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Man kan med solen i ryggen se mennesker og genkende genstande på over den dobbelte afstand. Det kunne 

derfor ikke med fuldstændig sikkerhed afgøres, om der var tale om engelske skytter eller tyske.  For under alle 

omstændigheder at undgå, at beskyde egnet infanteri, tillod Major v. Kranold ikke, at 5./24 åbnede ild, selvom 

de meldte, at det drejede sig om englændere. Da det til sidst kunne fastslås, at det ikke på nogen måde kunne 

være tale om tyske tropper, var Tommy allerede i sikkerhed. Det må have været fjendens bagtrop.  

I løbet af formiddagen blev I. Afdeling også trukket frem. Bortset fra, at batterierne lagde strøild skråt til høj-

re for os langs en af modstandernes tilbagegangs veje, kom batterierne ikke mere til indsats. Regimentet blev 

imidlertid i stillingen indtil den sidst på eftermiddagen modtog ordre om at rykke i kvarter. Det var stadig en 

lang march, så mørket nåede at indhente os undervejs. Naturligvis kørte en af infanteriets vogne igen fast, og 

kunne først med et forspan fra 5. Batterie igen bringes flot. Herigennem opstod et betydeligt stop og marchko-

lonnen (38) brudt op. Trods de dårlige veje og det tætte mørke, blev der kørt efter i trav. Og ganske rigtig! Ved 

en bro stødte to ammunitionsvogne fra 5./24 ind i hinanden, og den ene faldt ned ad en skråning og ned i vandet.  

Gudskelov kostede uheldet ikke menneskeliv. Sidst på aftenen nåede Regimentet sine landsbykvarterer i 

Noirchain, og dermed var slaget ved Mons afsluttet.  

Vores Regiment kunne med den beståede ilddåb vel være tilfreds. Hos mange af os fik de første fjendtlige 

skud vore hjerter til at banke i vild ophidselse, men disciplinen og frygten for at blotte sig foran kammeraterne, 

holdt alle ængstelige følelser i skak. I det store hele – naturligvis bortset fra de smertelige tab – var det ydre 

billede som »de store slag« under øvelsernes regelmæssigt havde udspillet sig. Slaget ved Mons blev imidlertid 

også næsten det eneste, der fulgte fredstids praksis. Det viste sig meget hurtigt, at krigens virkelighed stillede 

væsentlig andre udfordringer, end de mest grundige reglementer havde kunnet forestille sig det. Især genforsy-

ningen med ammunition ændrede sig i løbet af krigen meget forskelligt fra, hvad der i fredstid var indøvet.  
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Ind i Frankrig 
 

Den 25. august forblev Regimentet i første omgang i deres kvarterer, og timerne blev af mennesker og heste 

udnyttet til grundigt at hvile ud. Da der i området var rigeligt med kvæg og frugter, lod forplejningen intet tilba-

ge at ønske. Hen under aften kom ordren til afmarch. På vores venstre flanke lå det endnu ubesejrede Maubeuge. 

17. I.D. måtte derfor ikke yderligere deltage i eftersættelsen af englænderne, men derimod omringe fæstningen 

på dens vestlige side. Omkring kl. 21 overskred vi under marchen mod Maubeuge den franske grænse. Omslut-

ningen af fæstningen var i første omgang en forpost stilling, og derfor var 2. og 5. Batteri underlagt henholdsvis 

Regiment 76 og 75. Som hovedreserve for divisionen skulle resten af Regimentet, sammen med 34. Inf.-Brig. gå 

i hvil ved Ferme Les Trois Maisons. Natten var buldrende mørk, og til gården gik kun en snoet vej, så bare det at 

finde vej var vanskelig, og med få minutters mellemrum gav der et stop i kolonnen. Omkring kl. 23 var alle 

batterier endeligt nået frem, og i lyset af (39) alle former for lygter blev der funden en stor havremark, hvor den 

høstede og skokkede havre kun syntes at vente på vores heste. Også gården blev fundet til sidst. Bygningen, hvor 

Staben II./24 skulle i kvarter, måtte åbnes med magt. Først blev der banket på døren og på fransk og tysk forlangt 

døren åbnet, men intet rørte sig. Alle døre og vinduer forblev lukkede. Var der virkeligt ingen derinde, elle lure-

de den onde fjende på vores indtrængen? Til sidst fik man åbnet et vindue, og med spændt revolver kravlede den 

første ind og åbnede døren indefra. Huset var virkelig tomt, endda tømt for det meste af husgerådet. Det var 

imidlertid stadig et tag over hovedet. Midt på natten faldt pludseligt et skud i lejren! Så endnu et, og på en gang 

var et vildt skyderi i gang, så hele bivuakken blev ophidset. Efter et kvarter faldt det hele af sig selv til ro igen. 

Angivelig skulle der i 4./24 bivuak være skudt, men hverken mand eller hest var blevet såret. Mon ikke en ner-

vøs mand havde set eller hørt et spøgelse? Gudskelov kostede skyderiet ingen tab. 

Den 26. august rykkede 1./24 ud med I./76 til bevogtning af broen over Sambre ved Aymeriers og Aulnoye. 

Også resten af Regimentet blev indsat for at kunne yde støtte til det infanteri, der var sat i stilling.  

Da der for alvor blev forventet et fransk udbrudsforsøg, traf man de nødvendige forholdsregler til et forsvar. 

For første gang under krigen gravede batterierne sig planmæssigt ned, dvs. hvad man på dette tidspunkt anså for 

at grave sig ned; man gravede en kanondækning og mandskabshuller til højre og venstre for lavetsvansen, sådan 

som det var angivet i reglementet. Imidlertid var arbejdet dårligt færdig før batterierne måtte foretage stillings-

skifte. Fra den erobrede Fæstning Namur ankom stadig mere tyske tropper, så omslutningen af Maubeuge kunne 

gøres endnu tættere. Den 26. om aftenen flyttede Regimentsstaben til Château d’Aubignies og batterierne til 

bakkerne øst og sydøst for Audignies. Men heller ikke her skulle vi blive længe. Den 27. august blev 17. I.D. 

afløst af reserveenheder og returnerede til 1. Armee. Der fulgte i den mørke nat en længere march ad den snorli-

ge vej gennem Morval-skoven. Hvem der i 1918 endnu var ved Regimentet, genså vejen under totalt ændrede 

omstændigheder. Under denne endeløse (40) natmarch opdagede mange, at man i skridt ganske udmærket kan 

sove på ryggen af en hest eller siddende på en sprodse. Først kl. 4 om morgenen kom vi i bivuak – I. Afdeling i 

Bousies, II. Afdeling i Fontaine-aux-Bois. En tæt tåge lå over området, og fuld af vrede opdagede man først efter 

at den var forsvundet, at der i umiddelbar nærhed af bivuakområderne lå flere uopdagede og ubelagte gårde. Så 

hård som den 27. havde været, så let var den 28. august. Efter en kort march kom vi om eftermiddagen i helt 

gode kvarterer – I. Afdeling i Escaufuourt, II. Afdeling i st. Benin. Fra disse landsbyer var alle indbyggere flyg-

tet og kom først i løbet af dagen tøvende tilbage. Den engelske general havde befalet rømningen, angiveligt fordi 

tyskerne slog alle indbyggere ihjel! Netop fordi alle huse var tomme og forladte, var alle indvendig behandlet ret 

hårdt, tilsyneladende af englænderne, og igen og igen forsikrede indbyggerne om krigen: »grand maleur pour 

vous, pour nous, tout le monde!« 

1. Armee havde i mellemtiden uden os, for anden gang slået englænderne afgørende, denne gang ved le Ca-

teau, og tvunget til flugt. Som resultat gik det den 29. august igen fremad i iltempo. Efter en lang march nåede I. 

Afdeling Marteville og II. Afdeling til Vermand, hvor der blev indkvarteret. Hele dagen havde man fra venstre 

kunnet hører kraftig kanontorden. Tilsyneladende stod vores venstre nabo, 2. Armee, i hårde kampe, men dette 

bekymrede os foreløbigt ikke. Og da vi efter en næsten 40 km lang march allerede om eftermiddagen gik i kvar-

ter, kunne mand og hest hvile ud efter anstrengelserne med god forplejning. Så kom der pludseligt om natten 

alarmering. Befaling var af Division blevet udgivet i en forstad til St. Quentin, hvoraf fremrykningen skulle ske 

»ad den gamle romervej« gennem Holnon skoven. Allerede den 29. havde Regimentet marcheret ad en gammel 

romervej, som af franskmændene var vidunderlig vedligeholdt, og derfor håbede alle igen på en god vej. Des-

værre var det helt anderledes, som det hurtigt blev fastslået af »Max og Moritz« 1). Efter slaget ved Mons havde 

»Max og Moritz« meldt sig til 4./24 som »forsprængt fra enhed«. Det var 76’ere – ægte drevne Hamburger 

                                                           
1) Den tyske udgave af »Knold og Tot«.   
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knægte, glimrende anvendelige til rekvireringer, ikke mindst fordi den ene var chauffør med egen automobil, 

som han efter efter egne oplysninger havde fundet »efterladt langs vejen« (41) og igen havde fået gang i. Max og 

Moritz opklarede altså nu »Romervejen« med deres bil, der i virkeligheden viste sig blot at være en elendig 

markvej. Resultatet var da også, at de hurtigt hverken kunne komme frem eller tilbage, og at deres køretøj fuld-

kommen spærrede den i forvejen smalle vej. Ufremkommeligheden langs vejen viste sig imidlertid for alvor 

først, da batterierne nåede stedet, hvor køretøjet hindrede enhver yderligere fremrykning. Med en ublid behand-

ling blev bilen herefter af kraftige artillerister smidt ind i skoven for igen at gøre vejen fri. Det var derfor svært at 

beskrive forbavselsen hos II. Afdeling, da Max og Moritz kort efter St. Quentin kørte forbi afdelingen i en ny bil 

og meldte sig tilbage. Dette køretøj ydede herefter i en tid god nytte ved Regimentet, indtil Max og Moritz en 

dag lige så pludseligt, som de var dukket op, igen forsvandt.  

17. I.D. skulle lukke et hul, der var opstået i fronten af 2. Armee. Af den grund gik vores Regiment i stilling 

ved Homblières, og da fjenden ikke viste sig, blev tiden brugt til at lave mad.  

I mellemtiden bedredes situation ved 2. Armee. Der var ikke længere risiko for et gennembrud. Det drejede 

sig igen om endegyldigt at bringe franskmændene til tilbagetog. Af samme grund modtog artilleriet nu befaling 

om indsættelse. I den gloende middagshede gik hele 17. Feldartillerie-Brigade i en lang kolonne frem til bakker-

ne stik vest for Oise ved Origny [-Ste-Benoite] og her i stilling. Trods alt hastværk var det alligevel for sent. 

Franskmændene var allerede nået udenfor rækkevidde. Altså videre fremad. Batterierne fik tilladelse til at rykke 

frem batterivis. Resultatet var naturligvis, at alle ville være først fremme, og det kom til en gevaldig prop ved 

Oise-broen i Origny, da der her også var dele af andre korps. II. Afdeling kom først over broen. Til denne havde 

Major v. Kranold i mellemtiden rekognosceret for en stilling omkring 4 km øst for Origny, som nu blev tildelt 

batteriførerne. Netop som batterierne ankom til stillingerne, begyndte modstanderen at lægge den opklarende 

stab under ild. Der blev hurtigt sprodset af, men der var intet at se til det fjendtlige artilleri. Heldigvis indstillede 

han da også hurtigt ilden, uden at den havde anrettet skader. Derimod kunne vore batterier med tydelig resultat 

lægge fjendtlige kolonner, der var under tilbagetrækning, under ild. Franske skytter forsøgte endda et mindre 

modangreb (42), som imidlertid hurtigt blev standset af artilleriild. Efter endnu et stillingsskifte fremad blev 

landsbyen Pleine Selve beskudt, som af franskmændene måtte passeres. Så måtte skydningen indstilles af man-

gel på mål. I. Afdeling var blevet holdt tilbage efter at have passeret broen, og var gået i beredskab få kilometer 

sydøst for Origny. Da de her kom under fjernild, som endda kostede tab, trak de sig nogle hundrede meter tilba-

ge.  

Om aftenen lå hele Regimentet i bivuak ved Lucy og marcherede næste morgen til Urvillers og Itancourt på 

den anden side Oise, der ikke var så kraftigt belagt med enheder. Dagen blev anvendt til at bringe hestenes be-

slag i orden, men også skomagere og skræddere var travlt optaget. Efter ordre fra division skulle vogne stilles til 

rådighed for infanteriet til transport af oppakning, et tegn på, at fremrykningen skulle forceres. Denne udsigt fik 

alle tidligt til ro.  

Den 1. september fik der allerede tidligt videre. Ved Chauny måtte vi holde en længere middagspause, da 

franskmændene havde sprængt broen over Ouse og vore pionerer endnu var i gang med at sætte den i stand igen. 

Hverken mandskab eller heste var utilfredse med denne pause, da der i Chauny endnu var store forråd af lev-

nedsmidler, og der i de omkringliggende gårde var rigeligt med havre til vore brave heste. I et hus i nærheden af 

vores bivuakplads boede en kvinde fra Alsace: to af hendes brødre var i den franske og en i den tyske hær. Med 

hvilken ambivalent følelse har hun ikke kikket på vore kanoner.  

Fremrykningen blev fortsat sidst på eftermiddagen, og først ved Bichancourt gik II. og ved Marielle [for-

mentlig Marizelle] I. Afdeling i hvil. Næste morgen blev der ikke startet tidligt op. Alligevel blev den 2. septem-

ber for soldaterne måske den mest anstrengende dag siden krigens begyndelse. Trods gloende hede marcherede 

batterierne 53 kilometer, og hvad det betyder ved kun den, der selv deltog i marchen. Over Folembray forbi de 

højtragende ruiner af det gamle Coucy-le-Château, over Soissons gik det til Blancy og St. Remy, hvor der blev 

slået en kort nat-bivuak.  

Den 3. september gik på samme måde. March og atter march var parolen. Denne dag bragte marchen os til 

Donneil og Chezy på Marne. Denne dag mærkede vi også igen noget til modstanderen. Vores middagsrast ved 

Boureige blev ret ubehageligt forstyrret af en fransk flyver der nedkastede store mængder (43) af flyverpile over 

os, lykkeligvis uden at anrette alvorlige skader. Et haubits batteri fra 60’erne forsøgte at hente den ned, men for 

første gang erfarede vi, at det ser langt lettere ud at skyde et fly ned, end det i virkeligheden er. 

Bonneil ligger på nordsiden af Marne og dens indbyggere var hovedsageligt vinbønder. Selvom der for II. 

Afdeling kun var en gård til rådighed, kunne der til hvert batteri udleveres over 100 flasker rødvin – og alligevel 

måtte flasker efterlades uberørt. 
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Den 4. september var I. Afdeling, som også dagen før, i forspidsen, og skulle egentlig dække divisionens 

overgang af Marne. Da imidlertid tæt tåge i de tidlige morgentimer forhindrede enhver sigt, blev de udpegede 

stillinger ikke anvendt, men marchen tiltrådt med det samme. Denne fik over Disson til Artonges. Sydøst for 

dette sted blev fransk infanteri synlig. I galop gik afdelingen i stilling ikke langt fra landsbyen la Ville-aux-Bois 

og åbnede ild mod fjenden. For bedre at kunne virke blev 3. Batteri trukket frem i en ny stilling på Højde 301. 

Da det fjendtlige infanteri forsvandt ind i en skov, blev  kanonerne, der på den samme måde som i første stilling, 

var synlig på lang afstand, trukket tilbage bag bakken, mens de øvrige batterier gik i stilling sydvest for Mont-

frabert. Fjendtligt artilleri beskød kort efter afdelingens forladte stillinger, som vi havde set var rekognosceret af 

et fly. Ilden blev ikke besvaret af os. 

Også II. Afdeling gik i stilling, men kunne kun en kort overgang tage en bagagekolonne under beskydning, 

dog med synligt resultat. Som vores infanteri omkring kl. 14 trådte ud af den store skov syd for Autreges, kom 

en fjendtlig kolonne, der fra nordøst marcherede i retning af Montmirail, til syne. Denne gang var II. Afdeling 

forrest. 6. Batteri kørte øjeblikkeligt i stilling og tog kolonnen under ild, der hastigt gik i opløsning og forsvandt 

fra vejen. I mellemtiden gik 4. og 5. Batteri i stilling; også de kunne lægge ild over et fjendtligt batteri og baga-

gekolonne under forskydning. Kort efter sendte franskmændene enkelte 15-cm granater retur, der ganske vist 

faldt betænkeligt tæt på batterierne, men ikke forårsagede skader. I. Afdeling var blevet standset i skoven, da de 

ikke var nødvendige til beskydning af de retirerende franskmænd. Endnu (44) samme aften marcherede hele 

Regimentet til Fontenelle da den den følgende morgen meget tidligt skulle være i stilling ved Bailly, for herfra at 

dække divisionens overgang af Petit Morin. Batterierne gik i bivuak omkring midnat, men måtte allerede kl. 5 

rykke ud igen for at nå deres stillinger. De kom ikke til indsættelse – også dette område blev frivilligt rømmet af 

modstanderen. I. Afdeling var igen del af forspidsen. I det uoverskuelige terræn, og for ikke at miste forbindel-

sen til det fremrykkende infanteri, marcherede afdelingen i modstrid til en udsendt ordre, langs en forud rekog-

nosceret akse mod Montrobert og herfra mod Lanye. Nord for denne lokalitet blev der fra Højde 214 observeret 

en fjendtlig kolonne og herfra taget under en virksom ild. På samme måde blev et fjendtligt batteri, der netop var 

ved at gå i stilling, nedkæmpet af vores 2. Batteri. I mellemtiden begyndte imidlertid også dette en heftig ild, der 

skulle støtte et fjendtligt infanteriangreb. Hovedstyrken havde ikke rettidigt bemærket, at forspidsen igen var 

begyndt fremrykning og havde fået et flere kilometer stort forspring. Da desuden Regiment 76 som del af for-

spidsen, havde indsat betydelige dele i et omgående angreb på modstanderen, var der i fronten ikke tilstrækkelig 

infanteridækning. Da nu fjendtligt infanteri trængte frem nogle få hundrede meter fra batterierne, måtte disse 

trækkes omkring 1.000 meter tilbage. I mellemtiden nåede hovedstyrken frem og fik hurtigt situationen under 

kontrol; modstanderen havde imidlertid kunnet bjerge sit batteri. Efter nogle timers hvil blev fremrykningen 

fortsat. Forspidsen, herunder I. Afdeling gik i kvarter i Esternay, hvortil de først ankom ved mørkefald. II. Afde-

ling lå med dele af hovedstyrken i Champguyon. 
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Regimentet i Marne slaget 
 

Den 6. september skulle være IX. Armeekorps’ første hviledag. Vi var den sydligste del af hele den tyske 

hær, og afvente ankomsten af endnu et korps for ikke alene at blive angrebet af en overlegen styrke. Men det 

skulle gå anderledes! Marshal Joffre, den franske øverstkommanderende, havde befalet den franske hærs (45) 

tilbagetrækning til linjen Verdun – Paris da den stærke højre fløj af vores hær havde omgået og presset venstre 

del af den fransk-engelske hær tilbage. I den befalede linje skulle den franske hær omgrupperer. Da ydermere 

den tredje af centralmagterne, Italien, havde brudt traktaten og forblev neutral, kunne den franske hær, der i 

Alperne stod til forsvar mod Italien, frigøres til indsættelse mod de tyske styrker. Vore flyvere havde allerede i 

flere dage meldt om en livlig jernbanetrafik, primært fra syd og øst mod Paris. Og nu blev gåden udløst. Om-

grupperingen af den franske hær var tilendebragt og den 6. september af Joffre fastsat som den første angrebs-

dag.  

I forspidsen bivuak ved Esternay herskede en behagelig tilværelse. Endeligt var der for en gangs skyld tid til 

en rolig og udstrakt morgenmad, til en grundig rengøring af krop og beklædning, og oven i købet var der om 

aftenen den 5. september ankommet rigelig med feltpost. Forså vidt, at man ikke sov, var alle beskæftiget med at 

gøre sig det behageligt og muntert. Så lød der pludseligt et brag fra fjendesiden, som et skud – og få sekunder 

senere brølede en 15-cm granat ned i I. Afdelings bivuak. Og det blev ikke ved den ene. Skud efter skud buldre-

de i morgenidyllen, som hurtig og grundigt blev ødelagt. Hestene blev vilde af de eksploderende granater, rev sig 

løs fra deres staldliner og stormede som vilde gennem bivuakken. Folk forsøgte at holde dem tilbage, men for-

gæves! I løbet af 5 minutter var samtlige heste, med undtagelse af nogle få fra ammunitionskolonnen, væk, og 

afdelingen ude af stand til at flytte sig! Det franske overfald var fuldstændig lykkedes. Og dette til trods for at 

divisionens forposter stod på bakkerne syd for den lille flod, og selvom kavaleriet endnu tidligt på morgenen 

havde meldt, at modstanderen stadig var under tilbagetrækning! 

Batteriernes kanoner ble nødtørftig bragt i stilling og besætningerne gravede sig ned bag dem. Men uanset, 

hvor intensivt batteriførerne søgte, var der intet at se til fjenden. Byen Esternay ligger langs Grand Morin. Dalen 

omkring denne lille flod er temmelig dyb, så det herfra ikke er muligt at se, hvad der befinder sig på de omkring 

liggende bakker. Dertil kommer, at sydsiden af Grand Morin – på samme måde som de sydligt tilstødende bak-

ker – er ret kraftig bevokset, og hvor der ikke var skov, var der talrige hække og buskadser – altså et terræn, der 

er meget gunstig for en angriber, men i den grad ugunstig for et forsvar, der først opdager fjenden, når han er 

inde på ganske kort afstand.  

(46) I II. Afdelings bivuak herskede om morgenen kl. 7 den samme fred, som hos I. Afdeling, da lyden af ka-

nontorden pludseligt kunne høres i retning af forspidsen. Endnu anede man intet ondt, men det begyndte for flere 

at dæmre, at det med en hviledag måske kunne blive tvivlsomt. Så kom efter få minutter først en, så flere, så 

mange usadlede heste jagende ad vejen fra Esternay, og heraf anede man, at I. Abteilung havde været ramt af en 

ulykke. Næsten samtidig blev alarmsignalet blæst. Med størst mulig hastværk spændte batterierne for; endnu 

hurtigere må det ske for afdelingsstaben og batteriførerne, da de skulle nå at rekognoscerer for batteriernes stil-

linger inden disse nåede stillingsområdet. Da de nåede de sidste bakker nord for Grand Morin gik det staben ved 

II. Abteilung præcist, som det var gået I. Abteilung: uanset hvor meget de anstrengte sig, kunne de intet se. Man 

kunne hører det fjendtlige artilleri og man kunne se nedslagene, men der var hverken ildskær, røg eller mulig 

fjendtlig observationsstade at se. Snart efter nåede batterierne frem og gik i stilling. I mellemtiden var der opnået 

kontakt til Infanteriet (I.R. 76), der lå på den anden side af floden. De havde nået bakkerne syd for floden, men 

var ude af stand til at komme længere. På anmodning herfra blev bestemte terrænområder, hvor fjenden måtte 

befinde sig, lagt under ild. Der var stadig intet at se da det fjendtlige infanteri, der formentlig stadig havde 

skrækken fra de sidste tre ugers forløb i kroppen, gik ikke til angreb. Sådan gik time efter time. Da der omkring 

middagstid stadig ikke var opnået bedre virkningsmuligheder for vore kanoner, blev 5. Batteri udset til at for-

skyde til den anden side Grand Morin. Major v. Kranold og Hptm. Alex red i forvejen for at rekognoscerer for 

stillinger. Selvom der overhovedet ikke var noget at se til franskmændene, blev staben mødt af en kraftig M.G., 

gevær og artilleriild, der aldrig er forsvundet fra deltagernes hukommelse. Det var ikke muligt at finde en dækket 

stilling til et feltartilleri batteri. Det var heller ikke muligt at få i åben stilling, da vores infanteri lå kun lidt syd 

for vejen fra Esternay mod nordvest, og fra denne stilling heller intet kunne se. I mellemtiden havde 5. Kompa-

nie spændt for og var nået frem til Esternay uden tab, selvom de havde måttet kører frem fuldt synlig for fjenden. 

I byen kom de under kraftig beskydning, men husene gav dog så megen beskyttelse (47), at der kun var få tab. 

Da en indsættelse syd for floden var udelukket, returnerede batteriet til dens gamle stilling.  

I mellemtiden forsøgte franskmændene at omgå vores venstre flanke. Da modstanderen tilsyneladende ikke 

vovede et frontalt angreb, blev 4. og 6. Batteri trukket ud af deres stillinger for at kunne virke med front mod 
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venstre flanke til venstre bag deres hidtidige stillinger. Der udnyttes en ildpause i den franske beskydning for at 

udfører stillingsskiftet. Da prodserne fra 4./24 ankom, meldte Wachtmeister Merkens til Lt. v. Schleicher, at 

begge hans heste og hestepasseren var faldet. De snakkede endnu sammen da Reservist Wegner med ordene: 

»Hr. Løjtnant, jeg har stadig en snaps!«, tilbød Lt. v. Schleicher, som nyheden gik meget nær, sin feltflaske. 

Lieutnant Schleicher havde dårligt drukket og rakt feltflasken tilbage, da en granat slog ned i det træ, under hvil-

ken gruppen stod. Virkningen var forfærdende. Lt. v. Schleicher blev kastet til jorden med et dødeligt sår i hove-

det, forrideren på 2. kanon, Kanonier Henk (der netop var ankommet til skovkanten) kastet af hesten med sår i 

nakken, mens mellemrideren, Kanonier Pohlmann blev ramt i låret. På den måde havde denne granat givet en af 

kammerater og undergivne afholdt officer og med ham en tapper kanoner, soldater døden. Kanonier Pohlmann 

slap ganske vist med livet i behold, men franskmændene måtte amputerer hans ben efter at han var blevet taget 

til fange. Unteroffizier d.R. Junghans placerede den faldne officer på sin kanon for at bringe ham med tilbage, og 

i en skovkant gravede folkene med tungt hjerte deres faldne fører hans sidste hvilested. Så var han virkelig faldet 

på grund af et hovedskud, som han hele tiden havde forudsagt! Selvom han var dybt overbevist om sine forud-

anelser, havde han aldrig forsøgt at undgå fare; et lysende forbillede indtil sin død.  

Næppe var batterierne nået frem til deres nye stillinger før Feldartilleri-Brigaden fra VII, vores venstre nabo-

korps, dukkede op på slagmarken til støtte for os. De havde næsten udelukkende tilbagelagt de næsten 20 kilo-

meter i galop eller skarpt trav. Den blev nu indsat på den truede venstre flanke, mens II. Afdelings batterier igen 

måtte returnerer til deres oprindelige stillinger – mismodige, da artilleristerne ikke kendte grunden til disse man-

ge stillingsskift. Da samtidig modstanderen hold sænkningen bag vore stillinger (48) under kraftig artilleriild, var 

betydelige tab desværre også uundgåelige. I mellemtiden var det blevet aften uden at det var lykkedes fjenden at 

tvinge os til tilbagetrækning. Tidspunktet var kommet til at bjærge I. Afdelings kanoner. Det lykkedes med hjælp 

fra II. Afdelings prodser, og den urokkelige fører for ammunitionskolonnen, Hptm. Pueschel, som under fortsat 

fjendtlig beskydning, lod seletøj lægge på de få resterende heste og spænde for vognene. Disse blev enkeltvis 

kørt tilbage til bag Champguyon, og samlet her, mens seletøj og anden udrustning efter mørkefald blev hentet 

ind fra bivuakpladsen. Uden pauser blev der hele natten arbejdet på at bringe orden i de sammenblandede enhe-

der, og da der så ankom 80 heste fra en artilleri-ammunitions-kolonne og de i mellemtiden indfangede dele af de 

løsrevne, lykkedes det til sidst at kunne spænde mindst fire heste for hver kanon og ammunitionsvogn. Takket 

være denne pligtopfyldende indsats fra alle officerer, underofficerer og mandskab, var derfor I. Afdeling trods 

dens ufortjente hårde skæbne, tidligt på morgenen den 7. september, igen at være fuld operationsklar.   

II. Afdelings batterier forblev i stilling hele natten. Kamplarmen var forstummet, men landsbyerne i området 

brændte og oplyste som rigtige fakler det uhyggelige mørke. For effektivt at kunne støtte infanterier, fik II. Afde-

ling tidligt på morgenen den 7. september ordre til at sende et batteri over Grand Morin og om nødvendigt place-

rer den i selve skyttelinjen. Da Hptm. Alex allerede kendte terrænet, blev 5./24 udset til denne opgave. Ordren til 

forskydning var imidlertid nået så sent frem, at det i mellemtiden var blevet helt lyst som batteriet ankom ad 

vejen vest for Esternay, hvor den skulle gå i stilling. Alligevel lykkedes indrykningen uden tab. Kanonerne blev 

placeret i en have og omhyggeligt skjult under grene og buskads. Som det blev lyst, startede kampen igen. Snart 

begyndte fjendtlige skyttelinjer at dukke op i 5./24’s virkningsfelt, men denne gang kunne batteriet i det mindste 

se fjenden, og kunne derfor holde det fjendtlige infanteri nede med en virkningsfuld ild. Når enkelte franske 

grupper eller delinger foretog et kort spring fremad, lå shrapnel ild hurtigt over dem, og de mange rødklædte, 

ubevægelige skikkelser på marken viste, at at 5./24 ikke kun forstod at skyde, men også at ramme. Så kom, om-

kring kl. 0600, befalingen til tilbagetrækning af afdelingen. Hele (49) IX. Korps skulle påbegynde tilbagetræk-

ning. Adjudanten ved II. Afdeling red frem for at overbringe 5. Batteri denne ordre, og da batteriet var underlagt 

I.R. 76, meldte han også i forbifarten denne ordre til kommandøren for Regiment 76, hos hvem også kommandø-

ren for 33. Infanterie-Brigade opholdt sig. Disse blev ude af sig selv. Ganske vist havde den 6. september været 

en hård dag for infanteriet, men de følge sig på ingen måde besejret, men havde tværtimod både evne og vilje til 

den 7. september at angribe. Men ordren måtte naturligvis følges. Var 5./24 uden tab nået ind i stilling, ventede 

der dem nu den uendelig vanskeligere opgave, muligst uskadt igen at frigøre sig og gå tilbage. Hver kanon måtte 

af mandskabet trækkes omkring 300 meter tilbage over åben mark før de kom i dækning, og dermed havde mu-

lighed for at spænde prodserne for. Mens Hptm. Alex med de resterende pjecer indsatte hurtigild mod de franske 

skytter, blev den ene kanon efter den anden bragt bagud. Og det lykkedes. Heller ikke ved denne lejlighed miste-

de batteriet en eneste mand eller hest. At batteriet fra denne åbne stilling i to timer med godt resultat havde kun-

net virke, skyldtes uden tvivl for en stor del den dygtige føring af batteriet. Det viste imidlertid også, at det vidt 

berømte franske artilleri denne morgen enten sov for længe eller blot ikke så, hvad det burde have set. Velbehol-

den nåede batteriet tilbage til dens afdeling.  
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Og så blev tilbagetrækningen påbegyndt. Frigørelsen fra fjenden blev gennemført uden vanskeligheder; han 

fulgte ikke efter, hvilket igen var et tegn på, at han ikke anså sig som sejrherrer. Som i fredstid formeredes divi-

sionens marchkolonner, blot denne gang desværre uden forspids, men med bagtrop. Omkring middagstid blev 

der holdt et tretimers hvil ved Marchais-en-Brie. For første gang i to dage kunne enhederne lave mad og fik igen 

tilstrækkelig og god varm forplejning. Pausen fik uden indgriben fra fjendens side. Om aftenen skulle Regimen-

tet være gået i stilling ved Pertibout for i alle tilfælde at være parate. Mørkefald forhindrede imidlertid dette, da 

det i mørke ikke var muligt at rekognoscerer for stillingerne.  

Var var det sket? Hvorfor trak vi os ubesejret tilbage? Under fremrykningen mod syd havde 1. Armee efter-

ladt IX. Reservekorps ved Ourc q nord for Marne til sikring mod Paris (50). Denne blev 6. september angrebet af 

langt overlegne kræfter fra Paris, men alligevel afvist alle angreb. Den truedes alligevel af omslutning, og der-

med var de øvrige korps under 1. Armee, der stod syd for Marne, kommet i en betænkelig situation. Da samtidig 

det antal tropper, franskmændene overførte fra Paris, voksede time for time, måtte 1. Armee befale en tilbage-

trækning. Men denne tilbagetrækning skulle ikke være endegyldig! Efter at korpsene syd for Marne var nået 

tilbage, havde 1. Armee til hensigt at gennemfører et stort sving til venstre, hvorunder IV. Reservekorps blev 

stående og senere selv mod nord omgik de angribende franske enheder. Hvis man under et krigsspil i fredstid 

havde truffet en sådan beslutning, ville man have ment, at det ville være helt umuligt at gennemfører i praksis. 

Det drejede sig jo ikke kun om kæmpende enheder, men også om et utal af bagage, forplejnings og ammuniti-

onskolonner, som dækkede vejene bag armeens front. Også disse måtte fuldstændig blandes og omdirigeres. 

Men hvad der syntes næsten umulig, lykkedes alligevel uden væsentlige forstyrrelser, takket være den i den 

mindste detalje udfærdigede plan, og de tyske troppers jernhårde marchdisciplin.  

Den 8. september bragte på ny en endeløs march i stegende hede. Da det angrebne og hårdt kæmpende korps 

behøvede hjælp så hurtigt som muligt, blev marchen allerede påbegyndt kl. 0300. I Château-Thierry var der et 

længere hvil, og da der de sidste dage ikke havde været mulig at gennemfører en regelmæssig forplejning, blev 

der her rekvireret levnedsmidler, hvad der kunne fremskaffes. I den stærke hede blev marchen herefter fortsat. 

Efter en march på mere end 40 km skulle Regimentet få i bivuak i en lille skov i nærheden af la Ferté-Milon. II. 

Afdelings batterier var netop under indrykning på deres bivuakplads da der pludseligt blev råbt: »Fjendtligt ka-

valeri!« Kampbagagen, der efter en vending var kommet i spidsen for afdelingen, gennemførte hastigt en ny 

vending, hvorunder to vogne kørte i grøften og væltede. I sidste øjeblik fik Hptm. Crustus sat 6. Batteri i stilling 

og nåede endda også at afgive enkelte skud mod fjenden – så var den vilde jagt allerede forbi. 4. og 5. Batteri 

nåede også at sprodse af, men kom ikke til skydning, da en bakkekam dækkede den angribende eskadron. Da 

modstanderen foretrak lige så hurtigt igen at forsvinde, som de var ankommet, kom han temmelig uskadt derfra. 

Desværre havde deres attake kostet en artillerist livet, mens to andre var kommet til skade, da bagagevognene 

væltede.  

For dem, der ikke umiddelbart var involveret, var det et vidunderligt syn at se de franske kyrassiere i deres 

farvestrålende uniformer og med vejende hjemduske, i fuld karrierer stormede frem mod batteriet, og så, da de 

var vendt om og kom under geværild, i samme tempo, dybt dukket over hestene, jagede tilbage i skoven.  

I mellemtiden var I. Afdeling allerede under fredelig madlavning i deres bivaukområde. Da imidlertid også 

andre dele af 17. I.D. på samme tid som II. Afdeling, var blevet angrebet af den fjendtlige eskadron og desuden 

to fjendtlige beredne batterier skulle befinde sig i området, gik også I. Afdeling i stilling på deres bivuakplads. 

Det var – som sidebemærkning – det eneste sammenstød med fjendtlig kavaleri, som Regimentet oplevede under 

hele krigen.  

Med en fredelig bivuak var det for denne dag forbi. Ydermere havde en tilfangetagen fransk kyrassier-

løjtnant udtalt, at der i den store skov ved Villers Cotterets, der begynder umiddelbar nord for la Ferté Milon, 

skulle opholde sig en hel fransk kavaleri-division. Der måtte derfor ikke engang tændes bål i området, så endnu 

engang faldt den varme forplejning ud. Den lille by La Ferté-Milon ligger i en dybt nedskåret dalkeddel. Da 

gadebelysningen svigtede, var der fra Division givet ordre til, at der bag alle vinduer ud mod gaden, skulle stilles 

et lys. Fra de omkringliggende bakker gav det stedet et ejendommeligt munter og festlig skue, og da så omkring 

kl. 22 ydermere 1. Armees hovedkvarter gjorde sin ankomst i en lang række af lastbiler med lysende forlygter, 

gav det et billede som det der kan have foresvævet mange freds-krigsforfattere.  

Næste morgen gik det allerede kl. 0300 igen videre, så det blev så som så med nattesøvnen for mennesker og 

dyr. Vi havde stadig en lang march foran os før vores korps (52) – som det hidtil var blevet meldt – kunne om-

slutte venstre fløj af modstanderen. I total mørke fik det først stejlt ned ad bakke til byen, så gennem smalle, 

snoede gader, og så igen op ad de stejle skråninger på den anden side. Fremme i skoven var der ingen brede, 

dejlige veje til vores disposition, kun en smal skovvej, der gjorde marchen overordentlig vanskelig.  
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Omkring kl. 8 gik Regimentet i stilling ved Gondreville. Modstanderen havde på dette sted kun svagt infante-

ri til disposition, men forholdsvis megen artilleri med rigelig ammunition til rådighed, så vores infanteris frem-

rykning kun gik langsomt. Det gjorde sig her, som under hele den hidtidige bevægelseskrig, og også senere i de 

første år af stillingskrigen, tydeligt mærkbart, at vi havde alt for få fly, og at samvirket mellem fly og artilleri 

stadig befandt sig på børnehave niveau. Da begge sider placerede deres artilleri i skjul, kunne vi sædvanligvis 

ligeså lidt skade dem, som de os. Man kunne ganske vist ud fra kort udpege, hvor de formodentligt gemte sig, og 

pligtskyldigt beskyde områderne – og formentlig har da også mangen en fransk artillerist fået sin bekomst. Imid-

lertid var en virkelig planmæssig bekæmpelse ikke mulig, og derfor lå hovedparten af ilden til stadighed over 

infanteriet på begge sider.  

Omkring 3 km foran Gondreville lå landsbyen Levignen på kanten af en to til tre kilometer bred skovstribe. 

Da denne landsby først på eftermiddagen blev erobret af os, foretog vore batterier et stillingsskifte fremad. Efter 

at de første skyttelinjer efter en temmelig langvarig rensning af skoven, nåede frem til en bakke få hundrede 

meter vest for skovkanten, gik Regimentets forreste batteri – 5./24 – i stilling bag bakken og trak kanonerne 

frem. Endnu engang var fjendtligt infanteri i sigte. Først blev en skyttegrav ryddet, hvorfra franskmændene vildt 

flygtede i vild panik efter de første skud, i det omfang de var i stand til det. Så blev det turen til infanteri, der 

rykkede frem gennem en majsmark, og hvor infanteri ilden øjeblikkeligt hørte op. I mellemtiden var de øvrige 

batterier fra II. Afdeling gået i stilling, mens 2. Batteri syd for vejen og 1. og 3. Batteri nord for vejen også gik i 

stilling. Især 2. Batteri kunne fremragende virke mod skytter og maskingeværer i udkanten af Boissy-Fresnoy, 

hvor vores infanteri takket være den kraftige artilleristøtte, hurtigt kunne rykke ind.  

(53) Imidlertid passede franskmændene godt på. På kort tid havde det franske artilleri opdaget, at vi havde 

taget dobbelt-landsbyen. I samme øjeblik begyndte en beskydning af landsbyerne med en vildskab og frygtelig-

hed, som vi hidtil endnu ikke havde oplevet, og som gav os en lille forsmag på den trommeild, der ventede os i 

de senere krigsår.  

Da et angreb mod modstanderens stillinger ved Nanteuil-le-Houdouin denne dag ikke mere var mulig, blev 

også Boissy-Fresnoy igen rømmet for at spare infanteriet for yderligere tab. Og så begyndte igen gravningen af 

stillinger, da man endnu ikke vidste, hvad den kommende dag ville bringe. Som alle dage forud havde også den-

ne 9. september været en varm sommerdag. Enhederne havde været undervejs siden kl. 3 om natten, uden at 

have haft lejlighed til at spise eller drikke. Den nærmeste landsby lå 3 km fra stillingen. Den eneste brønd, der lå 

i nærheden, var en ved et trinbræt på jernbanen, der løb gennem skoven. Fra denne brønd skulle der hentes vand 

til hele divisionen, både til mennesker og dyr. At der ikke tilfaldt den enkelte ret meget, er indlysende. Heller 

ikke til forplejning var der meget – og kun, hvad man havde fået til overs fra bedre dage. Ydermere havde enhe-

derne i tre dage ikke haft virkelig nattero, og nu hed det igen stillings-graveri. Alle måtte givet det sidste, de 

havde i sig, og alle, der blev afløst ved graveriet eller ellers fik mulighed herfor, faldt udmattede i en blytung 

søvn.  

Som kom om morgenen kl. 5 ordre til tilbagetrækning. I de sidste dage havde enhederne præsteret det uhørte 

i march og i kamp – hele tiden havde det været franskmanden, der havde måttet falde tilbage. Og nu beordrede 

vores egen ledelse for anden gang tilbagetrækning!  Ingen fattede grunden hertil; for alle var det en kendsger-

ning, at vi hidtil havde været sejrherren. Og denne gang skulle det være en reel tilbagetrækning! Ikke for at fort-

sætte angrebet et andet sted, men tilbage til den anden side Aisne, som vi den 2. september i alt hast havde kryd-

set.  
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Overgang til stillingskrig 
 

 

Som det i dag ligger fuldstændigt klart, var vores modstander ikke forberedt på vores tilbagetrækning. 

Tværtimod frygtede han et nyt (54) tysk angreb den 10. september, og der var afsendt indtrængende anmodnin-

ger om forstærkninger til Marshal Joffre. Og da franskmændene om morgenen den 10. september var kommet 

sig over forbavselsen over det udeblevne angreb og stilheden, havde tyskerne for længst frigjort sig og marcheret 

mod nord, sikret af en bagtrop. Først omkring middagstid fik 17. I.D. igen føling med fjenden. Den samme kava-

leri-division, der den 9. havde gemt sig i skoven ved La Ferté-Milon, forsøgte at forhindre tilbagetrækningen. 

Pludseligt faldt shrapnels over marchkolonnen fra nordlig retning, altså fra vores marchretning. De franske batte-

rier stod imidlertid i åbne stillinger, og derfor varede deres glæde ikke ret længe, da de hurtigt blev lagt under ild 

fra I./24. Og denne gang kunne byttet også bjærges: en kanon og tre ammunitionsvogne faldt i hænderne på det 

fremrykkende infanteri og senere indbragt for I. Afdeling. På den måde var vores marchvej hurtigt frigjort igen, 

og den videre march skete uforstyrret. Om aftenen gik Regimentet i kvarter med II./24 i Fontaine-au-Bois og 

I./24 i den sydlige kant af Compiègne skoven.  

Den 11. september blev tilbagetrækningen fortsat. For første gang i lang tid hang der på himmelen denne dag 

tunge regnskyer, og indrykningen i Rethondes skete ved middagstid i silende regn. Da der på vores højre flanke 

viste sig stærk fransk kavaleri, blev Regimentet om aftenen trukket længere mod øst. De nye kvarterer var for 

I./24 i Attichy og for II./24 i Berneuil. Den 12. september skulle anvendes til at indrette stillinger på nordsiden af 

Aisne. Imidlertid havde franskmændene havde langt mere travlt på anden dag af eftersættelsen end på den første, 

og derfor var han den 12. september allerede omkring kl. 8 om morgenen fremme ved Aisne. Da der allerede 

kort efter kl. 7 kunne høres artilleriild ved vores venstre nabo, 18. I.D., spændte batterierne for uden at afvente 

ordre hertil. Dagen ved Esternay var stadig frist i alles hukommelse! Og det var også kun godt – snart kom or-

dren til alarmering, og batterierne var næppe sat i march mod de beordrede stillinger, før de hvide skyer efter de 

franske shrapnels viste sig over Aisne dalen. Fra I. Afdeling blev 3. Batteri sat i stilling tæt ved Montplaisir Fer-

me, da den herfra kunne beherske Aisne dalen. Dalen var så dyb, at det med vore feltkanoner ikke var muligt 

med deres flade skudbane, at skyde ned i den hvis de var placeret (55) i dækkede stillinger bag bakkerne på 

nordsiden af floden. Da 3./24 imidlertid i denne stilling kunne ses af fjenden, skulle den først åbne ild når det 

fjendtlige infanteri var i Aisne-dalen og ikke længere kunne beskydes af de andre batterier. Regimentets øvrige 

batterier stod i skjulte stillinger: 1. og 2. nordvest for Attichy og II./24 fordelt mellem Attichy og Bitry. Meget 

snart blev fjendtlige kolonner, lidt senere også skyttelinjer, synlige, hvorimod der blev åbnet ild. Efterhånden 

blev også den fjendtlige artilleriild kraftigere og voksede time for time. Hos I. Afdeling viste anlæggelsen af en 

skin-stilling få hundrede meter foran 1. og 2. Batteri, meget vellykket. Hele dagen lod det franske artilleri sig 

narre og forsøgte med et meget stort ammunitions forbrug at »bekæmpe« de falske stillinger, mens de kraftigt 

skydende virkelige batterier overhovedet ikke blev beskudt. Værre gik det 3./24. Det havde åbnet ild, da tætte 

masser af fransk infanteri lå foran dens rør, men blev straks erkendt, beskudt og fik tab. Heller ikke hos II. Afde-

ling var det lige netop hyggeligt. En afdeling tunge haubitser stod få hundrede meter bag 5./24, og da disse tunge 

våben på grund af deres rækkevidde og virkning var særlig ubehagelige for franskmændene, holdt det fjendtlige 

artilleri hele området under en meget kraftig ild. I første omgang kunne batterierne virke udmærket, så længe det 

fjendtlige infanteri ikke havde nået Aisne dalen, og dermed kom udenfor rækkevidde. Efterhånden voksede den 

fjendtlige artilleriild ydermere. Først på eftermiddagen blev 5./24 observationsstade ramt af en fuldtræffer, hvor 

den sårede den observerende Hptm Alex hårdt. På trods af den kraftige ild forlod den en-årige Reckel øjeblikke-

lig sit beskyttende skyttehul og lob tilbage til batteriet for at hente hjælp. Fähnrich Robbe, Gefreiter Völker og 

Kanonier Garling bar sammen med en-årige Reckel deres hårdt sårede batterifører gennem den fjendtlige ild 

tilbage til batteristillingen. Og da Hptm. Alex før sin borttransport, med nogle få hjertelige ord tog afsked, brød 

hans batteri midt i kamplarmen ud i et dundrende hurra for dets fører, som med sin forbilledlige ledelse og sit 

varme hjerte havde vundet alle undergivnes respekt og kærlighed. 

(56) Og så kom igen ordre til tilbagetrækning. 17. I.D. stod på den tyske hærs yderste højre fløj, og fransk-

mændene forsøgte til stadighed fra Compiègne at omgå os. Hele tiden med større kraft trængte modstanderen 

mod vores højre flanke, og da vi ikke længere havde enheder, hvormed vi kunne forlænge vores linje, og heri-

gennem forhindre et angreb, måtte vores fløj hele tiden trækkes yderligere tilbage. Desværre blev også regnen 

kraftigere som dagen gik. De lerede marker var så dybe og opblødte, at vores heste, meget afkræftede efter de 

sidste ugers anstrengelser og afsavn, kun med møje og besvær kunne bringe kanonerne ud på fast vej. Da infan-

teriet havde fået ordren til tilbagetrækning samtidig med os, og naturligvis hurtigere kunne sætte i gang, stod 

artilleriet omkring kl. 1730 alene tilbage i området. Da det igen var Afdelingen med de tunge haubits, der skulle 
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bruge længst tid til at pakke sammen, var der risiko for, at denne afdeling kom til at forlade området som den 

sidste. For at forhindre dette beordrede Oberst v. Lenski, at II. Afdeling ved Arbre de Bitry indrette en optage 

stilling indtil alle divisionens marchkolonner, inklusiv de tunge haubitser var klare og havde sat i gang. I mel-

lemtiden var regnbygerne gået over i en egentlig kraftig dagregn, og det er forståelig, at II. Afdelings batterier 

syntes, at den tid de måtte forblive i den våde stilling, var endeløs, da ikke en franskmænd viste sig. Endeligt var 

de tunge haubitsers ammunitionskolonne på hjul, og dermed kom også udfrielsen af II. Afdeling. Næppe havde 

batteriet imidlertid sat i sig i bevægelse, da kolonnerne igen gik stå. Bandende stod alle i den øsende regn på 

vejen. Bortset fra at mand og hest blev grundig våde i det kraftige regnvejr, truede også risikoen for at blive 

afskåret hvis franskmændene skulle bemærke vores afmarch, og ville starte en kraftig forfølgelse. Men uanset 

hvor ubehagelig regnen måtte føles, var den måske netop vores redning. Franskmændene kom ikke efter! Måske 

fordi de sidste ugers tildelte tærsk endnu sad begravet i ham, måske fordi han i det dårlige vejr mente, at der var 

kæmpet nok for en dag. Til sidst blev også årsagen til standsningen kendt: en ulyksalig tornystervogn fra infante-

riet var kørt fast i landsbyen Moulin-sous-Touvent, endnu lå i endnu en dybt nedskåret dal (57). Ydermere var 

en af disse mange forbandede vogne væltet på vej op ad bakken på den anden side, og spærrede totalt 

vejen. I mellemtiden var det blevet totalt mørkt, og regnen fortsatte med at strømme ned. Med stort 

besvær blev en sekundær vej fundet, som gik udenom landsbyen, og på den anden side igen nåede den 

oprindelige marchrute. Endelig satte marchkolonnen sig igen i bevægelse efter endeløse stop. Ved 

Tiolet-Ferme blev der ordreudgivelse. I. Afdeling, der marcherede foran den tunge haubits-afdeling, 

gik endnu samme aften i stilling øst for Tiolet-Ferme, mens II. Afdeling – sidste enhed i kolonnen – 

blev placeret i bivuak ved La-Grange-des-Moines Ferme. Alle, der deltog, vil formentlig aldrig glem-

me denne nat resten af livet. Ingen form for fornuftig forplejning af enhederne var naturligvis fuld-

stændig udelukket, da rekvireringen af levnedsmidler på en kampdag var fuldstændig umulig, og i den 

voldsomme regn ville det ikke have været muligt at tænde ild under kogekarrene. Og den store baga-

ge? Den svævede alene rundt et eller andet sted i verden. Under armeens tilbagemarchen, venstre 

sving og den derefter følgende tilbagetrækning var kun de allermest nødvendige ammunitionskolonner 

trukket frem bag korpset. Resten af alle kolonner og med den også den store bagage, var blot vendt 

om, og nu anede ikke én eneste, hvor i verden egentlig vore bagagevogne opholdt sig – meget kloge 

ville fra bedste kilder vide, at de for længst var fanget af franskmændene. Til alt held var det dog ikke 

tilfældet. Efter omkring 8 dage dukkede de helskindet og uberørt op ved deres enheder. At de på denne 

ubehagelige og våde aften var stærkt savnet, er vel uden videre forståelig; og da vi på dette tidspunkt 

ved hver batteri havde 6 Feltkanonen 96, men ingen feltkøkken, var denne aften smalhals igen køk-

kenchef. I det hele taget havde jo først denne krig vist, hvad mennesket var i stand til at udholde, og 

selvom den fjendtlige ild i de følgende år blev uendelig kraftigere end i disse første måneder, var de 

fysiske anstrengelser under disse ugelange, lange marcher med en absolut utilstrækkelig og uregel-

mæssig forplejning, langt ud over, hvad man hidtil havde anset for udholdelig.  Omkring midnatstid 

var endeligt det sidste batteri fra II. Afdeling nået deres bivuakplads. Der blev ikke etableret en egent-

lig bivuak, da afdelingen næste morgen allerede kl. 4 – altså efter kun 4 times såkaldt »hvil« igen skul-

le fortsætte marchen. Under indrykning i bivuakken havde en af kanonerne særlig uheld. Under rekog-

noscering og fordeling af pladserne havde det kun været muligt at gennemfører en overfladisk rekog-

noscering, da der i det totale mørke ikke var meget at se. Der var derfor kun blevet afskridtet en plads, 

der i brede og længe var tilstrækkelig til en afdeling. Under indrykning på pladsen kørte en kanon 

pludseligt i en grube på pladsen, der, som vi kunne konstaterer næste morgen, var til roetoppe. Til alt 

held skete intet. En afsøgning af pladsen med lys forinden indrykning, ville have været umulig. De 

elektriske lommelygter, som mange havde medbragt hjemmefra, var længst løbet tør for strøm eller 

var mistet, lys var der ingen af og tændstikker, denne i fredstid så upåagtede artikel, var nu en sjæl-

denhed, der kun blev anvendt til virkelige agtværdige formål.  

Glædeligt hørte det op med at regne kort efter midnat. I det første morgengry blev der af II. Afde-

ling rekognosceret for- og gået i stilling, og da de første franske kolonner omkring kl. 9 den formiddag 

kom indenfor den maksimale rækkevidde. Denne første dag af stillingskampene forløb forholdsvis 

rolig. Franskmændene vidste, at vi havde indrettet os til et hårdnakket forsvar, og forsøgte at omgå os, 

og derigennem tvinge til at opgive stillingerne uden at skulle gennemfører et frontalt angreb. Han be-



31 

 

skød ganske vist sænkningen temmelig kraftig, hvor vores artilleri måtte stå, og lagde også til tider en 

kraftig ild over infanteriets skyttegrave. Derimod viste der sig dårligt en enkelt mand af hans infanteri, 

hvorfor vores artilleri ikke kom til skydning i større omfang.  

I løbet af de følgende dage voksede den fjendtlige artilleriild hele tiden, og krævede dag for dag 

større ofre. Ugen mellem 13. og 20. september kostede Regimentet flere tab, hele alle fremrykningens 

måneder. Også Major v. Krahold blev såret i disse dage, hvorefter Hptm. v. Reitzenstein overtog 

kommandoen over II. Afdeling.  

I disse dage kunne vi observerer, hvordan udenfor rækkevidde af vore kanoner, lange kolonner 

fortsatte mod nord for at omgå vores højre flanke. Mens hidtil 6./24 havde været hele den tyske hærs 

højre fløjbatteri, blev nu flere og flere nye elementer, oftest enkelt batterier, trukket ud af fronten og 

indsat på højre fløj. Da der imidlertid i de første dage kun kunne indsættes helt (59) helt svage infante-

ri kræfter - oftest landeværn-enheder – mod franskmændene, måtte denne forlængelse af fronten hele 

tiden drejes mere og mere tilbage. Vores I. Afdeling havde front mod sydvest, II. Afdeling mod vest. 

Derimod havde batterierne fra Regiment 60, der var indsat til højre for os, allerede front mod nordvest, 

og på den måde gik skudretningen fra senere indsatte batterier hele tiden længere mod nord, til sidst 

sågar næsten mod nordøst. Vi havde dermed efterhånden dannet en reel pindsvinestilling. Men denne 

pindsvin havde skarpe pigge, og det lykkedes ikke franskmændene at tvinge den til at blive rømmet. 

Omkring den 18. blev det også mærkbart, at IX. Reservekorps, efter gennemført ilmarch fra Belgien, 

var indsat på vores højre fløj, hvormed den umiddelbare risiko for at blive afskåret, var drevet forbi. 

I dagene af den ny begyndende stillingskamp kunne der igen gøres mere for menneskernes fysiske 

behov. Kvæg og kartofler, de væsentligste betingelser for forplejningen, var til rådighed i nødvendigt 

omfang. Tiolet-Ferme var af fjenden blevet kraftig beskudt, og selvfølgelig havde, ligesom menne-

skerne, også kvæget foretrukket at forlade gården. Derfor løb der foran II. Afdelings stillinger forskel-

lig kvæg omkring, hvoraf en tilsyneladende var såret. Af alle batterier blev der holdt skarpt øje med 

disse dyr, da naturligvis alle og enhver gerne ville lægge hånd på det. Denne dag var der ingen, der fik 

noget. Næste morgen greb nogle resolutte folk fra 4./24 dog ind, og fangede den sårede ko. En time 

senere var den fagmæssigt slaget og overdraget til dens naturlige bestemmelse.  

Da stillingerne nu ikke længere skulle skiftes hver dag, kom det også snart til en vis grad til afslut-

ning af stillingsarbejdet, så pauser i kampen ikke længere kun udnyttedes til arbejde, men også til 

søvn. Selvom fjenden i perioder, særlig morgen og aften, beskød stillingerne med shrapnel og grana-

ter, havde man snart til en vis grad vænnet sig til det. Det mest nervestærke lod sig end ikke forstyrre i 

deres søvn af lidt skyderi. En anden positiv side af stillingskrigen var, at feltposten nu regelmæssig og 

i store mængder kom igennem, hvilket tydeligvis bedrede stemningen. 

Imidlertid gik det ikke altid lige godt, og også prodserne havde i disse dage betydelige tab. Eksem-

pelvis gik under (60) forplejningsmodtagelse en middeltung granat ned i de tæt samlede prodser fra 

4./24. Den bedste stanghest »Condor« blev med oprevet mave slynget af prodsen til observationsvog-

nen; andre heste lå mellem hinanden i en sammenfiltret hob. Stangkusken på observationsvognen, 

Reservist Stender, som var ved at spise sit udleverede brød, fandt sig selv med sønderrevet tøj liggen-

de bag vognen, uden i øvrigt at være blevet såret. Der lurede imidlertid en større fare. En prodse, lastet 

med ammunition, var komme i brand. Uden at tænke på faren sprang Wachtmeister Mertens til og rev 

de allerede brændende ammunitionskurve ned.  

Den 20. september angreb vores korps endnu engang. IX. Reservekorps havde erobret Noyon og 

stod nu i skovene mellem Bailly og Puisaleine. Det drejede sig nu om at skabe forbindelse mellem de 

to søsterkorps, og dermed udglatte front fremspringet. Den 20. september kl. 0500 iværksatte begge 

korps angrebet som et overfald. Mens IX. Reservekorps hurtigt gik i stå i det uoverskuelige skovom-

råde, gik vores korps indledningsvis godt frem. Især 17. I.D. vandt omkring 4 km terræn og hen mod 

2000 fanger. Da imidlertid naboen ikke længere fulgte med frem, og der dermed opstod risiko for en 

omgåelse, måtte angrebet også ved os indstilles efter betydelige tab.  

 Dette delvist lykkede angreb medførte hos os et stillingsskift. 3./24 og 6./24 var denne dag tildelt 

infanteriet som ledsagebatterier, og havde derfor allerede under kampene foretaget stillingsskifte. Re-
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sten af batterierne forlod også deres gamle stillinger og fik om natten fra 20. til 21. september i en 

foreløbig bivuak vest for Nampcel. Da Regimentet også blev her den 21. september, blev der tid til 

afholdelse af en feltgudstjeneste, den anden for os 24er. Der var gået 5 uger siden den første – hvilke 

utrolige begivenheder havde vi ikke gennemlevet.  

Den 21. september om aftenen gik I. Afdeling så i stilling sydøst for det senere så berømte lande-

vejskryds vest for Nampcel, mens II. Afdeling først den 22. om aftenen blev placeret i en sænkning øst 

for Quennevières Ferme.  
De næste dage forløb forholdsvis rolige. Da franskmændene ikke angreb, var der ingen anledning til at hidse 

dem op, da vores opgave i første omgang kun gik ud på at danne forsvar mod et fjendtligt angreb. Det var allere-

de blevet ret efterårs artig. Hver morgen lå for det meste en kraftig tåge (61) over det kuperede terræn, og før kl. 

10 blev artilleri ikke indsat. Efter de tågede morgen kom altid dejlige, varme efterårsdage. Alle udnyttede den 

fredelige tid, ved i alle de frie timer, at indhente de sidste ugers manglende søvn, og kompenserer for de sidste 

dages dårlige forplejning ved at spise noget mere. Kun tobak var desværre stadig meget knap. En helt passioneret 

ryger havde ganske vist fundet ud af, at man også i piben kunne ryge den modtagne te, men selv ham måtte en 

dag efter denne nydelse udbryde på plattysk: »Hüt hat’k mi de Tung äwer so rictig gor smökt! 

Efterhånden udviklede der sig også visse rutine i stillingskrigen. Når tågen var lettet, indledte franskmanden 

dagen med den efterhånden så velkendte »morgen velsignelse«, dvs. et kraftigt ildoverfald. Og når om aftenen 

mørket sænkede sig over kamppladsen, mente det franske artilleri ikke at have gjort sin pligt, hvis de efter den 

venlige »morgen velsignelse«, ikke havde gennemført en endnu bedre ment »aften velsignelse« 

27. september kom en stigning i kampaktiviteterne. Det franske artilleri var langt mere intens ind i de foregå-

ende dage, og også det franske infanteri syntes at være kommet over skrækken fra den 20., og begyndte at arbej-

de sig nærmere vore linjer. II. Afdelings observationspost var oprettet ved Bascule. der lå omkring 200 meter øst 

for Quennevières Ferme. Mens disse steder hidtil ikke havde været genstand for målrettet beskydning, lagde 

franskmændene den 27. Bascule under planmæssig ild. Herunder blev Hptm. Senfft v. Pilfach, der nu havde 

kommandoen over II. Afdeling, hårdt såret. Under bjærgningen af Pilfach udmærkede sig især Lt.d.R. Hörcher 

og Uffz. Seer, der uden at ænse den fjendtlige ild, bar den hårdtsårede tilbage. En hel række andre folk havde 

hastigt bragt sig selv i sikkerhed uden at bekymre sig om den sårede. Hidtil havde søndage generelt altid været 

de varmeste og mest ubehagelige dage. Den 23. august, den første dag af slaget om Mons, var en søndag. Lige-

ledes den 30. august, slaget ved St. Quentin, den 6. september, slaget ved Esternay, den 13. september, det første 

slag om Marne, den 20. september, dagen for vores første angreb, og nu den 27. september, der foruden Hptm. v. 

Senfft også bragte tabet af en række andre, alt altså alle søndage – (62) og efterhånden skulle det, ikke kun hos 

hos, men i hele armeen, udvikle sig til en reel overtro omkring søndage, der også senere hen flere gange skulle få 

ny næring. Kommandoen over II. Afdeling blev overtaget af Hptm. Rudolff, der dog allerede dagen efter blev 

afløst af Major v. Putlitz. Den 28. september en ulykkesdag for 1. Batteri. Da i de foregående dage ved alle ka-

noner var gravet gode dækninger, fortsatte besætningerne fredeligt deres eftermiddagskaffe, da om eftermidda-

gen batteriet kom under kraftig beskydning. Så lød der pludselig råb: »brand! brand! folkens. Red mig!« Det var 

retteskytte Köhl ved 3. kanon, som råbte. En fuldtræffer var slået ned i ammunitionsvognen ved denne pjece, og 

havde foruden sprængvirkningen sat ild i krudtposerne, der nu brændte med store stikflammer, der også ramte 

personerne omkring. Næsten hele batteriets mandskab deltog i redningsarbejdet – foruden Unteroffizier Dohr-

mann, Wiemann og Vizewachtmeister Ihlefeldt, også mange andre kammerater, hvis navne ikke er mig bekendt. 

Som de fleste ville stoppe, da en ny eksplosion hvert øjeblik kunne følge, sprang Kanonier Prenzlan frem og 

råbte: »Vi kan ikke lade vore kammerater i stikken!« Imidlertid kunne kun Kan. Röhl reddes.  Om aftenen vel-

signede divisionspræsten graven med de 7 faldne kammerater.  
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Stillingskrig ved Noyon 
 

 

Den 30. september tilgik befaling om, at 17. I.D. skulle overtager 18. Reserve-Divisions stillinger, der lå 

umiddelbar til højre for vores nuværende. Denne sidste eftermiddag lå I. Afdeling under en 4 timers lang tung ild 

fra franske 15-cm batterier. Selvom ilden lå godt, kostede beskydningen ikke alvorlige tab. Afdelingen var imid-

lertid ganske forståelig ret glade for, at de samme nat skulle forlade området. Stillingsskiftet flyttede II. Afdeling 

til sydkanten af Bois de la Montagne, omkring 2 kilometer nordvest for den hidtidige stilling. Quennevières 

Ferme lå nu umiddelbart til venstre for vores ansvarsområde. Generelt var det nye område kendt af afdelingen. I. 

Afdeling gik i starten i bivuak ved Laigle. Med indtagelsen af disse stillinger begyndte den egentlige stillings-

krig. (63) II. Afdeling udbyggede dag for dag deres stillinger, og indrettede sig efterhånden husligt.  

I. Afdeling forblev i deres bivuak indtil den 7. oktober. Så blev den stillet til disposition for IX. Re-

servekorps og rykkede over Noyon til Chiry, hvor den gik i stilling.  
I disse dage forlod Oberst v. Lenski os. Mod slutningen af august havde han pådraget sig en alvorlig benska-

de, der gjorde ridning næsten umulig. I håbet om, at det ville blive bedre, havde han ikke meldt sig syg for ikke 

at mindste hans elskede Regiment. Nu måtte han alligevel gøre det, da en bedring uden et operativt indgreb ikke 

var mulig. Han havde haft kommandoen over vores Regiment i et år. I fredstids månederne havde hans primære 

indsats ligget i en uddannelse af alle officerer til krigen, hvortil han som mangeårig generalstabsofficer var sær-

lig egnet. Så brød krigen ud, og med fuld stolthed kunne han kikke på sit Regiments præstation. Han var under 

fjendtlig beskydning klippefast, og tog ingen hensyn til personlig fare. Ganske vist krævede han af alle en fuld-

stændig opfyldelse af alle pligter og uforbeholden hengivelse til det store hele, men gav aldrig en befaling, der 

gav afdelingerne opgaver, der ikke var påkrævede, og ville give unødvendige tab. I tjeneste en velvillig og ret-

færdig foresat, men udenfor tjeneste en elskelig kammerat, der elskede glæde og til enhver tid deltog i andres 

glæde og sorger. Med oprigtig sorg så Regimentet sin kommandør rejse bort.  

For begge afdelinger begyndte nu en rolig og forholdsvis behagelig tid. Efteråret 1914 var generel lun og tør; 

frem til de første dage af november skinnede solen hver dag fra en blå himmel, så menneskerne ikke i alt for tor 

grad måtte undvære de hjemlige bekvemmeligheder. Da der oven i købet hele tiden blev anbefalet, at vi indrette-

de os bekvemmeligt, blev stillingerne dag for dag bedre og mere husligt udrustet.  

Først overdækkede man hullerne, der til dækning mod fjendtlig beskydning var placeret bag kanonerne, med 

teltflager og fodrede bunden med halm. Imidlertid blev efterspørgslen hurtigt større end beholdningerne, og man 

måtte se sig om efter forbedringer. Den første kanon, hvortil man byggede en rigtig jorddækning, var 2. kanon i 

6. Batterie. Det var efter de daværende forhold et palads. I hjørnerne af en omkring 2 meter dybt og flere kva-

dratmeter (64) stort hul blev der placeret omkring 30 cm egetræsbjælker. Disse var forbundet med hinanden af 

tværbjælker og havde et tab af tæt sammenlagte træbjælker. Mellemrummene mellem træbjælkerne blev tætnet 

med løv og halm, og det hele dækket af et jordlag på omkring 30 cm tykkelse. Dette havde den fordel, at man 

hver gang det regnede, ikke med det samme blev gennemblødt, og desuden troede ham, at man næsten fabelartig 

var sikret mod fjendtlig beskydning. Fra kanonen gik det ned til »værelset« ad nogle trin, der var forsynet med 

trin af træ for ikke at blive slidt ned. To groft tilhuggede træstammer dannede dørramme, hvorpå en rigtig dør 

var hængslet, »organiseret« i Carlepont eller en anden landsby. Ved siden af døren var der endda et rigtigt vin-

due, så også det sparsomme dagslys kunne slippe ind i »værelset«. Og nu til den indvendige indretning. Indbyg-

gerne var evakueret fra de bag fronten liggende landsbyer, dels for at sikre dem mod den daglige, fjendtlige 

beskydning, dels for at gøre spionage umulig. De forladte huse tilbød alle former for husgeråd til indretningen af 

vores jordhuler. På den måde blev lofterne over vore kanoner i stedet for kalkpuds, dækket af udspændte senge-

lagner. På den måde slap vi fra den hidtidige snavs, der ovenfra ramte mennesker oven på hovedet, og hvad 

værre var, ned i deres mad. På samme måde var væggene, der ellers kun var nøgne jordvægge, dækket af linned 

eller tæpper. For første gang var der også lavet adskillelse mellem sove- og opholdsrum; »soveværelset« var 

dækket med halm, hvorover alle mulige former for tæpper var placeret. I »opholdsrummet« stod et rigtigt bord 

med rigtige stole, og i stedet for aluminiumskoppen, der hidtil havde været anvendt til alle former for væsker, 

kaffe, te eller vin, var der nu dejlige porcelænskopper og glas – kort fortalt alt, hvad kunne forvente sig af et 

rigtigt krigshjem.  

Da der i de forladte landsbyer også blev fundet kaniner og alle former for slagtekvæg, opstod der ved flere 

huler et rigtigt lille landbrugssamfund, hvor en hønsegård og kaninbure ikke var noget sjældent syn. Snart kon-

kurrerede de forskellige standpladser om, hvem der havde de bedste forhold, og da der blandt artillerister og 

underofficerer var mange uddannede snedkere og karetmagere, var hver nye anlæg bedre og mere fuldkommen. 
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Brædder, disse under hele felttoget så begærede artikel, blev hentet langt væk for at (65) kunne beklæde vægge 

og gulve, og på den måde opstod der i løbet af nogle få måneder af primitive jordhuler ret beboelige hjem.  

Da i midten af november det satte ind med en regnperiode måtte husbyggerier igennem en kraftig nyvurde-

ring. Det viste sig nemlig, at 30 cm jord måske nok kunne klare en regnbyge, men ikke når det drejede sig om 

dagsregn. Mange en forbandelse steg til himmels når det hidtidige så vidunderlige palads begyndte at lække, og 

den uheldige nedenunder med regelmæssige mellemrum blev ramt af iskolde dråber på næsen. På regnfulde 

nætter udviklede det sig flere steder til en hvileløs vandring, når man hver halve time måtte finde et nyt, tørt sted 

at ligge – blot for at opdage, at det nye sted ikke ret længe var bedre. Så forsøgte man med et system af tomme 

konservesdåser under loftet at fange dråberne; men på mystisk vis fandt vandt så blot en ny vej gennem loftet, 

eller det dryppede så kraftigt ned i dåserne, at de hurtigt løb fulde, og gav folkene underneden kolde styrtebade, 

dersom man ikke i tide fik dem tømt. Værre var pløret i vintermånederne. Den frygtelige lerjord sugede vand til 

sig som en svamp, så blot det at gå, blev anstrengende. Da alle desuden medbragte nogle pund mudder på sine 

støvler, var dækningerne ikke ligefrem rene. Da naturligvis ingen bryder sig om snavs, forsøgte man at hjælpe 

sig ved at lave stier mellem de enkelte kanoner og understande 1) ved at ramme 50 cm lange knippe af grene ned 

i mudderet og forbinde dem til riste med tråd eller lægtere.  

Og også endnu en ting dukkede op. Efterhånden blev det koldere, og man måtte til at tænke på opvarmning af 

rummene. Naturligvis var de »organiserede« kaminer på mange områder ikke netop ifølge brandmyndighedernes 

forskrifter og brandsikkert indbygget, og det er forståeligt, at mange en skøn dækning blev offer for flammerne. 

Således brændte eksempelvis den med så stor kærlighed byggede dækning ved II. Afdelings stab fuldstændigt 

ned i slutningen af november, og arbejdet derfor begynde forfra.  

Som følge af, at I. Afdeling var placeret tættere på landsbyer og gårde, kunne en del af mandskabet placeres 

under virkelige tag. Dem, der ikke havde dette held, måtte naturligvis grave sig ned på samme måde som batteri-

erne (66) under II. Afdeling. Allerbedst havde prodser og kolonner det. I første omgang anså man det imidlertid 

umuligt at fjerne prodser langt fra batterierne, og derfor opstod der bag stillingerne forskellige former for kon-

struktioner, der gennemgik den samme udvikling som batteristillingerne. Først blev der lavet tag af grene og 

halm over de til stadighed klargjorte køretøjer, så blev der lavet hytter til mandskabet, der heller ikke undgik at 

drage de sædvanlige erfaringer. Eksempelvis havde Wachtmeister  Mertens, Trompeter Jacobs, Unteroffizier 

d.R. Sellschopp og Vizewachtmeister Warncke fra 4./24 i fællesskab bygget en hytte af tynde træer og halm, 

hvilken også batteriets skrivestue var anbragt. Da bagagen i den tiltagende kulde havde hentet en jernovn i Cuts, 

og i den stigende varme halmen mere og mere tørrede ud, lød en dag brandalarmen. Wachtmeister Mertens greb 

lynhurtigt ud efter en spand i nærheden, der indeholdt en vandlignende væske, og kastede den på ilden - Virk-

ningen var totalt overraskende! Flammerne slog voldsomt ud og gik hurtig ny næring til hele hytten med alt 

indhold stod i lys lue. Spanden havde nemlig indeholdt snaps, der allerede var blevet hentet ved forplejnings-

vognen. Den indre varme måtte denne dag undværes ved 4./24! 

Som udbygningen af infanteriets stillinger fortsatte og den hele tiden kraftige pigtrådshindring foran linjen, 

mere og mere gjorde et overraskende fjendtligt angreb usandsynlig, fik prodserne tilladelse til at se sig om efter 

bedre indkvartering. Ved II. Afdeling lå kun landsbyen Belle Fontaine indenfor nærmeste afstand, men tilbød 

ikke større staldkapacitet. Alligevel var det muligt her at placerer en del af folk og heste fra den lette ammuniti-

onskolonne. Frem for alt kunne et infirmeri indrettes, så i det mindste syge artillerister kunne placeres i rigtige 

huse og i en rigtig seng. I. Afdeling havde det bedre ved Noyon; alt personel og næsten alle heste blev godt un-

derbragt.  

Også med hensyn til forplejning blev variationen efterhånden bedre. Under hele fremrykningen havde det 

været tilstrækkeligt at putte et stykke flæsk, vand og nogle grønsager ned i en stor gryde, og hvis der var tid 

hertil, koge i et par timer. Resultatet var en godt sammenkogt mad. Nu dukkede der efterhånden ved alle enheder 

særlige kokke op, der snart også vovede sig ud i at stege, og snart kunne der serveres beefsteak, eller lever, eller 

de med rette så elskede brasede kartofler. Og dette skete uden at der stod en ovn til rådighed, men kun et bålhul i 

jorden. Ve den husmor, hvis mand kom hjem som rutineret kok! Alle klager over »manglende overvarme« eller 

»ingen træk i ovnen« ville hos ham ikke finde forståelse!  

Da ydermere der i de bagvedliggende byer Noyon og Chauny, var rigelig beholdninger af god vin, der også 

virkeligt nåede frem til enhederne, så kunne man på dette tidspunkt ikke klage over forplejningen. Dertil kom, at 

forsyningen hjemmefra også fungerede godt, og at den tilsendte kødkonserves og hvad der derudover var af 

»fedevare«, smagte fortræffeligt. Ugerne frem til jul gik næsen i fuldstændig ro. I den første periode af stillings-

                                                           
1) Begrebet »understand« går igen overalt i sønderjyske krigserindringer. En »understand« er et dækningsanlæg, hvor man 

kunne beskytte sig mod fjendens artilleri. Som krigen skred frem blev »understande« mere og mere kunstfærdige og be-

gravet dybere og dybere under jorden o. a.  
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krigen var der dog af og til krigsmæssige begivenheder, der bragte sindene i kog. Men det viste sig altid kort 

efter, at det var falsk alarm. Oftest var det infanteriets feltkøkkener, der var skyld i episoderne. Når de efter mør-

kefald kørte frem, kunne fjenden hører lyden af hjul, og heller infanteriet, når de kravlede op af deres stillinger 

for at få mad, var netop lydløse. Sådan var det naturligvis også hos franskmændene. Når en opmærksom post 

hørte lyde, frygtede de for et fjendtligt angreb og skød; andre poster sluttede sig til skyderiet, og på få øjeblikke 

var det skønneste skyderi i fuld gang, ikke mindst da fjenden ikke lod svar skyldig. Da ved artilleriet ikke én 

eneste vidste, hvad det hele drejede sig om, sluttede batterierne sig til orkesteret. Efter lyden at dømme var der et 

større slag i gang, mens der i virkeligheden intet var sket. Efter at denne larm havde udviklet sig to eller tre gan-

ge, var der ingen, der længere faldt i fælden, og siden herskede der om natten total fred – og også om dagen var 

det meget anderledes.  

I Flandern og i Polen blev der i mellemtiden kæmpet stadig mere fortvivlet for at opnå en afgørelse og der-

med en afslutning på krigen. Og da der var mangel på ammunition betød det for de øvrige frontafsnit, at der 

skulle spares, så behovet på et vigtigt punkt ikke kunne opfyldes i det afgørende øjeblik. Der var derfor truffet 

strenge restriktioner hvad angår ammunitionsforbrug.  Fra korpset blev der præcist fastlagt, hvor mange skud der 

måtte afgives i løbet af ugen, hvis ikke det var i forbindelse med et fjendtligt angreb. I dette tilfælde måtte der 

naturligvis anvendes lige så meget, som situationen krævede. På den måde blev det fastlagt, at der fra en hel 

afdeling dagligt (68) kun måtte skydes 5-10 skud. Da situationen formentlig var den samme hos franskmændene, 

faldt langs hele divisionens 7 km front i disse uger dagligt totalt ofte ikke over 100 skud.  

Men alligevel blev der i denne tid gjort andet end blot at indrette stillingerne behageligt. Bevægelseskrigen 

havde gjort det ubetinget nødvendigt at skabe en langt tættere kontakt mellem infanteri og artilleri, end det i 

fredstid havde været opfattelsen, og da det var infanteriet der bar hovedbyrden af kampene, måtte det blive artil-

leriet, der skabte forbindelserne. Da desuden stillingskrigen samtidig med nye opgaver også bragte nye mål, blev 

artilleriofficerer sendt ud i skyttegravene, hvor de samtidig skulle løse to opgaver: observation for batterierne og 

opretholdelsen af forbindelsen med infanteriets stabe. I begyndelsen var de i mange tilfælde slet ikke velkomne, 

da man ikke rigtigt vidste, hvad man skulle stille op med dem. Infanteriet havde måske endnu ringere forståelse 

for artilleriet, end det modsatte var tilfældet, og alligevel var nyskabelsen af stor fordel. På en gang mærkede 

infanteriet, at også artilleriet gjorde noget, og lærte at påskønne og anerkende artilleriofficerernes indsats. Samti-

dig kunne infanteriofficeren, som gerne fulgte med artilleriets observation, se at det slet ikke var så lige til at 

skyde med kanoner og samtidig ramme et mål. Gik senere en gang i mellem et skud for kort, når et mål tæt foran 

egen skyttegrav måtte bekæmpes, blev der ikke længere bandet så voldsomt af artilleriet, som det tidligere var 

sket. Da der igen blev rigelig ammunition til disposition, så der igen kunne skydes noget mere, kunne en enkelt 

officer ikke længere klare alle opgaver; der blev derfor ved hver infanteribataljon tilknyttet en særlig forbindel-

sesofficer, som havde til opgave at formidle infanteriets ønsker til artilleriet, og være rådgiver for infanteriets 

førere i alle spørgsmål om artilleri. At vores Regiment med tiden opnåede et udmærket omdømme, skyldes for 

en god dels vedkommende dets unge, dygtige officerer, som utrættelig gjorde tjeneste i de forreste grave.  

Ligeledes blev to delinger fra II. Afdeling skudt frem til umiddelbar dækning af infanteriet. Den ene skulle 

flankere dalen foran I./89 stillinger ved Puisaleine med direkte skydning, mens den anden i nøds tilfælde skulle 

lægge ild over landsbyen Tracy-le-Val. Besættelsen af delinger gik på tur blandt batterierne, da de naturligvis 

ikke kunne leve (69) så uforstyrret en tilværelse som de øvrige, der var skjult for fjendens observation af de 

mellemliggende bakker.  

Med starten på stillingskrigen fik telefonen også en helt uanet betydning. Under bevægelseskrigen havde, 

med nogle ganske få undtagelser, telefonforbindelser kun eksisteret mellem batteriernes ildstillinger og afdelin-

gen. Nu blev det af taktiske grunde nødvendig også at etablerer telefonforbindelser til de forskellige infanterire-

gimenter, senere endda til bataljoner. Dertil kom forbindelser til observationsofficerer og til de fremskudte de-

linger. Gennem forbindelsen til Regiment fik afdelingerne endda også tilslutning bagud til division og til korps. 

Da sidstnævnte igen havde forbindelse til armee, og denne til hærens overkommando, og denne igen til Tysk-

land, kunne man – rent teoretisk – ringe fra ildstillingen til hjemmet. Det viste sig ligeledes hurtigt nødvendigt 

også at lægge en telefonledning til Prodserne, for med starten af stillingskrigen begyndte også en anden »krig«: - 

Papirkrigen! Under den hastige fremrykning havde det ikke været mulig at besørge alle de mange skriverier, der 

var nødvendige for den omhyggelige føring af krigsstamrullen, kamp- og forplejningsstyrke, intendant-rapporter 

osv. Dette måtte nu indhentes. Og da en telefonsamtale sparede meget skriveri og ordonnans ruter, blev det af 

driftsmæssige årsager nødvendigt at forbinde telefonen til prodserne. Succesen var så stor, at det allerede ved 

juletid var så udbygget, at det var nødvendigt at udfærdige særlige netskitser for at finde rede i de mange forbin-

delser.  
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Også i vejbygning forsøgte vi os. Fra Belle Fontaine førte kun en skovvej gennem Bois de la Montagne til 

batteristillingerne, som allerede ved den første kraftige r egn forvandledes til et grundløst pløre. Da vejen i nøds-

fald skulle kunne klare alt genforsyning med ammunition og forplejning, blev hele strækningen gennem skoven 

belagt med med rundholter. Af materialer hertil manglede jo ikke; de voksede i store mængder langs vejen.  

På den måde mindede det hele mere om et arbejdskommando end om krig; alligevel tænker formentlig alle 

med glæde tilbage på disse fredelige uger.  

Først kort før jul begyndte kampaktiviteterne at stige langs hele fronten. Den 20. december løb to fransk-

mænd over ved II./Gren.Rg 89, ifølge hvilke der næste morgen skulle gennemføres (70) et større angreb mod 

Grenadier-Regimentet. Man troede imidlertid ikke rigtigt på oplysningerne, da det var os ubegribelig, hvilke 

fordele modstanderen dermed ville opnå. Alligevel blev alle forholdsregler truffet til at kunne byde franskmæn-

dene værdig velkommen. I løber af månederne med stillingskrig havde begrebet »spærreild« efterhånden udvik-

let sig, dvs. hver enkelt batteri havde i tilfælde af et angreb en ganske bestemt sektor som ansvarsområde, hvilket 

betød, at intet område forblev udækket af artilleri. Der var desuden for ethvert tænkeligt fjendtligt delangreb 

planer for at kunne indsætte flest mulige batterier mod det truede område.  

Ganske rigtigt begyndte den 21. december præcist kl. 0800 den fjendtlige ildforberedelse mod II. og 

III./Grenadier-Regiment 89 med en på dette tidspunkt usædvanlig voldsomhed. Ildstøtten til Grenader-

regimentet påhvilede II. Afdeling, der ydermere var blevet forstærket af et batteri fra Feldartillerie-Regiment 60. 

Under den fjendtlige ildforberedelse skød vore batterier kun langsomt for at spare på ammunitionen. Da så kl. 

0830 den fjendtlige infanteristorm begyndte, blev der skudt, hvad der kunne skydes. Og resultatet udeblev ikke. 

Det fjendtlige angreb blev afvist. Kun i to fremskudte sappe kunne fjenden skabe fodfæste. Disse blev centrum 

for kampene resten af dagen. Unde disse kunne vore batterier kun virke afspærrende og dermed forhindre, at 

modstanderen bragte friske forstærkninger frem. Alle nye angrebsforsøg over en bred front blev holdt nede af 

vores ild. Om aftenen havde grenadererne fuldstændig retableret deres stillinger, og på vegne af sit regiment 

udtalte kommandøren for Grenader-regimentet sin tak til II. Afdeling for den fortræffelige støtte fra vore batteri-

ers side.  

Vores II. Afdeling havde ikke lidt voldsomt den 21. december. I dette første krigsår regnede begge sider ikke 

med, at man kunne bekæmpe artilleri, og derfor havde fjenden også denne dag lagt hele vægten af sit artilleri i 

bekæmpelsen af infanteri og dermed forskånet vore batterier. Den 22. december herskede ro. Det blev af fanger 

helt fastlagt, at modstanderen havde haft meget store tab til vores artilleri- og infanteriild; dette beviste også de 

hundreder af døde franskmænd, der lå foran vores front. Den 23. december forsøgte modstanderen et nyt angreb, 

denne gang overraskende og uden længerevarende artilleriforberedelse, hvorunder der opstod forbitrede nær-

kampe i vores fremskudte sapper. Endnu engang isolerede vores (71) batterier den indtrængte fjende med sin ild, 

så de ikke kunne få forstærkninger, og efter en hård kamp død eller levende faldt i hænderne på grenadererne. 

Flere gange blev fjendens klargøring til fornyet angreb opdaget i tide og øjeblikkeligt lagt under ild, så det plan-

lagte angreb ikke kunne komme til gennemførelse. Spændt ventede alle på, om franskmændene ville lade os fejre 

jul. Den 24. december herskede faktisk stilhed, og aftenen kunne, naturligvis med de nødvendige sikkerhedsfor-

anstaltninger, fejres jul ved batterierne. Og hvor kunne man dog endnu i 1914 fejre julen! Hjemstavnen havde 

fortsat rigeligt med forsyninger, og derfor var utrolige mængder af fødevarer af enhver tænkelig art ankommet 

med feltposten, og i næsten endnu større mængder kom der uldvarer. De kærer derhjemme vidste, at en stor del 

af tropperne måtte tilbringe julen i kolde, fugtige huller i jorden, og derfor var utrolige mængder af ulden tøj 

ankommet: ørevarmere, hals-, bryst og rygvarmere, livstykker, knævarmere, sokker – kort fortalt: enhver front-

soldat kunne dække ethvert sted af sin krop med mindst tre lag af de hertil bestemte uldne klædestykker.  

Heller ikke drikkevarer manglede. Vores garnisonsby Güstrow havde sendt os en hel godsvogn med godt øl.  

Da der i etapen stadig var rigelig med rødvin at købe, og der hjemmefra var kommet rom og arrak, blev der 

brygget mangen en kraftig grog, og ved mangen en slurk blev der tænkt på de kære derhjemme. 

Uanset hvor begrænsede, indkvarteringerne var, brændte der overalt et juletræ. Og som de skønne, gamle ju-

lesalmer lød i vinternatten blev mangen et øje fugtigt hos de kampprøvede feltsoldater, der uden at blinke havde 

udholdt de sidste måneders med deres død og elendighed.  

 Men kun selve juleaften lod fjenden os i ro. Den 25. december om morgenen forsøgte fjenden for tredje gang 

sin lykke. Efter at det andet forsøg uden artilleriforberedelse ikke havde ført til godt resultat som det første, blev 

det tredje forsøg igen indledt med en ildforberedelse, der overgik den første både i tid og voldsomhed. Men end-

nu engang lykkedes det ikke. Ganske vist trængte grupper af franskmænd ind i vores stillinger på forskellige 

punkter, men kun for at blive taget til fange, eller jagt bort igen af vores modangreb. Efter tre dages kampe var 

om aftenen den 25. december (72) grenaderernes stillinger fuldstændig intakte. II. Afdeling modtog for dens 

redelige store del af dette resultat, dens retfærdige ros.  
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Kort før jul returnerede også I. Afdeling igen til  Regimentet og kom i Cuts i kvarter. Hidtil havde den været 

underlagt »Eventyr-divisionen«, som den spøgefuldt blev kaldt på grund af den ligefrem fredstids fredelige stil-

ling, men denne var nu opløst. Som følge af angrebene på grenadererne blev afdelingen flere gange alarmeret, 

men kom ikke til indsættelse, da alle angreb blev afvist, og lå derfor i nogle dage i hvil.  

På dette tidspunkt tilgik befaling om, at der øjeblikkeligt skulle afgives to batterier á hver fire kanoner til 

Güstrow, hvor de med andre batterier skulle formerer et nyt regiment til indsættelse i øst.  1. og 4. Batteri blev 

udvalgt til dette, og forlod dermed Regimentet. Til de tilbageblivende 3. delinger fra disse batterier afgav 2. og 5. 

Batteri hver en deling, så vi dermed havde fire batterier med 4 kanoner, mens 3. og 6. batteri fortsat havde 6 

kanoner.  

Da I. Afdeling blev indsat besatte 1. Batteri de to fremskudte delingsstillinger, 2. Batteri rykkede i stilling 

ved Carlepont, mens 5. som korpsreserve forblev i Cuts. Da vores regiment i de følgende måneder til stadighed 

skulle stille korpsreserve, kunne alle batterier på skift komme i hvil i Cuts.  

Kampene ved juletid havde vist, at artilleriild i længden var af overordentlig virkning. Derfor var de næste 

måneder hovedbeskæftigelsen til stadighed skansning. Da stillingerne lå tæt på de store skove, gav anskaffelsen 

af byggematerialer ikke de store vanskeligheder. Antallet af træstammer, der blev anvendt til disse stillinger, 

repræsenterer i dag en værdi på flere millioner. I begyndelsen blev der til tag anvendt et lag træstammer på 30 

cm diameter eller mere, der blev placeret tæt ved siden af hinanden. Naturligt måtte et sådant bjælkelag havde en 

særdeles solid underbygning, og på den måde lærte artilleristerne efterhånden i praksis det, der i fredstid havde 

været pionerernes store hemmelighed. Allerede i februar og marts var det ene bjælkelag blevet til tre, fire eller 

flere. Hos fjenden var der efterhånden dukket tungere og tungere artilleri op, så også virkningen af beskydningen 

blev voldsommere. Efter at der for personellet var bygget nogenlunde faste understande, blev arbejdet ikke ind-

stillet – nu skulle også ammunition skudsikkert kunne oplægges. Da dette arbejde lykkeligt var overstået, ankom 

(73) ordre til den øverste hærledelse, ifølge hvilken der allerede nu skulle bygges stillinger til forstærkningsbat-

terier, der ville blive indsat i tilfælde af et større fjendtligt angreb. Til dette arbejde blev primært de lette kolon-

ner trukket til, da disse kun havde lidt at bestille, da forbruget af ammunition næsen var gået i stå. På den måde 

gik den en dag, den en uge, den en måned efter hinanden med anstrengende fysisk arbejde, og alle var forbavse-

de over, hvor hurtigt tiden fløj af sted.  

I Frankrig kommer foråret hurtigere ind i Tyskland. Allerede i februar tittede vintergækker og violer frem, og 

som i marts det førte lysegrønne skær dukkede op, blev skovbunden en kort overgang dækket af et utroligt farve-

tæppe. Foruden vore hjemlige skovblomster, anemoner, kodriver, blå anemoner og liljekonval var der vilde orki-

deer i mange forskellige udgaver, den ene skønnere og mere farvestrålende, end den næste. Endnu havde vi ikke 

med større længsel ventet på et forår, og dag for dag med stadig større glæde fulgt dens kommen som denne 

første under krigen. Man glædede sig over hver eneste grønne blad, og da først sangfuglene i skoven bag stillin-

gen begyndte deres længe savnede melodier, glædede alle med fryd deres sang, også selvom mange byboere 

have glemt kærlighed til naturen.  

Men på trods af alt den opdukkende pragt blev der fortsat arbejdet. At skoven igen blev grøn betød nyt arbej-

de, da det buskads, der om efteråret som flyverskjul var lagt over kanonerne, grønnedes jo ikke. Batterierne 

havde derfor valget mellem endnu engang at gøre en stor arbejdsindsats – nemlig at forlægge stillingen tilbage til 

skovkanten – eller daglig gøre en måske mindre, men dog alligevel betragtelig arbejdsindsats, med at hele tiden 

at forny sløringen. Alle besluttede sig for første mulighed, og derfor gik på ny det store arbejde i gang. De nye 

stillinger blev anlagt under udnyttelse af alle erfaringer fra de forgangne vintermåneder, og var efter daværende 

forhold ganske udmærkede. For 4. og 5. Batteri blev beslutningen gjort lettere, da fjenden ved begyndelsen af 

foråret i stigende grad tog dem under beskydning. 5./24 flyttede helt væk fra Bois de Montagne og anlagde dens 

nye stillinger i en dyb slugt, en udløber af slugten ved Nampcel. Omkring samtidig måtte 6. Batteri ved Carle-

pont også grave sig ned på ny, hvor der ikke var slugte, men kun frugtbar agerland og køkkenhaver. Derfor var 

de to stillinger i deres udførelse vidt forskellige. 5./24 gravede (74) dækninger ind i siden på skråningen, og 

havde på den måde fra starten et sikkert jordlag ovenover sig. En trappe førte fra dækningsrum til kanon stand-

plads for at sikre en hurtig ildåbning, og derud over gav det buskads, der dækkede hele skråningen, en meget fin 

sløring mod observation fra luften.  6./24 måtte konstruerer noget helt anderledes. De anlagde deres nye stilling i 

en frugtplantage med gamle træer, der kunne give den nødvendige sløring fra luften. Kanonstillingerne var an-

bragt op ad disse, så de store grene kunne brede sig over dem som et stort skærmtag. Dækningerne, der blev 

placeret under dækning af andre træer, fik atter flere lag bjælker som tag, og var afstivet efter alle pionertjene-

stens regler, og kunne modstå selv ret voldsom beskydning. Hertil kom, at nærheden til Carlepont muliggjorde 

en sand udsmykning af stillingen. Alle veje gennem stillingen, udbygget med rundholter, blev omkranset med 
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buske fra landsbyhaverne. Hver kanon havde sin egen lille prydhave, der mere fik stillingen til at ligne en have-

elskers end et sted, hvor de truende kanonrør kunne udspyde død og fordærv.  

I mellemtiden var kanonerne igen begyndt at drøne i øst. I begyndelsen af maj var vores offensiv i Galizien 

begyndt med gennembruddet ved Tarnow-Gorlice, og fra da af om hver dag med hærberetningerne nyheder om 

vore troppers nye sejre og om uhørte antal af fanger og bytte. Også i vest begyndte det at røre på sig. Efter at vi 

ved Ypres, som de første, havde været i angreb, og fravristet englænderne slagmarkerne fra Flandern-kampene i 

oktober og november 1914, begyndte mod midten af maj 1915 de allieredes offensiv ved Arras. Selvom de i 

starten havde opnået nogle få resultater, gik deres angreb dog hurtigt i stå. Frem til juni 1915 forblev alt roligt 

ved vores front. Alligevel viste de luftfoto, som efter uge til uge blev taget af fjendens stillinger, at modstanderen 

foran vores  venstre nabo division traf forberedelser til angreb. Af denne grund blev der hos os beordret modfor-

holdsregler. Alle batterier, der var placeret ved Bois de la Montagne, blev indskudt foran fronten af 18. Division. 

Specielt fik denne artillerigruppe tildelt ansvaret for spærreskydningen i Quennevières Ferme afsnittet.  Den 6. 

juni 1915 brød det længe ventede angreb løs fra Moulin-sous-Touvent til venstre fløj af vores division.  

Kl. 0500 (75) startede på én gang kraftig fjendtlig artilleriild, det sikre tegn på et forestående angreb. Da den 

fjendtlige ild udelukkede lå over nabo-divisionens infanteri, var vores afdeling disponibel til at støtte det. Mens 

batterierne under Gruppe Kranold gjorde klar til gennem spærreild at gribe ind i infanterikampen, lagde Gruppe 

Aigner ved Carlepont det fjendtlige artilleri under beskydning. Fra observationsposter i træerne i Bois de la 

Montagne kunne man tydeligt overskue højre fløj af de beskudte infanteristillinger frem til Quenneviéres-Ferme, 

så her et fjendtligt angreb ikke kunne iværksættes upåagtet. På observationsstadet stod afdelingskommandøren 

og hans batteriførere. Ikke et skud landede i de fjendtlige stillinger, for endnu sad angrebsstyrken i deres dæk-

ninger. Omkring kl. 9 blev skyttegravene fyldt op; gennem panoramakikkerten var forberedelserne til angrebet 

fuldt synlig. Men stadig blev der ikke skudt på fjenden, da hele tiden nye skarer rykkede gennem løbegravene 

frem mod stormudgangsstillingen, mens det franske artilleri stadig trommede mod vores skyttegrave. Så blev det 

fjendtlige artilleri lagt frem og infanteriet startede angrebet, og i samme øjeblik befalede Major v. Kranold: 

»Skyd!«. Med det samme gik det første lag fra kanonerne, og allerede inden de franske angribere havde forladt 

deres grav, havde de betalt en blodig regning. Hele området ved Quennevières Ferme var på et øjeblik dækket af  

støv og røg, så intet mere kunne observeres. Efter et kvarter blev ilden langsomt indstillet. Da røgen havde lagt 

sig var der hverken tyskere eller franskmænd at se. Snart efter kom så de første meldinger fra fronten; i afsnittet 

frem til Quennevières Ferme var ingen fjende nået ind i vores stillinger – syd herfor var første stilling gået tabt.  

Vore batterier havde på udmærket måde løst deres opgave. Det vidste også fjenden, og som hævn lagde ham 

dem under stærk beskydning. Det meste ramte 5./24, der blev beskudt fra tre sider. Også batterierne i Bois de la 

Montagne blev kraftigt beskudt, men til almindelig glæde lå det meste af ilden over de forladte stillinger foran 

skovkanten. Modstanderen havde naturligvis en mistanke om, at der var indrettet observationsstader i de høje 

træer, og forsøgte af samme grund af forstyrre observationen. Derfor kom 4./24 observationspost under kraftig 

shrapnel ild, men roligt, som herskede dyb fred, stod Hauptmann (76) v. Stumpfeld ved panoramakikkerten og 

ledede ilden fra hans batteri. Træet med 5./24 observationspost, der som den eneste stod i åben terræn, og hvis 

funktion var kendt af fjenden, blev ramt af en fuldtræffer. Herved døde Lt.d.R. Wiechelt heltedøden. 

Ved middagstid blev 3./24, der som korpsreserve lå ved Cuts, alarmeret og indsat ved Gruppe Kranold; op-

muntret af dens første succes, fortsatte deres angreb, hvorfor der var en fare for vores divisions venstre flanke.  

Også ved prodtserne var der denne dag ret ubehageligt. Da fjenden vidste, at de var placeret i den store skov, 

blev hele Bois de la Montagne genstand for spredt beskydning. Herunder blev prodsen ved 4./24 ramt af en fuld-

træffer i en dækning, tilhørende to underofficerer, der netop havde forladt denne. En soldat skal også have held!  

Ved Gruppe Aigner, hvortil 2. og 6. Batteri var underlagt, var prodtserne placeret i slotsparken i Carlepont, 

hvor lejren var anlagt i den omkring 2 kvadratkilometer store park under de vidunderlige urgamle bøgetræer. 

Modstanderen havde ved forskellige lejligheder beskudt parken, men primært en luftværnsstilling, placeret i en 

lysning, der havde været ret så ubehagelig for de franske fly. Selve lejren havde derfor ført en dejlig og uforstyr-

ret tilværelse. Men så begyndte franske batterier, først et, senere flere, ved middagstid en planmæssig beskyd-

ning af resten af parken. Først ramte det en af 60’ernes enheder. I hast lod førerne ved 2. og 6. Batteri sadle op, 

men så bragede det allerede i trætoppene over deres stillinger. Hestene blev rædde og slog i tøjerkæden, og ku-

skene havde det største besvær med at få sadlet op. Beskydningen blev hele tiden voldsommere, og store grene 

splintrede fra træerne og sprængstykke susede omkring. Hurtigt blev hestene hentet ud af staldene, uanset om de 

var sadlede eller ej, og i galop gik det i første omgang ud af parken. Desværre mistede 2. Batteri et menneske; 

Kanonier Aps blev hårdt såret mens han forsøgte at redde sin hest. Den urokkelige sanitets-unteroffizier Weber 

forbandt ham trods de omkring susende sprængstykker og bar ham ned i en dækning – desværre omsonst, for 

kort efter forlod Aps livet. Han havde, som alle de øvrige, der ikke ville lade deres heste i stikken, været en god 
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kusk, som elskede sine heste og omhyggeligt havde sørget for dem. At der ikke opstod større tab skyldtes ene og 

alene modet og (77) roen hos officerer, underofficerer og mandskab, der ikke tog hensyn til egen sikkerhed, og 

alle på deres poster havde gjort hvad pligt og skyldighed krævede.  

De næste dage forløb ret urolige. Den 18. juni blev der af 18. I.D. gennemført endnu et modangreb, der imid-

lertid heller ikke opnåede fulde resultater. Yderligere forsøg blev derfor opgivet, og efterhånden faldt der igen ro 

over området.  

I disse måneder havde enhederne kun få besværligheder. Den fjendtlige beskydning af infanteriets stillinger 

var ringe, og ingen batteri kom under planmæssig beskydning. Stillingerne var godt udbyggede, og da lå beskyt-

tet af træer eller skove, opstod der ved næsten alle dækkede opholdssteder, hvor besætningerne kunne opholde 

sig i dagtimerne og lade sig varme af solens stråler. Om dagen var det virkeligt næsten en sommerferie. Først når 

man om aftenen trak sig tilbage til dækningerne blev man bevist om, at der var krig, og at hvert øjeblik død og 

elendighed kunne slå ned og forvandle denne sommeridyl til et billede af død og ødelæggelse. Desto mere nød 

man igen næste dag den fredelige tid. Da naturen ikke bekymrer sig om menneskers krig, modnedes frugterne i 

plantagerne, og desuden var der af tyske soldaterhænder lavet mange køkkenhaver. Den udleverede forplejning 

var på dette tidspunkt stadig god og rigelig – som i garnisonen kunne man komme på orlov, kort fortalt var vi 

godt tilfredse med denne periode af krigen. Hauptmann Alex, de sidst i september returnerede til Regimentet 

fuldt restitueret, overtog 1. Batteri.   
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Regimentets indsats i Champagne 
 

 

Mod slutningen af  september 1915 var Champagne blevet stedet for franskmændenes nye gennembrudsfor-

søg, og efter en indtil dette tidspunkt uhørt trommeild på 72 timer, havde modstanderen også her erobret vores 

første stilling over en bredde på over 20 kilometer. Da denne fjendtlig succes kraftigt truede vores hærs venstre 

flanke, blev korpsreserven i hast med jernbane kastet over på denne fløj, for under alle omstændigheder at være 

klar. Den kom imidlertid ikke til (78) indsats. Forstærkninger sendt frem af den øverste hærledelse bragte fjen-

dens angreb til standsning.  

I de første oktoberdage returnerede Stab I. Afdeling og 1. Batteri, der havde været borttransporteret som 

Korpsreserve, tilbage til Cuts. Få dage senere dukkede – først som rygter – snart efter som befaling op, at IX. 

Korps skulle trækkes ud. Da på samme tid vores angreb mod Serbien var gået i gang, begyndte den almindelige 

usikkerhed om, hvor vi skulle hen. Til Champagne i det ikke særlig populære forsvarsslag, eller til Serbien i den 

friske bevægelseskrig? Det var befalet, at kun den forskriftsmæssige bagage skulle medbringes. Dette betød, at 

vi måtte efterlade langt den største del af vores vognpark; i løber af stillingskrigen var der virkeligt blev samlet et 

omfattende træn af »Kiks« og »ægge« vogne, eller havde disse forskellige vogne blev døbt. For optimisterne 

blev det som trøst udlagt, som gik turen til Serbien. Den 12. oktober blev vi afløst af XI. Korps, der netop var 

blevet overført fra østfronten, og den følgende dag blev der indladet i Chauny og Tergnier. Allerede efter nogle 

få timers jernbanetransport blev vores skæbne afgjort. På jernbaneknudepunktet Liart, syd for Charleville, dreje-

de vi mod syd, og det var ensbetydende med en indsat i Champagne. Regimentet udladedes igen i Amagne og 

Vouziers, og lå endnu i to dage sammenstuvet i de sørgelige landsbyer bag fronten. Denne del af Champagne, 

hvortil vi var ankommet, var desværre ikke den velsignede del af landet, hvor den med rette så elskede Cham-

pagne-vin groede. Landets egne indbyggere havde allerede i fredstid døbt denne del meget træffende som »Lu-

sechampagne«. Det er et ufrugtbart område med en kridtjord kun dækket af et tyndt muldlag, der kun giver gro-

bund for en sparsom fåregræsning. Kun få steder, omkring vandløb og i dalsænkninger var der marker med korn. 

Af samme grund var der kun nogle få usle landsbyer. Terrænet er stærkt kuperet og dalene dybe. I de sidste årti 

før krigen havde franskmændene begyndt en udbredt skovplantning i dette ufrugtbare landskab, så en større del 

af kampområdet var dækket af ældre eller nyere fyrreskove.  

Den 17. oktober 1915 blev IX. Korps indsat. Det var igen et vidunderligt efterårsvejr, så vi overhovedet ikke 

bemærkede den lumske Champagnemudder. Det første, der var påfaldende i kampområdet var jordens forskelli-

ge (79) farver. Hvor skyttegrave gennemskar jorden, trak sig en hvid stribe gennem terrænet. Hvor en granat var 

slået ned i jorden, var der skabt et hvidt hul og omkring det var hvid kalk slynget rundt. Jo nærmere man kom 

fronten, jo mere hvidt syntes landet, og i de forreste stillinger kunne man undre sig over, om der overhovedet 

endnu var steder, hvor den brune jord kikkede igennem. Forskellen mellem det fredelige ved Noyon og slagmar-

ken i Champagne faldt øjeblikkeligt i øjne. Mens man ved Noyon allerede ærgrede sig når en eller to balloner 

stod på himmelen, hvorfra man kunne kikke ned i vore stillinger, hang her for hver 1 til 2 kilometer en af disse 

uforskammede himmellegemer. Når i området ved Noyon det havde skaft stor opstandelse, når en gang i mellem 

mere end to fjendtlige fly kredsede rundt bag fores front, så var der her i stadighed eskadriller på fem eller flere 

fly i gang med observationen af vores stillinger, og når man i Noyon området øjeblikkeligt blev taget fortrydeligt 

op, når franskmændene en gang i mellem et langrørs batteri beskød vores bageste områder, så undrede man sig 

her, når landsbyer, gader, lejre, jernbane- og vejbroer indtil flere kilometer bag fronten en gang imellem ikke lå 

under beskydning.  

Vi afløste X. Korps, der kort efter ankomsten fra østfronten, var blevet kastet direkte ind i storkampe. Den 

havde kun været indsat i 14 dage, men havde i denne korte periode haft meget store tab.  

For os var det særlig ugunstig, at jernbanelinjen mellem Sommy-Py og Manre omkring 4 km bag fronten og 

parallel med fores forreste stillinger, på en dæmning vest for Sommy-Py fulgte Py-flodens løb. Begge kunne kun 

få steder overskrides, og af samme grund lå disse særligt under fransk beskydning, hvilket vore batterier allerede 

under stillingsindtagelsen – selvfølgelig ved nattetide – stiftede ubehageligt kendskab til. Som næste morgen 

oktobersolen  skinnede over slagmarken, bød det os for første gang synet af det trøstløse landskab. Ved alle 

overgangssteder lå døde heste og ødelagte vogne, hobe af udrustningsgenstande fra sårede eller faldne, der i 

mellemtiden var transporteret væk, lå på begge sider ad adgangsvejene, og overalt var der opstået store hvide sår 

i den oprindelige jordoverflade. Det var kun stadig lige til at erkende de små skovstykker (80) små små nøgle 

pinde, der stak op ad den trøstløse kridhvide jord. På samme måde var forladte batteristillinger stadig synlige på 

grund af resterne af kummerlige kanonstillinger og mandskabsdækninger, og på dynger af tomme og fulde gra-

natkurve. I denne eller hine kanonstandplads lå måske endnu et hjul eller et styk af lavetten, mens rundt om 
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stillingen granatnedslagene i den ødelagte jord var tavse vidner på, hvad der måtte være gået ned over det arme 

batteri. Endnu aldrig under hele krigen havde noget været så bevist om, at ødelæggelse og død var de væsentlig-

ste egenskaber af denne frygteligste af alle krige. Straks i de første dage havde vore batterier betydelige tab på 

grund af den fjendtlige beskydning, og allerede efter kort tid måtte flere af dem foretage stillingsskifte, da de var 

kommet under kraftig planmæssig ild. Modstanderens angrebskraft og angrebsvilje blev dog hurtigt brudt som vi 

ankom! Kun hans artilleri af alle kalibre rasede endnu i sin fulde vildskab over det mislykkede gennembrudsfor-

søg. På ny betød det for alle batterier og stabe at at grave, grave og endnu mere grave. Og i en helt anden form, 

end hidtil kendt. Mens vi ved Noyon egentligt kun havde bygget med træstammer, lærte vi har for første gang at 

nedgrave minerammer 1); Konstruktioner med træstammer ville være gået galt og ville have taget lang tid – og 

under den voldsomme beskydning måtte løsningen være, at forsvinde under jorden hurtigst muligt. Det var imid-

lertid ikke så let! Den dejlige, tunge lerjord ved Noyon havde gjort det muligt, først at grave et stort hul og først 

herefter afstive siderne med bjælker. Derimod styrtede den ustabile kridtjord i Champagne øjeblikkeligt sammen, 

hvis man lavede mere end et overfladisk hul i jorden. Batterierne måtte betale mange lærerpenge før de blev 

herrer over denne nye form for arbejde, og flere arbejdende folk fra 6./24 kom til skade, da store jordmasser 

styrtede ned over dem. Der blev ligeledes her begyndt anvendelsen af beton, en kunst der hidtil kun havde været 

udøvet af pionerer. Da det i begyndelsen af november var blevet tydeligt, at fjenden havde indstillet hans an-

grebsforsøg, blev en division trukket ud af fronten. Dette betød for alle batterier, med undtagelse af 1. et stil-

lingsskifte til terrænet øst for Somme-Py. Det var kun med modvilje, at batterierne flyttede; flytningen betød jo, 

at alt gravearbejdet endnu engang havde været forgæves, og det hele starte forfra igen. Det viste sig, at de nye 

stillinger ganske rigtigt kun var ubygget i ringe grad, og at de få (81) eksisterende endda var placeret upraktisk. 

Men selvom stillingen havde været nok få godt udbygget, ville den ikke have været os tilpas! Med tiden havde 

alle batterier udviklet deres egen form for stilling, og selvom de havde fundet sig vel tilpas her og hævdede, at de 

var strålende udbygget, så opfattede de ny ved overtagelsen, dog hver gang, at det stik modsatte var tilfældet. 

Derfor foretrak man i virkeligheden at rykke ind i nye stillinger frem for i de såkaldte »etablerede«. Årstiden 

taget i betragtning var det sat ind med dårligt vejr, og de lavt hængende skyer udspyede uendelige mængder af 

regn over jorden. Det uundgåelige resultat var et bundløst pløre. Da endnu ingen af batterierne havde fundet tid 

til at udlægge trædefliser i deres stillinger, blev også trapper og dækninger forfærdelig tilsølet af mudder fra 

støvlerne. Da desuden våd kridt bliver meget glat, var enhver gang anstrengende, og under turen ned i dæknin-

gerne måtte man på grund af de glatte trapper,  passe meget på ikke at ankomme forneden meget hurtigere end 

egentlig planlagt. Og at vejr og søle ikke ligefrem fremmede humøret behøver vil ingen nærmere forklaring. 

Men der skete også fornøjelige episoder. Telefonstadet ved 6./24 var endnu ikke placeret i en nedgravet dæk-

ning, men blot i nødtørftig dækning under et bølgeblikstag. En dag bestod besætningen af Krigsfrivillige Pape-

rin, Schütt, Plötz, Martens, Stumpf, Weilm og enkelte andre, der mens franskmanden gennem et stykke tid havde 

beskudt området ved batteriet med lettere kalibre, var i gang med de fredelige beskæftigelser som brevskrivning, 

spisning, telefonering og »bijagt«. Tillidsfulde håbede alle, at det ikke helt regntætte bølgeblikstag også ville 

beskytte mod granater.  Pludseligt det sønderrivende brag, knagen og sammenstyrtning; lyset forsvandt, skrig, 

tæt røg og stank og de skrækslagne råb »gas!« . . . Ængstelig søgning efter de forsvundne lommelygter og den 

daværende »næsevarmer«, der senere blev døbt gasmaske, og en hastig trængsel ved udgangen. Så råber en af de 

sidste: »Det lugter jo som efter – efter - … asparges!« Øjeblikkeligt stønner Wilms stemme: »Mine aspargesdå-

ser!« Herefter en drønende latter, og alle vendte tilbage til deres fredelige beskæftigelse. Den ødelagte ovn og de 

eksploderende dåser med asparges blev båret udenfor og dækningen renset for de omkringliggende granatstyk-

ker, dvs. rester af aspargesdåser.  

Mod begyndelsen af december 1915 begyndte angreb fra vores side, der havde til formål at forbedre vore stil-

linger. På venstre fløj (82) af vores divisionsafsnit lå Arbre-højen. På denne sad franskmændene og havde herfra 

et overblik over vores bagved liggende områder. Denne bakke skulle fratages ham.  

Imidlertid var stillingerne på begge sider af fronten i løbet af de sidste måneder nået et omfang, at operatio-

nen kun med grundig forberedelse med artilleri og minekastere ville kunne lykkes. Allerede dage i forvejen blev 

batterierne indskudt mod de mål, de var blevet tildelt i forbindelse med angrebet. Da vore kanonbatterier ikke var 

særlig egnede til ødelæggelse af de fjendtlige pigtrådshindringer, skulle de primært beskyde fjendens forbindel-

sesgrave og sænkninger.  

Den 7. december fik I.R. 75 frem til angreb efter en massiv artilleriforberedelse, og på kort tid var højen vo-

res. Men først på dette tidspunkt begyndte den vanskeligste del af operationen: fastholdelse af målet. I de følgen-

                                                           
1) Præfabrikerede rammer af træ, der når de gravedes ned i jorden, med det samme dannede afstivning, og dermed kunne 

beskytte, mens der gravedes plads til næste ramme. På den måde kunne der laves tunneler ned i jorden, der kunne anvendes 

som dækninger. og.   
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de nætter fjorde fjenden flere forsøg på at generobre det tabte terræn, og med få timers mellem rum steg lyskug-

lerne op som tegn på, at et nyt fjendtligt angreb var begyndt. Det en gang erobrede område blev imidlertid fast-

holdt trods alle fjendens forsøg. Vore batteriers medvirken var yderst vanskelig, da de franske og tyske sappepo-

ster efter kampenes afslutning kun lå 7 meter fra hinanden. På den ene side skulle vores ild også dække den 

forreste franske grav – men på den anden måtte ingen for kort liggende lag ramme vore egne stillinger. Enhver 

artillerist ved, at en kanons spredning er så stor, at begge disse krav ikke kunne opfyldes samtidig, men det ko-

stede megen tid og mange ærgrelser før også infanteriet indså det umulige i deres krav. I begyndelsen af januar 

1916 var der efterhånden igen indtrådt ro omkring Arbre-højen. En endnu større operation var nu erobringen af 

den fjendtlige stilling på begge sider af vejen mellem Somme-Py og Souain ved Navarin-Ferme, hvorfra der 

ligeledes var udsyn over vores stillinger. Fra nabokorpset blev tunge batterier i større antal trukket frem til denne 

operation, og et regimentsafsnit af 18. Division blev underlagt vores 17. Division. Den 23. februar 1916 begynd-

te artilleriforberedelsen ved daggry. Kl. 16 iværksatte grenaderer og Regiment 86 over 1600 meters bredde an-

greb. På grund af den lange artilleriforberedelse var det fjendtlige infanteri så mørbanket, at grenadererne uden 

vanskeligheder kunne erobre den fjendtlige stilling. ja, i ophidselsen endda (83) et godt stykke ud over det befa-

lede mål. Allerede efter en time meldte grenadererne, at den befalede opgave var gennemført, dvs. erobring af 

første fjendtlige stilling i en dybde på 400 meter. Vore batterier lagde hele natten en afspærringsild omkring det 

erobrede terræn. Det lykkedes også at holde forsøgte fjendtlige modangreb så meget nede, at de ikke kom til fuld 

udvikling. Heller ikke den følgende dag, hvor modstanderen kunne være kommet sig over skrækken efter angre-

bet, fulgte intet modangreb. På tysk side gik tiden med af alle kræfter at udbygge den nye stilling. Med disse 

erobringer af terræn havde franskmændene mistet den sidste mulighed for at observerer ind i området bag vores 

front. Modsat havde vi nu en overordentlig god observationsmulighed over vejene helt til syd for Souain. Fjen-

den gjorde aldrig et virkeligt forsøg på at tilbageerobre områderne. 

 De sidste måneder var, hvad angår arbejdsindsats, ikke gået upåagtet hen. 1. Batterie, der under det generelle 

stillingsskifte i begyndelsen af november, var forblevet på vestsiden af den store landevej, gravede sig ned i et 

lille stykke skov syd for banelinjen Somme-Py – Manre i en ny stilling. Og da der her var tilstrækkelig tid til 

rådighed blev der gravet en mandskabstunnel af minerammer, men selve kanonbristen betonstøbt og jernbane-

skinner fra Somme-Py – Manre jernbanen blev forvandlet til et loft. Kort tid efter begyndte 2. Batteri omkring 

200 meter derfra et tilsvarende stillingsbyggeri, mens der i det område, hvori regimentets øvrige batteri var pla-

ceret, var en så voldsom koncentration af artilleri, at en kraftig fjendtlig beskydning let kunne have lammet flere 

batterier. De hidtidige store kampe havde vist, at et af de største krav til en stilling var, at den ikke kunne opda-

ges af de fjendtlige fly. Derfor blev der under nyanlæggelse af stillinger lagt stor vægt på sløring fra luften. 1. 

Batteris placering var derfor gunstig idet der gik en vej gennem skoven, så vognspor til stillingen ikke afslørede 

den. Derimod var 2. Batteri mere uheldig. De bedre situationen ved at omlægge et mindre feltbane-spor, så de 

med små vogne kunne flytte den udgravede jord fra dækningerne omkring 200 meter væk, og dermed etablerede 

en skin-stilling. Senere blev denne stilling overtaget af 5./24 og yderligere (84) udbygget. Hvilket uhyre arbejde, 

der gik til disse stillinger, ved frem for alt dem, der deltog i arbejdet. Denne 5./24 stilling bestod til sidst i tre 

etager. Kanonstandpladsen ragede som en paddehat op over jordoverfladen, men væggene var sådan formede, at 

de ikke kastede skygge, og derfor stod fremhævet på flyenes fotografier. Den først anlagte dækningstunnel dan-

nede øverste underetage. Senere blev en ammunitionsdækning gravet en etage under mandskabstunnelerne. Alle 

dæknings tunneler var forbundet med hinanden, så en ukendt på stedet uvægerligt ville miste orienteringen. 

Senere skiftede også 4. og 6. Batterie nye stillinger, der alle på samme måde udbyggedes til små fæstninger, der 

alle var omgivet af deres egne pigtrådshindringer, så der herfra kunne ydes modstand selvom infanteriets stillin-

ger skulle falde. På dette tidspunkt fik artilleriet også udleveret de første geværer. Denne venlighed blev generelt 

ikke hilst særlig velkommen. Hver gang en eller anden højere foresat meddelte inspektion, måtte alle i hast i 

gang med at rense geværerne for rust – hvilket også hver gang var nødvendig! At udbygningen af stillingerne 

under de daværende forhold var hensigtsmæssig og praktisk, viste dig under de planmæssige beskydninger, 4. og 

5./24 måtte udholde. Selvom hvert batteri modtog omkring 200 franske 15-cm granater, skete der intet væsent-

ligt. Alle dækninger holdt og standpladserne opfyldte deres opgaver. Og det under efter datidens målestok et 

uhørt voldsomt bombardement. Senere modtog enkelte batterier imidlertid på enkelte dage op til det femdobbelte 

antal granater af endnu tungere kalibre – mod noget sådant, hjalp end ikke den bedste udbyggede stilling.  

Til forbedring af det generelle humør tjente i ikke uvæsentlig grad Champagnes righoldige bestand af vilde 

kaniner, der på alle tænkelige måder blev stræbt efter livet. Særlig foretrukket var fælder; trods et strengt forbud 

gik også mange letsindige jægere på kaninjagt med gevær og fik også nedlagt enkelte, men var generelt mere til 

fare for harmløse personer på vej til- eller fra fronten, som kuglerne piftede omring ørene. Når man i Champagne 

besøgte en standplads, fandt man for det meste (85) en eller flere kaniner hænge på et egnet sted på kanonplat-
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formen, for snart a blive en højst velkommen forbedring af den leverede forplejning. Da så foråret 1916 kom, 

blev der i Champagne direkte behageligt. Det bundløse søle forsvandt, og hvor den kummerlige jord gjorde det 

muligt, dækkedes jorden af en spirende grønt. Udenfor rækkevidden af det fjendtlige artilleri, omkring nord for 

lejren »Kaisertreu« var foråret langt skønnere end længere fremme. Her havde prodser og kolonner skabt deres 

underbringelse, og havde bygget deres stalde og små huse i kanten af de ældste fyrrelunde. Også de havde i 

begyndelsen haft en slem tilværelse indtil bygningerne var færdige. Og det var her også hurtigt muligt at anlæg-

ge stier af rundholter mellem stalde og beboelse. – udenfor sådanne små baraklejre viste vinteren i Champagne-

sølet sig lige så slemt som fremme ved fronten. Særlig stor kærlighed var der lagt i II. Afdelings lejr. Man kunne 

overalt mærke, at ikke alene var hver eneste konstruktion tør og varm, men også pænt udført. Imidlertid udviste 

også andre lejre den medfødte tyske evne til hygge. Overalt var der med de meget begrænsede disponible midler 

skabt udsmykning. Selv små prydhaver blev anlagt og omhyggeligt passet og plejet, selvom her eneste dråbe 

vand med stort besvær måtte hentes langt væk. I deres næsen fredstidsmæssigt anlagte stalde havde hestene det 

godt, og efter at forårssolen havde tørret jorden ud, begyndte jagtridtene. Og et bedre terræn hertil havde vi dår-

ligt senere. Mellem de enkelte småskove strakte der sig ikke små græsmarker, men langt mere et dybtgrønt tæp-

pe af mos. De eneste større træer, som kunne anvendes til at binde hestene, var hvide birketræer.  Det var en 

nydelse for for øjnene, når man på livlige heste i lang galop fløj afsted på blødt mos mellem de frisk grønne 

ungskove indtil en snehvid birk spærre vejen, man ønsker at følge. Hvor gjorde et sådant rit godt efter lange 

mudderkampe gennem de lange vintermåneder. 

Også det fysiske velvære blev der sørget godt for. Hver afdeling havde sin købmandshandel – kantinen – 

hvor man foruden alt til mave og næse, kunne købe alle mulige fornuftige og behagelige genstande. Den havde 

udviklet sig fra en spæd start – her i Champagne var kantinen allerede på højde, og dens (86) leder, den dygtige 

Vizewachtmeister Alex, søgte efter bedste evne, at den i dens sortiment indeholdt alt, hvad en frontsoldat kunne 

få brug for. Med et forskud på 300 Mark fra intendanten havde han på vegne af afdelingen åbnet forretningen i 

efteråret 1915, og allerede til jul same år kunne batterierne modtage tilskud til deres julearrangementer fra kanti-

nefondet. I løbet af foråret 1916 fri Leutnant Peters, forplejningsofficer ved I. Afdeling, af lejrkommandanten 

frigivet en barak til kantinen. Derved blev det muligt at skabe behagelige siddemuligheder, og da der samtidig 

blev abonneret på en lang række aviser, blev kantinen efterhånden et rigtigt soldaterhjem. For at være forberedt 

på alle tilfælde, blev også kantinevognen nyindrettet, så det også under et stillingsskifte forsat kunne fungerer. 

Denne vogn ydede os senere hen en uerstattelig tjeneste, og fungerede helt til krigens afslutning.  

I mellemtiden kunne lyden af kanontorden svagt høres fra øst, hvor der var gået i nyt stort slag i gang ved 

Verdun. Men jo voldsommere, det gik til her, jo mere fredeligt blev det på vores frontafsnit. Da der hos os på 

ingen måde var begrænsninger på ammunition, lod vi os intet finde i fra franskmændenes side. Gennemførte han 

et ildoverfald mod vore grave, svarede vi igen med et ildoverfald mod hans, skød han mod vore adgangsveje, 

skød vi mod hans veje. – og altid med lidt flere granater, end han havde anvendt. Succesen var hjemme, da der 

meget hurtigt blev meget stille – og vi kunne ikke drømme om at bryde den. På den måde blev stillingen fra 

marts næsten lige så rolig, som den havde været ved Noyon. Som resultat kunne batterierne lade deres artilleri-

ster afløse i stillingerne, så de med tiden alle kunne soignerer og hvile ud ved prodserne – og endda sove i en 

rigtig seng! De havde ganske vist ikke springmadrasser, men et minimum af affjedring var dog klaret ved at 

udspænde hønsenet over en træramme, hvorpå der så lå en halmmadras. Og bedst af alt var lejren ikke placeret 

under jorden, men på et sted med frisk luft. Hvor gjorde det godt, en hel dag at opholde sig i den friske luft og 

lade kroppen varme op af solen. Dagslys kom ikke ned i nogen af de nedgravede dækningsanlæg. I starten havde 

den fjendtlige beskydning været så voldsomt, at vi gerne undværede denne behagelighed til fordel for større 

sikkerhed. Men desto mere var det kære sollys velkommen! Ganske vist var (87) dækningerne indrettet så beboe-

ligt som overhovedet muligt – for nogles vedkommende endda tapetseret ved at dække vægge med opsprættede 

sandsække. Og de kunne endda blive ret tørre, i det mindste så længe de blev opvarmet. Men luften! En ventila-

tion var umulig, og da det desuden var nødvendigt at bruge karbidlamper til belysning, der hele tiden udsendte 

en stank, var luftkvaliteten tilsvarende! Og alligevel. Hvilke gemytlige timer har vi ikke alle tilbragt i en sådan 

understand! Hvor glade havde vi ikke været, når vi først havde sådanne rum, hvor vi kunne lægge vore trætte 

hoveder ned for at sove uden at skulle bekymre os om fjendens granater. Når man kom tilbage fra observation, 

patrulje eller anden form for lignende tjeneste, mange gange gennemblødt til skindet, følte man sig næsten rigtig 

hjemme, når man stod foran indgangen til dækningen. I sær når det rygende rør langs trappen, der tit oprindeligt 

havde været nedløbsrør, og nu skulle sørge for at fjerne røgen fra ovnen, eller i det mindste forsøge herpå, som 

trøst lovede, at der allerede var varmet op dernede. Ganske vist var »skidtet« endnu værre – og vådt tøj, der 

tørres, har aldrig bidraget til at gøre luftkvaliteten bedre – hvem hvad gjorde dog det – man var jo atter »hjem-

me«.  
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At der i disse understande også blev fejret fester, behøver man formentlig ikke at nævne. Fødselsdage og an-

dre glædelige lejligheder var højt påskønnede anledninger til at bryde dagligdagens rutiner. Som feltmåltid blev 

der for det meste serveret en eller flere højt elskede kaniner, kogt eller stegt af den aktuelle kanons bedste »kok« 

og derfor smagte mere eller mindre godt.  

Med modvilje var vi draget til Champagne, modvilligt forlod vi den igen.  

I begyndelsen af juni blev IX. Armeekorps afløst af V. Korps. Vi skulle for første gang have en hvilepause 

bag fronten, hvilket gjorde afskeden med vore behagelige stillinger lidt lettere. Og da vi så på vej mod nord, kom 

over Aisne, og fra det trøstesløse »Lusechampagne«, kom ind i et frugtbart, landskabeligt skønne område, var 

glæden stor. Området syd for Charleville blev for et par uger vores pragtfulde hvilekvarter. Naturligvis blev der 

foruden hvil også gennemført uddannelse, for efter de lange måneders stillingskrig var batteriernes (88) forståe-

lig kommet bagud rent uddannelsesmæssigt. I øvrigt lod det sig imidlertid ganske udmærket gøre samtidig med, 

at der blev samlet kræfter til de opgaver, der stor foran os. Forholdet til befolkningen var det bedst mulige. For-

mentlig samtlige batterier foranstaltede en eller flere dansefester i den landsby, hvor de havde kvarter, og hvori 

den samlede unge kvindelige befolkning deltog for lystigt at blive svunget rundt af de tyske soldater. Herunder 

var det ikke nødvendigt at snakke meget, hvilket dog også vanskeliggjordes af de forskellige modersmål. Også 

denne vanskelighed blev en smule overvundet. De tyske soldater lærte sig enkelte franske gloser, mens fransk-

mændene lærte sig tyske. Navnlig de unge overvandt vanskelighederne ved hjælp af et sprog, der var internatio-

nalt! Hvis hver eneste kys mellem en 24er og en fransk pige, givet eller modtaget, skulle opregnes, ville det blive 

en tyk bog. I det mindste de franske piger så ikke på os som »barbarer«.  

Også de sportsfester, batterierne i denne tid foranstaltede, var rene folkefester, hvori også store dele af be-

folkningen deltog. For batterierne selv var det en vidunderlig fornøjelse. Både den fysiske præstation og løjer 

kom til deres rette. Foruden løb og spring var der også sækkeløb, hanekampe og æselridning. Om aftenen gik det 

så til landsbyens kro, hvor det fortsatte med dans og øl til den lyse morgen.  

I denne periode blev der også afholdt Kejserparade. Som anerkendelse for deres gode præstationer under ind-

sættelsen i Champagne, blev begge divisioner inspiceret af den øverste krigsherre. Og selvom selve parademar-

chen ikke helt klappede, som den formentlig ville have gjort i fredstid, gjorde enhedernes gode og friske udstrå-

ling alligevel indtryk på Kejseren og den ligeledes tilstedeværende Storhertug af Mecklenburg-Schwerin, der 

begge i taler til enhederne udtrykte deres og fædrelandets tak. Imidlertid buldrede det allerede i tiden omkring 

Kejserparaden fra de engelske og franske kanoner langs Somme, hvor det længste slag i Verdenskrigen var be-

gyndt. Endnu vidste enheder intet herom, og nød i fulde drag den velfortjente hvile. Så kom den 2. juli om ef-

termiddagen ordren til øjeblikkelig forskydning af IX. Korps – De korte uger i hvil skulle blive fulgt af de van-

skeligste og blodigste dage, som Regimentet hidtil under krigen havde gennemlevet. Allerede om (89) aftenen 

den 2. juli forlod den første transport indladebanegården mod et ukendt mål, alligevel vidste alle inderst, at 

Somme ville blive skueplads for vores fremtidige indsats. 
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Slaget på Somme 
 

 

Regimentet blev udlosset i Bohain og Essigny-le-Petit. Da de anviste kvarterer lå vest for St. Quentin, havde 

batterierne til dels stadig et betydelig march foran sig.  

Allerede ved ankomsten til de små banegårde var det tydeligt, at vi var ankommet til en storkamp-front. Gan-

ske vist blev losningen gennemført roligt og uden forstyrrelser fra fjenden – men der lå alligevel højspænding i 

luften, og jernbanepersonellet kunne fortælle om grimme nyheder fra kampene langs fronten, og fortalte at der 

hele tiden herfra blev ført nye tropper til området. Også St. Quentin, der hidtil som etape by for en arme havde 

ligger langt fra krigen, udviste et helt forandret billede. Som batterierne marcherede gennem byen på vej mod 

deres kvarterer, blev de mødt af det ene køretøj med sårede efter det andet. På torvet var der indrettet et samle-

sted for lettere sårede, hvortil en stadig strøm af mere eller mindre sårede feltgrå soldater gik og humpede. Talri-

ge larmende lastautomobiler bragte de uhyre, for en moderne hær i storkamp så nødvendige forsyninger i depot 

eller herfra til fronten. I byen vrimlede det med soldater af alle våbenarter og alle forbundsstater, og også vejene, 

hvoraf batterierne trak mod deres kvarterer, viste samme billede.  

I løbet af den 4. juli nåede alle dele af Regimentet frem til deres kvarterer med undtagelse af staben ved I. af-

deling og 3. og 5. Batteri, der endnu ikke var nået frem. Regimentet forblev endnu nogle dage i hvil. Lyden af 

kanoner, der snart stærkere, snart svagere, nåede kvartererne, tydede imidlertid på en snarlig indsættelse. Hver 

aften i det tiltagende mørke flammede den vestlige horisont op næsten uafbrudt fra talrige kanoner. De utallige 

lyskugler, der blev opsendt med sekunders mellemrum, lyste klart for så igen af dø ud, kunne bringe tankerne 

hen på et festligt fyrværkeri (90) hvis ikke enhver frontsoldat vidste, at fremme langs fronten belyste en hård 

kamp på liv og død, at trætte øjne stirrede ud i deres lys, for at de selv eller deres kammerater ikke ville blive 

overrasket af fjenden.  

Den 7. juli kom befalingen til indsættelsen af 17. Division. Generalstaben ved IX. Armeekorps under Exzel-

lenz v. Quast, overtog kommandoen over en armegruppe, bestående af adskillelige divisioner, med ansvaret for 

hele den angrebne del af fronten syd for Peronne.  

Området, hvori kampene fandt sted, var en af de mest frugtbare i hele Frankrig, og de tyske etape-enheder 

havde derfor sørget for, at markerne til få kilometer bag fronten, blev dyrket. Den varme juli-sol skinnede over 

store korn- og roemarker, som lovede en god høst. Hele Somme-slagets område blev del af floden i en nordlig og 

en sydlig halvdel. Somme er et bredt vandløb, der, til dels i mange døde flod arme, løber i retning af havet, og 

ved Peronne svinger mod vest fra dens hidtidige nord-syd lige retning. Med dens sumpede bredder var floden 

omkring 400 meter bred og udgjorde en vældig hindring. 17. I.D. fik tildelt frontafsnittet mellem landsbyerne 

Barleux og Belloy. Dermed lå floden i den nordlige del af divisionens afsnit dårligt 3 kilometer bag fronten.  

Over denne store hindring var der kun to broer. Den ene lå for enden af den snorlige romervej, der fra St. 

Quentin over Villers Carbonnet fører til Amiens, og krydser floden mellem landsbyen Brie og gården Pont les 

Brie. Den havde allerede i dagevis ligget under den kraftigste fjendtlige artilleriild, og kunne ikke længere an-

vendes af køretøjer. Hele denne trafik var derfor henvist til den anden af broerne i divisions afsnittet, ved St. 

Christ-Briost – en gammel bro med store bropiller af sten og med en kørebane, der for størsteparten var belagt 

med brosten. Hidtil havde den modstået beskydningen, der naturligvis også her siden kampens start, havde fun-

det sted dag og nat.  

Området var opdyrket og der var kun få bevoksninger. Bortset fra slotsparken ved Haplincourt og landsbyha-

verne, der med deres frugttræer ydede god sløring fra luften, var der kun større skovstykker i den sydlige del af 

divisionens ansvarsområde. Først på divisionens sydlige grænse og endnu længere mod syd (91) blev skove 

talrigere. Terrænet er kun svagt kuperet. Kun få steder er der sænkninger med stejle sider, således Somme dalen 

på enkelte steder og den slugt, hvori jernbanen Peronne – Chaulnes ligger.  

Frem til starten på Somme slaget gik fronten 10 – 12 km vest for floden. Under de første angreb lykkedes det 

franskmændene at trænge os omkring 6 kilometer tilbage, hvorved ikke kun hele den første, men også den anden 

– den eneste bagved liggende stilling – var gået tabt. Det forsvarende infanteri havde derfor hverken skyttegrave 

eller dækninger til rådighed, og artilleriets batterier måtte gå i stilling i åbent terræn uden nogen form for beskyt-

telse.  

Regimentsstab og staben ved II. Afdeling blev den 7. juli kørt frem til området for at de kunne blive underret-

tet om regimentets indsættelse. Batteriførerne skulle følge samme eftermiddag og ligeledes ved fronten instrue-

res om deres Batteriers tildelte placeringer. Himlen havde i mellemtiden lukket sig og en uafbrudt silende varm 

sommerregn flød fra himlen. Batteriførerne skulle møde i den vestlige udkant af Athies, for her at afvente de 

rekognoscerende stabe. Da imidlertid rekognosceringen havde taget længere tid end beregnet, var det ikke læn-
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gere muligt at give batteriførerne mulighed for bese området på forhånd, og de måtte i stedet afvente den første 

delings ankomst og med denne ride frem til stillingsområdet. Da disse, som skulle være fremme i Athies ved 

midnat, var ankommet, begyndte fremrykningen. Regnen faldt fortsat uophørligt. Dertil lynede det uafbrudt som 

under et kraftigt tordenvejr med et svagt skær fra den franske og den tyske side. Med voldsomme brag rodede 

granater af alle kalibre den frugtbare jord op eller gjorde deres ødelæggende værk på de statelige huse i de vel-

havende landsbyer. Oplysningerne, stabene bragte med tilbage fra deres rekognoscering, var ikke ligefrem lo-

vende. Den fjendtlige artilleriild var uendelig voldsommere end i oktoberdagene i Champagne, og ligesom der, 

var gode observationsmuligheder næsten ikke eksisterende. De få batterier, der endnu var i stilling, var hårdt 

medtagne, og af samme grund var der næsten ikke foretaget stillingsbyggerier.  

Den første forsmag på de kommende begivenheder fik vi, da det blev oplyst, at landsbyen foran os, hvor 

tungt artilleri slog ned i hurtig rækkefølge, var St. Christ, og at den eneste bro netop lå her, hvorover trafik mel-

lem øst og vest bred af Somme (92) kunne afvikles. Inden kolonnen nåede i nærheden af broen, blev der gjort 

holdt, og som rutinerede krigssoldater afventede vi i fem minutter for at se, om franskmændene beskød broen 

med en vis regelmæssighed eller ej. Glædeligt var de så venlige netop at gøre det. Kolonnen blev derfor instrue-

ret om at broen måtte passeres individuelt af kanoner og køretøjer. Enkeltvis gik det tæt hen mod den farlige 

overgang, og så snart de ventede granater var slået ned, gik det i mørket i skarp trav frem mod den ukendte bro. 

Fra fronten kom tomme ammunitions- og andre vogne, der ligeledes benyttede pausen for at nå den modsatte 

side af Somme. Anstrengt stirrede kuskene ind i den mørke nat for at holde sig til den rigtige side af broen og for 

straks efter broen til højre at svinge ned ad den befalede vej. Så gik det hurtigst muligt gennem resten af lands-

byen, så i et roligere tempo endnu nogle hundrede meter, mens det næste lag af granater eksploderede på broen – 

så dukkede som spøgelser andre ryttere og køretøjer op, og kolonnen blev igen samlet.  

Lykkeligvis lykkedes det at bringe alle køretøjer over den udsatte bro uden tab. Marchen gik videre. Ved ba-

neoverskæringen nord for Briost blev de enkelte delinger mødt af de vejvisere, der skulle bringe dem frem til de 

batterier, der skulle afløses. På dette tidspunkt bragede det næsten uafbrudt på alle sider af de marcherende de-

linger – desværre væsentligt flere fjendtlige nedslag end vore svar, da fjenden i antal batterier og disponibel 

ammunition var os langt overlegen. Og dertil kom, at regnen fortsatte, og ingen længere havde en tør plet på 

livet. De stillinger, hvori delingerne rykkede ind, kunne til nød opfylde kravene under en bevægelseskrig; af en 

udbygning var der ingen eller kun forsvindende lidt udført. Der kunne ikke blive tale om ro og hvile, og rystende 

af regnen, afventede alle daggryet. Da dette kom, fandt det 6. og 2./24 langs en markvej, der fra Eterpigny førte 

mod sydvest næsten parallel med landevejen mellem Eterpigny og Villers-Carbonnel. 4./24 var placeret i en 

havremark nord for Pont-les-Brie. Kun 1./24 stod betydeligt længere mod syd i sydkanten af den slugt, hvor-

igennem jernbanelinjen Peronne-Chaulnes går. Den omkring 20 meter høje skråning var dækket af et næsten 

uigennemtrængeligt buskads og høje træer, hvorfor batteriet i starten placeret ganske godt på den øverste kant 

(93), og var specielt godt dækket mod observation fra luften. Også 6./24 havde også en rimelig stilling, da den 

var placeret i en hulvej, der gav en rimelig dækning mod den fjendtlige beskydning. Imidlertid havde de allerede 

under indrykningen bemærket, at stillingen var erkendt af fjenden, for netop under indrykningen gennemførte 

fjenden et ildoverfald mod stedet, så heste kun med besvær kunne fastholdes. Værre var det hos 2./24, der stod 

langs samme ved som 6. Batteri, men på et sted, hvor den ikke længere dannede en hulvej. Derimod stod 4./24 

fuldstændigt i åbent terræn og måtte for at redde sig mod observation fra luften, hver dag skabe en ny sløring af 

frisk høstet korn.  

Om morgenen den 8. juli 1916 var stemningen ikke netop den bedste, men som tøjet igen tørrede og kampen 

desuden krævede indsats fra alle, blev der ikke tid til den slags tanker. Telefonfolkene gik straks i gang med at 

trække ledninger mellem de forskellige stillinger, batterierne rekognoscerede for deres observationsposter, og de 

fra Regimentet udsendte forbindelsesofficerer begav sig med deres hjælpere på vej mod de i forreste linje indsat-

te bataljonerne for at skabe forbindelsen med det hårdt kæmpende infanteri. Og hvad de i stillingerne var dispo-

nibel, gik af fuld kraft i gang med arbejdet. Alle var klare over, at kun en hurtigst mulig anlæggelse af dækninger 

ville spare dem for store tab.  

Natten mellem den 8. og 9. juli rykkede batteriernes 2. delinger ind i stilling, mens kolonnerne leverede den 

nødvendige ammunition. Om morgenen den 9. juli var også de fleste af telefonlinjerne etablerede og spærre-

skydningen indskudt, så vi med en hvis sindsro kunne imødese kommende angreb. Det vanskeligste var opnåelse 

af gode observationsstader. Der var måske to, de var egnede. Den ene var et tårn på et teglværk i Villers Carbon-

net, som blev benyttet indtil franskmændene skød det ned. Fra førte dag var det imidlertid ikke en fornøjelse at 

observerer herfra. Bortset fra de ildoverfald, franskmændene sendte mod landsbyen, blev selve tårnet beskudt 

med faldbane våben, da man til fulde var klar over dens betydning som observationspost. Den anden observati-

onsmulighed var fra et gammelt forfaldet tårn, der lå omkring 500 meter nordvest for den samme landsby, men 
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også her var den fjendtlige beskydning så kraftig, at observationsstedet i den lange løb ikke (94) kunne fasthol-

des. Alligevel blev en spærreskydning indskudt med observation fra disse poster. Denne var imidlertid meget 

tynd. 17. Divisions frontbredde var over 3 kilometer, og til denne var der i førte omgang kun 10 feltbatterier til 

disposition. Dermed havde hvert batteri ansvar for en bredde på 300 meter. Det var derfor af ekstra betydning, at 

vores ild i tilfælde af et fjendtligt angreb kunne indsættes rettidigt og så voldsomt, det kunne lade sig gøre. Det 

fjendtlige angreb lod ikke vente på sig. Allerede den 8. havde fjenden uden resultat gennemført et mindre angreb 

mod Barleux.  

Den 9. juli angreb han fra Somme vest for Peronne til inklusiv Barleux og 1 km syd herfor. Mod vores divi-

sion blev han totalt afvist. De tapre grenaderer generobrede endda landsbyen Barleux, selvom den den denne dag 

endnu ikke hørte til divisionens ansvarsområde. Mod den til højre tilstødende division havde modstanderen der-

imod større succes, og om aftenen havde fjenden tilsyneladende ikke kun erobret Maisonnette Ferme og lands-

byen Biache, men endda trængt frem til Somme. Vores divisions usammenlignelig infanteri måtte genoprette 

situationen. Ved daggry den 10. gik de til angreb og generobrede området frem til Maisonnette Ferme – for vore 

batterier af stor vigtighed, da situationen den 9. juli om aftenen ubetinget gjorde et stillingsskifte nødvendig.  

I mellemtiden var også staben ved I. Afdeling, 3. og 5. Batteri ankommet fra Champagne, og blev straks ind-

sat. 3./24 sydvest for 1. Batteri på den samme skråning i den store slugt, mens 5./24 blev placeret på vejen mel-

lem Pont-les-Brie og Happlincourt slot.  

De følgende dage bragte feberartigt arbejde, for alt hvad der til føring af et stort forsvarsslag var nødvendig, 

måtte først nyskabes.   

Sammen med infanteriet fastlagde forbindelsesofficererne fremme ved bataljonsstabene, på et kort det præci-

se forløb af den forreste stilling, og meddelte desuden Regimentet, hvor der i løbet af natten ville blive udsendt 

patruljer, og hvor om dagen der var placeret poster foran forreste linje, så disse ikke kom i fare under egne spær-

reskydninger. Dernæst drejede det sig muligst bedst at beskytte infanteriet fra generende fjendtlige maskingevæ-

rer og minekastere, og nedkæmpe disse fredsforstyrrere. Alt dette var imidlertid kun muligt, hvis forbindelsen 

mellem forbindelsesofficerer og artilleriet til stadighed blev opretholdt, og derfor var telefon-linje folkene un-

dervejs dag og (95) nat for at sikre forbindelserne bagud. Alligevel var det ofte alligevel umulig, for dag og nat 

lå en tung fjendtlig ild over infanteristillinger og bagved liggende terræn. Da det i første omgang var umuligt at 

etablerer et observationsstade for hver enkelt batteri, blev der til indledning kun påbegyndt ét for hver afdeling. 

Hertil måtte batterierne afgive arbejdskommandoer, og disse var virkelig ikke at misunde. De afstande, de måtte 

tilbagelægge med minerammer og skanseværktøj, var næsten mere farlig ved nattetide end i dagslys, for navnlig 

om natten lå det bageste terræn under konstant beskydning, og mangen en tapper artillerist er faldet som offer for 

et sådant ildoverfald. Og alligevel måtte dette arbejdet netop gennemføres om natten. Da disse observationspo-

ster måtte placeres på steder, hvorfra der var god udsigt over fjenden, kunne disse naturligvis også ses af fjenden, 

og dermed var arbejde i dagslys udelukket. Og her sad så observationsofficerer hele dagen og kunne først efter 

mørkefald røre sig fra stedet. Sammen med dem var telefonfolk, der i en nødsituation skulle retablerer ødelagte 

forbindelser. Alt for ofte var deres anstrengelser og dygtighed imidlertid forgæves, for når de trods den fjendtlige 

beskydning havde splejset forbindelsen ét sted, var den allerede ødelagt to andre steder.  

Alligevel var observationsindsatsen ikke forgæves; hver eneste forandring af den fjendtlige stilling blev er-

kendt og meldt tilbage, og herefter – om muligt – bekæmpet næste dag. Mangen en minekaster, der gjorde livet 

besværlig for vores infanteri, blev erkendt fra en observationspost og ødelagt. Samtidig blev der af alle kræfter 

arbejdet på batteriernes stillinger. II. Afdelings batterier stod på god fast lerjord, hvor arbejdet derfor gik godt fra 

hånden. 5. Batteri havde stillinger under frugttræer langs landevejen, og udnyttede denne som loft i deres dæk-

ninger ved fra den modsatte vejgrøft at gravede tunneler ind under vejebanen. Også 6. Batteri, der var flyttet til 

slotsparken ved Happlincourt, havde samme mulighed. Begge batterier var desuden i en sådan grad skjult fra 

luften, at der også uhindret kunne arbejdes i dagslys. 

 I. Afdeling havde det langt vanskeligere. Ganske vist var den skråning, hvor den var placeret, dækket af bu-

skads og enkelte høje træer, der gav en god sløring mod observation fra luften, men dette var imidlertid også den 

eneste beskyttelse (96), for uden træerne ville fjenden have haft direkte udsyn mod dem. Jorden var desuden 

meget løs og derfor uegnet til tunnelbyggeri. Alligevel blev der forså her arbejdet af alle kræfter på en udbygning 

af stillingen. Alle batterier trak kuske frem til forstærkning af artilleristerne, og selv fra kolonnerne blev der 

hentet arbejdskraft, dels for at etablerer dækning for stabene, dels for at udbygge observationsposterne. Da ka-

nonbesætningerne af alle kræfter skansede, var der for dem i virkeligheden ikke tid til hvil. Regimentet var in-

volveret i en storkamp, og hvert øjeblik kom der anmodninger om spærreskydninger eller bekæmpelse af et eller 

andet mål, så gravearbejdet hyppigt måtte afbrydes. Af samme grund stod der hele tiden – dag og nat – en »lys-

kugle-post«, som hele tiden holdt skarpt øje med batteriets ansvarsområde for at kunne opdage, når infanteriet 
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ved hjælp af lyskugler anmodede om assistance fra deres søstervåben. Og også ammunition måtte hentes frem. 

Da der hver dag blev forbrugt betydelige mængder ammunition, måtte der også her dag eller nat bringes ny am-

munition frem i stillingerne, hvor det blev placeret i små depoter, beskyttet mod regnen.  

Derfor kom i disse dage igen fra Regimentet til ro, heller ikke stabene, hvorhen så mange »frontsvin« ønske-

de sig. Dag og nat var de i aktivitet; hver eneste melding fra forbindelses- eller observationsofficerer måtte be-

handles. Der skulle udfærdiges skitser til spærreskydninger, hvori hvert eneste batteri præcist fik angivet, hvilke 

mål, der skulle beskydes i forbindelse med hvilke angrebsscenarier. Dermed fik føringen mulighed for, i tilfælde 

af pres mod et frontafsnit, at kunne indsætte det størst mulige antal batterier. De skulle forsøge at efterkomme 

flest mulige af infanteriets ønsker idet et batteri fik tildelt en tilsvarende skydning, de natlige forstyrrelsesskyd-

ninger skulle planlægges så modstanderens trafik forstyrredes lige så meget, som han forstyrrede vores. Dag og 

nat fik der over telefon en ubrudt række af meldinger og ordre.  

Heller ikke kolonner og prodser må glemmes. Nat efter nat måtte de passerer broen ved St.Christ for at holde 

batterierne forsynet med alt, hvad de skulle bruge – ammunition til kampen og byggematerialer til stillingerne. 

Og samtidig skal kuskene på feltkøkkenerne huskes – der måtte gøre samme vej som kolonnerne, og som ikke 

lod sig standse af fjendens beskydning i at bringe deres kammerater (97) den eneste glæde, de havde under disse 

hårde dages kampe: en god og nærende kost og post hjemmefra.  

Ingen fik ret megen søvn i disse dage. Mod midten af måneden øgedes beskydningen stadig mere. Infanteriet, 

der uden dækninger lå i halvværdige skyttegrave, kunne dårligt beskytte sig imod ilden og kom overhovedet ikke 

til ro. Hver nat lagde fjenden gas over en del af de bagved liggende områder. Om dagen svævede mængder af 

fjendtlige fly over vore hoveder, og mere end et dusin lænkeballoner hang fra morgen til aften på himmelen og 

kunne observerer hver eneste del af området.  

Og hvordan så det ud hos os? I forhold til divisionens frontbredde var der kun meget få batterier til rådighed, 

og ydermere var ammunitionsforbruget meget begrænset. De fjendtlige fly var i antal og kvalitet vore langt over-

legne, og mens fjenden havde mere end et dusin lænkeballoner oppe, stod der kun på vores side kun en eller to til 

rådighed. Fjenden havde rådighed over en overflod krigsmateriel af enhver art og af mennesker, hvorimod hos os 

kun den totale pligtfølelse og tapperhed af hver eneste kunne give udsigt til succes for den tyske sag.  

Den 10. juli var batteriernes stillinger forså vidt udbyggede. Hos II. Afdeling var på grund af den gunstige 

undergrund ikke kun dækninger færdige, men i de fleste tilfælde også skudsikre kanonstandpladser. Også tele-

fonnettet var udbygget, observationsposter udvalgt og fastlagt. Regimentet kunne med en vis ro imødese de 

kommende storangreb. Der havde i den sidste tid været daglige småangreb, der dog på grund af infanteriets tap-

perhed og vores godt liggende spærreild alle totalt var blevet afvist. Med stolt tilfredsstillelse erfarede Regimen-

tet, at vores divisions infanteriregimenter udtalte deres højeste anerkendelse af batterierne indsats, og og frem for 

alt af forbindelsesofficererne og deres organisation. 

Alligevel havde terrænet vest for Somme totalt forandre sig i de forgangne 10 dage. Der var ikke et træ, hvor 

sprængstykker ikke havde revet alle grene af eller havde knækket. Landsbyerne Briost og St. Christ, der ved 

vores ankomst endnu var relativ ubeskadigede, havde ikke et uskadt hus mere, der ikke bar præg af den vold-

somme beskydning. De engang så velplejede haver var nu pløjet op af store granatkratere, og i slotsparken ved 

Haplincourt (98) lå mange af de store gamle træer allerede slynget til jorden. Også langs skråningen, hvor I. 

Afdeling var placeret, havde i væsentlig grad forandre sig.  Den var vanskeligere at passerer, end den tidligere 

havde været, da utallige afbrækkede grene nu lå sammenfiltret med den øvrige bevoksning og spærrede vejen.  

Og så blev det den 20. juli 1916. Som alle tidligere nætter lå også denne nat hele det bageste område og bro-

en ved St. Christ under en stadig fransk beskydning. Kl. 3 begyndte en generel udlægning af gas over hele Som-

me løbet, det forventede tegn på, at den 20. ville blive en storkampdag. I sin strålende skønhed steg solen op og 

lyse bag front op over kornmarker og statelige landsbyer. 

Efter at modstanderen om natten havde udlagt gas over hele området, startede alle hans batterier samlet en 

trommeild af en hidtil uhørt voldsomhed mod infanteriets stillinger. Da disse stadig ikke rådede over skudsikre 

dækninger, og heller ikke de få eksisterende skyttegrave tilstrækkeligt havde kunnet udbygges som resultat af 

den vedvarende beskydning, så vi med bange anelser imod det kommende angreb. Det var jo utænkeligt, at et 

menneske kunne komme uskadt gennem denne vandvittige ild. Uafbrudt tornede lyden af kanoner og nedslag. 

Det var, som var helvede sluppet løs. Jorden rystede og skælvede under de eksploderende granaters vildskab, og 

op til 20 kilometer bag fronten klirrede vinduerne uafbrudt. Alle batterier var besatte, og med korte mellemrum 

blev spærre- og virkningsskydninger gennemført for at få det fjendtlige infanteri til at tøve med et angreb. I alle 

batterier og på alle observationsstader stirrede observatører mod fronten så der øjeblikkeligt kunne iværksættes 

spærreild i det sekund, de første lyskugler viste sig på himmelen. Og så steg her, der og snart langs hele fronten, 

lyskuglerne op. I samme øjeblik blev der i alle stillinger med høj ryst brølet: »spærreild!«. De første lag forlod 
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kanonerne. Alle, der var i gang med gravearbejde eller anden beskæftigelse, ilede tilbage til kanonerne. Med den 

rasende ildhastighed, hvormed spærreskydninger blev gennemført, svandt den oplagte ammunitionsbeholdning 

hurtig som dug for solen, og med sved på panden knoklede artilleristerne for at bringe nyt foder frem til de sky-

dende slughalse. (99) Til alt held var det ikke nødvendigt ret længe at bære gasmasker. Den franske gas på dette 

tidspunkt var ikke særlig farlig og forsvandt hurtig. Efter et kvarter blev ilden gradvist indstillet og efter endnu et 

kvarter kom de første oplysninger om situationen ved infanteriet. Hos grenadererne på begge sider af Barleux var 

angrebet generelt blevet afvist. Kun et stenbrud ved Barleux var faldt på fjendens hænder, og skulle generobres i 

et modangreb. Også hos 75’erne, der havde lidt mest under beskydningen, var fjenden trængt ind og skulle ka-

stes ud igen med modangreb. Derimod var fjenden ved 90’erne overhovedet ikke nået frem til vore stillinger. 

Ved dette regiment havde det været muligt allerede at anlægge en svag pigtrådshindring foran vores grav, og 

måske havde füsilierne været dem, der af divisionens tre regimenter, der mindst var blevet berørt af det franske 

bombardement. Da franskmændene, eller nærmere de sorte, var gået frem i storm på 90’erne, var disse kravlet op 

af graven og stående beskudt fjenden med et så godt resultat, at fjenden ikke var nået frem. 

Generelt kunne man altså være tilfreds med resultatet af vores forsvar. Spærreilden havde imidlertid kostet 

uhyre mængder af ammunition, og næsten alle batterier var truet af, at der i tilfælde af et nyt angreb, ikke ville 

være tilstrækkelig ammunition til at imødegå situationen. Hver eneste batteri kontaktede bagud over anmodede 

indtrængende om nye forsyninger. Derfor måtte prodser og kolonner i fuldt dagslys bringe det fornødne frem. 

Siden 1914 var dette ikke længere sket, da det hele tiden hed sig, at de fremkørende heste ville lide store tab. Nu 

måtte det gennemføres, da større ting stod på spil. Allerede om formiddagen havde det været nødvendigt at brin-

ge nye gasmaskepatroner frem med enkelte vogne, så batterierne ikke ville være prisgivet nye gasangreb. Nu 

blev alle kolonner alarmeret til at bringe ny ammunition frem til batterierne.  

I mellemtiden var kampen ikke gået i stå. Batterierne lå uafbrudt under ild. Selvom også det første angreb var 

blevet afvist, drejede det sig dog fortsat om at tage luften ud af et fornyet fjendtligt forsøg, og frem for alt støtte 

vore modangreb med ild. Til alt held var den fjendtlige beskydning af de bageste områder (100) næsten ophørt 

ved starten på trommeilden, så spærreilden fra alle batterier under II. Afdeling kunne gennemføres næsten uden 

forstyrrelser. Anderledes var det ved I. Afdeling. Ganske vist blev 3. Batteri ikke beskudt, men 1. og 2. Batterie 

derimod – og navnlig 1. – lå fra kl. 9 under en kraftig fjendtlig beskydning. I afdelingens krigsdagbog står her-

om:  
 

»Fjendtlig artilleriild fra kl. 0900 til kl. 1300. 1000 skud fra middeltunge og tunge kalibre mod 

1./24 stilling. Egen artilleriild fra kl. 0900 til kl. 1300 741 skud spærreild, skydning 1«.  
 

Disse tørre tal siger kun dem noget, der i et batteri har været udsat for en sådan beskydning, og ved, hvilken 

jernhård disciplin og hvilken selvopofring hos den enkelte det kræver for at holde batteriet operationelt under 

sådanne forhold. Alle Regimentets batterier ydede i disse uger samme præstation. Naturligvis kostede en sådan 

beskydning også tab, selvom kanonbetjeningen var reduceret til det helt nødvendige. For at skåne sit batteri, lod 

Hptm. Alex en periode batteriet betjene af dets officerer. Alle 1. Batteris kanoner stod i en omkring 1 meter dyb 

gravet stilling. Mellem hjulene og kanten på den opkastede jord var der kun et lille spillerum, formentlig højst 

omkring 30 centimeter. Her viste en ejendommelig episode, at soldaten må havde held, hvis han vil vende hjem 

fra krigen med hele knogler. Mens officererne  betjente kanonen, slog en fjendtlig granat ned mellem hjul og 

væg på standpladsen, og bordede sig ind i jorden på bagsiden uden at eksploderer. Var granaten eksploderet, som 

de tusinder af andre, ved anslag med jorden, havde der næppe været mange af betjeningsmandskabet tilbage.  

I mellemtiden havde 75’erne igen fuldstændig kontrol over deres stillinger. Også grenadererne havde gen-

erobret stenbruddet efter at det igen var gået tabt under et nyt angreb. Forbindelsesofficeren forsøgte at få for-

bindelse med batterierne for at meddele, at det fornyede modangreb ville finde sted kl. 15. Den eneste telefon-

forbindelse forblev virkelig intakt i 10 minutter, og da Oblt. Hörcher med 5./24 to dage tidligere netop havde 

indskudt sig mod det aktuelle stykke skyttegrav, kunne der ydes en virksom artilleristøtte.  

I mellemtiden raslede kolonnerne i ilsomt trav frem til batterierne med den hårdt tiltrængte ammunition. 

Endnu engang gik det – uden tab - en vogn ad gange over broen ved St. Christ, for franskmændene var stadig 

dum nok til at beskyde broen med anerkendelsesværdige mellemrum. At imidlertid ikke alle enheder havde væ-

ret så forsigtige og forudseende som vore, viste sig tydeligt langs vejen, for døde heste og ødelagte vogne lå i 

store mængder langs og på vejen, og desværre er også mange mennesker faldet som offer for beskydningen. Som 

kolonnerne nærmede sig batteristillingerne, lå disse netop igen under kraftig beskydning. Lige så snart modstan-

deren havde opdaget, at angrebet var slået fejl, belagde de i arrigskab hele området ned til Somme med granater 

og koncentreredes sig hovedsageligt mod batteristillingerne, hvis andel i afvisningen af angrebene, formentlig 

var ham fuldt bevist. Kolonnerne måtte derfor i første omgang standse mellem Briost og baneoverskæringen for 
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her at afvente en nedgang i beskydningen. Så gik det i iltempo frem til stillingerne. Ivrige hænder rev ammuniti-

onsvognene op og ammunitionskurvene ned, hvorefter vognene forsvandt lige så hurtigt, som de var kommet. 

Alt dette gennemførtes uden alvorlige tab på trods af, at solen skinnede fra en skyfri himmel, og at fjendtlige fly 

og balloner i et hidtil uset antal, sværmede omkring.  

Præcist kl. 15 slog ilden fra vore batterier, især fra 5. Batterie, ned på grenaderens angrebsmål, og herefter 

som aftalt, lagt frem. Efter en time kunne forbindelsesofficeren melde, at grenadererne nu også igen havde fuld-

stændig kontrol over deres stillinger og udtalte deres tak til deres søstervåben for den ydede støtte. Men det fik 

ikke franskmændene til at falde til ro. Snart her, snart der blev der fra infanteriet sendt lyskugler op med anmod-

ning om spærreskydninger, og maskingeværernes tikken viste, at et nyt angreb var under udvikling. Ingen af 

disse kom i nærheden af vore grave. Langsomt, langsomt gik den hårde dag mod sin afslutning. Efterhånden blev 

det roligere på slagmarken. Også hos 18. Division til venstre var angrebet fuldstændig blevet afvist. Den nu 

afsluttede 20. juli 1916 var en dag, som man ved IX. Armeekorps aldrig tidligere havde oplevet, og hvor alle 

tidligere præstationer blev overtruffet. Aldrig tidligere havde vi kæmpet imod en så voldsom overmagt i materi-

el, som på denne dag. Som altid havde infanteriet måtte bære de tungeste byrder denne dag; men uden overdri-

velse kan også Regimentet tilskrives en god del af dette resultat. I den (102) indberetning, II. Bataljon, Füsilier-

Regiment 90 endte til IX. Armeekorps efter afslutningen af denne indsats, hedder det at artilleriets støtte til in-

fanteriet bedredes dag for dag, og der er uforbeholden ros til forbindelsesofficerernes utrættelige indsats og til 

batterierne.  

Natten mellem den 20. og 21. forløb meget urolig. Fjenden forsøgte at forhindre vores genforsyning ved at 

lægge en voldsom ild over veje og adgangsakser og over den berygtede bro ved St. Christ. Uventet fulgte der den 

21. juli intet større angreb, det sikreste tegn på, hvor store tab franskmændene havde haft dagen før, for så vidt 

det ikke allerede fremgik af meldinger fra infanteriet og fra de hvide og farve franske fanger, der blev taget un-

der modangrebene. Også beskydningen af de bageste områder svandt ind i løbet af dagen. Kun 1. og 2./24, og 

endnu engang mest 1. Batteri, var udset til særlig behandling af et fransk tung batteri af 28-centimeter, og blev 

lagt af en virkningsskydning på hen ved 300 granater. Da ethvert ophold i stillingen ville være ensbetydende 

med at tage unødige tab, blev stillingerne forladt på ordre fra battericheferne, og fra sikker afstand så artilleris-

terne med ret blandede følelser på, hvordan 14 dages hårdt arbejde på få timer af de tunge granater fuldstændig 

blev ødelagt. Da de returnerede til området var der ikke en standplads, ikke en dækning, der ikke havde fået 

deres del af ødelæggelserne. At batteriførerne efter dette så sig om efter en anden placering, kom ikke som nogen 

overraskelse.  

Stabenes største bekymring i tilfælde af fornyet fransk angreb, var det overordentlig store ammunitionsfor-

brug den 20. juli, som i løbet af natten ikke i fuldt omfang havde kunnet genforsynes – ganske enkelt fordi der 

ikke var mere ammunition at levere! Til vores store held vidste fjenden intet til dette. Elles havde han med sik-

kerhed udnyttet situationen.  

Om natten fra 21. til 22. juli nedkastede franske fly for første gang siden vores ankomst, bomber over lands-

byen Athies. Desværre ramte det 2. og 3. Batteris stalde, da deres prodser havde kvarter i denne by. Angrebet 

kostede tab i mennesker, men primært i heste.  

Dagene frem til den 26. juli bragte yderligere nedgang i kampaktiviteten, så det blev muligt at retablerer alle 

telefonforbindelser, som den 20. juli fuldstændig (103) var blevet revet fra hinanden. Den 26. blev vores divisi-

ons infanteri trukket ud og kunne i nogle få uger få det nødvendige og velfortjente hvil tilbage i etapeområdet. 

Vores Regiment måtte blive i stilling, selvom også for denne, de forgangne dage havde retfærdiggjort en hvile-

pause. Da der imidlertid ikke var artilleri disponibel til en afløsning, var der ikke andre muligheder end at lade 

batterierne undvære det velfortjente hvil. I disse dage flyttede 1./24 til sin nye stilling. Den lå midt på bakken 

vest for Briost, omkring 500 meter sydligere end deres hidtidige stilling, i et lille skovstykke med en næsten 

uigennemtrængelig underskov, hvoraf nogle få høje egetræer skød op. I modsætning til kridtjorden i den første 

stilling, var jorden herfra af ler, velegnet til stillingsbyggeri, og buskadset tillod endda, at der blev arbejdet om 

dagen. Efter nogle få dage var stillingen opbygget efter det veltjente mønster. De hidtidige erfaringer fik hver 

enkelt til at lægge alle kræfter i arbejdet for at komme så hurtigt og så dybt ned i jorden som muligt. Og det var 

også tvingende nødvendigt; efter at der 1. august var skudt brand i ammunition i stillingen, blev den næsten 

daglig mål for beskydning.  

Udbygning af stillingen, som det hos os i Regiment skete næsten samtidig ved alle batterier, var udviklet 

praktisk og hensigtsmæssigt, hvilket viste sig ved enhver lejlighed. I denne periode modtog eksempelvis 4./24 på 

en enkelt dag 4000 skud, ganske vist kun lette og middeltunge kalibre, men ud over nogle lettere beskadigelser 

på kanonen, anrettede de overhovedet ingen skader. På Somme byggede alle batterier til beskyttelse af kanoner-

ne og besætningerne under skydninger, rigtige dækninger, der foran havde den smallest mulige åbning, men 
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bagtil var flere meter bred så lavetsvansen kunne drejes tilstrækkeligt meget i forhold til skudopgaven. Sidevæg-

ge i disse kanonkasematter bestod af 50 cm eller dykkere træstammer, der var gravet omkring en meter ned i 

jorden i flere lag udenpå hinanden, så det gav en vægtykkelse på 1½ til 2 meter. De enkelte træstammer var 

bundet sammen med båndjern eller klammer, og mellem de enkelte lag var der stampet jord. Endeligt var det 

hele så kraftigt som overhovedet muligt bundet sammen med med båndjern og kraftige jernklammer. Taget var 

konstrueret på samme måde bortset fra (104) at der her mellem de enkelte lag af træstammer var placeret faski-

ner, så der blev opnået et minimum af fjedrende virkning når tunge granater eksploderede på taget. Også tag og 

sider var forbundet med båndjern og nagler. Disse konstruktioner havde dengang klaret sig fortræffeligt og uden 

videre klaret fuldtræffere af 15-cm granater. 

At fjenden endnu ikke endegyldigt havde opgivet sine planer syd for Somme, beviste den systematiske be-

kæmpelse af vore batterier. Den 3. august var turen kommet til 3. og 6. Batteri. Også ved 3. Batteri klarede de 

konstruerede stillinger sig godt – men mod gas hjalp selv den mest solide konstruktion ikke. Modstanderen skød 

med tunge kalibre med forsinkelse, dvs. at granaterne ikke straks eksploderede på anslag, men først efter nogle 

få sekunder, hvor granaten allerede havde boret sig dybt ned i jorden. Sad man i en dækning kunne den meget 

kraftigere rystelse staks mærkes når fjenden anvendte granater med forsinkelse. Da eksplosionen først skete nede 

i jorden, kunne krudtgasserne ikke forsvinde direkte ud i luften, men søgte derhen, hvor modstanden var mindst. 

Under en sådan beskydning af 3./24 telefonerede Lt. Burmeister netop fra officerernes dækning til telefon-

dækningen, da han pludseligt afbrød samtalen. Batteri-vizewachtmeister Schwebke, som vel af hver eneste mand 

i batteriet stadig huskes på grund af sin fremragende dygtighed og venlige væsen, sendte med det samme en 

ordonnans til officersdækningen, hvor begge officerer, Oblt. Hörcher og Lt. Burmeister blev fundet bevidstløse.  

På trods af øjeblikkelig forsøg på livredning, lykkedes det ikke at redde Lt. Burmeister fra døden. Også Lt. 

Hörcher kom først tre dage senere til bevidsthed på et lazaret. Kuldioxidgas, der også i dette tilfælde havde gjort 

sit modbydelige arbejde, var næsten den mest frygtede af alle vore fjender, og mod den virkede vore gasmasker 

ikke.  

På grund af beskydningen flyttede 3./24 sin stilling og flyttede ligeledes til slotsparken i Happlincourt, om-

kring 200 meter syd for 6./24 stilling.  

Om natten mellem 3. og 4. august skulle II. Afdeling trækkes ud af dens stillinger og flyttes to divisioner 

længere mod syd til et hidtil temmelig roligt frontafsnit. Imidlertid gav nyheden i første omgang ingen glæde i 

batteriet. Dels var forholdene (105) den sidste uge blevet forholdsvis rolig, og dels var den netop lige blevet 

færdig med at bygge dens stillinger. Også ved 6./24 blev der bandet indædt over denne ordre. Det skete imidler-

tid en episode, der gjorde afskeden betydeligt lettere. Allerede den 2. august var enkelte granater slået ned foran 

og bag batteriet, og da en fransk observationsmaskine på samme tid havde kredset i luften, var batteriføreren 

blevet mistænkelig og havde befalet, at størstedelen af besætningen under Lt. Müller i tilfælde af fjendtlig be-

skydning skulle rømme stillingen. Sammen med det mest nødvendige besætning ville Hptm. Petersen forblive i 

stillingen. Den 3. august ved middagstid slog pludseligt en tung granat ned umiddelbar foran batteriet. Som befa-

let blev stillingen herefter rømmet, mens batterifører, batteri-vizewachtmeister Gütschow og de udpegede under-

officerer, telefonister og pjecebesætninger samledes i dækningen ved 3. kanon, for i nødstilfælde som minimum 

at kunne åbne spærreskydning med enkelte kanoner. To tunge og et let batteri begyndte nu at arbejde sig ind på 

det ulykkelige 6. Batteri. Efter to timer havde modstanderen opnået, at en ammunitionsstabel ved venstre fløjka-

non røg i luften med et brag. Stikflammer fra eksplosionen satte ild i selve standpladsen, hvis træ var tørret ud af 

sommersolen, og brændte ud. En slutning var ikke muligt under den voldsomme beskydning. På skift stak en 

næsten udenfor, for i de sekund lange pauser mellem de nedslående lag, at se, hvordan de så ud udenfor. Herun-

der blev det opdaget, at også den næste standplads brændte. Da beskydningen begyndte at mindskes, besluttede 

batteriføreren at gøre forsøget på at slukke ilden. Uden tøven forlod alle den beskyttende dækning, og det lykke-

des virkeligt i førte omgang at få slukket ilden i den oplagte ammunition og i konstruktionen. Våbenmekanikeren 

begyndte øjeblikkeligt at rense kanonerne for den jord, der var sprøjtet ind, og da der kort efter blev sendt røde 

lyskugler op, kunne batteriet først med to senere med tre kanoner, åbne ild, da i mellemtiden resten af batteriets 

besætning var ankommet fra Haplincourt slottet. Disse havde herfra kunnet følge beskydningen. og havde, som 

også staben ved 34. Infanterie-Brigade og 17. Divisions infanterifører, haft opfattelsen af, at ingen stadig kunne 

være i live i stillingen. Da der så efter opsendelsen af de røde lyskugler (106) der øjeblikkeligt blev åbnet ild, 

havde det ikke været mangel på ros og anerkendelse af batteriet fra infanteristernes side. Men hvordan så stillin-

gen så ud? Hvis der tidligere havde været enkelte træer, der havde måttet lade livet, så var hele stillingen nu et 

virvar af væltede træer og knækkede grene. Granatkrater lå ved siden af granatkrater, kort sagt, den førhen så 

velplejede stilling var ikke til at genkende. Og da prodserne i løbet at natten kørte frem for at trække batteriet ud 

af stillingen, var modviljen forsvundet. II. Afdeling rykkede til Y og gik den følgende dag i stilling ved Bovent. 
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Den førte her i de næste tre uger en temmelig rolig tilværelse. Der var ingen større fjendtlige angreb, men des-

værre kostede også denne periode tab. 

De følgende uger gik forholdsvis rolig. Den 11. august kom Kejseren til Caulaincourt, hvor han til repræsen-

tanter fra Garde-Reserve-Korps, der havde afløst IX. Korps i skyttegravene, og repræsentanter fra IX. Korps 

artilleri, udtalte fædrelandets tak for deres præstationer og tapperhed.  

Fra midten af måneden steg beskydningen igen væsentligt. Beskydning af batterierne blev igen hyppigere, 

broen ved St. Christ fik fornyet opmærksomhed fra fjenden og også Athies blev igen taget under beskydning. 

Endnu engang havde 3./24 det uheld, at en granat slog ned i deres stald og slog flere heste ihjel. På grund af 

beskydningen flyttede prodserne de følgende dage til Devise.  

Den 17. august blev 1./24 endnu engang genstand for en alvorlig »afstraffelse«. Da beskydningen ikke bestod 

af større kalibre end 18 centimeter, kravlede alle ned i dækningen og lod roligt franskmændene skyde videre. 

Disse kalibre kunne dækningen modstå. Samme dag fik infanteriet under 17. Division igen i stilling og overtog 

afsnittet.  

Den fjendtlige beskydning øgedes dag for dag i styrke og heftighed. Infanteriet led specielt meget under fjen-

dens minekastere, og selvom alle observationsposter og forbindelsesofficerer var ved at stirre øjnene ud af hove-

det, og selvom alle kalibre blev sat ind i bekæmpelse af minekasterne, lykkedes det kun midlertidigt at bringe 

dem til tavshed, men ikke helt at befri infanteriet fra dem.  

Den 25. august returnerede II. Afdeling og gik, med undtagelse af 4. Batteri, ind i de gamle stillinger. 4. Bat-

teri overtog tæt (107)  nord for Pont-les-Brie en temmelig godt udbygget stilling, der i løbet af de kommende 

uger yderligere forbedredes. Det kan måske tilskrives, at den hver morgen meget omhyggeligt på ny blev sløret 

mod observation fra luften, at batteriet i de kommende uger - på trods af dens placering i fuldt åbent terræn - 

ganske vist kom under strøild, men aldrig blev genstand for en målrettet beskydning. I de tre uger, II. Afdeling 

havde været borte, havde landskabets form yderligere forvandlet sig til sin ugunst. På grund af anvendelsen af 

gasammunition var træernes mistet deres grønne løv selvom vi kun var i august – kun tørre blade hang endnu på 

grenene. Der var næppe længere et træ, der ikke udviste skader fra granater. Vejene var blevet ramt af utallige 

granater, og kørebanerne totalt ødelagte. Landsbyerne St. Christ og Briost, for slet ikke at tale om de nærmere 

fronten liggende Brie og Villers-Carbonnet, eller den næsten på infanteri linjen liggende Barleux og Horgny, så 

forfærdelige ud. Allerede i St. Christ og Briost var der næppe et rum mere, der kunne beboes. Mange brande 

havde ødelagt huse og lader, og med besvær måtte gader og kørebaner renses for murbrokker og bjælker efter 

her beskydning for at gøre trafik mulig. I de andre landsbyer stod dårligt stadig en mur. Kun dynger af murbrok-

ker og ødelagte bjælker viste, hvor for få uger siden der havde ligget en driftig landsby.  

1. Batteri stod stadig i dens lille skov, selvom den dårlig længere kunne betegnes som »skov«, da det førhen 

næsten uigennemtrængelige buskads nu kun bestod af nogle få sønderskudte buske, og også de fleste af de store 

egetræer var faldet som offer for en beskydning. 2./24 var stadig placeret i den stilling, hvori den var indrykket 

den 12. juli. Imidlertid var skråning nøgen og oversået med granatkratere. Besætningen var ikke længere under-

bragt ved kanonen, men i dækninger i det forladte 3./24 stilling, der ikke længere blev beskudt, da fjenden her 

ikke længere kunne observerer en kanon. 3./24 var placeret i slotsparken i Haplincourt og havde i mellemtiden 

godt udbygget dens stilling. Også hvad angår observationsposter var der sket meget på de tre uger. Infanteriet 

havde gravet en løbegrav over bakken nord for Villers-Carbonnet, og der var der i nærheden af ruinerne af det 

gamle romertårn anlagt en god observationspost. Det samme var sket ved stenbruddet nord for Barleux (108), så 

indskydning nu væsentligt lettere kunne gennemføres, og observatørerne ikke længere var helt så slemt udsat for 

den fjendtlige beskydning. Men endnu engang havde det kostet meget besvær, arbejde og blod at nå så langt! 

Under bygningen af disse observationsposter havde også personel fra kolonnerne deltaget, der hver aften og hver 

morgen måtte gøre turen ad den farlige vej, hvert øjeblik truet af et ildoverfald, og fuldt lastet med værktøj og 

byggematerialer.  

Den 29. august blev 3./24 genstand for virkningsskydning. Generelt holdt dækningerne stand mod bombar-

dementet. Kun indgangen til telefondækningen styrtede sammen. Redningsarbejdet blev straks påbegyndt, men 

måtte desværre indstilles efter at yderligere 3 mand var blevet kraftig forgiftet af krudtgasser. De 5 underoffice-

rer, der havde opholdt sig i dækningen, faldt som offer for den samme gas. Fra nu af rettede fjenden næsen hver 

dag en af vore batterier under beskydning. Den 31. august kom turen til 5. Batteri. Ved begyndelsen af beskyd-

ningen forsvandt besætningen med det samme ned i dækningen, da formentlig kunne holde stand mod mere end 

alle andre, da den beskyttedes af selve kørebanen på landevejen. Kun lyskugle posten, Gefreiter Schlachcis, 

måtte blive på sin post, da der i den spændte situation hvert øjeblik kunne blive anmodet om spærreild. Ved 

venstre nabodivision var et angreb allerede under udvikling, og også i vores divisionsafsnit lå en kraftig ild over 

infanteriets stillinger. Trods den kraftige beskydning forblev Schlachcis urokkelig og trofast på sin post indtil en 



53 

 

granat flænsede hans højre ben, og han hårdt såret måtte bringes væk. For den forbilledlige indsats blev han 

endnu samme aften for tapperhed foran fjenden forfremmet til Unteroffizier.  

I disse dage kom det ikke til angreb mod vores division, men da imidlertid artilleribeskydningen ikke mind-

skedes hverken nat eller dag, måtte der forventes en storkampdag i nærmeste fremtid. Ved infanteriet var be-

skydningen ikke så meget rettet mod den forreste grav, men mere mod beredskabsstillingerne. Under et sådant 

ildoverfald fandt telefontroppen ved forbindelsesofficeren hos Regiment 75, tre krigsfrivillige underofficerer, 

døden, da deres dækning blev skudt i stykker.  

(109) Da der på trods af den kraftige beskydning der ikke var sket væsentlige skader mod 5./24 stilling, blev 

den fastholdt. Telefonfolkene ved batteriet havde en vanskeligere tid. Navnlig ved vejkrydset ved Pont-les-Bries 

blev kablerne igen og igen ødelagt. I forbindelse hermed udmærkede sig især Vizewachtmeister Amelung, fører 

for telefongruppen ved 5. Batteri. Han var utrættelig i sin gerning, og netop ved vejkrydset splejsede han næsten 

altid telefonledningen personligt. I trofast opfyldelse af sin pligt faldt han som tapper soldat. 

Den 2. september ankom 5./24 feltkøkken som sædvanligt om aftenen ved stillingen, efter at den under kon-

stant risiko havde gjort turen over St. Christ broen frem til batteriet uden uheld. Den var dårligt ankommet før et 

ildoverfald slog ned og kostede livet for både kusk og hest.  

Dag og nat fortsatte fjendens artilleri- og minekasterild med uformindsket styrke. At der ville komme et stor-

angreb, var udenfor tvivl; det var kun et spørgsmål om, hvornår modstanderen anså det rette tidspunkt for at 

være kommet. Ganske vist havde der i nogle dage ikke været egentlige infanteriangreb, hvorimod fjendtlige 

patruljer daglige, efter de planmæssige virkningsskydninger, søgte frem for at klarlægge, hvorvidt vores infanteri 

frivilligt havde rømmet nogle af deres stillinger på grund af den vanvittige beskydning. Der havde derfor næsten 

hver dag været anmodet om spærreskydninger, endda flere gange daglig, og havde forårsaget et stort forbrug af 

den kostbare ammunition. Det var næsten lige så slemt med ammunitionsmanglen, som det havde været i 1914 – 

og det var med bange anelser, at forsyningsofficererne så frem mod de kommende storkamp dage, da der fra de 

højere myndigheder blev meddelt, at der ikke kunne forventes en forøget levering af ammunition. Det hed sig 

derfor at spare og at spare yderligere. Hvor slemt det i virkeligheden så ud omkring genforsyningen med ammu-

nition, blev ikke meddelt batterierne; de kommende kampe ville give bekymringer nok, så det syntes på plads, 

ikke at skabe yderligere bekymringer. Selvom det flere gange i de kommende dage skete, at et batteri havde 

skudt sig fuldstændig tom, lykkedes det alligevel altid lige netop tidspunkt at bringe ammunition frem til stillin-

gen.  

Hele den 3. september, natten til den 4. og den 4. september om formiddagen var fyldt med bragene af artille-

ri- og minekaster granaters nedslag, og (110) mens det endnu var mørkt blev himlen oplyst af snart store, snart 

mindre lyn. Ustandseligt hang lyskugler på himlen og formanede infanteristen om, at der var store begivenheder 

i vente. Hele dagen lå der en mur af røg og støv over infanteriets stillinger. September havde bragt solrige dage, 

og de forgangne ugers regn tørrede hurtigt ud. Omkring middagstid den 4. september voksede beskydningen 

yderligere til luften var fyldt af en ubrudt torden, mens jorden rystede til flere kilometer bag fronten. Så, kl. 15 

gik der langs hele fronten lyssignaler om spærreskydning op, og i næsten samme øjeblik fløj de første lag fra 

kanonerne. På trods af den voldsomme beskydning var forbindelserne til observationsposterne bemærkelsesvær-

dige intakte, så det herigennem hurtigt var muligt for kommandostationerne at skabe sig et overblik over begi-

venhederne. Det franske infanteri startede angrebet med spredte skyttekæder forrest, fulgt af mere sluttede for-

mationer. Tyngden var denne gang rettet mod regimenterne 75 og 90, mens der mod grenadererne [GR 89] kun 

fulgte svagere angreb.  På grund af den uafbrudte, daglange beskydning kunne der ikke længere tales om en 

egentlig stilling, og da granatkraterne, der udgjorde forreste linje, kun var besat med enkelte poster, lykkedes det 

de franske stormkolonner at bryde ind i begge regimenters afsnit. Men allerede efter få hundrede meter kom 

angrebet til standsning.  

På grund af muligheden for hurtige meldinger over forløbet af det fjendtlige angreb, var batterierne i stand til 

præcist at følge udviklingen. Først meldte observatørerne, at spærreilden lå præcist. Herefter kunne de enkelte 

batterier beordres til at korte afstanden for stadig at ramme det angribende infanteri. Dette kostede øjeblikkeligt 

store tab for modstanderen, virksomt forstærket af vores hårdt kæmpende infanteri. Snart kom så meldinger fra 

observatørerne, at vores eget infanteri gik til modangreb. Forbindelsesofficer ved Regiment 75 var denne dag Lt. 

Ruperti, der som telefongruppe havde Utffz. Müller, Gefr. Brüggert og Gefr. Ziegler. Observatørholdet havde 

haft hårde dage. Forbindelsen var naturligvis konstant blevet ødelagt af den voldsomme beskydning, og måtte 

kontinuerligt retableres.  

Da alle udbedringer meget (111) hurtigt viste sig omsonst, var telefonfolkene blevet ordonnanser, der flere 

gange dagligt måtte tilbagelægge den farlige tur til og fra bataljonskommandostationen til deres artilleri-

skydecentral. Kun en løbegrav førte bagud, og denne lå uafbrudt under kraftig beskydning. Ydermere havde et et 
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næsten skybrud under et tordenvejr halvt fyldt den med vand, så ordonnanserne måtte bane sig vej gennem vand 

til navlen, hele tiden i risiko for alle de eksploderende granater, der allerede havde kostet mange tab i løbegra-

ven. Når de så, forskånet af granaterne, var nået frem og tilbage til bataljonsstaben, kunne de ikke lade deres 

våde tøj tørre i den varme september sol, men måtte rystende af kulde ned i de langt fra færdige dækninger. Her 

måtte de udholde beskydninger af alle franske kalibre op til 28-cm indtil de igen måtte afsted. Og som det var 

her, var det ved alle divisionens tre infanteriregimenter. Hatten af for disse helte! De havde været placeret på de 

farligste poster og havde mønstergyldigt gjort deres pligt og mere til. De havde indsat liv og hele deres kraft for 

at bringe de for infanteriet så vigtige meldinger igennem til deres søstervåben.  

Som modstanderen brød ind ved Regiment 75 lykkedes det at få indsat endnu et maskingevær fra bataljons-

reserven, og dette standsede fjenden. Så indsatte bataljonskommandøren, Hptm. Caspari, med reservekompagni-

et et modangreb. Øjeblikkeligt havde vore 4 artillerister et gevær i hånden for at slutte sig til, for det var blevet 

knapt med soldater og hver eneste ekstra gevær var blevet af betydning. Modangrebet kom godt fremad, og som 

et under var der stadig telefonisk kontakt mellem observationsposten og batterierne, så fremlæggelsen af vores 

ild kunne ske på rette tidspunkt. Kort efter ødelagde en fuldtrækker telefonforbindelsen endegyldigt, og fra dette 

tidspunkt måtte også her meldingerne sendes bagud af ordonnanser. I mellemtiden bølgede kampen frem og 

tilbage. Vore batterier havde siden kl. 15 ligget under kontinuerlig beskydning, varierende fra kraftig spærreild 

til rolige enkeltskud. Derud over hold fjenden også veje og frem for alt batteriområderne under ild, vel vidende, 

at hans succes i væsentlig grad afhang af, om han kunne bremse vore kanoner eller ej. Omkring kl. 22 (112) 

svandt kampaktiviteten efterhånden ind. Regiment 75 havde retableret alle sine stillinger, Regiment 90 for stør-

ste delen. Vanskeligheden her var, at modstanderen ved venstre nabodivision var trængt væsentlig længere frem, 

og 90’erne under deres modangreb havde haft en åben venstre fløj.  

Selvom den egentlige kampaktivitet mindskedes, betød dette endnu ikke en nedgang i batteriernes aktivitet. 

Kanonerne var under den rasende spærreild blevet så varme, at de måtte afkøles med våde stykke tøj – og disse 

dampede, når de blev kastet over rørene. Det største pres lå atter engang på signaltjenesten. Det drejede sig om 

hurtigst muligt at få repareret de mange kilometer telefonledninger, der var blevet ødelagte, eller lægge helt nye, 

da der med sikkerhed måtte forventes nye angreb. Og ved St. Christ broen stod en kilometer lang kø af ammuni-

tionskolonner, der måtte afvente et gunstigt øjeblik, for at komme over den frygtede bro og leverer den højst 

tiltrængte ammunition til batterierne. Over de endnu eksisterende telefonforbindelser blev der ført samtale efter 

samtale mellem forskellige kommandostationer ved artilleriet og infanteriet. Først og fremmest var det afgørende 

at få fastlagt det præcise forløb af den forreste linje, og herfra af artilleriet at træffe de nødvendige konsekvenser. 

Her måtte spærreskydningen fra et batteri lægges tættere på for at opnå den ønskede virkning under et kommen-

de angreb, der havde franskmændene sat sig fast, og måtte derfor holdes under ild natten igennem, hvis infante-

riet næste morgen skulle fjerne dem. Her var en kanon faldet ud ved et batteri, som ikke inden næste morgen 

kunne erstattes, hvorfor de øvrige kanoner måtte overtage en del af denne kanons skudopgaver. Og var det en en 

kendsgerning, at grenadererne, der under under julikampene havde været hårdest ramt og havde blødt mest, 

denne gang kun i ringe omfang havde været angrebet. Det var derfor muligt, at de batterier, der dækkede dette 

frontafsnit, kunne flytte deres ild til dækning af den truede venstre fløj af divisionen. Mens under kampene ho-

vedvægten havde ligger på batterier og observationsposter, lå hovedbyrden den følgende nat på stabene, mens 

batterier kunne tillade sig, om end kun et kort, hvil.  

(113) Som det blev morgen den 5. september vidste her eneste batteri hvordan situationen så ud fremme 

langs fronten, og vidste, hvor deres spærreild skulle ligge. Beholdningerne af ammunition var suppleret i det 

omfang genforsyning havde kunnet finde sted, og de nødvendige telefonforbindelser virkede igen. I de tidlige 

morgentimer erobrede 90’erne igen det franskbesatte stykke af deres skyttegrav, og blev herunder kraftigt støttet 

af vore batteriers spærre- og afspærringsskydninger. Om formiddagen mindskedes ilden noget. I de første efter-

middagstimer iværksatte 18. Division et modangreb for at genoprette forbindelsen til Regiment 90 på vores divi-

sions venstre fløj. Også i denne forbindelse havde alle vore batterier skudopgaver. Vores angreb faldt sammen 

med et fornyet fjendtligt angreb. Også hos Regimenterne 75 og 90 fik lyskuglerne igen op, og observationspo-

sterne meldte at tætte masser af fransk infanteri gik frem i angreb. Igen blev der skudt, hvad kanonerne kunne 

bære. Også vore batterier lå under  kraftig beskydning. Ved 2./24 faldt en kanon ud i nogle timer, mens en stand-

plads ved 3./24 blev ramt af en tung granat og en artillerist hårdt såret.  

Med denne kanon fra 3. Batteri var alene ved I. Afdeling 6 våben – dvs. 50% - ikke anvendelige. Også 6./24 

lå ligeledes under voldsom beskydning, og en standplads skudt i brand. Området var som var helvede sluppet løs 

af eksploderende granater og skydende kanoner! Storkampdag! Endnu engang lykkedes det franskmændene at 

trænge ind i de to venstre regimentsafsnit, og endnu engang blev de kastet ud af tappert infanteri i modangreb. 

Kun nogle få stykker skyttegrav ved Regiment 90 forblev på franske hænder.  Lt. Hoppenrath blev sendt frem til 
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infanteriet for at fastslå, præcist hvor forreste linje forløb. På trods af den kraftige beskydning og de endnu ra-

sende kampe, lykkedes ham og hans to ledsagere at løse opgaven. Han afgav melding ved vores Regimentsstab 

og ville så returnerer til 2. Batteri med sine ledsagere. Netop da kom lyden af granater på vej og eksplosionerne 

af et ildoverfald i nærheden af batteriet. Alle tre faldt som offer. Lt. Hoppenrath var død, mens de to andre kunne 

bjærges hårdt sårede.  

(114) Natten forlød denne gang rolig. Også de de bageste områder var mindre udsatte, så ammuni-

tionsbeholdningerne uden problemer kunne suppleres. Og hele tiden mindskedes behovet for skydnin-

ger.  Vore batterier holdt hele natten de fjendtlige grave, primært foran Regiment 90, under ild for at 

forstyrre forberedelser til angreb. Telefonfolkene havde travlt. Alt, hvad de havde fået retableret i lø-

bet af den foregående nat, var igen blevet ødelagt i løbet af dagen, og dermed måtte deres besværlige 

arbejde begynde forfra. Først omkring middag kom forbindelserne nogenlunde i orden igen, netop 

rettidigt til at meldinger kunne komme igennem om, at fjenden endnu engang samlede store infanteri-

styrker omkring »Schneebergen« nord for Belloy. Angrebet lod da heller ikke længe vente på sig. Kl. 

16 meldte utallige lyskugler, at angrebet var begyndt, og endnu engang startede vores spærreild. takket 

være infanteriets mønstergyldige indsats forløb den 6. september som begge de foregående dage. For-

postlinjen kunne naturligvis ikke standse fjendens indtrængen, men den øjeblikkelige indsættelse af 

reserver i modangreb forhindrede også denne dag, fjenden i at opnå nogen form for succes. 

Den 7. september fortsatte det samme frygtelige spil. Voldsom fjendtlig ild, der også nåede vore 

batterier, som besvaredes af os; så det fjendtlige angreb, der igennem modangreb fuldstændig blev 

afvist.  

Den 8. blev Regimenterne 75 og 90 afløst efter at de i fire dage næsten totalt havde afvist fjendens 

angreb, ført med alt vildskab og under indsats af enorme mængder af ammunition og en gevaldig 

overmagt i mennesker. Ganske vist havde vore batterier ikke lidt på samme måde som disse tapre re-

gimenter, men efter at vi nu havde været indsat i 2 måneder i hårde kampe, begyndte den kontinuerlige 

belastning af nerver og den kraftige forbrug af fysik styrke også at gøre mærkbar blandt vore batterier. 

Men endnu var timen for afløsning ikke faldet i slag.  
Den 8. september kom vi under kraftig artilleri- og minekasterild. Et infanteriangreb fulgte imidlertid denne dag kun mod 

venstre nabodivision.  

Den 9. september var storkamp dag. Endnu engang tromlede fjenden o kl. 17 gik hans infanteri frem i angreb. Mens også 

efterfølgerne for 75 og 90’erne afviste fjenden. Endnu to gange, kl. 2030 og igen kl. 22 forsøgte fjenden (115) sit held; begge 

gange kom angrebet ikke til fuld udvikling på grund af vores spærreskydning.  

Den 10. og 11. var aktiviteterne på begge sider begrænset til en kraftig artilleri- og mineild.  

Den 12. september blev venstre regimentsafsnit, den 12. begge venstre regimentes afsnit angrebet – og igen 

blev franskmændene afvist. Udmattet af store tab disse dage, gav fjenden den 14. september ro.  

Den 15. bragte nye angreb; igen blev de afvist gennem modangreb. Sådan forløb dagene frem til den 18. sep-

tember. Så kom om natten ordre til, at 4. og 5. Batterie straks skulle gøre stillingsskift længere mod syd.  Samti-

dig med angrebene mod vores division var der ligeledes i hele perioden været angreb mod vores venstre nabodi-

vision, og her havde fjenden i løbet af dagene gjort så store fremskridt, at det en tid endda havde været nødven-

digt at flytte dele af vores divisions artilleri over på østsiden af Somme. Imidlertid havde batterierne dårligt be-

gyndt at flytte deres første delinger, da regn satte ind. Efter uger med det skønneste vejr, hvor franskmændene 

havde haft mulighed for til fulde at udnytte deres overlegenhed i balloner og flyvemaskiner, begyndte nu en 

periode med regn, der satte en stopper for yderligere franske storangreb mod vores afsnit.  

Delingen fra 4./24 kunne igen rykke ind i dens gamle stillinger. 5./24, der få dage tidligere var blevet beskudt 

med 28-cm kalibre, skulle alligevel foretage stillingsskifte, da to standpladser var ødelagt af fuldtræffere og også 

dækningerne var trykket ind på trods af den beskyttende landevej. Selvom dens nye stillinger, omkring 500 me-

ter sydvest for 1. Batteri, kunne observeres fra Belloy, blev den ikke erkendt og derfor ikke beskudt.  

Selvom fjendens infanteri aktiviteter ophørte med undtagelse af mindre patruljeoperationer, blev beskydnin-

gen af vore batterier ikke mindre. Også de kommende uger gav Regimentet hårde tider.  

Efter afslutningen på de voldsomme fjendtlige storangreb udsendte kommandøren for 58. Division, der havde 

afløst 17. Division, en divisionsbefaling, hvori artilleriets fortjenester og specielt observations- og forbindelses-

officerer, uforbeholdent blev anerkendt – og i en så varm en tone, som vi hidtil ikke havde oplevet. Infanteriet 

under 58 I.D. var formentlig ikke vandt til en sådan (116) præstation af artilleriet, som de af vores Regiment 

havde krævet og havde modtaget. Hvad deres efterfølger i særlig grad anerkendte, tog vores egen Division som 

selvfølgelig.  
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Men heller ikke denne anerkendende befaling ændrede på, at Regimentet endnu engang fik en grim »overha-

ling«.  

Den 21. september gik det ud over 4. Batteri. Da dækningerne ikke lå umiddelbart ved standpladsen, gav den 

fuldstændig beskyttelse, så der ikke opstod tab. Værre gik det 25. september ved 3. og 6. Batteri. Endnu engang 

var franskmændene aktive med deres tunge kalibre på 22-cm. Og selvom dækningerne generelt holdt stand, faldt 

to artillerister alligevel under beskydningen af 3./24. Samme skæbne havde den følgende dag formentlig også 

ramt 1. Batteri, hvis besætningen ikke havde foretrukket ved det første lag, i god ro og orden, men alligevel det 

nødvendige hastværk, at rømmet stillingen. 1./24 var i det hele taget en torn i øjet på fjenden. Den stod frækt 

midt på en bakke, og kunne fra alle sider ses af fjenden. Af den lille skov, der den 25. juli havde været et næsten 

uigennemtrængelig vildnis, var der ikke meget tilbage efter de forgangne to måneders kampe.  På denne dag lå 

stillingen fra morgenstunden under ild fra tunge kalibre. Som så ofte før, kunne besætningen fra sikker afstand 

følge hvilke ødelæggelser de tunge granater forårsagede i stillingen, hvor de endnu eksisterende træer en efter 

anden knækkede sammen, eller hvor her og der de tunge bjælker fra standpladserne fløj gennem luften. Men 

efter af fjendens bombardement var ophørt hen under aften, og efter at besætningen havde gravet indgangene til 

tunneldækningerne fri og bragt to nye kanoner ind i stillingen, var det kongelige 1. Batteri om morgenen den 27. 

september igen på bakken, klar til at sende franskmændene nogle uønskede morgenhilsener. Den 27. kom 3./24 

endnu engang under kraftig beskydning, hvorunder en standplads blev ramt af en fuldtræffer af tung kaliber, der 

totalt ødelagde stedet. Den 28. september blev Regimentsstab og II. Afdeling afløst i dens stillinger og fulgte 17. 

Divisions infanteri i retning af Arras. Indtil da havde alle batterier med stille misundelse, men uden at klage, set 

infanteriet blive afløst efter de store kampdage, så vores Regiment frem til midten af september havde været 

underlagt 5 forskellige divisioner; delte lidelser er jo kun halve lidelser. Men da nu kun for halvdelen af Regi-

mentet (117) afløsningens time var kommet fra stillinger, hvor så meget blod havde flydt og havde krævet så 

megen elendighed, kom der fra I. Afdeling mange højlydte protester. II. Afdeling, der ydermere havde været 3 

uger i de rolige stillinger ved Bovent, havde ikke lidt mere end I. Afdeling. Baggrunden for dette skridt var, at 

den øverste hærledelse, dvs. von Hindenburg og Ludendorff, i mellemtiden havde befalet samlet en særlig artil-

leri reserve. I de hertil opstillede Heeres-Feltartillerie-Regimenter, der indledningsvis kun sammensattes midler-

tidig, indgik I./24. Og dette hærartilleri forblev i første omgang på Somme. Selvom halvdelen af Regimentet 

dermed forblev på Somme, var de store kampe i slaget om Somme syd for Peronne endegyldig forbi. De for-

gangne måneder havde givet Regimentet kampe, som aldrig på noget tidspunkt af felttoget. Dagene ved Mons og 

Esternay, og også de første dage af indsatsen i Champagne, var i denne målestok det rene børneleg. Og Regi-

mentet havde til fulde løst sin opgave. Som altid blev den primære taknemmelig rettet mod infanteriet, hvilket 

også er fuldstændig berettiget; retfærdigvis hører det også til kendsgerningerne, at den psykiske nedslidning og 

fysiske præstation hos alle, der var beskæftiget i en batteristilling eller på en observationspost og ved bataljoner-

ne, var den samme som ved infanteriet. Etableringen af forbindelses- og observationsofficerer, afprøvet og ud-

bygget gennem to år under de forholdsmæssig fredelige forhold ved Noyon og i Champagne, havde på Somme 

vist sin fulde værdi. Det overordnede princip havde hele tiden været at give det hårdt lidende søstervåben den 

bedst muligt støtte. Det var de dygtigste og mest energiske officerer, som blev sendt til infanteriet og til observa-

tionsposterne, og de var ubetinget opsat på, selv under de næsten fortvivlende forhold under storkamp, at efter-

komme fleste mulige af infanteriets berettigede ønsker, så vidt forholdene på nogen måde gjorde det muligt. Men 

frem for alt var det dem, der kontinuerligt holdt artilleriets førere orienteret om situationen og alle ændringer i 

egen forreste linje, og derigennem overhovedet gjorde det muligt at leverer en virkningsfuld artilleristøtte. Men 

også deres arbejde ville være omsonst uden den dødsforagtende og ubetingede indsats fra hjælperne. (118) De 

krigsfrivillige, der i de første krigsmåneder strømmede til våben med begejstring i hjerterne, stillede på Somme 

store dele af telefonfolkene og observationsassistenterne. Hvad de i disse 2½ måned præsterede er hævet over 

enhver lovprisning. Tabslisterne, der bære så mange navne på disse tapre ungersvende, fortæller med klare ord, 

at den store fædrelands kærlighed, som havde drevet dem til fanerne, trods alt gru også under under storkampe 

langs Somme, var så stærk, at de hele tiden var bredte på at sætte deres sundhed eller deres unge liv ind på den 

store sag. Og lige så forbilledlig var mandskabet ved kanonerne. Endnu under julekampene i Bois St.Mard var 

batterier ikke blev beskudt, og besætningerne næsten kun været tilskuere til grenaderernes kamp. I Champagne – 

bortset fra de første dage – havde de været ret forskånet for planmæssig beskydning, og når det skete, kunne de 

søge dækninger, der altid kunne modstå middeltunge granater. Her på Somme havde billede med et slag ændret 

sig radikalt. Fjenden havde hurtigt indset, at det ikke var tilstrækkeligt at knuse vore infanteristilinger og nedsli-

de infanteriets nerver. De havde også hurtigt indset, at det ikke var tilstrækkelig dage før et angreb planmæssigt 

at bekæmpe batteristillinger under anvendelsen af tunge kalibre, da de i værste fald 24 timer senere dukkede 

indsatsklare op et andet sted. På baggrund af disse konstateringer var fjenden gået over til, præcist i det øjeblik 
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hans infanteri gik frem i angreb, forsøgte at bekæmpe vore batterier mest muligt. Det var imidlertid netop i dette 

øjeblik, at det for os drejede sig om under alle omstændigheder at opretholde en rasende spærreild fra alle rør, for 

flere kilometer længere fremme gennem vores ild at holde fjendens overmagt fra livet af grenaderer, Füsilerer 

eller 75’ere, eller i det mindste tynde så meget ud i fjendens rækker, at infanteriet alene var i stand til at standse 

fjenden. Hvert minut spærreilden blev forsinket kunne betyde tab af stillingen, og dermed fangenskab eller død 

for mange tapre kammerater. Måske er det endda lettere at stå i kamp, mand mod mand, end i fuldstændig kon-

centration og præcision at betjene sit våben flere kilometer bag den egentlige front uden se noget til kampen 

(119) i øredøvende larm mens granater eksploderer og sprængstykker her og der rammer en kær kammerat. 
Tak og anerkendelse til alle de mænd, der uden hensyn til eget liv, sendte granat efter granat i hurtigild mod 

fjenden for at beskytte deres kammerater langs fronten. Og så kolonner og prodser. Også kuskene på ammuniti-

onsvognene var langs Somme i stadig livsfare. Under hver tur måtte køretøjerne to gange over dødsbroen ved St. 

Christ, og selvom de lykkeligt havde overvundet denne, lurede faren langs hele vejen til stillingerne. En af de 

utallige ildoverfald skulle blot slå ned 50 meter længere mod højre eller venstre, eller 100 meter længere fremme 

eller længere tilbage, før hele affæren med hest og kusk var udslettet. Heller ikke førernes indsats må glemmes. 

Al tapperhed og dødsforagt hos den enkelte nytter ikke, hvis det hele ikke er samlet i en helhed og sendt i den 

rigtige retning. Og dette gnidningsløse samarbejde, som den enkelte i stillingen næppe bemærkede, var stabe og 

batteriføreres fortjeneste. At Regimentet langs Somme så fremragende hævdede sig, skyldtes, ved siden af hver 

enkeltes strålende præstation, deres indsats.  

Disse tre måneder havde vist os alle med grusom tydelighed, hvordan en hidtil blomstrende egn næsten dag 

for dag forvandledes i fordærv. Der var formentlig ikke en eneste blandt os, der ikke hundrede gange i denne 

periode havde tænkt: »Gudskelov, at det ikke finder sted på tysk jord!«  

Ingen pen kan beskrive den helvedes koncert – med hylende granater, miner og flybomber af forskellige ka-

libre, der rammer ens øre. Som et kobbel vilde dyr, der blodtørstig falder over deres offer, sådan hylede grana-

terne gennem luften. Der var granater fra lette feltkanoner med rasende hastighed, der eksploderede uden man 

næsten kunne nå at høre dem komme – som en bisk køter, der bagfra fare i benet på sit offer. 50 eller flere kom 

næsten samtidig, her og der – tilsyneladende planløst. Intet steds og på intet tidspunkt var man i sikkerhed for 

dem, hele tiden måtte man være på vagt overfor dem. Så var der middeltunge granater, der for så vidt de kom fra 

fladbanevåben, fløjtede gennem luften med samme lyd. Kun slog de hårdere og derfor rystede nerverne mere 

(120), mens de kampprøvede Somme-kæmpere ikke længere lod sig bringe ud af fatning over de mindre kalibre, 

hvis ikke de faldt i umiddelbar nærhed. Så var der granaterne fra krumbaneskytset, haubitser af alle kalibre, der 

kom syngende og brugte længere tid, da de i en bue kom højere op i luften. Når man hørte dem komme, følge 

mennesket sig næsten som en lille mus, over hvem en rovfugl kredsede, og kun ventede på, hvor den ville slå 

ned. Den der var agtpågivende kunne, når situationen tillod, endnu i rette tid flygte ned i dækningen. Og så var 

der de helt store brumbasser, af kaliber 18-cm eller mere, for hvem der dukkede to nye navne op; hvem, der 

fandt på dem, ved ingen længere, men de var træffende og rigtige. Franskmændene havde monteret lange mari-

ne-kanoner på jernbanevogne, og navnlig tegnværksskorstenen i Villers-Carbonnel havde været skydeskive for 

et af disse våben. Det var fladbanevåben og havde derfor en meget høj udgangshastighed. Størrelsen af dens 

granater betød, at dens flugt gennem luften lød, som et kobbel vildhunde var på vej over himmelen. Batterierne 

kaldte kanonen »Trompeteren fra Villers-Carbonnel«, og når den spillede dens sørgelige melodi, gjorde alle, der 

ikke ubetinget måtte være der, en stor bue udenom landsbyen. Når så en sådan granat ramte et stort, stenbygget 

bondehus, var der når røgen havde lagt sig efter eksplosionen, kun en hoben sten og et virvar af ødelagte bjælker 

tilbage af denne menneskebolig. En slægtning til dette mordinstrument var de tunge mørservåben på kaliber 22 

eller 28 centimeter. der for os havde den fordel, at den ikke havde nogen stor skudhastighed, og det derfor nor-

malt var muligt først at rømme stillingen efter at beskydningen var begyndt – den eneste forholdsregel, det var 

muligt at gøre. De granater, der vejede mere end 150 kg, blev kaldt »kufferter«. De kom sejlende langsomt gen-

nem luften med deres dunkle, dumpe hyl, og lagde sig først et øjeblik til hvile på jorden, før den eksploderede 

med en voldsom kraft. Men mens andre typer granater var tilfreds med et kort drøn, fik eksplosionen af en sådan 

»kuffert« luft til at skælve. Vinduer, hvor der endnu måtte være sådanne, splintredes i flere hundrede meters 

afstand, mens jorden hævede sig under dens vildskab. Men dette var (121) ikke afslutningen på deres ødelæg-

gende kraft. Jo større kalibre, fjenden indsatte, jo flere meter jord måtte der ligge oven på vore dækningstunne-

ler; 40, 50 trin gik det ned i vores jordhuller. Men heller ikke her var mennesker altid sikker. Der eksisterede 

granater »med forsinkelse«, eller som vi kaldte dem »tunnelbryderne«. De bordede sig først ned i jorden og 

havde en 1-2 sekunders forsinkelse. Først når de var nået dybt ned i jorden, eksploderede de, og trykkede på den 

måde med større kraft mod afstivningerne af vore tunneler. Også overfor disse var det eneste mulige at rømme 

stillingen. End ikke tunneler mere end 7 meter under jorden var sikker mod disse, og en forbliven i stillingen 



58 

 

ville unødvendigt have sat menneskelig på spil. En hærdet slægt af krigssoldater forlod senere Somme; menne-

sker der under 2½ måneds hårde kampe havde lært hele krigens gru at kende. De havde imidlertid mødt denne 

gru med oprejst pande og stålsat beslutsomhed, så samme grusomme skæbne ikke skulle ramme ned over Tysk-

lands jorde.  

I de første dage af oktober forsatte en rimelig kraftig artilleribeskydning, men franskmændene var allerede i 

gang med at etablerer pigtrådshindringer foran deres egne grave – et tegn på at tiden med storangreb var forbi. 

Da 3. Batteri umiddelbart langs vejen mellem Briost og Happlincourt slot næsten dagligt kom under beskydning, 

foretog den 5. oktober stillingsskifte, og overtog i stedet den delvist udbyggede tidligere 5./24 stilling. Dette 

skifte betød fornyet arbejde, men batteriet følte sig herefter ganske godt tilfreds i deres nye stilling. I midten af 

måneden kom flere mindre angreb. Fra omkring den 10. oktober var artilleri og minekaster beskydningen af 

venstre regimentsafsnit på begge sider af romervejen igen steget betydeligt. Om eftermiddagen den 14. oktober 

begyndte en reel trommeild, og kort efter angreb franskmændene i omkring bataljonsbredde. Syd for romervejen 

lykkedes det ham at trænge ind i et lille stykke af forreste stilling, hvor det ikke lykkedes et modangreb at kaste 

ham ud igen. Efter udsagn fra en tilfangetagen officer, havde franskmændene allerede dagen før, hvor vi havde 

besvaret den tiltagende fjendtlige beskydning, hat store tab. Den 15. oktober blev angrebet gentaget mod samme 

mål, men denne gang helt uden at opnå resultater.  

Den 20. oktober lod franskmændene endnu engang deres vrede gå ud over 1. Batteri. Foruden enkelt lette, 

var der denne gang indsat to helt (122) tunge batterier i beskydningen. Der blev efterfølgende konstateret en 

kaliber på 28-cm, men sandsynligvis deltog også et 30-cm batteri. Endnu engang betød det rømning af stillingen, 

hvilket skete uden tab. Efter at de tunge »kufferter« hele eftermiddagen var faldet over stillingen og havde ned-

pløjet den sidste rest af skov, returnerede besætningen efter ilden ophør for at bese skaderne. To kanoner havde 

fået store skader, mens de andre to igen kunne indsættes uden større arbejde. Hvad angår dækninger måtte alle 

først igen graves frie. Da der var risiko for, at 1. Batteri i tilfælde af et nyt fjendtligt angreb i den grad ville blive 

beskudt, at dens kanoner ikke ville kunne virke i spærreskydningen, blev et stillingsskifte beordret. Den nye 

stilling lå i åbent terræn lidt nord for vejen mellem St. Christ og Misery. Præcist i et kvart år havde 1./24 holdt 

ud i den stilling, og hvis nogen ikke havde set terrænet mellem dens stillingsindtagelse og den dag, den igen trak 

sig ud, ville de ikke tro, at der var tale om samme terræn. Allerede en optælling af granatkratere i nærheden af 

batteriet ville være omsonst og ville alligevel have givet et falsk billede, da mere end én granat i løbet af de tre 

måneder var slået ned samme sted. Det var trods alt dette med beklagelse, at batteriet forlod den stilling, hvor-

med de var blevet fortrolige.  

I højre divisionsafsnit havde der siden slutningen af juli ikke yderigere været fjendtlige infanteriangreb, da 

fjenden her havde opnået, hvad de ville: den beherskende Højde 90 og med den Maisonette Ferme. Da det nu 

blev klart, at fronten gennem vinteren ville blive noget nær den i slutningen af oktober opnåede, besluttede IX. 

Armeekorps, der stadig havde kommandoen over de tre divisionsafsnit syd for Peronne, at tilbageerobre dette 

punkt fra fjenden. Fra Maisonnette Ferme havde fjenden ikke kun indsigt i højre divisions område, men også i 

hele vores; hele Somme dalen, bakkerne på østsiden af floden og landsbyerne her, lå foran hans øjne. Alle broer 

kunne direkte observeres, så intet køretøj i dagslys kunne passerer frem og tilbage. Et resultat var, at det fjendtli-

ge artilleri hele tiden ødelagde alle broer i højre divisionsafsnit, og også i ubehagelig grad generede trafikken i 

vores eget bagland. På lang sigt ville der herved opstå flere tab, end det ville koste med en enkelt storm for igen 

at bringe bakken tilbage på vore hænder, (123) og dermed fjerne fjendens observationsmuligheder over vores 

bageste områder.  

I og for sig havde vi ingen andel i denne operation, der udelukkende omfattede højre nabodivision. Det er 

imidlertid et tegn på, hvilket renommé Regiment 24 havde opnået hos IV. A.K., at også vores I. Afdeling blev 

involveret. Det havde allerede to gange i juli være forsøg på igen at fravriste fjenden Maisonette Ferme. Hver 

gang var angrebet mislykkedes, fordi der trods artilleriforberedelse, stadig havde været maskingeværer i resterne 

af gården, der gjorde infanteriets fremrykning umulig. Den kommanderende general ønskede derfor, at en feltka-

non i en stilling umiddelbart bag den forreste tyske grav, kunne ledsage angrebet med flankerende ild, og be-

kæmpe eventuelt opdukkende maskingeværer gennem direkte skydning. Til denne ærefulde, men også meget 

farlige opgave krævede generalen en kanon fra I./24 med en besætning af frivillige. Som officer og fører for 

kanonen, meldte Lt. Versman fra 2. Batteri sig, som kanonkommandør Utffz. Nierath, som skytte Gefr. Wölfel 

og som besætning yderligere tre tapre kanonerer.  

Den 20. oktober blev der gennemført en øvelse langt bag fronten i et øvelsesværk formet som stillingerne ved 

Maisonnette-Ferme, hvori også den frivillige kanon deltog. Den 27. rekognoscerede Lt. Versman og Utffz. Nie-

rath sammen for en egnet standplads. Selv denne var risikabel. De måtte i dagslys kravle rundt udenfor skytte-

gravene for at fastslå, hvorfra en kanon bedst kunne virke. Og da de måtte kunne se, kunne fjenden naturligvis 
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også se dem, og mangen et skud gik et hårs bredde forbi ørene på dem. De fandt imidlertid et egnet sted i en 

ruinhob, de sørgelige rester af en vindmølle syd for Maisonnette-Ferme. Der blev nu med infanteriet aftalt, 1 

hvilke skyttegrave der skulle laves overkørsler, så kanonen kunne køres frem, og hvor og hvornår mandskabet 

behøvede infanteriets hjælp til at bringe kanonen i stilling. Den 28. oktober blev de sidste forberedelser foretaget 

i Prods-lejren – kanonen blev endnu engang omhyggeligt efterset, så den ikke i det afgørende øjeblik ville svigte, 

og i en stor rulle hønsenet med iflettet blødt græs (124), for at sløre den for fjenden indtil den åbnede ild.  
Den 28. oktober kl. 22 blev kanonen kørt frem til fronten, fulgt af alle kammeraters gode ønsker. På trods af 

den franske beskydning af vejene, nåede den lille kolonne helskindet gennem Peronne og frem til det aftalte 

punkt, hvorfra kanon og ammunition med menneskehånd måtte trækkes resten af vejen. Infanteriet assistance var 

punktlig til stede, og efter et par timers hårdt arbejde, var kanon og ammunition på plads på det udvalgte punkt. 

Besætningen gik straks i gang med arbejdet, indrettede standpladsen, gravede spaderne ned og oplagde ammuni-

tion små, hurtigt gravede huller i jorden. Så blev murbrokker stablet lodret op, så stillingens sider, altså i retning 

af fjenden, var dækket, og nogle større huller gravet ud, hvor besætningen kunne søge dækning indtil angrebet 

startede. Da så daggryet langsomt begyndte denne triste oktober morgen, blev kanonen i alt hast rettet mod Mai-

sonnette-Ferme, flysløring kastet over stillingen og så skjulte besætningen sig forventningsfulde i deres huller.  

Så snart det var blevet helt lyst, begyndte vores virkningsskydning. Time efter time, hele formiddagen, fort-

satte den. Heller ikke fjenden var uvirksom, men besvarede ilden med samme voldsomhed. Vores besætning 

befandt sig ikke i nogen behagelig situation. En løbegrav, der førte bagud ikke ret langt fra standpladsen, tiltrak 

sig den fjendtlige ild, og sprængstykkerne og shrapnel kugler fløj ubehageligt tæt på stedet.  

Omkring kl. 14 voksede vores ild til trommeild og Lt. Versmann fulgte tiden på sit præcist stillede ur, så il-

den kunne åbnes på det præcist rette øjeblik. Kort før starten på angrebet, gav han tegn, og øjeblikkeligt var alle 

ude af deres huller, sløringen kastet til side og det første skud med opsats på 375 meter mod Maisonnette-Ferme, 

og da maskingeværernes knitren los sig høre fra gården, blev ilden rettet mod det aktuelle punkt. Allerede ved 

tredje skud skete et uheld. Spaderne gav efter og skytten ved sigtekikkerten fik så kraftigt et slag i hovedet, at 

han faldt bevidstløs til jorden, og først 10 minutter senere kom (125) til sig selv. Utffz Nierath sprang øjeblikke-

ligt til som skytte efter hidtil sammen med Lt. Versmann havde observeret mod mål. Skud efter skud blev sendt 

ind i ruinerne af gården.  

Stormen var begyndt. Lt. Versmann befalede en stor løbegrav som ny retning – og mens infanteriet brød 

frem, gik det første skud allerede ned i graven, der kunne beskydes i længderetningen. Da franskmændene opda-

gede angrebet, ville forstærkninger med det samme denne vej frem, men denne var nu spærret af ild, og dem, der 

alligevel forsøgte denne vej, betalte med deres liv. Så slog en granat ned umiddelbart bag stillingen og Lt. Vers-

mann råbte: »Jeg er såret!«. Skytten, Gefr. Wölfer, der i mellemtiden var kommet til sig selv igen, tog sig af Lt. 

Versmann, så mandskabet under kampen ikke skulle bekymre sig over deres sårede kommandør. Utffz. Nierath 

både reddede og observerede samtidig; for at gøre det hele endnu værre, opstod der en funktionsfejl på grund af 

stålladningerne. I mellemtiden var infanteriet rykket frem næsten uden tab og havde sikker hånd om Maisonnet-

te-Ferme og Højde 90. Nu forsøgte sværme af franskmænd at komme tilbage gennem gravene, men ilden fra 

vores kanon forhindrede enhver bevægelse – fjenden havde kun valget mellem fangenskab eller død.  

Som vores infanteri nåede deres befalede mål, og de ikke længere var synlige franskmænd, indstillede Utffz. 

Nierath ilden. Hans største bekymring var nu Lt. Versmann; men han kunne ikke længere hjælpes – han havde 

lidt heltedøden for fædrelandet.  

Indtil mørkefald forblev mandskabet ved kanonen for at være klar i tilfælde af et fjendtligt modangreb. Så 

begav Utffz. Nierath sig på vej for at afgive melding ved infanteriets regimentsstab. I løbet af natten blev kanoen 

bragt ud ad samme vej, som den var bragt i stilling – og så hentede den tapre besætning deres fører. I Prods-

lejren blev de modtaget med stolthed over det præsterede, men samtidig var der generel sorg over tabet af Lt. 

Versmann, som både af overordnede og undergivne var kendt som en dygtig fører og trofast kammerat. Den 

følgende dag blev den faldne stedt til hvile på heltekirkegården Moncy-la-Sache, hvor Exzellenz v. Quast, fører 

(126) for IX. Korps, deltog sammen andre foresatte. Efter begravelsen overrakte han E.K. I til Utffz. Nierrath og 

udtalte til ham og de andre artillerister sin tak og særlige anerkendelse for deres præstation; de havde på strålen-

de måde retfærdiggjord den tillid, generalkommandoet havde haft til deres tapre regiment.  

I. Afdelings batterier i angrebet med bekæmpelse af de franske batterier og beskydning af gravene. Fjenden 

foretog intet større modangreb, og derfor blev der efterhånden igen ro langs fronten. Da batterier langsomt blev 

trukket ud, foretog 2./24 den 5. november et stillingsskifte til en af de frigjort stillinger umiddelbart langs vejen 

St. Christ – Misery. Det skabte derfor stor fryd, da fjenden den 6. bombarderede den tidligere batteristilling med 

tunge batterier. For at vise, at han endnu ikke havde fjernet sine tunge batterier, tog fjenden den 10. november 

landsbyen Briost under beskydning med et 30,4-cm batteri – hvilket var ret pinligt for staben ved I./24, der sta-
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dig havde sin kommandostation i landsbyen. Den foretrak derfor, efter at beskydningen var godt overstået, dage 

derfor at forlægge til den nordlige del af St.Christ.  

Den 16. november blev der gennemført en mindre patruljeoperation, hvori vore batterier kraftigt deltog. Her-

under blev 1./24 stillinger formentlig afdækket. Efter allerede samme dag at have modtaget enkelte skud, blev 

det den følgende dag til »den store afregning«, hvorunder alle fire kanoner blev beskadiget, men glædeligt ingen 

personer kom til skade. Også 2. Batteri kom denne dag under beskydning, og også her blev en pjece sat ud af 

drift.  

I mellemtiden havde den rigtige november regn begyndt, og dermed et søle, der var fuldt på højde med, hvad 

man havde oplevet i Champagne. Det skabte derfor forståeligt stor glæde, som befaling indtraf om, at I./24 mel-

lem 22. 24. november – efter 4½ måneds indsats langs Somme, endeligt skulle afløses. Batterierne forskød til 

fods til Ercheux ved Roye, hvor yderligere befalinger skulle afventes.  
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II. Afdeling ved Arras 
 

I mellemtiden havde II. Afdeling haft gode dage ved Arras. Stillingen var overordentlig rolig, så nerver og 

ører (126) kunne komme sig fra larmen under Somme-slaget. Derimod var der masser af arbejde, da de eksiste-

rende stillinger var anlagt så upraktisk, at der fra dem kun kunne lægges ild over en meget smal sektor. Derfor 

måtte næsen alle standpladser bygges på ny. Området viste denne gang et helt andet ansigt. Der var mange gru-

beminer og mange, men ikke ret pæne landsbyer. Divisionsstab og med den også Regimentets stab var placeret i 

Biache-St.Vaast, mens afdelingens batteri var placeret i en bue omkring Bailleul. Fra denne tid er der ikke meget 

væsentligt at berette. Mod slutningen af november var stillingerne generelt færdige, og fra da af havde batterier-

ne ikke meget at bestille. Mand og hest nød roen under stillingskrigen, og ud over de daglige opgaver var der 

tilstrækkelig tid til at læse, skrive og anden behagelig tidsfordriv. Mod slutningen af december blev 17. I.D. 

trukket ud af stillingen, og dermed måtte også Regimentsstab og II. Afdeling tage af sted med de behagelige 

betingelser som hærartilleri. Som marchmål fik de opgivet Seebourg øvelsesområde ved Valenciennes. Batteri-

erne var under forskydning som det blev jul. Dette forhindrede ikke, at de trods alt kunne fejre en dejlig jul. 

Personel og heste havde et tag over hovedet, ingen fjendtlige batterier kunne forstyrre fest eller søvn, og det var 

trods alt blevet sørget for alle de nødvendige midler.  

 

 

 

I. Afdeling ved Roye - St. Mard 
 

Hvis det ved Arras var rolige, syntes I. Afdeling efter Somme, at forholdene ved Roye – St.Mard nærmede 

sig dyb fred. Ganske vist blev batterierne med det samme indsat igen, men de overtagne stillinger var godt ud-

byggede, så personellet fra starten kunne skånes og komme sig efter anstrengelserne. Allerede, hvad der var af 

artilleri på vores side, tydede på fredelige stillingskampe. Området beherskedes af 15-cm Ring-kanoner og 9-cm 

»pusterør« - hvorimod der af tungere, moderne artilleri næsten var intet. Skydeaktiviteten var på begge sider 

yderst ringe, som man kunne føle sig tilbage til den fredelige tid ved Noyon i sommeren 1915, et område, der jo 

også kun lå knap en dagsrejse sydøst for Roye. I de to måneder, afdelingen var indsat i dette område, skete der 

ingen af betydning. Ganske vist flyttede batterierne (128) i perioden rundt til andre stillinger, men denne gang 

skyldes flytningen ikke kraftig beskydning, men en omgruppering af den ringe disponible artilleristyrke.  

Der ud over blev tiden udnyttet til grundt at hvile ud. Flest folk muligt blev sendt på orlov for at komme sig 

derhjemme, og også dem, der ikke havde mulighed for at komme hjem, fik tildelt mest mulig hvile, så den psy-

kiske og fysiske kraft kunne genopbygges, så man med sikkerhed kunne regne med Regimentet under de kampe, 

der måtte vente forude.  

En ikke krigsmæssig begivenhed på dette tidspunkt opildnede hele det tyske folk og også Regimentet. den 6. 

december var Bukarest, hovedstanden i Rumænien, blevet indtaget af vore trupper, efter at også dette land sam-

me sommer var blevet drevet ind i krigen af de allierede.  

Den 12. december rettede derfor den tyske kejser et fredstilbud til Præsidenten for De Forenede Stater, og op-

fordrede ham til at tage initiativ til en fredsslutning. Fulde af glædelig forventning modtog det tyske folk denne 

nyhed og afventede med håb i hjertet et svar fra vore modstandere. Var der nu virkelig en mulighed for at bringe 

denne forfærdende folkekrig til afslutning, der allerede havde kostet uendeligt meget blod og havde ødelagt 

uhyre værdiger. Imidlertid blev det tyske tilbud uhørt afvist, og allerede ved juletid, fredens fest, var det klart, at 

fredens time endnu ikke var slået for Europas folkeslag.  

 

 

____________________________ 
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Året 1917 

Hvileperiode på Øvelsesplads Sebourg 
 

(128) Selvom stillingerne ved henholdsvis Arras og Roye efter de hårde kampe ved Somme, næsten virket 

som en hvileperiode, gav opholdet i kvartererne i Sebourg muligheden for en virkelig rekreation. Det er derfor 

intet under, at disse unger blev nydt for fulde drag. II. Afdeling nåede hertil i de sidste decemberdage 1916 og 

indkvarteret i Jenlain, Curgies og Estreux. I de første dage var der ingen uddannelse, men udelukkende tilegnet 

søvn og soigneringen af mand og hest, udrustning og våben. Snart måtte imidlertid, foruden hvil, også uddannel-

se tages op, da det stod udenfor enhver tvivl, at den tyske hær stod overfor hårde kampe. Uendelig mange nye 

ansigter var dukket op ved Regimentet siden indsatsen langs Somme, som erstatning for de sårede og de faldne 

kammerater. Det drejede sig derfor om at sammensvejse batterierne på ny, så de igen kunne imødekomme de 

højeste anfordringer. Den med rette så elskede »skyttesport« blev igen taget op, og hvert batteri afholdt flere 

skole- og kampskydninger.  

Den 21. januar skete for II. Afdeling en afveksling – den blev stillet til disposition for Øvelsesdivision v. Mo-

ser. Ved denne division blev der gennemført 8-dages kurser for divisions kommandører og infanteri- og artilleri-

førere, der fik erfaringerne fra Somme forevist i praksis, for derigennem at spare blod under de kommende for-

svarskampe og for at opnå størst mulig succes.  

Efter at batterierne efter en dagsmarch nåede deres nye kvarterer i Romeries og Poix-du-Nord, blev de næste 

to uger brugt til at skabe en reel infanteri- og artilleristilling for en division.  

I mellemtiden var også I. Afdeling blevet afløst i stillingerne ved Roye og havde nået øvelsespladsen. Den 

overtog II. Afdelings forladte kvarterer, og anvendte ligeledes tiden til hvil og uddannelse.  

(129) I disse dage kom der fra krigsministeriet ordre om, at der af Regimentets to lette kolonner skulle forme-

res en III. Afdeling. Det havde allerede i en tid været kendt, at Regimentet skulle have en tredje afdeling. Derfor 

bragte ordren ikke direkte nogen nyhed, men blev ikke desto mindre modtaget med særlig glæde. I de fleste 

andre artilleriregimenter var den nye afdeling formeret af batterier opstillet i en række forskellige provinser, og 

var derfor i starten et fremmedlegeme blandt de gamle enheder. På grund af Krigsministeriets afvigende be-

stemmelse forblev vores Regimente derimod én enhed og havde også ensartet erstatningspersonel.  Fører for III. 

Afdeling blev Hptm. Alex udnævnt, den hidtidige fører for 1. Batterie. Batterifører for 7. blev Oblt. Pflieger, 8. 

Lt. v. Ditfurth og 9. Batterie Lt.d.R. Ihlefeldt. Som Wachtmeister udnævntes ved 7. Vizewachtmeister Hoff-

mann, ved 8. Wachtmeister Schultz og ved 9. Vizewachtmeister Pröber.  

På temperaturen i disse uger kunne det ikke mærkes, at vi var i det solrige Frankrig. Januar og første halvdel 

af februar var bitterlig kold, og de franske huse, der ikke havde nogen fornuftig ovn, derfor kun vanskelig at 

varme op. Skansningen ved Øvelsesdivisionen gik også langsomt på grund af frosten i jorden, og for i det mind-

ste at få enkelte stillinger helt færdige, blev 6./24 rigtig udbygget med assistance fra alle batterier. Fra den 9. 

februar fandt herefter et »slag« sted langt bag fronten, hvor alle sider af storkampen så naturligt som muligt blev 

belyst, og som gav en fremragende forudsætning for de store forårskampe i 1917.  

Snart efter var det så slut med den dejlige hvileperiode. Den 20. februar blev Regimentsstab og II. Afdeling 

beordret til forskyde ad landevejen til Laon, hvor de stillet til disposition for 7. Armee. Den 24. februar blev I. 

Afdeling indladet i Valenciennes mod samme bestemmelsessted. Kun III. Afdeling, der var under opstilling, og 

endnu ikke havde modtaget dens kanoner, forblev på øvelsespladsen.  

 

 

____________________________ 
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Indsats langs Aisne 
 

Som Regimentet samledes i Laon og af 16. Reserve-Division fik sin befaling til indsættelse langs Chemin des 

Dames, udløste det stor forundring i alle batterier. Hidtil havde man generelt (131) regnet med, at Hærartilleriet 

– som vores Regiment nu tilhørte – kun ville blive indsat på storkamp fronter, og her var der på tidspunktet intet 

af mærke. Som befalet gik batterierne i stilling mod slutningen af februar. Regimentskommandøren udnævntes 

til fører for 16. Reserve-Divisions artilleri.  

Kommandør var ikke længere Oberstleutnant Michelly, som i mellemtiden af højeste kabinetdekret var ble-

vet udnævnt til artillerikommandør ved 103. Infanterie-Division. Siden starten af oktober 1914, det vil sige siden 

begyndelsen af stillingskrigen ved Noyon havde Oberstleutnant Michelly stået i spidsen for vores Regiment, der 

under hans føring efterhånden havde opnået en særstilling ved Divisionen. 

I begyndelsen af krigen havde det hurtigt vist sig, at samvirket mellem våbenarterne ikke var så god, som det 

tilsyneladende havde været øvelser og som reglementerne foreskrev. Derfor var forholdet mellem infanteri og 

artilleri ved begyndelsen på stillingskrigen ikke det bedste, og fra begge sider var der bebrejdelser og gnidninger. 

At det i løbet af de 2½ år under hans lederskab grundlæggende blev anderledes, at infanteriet fik en ubetinget 

tillid til vore batteriers præstationer, at vores regiment i hele korpset fik et renommé af fremragende dygtighed, 

alt det var helt væsentligt Oberleutnant Michelly’s fortjeneste. Uden hensyn til herskende følelser gik han ind på 

ethvert ønske fra infanteriet, hvis det overhovedet var en mulighed for at opfylde det, og havde dermed i første 

omgang ikke netop gjort sig populær i regimentet. Som imidlertid forholdet til infanteriet efterhånden bedredes 

og det viste sig, at han havde ret i sine holdninger, ændredes den disciplin, der hidtil havde sørget for udførelsen 

af hans ordre, til en ubetinget tillid, som deltes af alle 24’er.  

En »nem« kommandør var Oberstleutnant Michelly ikke. Han krævede det yderste at enhederne. Men da han 

aldrig forlangte det umulige, og han opad til var lige så hensynsløs i forsvaret af regimentet, som han nedadtil 

var i gennemførelsen af sine ordre, og han frem for alt heller ikke skånede sig selv, blev han alligevel af alle 

underordnede respekteret og afholdt. Desuden var Oberstleutnant Michelly utrættelig aktiv. Hvis han den ene 

dag var fremme i den forreste grav for at lade sig orienterer om udviklingen hos fjenden hos forbindelses- og 

observationsofficerer og for at afprøve observatørernes opmærksomhed, og efterfølgende (132) konfererede med 

førerne for infanteriet, var han den følgende rundt i batteristillingerne for at følge, hvor vidt deres udbygning var 

kommet. Han inspicerede hver eneste dækning, hver eneste ammunitionsrum og standplads, her rosende, her 

krævende større arbejdsindsats. De næste dage beskæftigede han sig så med opbygningen af et forstærkningsbat-

teri, hvortil de lette kolonner måtte afgive deres sidste artillerister, så de ikke kunne leve et dovent liv. Og når 

vigtigt administrativt arbejde - »papirkrigen« - en gang i mellem forhindrede ham i at kunne ud til enhederne, 

havde han det ikke godt.  

Da en dag 20 mand fra kolonnen ikke rettidigt ankom til arbejdet fordi den ansvarlige officer havde forsovet 

sig, udløste det et gevaldigt tordenvejr, og endnu gang kom hans motto, betegnende for hele hans tjenesteopfat-

telse, til udtryk: »Først kommer tjeneste, så kommer endnu engang tjenesten, og så komme først spise, drikke og 

sove!« 

Men lige så hensynsløs var Oberstleutnant Michelly overfor sig selv. Tit måtte de herrer fra hans stab vente 

med middagsmaden til mellem kl. 15 og 16, og når han så kom, skulle det skriftlige arbejde først fra hånden, 

hvor man kunne have meget forskellige opfattelser af, om det nu også var indtrængende nødvendig at lade ma-

den vente på grund af dette. Han var det udtrykte billede af en preussisk officer. Med en overordentlig tjenstlig 

dygtighed kombinerede han en fornem karakter, som også havde den fulde forståelse af sine undergivnes sorger 

og gælder. Erindringen om denne kommandør vil være uforglemmelig i Regimentet. 

Da den nye regimentskommandør, Major v. Lochow, den 25. februar overtog kommandoen, var alle batterier 

fordelt blandt de forskellige undergrupper i 16. Reserve-Division. II. Afdeling var placeret ved Courtecon, I. 

Afdeling ved Neuville fremspringet øst for Chamouille.  

Som allerede nævnt herskede der dyb fred langs fronten – siden januar 1915 havde der i dette afsnit ikke væ-

ret større kamphandlinger. Vore infanteristillinger forløb langs den øst-vest forløbende højderyg, der mod nord 

og syd var stærkt faldende. Langs den gik den vidtberømte »Chemin des Dames« - Dame-vejen – en i fredstid 

godt vedligeholdt landevej, der imidlertid på dette tidspunkt ikke var meget tilbage af. Højderyggen var næsten 

jævn og dannede et plateau på mellem 500 og 1000 meters bredde. Både på syd og nord skråningen (133) var der 

talrige slugte og udløbere, der mod syd faldt ned mod Aisne og mod nord ned mod Ailette. Det var derfor for 

begge sider af største betydning, at egne stillinger blev lagt så langt frem på kanten af plateauet, at fjendens ud-

syn over eget bagland forhindredes, og at man dermed selv fuldstændigt kunne kontrollerer fjendens bagland. 

Efter afslutningen på januarkampene i 1915 var tyskerne i den heldige situation langs hele Chemin des Dames 
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fra Soissons til næsten Reims. Derimod var genforsyningen overordentlig vanskelig, da Ailette bag stillingen 

havde meget sumpede bredder og kun kunne passeres over broer. II. Afdelings første stillinger lå syd for denne 

lille flod.  

Imidlertid var der ingen i disse februardage, der havde tanke på vanskelighederne med genforsyningen i til-

fælde af et fjendtligt storangreb. Tværtimod! Stillingsdivisionen var meget overrasket, da de fik tildelt et helt 

artilleri-regiment til forstærkning – ikke et menneske tænkte på et angreb. 

Det var her stik modsat end på Somme. Mens stillingsdivisionerne her hele tiden til de højere myndigheder 

havde meldt om fjendens forberedelser til storangreb, men var stødt på skepsis, så advarede den øverste hærle-

delse de indsatte enheder langs Chemin des Dames mod et forestående storangreb, og sørgede for, at alt var parat 

til et forsvar. Det var første gang at enhederne, bortset den organisatoriske, tydeligt mærkede forskellen på nye 

ledelse, Hindenburg og Ludendorff.  

Vore batterier var jo vandt til at grave, og da det igen og igen blev tilskyndet at grave sig ned, gik folkene i 

gang med friske kræfter. Forstyrrende var blot, at det i den første tid gav store vanskeligheder at fremskaffe 

byggematerialer, specielt minerammer. Da dette ikke fandtes ved egen division, blev køretøjer fra Prods-lejren 

30 kilometer tilbage til etapens depoter for at skaffe de så vigtige materialer. Udbygning af stillingerne skete 

uden fjendens forstyrrelser, der holdt sig i en helt usædvanlig stilhed. Da der desuden i hele marts herskede over-

skyet himmel og tåge, var også opklaring i luften meget begrænset.  

(134) II. Afdelings prodse lå i Orgeval, mens I. Abteilung var fordelt mellem Parfondru og Monchalons. Det 

eneste – lad os nu sige det – der ikke blev fundet godt, var at forplejningens rationer, set i relation til en rolig 

front, var temmelig små, men heller ikke denne kendsgerning var nok til at ødelægge den generel gode stemning, 

og hvis der oppefra ikke hele tiden blev advaret mod den kommende offensiv, havde ganske enkelt ikke ene 

eneste troet herpå. Freden langs fronten varede næsten hele marts måned. Da der ud fra fjendens aktiviteter kun-

ne sluttes nogle hensigter, blev der langs hele fronten gennemført nogen større og mindre patruljeoperation for 

gennem fanger at skaffe klarhed over fjendens styrke og hensigter. I forbindelse med disse blev der ofte udløst 

kort, men kraftige ildoverfald med stort ammunitionsforbrug mod det valgte angrebspunkt. Det lykkedes næsten 

altid vores indsatte infanteri at tage eller flere franske fanger, i regel hvide, der påstod ikke at kende noget til 

eventuelle hensigter. At der hos enhederne ikke indsneg sig en for stor grad af sikkerhedsfølelse og ligegyldig-

hed, sørgede man for at de foresatte myndigheder. Batterierne skulle indskyde sig mod syv mulige fjendtlige 

angrebsakser. For hver at batterierne nord for Ailette kom dertil også »Operation Ailette«, der hånligt blev kaldt 

»morituri te salutant« - ”dem, der skal dø, hilser dig” (gladiatorernes hilsen til publikum), da i dette tilfælde 

skudafstanden kun var 500 til 800 meter. Desuden var der også forskellige former for beredskaber, der ofte ind-

øvedes af divisionen, og også øvelser i ildledelse, der uanset hvor teoretiske og overflødige de på tidspunktet 

måtte synes, senere viste sig aldeles praktiske.  

Mod slutningen af marts ændredes billedet efterhånden. Der blev meldt om afløsninger hos fjenden, fra ob-

servationsposterne blev der observeret sløringsskærme langs vejene; jernbanetrafikken blev langt mere livlig og 

antallet af vogne på vejene voksede, nye batterier blev opdaget – kort fortalt, der blev flere og flere tegn på, at 

vores øverste hærledelse havde haft ret i deres antagelser. Dette fortsatte i en uge uden at kampaktiviteten hos 

fjenden voksede væsentligt. Da der på vores side ikke var begrænsninger på ammunitionsforbrug, blev alle mål, 

der viste sig dag og nat, beskudt energisk og med gode resultater.  

(135) Omkring den 29. marts blev også fjendens beskydning kraftigere; en planmæssig indskydning mod 

landsbyer, veje, støttepunker og batterier syntes at ske. Hver dag dukkede nye batterier op derovre, fjenden ar-

bejdede alle steder, og også i de bagved liggende områder så man stærke troppeformationer, hvilket aldrig tidli-

gere havde været tilfældet. Alt syntes at pege i retning af et planmæssigt og ikke overraskende angreb. I de første 

dage af april dukkede også batterier af middeltung og tunge kalibre op til 28 centimeter op, og begyndte at ind-

skyde sig mod infanteriets stillinger med observation fra luften. Hvis ammunitionsforbruges hos os var stor, så 

overhalede fjenden os betydeligt. Ofte trommede de i timevis med 2 til 3 batterier af forskellige kalibre omkring 

en batteristilling. Desværre havde fjendens også forstærket opklaring i luften. Fra begyndelsen af april stod foran 

vores divisionsafsnit i gennemsnit 12 til 17 lænkeballoner, mens vi højst disponerede over 2 eller 3. Selvom vore 

fly i antal var betydelig underlegen, havde vi tidligere aldrig oplevet en så succesfuld indsat fra vores side. Store 

luftkampe med flere fjendtlige nedskydninger hørte til dagens orden. 

Den 6. april begyndte den fjendtlige artilleriforberedelse, og af meldinger fra observationsposterne, der nu 

omtalte hele regimenter af infanteri, artilleri, kavaleri og uendelige kolonner, var det klart, at det fjendtlige stor-

angreb var forestående.  

Dag efter dag lå på skift alle batterier under voldsom beskydning. Selvom personel tabene var forholdsvis 

begrænsede, var materiel tabene derimod betydelige. Alt gravearbejde ugerne forinden gav nu dividende, for alle 
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batterier disponerede over skudsikre dækninger, som almindeligvis også beskyttede mod de større fjendtlige 

»brokker« og de menneskelig tab var derfor begrænsede i antal. Derimod blev gennemsnitlig 50 % af pjecerne 

sat ud af drift i ugen mellem den 6. og den 13. april. Lykkeligvis fungerede forsyningstjeneste upåklagelig, og 

for hver beskadigede våben blev der øjeblikkeligt stillet en ny til rådighed. Den største vanskelighed var herefter 

at få pjecerne frem i stilling. I det hele taget var vanskelighederne for forsyningstjenesten vokset uhyrligt, ikke 

mindst på grund af den overordentlig regnfulde marts, der forstærkede virkning (136) af de fjendtlige 28- og 30-

cm granater, der blot med nogle få træffere forvandlede vejene til en sump. En feltkanon, der som erstatning for 

en ødelagt ved 1./24 skulle bringes i stilling, sank på den opblødte vej ned i et granatkrater, hvorfra den i slut-

ningen af april, som jorden tørrede ud, bogstaveligt måtte graves ud.  

Den 9. april befalede divisionen forhøjet kampberedskab. Samtidig måtte prodserne rømme deres landsby 

kvarterer og flytte i bivuak i de store skole længere bagude. II. Afdeling blev placeret i en stor hule ved Orgeval. 

Af sådanne huler var der mange på egnen, og også i den forreste infanteristilling var der to, hvoraf den ene var så 

stor, at den kunne anvendes som dækning for en hel bataljon. På trods af, at de var fuldstændig skudsikre, måtte 

prodsen alligevel meget snart rykke til en bivuak et godt stykke længere tilbage, da hestene ikke kunne tåle den 

usunde luft og derfor blev stærkt udmagret.  

Selvom beskydningen var næsten lige så voldsom som på Somme, var stemningen stadig god. Da der ikke 

engang var indført orlovsspærre, havde alle en ubetinget tillid til den øverste hærledelse, som måtte være forbe-

redt på ethvert tilfælde, og måtte have tilstrækkelige forstærkninger til disposition.  

Fra den 10. april voksede den fjendtlige beskydning yderligere. Infanteriets stillinger blev nu bogstaveligt 

jævnet med jorden. Selv Bovelle-tunnelen i vores tredje linje med 6 meter klippegrund over, blev gennembrudt 

af en tung mine. Batteri stillingerne var efter en beskydning ofte ikke til at genkende, og kanonerne så ødelagte, 

at de kun med besvær kunne repareres. Alligevel lykkedes det de utrættelige besætninger i konstant aktivitet at 

bringe en betragtelig del af pjecerne tilbage i brugbar stand, så der på angrebsdagen, 16. april, kun 30 % af vore 

kanoner faldt ud af vores spærreild. Siden den 13. april havde Infanteriet om dagen rømmet begge de forreste 

linjer – hvis man endnu kunne kalde de enkelte kratere for en kampstilling – og om natten kun besat af en tynd 

postkæde. Selvom tabene havde været betydelige, herskede der også her en ubetinget fortrøstningsfuldhed.   

Efter ti dages trommeild føltes det næsen som en forløsning, da angrebet den 16. april kl. 0730 blev iværksat. 

På trods af den fortsatte beskydning af stillingerne blev spærreilden (137) straks som de første grønne lyskugler 

blev sendt op, iværksat og alt gjort for at støtte infanteriet mest muligt. Det var som alt frustration efter ti dages 

trommeild fik udløsning ved at sende fjenden alt, hvad der overhovedet var muligt for kanonerne.  

Omkring kl. 8 nåede de første meldinger igennem fra fronten med ordonnanser, lyssignaler og flyvere - samt-

lige telefonforbindelser havde allerede i dagevis været ødelagte og i den voldsomme beskydning umulige at 

retablerer. Mens i den venstre halvdel af divisionens ansvarsområde mellem Ailles og Cerny, det var lykkedes at 

fastholde tre hovedkamplinje bag de på forhånd rømmede 1. og 2. linje, var det længere til højre mellem Cerny 

til Braye lykkedes fjenden at trænge omkring 3 kilometer ind i vores stilling.  

Fra kl. 10 ændrede den voldsomme trommeild sig til en livlig strøild mod de bagved liggende landsbyer og 

artilleristillinger. Fremme rasede fortsat håndgranatkrigen, hvor vores uforlignelige infanteri knuste alle fjendens 

forsøg på at komme længere. Modstanderens tab var overordentlige store på grund af vores spærreild. Om efter-

middagen lagde der sig så en foruroligende stilhed. Solen skinnede fra en himmel som i højsommeren, men der 

fulgte intet nyt angrebsforsøg. Fjenden havde ødslet med sine tropper og kræfter, og hans gennembrudsplaner, 

hvorefter han allerede den første dag skulle nå Laon, var fuldstændigt mislykkedes. I mellemtiden var også for-

bindelsen til vores infanteri blevet retableret, der var fulde af lovord for støtten fra deres søstervåben. I løbet af 

natten lå batterierne over spredt skydning og flere gange anmodede infanteriet om spærreild under lokale angreb.  

Batterierne havde i den forløbne uge præsteret det utroligste, men var alligevel stadig fuld indsats klare og 

udbedrede hurtigt skaderne på deres stillinger. Situationen ændrede sig ikke væsentligt de næste dage. Der kæm-

pedes hårdt omkring særlige støttepunkter som Arbre de Cerny og sukkerfabrikken; derudover begrænsede fjen-

den sig til kraftige ildoverfald og om natten de sædvanlige forstyrrende beskydning af de bagved liggende områ-

der. Den 21. april blev 16. Reserve-Division afløst af 20 I.D., hvorimod vores Regiment forblev i stillingen. Den 

ændrede situation i infanteriets linje nødvendiggjorde en ændring i artilleriets opstilling. Med undtagelse af (138) 

af 1. og 3./24, der forblev på deres oprevne stilling på Neuville-hovedet, foretog alle batterier stillingsskifte bag-

ud. De placeredes i området ved Monthenault og Colligies, nord for Ailette, hvor de skød spærreild på 6000 

meters afstand.  

Foruden den kendsgerning, at franskmændene med deres erobringer nu kunne se næsen direkte ned i vore 

stillinger, der derfor lå under kraftig beskydning, talte også forventningen af nye fjendtlige angreb for en generel 
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tilbagelægning af batteristillingerne; desuden ville også forsyningerne med ammunition i væsentlig grad blive 

lettere.  

Man kan sige, at skæbnen ville det godt med vores Regiment på dette sted. På samme måde, som batterierne 

forud for det første fjendtlige angreb havde haft tid til en god udbygge stillingerne, blev der nu igen givet batteri-

erne 8 dage til en grunding udbygning af de nye stillinger. Frem til den 1. maj var fjenden måske nok aktiv, og 

angreb både her og der i mindre rammer, men det var alligevel kun små delkampe.  

Også på vores side blev det forsøgt at bedre stillingen. En operation den 25. mod Abre de Cerny lykkedes 

ganske vist kun delvist på grund af den kraftig fjendtlig kontraskydning, men viste ikke desto mindre fransk-

mændene, at de trods deres længe forberedte store offensiv, end ikke havde kunne trænge os tilbage i et rent 

forsvar. En fortrøstningsfuld følelse besjælede alle helt ned til sidste artillerist, og aldrig før havde der under de 

store forsvarsslag, hersket så stor fortrøstning og kamplyst som er på Aisne. 

Mod slutningen af april øgedes modstanderens artilleriaktivitet betydelig, og skiftevis lå vore infanteri- og ar-

tilleristillinger under en kraftig beskydning. Eksempelvis blev der mellem kl. 15 og 19 alene den 29. april sendt 

omkring 500 28-cm og 300 15-cm granater mod batteristillingerne på Neuville hovedet. På trods af, at vore bat-

terier mindst lige så kraftigt blev beskudt af vore modstandere som alle andre, var deres tab i personel alligevel 

langt mindre – hvilken formentlig må tilskrives den gode stillingskonstruktion, men på den anden side forment-

lig også den fortrolighed med de forskellige former for fjendtlig beskydning, der var opnået gennem lang tids 

beskydning. Den kraftigste beskydning af Regimentet gik ud over 1. og 3. Batteri på Neuville hovedet og 5./24 

ved Colligis.  

(139) Fra den 1. maj var der igen højeste alarmberedskab. 20. I.D. var i mellemtiden blevet afløst af 113 I.D., 

men endnu havde det ikke været på tale at trække vores regiment ud. De første dage af maj bragte næsten dagligt 

små franske delangreb, tilsyneladende kun for at fastslå, hvilken effekt den franske artilleribeskydning havde 

haft på stillinger og nerve hos vores infanteri. Da franskmændene hver eneste gang blev afvist af vores infanteri, 

fortsatte den fjendtlige ildforberedelse hele tiden længere og længere. Efter udsagn fra fanger skulle det andet 

store gennembrudsforsøg iværksættes den 5. maj. 

Om natten 4. til 5. maj var der påfaldende roligt. Morgenen kom fugtigkoldt og trist. Kort efter kl. 3 begyndte 

en kraftig fjendtlig trommeild. Den tætte morgentåge dannede, sammen med røgen fra beskydningen, en tæt, 

total uigennemsigtig smudsig grå mur. Som det forreste batteri havde 1./24 skudt lyskugle-poster frem til Ailet-

tedalen. Endeligt omkring kl. 8 kunne grønne lyskugler anes som melding om starten på det franske angreb. 

Næsten samtidig brølede det førte lag fra batterierne på Neuville hovedet, og kort efter fulgte resten af de langt 

længere tilbage stående batterier, efter at lyskugle signalerne var nået igennem hertil. Der var intet at se af kam-

pene; batterierne kunne derfor i første omgang kun skyde deres planlagte spærreskydninger. Endeligt, efter om-

kring trekvarter lettede tågen en smule og omridset af Chemin des Dame blev synlig. Fra 1./24s stillinger syntes 

situationen nogenlunde som følger: I den venstre tredjedel af divisionsafsnittet blev linjen fastholdt, tilsynela-

dende også den højre tredjedel. I midten omkring Cerny rasede heftige nærkampe hvor fjenden tilsyneladende 

var trængt ind. Under en opklaring bemærkede føreren for 1./24, Oblt. Caesar, at der langs landeværnslinjen 

nordøst for Cerny, dårligt 1500 meter fra batteriet, blev udkæmpet hårde kampe på håndgranater. Da sigtbarhe-

den var blevet så god, at de fremrykkende franskmænd tydeligt kunne følge med kikkert, blev ilden straks forlagt 

hertil, og nogle få velplacerede lag var tilstrækkelig til at skaffe infanteriet en smule luft og opmuntre dem til 

modangreb. Med forenede kræfter lykkedes det også der at tvinge tilbage. I mellemtiden var det dog blevet tyde-

ligt, at Cerny helt og holdent var på franske hænder. Franske officerer kunne tydeligt (140) ses, som med store 

kort orienterede sig på stedet. Fra Cerny, der lå på nordsiden af Chemin des Dames, var der udsyn helt til Mon-

thenault og længere. Der ventede nu batterierne på Neuville hoved vigtige optager, ikke mindst forbi fransk-

mændene hele tiden trak sammen ved Cerny. I mellemtiden startede også vores modangreb på fuld styrke og 

vandt kendeligt terræn.  

En kraftig ild lå i hele denne periode over hele det bageste område, og specielt over batteristillingerne. Alli-

gevel holdt artilleristerne urokkeligt fast ved deres våben og sendte lag efter lag mod fjenden. Pludseligt dukkede 

stålhjelme op i en forfalden skyttegrav, dårligt 300 meter foran 1. Batteri, og nærmede sig efterhånden stillingen. 

Skulle modstanderen være brudt igennem?  Hurtigt blev folk skrabet sammen, telefonfolk, ordonnanser og hvem 

der ellers kunne undværes, udrustet med geværer og gjort klar i to grupper på venstre fløj af batteriet. Efterhån-

den var de mistænkelige skikkelser nået knap 100 meter fra batteriet. På det første »Holdt, hvem der?« viste det 

sig, at det drejede sig om 16 tyske pionerer og infanterister, der tilsyneladende havde mistet fatningen en smule. 

De fortalte, at de var de eneste, der havde kunnet redde sig væk fra fronten. 

Om eftermiddagen mindskedes den fjendtlige beskydning væsentligt, og mellem kl. 14 og 18 var der en gan-

ske usædvanlig stilhed. Endnu engang var fjendens angreb, hvortil der endda var sat beredent kavaleri i bered-
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skab til et øjeblikkeligt fremstød til Laon, fuldstændigt slået fejl. Fangerne havde fået udleveret madrationer til 

tre dage, og havde for en dels vedkommende ingen geværer, hvorimod de var udrustet med knojern, køller med i 

slåede søm og med knive. De fjendtlige tab havde endnu engang været overordentlig store. Også vores infanteri 

havde haft store tab, hvorimod vore batterier endnu engang var komme godt fra det. Forbruget af ammunition 

havde været enorm. Imidlertid havde det på ny afviste gennembrudsforsøg og de begrænsede tab atter givet 

folkene urokkelig ro og selvtillid. De følgende dage bragte kun mindre træfninger, endnu et tegn på, hvor store 

tab fjenden havde lidt. Men også vi længtes efterhånden meget efter en afløsning. Regimentet havde været i 

stilling siden slutningen af februar og de sidste fire uger havde stillet store krav.  

(141) Den 9. maj blev som den første 1./24 endeligt afløst. Kort efter fulgte 2. og 3. Batteri. Med stolthed, 

men også med en vis vemod forlod batterierne deres mønstergyldigt udbyggede stillinger, hvori de havde oplevet 

og præsteret så meget. Den 11. maj nåede Regimentsstab og I. Afdeling efter en skøn march i et herligt majvejr 

deres tildelte kvarterer ved Marle. Kvartererne var gode, området skønt, og de store græsarealer gav godt foder 

til hestene, der var hårdt medtagne efter de anstrengende daglige transporter af ammunition. Med det dejlige vejr 

var afsavnet og besværet i de sidste uger snart glemt, da alarmen pludselig indløb og returmarchen til de gamle 

prodse-kvarterer ved Samoussy påbegyndt. Aftenmarchen dertil var ingen fornøjelse. Der blev bandet og svoret 

en del, og der herskede en nervøs spænding. Imidlertid var batterierne næppe nået de gamle prodse-kvarterer da 

der indløb kontraordre, og afdelingen sendt retur til deres hvilekvarterer. Havde stemningen på vej mod fronten 

ikke netop været strålende, så var den nu bedre, og ingen bandede over den unødvendige march.  

II. Afdeling forblev i stilling indtil den 31. maj uden at der var sket væsentligt. Denne dag blev også den af-

løst og sendt efter den allerede i march satte I. Afdeling mod troppe-øvelsespladsen Maubert Fontaine. Regimen-

tet kunne med stolthed se tilbage på dens indsats under Aisne-slaget. Ganske vist havde infanteriet som altid 

båret den største byrde under kampene, men at vore batterier havde gjort deres bedst mulige for at lette denne 

byrde, blev med taknemmelighed erkendt af søstervåbnet.  
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III. Afdeling i Jenlain 
 

 

I mellemtiden havde den nyformerede III. Afdeling haft en god tid i Jenlain. Ganske vist havde batterierne al-

lerede i starten af februar fået tildelt de nødvendige artillerister fra Erstatnings-afdelingen og også den behov for 

heste opfyldt, men endnu manglede det allervigtigste – pjecerne. Til uddannelse af alle tre batterier var der på 

tidspunkter to, men oftest kun en, let haubits til rådighed. At III. Afdeling skulle udrustes med haubits var i mel-

lemtiden allerede blevet bestemt. Der var derfor ikke andre muligheder end at uddanne de enkelte artillerister på 

den ene haubits og i øvrigt (142) gennem sport gøre folkene friske og smidige. Der blev ligeledes lagt stor vægt 

på rideundervisningen, og som derhjemme i garnison blev den ridende afdeling sendt afsted hver morgen. Mod 

slutningen af marts ankom endeligt 4 haubits, så der nu i det mindste kunne gennemføres skarpskydning med et 

helt batteri. Foråret var alt andet end dejlig, og endnu i midten af april skiftede sne- og haglbyger med enkelte 

gode dage. Endeligt i maj kom dejligt vejr, og denne måned blev sportspladsen frigivet efter hårde kampe med 

bykommandanten, og herefter fra morgen til aften besat med fod- og håndboldspillere og lignende »sportsudøve-

re«. I slutningen af maj blev der afholdt en stor sportsfest, og for også morskaben skulle komme til sin rette, 

samtidig foranstaltet et rigtigt »Rostokker pinsemarked«. Med penge fra kantinen havde afdelingen afskaffet 

tilstrækkelig beholdninger af øl, så der ikke herskede mangler på de nødvendige drikkevarer. Om eftermiddagen 

blev der for officerer afholdt en let- og en svær terrænjagt og duelighedsprøvning af underofficerer, hvorunder 

det drejede sig om til hest at overvinde et antal forhindringer, løse en opgave ved theodolitten og derefter igen til 

hest over nogle forhindringer tilbage til mål. Efter dette var der nogle letatletiske konkurrencer. Sidst blev humø-

ret sat i centrum. I en hemmelighedsfuld rum blev damen uden underkrop forevist, i andre rum med sjældenhe-

der vistes spøgefulde effekter. Højdepunktet blev imidlertid nået, da man fik besked på at kikke efter en ubåd i 

fuld fart. Kommandanten for øvelsespladsen var den første, den dygtige speaker kaldt frem til observationshullet. 

På trods af det skarpeste forsøg, kunne han intet opdage, hvorefter speakeren til almindelig morskab undskyldte 

med »at ubåden så formentligt lige var dykket ned!« Kl. 21 fandt i det store øltelt en kabaret sted. Ved denne 

lejlighed lød for første gang en sang, hvis omkvæd alle tilstedeværende sang med begejstring:   

 

Drum laßt uns noch in Jenlain bleiben 

Und uns die Zeit mit Sport vertreiben, 

Stoßt an mit uns, ihr Brüder, 

So gut kriegt ihr’s nie wieder! 

 

Og det var en profeti, der i modsætning til så mange andre, »ubetinget« skulle gå i opfyldelse.  

(143) Få dage senere, den 31. maj, blev afdelingen uden våben transporteret til Maubert Fontaine, hvor den 

igen sluttede sig til Regimentet.  
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Hvileperiode ved Maubert Fontaine 

 og indsats ved Reims 
 

 

I de sidste dage af juni modtog III. Afdeling endeligt dens våben i form af Haubits 16 fra Krupp. De var be-

tydeligt tungere end de gamle lette felthaubits, men havde til gengæld med ladning 9 en rækkevidde på næsten 

10 kilometer, dvs. næsten 3 kilometer mere end de hidtidige våben. For afdelingen begyndte nu en intensiv ud-

dannelsesperiode, for af hvil havde de allerede haft rigeligt af. Derimod fik I. og II. Afdeling tildelt 8 dages fuld-

stændig hvil, så mennesker og heste efter de overstående anstrengelser igen kunne komme til kræfter, og tøj og 

udrustning igen bragt i orden. Herefter blev der også for disse gennemført skarpskydninger. Alligevel blev der 

tid tilovers til forsat rekreation og fornøjelser. Området ved 6./24 kvarterer i Servigny var fremragende til jagt-

ridt, og derfor blev denne ædle sport genstand for stor udfoldelse. Endnu den sidste dag inden afmarch til fornyet 

frontindsats, fandt en særlig fornøjelig jagt sted, der afsluttedes af en batterifest hos 6./24 og en sammenkost af 

officerskorpset i Sevigny.  

Den 30. juni rykkede Regimentet til 1. Armee ved Rozoy; den 3. juli var den samlet under Gruppe Reims ved 

Warmeriville, og skulle herfra rykke i stilling gennem en afløsning af Divisions-Artillerie-Regiment, 14. Reser-

ve-Division. I løbet af nætterne 5. til 6. og 6. til 7. juli rykkede batterierne i stilling. Området fik tankerne til at 

gå tilbage til tiden i Champagne ved Somme-Py, da områderne var overordentlig ens. Batteristillingerne på på 

begge sider af vejen Epoye – Beine nogle få kilometer øst for Reims. Samtidig med langs Aisne havde fransk-

mændene også angrebet øst for Reims og trængt vore linjer 3 til 4 kilometer tilbage til Keilberg, Hochberg og 

»Lug ins Land«. Disse tre højdepunkter lå umiddelbar til venstre for 14. Reserve-Divisions afsnit og beherskede 

hele området, og kampene havde derfor primært koncentreret sig om disse. Da vores Regiment ankom, var eget 

afsnit forholdsvis rolig, mens der til venstre daglig var kraftig artilleribeskydning. På grund af den hidtidige 

beskydning var Prodser placeret 18 kilometer bag (144) Batteristillingerne – ret besværligt for genforsyningen. 

Modsat havde fjenden på dette sted meget ringe udsigt til succes, da der her var flere stærkt udbyggede stillinger 

til rådighed. For III. Afdeling var det af stor fordel, da det unge mandskab her gradvist kunne vænne sig til den 

fjendtlige beskydning, og ikke måtte lære skansningen under storkamps vilkår. De første otte dage forløb for-

holdsvis rolig og bragte ikke væsentlig skydninger med undtagelse af afgivelse af de sædvanlige ildoverfald. 

Kun om natten blev enkelte pjecer trukket frem til bestemte punkter, for herfra at lægge vigtige vejknudepunkter, 

lejre og landsbyer under ild.  

I mellemtiden voksede beskydningen af venstre nabodivision for dag til dag. Den 14. juli iværksatte fjenden 

et kraftigt angreb her efter en stærk ildforberedelse. Venstre fløj af vores division blev trukket ind i kampene, da 

også den blev belagt med en kraftig ild. Det blev ikke nødvendigt med en indgriben, da modstanderen generelt 

blev afvist. Den 17. juli herskede der langs fronten igen ro. 

Den 19. juli blev Regimentet igen afløst af Reserve-Regiment 14 og fik ordre til at holde sig parat til trans-

port i prods-kvartererne.  
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Slaget om Verdun 
 

 

Samme dag var i øst en ny tysk-østrigsk offensiv startet i Galizien, og de første meldinger lød på en stor suc-

ces. Da nu batteriet den 20. juli indladede i Neuslize og rygterne ville vide, at transporten gik gennem Etappein-

spektion I – altså mod øst – mente optimisterne allerede, at Regimentet endeligt skulle forlade den ilde berygtede 

vestlige krigsskueplads, og deltage i offensiven i øst. Pessimisterne derimod mente denne udsigt var alt for god 

til at være sand, og gjorde tydeligt opmærksom på, at også den berygtede Verdun lå i denne retning. Og da 

transporten nærmede sig Sedan og her drejede mod syd, og pessimisterne altså endnu engang havde haft ret, 

bredte der sig en tristhed i alle vogne.  

For tiden syntes imidlertid Verdun ikke at leve op til sit onde rygte. Transporterne med II. og III. Afdeling 

blev kørt frem over Dun til Vilosnes på Maas 1), 12 kilometer bag den forreste tyske stilling. Losningen skete 

uforstyrret, om også (145) lidt hastig, da stationsforstanderen fortalte, at franskmændene hvert øjeblik endnu 

engang kunne tage den under ild. Som underbringelse fik afdelingerne tildelt lejre ved Damvillers og Etraye, 

mens 7./24 tildeltes Kronprinzenhöhe sydøst for Sivry. For at nå hertil måtte batteriet marcherer omkring 1½ 

kilometer, 7 kilometer bag den forreste skyttegrav, for øjnene af talrige fjendtligt besatte forter ved Verdun. Men 

der faldt ikke et skud derovre fra, selvom fjenden i det bedste flyvervejr ikke kan undgå at have set kolonnen. 

Det syntes altså virkeligt at være ret fredeligt på denne egn.  

I. Afdeling blev losset i Longuyon og kom i kvarter i Villers-les-Mangiennes. Her blev tre dage tilbragt i det 

mest pragtfulde vejr, som batteriet nød, det bedste de kunne. Så kom ordren til indsættelse. I. Afdeling blev un-

derlagt 25., II. og III. Afdeling 28. Reserve-Division. Endnu engang blev vi temmelig overrasket over denne 

indsatsbefaling, for på tidspunktet herskede der på begge sider af Maas så dyb en fred, som det nu engang var 

muligt under en stillingskrig. Det var imidlertid endnu engang den øverste hærledelse der gjorde opmærksom på, 

at der med meget stor sikkerhed måtte forventes et større fransk angreb på dette sted indenfor nogle få uger, og at 

der derfor allerede nu blev stillet forstærkninger til disposition.  

Om end der på dette tidspunkt også gik fredeligt til foran Verdun, så kunne man overalt se sporene efter de 

hårde kampe, der havde fundet sted. Slagmarken blev delt i to af Maas, der her løber nord-syd. Venstre Maas-

bred var helt frem til Argonne-skovene meget bakket med op til 100 meter mellem top og bund. Højre bred var 

derimod kendetegnet af en enkelt forholdsvis smal højeryg, der faldt brat ned mod den store Lorraine-slette – 

også kendt som Woëvre. Byen Verdun lå på begge sider af floden og befæstet efter alle regler i moderne befæst-

ningskunst. Udenom cirklen af indre forter, 3-4 kilometer fra byen, lå en ny, langt større fortkæde i en afstand af 

7 kilometer eller mere, svarende til før-krigs artilleriets rækkevidde. De franske fæstningsbyggere havde på for-

træffelig vis kendt des håndværk. Alle beherskende bakker kronedes af et fort, der kunne overvåge alle dale i en 

afstand af 15 kilometer eller mere fra byen, og forterne på begge sider af Maas supplerede hinanden. Også vej-

forholdene var tilpasset forsvaret af fæstningen. Mens et utal af veje indenfor (146) fæstningsringen sikrede de 

bedst mulige trafikmuligheder, var de udenfor ringen, hvorfra et angreb kunne komme, med overlæg langt færre, 

og desuden anlagt, så de på et eller flere steder kunne observeres fra et af forterne. Jorden var ikke særlig frugt-

bar, så indbyggerne i landsbyerne kun med besvær kunne ernære sig, hvorimod store skove omgav fæstningen i 

en bred omkreds. Det var i dette område den tyske offensiv i foråret 1916 havde resulteret i erobringen af de 

yderste forter Douaumont og Vaux, men herefter var gået i stå, efter at der i måneder fra begge sider havde været 

indsat mange divisioner og et hidtil uhørt antal kanoer og ammunitionsforbrug.  

Da vi ankom, var ganske vist Douaumont og Vaux igen gået tabt, men den tyske linje lå stadig meget tæt på 

fortkæden. Dette havde for os den alvorlige ulempe, at de tyske bageste områder for en stor dels vedkommende 

direkte kunne observeres af fjenden, men også gjorde mulighederne for skjult placering af vore batterier meget 

begrænsede, da hver eneste sænkning kunne ses af et eller andet af de fjendtlige forter.  I. Afdeling fik tildelt 

stillinger på begge sider af Haumont-slugten. II. og III. Afdeling havde ved 28. Reserve-Division sammen sam-

me opgave, den ene frontal, den anden flankerende. Det drejede sig om følgende: Under dens forløb syd mod 

nord, rammer Maas et par kilometer nord for byen Verdun et højdedrag, kendt som Talou, som tvinger den i et 

drej 1 km mod vest, før den igen kan fortsætte mod nord. Denne Talou-højderyg, der hæver sig omkring 100 

meter over Maas-dalen, var fra fronten beskyttet af den brede flod og derfor næsten uangribelig. Selvom vores 

forreste infanterilinje var placeret øverst på den, var den derfor kun svagt besat og også kun svagt støttet af artil-

leri. Med den øgede risiko for et fransk storangreb var der imidlertid muligheden for, at også denne del af vores 

front ville blive angrebet hen over Maas. Som resultat fik III. – haubits – Afdeling den frontale forsvarsopgave, 

                                                           
1) Floden Meuse (fransk) og Maas (tysk og hollandsk) er den samme.   
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mens II. – kanon – Afdeling, skulle flankerer vestsiden af Maas fra den sydlige skråning af Talou. Til denne 

opgave gik II. Afdelings batterier i stilling ved Regnéville (147) til venstre for Maas, mens III. Afdeling på højre 

bred havde 7. og 9. Batterie ved Brabant-sur-Meuse og 8. Batteri i »Schwaben« slugten. For at være færdige med 

at grave stillingerne ned inden det forventede storangreb, gik alle med stor energi i gang med arbejdet. Det var 

imidlertid tungt arbejde. Batterierne ved Brabant ramte enten klipper eller vand, og det samme gjorde II. Afde-

ling ved Regnéville. Endnu var der ingen der gjorde sig tanker herom, da alt i første omgang så fredeligt ud. Kun 

3./24 var uheldig. Dens stilling blev allerede den førte dag efter indrykning og også de følgende dag lagt under 

kraftig beskydning, så de allerede den 29. juli for første gang måtte skifte stilling. Hele den første uge af august 

gik for alle batterier uden særlige begivenheder, men under ivrigt arbejde. Omkring den 10. august begyndte det 

at blive ubehageligt. Der dukkede kraftigere kalibre op hos fjenden og nye batterier blev konstateret. Den 12. 

august fik 1./24 sin første »opsang«. Dens officerer sad i deres alt andet end bombesikre dækning og forsøgte at 

få tiden til at gå bedst muligt med et spil Skat. Pludseligt lød et øredøvende brag; alle faldt mellem hinanden, 

støvet hvirvlede og bjælker splintredes. Da skaderne blev beset viste det sig, at kun Lt. Braktström havde bræk-

ket kravebenet på grund af nedstyrtende bjælke, og under alle omstændigheder var det en heldig slutning på 

affæren. Et større gys gik dog om aftenen hen over alle, da Lt. Delius, som han ville gå i seng, fandt en 15-cm 

granat i sin køje, en blindgænger der pænt havde lagt sig til dække i tæpperne. Det er ganske sikkert: hvem der 

vil komme helskindet hjem fra denne krig, må have held. 

Også 7./24 blev for første gang denne dag alvorligt beskudt. Allerede den 11. august havde hele beskydnin-

gen været rettet mod et batteri fra Reserve-Regiment 28, 100 meter fra vores, og alle havde glædes sig over, at 

ingen var blevet ramt. Nu vendte bladet sig. Heller ikke her var de bombesikre dækninger langt fra færdige. 

Besætningen på en pjece og en underofficer havde understøttet to kældre i landsbyen Brabant og her midlertidig 

indrettet deres hjem. Ganske vist var også denne landsby stærkt medtaget af de foregående kampe, men endnu 

stod flere meter mure og delvist var endda dele af tagene intakte. Omkring 6 timer, mellem kl. 15 og 19, lå stil-

lingen under kraftig beskydning fra flere fjendtlige (148) batterier. Næsten uafbrudt hylede de fjendtlige grana-

ter, der slog ned med voldsomme brag. Endeligt, kort efter kl. 21 svandt beskydningen ind. Tiden mellem de 

enkelte lag blev længere, indtil der kun for hver 5 – 10 minutter faldt granater. Batterifører og Lt. Wirths, der 

ikke havde kunnet forlade deres observationspost i den øvre del af landsbyen, begav sig afsted for at se, hvad der 

efter de 6 timer var blevet af batteriet. Ved telefoncentralen og den første pjece var alt i orden – ligeledes ved 

tredje og fjerde. Men hvordan så den del af Brabant ud, hvor begge de beboede kældre havde været. Der stod 

ikke længere sten på sten, hvormed man kunne genkende huse, eller se hvor have havde blomstret, kun store 

kratere og ruiner. Den lille landsbygade, hvor kældrene havde været, eksisterede ikke længere. Som de to office-

rer fulde af bange anelser, klatrede ind i ruinerne, syntes der at komme helt lave råb om hjælp fra jorden. De 

fulgte i deres retning, og da de nåede stedet, hvorfra stemmerne kom, blev i alt hast og med hjælp fra Unteroffi-

zier Martens sten ryddet til side indtil et lille hul – resterne af den tidligere nedgang til kælderen – var gjort fri. 

Hullet var for lille til at et menneske selv kunne klemme sig igennem, men trukket ude fra og skubbet på inde 

fra, kom som den første Vizewachtmeister Hoth med temmelig kvæstet hofte ud i dagslyset. Midt under red-

ningsarbejdet slag endnu et par lag ned med øredøvende brag, men uden skade at gøre, 50 meter foran batteriet i 

ruinhobene. I løbet af et kvarter var alle reddet ud gennem hullet, da også telefoncentralens underofficerer, hvis 

kælder allerede truede med at styrte sammen efter det første lag, havde søgt tilflugt i anden pjeces bedre afstive-

de kælder. 

Fra dette tidspunkt lå flere af batterierne dagligt under beskydning. Om aftenen den 12. august slå en meget 

stor granat på 28-cm ned 200 meter foran 6./24. Næste skud af samme kaliber faldt 100 meter bag batteriet, så 

alle meget hurtigt forsvandt ned i dækningen. Så blev alt imidlertid, lige så mærkeligt som glædeligt, alt roligt. 

Da heller ikke dette batteri disponerede over skudsikre dækninger, beordrede Hptm. Petersen efter denne ind-

skydning, at stillingen skulle rømmes forud for den med sikkerhed forventede beskydning næste dag. Da nu den 

følgende (149) som forventet den første tunge granat susede gennem luften, var et fløjt fra batteriføreren til-

strækkelig til, at stillingen rømmedes i to hold. Skud efter skud af denne tunge kaliber slog nu ned i stillingen, og 

besætningen så tung om hjertet til, hvordan deres 14 dages arbejde på få timer blev udslettet. Men i det mindste 

blev intet menneskelig sat til ved denne lejlighed. Da beskydningen omkring kl. 14 ophørte, ilede besætningen 

tilbage til deres pjecer for at redde, hvad reddes kunne. Tunnel dækningerne var delvist fuldstændig ødelagte, og 

det var med stor sorg at Utffz. Fuhrmann, som samme morgen var kommet tilbage fra orlov, kunne konstaterer, 

at hans velspækkede madkurv var forsvundet. Første kanon lå totalt ødelagt på ryggen, anden kanon var på 

samme måde ødelagt, de få sørgelige resterne af tredje kanon hang i træerne, og kun fjerde kanon var kommet 

uskadt igennem. Samme dag havde også 4. og 5. Batteri ligget under kraftig beskydning, og det samme havde 

3./24 ved nabodivisionen. 
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Hvis der stadig havde været nogen som helst tvivl om sandsynligheden af et forestående storangreb, var den 

forsvundet med disse handlinger. De var for den erfarne vestfronts-kriger det uomgåelige bevis på fremtiden. 

Beskydningen voksede dag for dag, og standsede ikke længere om natten. Alle vejkryds og vigtige trafikpunkter 

lå under ild dag og nat. Også infanteriets stillinger blev afsnit for afsnit genstand for fjendens trommeild. 9./24 

havde stort held. Den havde været i stilling syd for Brabant, men havde allerede været genstand for så kraftig 

strøild, at den fik tilladelse til stillingsskifte. Denne var dårligt sket, før franskmændene en hel eftermiddag tog 

den gamle stilling under beskydning med 28-cm kalibre – til ikke skjult glæde for 9./24.  

For a skade modstanderen før hans angreb, blev der planlagt en større skydning med »Gelbkreuz« - senneps-

gas. Denne befaling blev ikke netop modtaget med glæde af batterierne. Dels var der ved batterierne ingen skud-

sikre ammunitionsmagasiner disponibel, så en fjendtlig træffer i den oplagte ammunition ville være alvorligt for 

egne besætninger. Desuden fungerede forsyningstjeneste dårlig, og skydningen derfor blev udsat den ene dag 

efter den anden, var situationen ved Batterierne med deres oplagte gasammunition ikke ligefrem munter. I mel-

lemtiden havde modstanderen gennem to nætter med (150) flere tunge batteriet gennemført ildoverfald på Bra-

bant og dermed 7./24. Batteriet fik derfor tilladelse til at lave stillingsskifte til sydkanten af Consevoye skoven. 

Da 6./24 skulle flankerer Talou i tilfælde af et fjendtligt angreb, fik den ikke lov til at skifte stilling. Men som 

batteriføreren og afdelingskommandøren fra 28. Reserve-Divisions artilleri korrekt forudsagde, ville fra denne 

stilling, en flankering af Talou alligevel ikke kunne gennemføres. Efter planen skulle Talou rømmes af infanteri-

et i begyndelsen på et fjendtligt angreb, og artilleriet efterhånden flytte deres spærreild til foran standselinjen på 

Højde 344.  

Den 20. august omkring kl. 4 startede fjendens trommeild. Desuden lagde han gas over hele Maas-dalen og 

de bagvedliggende veje og slugte, så hele området hurtigt forsvandt i en let dis, der fuldstændig spærrede for 

observationen af infanteriets stillinger. Mærkeligt nok blev telefonforbindelsen mellem II. Afdeling og Talou 

ikke ødelagt forud for det fjendtlige angreb. Derfor kunne observatører i tide melde, at det fjendtlige infanteri 

samledes til angreb. Der blev derfor af afdelingen øjeblikkeligt givet ordre til ildåbning. Landsbyen Regnéville lå 

under kraftig beskydning, og foruden den kendsgerning, at den anvendte gas gjorde et ophold uden beskyttel-

sesmaske umulig, gjorde også de omkringsusende sprængstykker det hensigtsmæssigt, så længe som muligt 

forblive i de dog relative beskyttende dækninger. Alligevel var ordren til skydning næppe givet, før 6./24 uden 

hensyntagen til gas og sprængstykker ilede til deres pjecer og åbnede ild. Der var i første omgang ikke meget at 

se, men store tab må snart have resulteret i beskydningen, og da i divisionsafsnittet ikke længere kunne observe-

res fjender, indstillede batteriføreren ilden, da ethvert yderligere ophold ved pjecerne kun ville resulterer i unød-

vendige tab. Så godt de lod sig gøre blev sårede og gassyge bragt til kælderen ved siden af telefoncentralen, der i 

det mindste ydede en vis beskyttelse. Herunder udmærkede sig især, som også tidligere, Sanitäts-Unteroffizier 

Tager ved sin urokkelige pligtfølelse og konstante hjælpsomhed. Lykkeligvis havde fjenden indstillet skydnin-

gen med gas, så det igen var muligt at observerer området. Det så ikke godt ud. På Talou kunne man hverken se 

ven eller fjende. Men derimod kunne franske skyttelinjer allerede (151) ses betydeligt længere mod nord, næsten 

ved Samogneux. Også på venstre side af Maas, der ikke var II. Afdelings ansvarsområde, så det slemt ud. Mort 

Homme og Højde 304, hvor så megen tysk blod havde flydt, var allerede på franske hænder, der endda allerede 

var under fremrykning mod Forges-dalen. Skulle det lykkes ham at trænge frem hertil, var der risiko for at II. 

Afdeling kunne blive afskåret og taget til fange. Alligevel åbnede 6./24 ild, som franske tropper dukkede op på 

Talou, med det tilbageblevne personel og med god virkning. Næppe havde imidlertid de franske fly opdaget, at 

det batteri, de havde antaget for død, igen var livet op, før igen tre tunge batterier åbnede en utrolig ild mod 

6./24. Allerede de første lag kostede batteriets våbenmekaniker, Gefr. Schachta, livet. Utrætteligt, når det gjaldt, 

havde han altid forsøgt at holde batteriets våben i orden, og kom som altid springende, da han fra den voldsomt 

beskudte stilling havde hørt råbet: »Schachta, funktioneringsfejl!« At enkelte pjecer endnu var anvendelige efter 

12.000 skud, var til en stor dels hans fortjeneste. Da franskmændene i mellemtiden havde passeret det område, 

6./24 kunne beskyde, og da desuden det sidste af det tyske infanteri, der havde haft ansvaret for beskyttelse af 

artilleriet på Regnéville halvøen, var rykket tilbage, som fjenden længere mod vest allerede havde passerer For-

ges-åen, lod Hptm. Petersen bundstykkerne på de ikke ødelagte kanoner fjerne, og rømmede herefter stillingen 

med det resterende personel.  

Heller ikke 4. og 5. Batteri havde en god skæbne denne dag. Begge var kommet under voldsom fjendtlig be-

skydning, og navnlig 4. Batteri havde store tab. Da dens stillinger var blevet skudt i brand, måtte også denne 

stilling rømmes. 5./24, der stod længere tilbage tæt på Forges-åen, kunne hele dagen virke med stor succes på 

samme måde som 8. og 9. Batteri og I. Afdeling på  østsiden af Maas. 7./24, der kun havde en skudklar pjece, og 

først ved daggry den 20. havde nået dens nye stilling, kunne ikke deltage i spærreskydningen.  
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Samme nat skulle 4. og 6. Batteris pjecer forsøges bjærget. Imidlertid var franskmændene allerede fremme i 

6. Batteris stilling, mens 4. Batteris stilling (152) som følge af brand og hele tiden eksploderende ammunition, 

ikke kunne nås. På ordre fra Division blev II. Afdeling derfor trukket over på østsiden af Maas. Imidlertid var 

kun 5./24 klar til øjeblikkelig stillingsindtagelse, da 4. og 6. Batterie havde mistet alle deres våben. De havde 

desuden haft så store tab, at de den følgende dag i Prods-lejren ved Solferino-Ferme blev sammenlagt til et sky-

dende batteri, som herefter ligeledes gik i stilling i haverne i landsbyen Consevoye.  

Det franske angreb fortsatte den 21. august, om end i et langsommere tempo. Også denne dag lykkedes det 

modstanderen at vinde terræn. Semogneux faldt i hans hænder. Den 22. begyndte det blive roligere. Ganske vist 

fortsatte den voldsomme artilleribeskydning, men fjenden fortsatte ikke infanteriangrebet. Denne dag efter det 

egentlige angreb blev også 8./23 indhentet af skæbnen. Hidtil havde den på grund af en dygtigt placeret skin-

stilling med en arbejdspjece, 200 meter fra den egentlige batteristilling kun i ringe grad lidt under den fjendtlige 

ild, og også på angrebsdagen næsten været for skånet for beskydning. Den var imidlertid denne dag blevet er-

kendt, og nu systematisk bekæmpet af modstanderen. Trods den klippeartige undergrund, der gjorde en spids-

hakke næsten uanvendelig, var det med hårdt arbejdet lykkedes at skabe en tunnel 8 meter under jorden, så be-

sætningen under den fjendtlig var ganske godt beskyttet. Så slog imidlertid en granat ned i en stabel sennepsgas 

ammunition, der stadig i store mængder var oplagt i batteristillingen. Kurvene brød i brand, drivladningerne 

eksploderede og medførte, at gas sivede ud af granaterne. Ganske vist sprang resolutte artillerister frem trods den 

truende risiko, for at slukke ilden, og sikre batteriet fra en større ulykke, men desværre for sent. Efter flere forsøg 

lykkedes det ganske vist under ledelse af Vizewachtmeister Keubke, at slukke ilden, men da var der allerede 

strømmet så megen sennepsgas ud, at stillingen hurtigt blev forurenet. Artilleristerne, som først var løbet til, 

måtte hurtigt evakueres bagud med gassyge. Deres modige indgriben kostede en af dem livet, mens de andre i 

mange år led under følgerne af gasforgiftningen. Uheldigvis fik batteriet ikke af foresat myndighed tilladelse til 

stillingsskifte, da et sådan ville gøre kanonerne (153) tavse i en halv dag, og føreren for Undergruppen, i erken-

delse af risikoen for batteriets indsats under det stadig truende fjendtlige angreb, ikke mente at kunne forsvarer 

dette. I mellemtiden var 28. Reserve-Division blevet afløst af 51. Reserve-Division, uden at time for vores Re-

giments afløsning dermed også var kommet. Den nye undergruppe-kommandør gav endeligt 8./24 tilladelse til at 

skifte stilling, da den ene artillerist efter den anden blev syg af gasforgiftning. På grund af den spændte situation 

måtte batteriet imidlertid allerede samme nat gå i den nye stilling, selvom det samlede personel kun bestod af 2 

officerer, 1 Vizewachtmeister og 4 eller 5 artillerister. 7. og 9./24 afgav nogle få mand til 8. Batteri – men også 

disse blev fulgt af ulykke i deres nye stilling i Consevoye-skoven: Begge officerer og 11 mand såredes, mens 

andre 7 måtte lade livet for fædrelandet. Efter disse nye, store tab, blev batteriet trukket helt ud.       

De øvrige batterier gik den i mellemtiden nogenlunde efter at en truende omringelse II. Afdeling på vestsiden 

af Maas - denne gang i Forges-skoven – var blevet afværget på grund af en personlig henvendelse fra den sted-

fortrædende afdelingsfører, Hptm. Petersen hos kommandøren for 51. reserve Division. Langsom indtraf igen 

stilheden i stillingskrigen. En operation til generobring af Højde 344 øst for Samogneux slog fejl – enten på 

grund af fjendens ildvirkning eller vores infanteris manglende fremrykning.  

Fra midten af måneden blev rygterne ved prodserne stadig kraftigere, at regimentet skulle afløses. Den 20. 

september ankom virkelig et forkommando fra Feltartillerie-Regiment 28, og i de følgende nætter blev vore 

batterier trukket ud. Så hurtig som efter denne indsats er indladningen til transport med tog aldrig gået! Hvert 

eneste medlem af regimentet fået nok af Verdun for resten af krigen. Ikke kun de skydende batterier havde haft 

en svær tid. på grund af de utilstrækkelige indkvarterings muligheder, havde II. og III. Afdelings prodser måttet 

bygge nye lejre. Da imidlertid byggematerialer var meget knappe, havde både personel og heste måtte opholde 

sig mere end 14 dage i det åbne uden beskyttelse mod regnen. Desuden måtte der næsten hver eneste nat køres 

ammunition. Med de opkørte veje (154) og »dicke luft« på mere end et sted undervejs, havde personel og heste 

stærk brug for en pause.  

Efter en kort transport med jernbane var Regimentet for anden gang tilbage i øvelsesterrænet ved Maubert 

Fontaine. Endnu engang bringer disse uger af hvil ved alle batterier gode minder, selvom den denne gang ikke 

havde samme kvarterer som i juni. Endnu engang gik de første 8 dage udelukkende til rekreation. Så begyndte 

endnu engang uddannelsen, og foruden den omfattende uddannelse ved pjecerne, gennemførtes de sædvanlige 

skarpskydninger efter at alle våben havde været igennem et grundigt gennemsyn i værkstederne. Under denne 

hvileperiode tilgik pludseligt et telegram fra Krigsministeriet, hvorefter Regimentet skulle afgive 12 officerer og 

24 underofficerer til et uddannelseskursus ved Gebirgs-Artillerie-Schiessschule – bjergartilleriets skydeskole – i 

Sonthofen i Allgäu. Dette kommando startede rejsen den 4. oktober, fulgt af alle de tilbageblevne kammeraters 

misundelse over opholdet i Tyskland, og desuden fulgt i hele Regimentet med spørgsmålet om, hvad alt dette 

skulle betyde. Det måtte ligge fast, at Krigsministeriet måtte have haft en særlig grund. Ganske vist blev der 
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snakket om flytningen af tyske enheder til den østrigsk-italienske front, men ingen vidste noget konkret om det-

te, og endnu færre vovede at håbe, at at vores Regiment efter mere end tre års forsvarskampe på den blodige 

Vestfronten, måtte tilhører de lykkelige, de fik lov at deltage i en større offensiv mod italienerne. De afkomman-

derende officerer og underofficerer lærte med hjælp af skudbane- og skydetabeller, også i bjerge at sende deres 

skydninger derhen, hvor de skulle ramme. Allerede efter den første skarpskydning i de bayriske alper stod det 

tydeligt klart for alle, hvor enorm forskellen var mellem skydninger i det plane Frankrig og i Alpernes bjerge.  

Imens nød Regimentet nogle velfortjente dag i hvil.  
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Felttoget mod Italien 
 

 

(155) Den 13. oktober 1917 sendte den øverste hærledelse et signal 

 

Feltjernbanechef har instruktion om snarest af transporterer F.A.R. 24; De i Sonthofen tilkom-

manderende officerer … returneres til Regimentet. Forkommando, bestående af Regimentskom-

mandør, de tre Afdelingskommandører samt adjudanter, afsendes. Melding til Linjekommandantur 

München. 

 

Vigtige nyheder breder sig altid hurtigt, men hurtigere end indholdet af dette telegram er vel aldrig gået gen-

nem Regimentet. Hvad der havde været optimistisk hævdet af officerer og underofficerer ved Bjerg-artilleri-

skydeskolen i Sonthofen, var blevet til virkelighed. Det gik hurtigt væk fra den forbandede Vest! I alt hast blev 

alle forberedelser til transport truffet, og med langt større glæde end normalt, når regimentet igen var på vej til 

indsats på fronten.  

Den 14. og 15. blev stabe og batterier indladet i Auvillers. Turen gik over Sedan, Strassburg, Karlsruhe, Ra-

statt, Ulm, Augsburg, München, og herfra til Rosenheim – og dermed lå det fast som en kendsgerning, at vi ville 

blive indsat på fronten mod Italien. Og det var målet for vores længsler! Der havde allerede i måneder været 

rygter om en forestående offensiv fra vores side, og vi var alle uendelig mæt af den evige veksel mellem stor-

kamp under forsvarskampen, og den »rolige« stillingskrig.  

At der på k. und k. 1) sydvestfront blev forberedt noget stort kunne man allerede i Rosenheim mærke, hvor vi 

hørte om store tyske militærtransporter, der var kommet samme vej som os. Over Salzburg gennem Hohen Tau-

ern og Spittal gik det til Arnoldstein, hvor Regimentet udlossede den 17. og 18. oktober. Allerede på banegården 

var der masser at se. Det var kun en lille del af Regimentet, der nogen sinde havde set lave bjerge, for slet ikke at 

tale om bjergkæder med evig sne og is. Vores unge Mecklenburger knægte var naturligvis forbavsede, men hur-

tigt blandedes følelsen med en let misfornøjelse. Ingen vidste, hvordan man skulle bevæge sig for at overvinde 

sådanne højder, og (156) på grund af det store hastværk, havde Regimentet ikke modtaget udrustning til krig i 

bjergene før afrejsen. Og mens vejret i Tyskland havde været dejligt, viste Alperne sig fra deres ugæstfrie side – 

det regnede næsten uafbrudt. Og de var også tilfældet, da Regimentet udlossede i Arnoldstein.  

Og endnu en ulempe viste sig i forhold til Vestfronten. Der var naturligvis ingen landsbyer i bjergenes is og 

sne, og i de snævre dale var de heller ikke så hyppige. Med en sådan masse koncentration af tropper, som nu før 

offensiven, betød det, at de tildelte kvarterer til underbringelse af den enkelte end var nul-komma-nul. De arme 

heste måtte hele tiden stå i regnvejret i det fri, og for personel var der i bedste fald kun et massekvarter til rådig-

hed. Dertil kom, at de fysiske anstrengelser for både heste og mandskab var usædvanlig stor da vejen mod Raibl, 

vores næste mål, kun gik opad. Vores Regiment var blevet underlagt stødtrop Flitsch, 22. k.u.k. Scützen-

Division [22. Østrigske Skyttedivision], der igen tilhørte I k.u.k. Korpskommando, der dannede højre fløjgruppe 

på den tyske Armeeoberkommando XIV. Selvom offensiven fandt sted på Østrigsk område, lå ledelsen på tyske 

hænder.  

Landsbyen Raibl er den sidste før »Raibler«, eller som den geografisk kaldes, Predil-passet, der i 1700 me-

ters højde er forbindelsesvejen til Flitsch-bækkenet. Vejen gennem bjergpasset var, som alle større bjergveje, 

omhyggeligt vedligeholdt, men alligevel har alle medlemmer af Regimentet formentlig bandet mere over denne, 

end over samtlige veje i Frankrig. Time efter time gik det op ad bakke uden at et længere fladt stykke gav mulig-

hed for folk og dyr til at puste en smule ud. Dertil kom, at det var den eneste vej, der var til rådighed for to divi-

sioner. Resultatet blev, at der dag og nat snoede en uafbrudt strøm af militær langs den ene sider af vejen i ret-

ning af passet, men der i den modsatte retning kom en endeløs række af tomme forplejnings- og ammunitions-

vogne.   

Der blev dog sørget for de nødvendige pauser til at puste ud. To køretøjer var stødt ind i hinanden og spærre-

de vejen. På alle sprog i det Østrig-ungarske imperium blev der bandet og svovlet – et tredje køretøj ville forsøge 

at bruge den sidste smalle åbning på vejen og kørte naturligvis fast så forvirringen blev endnu større.  

Var denne (157) knude endeligt løst op efter megen skrigeri og eder, så faldt på et andet sted en hest sammen 

og forårsagede et nyt stop. Og mens på den måde kolonnerne langsomt, langsomt og med mange stop, sneglede 

sig opad, styrtede regnen uafbrudt ned fra himmelen. Da batterierne lykkeligt var ankommet til deres bivuak-

plads ved Raibl var der af begejstringen over den nye offensiv for en stor dels vedkommende forsvundet.  

                                                           
1) König und Keyser = Østrig-Ungarn 
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Her ventede der Regimentet nye ordre. Ikke alene skulle den store bagage, men også alt, hvad der kunne 

undværes af kampbagagen, skulle efterlades her. Til offensiven skulle kun de egentlige skydende batterier passe-

re passet.  

Og så kom en ny plage – marchen over passet. Hvis allerede marchen til Raibl havde stillet tålmodigheden på 

en hård prøve, så blev det nu endnu værre. Bare at få plads i marchkolonnen kostede hård kamp; og så kom selve 

vejen over passet! Hvis vejen til Raibl havde været stejl, så blev den nu endnu stejlere. Vejen var sprængt ind i 

klippesiden så højre side var en lodret klippevæg og højre var en dyb afgrund. Man kunne blive svimmel af blot 

at kikke ned. Også på denne vej gik kolonner i begge retninger, en opad og en nedad, og igen kom det flere gan-

ge til ufrivillige stop. Kunne en vognkollision ikke løses på anden måde, blev den med kort proces smidt ned i 

dybet. Af disse mange trafikforstyrrelser overhovedet opstod, skyldtes den mere end mangelfulde marchdisciplin 

hos broder østriger. Selvom der langs hele kolonnen næsten konstant blev råbt »Hold til højre!«, kørte hans køre-

tøjer ofte, hvor der netop var plads.  

Men også disse vanskeligheder blev overvundet, og efter mange timer til de få kilometer op til bjergpasset, 

gik det igen nedad. Men derfor blev marchen alligevel mere behagelig! Ganske vist skulle hestene ikke længere 

trække så meget – men nu drejede det sig om at passe på, at vognene ved de mange stop ikke kørte op i vognen 

foran, eller styrtede i dybet under et forgæves forsøg på at komme udenom. Sin det var gået opad ad en serpenti-

ne-vej, gik det nu nedad ad en lige så snoet vej, og man havde derfor på skift en lodret klippevæg og den dybe 

afgrund på siden. Og havde turen op ad bjerget ikke været behagelig, så var turen nedad både for mennesker og 

dyr i længden dog lige (158) så anstrengende. Man kunne mærke hele sin kropsvægt på knæene.  

Batterierne gik i bivuak for foden af Raibler-passet [Predil-pas]. Her skulle de afhentes af Afdelingsførerne, 

som i mellemtiden havde fået præcise instrukser, og føres frem i deres stillinger.  

Så blev der endnu engang slået bivuak i mudder og regn. Hver eneste kusk, som elskede sine heste, havde al-

lerede nu »næsen fuld« af det italienske felttog. De ville i stedet have tålt meget – endda et fransk ildoverfald, 

hvis de ikke netop var faldet i søvn! – hvis de derved kunne slippe ud af dette gudsforladte område, der ikke var 

beregnet for gode heste. 

I denne våde bivuak nåede officerer og underofficerer fra kuret i Sonthofen, efter en eventyrlig rejse, tilbage 

til deres batterier. Også de kom fra Raibl, men havde ikke haft nødvendigt at bruge vejen op til passet, men hav-

de væsentligt mere bekvemt kørt med den tipvognsbane, østrigerne anvendte til transport af ammunition og for-

plejning. På den måde havde de på 20 minutter tilbagelagt samme strækning, hvortil batterierne havde skulle 

skulle bruge 12 timer. Og de bragte heldet med. De var dårligt ankommet som regnen ophørte, så mænd og dyr 

kunne begynde at tørre.  

Den 21. oktober gik batterierne i stilling. For folk, der kom fra krigen på Vestfronten, var det imidlertid 

mærkværdigt, at man fra alle stillinger kunne ses af fjenden, og det var med generelt forfærdelse, at batterierne 

gjorde denne opdagelse. Lykkeligvis var italienerne langt mere venlig og barmhjertig indstillet end deres for-

bundsfæller i vest. Ingen af batterier kom under sigtet skydninger før på angrebsdagen.  

Bedst havde nu III. Afdeling, der ellers altid med deres tunge Krupp haubitser altid havde haft det værst. På 

grund af disse tunge uhyre, var dens stillinger tættest på marchvejen. Det vil sige - »stilling« var måske ikke den 

helt rigtige betegnelse! Alle steder, hvor der var nogenlunde plads og løse sten gjorde det muligt, blev der place-

ret en pjece.  

De to kanonafdelinger havde det vanskeligere. Deres stillinger lå delvist temmelig højt oppe i bjerget. Alene 

det, at bringe kanonerne herop, krævede et større arbejde – og det var overhovedet kun muligt på grund af hjælp 

fra østrigsk infanteri. Alligevel krævede det to nætters arbejde at nå så langt. Hermed (159) hastede det, for of-

fensiven skulle begynde den 24. Der blev arbejdet feberartig i disse dage, også alt ammunition måtte på to dage 

bæres op i stillingerne. Man var jo ikke i Frankrig, hvor ammunitionskolonnerne kunne kører frem til pjecerne 

og igen forsvinde. Her måtte kurv efter kurv bæres flere hundrede meter til stillingerne, da det var fuldstændig 

udelukket at bringe lastede ammunitionsvogne frem hertil. Trækheste bliver til pakheste. Ved hjælp af to eller 

fire remme over sadlen blev granatkurve hængt på siderne, og nu måtte vores meklenburgske heste, der kun var 

vandt til svage stigninger og jordbund, klatre op ad stejle, med klippestykker dækkede, skråninger. Disse ammu-

nitionstransporter var yderst anstrengende for både personel og heste, men da ildforberedeslen begyndte den 24. 

oktober, var den store opgave generelt løst gennem hårdt arbejde.  

At dette overhovedet kunne lykkes skyldtes, at vi ikke var på Vestfronten, men havde italienere som mod-

standere. Vi Vestfront krigere blev forbavset den ene gang efter den anden! Kun to veje førte til Flitsch-

bækkenet, og hver af disse var tildelt to divisioner som akse, og ydermere kunne disse observeres af fjenden. For 

at skjule bevægelser var vejene forsynet med sløringsskærm på siden og for oven, men med den voldsomme 

trafik i denne opmarch periode, var sløringen mange steder hullet eller helt revet ned, så fjenden må have se 
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trafikken. Havde vi som på Vestfronten have haft franskmænd eller englændere overfor os, ville alen trafikken 

op vejen været tilstrækkelig til en reaktion - og ville med sikkerhed have fået en reaktion! Franskmændene og 

englænderne ville med en systematisk beskydning af vejen dag og nat have gjort hele offensiven til en umulig-

hed. Og vore batterier ville end ikke endnu have fået ammunition i stillingerne! I bjergene har bjergbestigere et 

ordsprog: »Giv dig tid!« Og det var tro mod dette ordsprog, at østrigerne også forberedte deres offensiv. Intet var 

klart! Resultatet var, at forsyningen med ammunition, der hidtil kun var sket om natten, til sidst også måtte ske 

ved dagslys. (160) Og italienerne rørte ikke på sig! Ganske vist blev det fortalt, at Flitscher bækkenet var regnet 

som den roligste østrigske sydvest front. Alligevel er italienernes opførsel fuldstændig uforståelig. Mellem den 

20. og 24. oktober kan der ikke have været nogen italiensk artilleriobservatør til tjeneste, for ellers måtte det 

fjendtlige artilleri have gennemført en helt anden form for skydning. Man må forestille sig: ikke alene samtlige 

vore batterier, men også dusinvis af østrigske batterier, stod i åbne stillinger, men de indskød sig også herfra 

mod de 24 tildelte mål! Desuden var der de to sidste dage en uafbrudt trafik med pakdyr, lastet med ammunition, 

frem i stillingerne. Og italienerne? Ikke et eneste batteri kom under observeret skydning! Kun af og til faldt der 

den gennem måneder sædvanlige strøild over de i måneder kendte områder. Her var heldet afgørende på vores 

side.  

Den 23. oktober var alle batterier indskudt mod deres mål, og den største del af ammunition oplagt i stillin-

gerne. Regimentet var parat til offensiven.  

Den 24. oktober kl. 0200 lynede det op i alle batteristillinger. Tusinder af kanontorden gav i bjergene et sør-

geligt øredøvende ekko: Artilleriforberedelsen til den store offensiv var begyndt.  

For alle kammerater fra Regimentet, der i dette øjeblik ikke var fastholdt i ildstillingerne, men havde det held 

fra en af observationsposterne i bjergene omkring Flitcher Bækkenet med øjnene at kunne følge dette impone-

rende skuespil, vil aldrig glemme øjeblikket. Alle havde med spænding fulgt tiden på uret og ventet på det første 

skud – tegnet på, at det grusomme skuespil kunne begynde. Så flammede det op, og ikke kun på ét sted. Det var 

som om bjergene havde forvandlet sig til ildsprudlende væsener. Nede fra dalen eller fra siderne af bjergene gik 

ildbue efter ildbue gennem den mørke nat og oplyste egnen et kort øjeblik. Og når de lettere pjecer på bjergsi-

derne lynede tilsyneladende mindre farlig, gjorde det desto hyppigere. Nede i dalen, hvor tunge kalibre på op til 

30,5-cm mørserbatterier stod, lynede det nok sjældnere – men modsat forkyndte den enkelte ildstråle gennem sin 

længde, at skuddet med sin glødende bane (161) var desto mere forfærdelig. Den frygtelige brølen over egnen fik 

de krigsuvante folk til at fare sammen, men selv de hårdfører Vestfront-krigere blev tryllebundet af den frygteli-

ge rullende torden, der øgedes og forstærkedes af ekkoet fra bjergene. Hele Flitscher-bækkenet var blevet en alt 

ødelæggende, ildsprudlende vulkan.  

Og lige så pludseligt, som det brølende skuespil var begyndt, lige så pludseligt forstummede det. Mellem kl. 

0430 og 0630 var der en ildpause, så begyndte den egentlige virkningsskydning på de fjendtlige infanteristillin-

ger og batterier, der kunne blive et problem for vores angribende infanteri. Kl. 0845 voksede ilden igen til høje-

ste niveau. Kl. 9 forlod vores infanteri deres skyttegrave – den afgørende fase af angrebet var begyndt. 

Mens solen den 23. oktober skinnede for første gang i uger, begyndte regnen igen den 24. kl. 4 om morge-

nen. Efterhånden kunne man fra højderne kun se skuddene fra de tunge pjecer. Regnen, røgen og tågen havde 

dannet en næsten uigennemsigtig mur. Observatørerne bandede fælt. Vi havde været yderst taknemmelige for, at 

vi nu havde samme overblik over området, som sad vi i en flyvemaskine eller ballon, og med vores artilleri hav-

de mulighed for at bane vejen for vores infanteri gennem opstået modstand med en virksom ild. Dette var nu 

umuligt.  

Men alligevel må vi i dag indse, at denne tåge og regn var heldig for os. De italienske kanoner i deres klippe-

huler kunne se præcist lige så lidt, som vi kunne! Og at vi med vores kontraskydninger formodentlig ikke kunne 

bekæmpe disse, havde længe været helt klart for vore artillerister. Under den årelange stillingskrig havde det 

været muligt for østrigere og italienere at sprænge lange gange ind i klipperne, og fra disse lave små åbninger, 

hvorfra en kanon kunne løse en ganske bestemt opgave – beskydning af en vej, flankering af en vigtig stilling 

osv.  Kun en fuldtræffer i et sådant skydeskår ville kunne ødelægge en sådan pjece. (162) Og denne af vores 

infanteri mest frygtede fjendtlige reaktion, var stort set forsvundet på grund af tågen.  

Meget hurtigt kom der meldinger om, at de første italienske stillinger var erobrede. Men så kom der en lang 

pause. Pessimisterne, der ikke havde den største tillid til broder østriger, som alene gik til angreb, mente, at an-

grebet allerede var gået i stå. Under alle omstændigheder indstillede vore batterier deres skydninger, da ingen 

anede, hvor den forreste østrigske linje gik.  

 III./24 var udpeget til at følge det angribende infanteri da dens batterier var placeret nærmest vejen. Egentlig 

skulle dens pjecer straks efter starten være påsprodset lastbiler og sendt efter det angribende infanteri. På grund 

af pausen i den østrigske fremrykning, kunne denne plan ikke gennemføres. Artilleritraktorerne blev hurtigt 
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sendt frem – og omkring kl. 11 stod III. Afdeling marchparate på vejen ved landsbyen Koritnitza. Kommandø-

ren, Hptm. Alex, begav sig til kommandøren før 43. k.u.k. Inf.Brig, som afdelingen var underlagt. Men endnu 

var der ingen mulighed for fremrykning: for det første var der endnu ingen vished om infanteriet havde erobret 

den anden italienske stilling, og desuden var landevejen, der var gennemskåret af flere skyttegrave og pigtråds-

hindringer, endnu ikke farbar.  

I mellemtiden kom en marchkolonne med den første større fangetransport. De gode folk spøgede og grinede, 

og gjorde bestemt ikke indtryk af, at de var utilfredse med deres skæbne. Men de havde  uheld! De italienske 

soldater var for en stor dels vedkommende udrustet med halvlange slag af lodenstof. De blev for en stor dels 

vedkommende frataget dem, da de i det fortsatte regnvejr syntes tillokkende. Og vi fik flere gode nyheder. Den 

tyske Jäger-Division, der havde deltaget i angreb på anden linje, og som vi senere skulle blive underlagt, bragte 

os nyheden om, at den sydligste stødgruppe fra 12. tyske Jäger-Division allerede fuldstændigt var trængt gennem 

området ved Tolmein. Da nu også regnen hørte op, bedredes stemningen væsentligt. 

Om eftermiddagen omkring kl. 16 fik Afdelingen så ordre til at få i stilling ved Flitsch [Bovec]. Hptm. Alex 

havde allerede været i Flitsch siden middag og havde rekognosceret området, så anvisning af stillinger hurtigt 

(163) kunne gennemføres. Indrykning i stillingerne var imidlertid som altid i disse bjerge, vanskelig. 8. og 9. 

Batteri, der var først i kolonnen, nåede at gå i stilling før mørkefald, mens 7. måtte vente natten over i Flitsch og 

først følge ved daggry. Den lille by Flitsch så ikke bedre ud end end byerne på Vestfronten. Alligevel var der 

stadig en beskyttende vinkel, hvor folk, der ikke stod på post, kunne finde dækning for vinden og en plads til 

søvn. Hptm. Alex var allerede ved midnat redet videre for at få oplysninger om infanteriet og dets ønsker. Han 

fik at vide, at efter at den 2. italienske stilling var erobret, var angrebet hurtigt gået videre, og at befæstningerne 

ved Saga [Zaga] i Isonzo-dalen allerede var på vore hænder. Af denne grund lod han ikke 7. Batteri rykke ind i 

den aftalte stilling, men satte den øjeblikkeligt i march mod Saga, 8. og 9. Batterie skulle følge efter lige så snart 

det blev lyst. 

7. Batterie kunne med det samme trækkes frem til Saga, for herfra at kunne yde støtte til det østrigske infan-

teri under angreb på Stol. 8. og 9. Batterie, der ankom kort efter, gik ligeledes i stilling tæt ved 7.  

Lige så dårligt vejret havde vejret havde været den 24, lige så smukt var det 25. oktober, og dermed blev også 

observationsmulighederne udmærkede.  

Det østrigske infanteri havde anmodet om, at der kun åbnedes ild på deres udtrykkelige anmodning. Batteri-

førerne, der kunne vurderer angrebsmålene gennem deres sakskikkerter, var enige i, at udsigterne til at infanteri-

et (østrigske kejserjægere) uden større artilleriforberedelse kunne erobre stedet, var en vildfarelse. Stol er en 

bjergtop i 1700 meters højde, der hæver sig 1000 meter over Isonzo-dalen, der selv ligger 700 meter over havets 

overflade. Som to vagttårne ligger Hum og Prvihum foran selve toppen. Og jo mere batteriførerne undersøgte 

terrænet, jo flere skyttegrave og jo mere pigtråd opdagede de. Specielt de to såkaldte vagttårne var stærkt befæ-

stede. Men endnu kendte vi ikke italienernes fasthed! Gennem kikkerterne kunne de østrigske jægeres angreb 

følges skridt for skridt. Forrest kom enkelte patruljer, mens resten af kompagnierne fulgte i enkeltkolonne. Da 

det hele fandt sted 2, højst 3 kilometer væk, kunne i det klare vejr hver eneste bevægelses tydeligt følges.  

(164) Vores offensiv må have fået panikken til at bryde ud hos italienerne – det er den eneste forklaring på 

det, der nu udspillede sig for vore øjne. Når en patrulje var nået ind på en afstand af 100 til 200 meter fra en 

skyttegrav, afgav den nogle få skud – sædvanligvis med det resultat, at først enkelte, så hurtigt mange hvide 

klude vinkede over brystværnet, og hele gravbesætningen snart efter kom angriberne i møde med hænderne 

oppe. På den måde blev den sidste bjergkæde, der skilte os fra den norditalienske slette, erobret uden tab. Ud 

over gennem deres tilstedeværelse tilsyneladende at have indgydt stor skræk, havde vore batterier ikke andel i 

denne uendelig vigtige succes.  

Allerede nu mærkede man de fordele, de sejrrige angribere havde! Som østrigerne havde også italienerne 

indsat utallige pakdyr til transport af forplejning og ammunition i bjergene. Gennem den hurtige fremrykning var 

også et større antal af disse dyr blevet erobret. Da vores Regiment kun meget knapt var udstyret med heste, kom 

disse gode »Muli« (dvs. Muldyr) på deres vej i fangenskab, ikke længere end til vore batterier. De blev med stor 

hurlumhej trukket ud af fangetransporterne og som det første krigsbytte indsat til supplering af vores bestand af 

heste. Og det var ikke kun tjenstligt, at disse dyr gav os en fordel. På hver side af dyrene hang en stor transport-

kurv, og ved nærmere undersøgelse viste det sig, at de indehold alle former for skatte, som vi i mange år ikke 

havde set: rigtig kaffe, parmesan ost og vidunderligt hvidt brød! Det kommer formentlig ikke som nogen overra-

skelse, at dette bytte blev modtaget med lige så stor glæde som dyrene, og alle sendte derfor en venlig tanke til 

den italienske intendantur, der så venligt havde tænkt på os. I det hele taget var hele den periode, vi tilbragte 

foran Stol en virkelig hvilepause for batterierne. Vi skulle ikke skyde og da det ikke kunne forventes, at mod-

standerens artilleri brød freden, kunne næsten alt mandskab lægge sig på ryggen og lade solen varme. Hvem, der 
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ville sove, sov – og hvem, der ville hellige sig rengøring gav den klare bjergbæk lige bag stillingerne en fremra-

gende mulighed.  

I mellemtiden var det blevet middag. Den tyske Jäger-Division, der fulgte bag østrigerne som anden linje, 

kom (165) nåede dens fortropsbataljon vore stillinger, og vi fik nu ny befaling: III./24 skal følge fortropsbataljo-

nen; F.A.R. 24 er nu underlagt den tyske Jäger-Division.  

Da den store bagage stadig opholdt sig på den anden side Raibler passet, havde batterierne »organiseret« sig 

et antal italienske troppevogne. Selvom det ikke er svært at beordre den samlede bagage bagud, havde alene de 

sidste få dage tydeligt vist, at en tilværelse helt uden bagage i længden var umulig.  

Muldyrene var i mellemtiden blevet udrustet som trækdyr, og blev nu prøvet på deres egne til at trække. 7./24 

havde endda spændt fire muldyr for en rekvireret vogn. Imidlertid var det lettere at spænde for, end at køre. Gan-

ske vist trak de gode dyr – men de havde tilsyneladende aldrig før været fire om at dele arbejdet. Et resultat var, 

at vognen efter lidt roden rund, kørte fast og spærrede vejen. Under mange eder og forbandelser måtte den først 

bringes flot. Da der herefter blev sat en stærk mand for hovedet af hver muldyr, fandt dyrene sig hurtigt i den nye 

rolle, og kunne med godt tempo holde deres plads i kolonnen.  

Jæger-Divisionen havde i mellemtiden gået et ny opgave, der bragte den ind i bjergene. Da vi med vores vej-

bundne pjecer ikke kunne følge efter, skulle Regimentet i mellemtiden marchere rundt om bjerget til Karfreit. På 

denne strækning mødte batterierne meget snart østrigere, der bar ulastelige nye bjergstøvler, og på de begærlige 

spørgsmål om, hvorfra de stammede, fik vi at vide at der i landsbyen Serpenizza på vores marchrute lå et itali-

ensk etapedepot. Da vi alle endnu var helt uden den nødvendige bjergudrustning, besluttede batteriføreren – 

afdelingsstaben var redet i forvejen til ordremodtagelse – at indlægge en kort pause i denne lovende landsby. Det 

forreste batteri – 7. – var næppe ankommet stedet før afdelings-adjudanten, Lt. von Krahold, ankom og beordre-

de overgang til hvil i denne landsby. I begyndelsen ville ingen tage meldingen alvorlig, for et sådant held havde 

vores batterier hidtil aldrig haft; men det var rigtig! 

Italienerne havde tæt på landsbyen indrettet en stor, åben ridebane, og der var også tilstrækkelige stalde og 

barakker til mennesker og dyr i umiddelbar nærhed. På et øjeblik var batterierne opmarcheret på denne ideelle 

(166) bivuakplads, og så blev øjeblikkeligt alt disponibelt mandskab sendt på rekvireringskommandoer ind i 

landsbyen. Og hvilke skatte bragte de med tilbage! III. Afdeling kunne på ny iklæde sig fra top til tå. Derudover 

fik hver mand et par helt nye, ulastelige bjergstøvler, hvorpå et stempel fra et engelsk firma i Liverpool tydeligt 

kunne læses. Hele paller med strømper og pragtfuldt undertøj kom for dagen, og hvad der ikke kunne leveres fra 

de tyske depoter, fik vi her udleveret kvit og frit: skjorter og underbukser i bedste fredstids kvalitet. Da italiener-

ne bar en feltgrå uniform næsten identisk med vores og bluserne havde samme snit som vores, blev mangen en 

dårlig tysk jakke byttet til en god italiensk, hvorfra kravemærker hurtigt blev fjernet.  

Og foruden et beklædningsdepot var der også i Serpenizza et forplejningsdepot. Det var så rigeligt, som i 

Tyskland den bedste købmandshandel. Der var sække med figner, kasser med dadler og poster med forskellige 

kandiserede frugter. Der var dåser med fisk i olie, store dåser med italiensk tomatmos og hundreder af brød af 

den reneste hvedemel. De forvendte herrer italienere spiste nemlig ikke rugbrød! Så var der hundreder af flasker 

med italiensk hedvin, som smagte fortræffeligt og endelig var der endda enkelte fade med fransk bordeaux vin. 

Der var nu syn på bivuakpladsen, som ingen af de, der overværede dem, nogensinde vil glemme. Alle af-

klædte sig mere eller vidtgående deres tyske sager og iklædte sig fra top til tå med de nyerhvervede italienske 

varer. Dertil fremstillede feltkøkkener en fortræffelig mad, der med tilskud fra forplejningsmagasinerne i høj 

grad forbedredes. Kort fortalt mærkede vi på én gang, hvor behageligt der er at være sejrherrer og kunne rydde 

op i de besejredes etapeområder. Også hestene havde det godt. I deres hastige flugt havde italienerne i staldene 

efterladt store mængder hø og halm, og også nogle hundrede kilo havre kunne der lægges hånd på. Det er vel 

forståeligt, at der ved III./24 herskede en mærkbar rosenrød stemning.  

I mellemtiden var det gået I. og II. Afdeling knap så godt. Efter betydelig besvær var dens kanoner igen bragt 

ned fra bjerget og efterfølgende gjort forsøg på at indhente III. Afdeling. Men mens denne havde fundet vejene 

frie, måtte kolonnerne nu kæmpe sig vej frem gennem stigende trafik (167) som konstant blokerede vejen. Da 

trafikken desuden måtte omdirigeres over hurtigt slåede nødbroer, betød forsinkelserne at begge afdelinger først 

ankom den 26. oktober om eftermiddagen. Der var imidlertid stadig også til dem tilstrækkeligt i slaraffenland 

Serpenizza, ikke mindst da der også blev fundet et hidtil overset depot med pels soveposer.  

Om aftenen den 26. modtog III. Afdeling befaling til, som eneste artillerienhed at følge den tyske Jäger-

Division i retning af Moggio. Det var planen at afskærer de italienske divisioner, der stadig opholdt sig nord for 

os.  
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Da vejen skulle være overordentlig vanskelig blev der fra de øvrige batterier stillet personel og heste til di-

sposition for III. Afdeling. Man var imidlertid dårligt sat i gang, da der indløb befaling til at vende om. Den i 

forvejen dårlige bjergvej var efterhånden skrumpet ind til en smal bjergsti, hvoraf det kun var muligt for menne-

sker og pakdyr at komme videre. Derfor forblev hele Regimentet også den 27. i Serpenizza. Da der denne dag 

blev bekendtgjort, at der allerede i de første tre dage af offensiven var taget over 60.000 fanger og hele den itali-

enske front var trængt tilbage til havet, følge alle sig rigeligt belønnet for den sidste tids anstrengelser.  

For den 28. oktober fik regimentet ordre til, over Karfreit i retning Gemona, igen at skabe forbindelse til ty-

ske Jäger-Division. Mens solen den 27. havde strålet, regnede det den 28. som det kun kan regne i bjergene; det 

var som himmelen havde åbnet sig. Selvom vi i Serpenizza også havde fundet såkaldt regntætte jakker i masse-

vis, holdt de alligevel ikke denne syndflod ud.  I virkeligheden intet kunne modstå denne regn, og efter en halv 

time havde ingen mere blot den mindste tørre trevl på kroppen.  

Over den stærkt ødelagte Karfreit nåede Regimentsstaben, I. og III./24 frem til Potocki, mens II./24 nåede 

Creda. Da batterierne ankom hertil, regnede det stadig i stride strømme. Da de ynkelige bjergbyer naturligvis 

ikke var i stand til at optage så store troppeenheder, betød det endnu en større indsats for at slå de nødvendige 

bivuaker: for hver batteri var (168) to eller tre bålsteder nødvendige for at kunne tørre det gennemblødte tøj.  

Også den 29. og 30. oktober forblev Regimentet i disse jammerlige kvarterer, og uophørlig fortsatte regnen 

med at strømme ned. Da italienerne under deres tilbagetrækning igen havde sprængt broer, var fortsat fremryk-

ning for tiden umulig. Da disse overgange endnu den 31. oktober var retableret, beordrede Regimentet endeligt 

en tilbagemarch over Cividale. Hertil var der imidlertid kun en vej, og denne var naturligvis igen blokeret af 

endeløse kolonner af enhver art, gik det kun meget langsomt fremad. Glædeligt havde i det mindste vejret i mel-

lemtiden bedret sig, så tropperne ikke længere måtte lide under regnen. Da to autokolonner fuldstændig var 

blandet sammen, kom Regimentet dårligt meget længere inden aften. Til en strækning på 3 kilometer behøvede 

vi 14 marchtimer.  

Hptm. Alex havde i mellemtiden fundet ud af, at broen ved Azzida var passerbar for lette køretøjer, men alli-

gevel også for vore haubitser. Ganske vist der af kørebanen i længderetningen bortsprængt et stykke, men den 

resterende del var lige netop bred nok til at pjecer med forsigtighed kunne passerer. III./24 slog derfor ind på 

denne vej, og da månen for os nordtyskere næsten eventyrlig lyste op i natten, gik den vanskelige passage af 

broen rimelig let.  

Gennem den brændende Cividale nåede afdelingen senere på natten frem til Tagliano, Rubniacco og Cam-

peglio. I Cividale gik det vildt til: totalt fordrukne Bosniaker stormede om aftenen det tyske proviantkontor, der 

var indrettet i et forladt italiensk depot, og plyndrede her forplejninger, der ville have været tilstrækkeligt til tre 

divisioner i to dage.  

Allerede den 1. november gik marchen videre efter kun fire timers hvil. Marchmål var Tarcento. Regimentet 

fik her og i Loneriacco i kvarter.  

Situationen havde i mellemtiden ændret sig derhen, at fjenden generelt var kastet tilbage til Tagliamento. I 

området ved Codroipo holdt han stadig en front mod nord for at kunne dække tilbagetrækningen af styrkerne fra 

området ved Götz. Efter at have løst dens opgaver, samledes tyske Jäger-Division ved Moggio i området ved 

Gemona for her at tiltvinge sig overgang over Tagliamento. (169) den 1. november blev regimentet igen under-

lagt tyske Jäger-Division.  

Hvis urolighederne i Cividale ikke havde kastet et gunstigt lys over den østrigske hær, hørte vi den 1. no-

vember om de ubehagelige begivenheder i Tarcento. Også her havde horder af total fordrukne østrigske soldater 

overdraget overskydende alkohol til beboerne, hvilket havde ført til ubegribelige tilstande.  

Efter en begivenhedsløs march til Magiano fik Regimentet ordre til at gå i stilling ved Gemona; I./24 ved 

Agnese, II./24 og III./24 ved Osoppo vest for Gemona. Indrykning skete om natten fra 2. til 3. november, da den 

vestlige – italienske – Tagliamento bred ligger betydeligt højere end den østlige. Observationsposterne lå på Fort 

di-Osoppo, hvorfra man havde et strålende overblik over de italienske infanteristillinger. Herefter beskød 7./24 

med godt resultat den eneste vej – Avosinis - Peonis – som italienerne havde til rådighed og 8./24 en italiensk 

lejr.  

Men det var ikke kun krigeriske laurbær, der blev høstet ved Osoppo! Ved den lokale jernbanestation havde 

italienerne endnu engang efterladt et omfattende proviantlager, hvor batterierne fandt store mængder kaffe, havre 

og ris. 

De i mellemtiden ankomne lette ammunitionskolonner, blev taktisk fordelt: l.M.K. 793 til I./24, 1050 til 

II./24 og 780 til III./24. 

Da den tyske Jäger-Division i mellemtiden havde tiltvunget sig overgang over Tagliamento ved Kornino, 

blev Regimentet underlagt 55. k.u.k. Infanterie-Truppen-Division efter march over S. Daniele sætte over Tagli-
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amento ad broen ved St. Pietro mellem to østrigske divisioner. Marchen derhen viste tydeligt, men hvilken panik 

den italienske hær var gået tilbage. Hundrede af bagagevogne af enhver art stod i kilometer lange kolonner langs 

vejen og var ganske enkelt ladt i stikken af deres kuske og heste.  

Da broen ved st. Pietro var den eneste over en strækning på 20 kilometer kunne anvendes af vogne, herskede 

der her naturligvis en frygtelig trængsel, der allerede kunne mærkes 10 kilometer før broen på grund af de totalt 

overbelastede veje. Under marchen kastede et italiensk fly bomber (170) i ubehagelig nærhed af vores kolonne. 

Som befalet satte 7./24 en kanon i stilling og forsøgte sig udi beskydningen af fly – en handling der dog, efter 

blot et par skud, blev opgivet som udsigtsløs.  

III./24 var Regimentets forreste element. Med hjælp fra en italiensk indbygger lykkedes det at komme uden-

om den totalt blokerede St. Daniele; ligeledes lykkedes det den 5. november at komme ind i den marchkolonne, 

der havde kurs mod broen. Alligevel ville alle initiativer ikke have nyttet noget, hvis ikke den tyske general-

stabsofficer, der ledede overgangen over broen, havde fået medlidenhed med enheden. Efter at Afdelingen havde 

ventet 10 timer på at komme over, fik kommandøren, Hptm. Alex, endeligt tilladelsen. Efter at broen var passe-

ret fik det i hurtig march til Manazzons, hvor afdelingen gik i kvarter.  

I. og II. Afdeling havde mindre held. Forbindelsen indenfor Regimentet var gået tabt. Da en overgang ved St. 

Daniele for begge afdelingers vedkommende hverken var mulig den 5. eller 6. november, blev de sendt i retning 

af jernbanebroen ved Cornino, der i mellemtiden var gjort farbar for køretøjer. Den 7. november krydsede de 

Tagliamento efter at de havde ventet 12 timer ved broen.  

III. Afdelings initiativ belønnedes. Den 6. november blev den underlagt Württembergischen Gebirgs-

Bataillon, der igen tilhørte tyske Jäger-Division. Denne bataljon havde fået til opgave at støde frem gennem 

bjergene i den øvre Piave-dal for at afskære den italienske division, der anvendte denne store dalvej til sin tilba-

getrækning. Som march akse fik bataljonen tildelt vejen over Meduno, Chievolis – Claud – Cimolais – Langaro-

ne. Den 6. nåede afdelingen Faidona, hvor der blev slået bivuak. Den 7. skulle marchen ind i bjergene begynde – 

men endnu engang viste de Krupp haubits, III./24 var udrustet med, var dårligt egnet til march gennem bjerge. 

Ganske vist var hvert batteri blevet tildelt 200 italienske fanger til overvindelse af de betydelige terræn vanske-

ligheder – men heller ikke det hjalp.  Allerede ved Chievolis blev det klart, at opgaven ville mislykkes. For at nå 

stedet skulle der passeres en smal bro, hvis sider bestod af solide mure af sten. Allerede denne første bro var for 

smal, så først (171) den ene side måtte fjernes, før pjecerne kunne passerer broen. Efter broen gik det ad en ser-

pentine vej op mod landsbyen. I virkeligheden var det ingen vej, men mere end bjergsti, der tydeligvis ikke nor-

malt blev anvendt til køretøjer. Heste måtte enkeltvis trækkes op ad de 30-40 graders stigninger, mens prodser og 

pjecer under uendelig megen besvær enkeltvis måtte trækkes op af 60-70 personer. Denne gang var 7./24 uset til 

at vove forsøget. Men dårligt var de to første pjecer med alt, hvad der tilhøre, lykkeligt nået frem – så kom or-

dren til at vende om! Den allerede dårlige vej snævrede omkring 10 kilometer længere fremme ind til en smal sti. 

Selv den tyske soldat måtte indse, at det selv med bedste vilje og største kraftanstrengelse ikke ville være muligt 

at komme længere med de brede haubitser. 

Afdelingen vendte derom omkring og rykkede tilbage til bivuak ved Faidona. Den 8. november marcherede 

den så over Passabro til Maniago, som blev nået i et kraftigt regnvejr. Efter et kort holdt blev der fortsat til Mt. 

Reale, hvor der blev indkvarteret. Inden den imidlertid nåede frem hertil, måtte den passere endnu en af de man-

ge »Torrente« - flodløb på en mere end interimistisk bro. Da broplanerne var mistænkelig tynde, kunne overgang 

kun ske under meget stor forsigtighed. Endnu engang måtte hestene spændes fra og køretøjer med store mellem-

rum helt langsomt bringes over.  

For stemningen ved de italienske fanger er følgende betegnende: Da alle batterier ikke var på fuld styrke, og 

desuden ingen talte italiensk, havde næsten alle batterier »organiseret« sig enkelte italienske fanger, der fulgte 

med batterierne. Det var nemlig forbavsende, hvor mange italienere, der havde arbejdet i Tyskland og dermed 

havde lært sproget. På den måde fik batterierne ikke kun arbejdskraft, men også tolke. I Maniago bad en sådan 

fange ved 7/24 om orlov til kl. 20, da han ville besøge sine forældre i nabolandsbyen Maniago Ibero. Efter at han 

havde fået at vide, at et helvede ville bryde løs, hvis han ikke punktlig kom tilbage fra hans »orlov«, fik han sin 

orlov, og meldte sig også punktlig og strålende tilbage præcist kl. 20 hos batteriføreren. For forbindelsen til be-

folkningen var disse fanger af uendelig stor værdi. Et batteri tog sågar dens »Josef« (172) med tilbage til Tysk-

land. De øvrige forsvandt, som de første granater kunne høres ved Quero.  

At afdelingen denne dag kunne slå lejr i Monte Reale efter en relativ kort march, skyldtes udelukkende de 

terrænvanskeligheder, den stod overfor dagen efter. Fra Monte Reale fører en omhyggeligt vedligeholdt bjergvej 

til Barcis. Dens eneste fejl var, at den var meget smal og sprængt ind i klippen. På den modsatte side gik det over 

100 meter lodret ned til floddalen, som afdelingen dagen før med vanskeligheder havde krydset via en interimi-

stisk bro. Denne vej kunne kun anvendes i dagslys. Dens sving var så skarpe, at pjecer flere gange truede med at 
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styrte i afgrunden. Broerne, der førte vejen over flodløbet var atter engang blevet sprængt af italienerne og kun 

nødtørftigt retableret af pionererne. Endnu engang måtte prodser og lavetter enkeltvis passerer med vanskelighe-

der, og da den angivne bæreevne for broerne kun svarede til vægten af vore haubitser, blev selv bundstykker og 

alle løsdele af lavetten fjernet for ikke unødvendigt at risikerer menneskeliv. Dette kostede naturligvis time på 

time, og afdelingen ankom derfor først sidst på aftenen til Barcis. Glædeligt var byen ikke særlig kraftig belagt, 

så der var rimelige kvarterer så mand og dyr kunne komme sig efter de sidste dages anstrengelser, og igen før 

tørret tøjet, da regnen endnu engang silede ned.  

Her fik afdelingen at vide, at broen over Ponte-Mezzo-Kanalen var sprængt. Alligevel anmodede Württem-

bergische Gebirgs-Bataillon indtrængende om artilleristøtte, og Hptm. Alex var ikke den slags mand, en sprængt 

bro fik til at give op. Afdelingens adjudant, Lt. Kranold, gjorde forsøg på at ride over floden ved siden af broen – 

og se så – det lykkedes! Floden, det drejede sig om, havde temmelig stejle breder, var 30-40 meter bred, og var 

omkring 1,25 meter dyb på det dybeste sted. Det værste var imidlertid, at den som alle bjergfloder, havde en 

rivende strøm. Så snart en hest fik siden til, kunne den ikke holde fast – men det gik på skrå eller mod strømmen.  

(173) På ordre fra Afdelingen blev en pjece fra 9./24 trukket frem, der denne gang havde æren af at tjene som 

forsøgskanin. 50 mand firede med tove kanonen ned ad skråningen, som herefter af heste blev trukket ud til en 

sandbanke i vandet. Herfra begyndte igen 50 mand med tove at trække kanonen ud i hovedstrømmen. Den for-

svandt ganske vist i vand til øverst på skjoldet og blev også trukket et stykke af strømmen, men gennem hårdt 

arbejde lykkedes at bringe pjecen igennem.  

Da dette eksperiment lykkedes, skulle hele 9. Batteri den 10. november på samme måde rækkes over på 

modsatte bred. Netop som man efter uendeligt meget besvær havde fået trukket tre kanoner over på modsatte 

side – indgik der meddelelse om, at Langarone var erobret og artilleristøtte derfor ikke længere var nødvendig! 

Afdelingen skulle i Barcis afvente, at broen blev færdig, og herefter følge efter. Der er sikre efterretninger om, at 

der i vidt omfang blev svovlet og bandet over denne »vandpantomime«.  

En kusk og en hest blev taget af strømmen under overgangen, men det lykkedes at redde begge efter at de var 

drevet nogle hundrede meter ned ad floden, heldigvis uden at blive slynget ind mod et af klippestykkerne.  

Broen blev færdig den 11. november. Imidlertid var der nu ankommet så mange tropper, der havde fået fast-

sat dette marchmål, så en overgang kunne først afsluttes kl. 15. Afdelingen skulle i én march nå Langarone. Da 

man imidlertid nåede Cimolais, blev kolonnen mødt af det forudsendte kvarterkommando, der meddelte dette var 

umuligt, da en større vejsprængning forhindrede fremrykningen. Afdelingen forblev derfor i Cimolais.  

Umiddelbart efter denne landsby startede den gode vej igen som serpentine op ad bjerget. Da Württembergi-

sche Gebirgs-Bataillon ved Langarone havde taget 10.000 italienske fanger 1), fik hver batteri den 13. november 

tildelt 200 til at lette arbejdet for vore hårdt medtagne heste. Pjecerne kunne derfor også uden større vanske-

ligheder bringes op ad den snoede bjergvej uden at fangerne behøvede at arbejde sig til døde, og hver placeret på 

en etableret parkeringsplads. Herefter returnerede heste og personel til kvarterene i Cimolais. Afdelingen forblev 

her indtil den 15, da vejen først denne dag igen var passerbar.  

(174) Værre gik det desværre for civilbefolkningen i disse arme bjerglandsbyer. Da genforsyningen med for-

plejning var gået fuldstændig i stå, måtte enhederne leve af landet. Derfor blev folkene frataget næste alt, hvad 

der fandtes af madvarer. Helt slemt blev det, da de 10.000 fanger også overnattede i Cimolais. Da det fortsat 

regnede trængtes alle i husene, og der var ikke den mindste smule gulvplads, der ikke var belagt. Flere hundrede 

mennesker var sikkert presset sammen i de ikke alt for store huse.  

Den 15. november blev marchen fortsat. Før Langarone var der endnu et stop, da der endnu engang var 

sprængt en bro. Denne blev imidlertid allerede samme dag igen gjort farbar så Afdelingen over Langarone kunne 

nå Eusinge. Mens forplejningen af personel og heste de sidste dage havde været ret sparsom, blev det med desto 

større glæde modtaget, at de forud sendte indkvarteringskommandoer i Belluno havde opdrevet havre, vin, brød 

og alle mulige andre dejlige sager. Navnlig var havren til vore gode og uovertrufne heste et stærkt ønske, da de 

ikke var vandt til sådanne ekskursioner i bjergene, og på grund af de knappe rationer og de sidste dages anstren-

gelser var udmagrede.  

Afdelingen fik her ordre til hurtigst muligt igen at slutte sig til Regimentet, der i mellemtiden havde nået 

Feltre. Derfor blev marchen fortsat den 16. november, men kort efter Belluno var, som sædvanligt, endnu en bro 

sprængt. Da der imidlertid fra division var tilgået befaling om, under alle omstændigheder endnu samme dag at 

slutte sig til divisionen, da denne var blevet indsat i forreste linje, gik afdelingen endnu engang efter udviklet 

mønster igen tværs over Corderole-floden. Østrigerne var forbavsede over dette vovestykke. Alt gik imidlertid 

                                                           
1) Fra 1. Italienske Division. Fangerne blev taget af en lille styrke under Oberleutnant Erwin Rommel, som ved flere tidligere 

lejligheder på tilsvarende måde var trængt ind i den italienske front. For denne præstation modtog Rommel den højeste ty-

ske tapperhedsorden Pour le merité. Oa.  
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glat, og efter en overordentlig anstrengende march, hvor både heste og personel måtte give det sidste, de havde i 

sig, nåede Afdelingen ved midnatstid frem til Feltre, selvom samtlige østrigske kommandører, da de blev under-

rettet om marchen, havde anset det for en umulighed.  

Efter overgang via jernbanebroen ved Cornino havde I. og II. Afdeling i mellemtiden den 7. november om-

kring kl. 6 nået Flagogna, hvor de denne dag gik i bivuak. Imidlertid blev marchen allerede samme eftermiddag 

genoptaget for at blive i hælene på den slåede fjende.  

(175) Men her kom naturen deres landsmænd til hjælp. Fra Alperne løber et større antal større og mindre flo-

der mod syd gennem sletterne til havet, og den vigende fjende havde fået så megen tid, at de havde nået at 

sprænge næsten alle broer over disse vandløb. Deres retablering til artilleri og vogne kostede lang tid, og derfor 

kunne eftersættelsen ikke komme rigtig i gang, men blev flere gange standset for en dag eller to.  

Ved midnat 7./8. november nåede I./24 Ciago. Da det i mørke ikke var muligt at sætte over Meduno, måtte 

der her gås i kvarter. II./24 nåede endnu omkring aften Meduno mellem Ciago og Cavasso, men måtte fastslå, at 

broen også her var sprængt. Trods den lange march hertil, gik det videre og først den 8. om morgenen nåede den 

udmattet frem til Maniago. Allerede samme eftermiddag gik det videre til Aviano, hvortil Afdelingen ankom 

efter – med kun 7 timers hvil – uafbrudt march siden den 6. november, og hvor den 9. november var en hårdt 

tiltrængt hviledag.  

I./24 overskred den 8. november Meduno og nåede Maniago, den 9. november Polcenigo. den 10. november 

overgik Regimentet i Vittorio igen til tyske Jäger-Division. Denne havde i mellemtiden fået til opgave over 

Belluno at marcherer til Feltre, for fra nord på vestsiden af Piave at blokerer udløberne fra bjergene. Marchen 

mod Belluno førte endnu engang begge afdelinger ind i højalperne, og det var en skarp overgang fra de velha-

vende sletter og det sparsomme bjergland. Men lige får ankomsten i den uvirkelige højder, lå til begge sider af 

marchruten de dybe, safirblå vidunderlige søer, Lago-di-Groce og Lago-di Morte. Så ændrede billede sig pludse-

ligt, og de stejle kolde højder rejste sig majestætisk og unærmelig på begge sider af ruten. Der synes ikke at være 

levende væsener i denne egn.  

Den 11. nåede Regimet Vick og la Secca, hvor der den 12. november var hviledag, da broen over Piave end-

nu ikke var anvendelige. Her oplevede I. og II. Afdeling den samme glæde med de sprængte broer, som III. Af-

deling havde haft under deres march gennem bjergene. Først den 14. om aftenen nåede Regimentet Bellass og 

Cermen ved Feltre, hvor de fik to hviledage. At det i landsbyerne, der siden den 10. november var passeret, hav-

de været mange heste (176) havde givet batterierne en kærkommen mulighed for at supplerer deres svindende 

hestebestand.  

Den 17. november blev Regimentet alarmeret kl. 0430; det var altså blevet så som så med natteroen. Tyske 

Jäger-Division skulle den 17. angribe Monte Tomba, den sidste hindring før vi nåede ind i den italienske lavslet-

te. Den 16. om aftenen havde divisionen erobret landsbyen Quero og i løbet af natten sat sig i besiddelse af det 

såkaldte Quero bækken, hvortil Monte Tomba slutter mod syd. Denne bjergryg havde ikke længere karakter af 

højbjerge, hvorimod Monte Palone og Monte Spinuzzia, der ligger på vestsiden af bækkenet, og bjergene på 

nordsiden, med nøgne, lodrette klippevægge og stejlt hævede toppe, fortsat er fuldkomne højbjerge. Mod øst 

danner Piave grænse, hvis østside danner endnu en højalpe kæde. Quero-bækkenet omfatter omkring 10 til 15 

kvadratkilometer og rummer en række blomstrende byer: Quero, Colmirano, Alano, Sengie m.fl. Hovedfærd-

selsåren, der forbinder den med omverdenen, er en stor landevej, der fra Feltre følger Piave ind i den øvre itali-

enske lavslette, og som skærer byen Quero, der ligger på den nordlige indgang til bækkenet. Foruden landevejen 

løber også en jernbanelinje langs floden.  

Vestsiden af bækkenet var om morgenen den 17. november helt i hænderne på Tyske Jäger-Division, mens 

højderne på vestsiden først samtidig med Monte Tomba skulle erobres den 17. At dette sidste højdedrag var af 

overordentlig stor betydning for hele det kommende forløb af kampene på denne front, var tydeligt for alle, og 

derfor var det forståeligt at divisionen til denne operation pressede på for at kunne indsætte hele dens artilleri.  

Stabe og batteritroppe blev sendt i forvejen lige så snart, Regimentet afmarcherede fra Feltre, for at rekogno-

scerer for stillinger på kirkegårdsbakken ved landsbyen Quero. Dette var hurtigt klaret; derimod forsinkedes 

batteriernes indrykning betydeligt, da den eneste marchvej var overbelastet af kolonner og endnu engang næsen 

ufremkommelig. Først omkring middag nåede Regimentet frem og fik i stilling. Om eftermiddagen begyndte 

indskydningen og bekæmpelsen af det fjendtlige artilleri, der kunne observeres i åbne stillinger på Monte Tomba 

og den udløber. Men selvom de fjendtlige kanoner tydeligt kunne ses (177) viste det sig overordentlig vanskeligt 

at ødelægge dem. Alle skud, der lå for kort, sad i bjergsiden og skadede ikke – og hver skud, der gik for langt, 

gjorde overhovedet ingen skade, da de forsvandt hen over bakken og ned i bagskråningen. Kun en fuldtræffer 

eller en træffer meget tæt på fjendens stilling, kunne i det mindste bringe den til midlertidig til tavshed.  



84 

 

Det var derfor ikke så mærkeligt, at de angribende jægere blev udsat for betydelig artilleriild. Stormen blev 

derfor udsat til den 18. november. Efter en grundig artilleriforberedelse lykkedes det denne dag at erobre lands-

byen Sengte og Højde 715, den østligste punkt af Monte Tomba. Da imidlertid ammunitionen begyndte at slippe 

op ved batterierne, kunne angrebet ikke fortsættes denne dag. Årsagen til manglen på ammunition lå deri, at 

forsyningsvejen fuldstændig var overbelastet – Regimentets ammunitionskolonner stod 24 timer på vejen og 

kunne ikke komme videre.  

Major v. Lochow fik fire ugers orlov for igen at komme til kræfter. Hptm. v. Hiller overtog kommandoen 

over Regimentet. 

Ved daggry den 19. november besteg Lt.d.R. Engel og hans stab Højde 715 og indrettede her en observati-

onspost med blinksignal forbindelse til Regimentet. Hvor stor en fordel dette var, viste sig omkring kl. 8, hvor 

fjenden rettede et modangreb på højden. Takket være en præcist observeret og godt liggende virkningsskydning 

fra batterierne, kunne angrebet afslås. Lt. Engel blev herunder lettere såret i hovedet, men forblev på sin post. De 

øvrige kom uskadt gennem dagen.  

Alligevel var infanteriets situation meget ugunstig. Modstanderen disponerede over talrige bjergbatterier, så-

kaldt æselbatterier, der i virkeligheden kunne bringes frem overalt, hvor intet infanteri kunne. Flere af disse var 

indsat på Monte Tomba og på Monte Palone, hvor de kunne virke direkte og kostede jægerne store tab. En ned-

kæmpelse af disse batterier var næsten umulig og lykkedes heller ikke. I mellemtiden løb III./24 tør for ladning 8 

og 9, hvilket forhindrede yderligere skydninger på over 6000 meter.  

(178) Alligevel var der denne dag en glædelig nyhed. Siden vi havde forladt krigsskuepladsen i vest, havde vi 

ikke modtaget feltpost – altså i over en måned. Nu kom postsækkene fra den forgangne tid næsten på én gang, så 

der formentlig ikke var nogen i Regimentet, der ikke hørte nyt hjemmefra. Og endnu en væsentlig ting bidrog til 

yderligere at hæve stemningen: forplejningen var på grund af erobrede depoter som tidligere rigelig og fortræffe-

lig.  

Også den fjendtlige ild var til at holde ud. Ganske vist var der under indrykningen i omegnen af Quero igen 

for første gang fløjet jernhilsener om ørene på os, men endnu syntes fjenden kun at disponerer over få batterier. 

Dog blev et bemærket: Som batteritroppene under rekognoscering nåede tæt på Quero, susede en granat hen over 

deres hoveder i retning af Piave, der fik alle til foruroliget at spidse ører. Lyden af granaten og dens eksplosion 

lød helt anderledes end hvad vi tidligere den 24. og 25. oktober havde hørt ved Flitsch og den 3. november ved 

Fort-di-Osoppo. Det lød forbandet langt mere som under dagene ved Verdun! Alle så på situationen med misfor-

nøjelse og overvejede de ikke særlig behagelige årsager til denne udvikling: spørgsmålet var, om mon fransk-

mændene også havde indfundet sig på denne krigsskueplads, og her igen skulle blive vores modstander. Ingen 

lagde ret stor pris på hans tilstedeværelse! 

Desværre bekræftede de næste dage vores formodninger. Franskmænd og englændere var kommet deres be-

trængte forbundsfæller til hjælp, og hilste os her på denne uvenlige måde. For ikke helt at blive presset i bag-

grunden, fik det i det mindste de italienske fly til at blive ret frække. Hver dag omkring middagstid kl. 12 ankom 

en fjendtlig bombeeskadrille og kastede rigeligt med bomber over landsbyerne i bækkenet og over formodede 

batteristillinger. Det forårsagede imidlertid gudskelov kun gå skader, og efter en blev skudt ned, blev de helt 

væk.  

Det var i mellemtiden lykkedes for vores nabodivision i det mindste at erobre Fontana-Secco, bjerget nord 

for Monte Spinuzzia. Den 22. november skulle angrebet fortsættes, hvortil den tyske Jäger-Division skulle slutte 

sig til. I mellemtiden var der bragt tilstrækkelige nærkampmidler – herunder flammekastere – op på Højde 715 

på Monte Tomba, hvorfra angrebet skulle fortsættes. Endnu mens det var mørkt, iværksatte det samlede artilleri 

på én gang kl. 0525 en (179) kort ildforberedelse. Kl. 0531, altså efter blot 6 minutter, gik infanteriet frem i 

storm, mens artilleriet lagde deres ild frem. Denne gang var det særlig let at følge infanteriets angreb. Mens det 

endnu var mørkt viste flammekasterne, når de blev indsat, hvor langt vore stormenheder var kommet. For obser-

vatørerne blev de fremstormende jægere som sorte djævle fremhævet mod horisonten af flammekasternes mørk 

røde lavastrøm. Og da det kort efter kl. 6 så småt begyndte at blive lyst, kunne det fremadstormende infanteri 

tydeligt følges fra vores godt placerede observationsposter. Disse gode observationsmuligheder var en særlig stor 

glæde for os, efter at det netop på Vestfronten for det meste havde været umuligt at støtte vores tapre infanteri 

gennem observeret ild. Her kunne eksempelvis 9./24 endnu engang beskyde det stykke skyttegrav, jægerne for-

beredte at angribe, uden derved at udsætte dem for risiko. Det gode samarbejde gav resultater. Kl. 1040 var hele 

Monte Tomba højdedraget på tyske hænder. Desværre havde højre nabo ikke samme succes. På vestsiden af 

Quero bækkenet forblev Monte Spinuzzia og Monte Pallone på modstanderens hænder. Og disse måtte erobres, 

hvis ikke stillingen på Monte Tombe skulle blive uholdbar. 
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Da det ikke kunne forventes, at der ville blive leveret tilstrækkeligt med ladning 8 og 9, fik III. Afdeling or-

dre til i Quero-bækkenet, at lægge deres stillinger så langt frem, at de kunne bekæmpe de fjendtlige batterier på 

Monte Pallone. Det var imidlertid overordentlig vanskeligt bare at finde en enkelt egnet stilling, da de to nævnte 

bjerge havde udsyn over hver eneste centimeter af området. Eneste mulighed blev flodlejet øst for Colmirano 

Her stod pjecerne i det mindste dække mod observation, men derimod ville stillingsskiftet blive overordentlig 

vanskelig. Ordren hertil kom endnu den 22. november, men uden omhyggelige forberedelser, kunne den ikke 

udføres. den 23. november måtte rute til den nye stilling først omhyggelig rekognosceres. Den gik hurtigt bag 

Quero fra landevejen over i en markvej, der netop var bred nok til vore pjecer, og gik der ad en meget snoet vej 

ned i den stenrige flodseng. Alene transporten af batterierne over denne snoede vej skabte store vanskeligheder, 

der i ikke ringe grad blev øget af, at østrigske batterier foran os allerede havde slidt hårdt (180) på den. Endnu 

engang måtte prodser og lavetter skilles fra hinanden og med største forsigtighed af artilleristerne trækkes ned ad 

bakken, og alligevel fik en lavet eller en prods hvert andet øjeblik et ene hjul ud over kanten, da det drejede sig 

om centimeter. Og det kostede megen besvær, kræfter og tid, igen at bringe et sådant køretøj flot. De bageste 

batterier fandt ikke meget tilbage af »en vej«, da turen endeligt kom til dem at komme ned i flodsengen. Når 

køretøjerne lykkeligt var nået ned, blev hestene igen spændt for, og så gik det gennem den omkring 100 meter 

brede flodseng, der ganske vist ikke havde vand, men som alle disse vandløb i bjergene, var fulde af sten af 

enhver størrelse. Gennemsnitlig havde stenene, der mere eller mindre var afslebne, størrelse som et menneske-

hoved. Der var imidlertid også uendelig mange både fem og ti gange så store, og alle måtte vi kører hen over. At 

ingen hest brækkede benet eller en af pjecerne blev beskadiget, var virkeligt et mirakel. 

For at komme i stilling måtte 8. og 9. Batteri først krydse et kort græsareal, der ikke gav vanskeligheder, og 

så igen 200 meter af et anden, men lige så vanskelig stykke flodseng.  

7. Batteri marcherede på den anden side græsarealet op ad bjerget ad en god vej frem til landsbyen Campo. 

Men det kom til mange stop. Fjenden havde muligvis hørt den påfaldende megen støj. Han oplyste i hvert fald 

hele dalsænkningen med meget kraftige lyskastere fra Tomba og Pallone, og hver gang en marchkolonne blev 

fanget i en sådan lysstråle, måtte den ubetinget standse, for ikke at blive afsløret. I lyset af lyskasterne må områ-

det, for den ikke involverede tilskuer, sikkert været et ubeskriveligt skønt billede; vi bandede blot over den spild-

te tid, der blev påtvunget os af italienerne. På den anden side landsbyen Campo blev pjecerne kørt frem til skrå-

ningen ned til flodsengen, og så begyndte cirkusset på ny. Skråningen var stejl og mindst 10 meter høj. Først fik 

eller gled hestene ned, da fulgte pjecerne, naturligvis skilt fra prodser og lavetter. Selvom alle mand med lange 

tove forsøgte at bremse lavetternes tur ned ad skråningen, blev hastigheden, især mod slut (181) så stor, at det 

fortæller lidt om vore kanoners solide konstruktion, at de ankom i hel tilstand. Så gik det også her, som i de an-

dre stillinger, endnu engang 200 meter gennem stenørkenen, indtil alle kanoner lykkeligt var ankommet til deres 

bestemmelsessted.  

Med dette uhørt vanskelige terræn er det forståeligt, at det krævede ti timer at gennemfører en stillingsskifte 

på knap 3 kilometer i luftlinje, og at den sidste pjece i 7./24 først kom på plads som det igen begyndte at blive 

lyst, selvom både mandskab og heste gav deres yderste.  

Den 25. november skulle tropperne til højre for tyske Jäger-Division fordrive italienerne fra Monte Spinuzzia 

og Monte Pallone og bjerge vest herfor for at frigøre vejen til de norditalienske sletter. Angrebet mislykkedes 

imidlertid da det angribende infanteri stødte på stærkt besatte fjendtlige skyttegrave, selvom i øvrigt artilleriild 

havde gjort frygtelig skade. Som fanger fortalte, havde modstanderen på samme tid planlagt et angreb.  

De næste dage forløb forholdsvis rolig. De blev på begge sider anvendt til at udbygge deres stillinger. Ganske 

vist beskød fjenden landsbyen Quero og vigtige vejknudepunkter om natten, men ilden var ikke særlig kraftig, 

og trafikken i rimelig grad kunne gennemføres. En overgang regnede man endda med, at italienerne ville trække 

sig længere tilbage. Der blev derfor opklaret fremad – men den eneste mulighed for artilleriet var dog stadig 

vejen langs Piave. Efterhånden blev også ammunitionsbeholdningerne ved batterierne forøget, men kun gennem 

en overordentlig kraftig og anstrengende indsats af personel og dyr. Ved ingen af batterierne var det muligt for 

kolonnerne at komme helt frem til stillingerne. Ammunitionen måtte losses i kortere eller længere afstande fra 

pjecerne, og herfra bæres det sidste stykke af personel eller heste, indsat som pakdyr.  

I de følgende dage var Regimentets primære opgave at bekæmpe det fjendtlige artilleri på Pallone og ved 

Cebastiano, der med direkte beskydning beherskede hele Quero-bækkenet og kunne beskyde alt trafik. I det hele 

taget blev modstanderen dag for dag mere urolig; også observationsposterne meldte om en livlig trafik i det 

fjendtlige bagland, (182) med retning af fronten. Heller ikke vi var uvirksomme. Der blev indrettet observations-

poster på Tomba, og signalforbindelsen sikret gennem telefon, ordonnans og blinklampe forbindelser. Ledet 

herfra blev batterierne indskudte mod landsbyer og veje på den anden side Tomba. Også et »æsel-batteri«, so 

havde kostet være jægere så store problemer, blev herfra nedkæmpet. Om natten 28./29 og igen 29./30. novem-
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ber udlagde modstanderen gas over hele området øst for Quero og flodlejet ved Colmirano, hvor han ganske 

korrekt formodede at vore batterier var placeret. En fuldtræffer ramte herunder II. Afdelings kommandostation i 

et hus på Cole Maggiore bakken. En 15-cm gasgranat slog ned gennem taget i en tilfældig tom stue på øverste 

etage og eksploderede nu. I værelset ved siden af sov de herrer fra staben: Hptm. Graf Rosen, Stabsarzt Brexen-

dorf, Lt. v. Dryse og Lt.d.R. Otting – i et andet værelse Hptm. v. Hiller og Lt. Graf Hardenberg. Ikke en eneste 

blev skadet af sprængstykker eller sten! Revet ud af søvnen af den kraftige eksplosion, greb alle deres gasmasker 

og styrtede ud af det hjemsøgte hus ud i fri luft. (Gas varede aldrig ret længe her oppe i bjergene). Ved daggry 

stod stabens telefonfolk op i køkkenet, der lå under det værelse, hvor gasgranaten var eksploderet, og begyndte 

at pakke deres tæpper og halmsække til side for at gøre plads. (det var det eneste rum, hvor man om dagen kunne 

opholde sig ude at blive set af fjenden). Til deres rædsel fandt de under oprydningen tændrøret til den 15-cm 

gasgranat, dog nu afkølet og relativ harmløs! 

I de følgende otte dage forholdt fjenden sig påfaldende rolig. Tilsyneladende var hans artilleri under omgrup-

pering og under indretning til et hårdnakket forsvar. Da også den tyske ledelse havde til hensigt at overgå til 

stillingskrig, blev der tillagt større vægt på stillingsbygger. 

Det var med noget blandede følelser, at denne meddelelse blev modtaget af os. Det var ikke fordi, det igen 

gik i gang med byggeriet, men mere at det desværre betød, at vores offensiv endegyldigt var gået i stå, og at 

derfor den ensformige stillingskrig igen begyndte. Batterierne fik igen deres vifte af spærreskydningsopgaver 

som i Vest, blot at de her havde andre navne. Ammunitionsbeholdningerne voksede igen, så Regimentet kunne 

etablerer et ammunitionsdepot i tunnelen ved Ziladon. Parallel med udbygningen (183) skete udbygningen af 

signalnettet. Især blev der lagt stor vægt på forbindelserne til observationsposterne på Monte Tomba, da de var 

de eneste, der i et vist omfang kunne observerer det fjendtlige infanteri. På den lange telefonforbindelse til Højde 

757 på Monte Tomba blev der indsat talrige linjehold på de stejle bjergsider, der til stadighed overvågede linjer-

ne og ved brud, øjeblikkeligt skulle gå i gang med retableringen. Underbringelsen af disse hold var mere end 

dårlige og primitive. I et hul i jorden, kun beskyttet mod vejrliget af en bølgeblikplade over hovedet, vristede de 

tilværelsen, og dem, der kender forholdene ved, hvor anstrengende og farefuld, deres tjeneste var. Afløsning 

fandt derfor sted hver 48. time. Disse hold bestod normalt af en fører og 3 mand, og var ligeledes udrustet med 

lyspistoler, så de i tilfælde af et kabelbrud og når tåge gjorde bliklamper uanvendelige, kunne videreformidle 

infanteriets påkaldelse af artilleri. Og endeligt blev de anvendt i kæden af ordonnanser til videreformidling af 

hastende signaler. For at sikre en tættere kontakt til infanteriet, var der foruden officerer på observationsposterne, 

en forbindelsesofficer ved hver bataljon – kort sagt, de velprøvede koncepter fra Vestfronten blev også indført i 

Italien. 

Da der ikke længere var planer om en yderligere fremrykning, indrettede sig også Prodser og bagage sig hus-

ligt længere tilbage, hvor de var fri for fjendtlig beskydning, og hvor det var muligt for hestene i bedre under-

bringelse igen at komme til kræfter. Også for personel med behov for rekreation var der i de nye kvarterer bedre 

muligheder for at komme til kræfter. Prodser fra I./24 blev placeret i Bellay, II./24 i Zermen og III./24 i en barak-

lejr lige vest for Feltre.  

Fra den 7. december begyndte fjenden at rører væsentligt på sig. II. og III./24 lå hyppigt under kraftig be-

skydning med tunge kalibre. også om natten blev forstyrrelsesilden væsentlig forøget, og landsbyen Quero og 

broen ved Segufino kunne næppe trafikeres længere uden tab. På Tomba arbejdede fjenden sig nærmere, og 

observatørerne kunne fastslå, at der var franskmænd i gravene. Det hele tydede ikke på noget godt! Observatø-

rerne fik instruks om at åbne ild mod alle lønnende mål. På samme måde blev bekæmpelsen af de fjendtlige 

batterier energisk (184) fortsat, og det lykkedes at skore fuldtræffere på flere fjendtlige batterier på Pallone. 

Selvom også beskydningen af batterierne ved Sebastiano opnåede gode resultater, øgedes den fjendtlige artilleri-

beskydning dag for dag. Også blandt sprængstykkerne blev det med sikkerhed fastslået, at der også var fransk 

artilleri, selvom vi på grund af deres præcise skydning og deres sammenfattede ildoverfald, allerede havde er-

kendt dette.  

Den 10. december startede så en særlig voldsom beskydning. Om morgenen blev regimentsstaben tvunget til 

at forlade deres  kommandostation i et lille hus efter at nære træffere havde ødelagt alle vinduer og dele af mure-

ne. De forlagde til jernbanetunnelen ved Piavedalen. 

Ved middagstid øgedes beskydningen yderligere. Mellem k l. 13 og 14 lå 8. og 9. Batteri under tung artilleri. 

En fuldtræffer  af en 22-cm ramte 9. Batteris observationshus, der faldt sammen som et korthus, og begravede 

Lt. v. Düring, Lt.d.R. Stapel og Boldt, Assistenzarzt Dr. Wartenberg og Kanonier Grabe og Langentedt. Modige 

artillerister fra batteriet gik trods den fortsatte beskydning straks i gang med redningsarbejdet. Selvom de arbej-

dede sig ned gennem virvaret af bjælker og murværk, lykkedes det kun at bringe Lt. v. Düring levende ud med 

lårbensbrud og andre lettere kvæstelser. Endnu engang havde hans navnkundige held, som allerede flere gange i 
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Vest, reddet hans liv. Alle øvrige blev ramt af deres skæbne. De døde heltedøden – Dr. Wartenberg på sin fød-

selsdag. 

Den 11. angreb korps Wedel til højre for os med den tyske 5. Division Märkern, den 1500 meter høje Monte 

Epinuzzia. Vore batterier under Pallone-batterierne under en kontinuerlig beskydning, så de mindst muligt kunne 

gribe ind i kampene mod vor højre nabo. Og hvad der for østrigerne med deres krigsvante bjergtropper ikke var 

lykkedes under to angreb, lykkedes for de tapre Märkeren i første forsøg! Allerede ved middagstid var hele Mon-

te Spinuzzia med 3000 fanger og to batterier på vore hænder.  

Som resultat rømmede modstanderen den 13. december en væsentlig del af Pallone-batterierne; alligevel faldt 

hans beskydning ikke. Under et ildoverfald af det bageste område gik endda et af regimentets (185) ammuniti-

onsdepoter ved Ziladon i luften, så der opstod en temmelig knaphed på ammunition indtil nu lagre kunne opret-

tes i Feltre.  

Den 14. december modtog Regimentet ordre til, at III./24 uden 7. Batteri, der taktisk blev underlagt I. Afde-

ling, skulle afgå fra Regimentet og overgå til 4. k.u.k. Infanterie-Division. Den følgende nat blev begge batterier  

trukket ud af stillingen, og forlod med glæde det noget ugæstfrie Quero område. At dette kunne ske uden tab var 

næsten et mirakel. Både stillingen og byen Quero lå under en kontinuerlig kraftig forstyrrelsesild.  Den 15. de-

cember om aftenen gik III./24 herefter i bivuak ved Arsie i 4. I.D. område. 

Den 16. drog afdelings- og batterifører på opklaring af stillinger i det tildelte afsnit ved Col Tonder. Allerede 

en fastlæggelse af stillingerne stødte på betydelige vanskeligheder, da italienerne fra Monte Grappa, som de 

stadig holdt besat, kunne overskue hele området. Ikke desto mindre blev der fundet to stillinger, og den følgende 

nat skulle indrykningen finde sted. Der var imidlertid ikke taget hensyn til St. Petrus, der her viste sig mindre 

tyskvenlig. Batterierne havde været under march siden middag og var kl. 15 nået serpentinevejen ovenfor Pri-

molano; så pludseligt satte det ind med en heftig snestorm, der på kort tid dækkede alle veje med tykt lag sne, og 

kort efter også is. Det var nu næsten umuligt at komme fremad, ikke mindst fordi vore batterier ikke var udrustet 

med den nødvendige udrustning til vinterkrig i bjergene. Batterierne måtte imidlertid i stilling, hvis de skulle 

kunne støtte angrebet på Monte Arselone, så derfor blev det tilsyneladende umulige forsøgt. Så længe batterierne 

blev på landevejene, gik det fremad glidende og skøjtende; men da der blev drejet væk herfra for at komme over 

en lille bjergryg, styrtede den førte pjece i 9. Batteri med heste og ryttere omkring 200 meter ned i dybet. 8. 

Batteri havde af forsigtighed valgt en omvej. Men det nyttede intet! Også begge dens to første pjecer gled 300 

meter ned ad skråningen. Alligevel blev forsøget på at bringe batteriet i stilling ikke opgivet. Lavetten blev 

spændt af, og forsøgt bragt frem med manuel kraft. Alt forgæves! 2. Lavet fra 9. Batteri fulgte den førte ned i 

dybet. Også to vogne fra den lette ammunitionskolonne var i mellemtiden styrtet ned på et (186) sted på bjerget, 

og oven i købet var det i mellemtiden blevet buldrende mørkt. Selv efter tyske begreber var en stillingsindtagelse 

umulig. Batterierne afventede derfor ordre i landsbyen Enego.  

 De forskellige styrt var gået forholdsvis godt, selvom vogne, mennesker og heste i vild forvirring havde ta-

get turen ned ad den stejle skråning. Kun to personer var kommet lettere til skade – ellers var der ikke sket rytte-

re og heste noget under turen i dybet.  

Af de fem resterende pjecer blev der formeret et nyt batteri. Kommandoen fik Lt.d.R. Engel, der efter at Lt. 

v. Düring var blevet såret, havde overtaget 9./24. Den følgende aften skulle dette batteri gå i stilling på Alessi-

ryggen. Belært af erfaringerne fra aftenen før, blev pjecerne slæbt i stilling uden prodser. Op til 12 heste måtte 

spændes for, og på mange punkter måtte lavetter fires ned ad stejle sider ved hjælp af tove. Efter 14 timers hårdt 

arbejde i isnende kulde var målet imidlertid nået og batteriet i den befalede position 800 meter sydvest for Ales-

si. At det overhovedet kunne komme så langt skyldtes den faste beslutsomhed, som enhver artilleri er i besiddel-

se af. Uden dette »skal« i den tyske hær, uden at yde de sidste kræfter, uden at være opdraget til, at følelsen af en 

jernvilje, ikke er umulig, var batterierne aldrig nået denne stilling.  

Den 20. december støttede vore pjecer det store angreb på Monte Arselone ved at lægge gas over Brenta-

dalen og bidrog væsentligt i operationen. Indsatsen og det hårde arbejde havde ikke været forgæves: angrebet 

lykkedes. 

På grund af det meget dårlige vejr måtte der i de næste dage holdes en pause i kampene. Derimod blev 

bjærgningsarbejdet ikke indstillet. Under Lt. Robbe og med hjælp af tildelte østrigere, blev det nedstyrtede pje-

cer bjærget efter hårdt arbejde. Kun en prodse måtte anses for at være gået tabt. Til dette nye, igen operative 

batteri, blev en stilling tildelt øst for Stonar. Efter at stillingen og vejen hertil grundigt var forberedt, begyndte 

den besværlige flytning. 150 mand var nødvendige for at slæbe den første pjece i stilling - om aftenen den 23. 

december var imidlertid også 8./24 indsatsklar.  

(187) I mellemtiden var det hele tiden blevet mere uroligt i Quero bækkenet. Beskydningen af de bageste 

områder, og frem for alt om natten, var voldsommere end selv dagene ved Verdun. Og da ekkoet fra bjergene 
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gentog hvert skud mange gange, var der tale om en uafbrudt drønen og bragen. Genforsyningen med ammunition 

og forplejning blev dagligt mere vanskeligt og kostede næsten altid tab. 

Navnlig 7./24 stilling, der i mellemtiden var blevet den forreste, lå næsen om natten uafbrudt under den kraf-

tigste beskydning. Efter at Lt. Schömberg den 20. december var blevet dødeligt såret af en fuldtræffer i en hytte 

bygget ind i den lodrette skråning og Kanonier Hansen havde mistet en arm, blev der anmodet om, og opnået 

tilladelse til, en stillingsskifte til nærheden af observationsposten, der var placeret på en skråning nord for Cam-

po. 

Så nærmede julen sig. De sidste dage før lovede ikke godt for festen. Kanonernes drønen lød uafbrud i bjer-

gene, og hver nat måtte mand og hest yde deres anstrengende tjeneste for at bringe mest mulig ammunition frem 

i stillingerne. Heller ikke om dagen gav det ro. Så var alle i gang med spader, hakker og selv sprængstoffer for at 

skaffe bombesikre dækninger for mandskabet i stillingerne. Om så mere behageligt overrasket blev alle, da der 

hos modstanderen den 24. december faldt en uvant stilhed, og vi gjorde naturligvis intet for at forstyrre ham i 

denne ro.  

Også her i Italien havde alle batterier forsøgt, så godt det kunne lade sig gøre, at træffe forberedelser til jule-

festen. Grantræer fandtes overalt, i et vist omfang havde batterierne stadig rester af de erobrede fødevarer fra 

dagene under fremrykning, så der også kunne sørges for en forplejning af en helt festlig karakter. Det var den 

fjerde krigsjul, vi havde oplevet herude. Hvor man ville endnu følge? Hvis der hver dag i tankerne fløj mange 

tanker frem og tilbage mellem fronten og hjemmet, mangedobledes de formentlig her juleaften. Julen fejres 

ganske vist af mange folkeslag, men i intet folk er familien centrum for festen som hos os tyske.  

Alt efter muligheder fejrede batterierne samlet eller pjece-vis i nogenlunde udbyggede dækninger, eller for 

III. Afdelings vedkommende, efter netop at være rykket ind i nye stillinger, i tynde telte, der ikke var i stand til at 

holde kulden ude.  

(188) Disse batterier havde det særligt slemt. den 24. om aftenen kom ordre til, at de skulle trækkes ud for at 

marcherer til prodserne kvarterer i Enego. Efter en kort juleandagt blev pjecerne trukket ud af stillingerne med 

hjælp fra nærliggende østrigske batterier, og vanskelighederne var præcist lige så store, som under indrykningen. 

Derfor nåede batterierne først den 25. december omkring kl. 10 om formiddagen frem til Enego. Havde batteri-

erne efterfølgende kunnet fejre julen den 25. december i Enego, ville ingen havde bandet over at måtte tilbringe 

julenat på landevejene. Men sådan gik det ikke: kl. 18 tilgik der fra armeen ordre til, at et batteri øjeblikkeligt 

skulle returnerer til dens oprindelige stilling, mens de øvrige skulle følge når tilstrækkelig ammunition var tilgå-

et! Derfor rykkede 9. Batteri den 25. december og 8. Batterie den 28. december tilbage til dens gamle stillinger. 

Hvis der allerede under første indrykning blev sendt ret så mange ukristne eder mod himmelen, må fanden selv 

haft glæde af meklenburgske krigsknægte, hvis voldsomme eder kom fra sjælen af mangen en officer, underoffi-

cer og artillerist.  

Også humør kom til rette. På grund af risikoen for, at fjenden kunne aflytte telefonen, havde alle batterier ko-

denavne, som det var blevet normalt med tiden. Denne gang var det dyrenavne. Og da det var forbud at telefone-

rer kom 6./24 ønskede om en glædelig julefest til 4./24 til at lyde således: »Isbjørnen (kode for 4./24) trykker til 

festen meget hjerteligt sælens (6./24) halefinnen«. Og en anden: »Isbjørnen ønsker varme luffer og glædelig jul 

til renen (5./24)«. 

Den 26. var pausen i kampaktiviteten i Quero bækkenet forbi. De stille dage omkring julen havde været stil-

hed før stormen. Fra den 27. begyndte en endnu kraftigere beskydning dag og nat. Den eneste vej, der fra Feltre 

gik til Regimentets stillinger lå under uafbrudt beskydning af de kraftigste kalibre. Ligeledes havde fjenden udset 

sig broerne ved Segusino og byen selv – særlig ubehageligt for staben ved II. Afdeling og 5. Batteri, der var 

placeret i nærheden og derfor blev omfattet af ilden. Batterierne selv blev oftere genstand for grimme ildoverfald 

så ophold i stillingerne blev ret ubehagelig. Og som der var på veje og omkring broer (189) sådan var det i hele 

Quero bækkenet og i stillingen på Tomba; det blev hele tiden tydeligere, at der forestod et større fjendtligt an-

greb. Alt var i højeste alarmberedskab; spærreildsposterne fra batterierne spejdede med største opmærksomhed 

mod observationsposterne, hvor besætningen holdt ud trods den voldsomme beskydning, for i rette tid at kunne 

få iværksat spærreilden til beskyttelse af vore stillinger.  

På ordre fra division blev der den 29. december afgivet virkningsskydning fra det samlede artilleri, da den 

kraftige fjendtlige beskydning tydede i retning af et forestående angreb. Forsvaret af Tomba var i mellemtiden 

blevet overdraget til østrigerne og af denne til en bosnisk brigade – 15. Gebirgs-Brigade.  

Den 30. december kl. 10 startede over hele divisionens afsnit en godt liggende trommeild. Hele den måde, 

hvorpå de sammensatte skydninger snart ramte en, snart en anden af infanteriets stillinger, snart der, snart her en 

batteristilling, skabte vished hos os gamle Vestfronts krigere, at vi endnu engang stod overfor ovre kære fransk-

mænd. Hans kampfly overfløj i lav højde vores forreste linje og beskød den med maskingeværer, og batteristil-
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lingerne blev på samme måde generet, men talrige sårede til følge. Flyene trængte langt ind i etapeområderne, 

hvor de belagde kolonner på vej mod fronten med deres bomber.  

Ved middagstid var alle telefonforbindelser til Tomba ødelagte. Kun II./24 artilleriobservatør, Lt.d.R. Ruezz, 

havde fortsat forbindelse til omkring kl. 14, hvilket udelukkende skyldtes den utrættelige indsats fra linjeholdene 

med retablering af sønderskudte kabler. Også blinkstationerne faldt hurtigt ud på grund af røg og støv fra de 

utallige granatnedslag. Vore batterier lagde fortsat virkningsskydninger mod den sydlige skråning af Tomba, 

hvor modstanderen måtte samles før et angreb.  

  Omkring kl. 16 nåede artilleriforberedelsen et højdepunkt. En orkan af ild slog den ellers så fredelige bjerg-

dal ihjel. Og præcist kl. 16 blev de fjendtlige stormbølger synlige, mens det fjendtlige artilleri blev fremlagt mod 

vore bageste stillinger på nordsiden af bjerget. Øjeblikkeligt startede vores spæreild. Men forgæves. Bosnierne 

var ikke franskmændene voksne. (190) Det var tydeligt, at fjenden havde nået ikke kun første, men også anden 

linje. Batterierne kunne nu bekæmpe den indtrængende fjende med direkte skydning. Den vemodige stemning 

over at stillingen, der havde kostet så megen tysk blod, igen var gået tabt, blandede sig med en følelse af 

stolthed! Den vestligste top af Tomba, vest for Palone, og under direkte observation herfra, blev stadig fastholdt 

af tysk infanteri – Württembergischen Gebirgs-Bataillon. Og selvom denne del af stillingen så langt var den 

sværeste at forsvarer – her lykkedes det franske angreb ikke! Toppen forblev på tyske hænder, og man kunne 

endda se, at dele af den tyske bataljon gå til modangreb. Desværre var der de sidste dage faldet nysne på Tomba. 

Da det igen blev tøvejr forvandledes det til en glat snesjap på skråningerne, som Württembergerne nu måtte 

forsøge at arbejde sig op ad. Imidlertid var modstanderen ikke, som på Stol, italienere, men tapre, seje fransk-

mænd, så Württembergerne kunne ikke komme frem selvom vore batterier af fuld kraft forsøgte at bane dem 

vejen.  

Heller ikke batterierne var længere på fuld styrke. Ved 2., 5. og 7./24 var en pjece faldet ud, ved 3./24 to og 

ved 4./24 hele tre pjecer. 

Omkring kl. 17 begyndte beskydningen af mindskes, og nu begyndte også mere præcise meldinger at indlø-

be. Observationsposterne på Tomba var blevet opgivet fordi infanteriet var faldet tilbage. Også Württembergi-

schen Gebirgs-Bataillon måtte falde tilbage fra dens del af Tomba, da den var omgået på tre sider. Da en gen-

erobring af disse højder ville være forbundet med overordentlig store ofre, og det uden samtidig erobring af 

Palone syntes formålsløs, befalede armeen at hele Quero bækkenet skulle rømmes. Forterrænet blev skubbet 

frem til foden af Tomba, men hovedmodstandslinjen trukket tilbage til højderne ved Campo.  

Dette betød for 7. Batteri et stillingsskift bagud, da den nu ville komme til at ligge på den nye hovedmod-

standslinje. Om natten mellem den 1. og 2. januar 1918 rykkede den ind i en ny stilling omkring 500 meter vest 

for Vas, syd for Monte Lacroce.  

Stillingen lå direkte bag en stenbygget vejdæmning, hvor vejen var bred nok til to køretøjer at passerer hin-

anden. Den var imidlertid fuldstændig iset til, og en lastbil, der kom i skred, (191) pressede en fuldt lastet am-

munitionsvogn med et spand på fire heste med ad den 3 meter høje dæmning. Også her havde alle heldet med 

sig. En af hestene blev ramt på et ben af stangen, men ellers skete der intet.  

Om natten fra 3. til 4. januar gik også I./24 med sine batterier tilbage til et rum øst for Vas, da deres hidtidige 

stillinger lå fuldstændig blottet for observation. Endnu den 4. januar gennemførte fjenden vilde ildoverfald på de 

rømmede infanteri- og artilleristillinger, og beviste dermed, at vores tilbagetrækning var sket fuldstændig ube-

mærket af fjenden.  

Efter den kraftige artilleriskydning den forgangne uge, indtraf der ved Quero nu temmelig frem, forstærket af 

et kraftigt snefald, der stærkt begrænsede kampaktiviteten. Det bjergrige terræn medførte, at infanteriet fik deres 

samlede forsyning af forplejning, ammunition og andre behov ved hjælp af muldyrskolonner, der næsten hver 

nat marcherede frem mod linjen, ad vejen, som med sine mange tunneler gav den bedste beskyttelse. Værdien af 

denne beskyttelse blev også hurtig indset af steder, der ikke kun bestod af observatører, men også af telefonfolk 

og skrivere, nemlig stabene. Efterhånden blev jernbanetunnelen øst for Quero langs den rivende Piave fyldt med 

sammentømrede huse, et ved siden af det næste, hvori stabene fra artilleri, infanteri og hele tilbagetrukne kom-

pagnier og bataljoner krøb sammen. Og gennem mørket i disse tunneler gik endeløse kolonner af muldyr, hver 

belæsset med to store kurve, under de endeløse råb fra de bosniske drivere: »Mule, Hüb!« Megen søvn fik ind-

byggerne i denne villakoloni ikke ved nattetide, da kurvene ofte slog mod den tynde bræddevægge, knuste de 

møjsommeligt anskaffede vinduer og truede med at få det hele til at brase sammen.   

 

Efterhånden dukkede der »etape-rygter« om, at de tyske tropper skulle trækkes ud af dette område. Og virke-

ligt kom den 7. januar ordre til at 8. og 9. Batteri sammen med staben ved III. Afdeling skulle trækkes ud af dens 

stillinger i Brenta-dalen og igen skulle underlægges den tyske Jäger-Division. Med kraftig støtte fra 200 østrige-
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re blev pjecerne trukket ud af stillingerne, og den 8. januar nåede batterierne efter en anstrengende march frem til 

Feltre. Undervejs var 12 heste faldet fra af udmattelse (192). For dem havde de ugerne i Brenta-dalen været 

uendeligt hårdere end for menneskerne, da de hele tiden måtte præsterer meget og modsat næsten ingen foder 

fik. Selv den bedste bedst var nær slutningen af dens kræfter.  

Den 11. januar var også resten af Regimentet trukket ud af stillingerne ved Quero og var marcheret til Feltre, 

hvorfra yderligere tilbagetrækning skulle ske. 

Som allerede nævnt var Monte Tomba den side bjergryg, der skilte os fra de norditalienske sletter. Tempera-

turen i Quero bækkene var derfor ikke meget lav. Marchen til Felter strakte sig kun omkring 15 kilometer, men 

mens der i Quero havde været 4 eller 5 graders kulde, ventede der os i Feltre ikke mindre end 22 graders kulde. 

Naturligvis frøs, og vi bandede over, at de arme heste på grund af deres udmattelse ikke kunne bevæge sig hurti-

gere.  

Den 13. januar blev marchen genoptaget. Regimentet marcherede tilbage samme vej, som I. og II. Afdeling 

var kommet i begyndelsen af november, dvs. over Belluno til Vittorio. Alligevel havde denne march »det hele i 

sig«! Den var ikke netop særlig lang, det var en god vedligeholdt vej, men den gik hele tiden opad, og batterierne 

kom derfor kun langsomt fremad – og det gjorde netop marchen yderst anstrengende. Den 14. januar, den dag vi 

passerede Belluno, blev der til den 17 kilometer lange march brugt 10 timer. Efter to måneders besættelse af 

Belluno havde østrigerne kun formået at slå en enkelt bro – og endda kun med et spor – over Piave, hvad natur-

ligvis kostede betydelige forsinkelser og afstedkom megen misfornøjelse og forbandelser. Og når man ikke sad 

fast ved en bro, og når hestene var udhvilede og godt i gang, støde man med sikkerhed på en autokolonne. Veje-

ne var fuldstændig isglatte og køretøjerne havde jern-hjul; resultatet var, at køretøjerne skøjtede frygteligt frem 

og tilbage på vejen. Hvor ofte måtte et batteri ikke standse op, fordi et køretøj var gledet på tværs og med stor 

besvær igen måtte bringes flot. Glæden var derfor stor, da passet nord for Vittorio endeligt den 15. ved middags-

tid blev overskredet, og ved en betydelig lunere luft og ad ikke isglatte gik det langt hurtigere nedad.  

Om aftenen denne dag gik Regimentet i kvarter omkring Vittorio, og skulle den følgende morgen marcherer 

videre mod Pordenone (193). Så indløb imidlertid ordre til, at den tyske Jäger-Division, hvorunder regimentet 

var underlagt, som indgrebsdivision skulle forblive i nuværende kvarterer. Østrigerne forventede et fjendtligt 

angreb i omegnen af Segusana.  

Den 19. januar blev regimentet endnu engang trukket nærmere fronten og den 21. januar måtte der endda re-

kognosceres for stillinger. Glædeligt var det imidlertid falsk alarm, og da et angreb den 23. januar endnu ikke var 

iværksat, måtte Jäger-Division fortsætte marchen til et hvilekvarter.  

Vejen gik over Sacile den 25. og 26. januar til de endelige hvilekvarterer vest for Tagliamento. Regiments-

stab og I. Afdeling kom i kvarter i Arba, II. Afdeling uden Kolonne 1050 i Colle, Kolonne 1050 i Tefis, Stab III, 

7. og 8. Batteri ved Sabaldella, 9. Batteri og Kolonne 780 i Tefis. 

Den 26. januar afholdt regimentskommandør, Major v. Lochow, i regimentets stabskvarter en officerskonfe-

rence med følgende indhold: 

Anstrengende uger lå bag Regimentet. Nye anstrengelser ventede formodentlig i fremtiden. Ud over den ube-

tinget nødvendige rekreation af personel og heste, måtte derfor uddannelsen ikke glemmes.  

For første gang lod det her forsigtigt, at også en offensiv uddannelse skulle gennemføres. En offensiv lå altså 

indenfor mulighedernes ramme. Og her viste det sig først rigtig, hvor overordentlig stor indflydelse, tillid til 

fører har på enhedernes stemning og præstationer. Hvis i efteråret 1917, efter kampene ved Verdun, en officer 

eller artillerist ved regimentet var blevet spurgt, hvad han mente om en offensiv på Vestfronten, ville han med 

sikkerhed svaret: »Franskmænd og englændere kommer ikke igennem hos os, men hvis vi angriber, vil vi heller 

ikke komme igennem«. Gennem de resultater, Hindenburg og Ludendorff havde opnået, var tilliden til den øver-

ste hærledelse imidlertid blevet så urokkelig, at stemningen nu hurtigt slog om. Generelt hed det: Hvis Hinden-

burg og Ludendorff forventer at det lykkes, vil det også lykkes. Og selvom også den senere offensiven i virke-

ligheden mislykkedes, hvad der uden videre må indrømmes, er forfatteren til disse sider alligevel af den faste 

overbevisning, at offensiven ville være lykkedes og måtte lykkedes, hvis – der på de underliggende niveauer 

under den øverste hærledelse, til disposition havde været folk af samme støbning som Hindenburg og Luden-

dorff.  

(194) De første uger af hvilepausen blev udelukkende brugt på hvil og indretning af kvarterer og stalde. Fej-

ringen af Kejserens fødselsdag den 27. januar var en velkommen afbrydelse. Der var tilstrækkelig italiensk vin at 

købe, og derfor fejrede alle batterier på bedste måde denne dag, og mange et glas er formentlig drukket på, at 

man lykkeligt var sluppet ud af helvedet ved Quero. Regimentets officerer samledes denne dag i 6. Batteris kvar-

terer hos Hptm. Petersen, der med en sal havde den fornødne plads.  
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Denne dag ankom en transport på kun 30 nye mænd, selvom Regimentet manglede 200. men at der overho-

vedet kom erstatninger tydede i retning af, at Regimentet igen skulle anvendes på et betydende punkt. 

Efter otte dag i hvil begyndte uddannelsen. Den med rette så elskede »kanon-sport« kom igen til sin fulde ret, 

og frem for alt blev de nye maskingeværdelinger, der var tilgået batterierne, uddannet. På et italiensk skydebane 

ved Spilimbergo kunne der endda gennemføres uddannelsesskydninger. Kort fortalt blev alt det gennemført, der 

ganske vist hænger enhver frontsoldat ud ad halsen, men som er nødvendige for at genskabe den nødvendige 

enhedsfølelse i batteriet.  

Også den ædle ridesport blev udnyttet. Terrænet egnede sig fortræffeligt til gennemførelse af en rytterturne-

ring, og da hestene med rigelig foder ganske godt var kommet i orden igen, blev det besluttet at afholde turnerin-

gen den 6. februar, bestående af dressur, en let og en svær spring konkurrence.  

Efter hestene, blev det menneskernes tur den 10. februar. Her blev der afholdt en stor sportsfest, med 100 me-

ter løb og forhindringsløb var mellem de rigtige sportsgrene, mens sækkeløb og æselridning mere var beregnet 

på smidighed og på at fremkalde latteren. 

Af kantinepenge kunne der udloves talrige priser, og først sent på natten sluttede festen på dansegulvet. Ge-

nerelt var forholdet mellem den italienske befolkning og de tyske soldater godt. Dette viste sig også deri, at der 

foruden ved denne sportsfest flere gange blev afholdt danseaftener, og ad koner og piger syntes at føle sig godt 

tilpas hos de tyske soldater.  

(195) Hvileperioden var begunstiget af det bedst mulige vejr. Ganske vist nåede temperaturen om natten et 

godt stykke under 0 grader, men solen i dette sydlige område er allerede så kraftig, at man fra kl. 9 til 16 uden 

frakke kan ligge på jorden som os derhjemme først er dejligt i april eller maj.  

Mod slutningen af hvileperioden blev der afholdt øvelser i afdelingsramme og ligeledes med blandede enhe-

der, hvor også infanteri indgik. Den 11. februar blev der afholdt mønstring af kommandøren for Jäger-Division, 

generalmajor v. Dassel. I./24 gennemførte en ildledelsesøvelse, II./24 en øvelse som ledsageartilleri til et infante-

riangreb og III./24 en kamp-skarpskydning. den 13. februar kulminerede uddannelsen med en stort anlagt felt-

øvelse med en kombineret afdeling under Hptm.d.R. Hanebeck (2.,5. og 9. Batteri) sammen med Jäger-Regiment 

v. Bidra (Jäger-Bataillon 8, 20 og 21). Øvelsen bestod af en ildforberedelse mod en befæstet stilling med efter-

følgende »ild-valse« (springvist fremlagt skydning), bag hvilken jægerne gik til storm.  

Efterhånden bredte rygterne sig mere og mere om, at der på vestfronten forestod en større tysk offensiv, og at 

også den tyske Jäger-Division skulle deltage heri. Dagligt blev der gennemført større og mindre øvelser, og næ-

sten alle drejede sig om angreb fra stilling.  

Den 25. februar, efter næsten to måneders hvilepause, som regimentet hidtil under krigen aldrig havde haft, 

ankom marchbefaling til indladning i Grahovo. Som den første skulle II. Afdeling allerede samme dag afmarche-

rer. Den følgende dag forlod Regimentsstab og I. Afdeling, den 27. februar III. Afdeling deres hvilekvarterer. Og 

det var, som også himmelen mente, at vores skønne regiment burde forlade denne krigsskueplads, hvor den hav-

de vundet ny lauerbær, for at deltage i en offensiv, man i omfang og betydning ikke havde set siden 1914. På 

dagen for afrejsen begyndte det at regne, og på en måde som den, der har været i bjergene, ved hvordan der her 

kan regne. Dertil kom, at det med overgangen af Tagliomento endnu engang gik opad og dermed også igen lå 

serpentineveje på ruten, og jo længere man kom mod øst, blev flere og flere. I området omkring den gamle front-

linje måtte der hele tiden anvendes bivuak, da alle landsbyer i det omstridte Isonzo-afsnit var ødelagte. Alle disse 

omstændigheder gjorde marchen overordentlig besværlig.  

Den 2. marts nåede II. Afdeling efter at have passeret Spilimbergo, Udine, Cividale, Karfreit, Tolmein og 

Santa Lucia frem til banegården i Grahovo, hvorfra den allerede samme sag skulle transporters væk. På trods af 

de omfattende serpentine-veje, specielt ved Kneza, som på de forhåndenværende kort end ikke havde kunnet ses, 

nåede afdelingen rettidigt frem. Den modtog 7 dages forplejning til togturen, og efter en hurtig indladning, forlod 

toget banegården som altid mod ukendt mål. 

Den 3. og 4. blev Regimentsstab og I. Afdeling indladet, og om aftenen den 4. marts III. Afdeling, efter at de 

havde marcheret samme vej som II. Afdeling. Som transport togene satte sig 

i bevægelse og dermed endegyldigt forlod denne krigsskueplads, var der 

kun få i vognene, der ikke med glæde så tilbage på de fire måneders felttog i 

Italien.  
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(197) Transport togene bragte Regimentet ud af Østrig ad samme rute, som den i oktober 1917 var rullet mod 

den italienske krigsskueplads. I Klagenfurt, St. Feit, Selzeck, Bischofshofen og Salzburg var der pauser – men-

nesker blev forplejet, heste vandet. I Rosenheim overskred vi igen grænsen til Tyskland; samtidig blev forplej-

ningen væsentlig bedre.  

Turen fortsatte over Ulm og Freiburg til henholdsvis Banzenheim og Mülhausen, hvor der blev udladet. 

Dermed var Regimentet for første gang i det skønne tyske Elsass, og alle fandt det efter gæsterollen i Italien 

særlig dejligt, at indbyggerne talte vores modersmål og venligt modtog vore soldater.  

Underlagt Jäger-Division blev Regimentets enheder godt underbragt i landsbyer og skovlejre nord for Mül-

hausen. Man havde fornemmelsen af, at noget stort var forestående. Alle mumlede om den kommende store 

offensiv, men ikke en eneste vidste noget nærmere. Foreløbig var der igen masser at give sig til; under hvileperi-

oden i Italien havde det på grund af de manglende tyske etapemagasiner, ikke været muligt fuldstændigt at brin-

ge udrustningen af personel, heste og materiel i orden, hvilket nu var muligt. Desuden blev den uddannelse i den 

nyeste angrebstaktik, der var påbegyndt i Italien, nu ivrigt fortsat. Alligevel blev der imidlertid også tilstrækkelig 

tid til at helt og aldeles at more sig. Alle batterier arrangerede mindst en stor fest, og desuden blev der afholdt 

mange »privatfester« i mindre kredse. Knægtene nød det fuldt ud, for en gang skyld at kunne flirte og danske 

med tyske piger, og mange vil med glæde huske tilbage på de dejlige timer i denne skønne egn. Det var vel også 

som en særlig anerkendelse af Regimentets præstationer, at Major v. Lochow og Lt. v. Sydow blev befalet til en 

konference i det store hovedkvarter. Man ønskede her at høre om erfaringerne fra det italienske felttog (198). 

Deres fremlæggelse af enhedens glæder og sorger blev opmærksomt fulgt af Exzellenz v. Hindenburg og Luden-

dorff, der ønskede at udnytte frontenhedernes erfaringer under planlægningen af den kommende offensiv.  

Få dage senere kom nyheden om indledningen af den store tyske offensiv og de indledningsvise store resulta-

ter, som hidtil hverken var lykkedes englændere eller franskmænd under deres mange angreb, selvom de til rå-

dighed havde haft ulig større mængder af mennesker og materiel. ganske vist havde Regimentet, på samme måde 

som Jäger-Regimentet, måtte lade sig underrette af andre, og batterierne havde skudt sig ind fra deres anviste 

stillinger – men alle havde fornemmelsen af, at man snart ville kalde på os og lade os indgå i det store slag i vest.  

Den 28. marts kom der ordre til at batterierne straks skulle modtage 7 dages forplejning. De erfarne Vest-

front-krigere vidste, at dette betød et snarlig farvel til hviletiden. I sidste øjeblik fik Regimentet tilgang af et 

større antal officerer, og også bestanden af heste blev øget i et vist omfang. 

Den 30. marts begyndte indladningen. Turen gik over Strassburg – Saarbrücken – Sontz – Eupen - Her-

besthal – Namur – Bohein til Essigny-le-Petit, øst for St. Quentin, hvor fra den 1. april batterier og kolonner blev 

udlosset. Sammen med de øvrige dele af Jäger-Divisionen blev regimentet indkvarteret i landsbyerne i omegnen 

af Bohein. Ifølge befaling blev det bekendtgjort, at divisionen i første omgang var reserve for den øverste  hær-

ledelse i A.O.K. 18 område.  

At de forestående kampe ikke ville blive et andet Italien, derom gav nyhederne om det hidtidige forløb af of-

fensiv et tydeligt billede. Det var derfor stor spænding om, hvor vi i sidste ende ville blive indsat. Dagene fra den 

1. til 5. april bragt i første omgang march over Vermand – Villeveque – Mesnil, gennem de ødelagte områder fra 

Siegfried-tilbagetrækningen. De, der allerede i august 1914 havde deltaget i Regimentets fremrykning og dem, 

der med Regimentet havde kæmpet på Somme, kendte i forvejen den rige, venlige plet Vermand og hele omeg-

nen af St. Quentin. De forgangne 1½ års krig havde totalt forandret billedet! Huse var sprængt eller sønderskudt, 

haverne gået til grunde, markerne oprodet af tusinder og atter tusinder af granater. Og intet levende væsen mere 

som havde haft (199) et hjem i husene. Ganske vist vrimlede det igen med tyske soldater i alle stendynger, der 

engang havde været blomstrende landsbyer, men kun med besvær kunne de finde ly mod vejrliget i halvt sam-

menstyrtede kældre eller bag rester af mure, hvis de ikke havde fundet et tilflugtssted i en engelsk dækning. Her 

blev vores hærs fortjeneste for fædrelandet fuldt synlig: hvis den feltgrå mur ikke holdt mod fjendens stormløb 

under indsats af liv og helbred, ville på få måneder også Tyskland kunne se de forfærdende ødelæggende spor 

efter en krig.  

Regimentet blev liggende et længere stykke tid i området Eurchy – Fouchette – Dreslincourt. Her opstod alle-

rede de første tab ved kolonne 1050, der mistede 5 heste til flybomber. Herudover blev 9 mand og 2 heste såret.  
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Tiden fra den 5. april blev anvendt til yderligere uddannelse i de nyeste erfaringer fra offensiven, frem for alt 

samarbejdet med jæger-bataljonerne. Dag for dag blev desuden passage af skyttegrave og lignende hindringer 

indøvet, specielt ved II. Afdeling, der skulle tildeles jäger-regimenterne som stødbatteri.  

Den 25. april kom så ordren til fremrykning. Sammen med Jäger-Division overgik den til XI Armeekorps og 

sat i beredskab i området Caix – Guillaucourt – Winicourt. Her rasede kampene yderst heftig. Modstanderen 

ville for enhver pris forhindre, at tyskerne opnåede mere terræn i retning af det vigtige jernbaneknudepunkt i 

Amiens, og gennemførte rasende modangreb, der kostede store tab.  

Der fulgte et kort ophold i den såkaldte Romerlejr. Under opbrud herfra blev Kolonne 793 ramt af et ildover-

fald og led betydelige tab: 1 officer og 2 underofficerer blev hårdt såret, 7 mand lettere såret. Derudover blev 10 

heste slået ihjel og 3 såret. Så endeligt den 28. april modtog Regimentet ordre til den 29. og 30. at afløse 4. Gar-

de-Division i området Marcelcave – Wiencourt- Guillaucourt.  

Allerede under stillings indtagelsen opstod enkelte tab. De næste dage kostede imidlertid Regimentet tab i en 

størrelsesorden, som den ikke havde kendt til siden de værste dage på Somme.  

Stillingen, batterierne indtog om nætterne til 1. maj var fuldstændig ufærdige, havde ingen form for dæknin-

ger eller beskyttelse, og var fuldstændig indrettet til bevægelseskrig. Imidlertid var bevægelseskrigen (200) for 

længst gået over i stillingskrig. Den fjendtlige reaktion var tilsvarende, og dag for dag stadig kraftigere. Frem for 

alt beherskede fjende fuldstændig luften. Præcist som den franske offensiv langs Aisne 1917 for en stor dels 

vedkommende var mislykkedes på grund af, at vores fly havde været herre i luften, kom her vores offensiv til 

standsning, fordi forholdene var de præcist modsatte. På trods af alle ofre formåede vore fly ikke at stille noget 

op mod englændere og franskmænd. Ganske vist var de, som vi alle, vant til at kæmpe mod en talmæssig overle-

genhed; mod vore teknisk langt overlegne maskiner hjalp dog intet mod! 

II. Afdelings batterier blev ligeledes stillet til disposition for jæger-regimenterne, og for en dels vedkommen-

de placeret i den forreste grav som panserværn mod kampvogne, mens resten blev holdt i forspændt i reserve. 

Resultatet var, at denne afdeling havde store tab, ikke mindst fordi jæger-regimenterne stadig manglede indsigt i 

en egnet anvendelse af artilleri, og for tit sammenlignede det med indsættelsen af et maskingevær. På den måde 

mistede alene 5. Batteri, som den tvunget stod forspændt lige bag forreste linje, 19 heste til den fjendtlige ild. 

Først efter en indtrængende henvendelse fra batterifører lykkedes det at bedre disse forhold. Få dage senere blev 

så II. Afdelings batterier igen indsat som kampartilleri.  

I de første dage angreb fjenden næsten uafbrudt, dag og nat, i større eller mindre omfang, men hver gang blev 

han skudt sammen og afvist af de strålende kæmpende jægere med støtte var vores spærreild. En kraftig ild lå 

hele tiden over de bagved liggende områder og batteristillingerne – selv prodserne måtte rømme Romerlejren på 

grund af beskydning. Alle batterier havde store tab, og især de fremskudte observatører ved infanteriet havde det 

hårdt. Det blev arbejdet hårdt på at udbedre batteristillingerne for at skaffe bedre dækninger for personellet og så 

vidt muligt undgå tab. Men gennem de fjendtlige fly og balloners overlegenhed, blev det ene batteri efter det 

andet opdaget og skudt sammen, så det hele tiden var nødvendigt at finde nye stillinger. Og hver skift betød, at 

arbejdet på stillingen måtte begynde forfra, da alt tidligere arbejder havde været forgæves. Men hvad hjalp det? 

Menneskeliv er mere kostbar (201) end menneskearbejde, og derfor er næsten alle batterier en gang, flere to 

gange, måtte flytte indenfor nogle få uger. I hærberetningerne stod så højst: »delkampe ved Amiens« eller dette 

frontafsnit overhovedet ikke nævnt. Og alligevel krævede denne oversete stillingskrig lige så megen stille helte-

gerning og uselvisk pligttroskab som den italienske offensiv i de forgangne måneder, der for deres vedkommen-

de havde bragt megen ære og ringe fare. Først efter de sidste uger, hvor modstanderen kun havde fået en blodig 

næse og ikke havde opnået resultater mod den tyske Jäger-Division, blev der på denne front en smule roligere.  

Efter tre lange uger, i tiden fra 19. til 25. maj, blev Regimentet så endeligt afløst af divisions-regimentet fra 

108. I.D., der afløste vores Jäger-Division. Frigørelsen skete til at held med kun ganske få tab. Batterierne gik 

bivuak i området Chuignes – Chuignolles, og forblev her den 23. maj, hvor den længe savnede marchbefaling 

ankom til forskydning bagud, i første omgang til området ved Villeveque, så efter et kort ophold videre til Ham, 

og igen efter et kort hvil til omegnen af Freniches, hvor alle stabe og batterier den 3. juni kom i bivuak. Selvom 

denne tid ikke gav den samme rekreation som ugerne i Mulhouse, men alligevel kunne nerverne komme lidt til 

ro, og med god forplejning var anstrengelserne de forgangne uger hurtig glemte.  

I mellemtiden var der den 27. maj begyndt en ny tysk offensiv mellem Soissons og Reims, altså i det vel-

kendte terræn fra slaget langs Aisne. Og hvad der ikke var lykkedes franskmændene på tre uger, lykkedes for 

tyske tropper i ét forsøg: den franske front blev brudt. Den 3. juni stod de tyske tropper igen, som i de første 

dage af september 1914, på bredden af Marne! På den måde var der på begge sider af Noyon opstået en bule i 

fronten.  
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Da alle landsbyer i en omkreds af Freniches var overbelagt med tropper, og enhver lille skovstykke til det 

yderste var udnyttet til bivuak, måtte selv den mest tvivlende til sidst indse, at divisionen endnu engang skulle 

indsættes. Og sådan var det. Mellem Mondidier og Noyon, altså på højre side af Oise, skulle 7 tyske divisioner 

angribe for at gennembryde den franske front og presse ham tilbage til Compiègne, og dermed rette fronten ud.  

(202) I sammenhæng med sejrsmeldingerne fra Aisne og Marne steg spændingen blandt enhederne til det 

yderste. Disse dage bragte også meget arbejde, da en anvendelse under angreb krævede endnu mere præcise 

forberedelser ind indsats i forsvar. II. Afdelings batterier blev igen som stødbatterier fordelt på de angribende 

Jäger-Bataljoner, I. Afdeling stillede ledsagebatterier til jægerne, og kun III. Afdeling deltog med dens haubitser 

i artilleriforberedelsen.  

Denne skulle iværksættes den 9. juni kl. 1240. Mens III. Afdeling allerede havde været i stilling siden den 7. 

og I. Afdeling allerede i dage havde stået parat i deres beredskabsområde, rykkede II. Afdelings batterier først 

kort inden artilleri forberedelsen frem til deres omhyggeligt udvalgte pladser tæt bag infanterilinjen. At nå frem 

hertil var ikke helt enkelt, da vejene lå under fjendens forstyrrelsesild, og terrænet uden for vejene ufremkomme-

lig på grund af de mange granatnedslag.  

Den indgående rekognoscering lønnede sig imidlertid – stødbatterierne var punktlig og uden tab fremme på 

deres pladser. Nattens stilhed blev kun brudt af kort ildoverfald, som modstanderen, ikke alt for tit, sendte ned 

over trafikknudepunkter bag vore stillinger. Også fra tysk side faldt af og et et lag for ikke at gøre modstanderen 

mistænksom.  

Kl. 0030. Dyb stilhed og alligevel spændt afventning. Hvis modstanderen havde kunnet se ind bag vores lin-

je, havde de sikkert undret sig. Her og der og så et nyt sted flammede et lille lys op, lyste en kort periode og 

forsvandt så lige så pludseligt, som de var dukket op – som var i den skønne juni nat et utal af sankthansorme 

undervejs! Det var lommelygter i de dusinvis og atter dusinvis af stillinger, hvor skytterne for sidste gang kon-

trollerede indstillingerne. Delingsføreren kom for en sidste gang at forvisse sig om at kanonkommandøren havde 

de præcise skydetabeller, hvori det var fastlagt, hvilken type ammunition og hvor mange skud pr. minut, der 

skulle afgives under bekæmpelsen af det fjendtlige artilleri, hvor lang tids ildpause, og så hvor længe der skulle 

trommes mod fjendens infanteri. Batterifører kontrollerede endnu engang den præcise tid, der indenfor de sidste 

24 timer allerede tre gange var blevet angivet af armekorpset, for at sikre at der langs hele fronten (203) i selvs-

amme sekund ville sende de første jernhilsener gennem rørene.  

Kl. 0040! Og så lynede det fra hundreder og atter hundreder af rør af alle kalibre, var 7,7-cm feltkanon til 42-

cm mørser! Luften blev fyldt af en hylen og skrigen, som var helvedet brudt ud. Men denne gang skadede det 

ikke os, men franskmændene. Først blev artilleristillingerne taget under behandling og så druknede infanteristil-

lingerne i granater. Præcist kl. 0420 blev ilden lagt frem, og i selv samme øjeblik gik jægerne til angreb.  

Imidlertid var det fjendtlige artilleri ikke blevet nedkæmpet af gassen. Hvad der i begyndelsen kun blev anet, 

blev efter udsagn fra fanger hurtigt en kendsgerning: modstanderen var forberedt på vores angreb! Et stort antal 

fjendtlige batteri begyndte først nu at skyde, for ikke herigennem at blive afsløret! Vores angribende jægere blev 

derfor straks mødt med en kraftig artilleriild, der blev særlig ubehagelig ved en blanding af gas- og røggranater. 

Det betød derfor, at gasmasker måtte anlægges. Blot det at trække vejret gennem en gasmaske er særlig behage-

lig; nu måtte de endda anvendes under storm! Lige så ubehageligt var situationen ved stød- og ledsagebatterier-

ne, der jo skulle følge tæt efter jægerne for hurtigt at kunne indsættes i støtte. Det var ganske vist nu blevet dag, 

men en tæt hvid mur af naturlig og kunstig tåge forhindrede enhver observation. Forsøgte man at tage gasmasken 

af for bedre at kunne se og ånde, måtte man hurtigt hostende og prustende tage den på igen. Uden gik det ikke. 

Og fremrykningen skete jo ikke på en jævn landevej, men gennem et fuldstændigt sønderrevet terræn, hvor gra-

natkratere af enhver bredde og dybde lå tæt ved siden af hinanden. Men alligevel kom batterierne fremad. Gan-

ske vist var de fremsendte vejfindere forsvundet i tågen efter nogle få skridt, ganske vist forsvandt her og der en 

ammunitionsvogn eller en pjece ned i en grav eller i et granatkrater, hvorfra den først med hjælp fra alle måtte 

bringes flot, og ganske vist opstod der tab til den fjendtlige ild, men alligevel havde stødbatterier kort efter kl. 6 

overvundet den forreste fjendtlige grav. Dermed var det værste overstået, ikke mindst fordi den kære sol hurtigt 

fjernede den naturlige tåge og sigtbarheden dermed bedredes væsentligt. Også gasmaskerne kunne igen aflæg-

ges.  

(204) 4. Batteri var kl. 8 fremme i parken ved Plessies-de-Roye. Ganske vist var enkelte maskingeværer sta-

dig aktive her, men kunne imidlertid ikke standse angrebet, der gik videre. Jægerne var nået frem til højderne 

nord for Claude-Ferme, men først reorganiserer, da tågen havde bragt enhederne i stor uorden.  

Som 4. Batteri var det gået 6. Batteri, der havde haft de samme vanskeligheder under passagen af kraterom-

råderne, og hvoraf i første omgang kun en deling var trægt frem. Jægerne havde arbejdet sig frem til Gury – men 

fra landsbyen lød den ensformige takken af maskingeværer. Hurtigt blev en kanon bragt frem til infanteriets 
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linje. Jægerne hjælp med at bringe ammunition frem og hurtigt faldt det første skud. På 300 til 400 meters af-

stand blev enkelte MG-stillinger ryddet, og så kunne angrebet på Gury gennemføres med succes. Gury var fast 

på tyske hænder! Men allerede kort efter kom et modangreb. På grund af den korte afstand, kunne kanonen ikke 

skyde, men besætningen greb til håndvåben.  

5. Batteri fulgte med Jäger-Regiment 12 i anden linje. Også de øvrige af regimentets batterier trængte frem-

ad. Da disse ikke, som stødbatterierne, havde fået tildelt pionerer til overvindelse af terrænhindringerne, samle-

des de alle ved Lassigny, hvorfra den eneste vej gik gennem divisionens afsnit i retning af fjenden. Endnu lå der 

imidlertid ild over byen fra en række tunge franske batterier, så den ikke kunne passeres. III. Afdeling blev her 

kl. 8 igen underlagt Regimentet. Kort efter kl. 9 mindskedes beskydningen af Lassigny og kort efter var alle på 

vej mod fjenden.  

Terrænet, hvorigennem angrebet førte, var stærkt kuperet og gennemskåret af mange dale og slugte. De man-

ge skove og skovstykker, der dækkede bakker og dale, gjorde ikke angrebet let, men begunstigede forsvaret, hvis 

lokalkendskab til dette uoverskuelige terræn var af særlig stor betydning. Ikke desto mindre havde Jäger-

Regiment 13 arbejdet sig frem langs landevejen over la Motte. Til et angreb på Marenil-Lamotte var støtte fra 

artilleriet imidlertid nødvendig. I mellemtiden var Hptm. Alex med III. Afdeling nået Gury. Batterierne gik her i 

stilling og åbnede ild mod Marenil-Lamotte efter nærmere aftale med infanteriet. Efter en kort, kraftig artilleri-

forberedelse, gik jægerne til angreb og erobrede stedet.  

(205) Igen gik det fremad! Imidlertid viste den maskingeværild, der susede den rekognoscerende stab om 

ørene, at selvom den lavtliggende landsby Marenil-Lamotte var erobret, sat franskmændene stadig på de beher-

skende bakker ved St. Claude-Ferme og på alle sider af disse bakker. Alle disponible kanoner blev bragt frem og 

indsat. 3./24 og batterierne fra III. Afdeling virkede med godt resultat fra åbne stillinger og på korteste afstand 

mod de mange MG- og revolverkanon stillinger. Bakken, der vrimlede med franskmænd blev så grundigt renset, 

at der ikke længere lå infanteriild over den store landevej.  

I mellemtiden var også Jäger-Bataillon 11 til venstre igen gået frem til frontalt angreb på bakken ved St. 

Claude-Ferme. Først blev en kanon fra 4./24 bragt i stilling nord for gården, så hele batteriet. Også her var MG-

stillinger målet, men efter kort tid overgav disse til til jægerne: 20 mand og fem maskingeværer. Da Jäger-

Regiment 13 vandt yderligere terræn i retning af Maz, og dermed truede med at omringe franskmændene, røm-

mede han bakken og gik i tætte formationer tilbage mod bakkerne i syd. Observatørerne ved batterierne var 

imidlertid på deres poster, og ilden fra deres batterier rev store huller i det franske infanteri.  

Men heller ikke vore batterier gik ramt forbi. Allerede først på eftermiddagen kom en deling fra 6./24 under 

ild fra maskingeværer og havde store tab. Sidst på eftermiddagen slog så ild fra vore egne tunge batterier ned 

over Lamotte, der på grund af en fejltagelse igen blev taget under ild. Herunder blev i sær 3./24 hårdt ramt med 

tab af menneskeliv og af heste. Også batterier under III. Afdeling og 5./24 blev hårdt medtaget. For nogle timer 

var 3./24 endda ude af stand til at flytte sig.  

På trods af, at franskmændene var forberedt på vores angreb – hvilket er uden tvivl fastlagt – og på trods af, 

at han havde sat en mængde tung artilleri i stilling, havde vores Divisions angreb den første dag erobret 10 kilo-

meter. Om aftenen stod jæger-bataljonerne langs Matz efter at de også havde stormet Elincourt. Denne dag betød 

en præstation, som både jægere og vores regiment at hele hjertet kunne være stolte over! 

(206) Morgenen den 10. juni bragte ulykke til 4./24. Som stødbatteri var den fulgt jægerne til Elincourt, og 

havde tilbragt natten i to gårde ved denne landsby. Her blev den om morgenen overrasket af et ildoverfald af 

tungt fransk artilleri og led store tab. Da alle dens pjecer blev beskadiget, faldt den for de næste dage fuldstændig 

ud. 

I mellemtiden havde Jäger-Regiment 12 afløst Regiment 13 i forreste linje med opgaven at erobre en over-

gang af Matz. Hertil blev 5./24 under Lt.v. Sydow fordelt på bataljonerne i forreste linje. 1. Deling kørte frem i 

åben stilling, hvorfra den kunne nedkæmpe et fjendtligt batteri, der på samme måde var kørte frem i åben stilling 

for at beskyde Margny og overgangene over Matz. Hptm. Eichmann bragte en kanon fra 6./24 i stilling ved Cha-

teau Manois, og nedkæmpede herfra på afstande af 150 til 200 meter en række maskingeværer, der sinkede jæ-

gernes overgang. Ved middagstid var dele af jægerne over Matrz, og efter en kraftig artilleriforberedelse, hvori 

de øvrige batterier deltog, blev Vandelincourt og Vignemont erobret.  

Om aftenen den 10. juni forløb jægernes forreste linje omkring sydkant Vignemont til sydkant Marest-sur-

Matz. Men disse terrængevinster havde været langt vanskeligere end dagen tidligere. Franskmændene sad på 

højderne syd for Matz og kunne herfra se hele området nord for den lille flod. Han havde ligeledes kunne indsæt-

te friske tropper i kampen, mens jægerne havde lidt store tab og var trætte. Også vore batterier havde fået den 

nye situation at mærke – også disse havde haft betydelige tab i dagens løb.  
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Den 11. skulle de stærkt befæstede og pigtråds indhyllede skovdækkede højder nord for Villers-sous-Loudun 

erobres, men det blev hurtigt fastslået, at dette ikke var muligt uden en grundig forberedelse. 5./24 og 8./24 hav-

de i mellemtiden krydset Matz og gået i stilling ved Vandelincourt. Navnlig 5./24 kunne, delvist fra åbne stillin-

ger, med stor succes indsættes mod besværlige maskingeværer.  

Den 12. skulle angrebet gentages. Som på offensivens første dag, var en præcis ildvalse udarbejdet, og batte-

rierne fulgte den også – men alligevel kom jægernes angreb ikke (207) fremad og kostede store tab. I det stærkt 

befæstede skovområde krævede det ganske enkelt en længere ildforberedelse for virkeligt at gøre stillingen 

stormklar for jægerne.  

Den 13. juni bragte ingen kamp og endeligt kom befalingen til, at angrebet skulle indstilles. Stillingskrigen 

begyndte igen. Spærreild blev igen omhyggeligt fordelt, og batterierne gik i stillinger, der var egnede til længere 

ophold. De dele af Regimentet, der var syd for Matz, blev igen trukket tilbage på nordsiden.  

Dagene frem til den 17. juni viste efterhånden det vante billede fra stillingskrigen. Mens der i første omgang 

var en række fjendtlige batterier, der skulle stedfæstes, og med direkte observation have deres »bekomst«, var 

det primært den hyppige trafik på de bageste veje, der blev observeret og beskudt. Senere efter nogle dage ind-

trådte så endnu en af de sædvanlige sider af stillingskrigen: »den tomme slagmark«. Imidlertid var fjendens 

artilleri desto mere aktiv, og bortset fra beskydning af veje og infanteristillinger, blev også vore batteristillinger 

planmæssigt beskudt. Voldsomst gik det ud over 7./24. 

Den 17. juni blev regimentet med denne af den tyske Jäger-Division, afløst. Batterierne først over Guiscard 

til Behericourt, og kom her i kvarter. Dagene frem til den 24. juni bragte videre march til hvilekvarterer på den 

anden side den gamle Siegfried-stilling, der var god og bekvem. 

Dermed havde den første offensiv, regimentet havde deltaget i på den vestlige krigsskueplads, bortset fra de 

stormende første måneder af verdenskrigen, fundet sin afslutning. Den var gået anderledes end dengang, og 

havde kostet langt større ofre i blod og liv. Selvom smerten over tabet af mange gode kammerater og venner, og 

mange elskede heste, fyldte hjertet, var der på den anden side også en følelse af stolthed over den ydede præsta-

tion. Hvis Italien og kampene foran Amiens allerede havde bundet Regimentet og de tapre jægere i et bånd af 

gensidig tillid til hinanden, blev denne i høj grad forstærket af de forgangne dages angreb. Jægerne blev efter 

starten på angrebet sparet mange ofre, når det ledsagende batteri for evigt standsede de fjendtlige maskingevæ-

rer. Hverken Division eller jægerne var tilbageholdende i deres anerkendelse. Således lod (208) Garde-Reserve-

Jäger-Bataillon sit stødbatteri tilskrive som følger: 

 

Til 4. Batteri F.A.R. 24 

Efter afsluttede kamphandlinger udtaler bataljonen til batteriet for dens fremragende støtte un-

der de forgangne træfninger med et Jæger-Tak. Den retter samtidig en varm deltagelse i det tapre 

batteris tab. Garde-Jægerne hober også i fremtiden at kunne tilkæmpe sig yderligere succes med 

»deres« batteri.  

Frhr. v. Wangenheim 

Major og Kommandør 

 

 

Efter en kort hviletid, der blev anvendt til nyudrustning og sammensætning af batterierne, kom allerede den 

26. juni igen ordre til, at Regimentet den 29. og 30. skulle indlade i Etreux og Lespuilles. Igen var det store 

spørgsmål: Hvorhen? Imidlertid blev ansigterne fladere efterhånden som transporttogene kørte over le Chaeau – 

Maubeuge – Liege ind i Tyskland og over Eupen – Trier – Saarburg – Saarbrücken til Mülhausen. Her fandt 

udlosning sted den 1. juli. Hele Regimentet kom i kvarter i og omkring Mülhausen.  

Dette udløste naturligvis almindelig glæde, og selvom også de forgangne kampe med deres tab i mennesker, 

dyr og materiel nødvendiggjorde et større arbejde for at gøre batterierne hurtigst muligt igen kunne blive ind-

satsklare, så blev der dog tilstrækkelig tid til at feste. Og i dette var Regiment 24 stor! Næppe var batterierne fra 

det »tætte svineri« nået i gode hvilekvarterer før den første fest løb af stablen – en naturlig følge af lettelsen over, 

at endnu en indsats var overstået uden at det havde kostet den enkelte liv og førlighed.  

Den 10. juli blev Regimentet for dens præstation under den sidste offensiv, foruden en lang række Jernkors, 

tildelt de første »Hausorden von Hohenzollern«, hvormed Hptm. Alex, Hptm. Eichmann og Lt.v. Sydow blev 

udmærket.  

Hurtigt gik 14 dage med hårdt arbejde og talrige fornøjelser. Den 11. juli kom meddelelsen midt i den beha-

gelige stemning: Indladning – regimentsstab afgår allerede i morgen. 
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Den 12. juli blev Regimentsstab med et forkommando og en kolonne indladet; få dage senere, mellem den 

17. og (209) 19. juli fulgte afdelingerne. Efter to dages transport nåede Regimentet Belgien i Bergheim, Ave-

ighem og Anseghem, hvor batterierne blev udlossede. Den videre march gik i retning af Lille og Roubaix.  

Allerede ved udlosningen bemærkede vi, at Regimentet endnu engang var ankommet til et »offensiv-

område«. Store troppeansamlinger fyldte landsbyerne, og på vejene var utallige autokolonner undervejs.  

Batterierne fik også andet at vide her. Hærberetningerne fortalte, at vi i Marne-buen og i Champagne havde 

angrebet over en bred front. Ud fra de nævnte byer fremgik imidlertid, at vi kun havde opnået nogle få kilome-

ters fremrykning, og dem, der forstod også at læse mellem linjerne på hærberetningerne, stod det klart, at kam-

pene havde været meget hårde og havde kostet store tab. Den 18. juli var så franskmændene endda selv gået i 

offensiven på vestsiden af Marne-buen syd for Soissons, og havde, igen ifølge hærberetningerne, indledningsvis 

opnået store resultater gennem »indsættelsen af store kampvognsstyrker«.  

Da disse små, bevægelige fæstninger af stål, for første gang dukkede op på den engelske front mod slutnin-

gen af Somme-slaget, havde deres succes allerede dengang været ret betydelig. Det var mindre på grund af ilden 

fra deres maskingeværer, men mere på grund af deres psykiske virkning og deres evne til at passerer selv de 

bredeste skyttegrave og til at passerer eller nedtrampe pigtrådshindringer, hvorved de kunne åbne stormveje for 

det medfølgende infanteri. De var immune overfor gevær- og maskingeværild, og ligeledes overfor enkelte 

håndgranater. Kun en fuldtræffer fra artilleri kunne sætte dem ud af spillet. Så kom året 1917, hvor for første 

gang under slaget ved Cambrai, store mængder af kampvogne blev indsat på engelsk side. Endnu engang var de 

første resultater store, men på grund af omfattende indsat af vores artilleri og vores infanteris dygtighed, der 

havde mistet deres rædsel for disse uhyre, var det lykkedes at generobre halvdelen af det tabte terræn. Også un-

der det store slag i vest – vores martsoffensiv – var kampvogns styrker dukket op, men var, hvor de viste sig, 

næsten totalt blevet nedkæmpet af infanteriets ledsagebatterier. Imidlertid havde vi dengang næsten hele tiden 

været under angreb – nu var det vores modstander, der var angriberne. Og som angrebsinstrument, til at bane 

vejen, var kampvognen en fremragende (210) våben, og var den udslagsgivende faktor i det store omspring i den 

militære situation, der begyndte den 18. juli. 

Frem til 1918 havde franskmændene og englænderne altid indledt deres store angreb med daglange, efter 

1917 ugelang artilleriforberedelse. De havde derved fordelen af, at alle vore skyttegrave var jævnet med jorden 

af granater og miner, og også den stærke og bredde pigtrådshindring var ødelagt. Også vore batterier blev flere 

gange lagt under en timelang virkningsskydning med tunge kalibre. Modstanderen troede, at vores infanteri og 

artilleri var så mørbanket af den djævelske beskydning, at deres infanteri ikke ville møde modstand. Herved 

havde de uden tvivl overset: for det første, at tyske nerver kan udholde rigtigt meget, så vores infanteri også efter 

beskydningen stadig opførte sig heltemodig og sejt forsvarede hver eneste meter jord, og for det andet: når mod-

standeren også i løbet af dagen ødelagde halvdelen af vore pjecer i vore batterier, kom der hver nat nye frem i 

stillingen, og næste morgen var batterierne igen operative. Altså kunne også vore batterier møde hans angreb 

med godt resultat. Derudover havde vores foresatte myndigheder under den lange fjendtlige artilleriforberedelse, 

tilstrækkelig tid til at trække tropper frem til den truede del af fronten. Fjenden var derfor aldrig opnået mere end 

de indledende resultater.  

Så kom vores offensiv i 1918. Vi havde lært af modstanderens fejl, og Hindenburg og Ludendorff ville netop 

udnytte overraskelsesmomentet. Alle disponible batterier, hvert eneste minekaster-kompagni, blev truffet frem til 

det valgte angrebsafsnit. Her slog i tre timer et skybrud af granater og mine ned over de fjendtlige infanteristil-

linger, mens artilleristillinger blev lagt under gas, og inden modstanderen så sig om, var vores infanteri inde på 

livet af ham. Det var på den måde, at de hidtil i verdenskrigen uhørte resultater blev opnået under marts- til maj 

offensiven. Allerede på Matz havde offensiven ikke opnået de samme resultater, og offensiven ved Reims var på 

forhånd blevet afsløret for modstanderen af en tilfangetagen tysker, hvilket uantasteligt fremgår af franske kilder.  

Modstanderen havde nu på deres side lært af os! Og de kunne udnytte overraskelsesmomentet bedre, end vi 

kunne. Enhver tysk offensiv krævede ugers forberedelse (211) før de nødvendige millioner af granater kunne 

bringes frem i stillingerne under den yderste udnyttelse af de eksisterende kolonner. Derimod stod der for mod-

standeren en ubegrænset arbejdsstyrke til disposition fra alle verdens lande, hvilket gjorde ham i stand til at træf-

fe de samme forberedelser samtidig på flere steder. Og så disponerede han i 1918 over flere tusinder af kamp-

vogne. De rykkede frem foran det angribende infanteri og knuste alt, hvad der måtte være af hindringer. Hverken 

vi eller vores modstander var i stand til på 3 til 4 timer at ødelægge en bred pigtrådshindring gennem artilleribe-

skydning, men mens vore dygtige infanteri selv måtte bane vej under store ofre, kunne Tommy eller franskman-

den uhindret og hurtigt følge bag deres kampvogne frem til vore grave.  

Også vores øverste hærledelse havde til fulde indset betydningen og vigtigheden af kampvognene. Imidlertid 

havde vores industri næsten siden slutningen af 1916 måttet arbejde dag og nat for at fremstille krigsmateriel, og 
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var ikke længere i stand til også at fremstille kampvogne i større stil ved siden af uhørte antal af granater og 

tusinder af artilleripjecer til den gigantiske kamp. Den tyske industri alene havde ganske enkelt ikke samme 

ydelsesevne som den samlede engelske, franske og amerikanske industri. Hærledelsen havde derfor måttet be-

grænse sig til at stille våben til disposition for tropperne, der kunne bekæmpe kampvogne. Infanteriet havde 

modtaget et panserværnsgevær, hvis skud kunne gennemtrænge disse ståluhyre. Desuden havde feltartilleri-

batterier fået tildelt opgaven at bekæmpe kampvogne ved at sætte enkelte kanoner i stilling tæt bag infanter lin-

jen uden forspand, mens forspændte delinger stod længere tilbage. 

I det første store kampvognsslag i 1918, hvor der netop den 18. juli blev sendt flere hundrede franske kamp-

vogne mod vores linje, viste disse forholdsregler sig ikke tilstrækkelige. At det franske angreb desuden ramte 

udmattede og nedslidte divisioner, var vores særlige uheld.  

Hvis det lykkedes franskmændene på dette sårbare sted, at opnå betydelige terrængevinster, ville de kæm-

pende tyske styrker syd for Aisne være fortabte. Nye divisioner blev derfor indsat i kampen, og det lykkedes at 

bringe det fjendtlige angreb til standsning. 

(212) Men til hvilken pris! Vores regiments lette kolonner havde i dagevis været beskæftiget med at bringe 

ammunition frem i de stillinger, der efter planen skulle deltage i den tyske offensiv i Flandern. Også batterierne 

var allerede i march mod fronten, da alt på ordre fra den øverste hærledelse blev standset og sendt på march 

tilbage til Dottignies. Som vores division gik det mange andre, og det blev for flere klart, at slaget ved Soissons 

krævede så mange tropper, at vores øverste hærledelse ikke gennemførte den planlagte offensiv i Flandern. Der-

med var det for første gang lykkedes vores modstandere at foregribe vores handling, som vi hidtil havde gjort det 

overfor ham; vi var efter offensiven igen tilbage i defensiven, i forsvar, hårdt trængt.  

den 24. juli var regimentet og Jäger-Divisionen indladet og ankom den 25. til Aulnoy-sous-Loan efter en 

transport over Tournay – Mons – Aulnoy – Hirson. Efter et kort ophold i overfyldte kvarterer ved Terny-Sory, 

gik divisionen den 1. august i stilling nord for Soissons. Batterierne rekognoscerede for og gik i stilling syd for 

Clamecy og nord for Cuffies. Den fjendtlige kontraild var i første omgang endnu ringe.  

Selvom hovedmodstandslinjen allerede lå nord for Aisne, havde jægerne stadig et brohoved syd for Soissons. 

Dette var mål for det første franske angreb. Fjenden angreb første gang om aftenen den 4. august, men blev af-

vist af et modangreb. Vore afdelinger bidrog herunder først med spærre- og virkningsskydinger, og afspærrede 

indbrudsstedet under modangrebet. Den 5. forsøgte modstanderen sig på ny, men blev igen afvist. Siden angreb 

han ikke mere i større omfang. Takket være de strålende observationsforhold kunne batterierne meget tit rette 

store skader mod fjendens kraftige trafik bag fronten. I øvrigt forløb dagene frem til den 16. august forholds-

mæssig rolig.  

I mellemtiden var der indtruffet en begivenhed, der endegyldigt pressede os i forsvar. Den 8. august angreb 

franskmænd og englændere over en bred front ved Amiens, og igen var det lykkedes gennem indsættelsen af 

store mængder af kampvogne at opnå betydelige resultater. Hvad der i årene indtil 1918 i ugelange offensiver 

ikke var blevet opnået – en terræn gevinst på mere (213) end 3 til 4 kilometer, lykkedes nu ved hjælp af kamp-

vogne. Og noget andet, der var værre end fjendens terrængevinster, havde vist sig under dette slag. For første 

gang var det blevet tydeligt, at den tyske hær ikke længere var homogen i indstilling. Det panisk flygtende infan-

teri fra en stillingsdivision havde mødt de fremad hastende dele af en indgrebsdivision med tilråbt, der berettige-

de kunne give bekymringerne for krigens udfald: »Krigsforlængere og skruebrækkere«.  

Men om alle dette fik Regimentet i første omgang intet at vide; kampene ved Soissons rummede sine egne 

sorger.  

Den 17. august kom der pludseligt ordre til, at Jäger-Divisionen skulle afløses af Gadekavallerie-

Schützendivision. Om natten mellem 17. og 18. august kom de førte pjecer ud af stillingerne og med det samme 

sat i beredskab i området Pont-St.Mard – Crecy-le-Mont – Leuilly, da der forventedes et angreb et godt stykke 

nordligere end det nuværende divisionsafsnit. Efter ordre fra division blev afdelingerne sammensat på følgende 

måde:  
 

I. Afdeling – 1., 2., 7. Batterie og 1.M.K. 793 

II. Afdeling – 4., 5., 8. Batterie og l.M.K. 1050 

III. Afdeling – 3., 6., 9. Batterie og l.M.K. 780 
 

Grunden hertil var, at divisionen som indgrebsdivision skulle anvendes i tre grupper over en bred front. II./24 

rykkede med Jäger-Regiment 12 til Montecouve, underlagt 53 I.D.; III./24 marcherede til Leuilly og var her med 

Jäger-Regiment 13 underlagt 14. I.D.; I./24 med Jäger-Regiment 13 blev sendt frem til Guny, hvor de var under-

lagt 222 I.D.  

Allerede den 19. lå en voldsom trommeild over de tre divisioner, og den 20. august kl. 10 startede det vente-

de angreb. Det viste sig hurtigt, at de i forreste linje indsatte regimenter ikke var i stand til at fastholde stillinger-
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ne, og som det blev tydeligt, at fjenden havde opnået betydelige resultater og for en dels vedkommende allerede 

havde erobret artilleri-beskyttelseslinjen, trådte jægerne an til modangreb. Imidlertid havde hvert regiment et helt 

divisionsafsnit som ansvarsområde! Som allerede nævnt var afdelingerne fordelt på jæger-regimenterne, der igen 

havde fordelt dem på bataljoner. Så gik det fremad. Delinger og batterier fulgte tæt efter og forsøgte at skyde 

vejen fri for de angribende jægere. 1. Deling fra 4. Batteri kørte syd for (214) Bagneux frem i åbent stilling og 

bekæmpede med godt resultat de fjendtlige infanterikolonner, der gik frem syd for Vezaponin.  På trods af al 

tapperhed og opofring var det imidlertid begrænset, hvad jægerne kunne generobre.  

Kampene rasede frem og tilbage hele dagen, men i det mindste lykkedes det at forhindre fjenden i at opnå 

yderligere resultater. Natten bragte hektisk aktivitet, da det drejede sig om at genskabe orden i enhederne. Spær-

reild blev udarbejdet og om gennemført om morgenen.  

Den 21. august bragte efter mindre træfninger først om aftenen igen større angreb, der dog af de to sydligste 

divisioner fuldstændig blev afvist. Da modstanderen ved den nordligste division havde opnået resultater, kom 

der i løbet af natten ordre til tilbagetrækning. Ordren nåede først batterierne kl. 4, og skulle være gennemført kl. 

6. Vizewachtmeiste Gütschows kanon fra 6./24 var ved Jäger-Bataillon 1 placeret meget langt fremme, og batal-

jonskommandøren, der ikke forventede at kunne gå tilbage rettidigt, fik tilladelse til at sprænge den. Det lykke-

des imidlertid Kanonier Lohmann og Kahl, der var kendt i batteriet som gode løbere, lige før kl. 6 at bringe 

prodsen frem, så det lykkedes at bjærge kanonen. Værre gik det 4./24. Den nåede ikke at få dens prodser frem, 

og måtte derfor manuelt trække dens kanoner 5 kilometer tilbage for at de ikke skulle falde i fjendens hænder. 

Herunder ble de i sand våbenbroderskab hjulpet af jægerne.  

Ved I. Afdeling, den nordligste, blev to officerspatruljer sendt frem for at konstaterer, om fjenden allerede 

var fulgt efter. Lt. Engelhards patrulje faldt herunder i fjendehænder. Den anden (Lt. Müller) fastslog, at mod-

standeren allerede havde nået Oise-Aisne-Kanalen kl. 16. Med alt hast skulle batterierne igen gå i stilling som 

der indløb befaling om, at Jäger-Division samlet skulle afløse en anden division. At alt gik godt under denne 

forhastede tilbagetrækning gik godt, var et mirakel. 

II. Afdeling blev i dens stilling, mens I. og III. Afdeling i to dage blev trukket ud forud for en ny indsættelse. 

Den 23. august angreb fjenden igen og trykkede linjen endnu et stykke tilbage. Den 24. august var igen hele 

divisionen i stilling. Også denne dag angreb fjenden i større eller minder omfang, og på begge sider drønede 

kanonerne uafbrudt. Hertil kom, at der var daggry til solnedgang snesevis af fly svirrede i luften og kastede deres 

bomber på (215) alt levende, der viste sig. Storkamp! Regimentet havde store tab under disse kampe.  

Den 25. august kom så igen et større angreb langs hele fronten efter en time lang artilleriforberedelse. Det 

opnåede kun få terrænvindinger. Under kampen faldt desværre 6./24 panserværnskanon og dens tapre mandskab 

og den dygtige Vizewachtmeister Gütschow i fjendens hænder, da de på grund af den fjendtlige røg ikke opda-

gede, at fjenden var nået ind i ryggen på dem.  

Om aftenen skulle højre nabodivision generobre dens hovedmodstandslinje og i tilslutning hertil også jæger-

ne. I en time trommede vore batterier, men det tyske angreb stødte sammen med et fransk, og ingen af siderne 

kunne opnå resultater. Hele natten var artilleriilden fra begge sider betydelig. Den 26. august forløb derimod 

nogenlunde rolig. Også modstanderen havde lidt hårdt den 25.  

Om aftenen den 26. august indtil ordre til afløsning af Jäger-Divisionen. Om morgenen den 28. marts kom de 

sidste delinger af batterierne ud af deres stillinger og samlet med Regimentet i en kort pause nord for Marle. 

Disse få dages hvil var velfortjent. Divisionen havde været indsat i fire uger, og de sidste 10 dage havde bragt de 

værste sider af stillingskrigen. Det havde kostet store ofre, og for første gang havde Jäger-Divisionen – om end 

ikke i større omfang – måtte afgive terræn til de angribende franskmænd.  

I løbet af denne pause afgav 1. og 5. Batteri deres veltjente Feldkanone 96 n./A, hvoraf enkelte havde tjent 

dem siden de første dage af krigen. I stedet modtog de den nye Feldkanone 96/16. Ganske vist var den tungere 

end de gamle, men havde også en væsentlig bedre ydelse.  

Mandskabet var dårligt udsovet og udrustningen nødtørftig soigneret, før den 2. september der atter kom or-

dre til fremmarch mod fronten, hvilket dog først kunne lade sig gøre den 3, da største delen af hestene endnu var 

undervejs for at hente de nye våben. Den 3. til 5. september var marchdage og førte regimentet til omegnen af 

Esnes og Selvigny syd for Cambrai. Dagene 5. til 11. september gav endeligt en smule ro – ganske vist i dårlige 

kvarterer og ofte forstyrret af fjendtlige bombenedkastninger og fjern ild, men alligevel dog på en måde behage-

lig forhold, som efter de store anstrengelser (216) under de sidste kampe og marcher, blev fundet særlig behage-

lig. Den 12. september kom så ordren til at afløse 87 I.D., der under kampe i omegnen af Gouzeaucourt havde 

haft store tab. Efter en omhyggelig rekognoscering af de forreste stillinger den 11. og 12. september gik batteri-

erne om natten 12.-13. og 14.-15. september i stilling ved la Vaqurie. Halvdelen af 5./24 forblev som forspændt 

ledsagedeling i et stenbrud syd for le Pave. Også en del af de øvrige batterier måtte efterlade deres hestespan ved 
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Le Pave, for til enhver tid at kunne sættes ind mod gennembrudte kampvogne. Også her viste kampvognenes 

indflydelse på vores forholdsregler. Hidtil under storkampe havde prodser og kolonner ganske vist om natten 

under kraftig fjendtlig beskydning, måtte bringe ammunition frem til batterierne. Modsat havde de om dagen 

fundet den nødvendige ro for mandskab og heste i rimelige underbringelser i lejre udenfor fjendens rækkevidde. 

Fra dette tidspunkt i Regimentets indsats og til slutningen af krigen, måtte også batteri prodser og regimentets 

kolonner udholde anstrengelser og yde præstationer, som på intet tidspunkt tidligere under krigen. Kørsel med 

ammunition i den mørke nat ad dårlige veje og under hyppige fjendtlige ildoverfald, havde aldrig hørt til de mest 

behagelige i tilværelsen, men alligevel havde denne tjeneste hos artilleristerne i stillingerne været anset som 

attråværdig, netop fordi det generelt var mere behagelig og risikofrit. Det var nu endegyldigt forbi! Præstationer-

ne ved prodser og kolonner var fuldt ud lige gyldige med de skydende batterier, og tabene blandt kuske og heste 

taler deres tydelige sprog om risiko og den morderiske ild, de måtte lade gå hen over sig.  

Allerede den 13. september fulgte hårde angreb. Allerede fra tidlig morgen bearbejdede fjenden under enormt 

forbrug af ammunition, den forreste infanteristilling. Kl. 17 fulgte så angrebet. Efter at dette var brudt sammen i 

infanteri- og artilleriild, fulgte en ny trommeild og kl. 19 kom et nyt angreb. Gennem en rettidig indsat og præ-

cist liggende spærreskydning fra batterierne, blev også dette angreb i alt væsentlighed afvist. Hvor det var lykke-

des fjendtligt infanteri at trænge ind i hovedmodstandslinjen, blev de igen kastet ud af modangreb fra de uover-

trufne jæger-bataljoner.  

Fra 14. til 17. september fulgte kun mindre angreb, tilsyneladende (217) for at konstatere, om jægerne på 

grund af den uafbrudte kraftige beskydning, stadig ikke var blevet møre. Alle forsøg blev dog totalt afvist. Det 

samme skuespil opførtes i disse dage langs hele armeens front, og på steder kunne stillingen på tysk side ikke 

fuldstændig fastholdes.  

Den 18. september fulgte endnu et storangreb. Fra de tidlige morgentimer lå en kraftig trommeild over hele 

armeens front. For at forstærke virkningen blev batteristillinger lagt under gas, og hele området var indhyllet i en 

uigennemsigtig grå sky fra røggranater. Kl. 0830 kom melding om, at angrebet i eget divisionsafsnit, hvor også 

de frygtede kampvogne var indsat, var brudt sammen i artilleri- og M.G.-ild.  

Ikke helt så gunstig var situationen ved nabodivisionen. Her var fjenden brudt ind i hovedmodstandslinjen og 

truede jægerne med at omgå flanken. Ilden blev straks lagt over til dækning af venstre flanke, og batterierne 

kunne i en periode, hvor regnen slog røgen ned, lægge de fremrykkende fjendtlige kolonner under en direkte 

observeret, effektiv ild. Fangne engelske officerer gav kraftig udtryk for deres respekt for Jæger-divisionens 

præstation: det var de bedste tropper, de hidtil havde mødt, og fangne engelske soldater fortalte, at engelske 

enheder flere gange havde vægret sig mod at angribe jæger-divisionen.  

Da det blev aften var modstanderen foran vores front totalt slået tilbage. En succes, der foruden af jægernes 

tapperhed, i væsentlig grad kunne tilskrives den højst anerkendte støtte fra artilleriet. Denne dag blev der alene af 

Regimentet afgivet næsten 10.000 skud, og kun den, der som artillerist har stået ved en kanon, eller som kusk 

har bragt ammunition frem, ved, hvad det alene kræver af fysisk præstation.  

Den 19. fortsatte angrebet. Ganske vist lykkedes det modstanderen en tid at bryde ind i hovedmodstandslin-

jen, men i en forbilledlig samvirke mellem infanteri og artilleri, havde jægernes modangreb inden aften fuld-

stændig kastet fjenden tilbage.  

Mellem den 20. og 27. september angreb fjenden konstant højre og venstre nabodivision og pressede dem 

skridt for skridt tilbage. Ved jægerne selv fulgte intet angreb. Modstanderen kastede dog (218) dagligt tusinder 

og atter tusinder af spræng- og gasgranater mod artilleri- og infanteri stillinger, så denne tid bragte store tab, og 

desuden som resultat af den manglende hvile, var stærkt udmattende på personel og heste.  

Den 27. september var igen en storkamp dag. Igen trommede modstanderen time efter time mod infanteri- og 

artilleristillinger og fyldte hele området med gas og røg. Den 18. gik hovedmodstandslinjen ved venstre nabodi-

vision tabt – i dag blev højre nabo gennembrudt. Da vore døds trætte jægere stadig efter 14 dages hårde kampe 

totalt havde fastholdt deres stillinger, var divisionen nu omgået på begge sider. To kampvogne, der brød igennem 

ved Jäger-Bataillon 11, blev ødelagt af 6./24. Engelske modstandsreder, der var blevet i vores hovedmodstands-

linje, blev fjernet gennem en forbilledlig samvirke af alle våbenarter.  

Batteriernes opgaver blev hele tiden vanskeligere; de måtte ikke kun holde fjenden fra livet af jægerne langs 

fronten, men samtidig også dække divisionens højre og venstre flanke. Selvom der var roligt langs vores egen 

front, truede faren på højre flanke – og når denne var fjernet, var truslen flyttet til venstre. Batterierne var derfor 

hele dagen i uafbrudt aktivitet, og endnu engang nåede Regimentets ammunitionsforbrug næsten 10.000 skud.  

Som følge af terræntabet til højre og venstre, befalede generalkommandoet en tilbagetrækning af hele kamp-

fronten med omkring 3 kilometer. En del af batterierne foretog stillingsskifte, mens resten, der hidtil havde været 

placeret længere tilbage, nu rykkede tæt på fronten. Stillingsskiftet skete uden større problemer, og ved daggry 
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havde modstanderen ikke bemærket tilbagetrækningen. Først omkring kl. 9 begyndte han forsigtigt at følge efter 

foran Jäger-Divisionen. Imidlertid var artilleriet på deres poster, og hvor fjenden viste sig, slog lag fra vore batte-

rier ned. Fjenden indstillede herefter en tid deres fremrykning; først omkring kl. 12 pressede han på mod jernba-

nedæmningen mellem Villers-Plouich og Gouzeaucourt. En større koncentration omkring førstnævnte landsby 

blev af 9./24 lagt under en virksom ild. 8./24 bekæmpede med succes et i åben terræn stående batteri og 3./24 

ramte en fjendtlig afdeling under indretning ved Beaucamp.   

(219) Da så fjenden kl. 1745 rykkede frem i tætte formationer, blev den lagt under observeret skydning, og 

der udviklede sig et billede som under bevægelseskrigen; alle batterier havde så mange lønnende mål, at de ikke 

vidste, hvilke der først skulle bekæmpes. En kort periode lykkedes det modstanderen, trods alle modforholdsreg-

ler, at presse den nye postlinje tilbage. Som det blev mørkt havde de tyske jæger-bataljoner imidlertid igen tilba-

geerobret alt.  

Men igen var det ikke gået godt overalt, denne gang ved højre nabo, så skarp opmærksomhed måtte rettes til 

den side. For natten blev et stillingsskifte beordret for batterier, der endnu var placeret lagt fremme.  

Denne nat mindskedes beskydningen dårligt, og ved første dagslys satte trommeild igen ind over en bred 

front og i voldsom styrke. 1. og 7. Batteri kom under deres stillingsskifte, som de ville gennemfører ved daggry, 

ind i denne fjendtlige ildvalse og led store tab. 1./24 havde herefter kun to kanoner tilbage, mens 7./24 kun havde 

en enkelt, og denne måtte endda gøres uanvendelig, da der ikke længere var forspand til disposition, der kunne 

trække den med tilbage.  

I mellemtiden havde 3., 6., 8. og 9. Batteri delvist under store tab måtte rømme deres stillinger efter et tappert 

forsvar, hvor der på korteste afstande var skudt over åbne sigter og med gevær. På grund af det overraskende 

angreb fra flanken havde det ikke været muligt rettidigt at bringe prodser frem og redde pjecerne.  

Kl. 3 om morgenen kom en ordonnans fra III./24 til regimentet med melding om, at modstanderen fuldstæn-

digt var brudt gennem højre nabodivision. Da han ville returnerer med nye ordre til staben III./24, blev han mødt 

med maskingeværild.  

Da så telefonhold kl. 0600 var undervejs for at retablerer telefonforbindelsen, kom de under beskydning ved 

le Pavé, allerede 5 kilometer bag egen front. På melding om dette, udsendte Regimentsstaben straks en officers-

patrulje. Også denne kom under beskydning – fjenden var virkeligt allerede nået la Pave, og dermed allerede i 

ryggen på Jäger-Divisionen.  

(220) På disse oplysninger flyttede regimentsstaben deres kommandostation over på den modsatte side af St. 

Quentin kanalen. Delingen fra 5./24, der som forspændt panserværns-deling var tildelt korpsreserven, blev øje-

blikkeligt sat i stilling i nærheden af Lesdain, så den kunne beherske kanalovergangen ved Vaucelles, og tog 

herfra den fremrykkende fjende vest og nord for le Pave under ild.  

Den anden deling af 5./24 under Lt.d.R. Hackbarth var om aftenen den 28. gået i stilling ved Sonnett-Ferme, 

2½ kilometer sydvest, altså i retning af fjenden, for le Pavé. Rettidigt blev han af tilbagegående infanterister fra 

højre nabodivision underrettet om det fjendtlige gennembrud. Beslutsomt gjorde han front mod hans hidtidige 

højre flanke og bekæmpede den nye modstander. Efterhånden samlede der sig en lille skare forsprængte infante-

rister fra højre nabodivision og enkelte jægere omkring delingen, så den nu var sikret mod et overraskende infan-

teriangreb. Englænderne forsøgte kort efter at rykke frem mod delingen – men granat efter granat slog ned blandt 

dem, og angrebet blev afvist. Enhver ny bevægelse hos Tommy blev øjeblikkeligt beskudt, og på den måde lyk-

kedes det denne modstandsrede at holde englænderne i skak hele dagen. I virkeligheden kunne 2./24 endda rykke 

tilbage i dens oprindelige stilling og herfra kraftigt bidrage til forsvaret.  

Ved denne deling af 5./245 blev om eftermiddagen et hjul ødelagt af en fuldtræffer. Men derfor skulle pjecen 

ikke falde i fjendehænder. En ordonnans blev i hast sendt bagud med nyheden, et nyt hjul blev fremskaffet, nåe-

de også lykkelig frem og øjeblikkeligt monteret. Kl. 17 var de sidste granater afskudt og jæger-bataljonen gik på 

ordre tilbage. Lt. Hackbarth lod prodsen hente, fik spændt for og forskød tilbage over kanalen uden yderligere 

episoder. 4.24 var natten til den 29. september kort efter midnat gået i dens nye stilling omkring 600 meter syd 

for gården le Pavé, og var kl. 6 endnu under indrettelsen, da de pludseligt kom under beskydning fra højre flan-

ke. Da kun en pjece kunne indsættes i den retning – batteriet stod i en hulvej på vejen mellem le Pave og Ban-

touvelle – og da sårede fortalte, at fjenden havde besat le Pave og skoven nord herfor, blev to pjecer sendt tilbage 

over kanalen, hvor de straks gik i stilling til sikring af overgangen ved Genouvillers-broen. Den tredje pjece 

(221) blev trukket omkring 300 meter frem ad vejen mod le Pavé, hvor en gammel skyttegrav krydsede vejen, og 

hvorfra hele området omkring gården kunne overvåges. Herfra blev kanonen på ordre fra batteriføreren, Oblt. 

Willikens, indsat i direkte skydning på 300 meters afstand med fremragende virkning mod maskingeværer ved le 

Pave og i skoven nord herfor. Endnu engang samlede der sig tilbagegående infanterister ved kanonen, og graven 

på begge sider af landevejen blev hurtigt besat at tilbagegående officerer fra I.R. 80, enkelte infanterister og 
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jægere, til beskyttelse af artilleristerne. Også begge 4./24 to maskingeværer blev af Oblt. Willikens indsat her, og 

på den måde lykkedes det at standse fjendens fortsatte fremrykning. Da pjecen til sidst blev beskadiget, blev i 

første omgang besætningen sendt tilbage. Pjecen kunne efter mørkefald også bjærges. 

Begge disse modstandspunkter, der havde dannet sig omkring Lt. Hackbarths deling og kanonen fra 4./24 

under Oblt. Willikens, havde i væsentlig grad bidraget til, at modstanderens succes ikke havde udviklet sig til en 

katastrofe for de batterier og jægere, der endnu befandt sig vest for kanalen. Havde de ikke fast besluttet taget 

kampen op, ville de tapre jægere, der trods gennembruddet på deres højre stadig fastholdt deres stillinger, være 

angrebet i flanke og ryg, hvilket ville være ensbetydende med død eller tilfangetagelse. Det blev på denne måde 

forhindret.  

Ligeledes kunne efter mørkefald kunne prodser sendes frem og hente en betydelig del af pjecerne på østsiden 

af kanalen med tilbage, fra 7./24 en pjece, fra 1. og 2./24 samtlige pjecer. Trods alle anstrengelser fra artillerister 

og kuske, måtte forsøgene på i nattens løb at bjærge pjecerne fra 3., 6., 8. og 9. Batterie, opgives.  

Endnu engang måtte Jäger-Divisionen på ordre rømme dens stillinger, og endnu engang foregik det i god or-

den. Den forreste infanterilinje blev af resterne af Jæger-regimenterne trukket tilbage på østsiden af kanalen. 

Denne nat var afslutningen på en dag, der i Regimentets historie vil leve som en af de frygteligste og tunge-

ste, men også en af de mest ærværdige. Fra alle sider blev batteriernes fremragende og dygtige holdning lovprist 

og anerkendt som (222) en af årsagerne til, at et totalt fjendtligt gennembrud blev forhindret. Under det seje 

forsvar havde igen mange officerer, underofficerer og mandskab af Regimentet måtte lade livet, blive såret eller 

gå i fangenskab.  

Men det var ikke kun tabene, der gjorde hjertet sørgmodig. Nu havde også Jäger-Division på egen krop mær-

ket, at den tyske hær ikke længere var den gamle, og bange tvivl over hærens uovervindelighed efter fire års 

frygtelige og gevaldige stridigheder, blev vækket. De enheder, der var sendt frem til støtte for divisionen, havde 

også denne dag til de tappert kæmpende jægere råbt de ulyksalige ord: »Krigsforlænger« og »Skruebrækker«, og 

havde vægret sig mod at angribe.  

Trods alle bitre erfaringer, blev Jäger-Divisionens enheder holdt sammen af den tillid til fører, som var opnå-

et gennem personlig dygtighed i fælles farer og den grundlæggende pligtfølelse.  

Med forbilledlig disciplin og orden blev om natten til den 30. september tilbagetrækningen gennemført over 

kanalen, og de endnu kampduelige batterier fra Regimentet gik den morgen på ny i stilling.  

Den 30. september og den første dag i oktober bragte nye fjendtlige angreb, der imidlertid stort set alle blev 

afvist af de tapre rester af Jægere og andre til støtte indsatte divisioner. Også herunder kunne batterierne, der for 

en dels vedkommende selv lå under kraftig beskydning, yde en fremragende præstation. Dag og nat blev fjenden 

forstyrret og skadet af kraftige ildoverfald på vigtige vejknudepunkter, landsbyer og andre samlepunkter, mens 

ved dagslys, flere mål blev beskudt med direkte skydning.  

Føringen regnede imidlertid med yderligere tilbagetrækning, og derfor blev der allerede denne dag på ordre 

fra Division rekognosceret for nye stillinger. Den 4. oktober blev tilbagetrækningen iværksat og gennemført 

uden større tab. Den 5. fulgte modstanderen tøvende efter og kanalen, og blev af batterierne lagt under observe-

ret skydning. den 6. oktober fulgte så allerede et planmæssigt angreb på den nye linje efter en kraftig ildforbere-

delse, som dog fuldstændig blev afvist. 

Den 7. oktober forløb forholdsmæssigt rolig, hvorimod der igen den 8. var hårde kampe. Fjenden angreb alle-

rede kl. 6 og kl. 7 var det lykkedes ham at erobre den bag divisionens højre fløj (223) liggende landsby Lesdain. 

Da fjenden kraftigt trængte yderligere frem, måtte hele den forreste linje trækkes tilbage. Kort efter kl. 7 lykke-

des det at trække 7. og 8./24 ud og på ny sætte i stilling, efter at alt ammunition var bortskudt. 9./24 prodser blev 

på vej til batteristillingen skudt sammen, og da adjudanten ved III. Afdeling, Lt.v.Kranold, forsøgte at redde 

pjecerne med Prodser fra 7./24, var det allerede for sent! 

3./24 satte sin eneste endnu fungerende kanon i stilling på en bakke, og bekæmpede herfra med direkte skyd-

ning den fremrykkende fjende med godt resultat. De tre batterier fra II. Afdeling stod samlet ved sukkerfabrik-

ken øst for Esnes, og beskød herfra først fjenden under fremrykning mod Lesdain, uden dog at være i stand til at 

standse ham. Snart blev også de tvunget til at skifte stilling, men kunne imidlertid også fra dens nye stillinger 

ved Ligny virke fremragende. Omkring middagstid lykkedes det så at bringe fjenden til standsning i linjen Long-

fart-Ferme – sukkerfabrik – Højde 137 syd herfor. Om aftenen tilgik befaling fra armekorps: »Hovedstyrke fal-

der tilbage til linjen Solesmes – Briastre – Neuvilly. Deutsche Jäger-Division stiller bagtrop. Hovedstyrken 

iværksætter kl. 23, bagtrop kl. 0230«. 

Som beordret iværksatte batterierne tilbagetrækningen kort efter kl. 2. Som en enorm slange bevægede styr-

ken sig tilbage ad vejene. Ved alle kryds stod politi-vejkontrolposter, der regulerede trafikken og sørgede for den 

beordrede afvikling af tilbagetrækningen. Ved daggry gik Regimentet på ny i stilling i omegnen af Bethancourt.  



103 

 

Fjenden syntes enten ikke at have bemærket tilbagetrækningen, eller også var han efter de foregående kampe 

mod slutningen af sine kræfter. Han fulgte under alle omstændigheder ikke umiddelbart efter, men sendte først 

omkring middagstid patruljer frem. Først om eftermiddagen fulgte større styrker, der fra alle batterier kunne 

beskydes med direkte skydning.  

Den følgende nat blev så den videre tilbagetrækning gennemført til linjen Le Cateau – Solesmes og den på-

begyndte Hermann-stilling. Om morgenen den 10. oktober stod alle batterier med undtagelse af I./24 i de rekog-

noscerede stillinger på østsiden af Selle. I./24 var med to afdelinger hærartilleri underlagt Jæger-divisionens 

bagtrop, og kunne (224) med stor succes virke fra dens stillinger. Samlede infanteri-bataljoner, fremkørende 

batterier og lange kolonner var blandt dens mål. Da modstanderen omkring kl. 10 gik til angreb på bagtroppen, 

blev også denne trukket tilbage, og kl. 1030 havde alle batterier passeret Selle ved Briastre.  

I de følgende dage arbejdede vore batterier ivrigt på deres nye stillinger i håbet om, at det i denne forberedte, 

om end kun halvt udbyggede stilling, endegyldigt ville lykkes at standse fjenden. På sin side trængte fjenden sig 

på og angreb allerede fra den 12. oktober i mindre omfang, og også den fjendtlige artilleriild blev kraftigere for 

hver dag.  Man følte at fjenden for enhver pris ville forhindre, at den tyske hær satte sig fast i denne stilling. 

Heller ikke vore batterier var uvirksomme, og holdt dag og nat det fjendtlige område under ild, for så meget som 

muligt, at vanskeliggøre fjendens forberedelser til et nyt angreb. 

Den 12. lykkedes det fjenden efter en kraftig trommeild at trænge ind i venstre regimentsafsnit ved Jäger-

Regiment 12 og ved venstre nabodivision. Som altid lå også batteriområderne under kraftig beskydning, og 3./24 

blev tvunget til at foretage stillingsskifte. Om eftermiddagen støttede batterierne et modangreb fra det stadig 

urokkelige jæger-regiment, der med tilfredshed om aftenen kunne melde, at den gamle linje igen totalt var retab-

leret.  

Natten bragte ingen ro, men kraftig beskydning og ved daggry den 13. angreb fjenden på ny. Igen trængte 

han ind, igen forberedte vore batterier et modangreb og igen kunne vore uovertrufne jægere om aftenen meddele, 

at hele divisionens afsnit var på vore hænder.  

Efter denne kraftanstrengelse angreb fjenden ikke den 14. oktober. Denne dag blev I. Afdeling trukket ud af 

dens stillinger efter at stab III. Afdeling med 7. og 8. Batterie allerede den 12. var sat i march mod le Quesnoy; 9. 

Batteri, der ikke længere havde nogen pjecer, behøvede ikke at blive trukket ud. Den 16. fulgte II. Afdeling og 

den 17. oktober om morgenen var hele regimentet samlet i og omkring Orsinval i hvil.  

Endnu engang havde Regimentet efter fire ugers hårde kampe, fået et kort pusterum. Endnu havde regimentet 

aldrig i de forgangne fire krigsår, under en indsats haft sådanne tab (225). Der havde imidlertid heller aldrig 

været noteret så mange handlinger af stille og tavs heltemod og trofast pligtfølelse, som i disse grimme uger. 

Enhver, der med hårdt sammenbidte tænder havde gjort sin hårde pligt, fortjener med rette en helts renommé.  

Frem til den 28. oktober varede den velkomne ro. For første gang i lang tid kunne folkene sove ud i rimeligt 

gode kvarterer, og hestene komme sig en smule; også den hårdt tiltrængte »aflusning« var her mulig.  

I mellemtiden var forholdene langs fronten yderligere forværret sig for os. Den første Hermans-stilling havde 

måttet opgives, og som den 28. oktober der indtil befaling om indsættelsen af regimentsstab, I. og III. Afdeling, 

blev disse som 2. bølge artilleri placeret bag den i mellemtiden indtagne Hermans-stilling III. Denne forløb alle-

rede tæt vest for Mormal-skoven, hvor Regimentet i de sidste augustdage i året 1914 efter det sejrrige slag ved 

Mons, havde marcheret mod syd i en lang natmarch.  

Den 31. oktober tilgik Regimentet på ny Jäger-Division uden at det kom til indsats. Den skulle marchere til 

Berlaimont og her gå i kvarter. I virkeligheden blev det en ren bivuak, da byen var fuldstændig overbelagt. Dertil 

kom, at vejret fra et pragtfuldt, solrigt efterårsvej, havde forvandlet sig til regnfulde, triste novemberdage.  

I nætterne 1. til 2. og 2. til 3. november afløste vore batterier F.A.R. 18 i Mormal skoven. I begyndelsen af 

krigen havde alle batterier glædet sig, når de kunne besætte en stilling i en skov, og havde forholdene været som 

i 1914 og 1915, havde batterierne formentlig også i disse november dage af 1918 frydet sig over at stå i den 

landskabeligt pragtfulde Mormal-skov. Men desværre havde tiden grundigt forandret sig,  og derfor blev ansig-

terne længere og længere, som batterierne af bundløse skovveje kørte i stilling, mens fjenden med det nødvendi-

ge antal af lette og tunge granater sørgede for den berygtede  »tykke luft«. Heller ikke »stillingerne«, som batte-

rierne overtog, havde et godt udseende under de herskende omstændigheder. De nye kvarterer bestod af et fast 

underlag og løvhytter, hvilket snart skulle blive en ulykke for batterierne.  

(226) Allerede den 3. november angreb englænderne højre og venstre nabo, og også i eget afsnit øgede den 

fjendtlige artilleriild betydeligt. Fra aften den 3. var det klart, at der ville komme voldsomme angreb den følgen-

de dag. De få veje og brandbælter i den næsten 100 kvadratkilometer store skov lå kontinuerligt under den vold-

somste ild. Ammunitionskolonnerne, der skulle forsyne batterierne med tilstrækkelig ammunition til den kom-
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mende storkampdag, havde et vanskeligt arbejde i den totalt mørke nat og med de bundløse skovveje, der kun 

oplystes af de eksploderende granater.  

Kl. 0630 begyndte trommeild mod frontlinjen ved højre nabo. Foran eget divisionsafsnit var det i begyndel-

sen relativt roligt, og batterierne kunne skyde til støtte for højre nabo. Efterhånden blev det daggry, men en tung 

novembertåge lå over den store skov. Hvis oversigts og observationsmulighederne i den store skov i forvejen 

overordentlig ringe, så blev den af denne tætte tåge i realiteten umulig.  

Allerede omkring kl. 7 måtte imidlertid alle batterier koncentrere deres ild i eget divisionsafsnit, da modstan-

deren også var begyndt at tromme her. Kort efter kl. 7 begyndte han ydermere at skyde røggranater ind i den 

forvejen tætte tåge, så den sidste rest af sigtbarhed forsvandt, og da der endeligt også kom gasgranater, var top-

pen af ubehagelighederne nået.  

Alle ledninger til infanteriet var afbrudt. Da M.G.-ild kunne høres fra fronten, åbnede batterierne spærreild. 

Omkring kl. 8 kom de første sårede tilbage og fortalte, at fjenden havde angrebet langs hele fronten, støttet af 

talrige kampvogne, og at hovedmodstandslinjen for en stor dels vedkommende var faldet. På disse oplysninger 

blev prodser trukket tæt frem bag stillingerne for at kunne trække pjecerne længere tilbage. Et forsvar af stillin-

gerne i den tætte skov med de manglende skudfelter syntes fuldstændig udsigtsløs. 

I mellemtiden måtte batterierne lade den fjendtlige ildvalse, der var lagt foran det angribende infanteri, få hen 

over sig. Bragene fra de eksploderende granater var enorme, og store, gamle træer blev af kraften fra de tunge 

granater slynget gennem luften. I den forfærdende larm (227) måtte hvert ord skriges ind i øret, hvis det skulle 

kunne forstås, og da oven i købet der måtte bæres gasmasker på grund af gasmættede luft, var situationen alt 

andet end skøn.  Og oven på alt dette kom der nu melding om, at fjenden ved højre nabo allerede var fremme på 

højde med batteristillingerne. På denne nyhed blev der givet ordre til stillingsskifte.  

Under kraftig beskydning og til dels under store tab, kørte prodserne frem. Trods alle vanskeligheder lykke-

des det i hovedsagen at bringe batterierne tilbage; kun panserværnskanonen ved 1. og 5. Batteri og 7. og 8./24, 

hvor prodserne ikke nåede rettidigt frem, måtte opgives efter at de var gjort ubrugelige.  

I mellemtiden var den naturlige tåge blevet opløst af solen, og øjeblikkeligt dukkede sværme af fly op på den 

skyfri himmel. Mens batterierne med besvær arbejdede sig frem ad skovvejene, kom fjendtlige fly igen og igen 

lavt ned over brandbælterne og tog batterierne under ild med bomber og maskingeværer. Den 4. november blev 

en af de vanskeligste dage for Regimentet.  

Endnu mens batterierne var under stillingsskifte, kom der fra Gruppen ordre til, at der skulle lægges længere 

tilbage end forudset. Igen sneglede de sig på alle veje lange hærkolonner, og da der denne gang manglede politi 

til trafikstyring, fik trangen til at slippe bagud delvist overhånd og der opstod hele tiden store trafikpropper. Af 

denne grund nåede batterierne først tæt på daggry frem til deres nye stillinger i omegnen af Boussieres [-sur-

Sambre]. 

Den 5. november fulgte fjenden kun langsomt efter. Vore batterier hold veje og brandbælter under en virk-

som ild. Ved højre nabo fulgte fjenden noget hurtigere efter, og da tilbagegående tysk infanteri først på eftermid-

dagen blev synlige vest for Hargnies, kørte 2./24 omkring kl. 16 op i åben stilling vest for Bossieres, og beskød 

herfra med godt resultat det eftersættende fjendtlige infanteri. 

Om natten til den 7. november blev tilbagetrækningen gennemført til på højde med Maubeuge. Og her – fra 

en stilling ved Douzies – skød batterierne i vores gamle Regiment for sidste gang skarpe skud mod fjenden i 

denne krig! Om aftenen den 7. kom nye ordre til yderligere tilbagetrækning, i løbet af den 8. november (228) så 

ordre til Jäger-Division om afmarch til område sydøst for Bryssel. 

Endnu anede ingen, at forholdene derhjemme grundlæggende havde ændret sig, men allerede den 9. novem-

ber fik kraftige rygter om alvorlige uroligheder derhjemme. Den 10. kom så nyheden om Kejserens abdicering 

og kronprinsens afkald på tronen. Samtidig hørte regimentet om våbenstilstandsforhandlinger, som var i gang i 

skoven ved Compiègne. Våbenstilstanden indtraf den 11. november og sluttede efter 4½ års kampe, som ver-

denshistorien hidtil aldrig havde set magen til. Men hvor lidt svarede denne afslutning til de stolte forhåbninger, 

hvormed vores Regiment i de varme augustdage i året 1914 trængte frem gennem de samme egne, hvor vi nu 

trætte og udslidte trak os tilbage, og var stormet over den franske grænse.  

I samme øjeblik, den belgiske civilbefolkning ikke mere følte den stærke næve over sig, begyndte det at blive 

uroligt i de større byer. Præcist som i augustdagene 1914 blev tyske soldater i Liege skudt af belgiske civile, der 

dermed kundgjorde, at de ikke rettede deres had mod et regeringssystem, men mod tyskere som et folk. Vores 

Jäger-Division, der havde gennemlevet de kritiske dage med nyheden om revolution i Tyskland uden den mind-

ste brist på disciplinen, blev herefter sendt til Liege, for her at overtage beskyttelsen af de gennemmarcherende 

tyske tropper. Under marchen hertil blev der den 14. november som befalet af den øverste hærledelse, valgt 
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tillidsfolk. Blandt disse var flere officerer, et bevist på, hvordan forholdet mellem foresatte og undergivne var i 

vores Regiment.  

II./24 besatte Liege fra den 15. november med en deling i Fort Chatreux, en deling i Citadellet, en deling i 

Justitspalæet, en deling på Verviers banegård og med et batteri ved Hospital Militaire. Der blev ikke behov for 

indgreb.  

Den 18. blev marchen fortsat mod Tyskland og den 19. overskred regimentet den tyske grænse ved Her-

besthal. Den 23. november om morgenen rykkede divisionen samlet og med klingende spil ind i Køln. Divisi-

onskommandøren modtog forbi marchen foran Domkirken. Divisionen var de første kampgrupper, der efter 

mange udisciplinerede etapeformationer (229), der ankom til Køln, og den berusende jubel fra befolkningen over 

divisionens upåklagelige militæriske holdning, var belønningen for den urokkelige fastholdelse af den gamle 

disciplin.  

Mellem den 22. og 25. november forblev Divisionen i Køln og omegn som sikkerhedsbesætning. Den 26. 

marcherede Regimentet i afdelinger gennem det centrale Køln, udsmykket med grønt og faner i de tyske farver. 

Som under den hidtidige march gennem de tyske byer, blev tropperne også her igen begejstret modtaget af be-

folkningen.  

I dagene frem til den 2. december nåede Regimentet omegnen af Unna i Westfalen. Her blev det den 3. be-

kendtgjort, at dele af den tyske Jäger-Division for dens fremragende indsats i verdenskrigen, skulle deltage i et 

festligt indtog i Berlin. Den hertil udpegede I. Afdeling ankom den 5. december til troppeøvelsespladsen i 

Döberitz. Af Jäger-Division imidlertid ikke udelukkende var trukket til på grund af festlighederne, men også 

samtidig skulle beskytte den nye regering mod revolteforsøg fra den yderste venstre politiske fløj, fremgik deraf, 

at en deling gik i beredskab ved Kronprinspalæet og en deling i Grunewald. Den 8. december flyttede hele af 

delingen til Grunewald, hvor mandskabet blev underbragt i restaurationer, mens hestene blev opstaldet i vædde-

løbsbanens stalde.  

Det festlige indtog fandt sted den 11. december. Afdelingen matchede kl. 11 batterivis bag Jäger-

regimenterne fra Grunewald over Kurfürstendamm og gennem Tiergarten til Brandenburger Tor. Pjecer og vog-

ne var rigt udsmykket med tyske faner, gran og blomster. På trods af de dårlige vejr havde tusinder og atter tu-

sinder af mennesker samlet sig i gaderne, hvor de på det hjerteligste hilste de hjemvendte tropper. Divisionen 

marcherede op på Pariser Platz, tæt bag Brandenburger Tor, hvor den nye regering hilste. At en opmarch her 

overhovedet kunne lade sig gøre, viser hvor store tab jægerne havde haft i de sidste måneder af krigen.  

Efter mødet med regeringen gik turen videre ad »Unter den Linden« til rådhuset. Her fandt den sidste forbi-

march foran Divisionskommandøren, General v. Dassel, sted. Herefter marcherede batterierne til deres kvarter 

nord for Berlin.  

(230) Fra den 12. december blev Jäger-Division afløst og den 15. ankom I. Afdeling til Güstrow efter en kort 

banetransport. Også her skete indmarchen i sluttet formation under ledsagelse af musik, hjerteligt budt velkom-

men af tusinder. Foran Rådhuset blev afdelingen budt velkommen af Justizrat Hinrichsen på vegne af byen efter 

det lange fravær. Afdelingsføreren replicerede med en kort tale, og så rykkede batterierne ind på deres elskede 

gamle kaserne. Den 18. afholdt byen en festmiddag for Afdelingen i »Neuen Welt«, og den 17. blev mandskab 

indtil årgang 95 hjemsendt. Noget tilsvarende afspillede sig ved 3./24 ankomst til Neustrelitz.  

Resten af Regimentet var i mellemtiden stadig strandet i Westfalen, hvor den ventede på hjemtransport. End-

nu holdt Divisionen afdelingerne samlet, men alle ville naturligvis være hjemme til jul, og tillidsrådet krævede 

flere gange en aftransport af Regimentet senest den 15. december, da de i modsat fald ikke mere ville kunne 

holde sammen på enhederne. Trods alle anstrengelser blev en transport imidlertid ikke mulig før mellem den 17. 

og 20. december, da den ansvarshavende generalkommando før dette tidspunkt ikke kunne stille transporter til 

rådighed på grund af den stigende mangel på disciplin, også ved jernbanerne. Også i forbindelse med hjemkom-

sten af II. og III. Afdeling afholdt byen en festmiddag, og som ved I. Afdeling skete der i de følgende dage en 

generel demobilisering af de ældste årgange.                                       
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Alle ilede mod hjemmene, til kone og barn, far og mor, og kun én tanke herskede hos alle: »Det er slut!« 4½ 

års krig var slut, endelig forbi! Man var i live og igen derhjemme! Følelsen af lykke, sulten efter fornøjelser, der 

var naturlig efter så lang tids afsavn, udelukkede næsten enhver anden tanke. Hvem tænkte endnu på den 7. og 8. 

august 1914, hvor transporttogene til lyden af »Wacht am Rhein« og Tyskandssangen forlod garnisonen (231). 

Hvem tænkte på, at franskmænd nu stod langs Rhinen!  Og der var jo lovet en »retfærdig fred«, og hvad der er 

lovet, skal holdes, sådan troede og håbede det godtroende tyske folk! 

I disse juledage 1918 gik det mod slutningen for Holsteinischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 24.  I dens be-

stående havde vores Regiment kun deltaget i en krig. Men denne krig var den voldsomste og frygteligste, men-

neskeheden havde oplevet. Hvad et menneske kan præsterer, hvad han kan bære af afsavn, det havde først denne 

krig bevist. Også vore fædre og forfædre havde lært det store og forfærdende ved krig mellem nationer. Men 

dengang var der ingen brisantgranater med en så forfærdende virkning, som under denne krig. Men anede intet 

til krigsgas og flybomber. Og et slag varede en, allerhøjst to eller tre dage, og så kom soldaten i kvarter i en 

landsby eller by, og kunne bringe nerverne i ro. Hvis en deltager i 1970 havde været med i fem slag eller træf-

ninger, så var det mange.  

Den tyske soldat i verdenskrigen var hele tiden i kamp; måske fik hans enhed en gang om året fire uger bag 

fronten i hvil og han selv en gang om året orlov til hjemmet. Ellers lå han i åbent terræn overfor fjenden og skab-

te med sine hænders flid et nødtørftig ly for vejr og fjendens ild. Hvis man i efteråret 1914 under et tag på 20 

centimeter jord havde følt sig så sikker som i Abrahams slot, var i 1918 en tunneldækning med 7 eller flere meter 

jord oven over, ikke ubetinget sikker, og hvis situationen tillod, rømmede ham den heller under voldsom fjendt-

lig beskydning. Og hver eneste slag med de øredøvende brag af eksploderende granater, den grusomme gas og 

de truende fly på himmelen, nedsled nerverne mere end før en hel krig.  

Og hvad et menneske må se af forfærdende syn og lade gå hen over sig, uden at miste forstanden, havde først 

denne krig lært os. 

Mod os tyskere stod næsten hele verden med våben i hånd. Hele tiden kæmpede vi mod overmagten, og 

virkningen af denne forstærkede mangefold af den nedslående overlegenhed i alle former for våben, ammunition 

og andet materiel, hele verdens industri (232) fremstillede til vore fjender. Derfor måtte den tyske soldat udholde 

mere end nogen anden.  

Og alligevel havde han også præsteret mere end alle andre! Gennem fire lange krigsår havde de grå mænd 

med deres liv holdt fjenden fjern fra tysk hjemland, så denne ikke også forvandledes til en ørken som området 

for Somme-slaget og alle de andre områder, hvor kampen havde raset. Så ikke hundreder af tyske landsbyer og 

byer måtte forlades af deres indbyggere, så ikke hjemløse efter at have mistet alt, skulle spise deres sørgelige 

brød i der fremmede.  

At den tyske hær trodsede alle storme fra øst og vest og syd, er en præstation, lige så uhørt og gevaldig som 

hele krigen! Det havde kun været muligt, fordi vi var »en folk af brødre«, hvor alle gjorde deres pligt, og mere 

end det. Fordi disciplinen, der gennem to års værnepligt var vokset ind i den tyske soldat, var stærkere end 

skrækken for alle granater og fik ham til at holde ud under de vildeste slag. Men frem for alt, fordi der i langt den 

overvejende del af de tyske soldater slog et tappert hjerte, og fordi han vidste hvorfor han kæmpede: før sit Tysk-

land! Og da denne tro ikke længere deltes med folket, da mange troede, at krigen unødvendigt blev forlænget, så 

svandt denne enighed, og med den brød murene sammen! 

Vores regiment havde holdt sin ære ren. Artilleriet er kun et hjælpemiddel, om end et meget vigtigt – infante-

riet vær den hårdeste vægt af kampen. Det er på denne baggrund at støttevåbnets præstation skal vurderes. Og 

med denne målestok kan Regiment 24 være stolt. Både grenaderer og Füsilerer og 75’erne, de tapre regimenter i 

den mecklenborgske division, og ligeledes de ærværdige regimenter og bataljoner under den tyske Jæger-

division talte med var og ærlig anerkendelse over vores Regiments præstationer. Og dette gode renomme kunne 

Regimentet kun erhverve sig, da den bestod af dygtige førere og den til sidste mand havde gjort sin pligt på 

mønstergyldigt form.  

Forbindelsesofficerer til bataljoner og observationsofficerer var utrættelige i deres forsøg på at finde de mi-

nemasere og maskingeværer, der gav vores infanteri tab, eller for at opfylde andre af infanteriets ønsker.  

(233) Linjeholdene – »lednings-splejserne« - var øjeblikkeligt på vej, hvis en forbindelse til batteri elle afde-

ling blev afbrudt. De nødvendige telefonforbindelser m å t t e  retableres; derfor drog de af sted for at finde 

bruddet, på dage med hårde kampe måske op til 10 gange gennem »tyk luft«. Deres indsats tilkommer særlig 

anerkendelse.  
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Og som det var ved observatørerne, var det ved batterierne. Også herfra gik linjehold frem for at løse deres 

anstrengende og farefulde opgave. Et batteri i skjult stilling uden fremskudt observation er om en blind mand.  

Til en effektiv anvendelse kræver imidlertid mere end telefonforbindelser. Batteriførere måtte ofte indskyde 

hver enkelt pjece separat i de forskellige spærreskydninger, ofte under vanskelige omstændigheder, for på den 

måde at sikre den kontinuerlige ildmur foran vores infanteri. Hvor ofte havde så alt besvær og timelang venten 

under fjendtlig beskydning være forgæves, når »sludremaskine, alt ildledelses smertensbarn, hele tiden blev 

sønderskudt, og der derfor ikke var muligt at komme i forbindelse med batterierne. Samtidig var batteriførerne 

på deres skuldre ansvaret for mere end 100 menneskeliv. Det var dem, der i sidste ende måtte afgøre, om en 

skudopgave var så vigtig, at menneskeliv måtte sættes i risiko for at løse den. Hans beslutninger betød lykke 

eller ulykke for batterierne, liv og død for de underordnede. Dette ansvar var mere belastende for nerverne end 

den fjendtlige beskydning. Og kan var ikke kun ansvarlig for sine undergivnes liv og helbred, men også for bat-

teriets kampduelighed. Hertil havde han trofaste hjælpere i kanonskytter og kanonkommandører, der hårfint 

indstillede deres rette instrumenter, da enhver fejl kunne give de afgivne skud en forkert skudbane og i yderste 

konsekvens endda bringe egent infanteri i risiko for at blive ramt. Den øvrige besætning slæbte i deres ansigts 

sved ammunition frem og udførte de tusinder af angreb opgaver, der samlet er en nødvendighed ved et batteri.  

Heller ikke »funktions-underofficerer« skal glemmes: den så vigtige »stillngs-vizewachtmeister« eller am-

munitions-underoffcer, gas-underofficer, telefon-underofficer eller sanitets-underofficereren, der sørge for, at de 

sårede fin den første hjælp.  

Ved stabene var der yderligere telefonfolk, der holdt linjerne åbne, så befalinger rettidigt kunne nå frem. Og 

så var der (234) kommandørerne med deres stabsofficerer, der hele tiden flyttede ilden fra batterierne derhen, 

hvor de var mest nødvendige, der fastholdt forbindelserne til infanteriet, der sørgede for de nødvendige kort til 

batterierne, og som hele tiden holdt sig orienteret om udviklingen. Efter hvert gasangreb sørgede de for, at de 

forbrugte filtratorer rettidigt blev erstattet af nye, og at ny ammunition nåede frem til batterierne. Det var her at 

skrivere og tegnere udfærdigede de befalinger og skitser over spærreskydninger, der var nødvendige for at hvert 

batteri stor præcision og klarhed vidste, hvorhen de skulle skyde. Jo højere et stabsniveau, jo højere et ansvar.  

Og så var der  kolonnerne, der ofte under vanskelige forhold nat efter nat bragte ammunition frem til fronten, 

og som mod slutningen af krigen næsen udelukkende bestod af »garnisons-egnet« personel, personel vurderet 

uegnet til anvendelse ved fronten, ofte tidligere sårede, der ikke længere havde den fulde brug af deres lemmer. 

Og endeligt prodserne, der også måtte kører ammunition, men også den samlede forsyning af batterierne, sørge-

de for byggematerialer så folkene kunne grave sig ned i stillingerne, og leverede de eneste glæder under stor-

kampen – den hårdt savnede post og den nødvendige næring.  

Og man må ikke glemme Wachtmeisteren, næsten hovedperson, når et batteri var indsat, da han langt bedre 

kunne sørge for batteriet end batteriføreren, som fuldstændig var optaget af at føre kampen. Ve det batteri, der 

ikke havde en kompetent Wachtmeister! 

Hver man i regimentet havde sin opgave. Vel var det ene vigtigere end et andet, og et svigt havde større kon-

sekvens på ét sted, end på et andet: men alle var vigtige! Og regimentet kunne kun yde sit bedste, hvis alle gav 

deres bedste, alt efter muligheder.  

Og når i dag en eller anden hævder, at vore døde faldt forgæves, at denne krigsafslutning ikke er ofrene værd, 

er svaret NEJ! 

Intet menneske kender krigens forfærdelighed end os, der i 4½ år oplevede den. Og vi har af hele hjertet tillid 

til kammeraterne, der i vor hjerter stod nær.  

Men ved siden af det forfærdelige, så vi også handlinger, der i stolthed og størrelse ikke ville kunne fremstå i 

freden. Om det var sanitetssoldaten eller en anden kammerat, der bjærgede i såret under den fjendtlige ild, uagtet 

det var med risiko for eget liv, om det var telefonmanden, der fra sin (235) sin sikre dækning løb ud i den fjendt-

lige ild for at retablerer en overskudt forbindelse, eller spærreildsposten, der holdt ud under den fjendtlig trom-

meild, for ikke at forlade den post, der var så vigtig for infanteriet, eller om det var officeren i blev i stormvejret 

af eksploderende granater for fortsat at observerer og lede ilden, eller om det var kusken på feltkøkkenet, de rods 

den fjendtlige ild bragte maden frem til batterierne, så kammeraterne ikke sultede, eller om der var prodser og 

kolonner, der med farer for eget liv bragte ammunition og andet frem til fronten, eller om det var artilleristerne, 

der fortsatte ved deres pjecer under fjendtlige angreb – alle disse handlinger var født af store følelser: kærlighed 

til fædrelandet, pligtfølelse og den uselviske og ansvarsfuldhed blandt kammerater og foresatte.  

Og derfor er de ofre, der blev bragt derved, ikke forgæves. Af denne blodige sæd m å der komme en gylden 

høst: følelsen af, at over dagens uundgåelige politiske kiv og kævl og bekymringerne om det daglige brød, den 

største bekymring stadig bekymringen for Tyskland! Den følelse, som vi alle, rig som fattig, høj eller lav, har til 

fælles, når det handler om spørgsmålet om hele folket, om nationen! Præcist på samme måde som alle erhverv 
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og stande i dag organiserer sig, for de ved: Organisation er magt, så har også det tyske erhverv sluttet sig sam-

men i et folkefællesskab, hvor arbejdstager og arbejdsgiver af samme erhverv allerede har dannet arbejdersam-

menslutninger på trods af meningsforskelle i enkeltspørgsmål. Begge - arbejdstager og arbejdsgiver – har af 

tidens nød lært, at det er et spørgsmål om, at alle må trække på samme hammel for ikke begge igen skulle ende 

under åget.  

Som der blandt batteriernes mandskab var repræsentanter for alle lag i samfundet, der havde stået sammen i 

nød og fare, og som havde sat liv og helbred ind for hinanden, vil også engang de tyske folkefællesskaber omfat-

te alle lag. Forholdenes bitre tvang vil fjerne alle fordomme og meningsforskelligheder som engang kampvogne i 

felten fjernede alle hindringer. At vi er børn af et ungt land bundet sammen i medgang og modgang på grund af 

en fjendes misundelse og had mod det tyske folk, og ikke blot mod en eller anden regering, er siden (236) afslut-

ningen af den ulyksalige fred i Versailles, blevet mere og mere tydelig for tyskerne, der er blevet bedraget i deres 

tro på ret og retfærdighed. Den dag, hvor det tyske folk af alle lag virkeligt er samlet i et folkefællesskab, vil 

vores tyske fok og rige igen danne en magt, der på trods af alle modstandere, til indtage sin retmæssigt plads i 

kredsen af folkeslag.  

I batterierne stod jordbesiddere og landarbejdere, selvstændige og ansatte, hovedets og håndens arbejdere, i 

nød og fare, trofast ved siden af hinanden og kom hinanden til hjælp. Og hvem, der ville gå egne vegne, blev 

trukket tilbage på plads af fællesskabet. Alle havde følelsen af, at det gik den enkelte bedst, når det gik godt for 

det samlede batteri. Og denne følelse, der voksede frem af den blodige tid, vil også i det tyske folk igen blive 

levende  til velsignelse af vores folk og fædreland, til velsignelse af alle lag i Tyskland. 
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Regimentets endelig 
 

 

I januar 1919 var det forhåndenværende personel dårligt tilstrækkelig til gennemførelse af den nødvendige 

tjeneste, mens den enkeltes arbejdsindsats ikke næppe var stor.  

Den 3. februar opstod stor opstandelse. I Bremen var der udråbt en råds-republik, og fra regeringen side var 

der sendt tropper til Bremen for at tvinge byen tilbage under rigets love. På dette krævede korps-soldaterrådet for 

IX. Korps i Hamburg en mobilisering af dele af korpsets enheder med henblik på at møde gå regeringens trop-

per. En beslutning om dette skulle træffes I. Afdelings overdækkede ridebane. Konkret havde garnisons-

soldterrådet, der primært bestod af Landstorm-bataljoner til krigsfange bevogtning, anbefalet en mobilisering. 

Den havde imidlertid ingen held med dens anbefalinger, og efter en stormfuld debat blev det besluttet, pænt at 

blive i Güstrow. Som resultat af den heftige uoverensstemmelse blev, at Regimentets soldaterråd udtrådte af 

landstormens.  

(237) Kort efter blev 17. Division og dermed Feld-Artillerie-Regiment 14 genopstillet som frivillige enheder. 

I begyndelsen krævede det overvindelse af betydelige vanskeligheder, men 6 uger senere, i slutningen af marts, 

var de 6 batterier fuldt formeret med frivilligt personel og klar til indsats. Oprettelsen af Reichswehr i begyndel-

sen af maj bragte så afslutningen på »Freiwilligen-Regiments 24«. 3. Batteri blev forlagt til Neustelitz og med 

den 4. maj ophørte regimentet med at eksisterer under dens gamle nummer. Af de seks batterier blev levede kun 

ét videre under den reducerede 100.000 mands hær. 

4. Batterie, Reichswehr-Artillerie-Regiment Nr. 2 overtog traditioner fra vores gamle, stolte, højtelskede re-

giment, der her værdigt lever videre. Ære være dets minde! 
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Ersatz-Abteilung  
des Holsteinischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 24 

 

 

Samtidig med mobiliseringen af Regimentet oprettedes erstatnings-afdelingen. Takket være den omhyggelige 

planlægning, skete det næsten fuldstændig glat. Den første kommandør for Erstatnings-afdelingen var Oberst-

leutnant z.D. Holsten, der gennem mange fredstids år havde været lærer på artilleriets skydeskole i Jüterburg og 

senere kommissær for formønstring af heste i Schwerin. Umiddelbar foresat myndighed var Inspektion der Er-

satz-Abteilungen i Altona under Inspekteur Oberst z.D. Stubenrezauch, senere Generalleutnant z.D. Bernhard, 

Oberstleutnant v. Grävenitz, Generalmajor Detmering.  

Erstatnings-Afdelingen bestod i første omgang af to batterier på krigsstyrke. Hvert batteri havde underlagt to 

rekrut-depoter på hver omkring 90 mand. Fører for 1. Erstatnings-Batteri var Hauptmann a.D. v. Raven, der dog 

først i en længere periode gjorde tjeneste som kommissær for hestemønstring. Fører for 2. Erstatnings-Batteri var 

Hauptmann d.R. ved Regimentet Ehlers. Sidstnævnte faldt senere som batterifører ved Reserve-Feld-Artillerie-

Regiment 46 i Flandern. Mandskab og heste ankom punktligt. Tilgangen af krigsfrivillige var overordentlig stor 

og fortsatte gennem flere uger. Fra nær og fjern strømmede skarer af begejstrede unge mennesker, og deres antal 

oversteg snart tusind. I løbet af august øgedes disse med yderligere næsten 1000 mand gennem (238) ankomsten 

af dele af de østpreussiske rekrutdepoter, der på grund af det russiske angreb måtte flyttes mod vest. Iklædning, 

forplejning og underbringelse af så stort et antal mennesker stødte naturligvis på betydelige vanskeligheder. På 

grund af den gode ånd, der besjælede alle, og offervilligheden hos byens indbyggere, blev disse dog relativt let 

overvundet.  

Langt større problem udgjorde udrustningen, manglen på hvilken startede straks efter det aktive regiments 

udrykning fra garnisonen. Antallet af instruktører var ikke alene i sig selv for lille, de manglede frem for alt 

officerer og underofficerer med kendskab til de nyeste tjenesteforskrifter for materiel og våben. På grund af det 

forhøjede antal af mandskab, strakte heller ikke det disponible artilleri materiel, eller det antal heste, der var 

nødvendig til uddannelsen af ryttere og kuske. Desuden manglede tilstrækkelige håndvåben, specielt skydevåben 

med ammunition.  

Uddannelsesaktiviteterne var næppe kommet i gang, da der indløb ordre til at der skulle opstilles en Reserve-

Feld-Artillerie-Regiment 46 med to lette ammunitionskolonner og Etappen-Munitionskolonne nr. 58. Til disse 

enheder var der hverken officerer, mandskab eller heste disponibel, ej heller materiel, beklædning, udrustning 

eller ammunition, og overdragelsen varede i ugevis. For at kunne underbringe de nye formationer måtte Erstat-

nings-Afdelingen rykke ud af dens kaserner til massekvarterer og privatkvarterer i byen, og måtte afleverer den 

største del af den beklædning. Som resultat måtte personellet udfører deres tjeneste i drejls- eller civilt tøj. Alle 

krigsduelige og nogenlunde uddannede officerer, underofficerer og mandskab blev overført til de nye formatio-

ner, og især måtte afdelingen afleverer alt nyt materiel ved begge erstatningsbatterier og næsten alle heste. Re-

sten af krigen kom Erstatnings-afdelingen til at lide under denne mangel på materiel, og tildelingen af Materiel 

C/73 og erobrede våben blev aldrig fuldstændigt gennemført. Kun to kanoner 96/n.A. med fuldstændig util-

strækkelig udrustning blev tilbage ved afdelingen. Da til at dette også Regiment 24 anmodede om en større til-

gang af erstatningspersonel måtte underofficerer og mandskab hertil udelukkende hentes ved Reserve-Feld-

Artillerie-Regiment 46, der stadig kun var under formering, og kostede samtidig erstatnings-batterierne (234) 

deres sidste heste. I stedet modtog Reserve-regiment 46 totalt uudannet personel fra rekrutdepoterne. 

Efter disse afgivelser ophørte erstatnings-afdelingen med at eksisterer. Den tilbageblevne kommandør med 

stab overtog den stadig mere omfattende funktion som garnisonskommandør eftersom byen også blev belagt 

med infanteri og de første transport af krigsfanger ankom. Desuden overtog han administrationen af de tilbage-

blevne dele af Reserve-Regiment 24.  De fire rekrutdepoter blev samlet under Hauptmann v. Raven som eneste 

tilbageblevne officer, og uddannelsen i starten nødtørftig gennemført med materiel og heste, og med officerer og 

underofficerer som lærere, alt lånt fra Reserve-Feld-Artillerie-Regiment 46. Ledelsen af uddannelsen ved 1. og 

2. Rekrut-Depot blev overtaget af Offiziersstellvertreter Grabau, mens Offizierstellvertreter Pinnow overtog 3. 

og 4. Depot. Da Wachtmeister og hertil egnede underofficerer fuldstændig manglede, måtte de to ledere også 

varetage disse funktioner. 

Da Reserve-Feld-Artillerie-Regiment 46, uanset at den endnu ikke var færdig iklædt og udrustet, den 26. sep-

tember 1914 overført til Lockstedter Lager, manglede der ved de tilbageblevne rekrutdepoter i virkeligheden alt 
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med undtagelse af personel, da der som hidtil stadig meldte sig talrige krigsfrivillige, og hullerne efter de store 

afgivelser hurtigt var fyldt op. Lidt efter lidt tiltrådte også ældre officerer og underofficerer, der for en dels ved-

kommende meldte sig frivilligt, dels blev overført fra Bezirks kommandoer. Ersatz-Eskadron Parchim og Lud-

wigslust afleverede enkelte heste. Den beklædning, der som hjælp var blevet afgivet til nyformationerne, kom 

tilbage, så personellet igen kunne iklædes ordningsmæssigt. Ydermere viste regimentets store sparsommelighed i 

fredstid sig som meget nyttig. Uden denne havde depoterne bestået af næsten intet. Nu viste de officielle og 

hemmelige batterivåbenkamre sig ved nærmere eftersyn regelrette skattekamre. Alt blev udnyttet, og hvor der 

stadig var mangler, måtte anskuelighedsundervisning og tavle og kridt tages i anvendelse. En særlig bekymring 

for afdelingskommandøren var pleje og uddannelse af de 50 overførte, særligt fine heste. Endnu engang assiste-

rede begge Erstatnings-eskadroner med underofficerer og mandskab. Som et af de væsentligste fremskridt må 

anses at være opstillingen i begyndelsen af oktober af et skolebatteri til køreruddannelsen, der blev mulig efter 

overførelsen af dragoner-hestene (240) og under anvendelse af forhånden værende Materiel C/73. Kommandoen 

blev overtaget af Hauptmann d.L. a.D. König med Sergeant Wolter som Wachtmeister.  

Fra den 15. oktober 1914 blev på ordre fra Inspektionen, rekrutdepoterne samlet til opstilling af 2. Erstat-

nings-Afdeling. I løbet af efteråret opstilledes: 
 

3. Erstatnings-Batteri under Hauptmann d.L. a.D. König, senere Hauptmann Diestel og andre. Wachtmeister: 

Wolters, senere Rieck. 

4. Erstatnings-Batteri under Major d.R. Günzel, senere Hauptmann Crustus og andre. Wachtmeister Kröger, 

Diederichsen og Vorbeck. 

Rekrut-artillerist-batteri under Hauptmann a.D. Diederichsen, senere Hauptmann Wilke, Oberleutnant d.R. 

Brandt og Leutnant d.L. Müller, Karl. Wachtmeister: Meiser og Niemax. 

Rekrut-kuske-batteri under Hauptmann z.D. v. Raven, senere Rittmeister d.L.. a.D. Holz. Wachtmeister Holz. 

Det kombinerede Garnisons- og rekreationsbatteri under Hauptmann d.L. a.D. John og senere andre. Wacht-

meister: Overcamp. 

Kommandoen over 2. Erstatnings-Afdeling overtog i første omgang igen Oberstleutnant Holsten, og efter at 

denne blev syg, fra den 22. december 1914 af Hauptmann v. Raven. 

Afdelings-adjudant var i rækkefølge: Oberleutnant d.L. Maach, Leutnant d.L. Bometer, Leutnant d.L. Claus-

sen, Leutnant d.R. Lüer, Oberleutnant d.R. Brandt, Leutnant d.L. Vogelsang, Oberleutnant Caesar.  

Adjudant ved Garnisonskommando og Rettergangsofficer: Leutnant d.L. Müller, Oskar, Leutnant Rodde. 

Afdelingslæge: Oberarzt d.L. Sanitätsrat Dr. Wacker. 

Veterinær: Oberveterinär d.L. Dr. Theopold. 

Intendant: Oberzahlmeister Weckmann. Kassebetjeningen blev senere overtaget af Unterzahlmeister Wagen-

kneckt. 

Afdelingsskriver: Sergent Wedemeyer 

Garnisonsskriver: Sergeant Fock. 
 

Fra slutningen af 1914 var reorganiseringen så langt, at afdelingen kunne påbegynde den store opgave, som 

den fra begyndelsen af 1915 til slutning af krigen udførte i det omfang, de stigende vanskeligheder overhovedet 

gjorde mulig. Uddannelsen blev gennemført under højtryk, især efter at uddannelsestiden på ordre fra Inspektio-

nen, blev nedsat først til 8 og så til 6 uger. Arbejdet var overordentlig omfattende, da uddannelsen blandt andet 

omfattede gevær, karabiner, pistol, håndgranat og gasmaske. Særlig tidsrøvende og forstyrrende var de vedva-

rende lægelige undersøgelser og vaccinationer, og af de overordentlig mange mønstringer og inspektioner fra 

den stedfortrædende kommanderende general, Inspektøren for erstatningsafdelingerne, Inspektøren for skyde-

skolen, Inspektører for håndvåben, for felt-artillerimateriel eller fra repræsentanter fra foresatte myndigheder. 

Der blev afholdt særlige kurser for officerer, officersaspiranter og underofficerer. Der blev afholdt uddannelse i 

opklaring og afholdt skydninger ved garnisonen eller i Lockstedter Lager. Herudover havde kommandør og 

batteriførere et stort administrativt arbejde at overkomme, da afdelingen hyppigt oversteg 2000 mand og 600 

heste, og batterierne derfor oftest overtallige. Der herskede derfor en stadig kommen og gåen. Opholdet ved 

afdelingen var kun midlertidig. Lærerstaben havde det sandsynligvis ikke let. Mandskabet var dårligt nået at 

blive nogenlunde indført i våbenartens nødvendige hemmeligheder, før de blev afkommanderet til felten, hvoref-

ter arbejdet kunne begynde forfra.  

Kun den tyske soldats medfødte og opdragende jernfaste pligtfølelse fra den desværre forgangne tid, forhin-

drede lærerne i at svigte. Ydermere blev de sekundære opgaver ved afdelingen stadig flere, og måtte i stor grad 

klares gennem selvhjælp. Der tænkes her primært på opfordringen til at tage krigslån og indsamlingen af fuld, i 

hvis succes Unteroffizier Hussmann havde stor andel gennem stor opofring og strålende arbejde. Fra 1916 blev 
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forplejningen af mand og hest betænkelig knap. Med godt resultat blev der ved Garnisonsbatteriet oprettet et 

svinehold, mens batterierne på opfordring af afdelingen udlagde store arealer med kartofler og hestefoder. Løvhø 

blev i stort omfang indkøbt. Alligevel fik hestenes ernæringstilstand i efteråret 1916 så betydeligt tilbage, for-

stærket af brystsyge og skab, at talrige heste måtte slagtes. Først efter at foderkartofler blev leveret og der indret-

tedes et dampanlæg, forbedredes sundhedstilstanden.  

(242) Gennem en utrættelig pligtfølelse overvandt batterifører, delingsfører, læger, civilansatte, vagtmestre, 

kvartermestre og fodermestre alle opståede vanskeligheder. De havde ved enhver lejlighed modtaget deres fore-

sattes ros, og modtog aldrig fra fronten klager over det modtagne erstatningspersonel, eller fra de nyopstillede 

enheder, hvorimod der blev modtaget megen anerkendelse.  

I løbet af 1918 gik også ved Erstatnings-Afdelingen den gode ånd og disciplin efterhånden tilbage. Det gam-

le, rutinerede lærerpersonale var efterhånden alle rykket i felten eller af andre årsager forflyttet, og det gode nye 

personel fra Mecklenburg udeblev. Som nye personel modtog Afdelingen alle de underofficerer og det mandskab 

fra andre våbenarter i hele korpsområdet, som den såkaldte »udkæmnings-kommission« fandt krigsduelig til 

feltartilleriet. Lyst og kærlighed til at lære tjeneste ved deres nye våben, bragte de ikke med. Mens forseelser i de 

første krigsår havde hørt til sjældenheden, blev de nu hele tiden hyppigere, og dermed også afstraffelsen. Allige-

vel havde Erstatnings-Afdelingen fuldt og helt opfyldt dens mangfoldige opgaver helt frem til begyndelsen på 

revolutionen, og dens personel - især instruktørpersonellet – kan med stolthed og tilfredsstillelse se tilbage på 

deres andel heri. Den havde både godt dens pligt og skyldighed. Måtte tiden dog ikke være så fjern, hvor hver 

tysk mand igen med glæde husker tilbage på deres tjenestetid i den ærværdige gamle tyske hær, den usammen-

lignelige grundskole, hvor ynglinge blev opdraget til selvbeviste mænd og hvor svæklinge omdannedes til sunde 

mennesker.  

De nedenstående oplysninger kan måske give et lille begreb om den »gennemtræk«, der var i Erstatnings-

Afdelingen: 

Afgivelse af personelerstatninger til følgende enheder: 

- Feld-Artillerie-Regiment 24 og de til regimentet hørende Ammunitionskolonner 793, 1050 og 780. 

 - Feld-Artillerie-Batterie 940 på Sylt. 

 - Infanterie-Geschütz.Batterie 16 

 - Maine-Feld-Artillerie-Regiment 

- Feld-Artillerie-Rekruten-Depot 4 

- Stab Artillerie-Kommandeur 228 

- Etappen-Munitionskolonne 58 

- Munitionskolonnen ny artilleri Nr. 110, 180, 181, 484, 485, 486, 490. 

Afgivelse af personel til nye opstillede formationer 

- Reserve-Feld-Artillerie-Regiment 46 med to lette ammunitionskolonner 

- Etappen-Munitionskolonne 58 

- Reserve-Artillerie-Munitionskolonne 56 

- I. Abteilung, Reserve-Feld-Artillerie-Regiment 66 med let ammunitionskolonne. 

- To 9-cm Batterien 323 og 324 

- 1. Leichte Munitionskolonne Reserve-Feld-Artillerie-Regiment 25. 

- 9. Batterie Landwehr-Feld-Artillerie-Regiment 12 

- 2. Batterie (Kanon i haubitslavet) Feld-Artillerie-Regiment 257 

- En deling 96/n.A. til opstilling af et batteri, afgivet til 2. E.9. 

- 2. Batterie Feld-Artillerie-Regiment 269. 

- Blandet let ammunitionskolonne til Feld-Artillerie-Regiment 273 

- 3. Batterie Reserve-Feldartillerie-Regiment 16 

- 7. Batterie Reserve-Feldartillerie-Regiment 86 

- 7. Batterie Reserve-Feldartillerie-Regiment 272 

- 8. Batterie Feld-Artillerie-Regiment 43 

- Stab II./Feld-Artillerie-Regiment 405 

- 5. Batterie Feld-Artillerie-Regiment 405 

- let Munitionskolonne II/ Feld-Artillerie-Regiment 405 

- Stab III/ Feld-Artillerie-Regiment 47 

- 7. Batterie Feld-Artillerie-Regiment 77 

- Stab II/ Feld-Artillerie-Regiment 503 
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- 4. Batterie Feld-Artillerie-Regiment 503 (Feldkanone 16) 

- Infanterie-Geschütz-Batterie 16 

- Stab Artillerie-kommanderurs 228 

- Haubits munitionskolonne Feld-Artillerie-Regiment 84 

- Deling til haubits-baterie 98/09 (ukendt enhed) 

 

Ud over til nyopstillede enheder, blev der til feltenheder som personelerstatning afgivet:  
 

95 officerer 

460 underofficerer 

11.570 mand 

 

Efter angivelser i stamrullen, blev der totalt ved Ersatz-Abteilung mønstret: 
 

26.740 underofficerer og mandskab og omkring 6.000 heste 

Til felten afgivet omkring 5300 heste 

Solgt eller døde omkring 420 heste 

 

Hjemsendt ved Ersatz-Abteilung: 
 

- Feld-Artillerie-Regiment 24.  inklusiv Ammunitionskolonner 780, 793 og 1050. 

- Reserve-Feldartillerie-Regiment 46, inklusiv Ammunitionskolonner 957, 1388, 1389. 

- Feld-Artillerie-Regiment 66. inklusiv Ammunitionskolonner 899, 900, 1370. 

- Stab Artillerie-Kommandeurs 228 

- Flakgruppen-Kommandeur 17 

- Feld-Artillerie-Batterie 940 

- 2. Ammunitionskononne, Marine- Feld-Artillerie-Regiment. 

- Infanterie-Geschütz-Batterie 16 

- Feld-Artillerie-Rekruten-Depot 4 

- Etappe-Munitionskolonne 58. 
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