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Indledning 
 

Denne bog er i hædrende erindring tilegnet jer, tapre helte fra Tysklands lande og specielt fra Meklenborgsk 

jord, der villigt og opofrende gav deres liv for Kejser og Landfyrste, folk og fædreland! 

For jer tapre kæmpere, der i fire fjernt fra hjemmet kæmpede for Tysklands ære og Tysklands anseende, som 

villigt bar alle afsavn og alle vanskeligheder i troen og tilliden til en lykkelig sejrrig afslutning, er denne bog en 

gammel krigskammerat! 

Også for unge mænd, sønner og enker efter heltene og kæmpere fra 1914 – 1918, som er Tysklands fremtid, 

og som igen kan komme til at forsvarer hjem og arnested, er denne bog en vejviser! Følg eksemplet efter dem, 

som stod derude ved fjenden, og øje for øje, tand for tand kæmpede med ham. 

Og endeligt for jer kvinder, som derhjemme ved de hjemlige sysler måtte kæmpe og lide, som måske måtte 

givet det kæreste og bedste manden, sønnen, faderen og den forlovede, er denne bog en trøst og kraft, fornyet 

kraft og stolthed.  

Disse sider er intet historisk værk efter normale normer, ingen militær-videnskabelig bog. Det er et minde-

skrift, der skal fortælle vores stolte Regiments indsats og den enkeltes krigeriske handlinger. Den skal fortælle 

om den ånd, der besjælede alle, der stod i rækkerne hos Mecklenburger Kaiser-Füsilier-Regiment.  

På den måde vil den, ikke kunstværdigt opsat, men på en naturlig måde, fremstå som et mindesmærke.  

 

De døde til ærværdig hukommelse 

kommende generationer til eksempel 

 

 

Hans v. Sodenstern, fhv. Major 

tidl. Hauptmann og Kompagnie-Chef 3/90 
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Uddrag af Regimentets fredstids historie 
 

I 1908 modtog den tyske hær et nyt feltreglement, hvori der skelnede skarpt mellem hvad der gjaldt under 

krig, og hvad der skulle overholdes under øvelser og større troppesamlinger. For anden gang opnåede samme år 

3/90 tildelingen af det Kejserlige skydemærke, kort efter at Hauptmann v. Gundlach som overtallig Major var 

blevet forsat. Hans efterfølger blev den hidtidige Regiments-Adjudant Hauptmann Franz. Også under dennes 

kommando forblev kompagniet Regimentets bedst skydende. I året 1910 modtog den det Kejserlige Skydemær-

ke for tredje gang.  

I året 1909 fødte Herskerparret i Holland en datter. Da Prins Heinrich af Nederlandene, Hertug af Mecklen-

burg, siden sin Füsilier-tid 16. 5. 1876, havde tilhørt Regimentet, forærede Regimentet datteren af deres Regi-

mentskammerat et forgyldt, kaffeservice af sølv.  

Den 22. 4. 1910 fødte Storhertugparret en søn. Ved dåben af den unge arvestorhertug den 11. juni, deltog 

Oberst v. Buek, der i 1908 som kommandør for Regimentet havde afløst den som pensionist afgående Oberst v. 

Bülow, sammen med Major v. Passow, Hauptmann v. Restorff og v. Huth, samt Oberlt. Seeler.  

1911 var for vores Füsilier-Regiment et fredsår rigt på hæder. Hans Kongelige Højhed, Storhertugen havde i 

april deltaget i kompagni-inspektionen ved Regimentet, og havde udtalt sin ubegrænsede anerkendelse.  

IX. Armeekorps deltog i Kejsermanøvren. Denne startede som sædvanlig med en parade, der fandt sted i Al-

tona. Hans Kongelige Højhed Storhertugen havde allerede en tid før anmodet Hans Majestæt Kejseren om at 

acceptere at blive Chef for Füsilier-Regiment Nr. 90. Kort før paraden tilgik der Regimentet nedenstående med-

delelse: 
 

Det har fyldt Mig med stor glæde, at Hans Majestæt Kejseren har accepteret Min bøn om at overtage 

Chefstillingen ved mit Füsilier-Regiment Nr. 90. 

Jeg vil i denne anledning tildele Regimentet Hans Majestæt Kejserens navnetræk, idet jeg udtaler Min fa-

ste forventning til, at Mine Füsiliere i krigs- og fredstid gennem deres tradition af trofast hengivenhed og 

pligtfølelse vil vise sig værdige til den tildelte ære, de har erhvervet gennem denne anerkendelse fra deres 

Højværdige Chef 

En prøve på Navnetrækket skal forelægges mig gennem mit Militærdepartement. 
 

Altona, den 26. august 1911 

Sign. Friedrich Franz 

 

Opstillet i åben firkant ved siden af de øvrige tropper med Hans Kongelige Højhed i midten, kom om morge-

nen den 26. 8. 1911 Kejseren ridende. Tropperne præsenterede og musikkorpset spillede nationalmelodien. Kej-

seren modtog meldinger fra Storhertugen og Regimentskommandøren, og herefter talte Storhertugen til Kejseren 

nogenlunde som følger: 
 

Deres Majestæt! Efter at Deres Majestæt allernådigst på min bøn har godkendt at overtage som Chef 

Füsilier-Regiments Nr. 90, udtaler jeg Deres Majestæt min ærbødigste tak. Deres Majestæt kan være overbe-

vist om, at Jeg, såvel som mine Füsiliere, er den høje ære fuldt bevist. Deres Majestæts i Gud hvilende for-

fædre har i store tider haft lejlighed til at lære det Mecklenborgske folks trofasthed. Idet jeg giver Deres Ma-

jestæt forsikringen om, at denne trofasthed også i dag ligger i hjerterne på mine Füsiliere, overdrager jeg De-

res Majestæt Regimentet. – Füsiliere, vi vil give vores hengivenhed for vores elskede Kejser og Øverste 

Krigsherre til udtryk, idet vi råber: Hans Majestæt Hurra! 
 

Efter denne hilsen, vendte Kejseren sig i første omgang til Storhertugen, så til Regimentet og bemærkede 

som følger: 
 

Jeg takker Deres Kongelige Højhed for den høje ære, at have overdraget Mig posten som Chef for dette 

fortræffelige Regiment. Det bliver derigennem knyttet endnu et venskabsbånd mellem Deres dejlige Meck-

lenborgske Land og Jeg og Mit hus. Regimentet har en ærefuld historie bag sig. I min regeringstid har det al-

tid udmærket sig. I fredstid forventer jeg som Chef for dette Regiment hengivende arbejde og i krigstid tro-

fasthold og tapperhed til døden. Som tegn på tilhørsforholdet til Mig vil De på deres skulderstropper bære Mit 

Monogram; dette er imidlertid kun et ydre tegn. Min taknemmelighed mod Deres Kongelige Højhed vil jeg 

lade klinge ud med råbet: Hans Kongelige Højhed, Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin. Hurra! 
 

Under den efterfølgende parade stillede Kejseren sig i spidsen for Regimentet og førte det i Regimentskolon-

ne forbi Landsherren, vores højtærede Storhertug Friedrich Franz IV.  

Endnu en æresbevisning modtog Regimentet under Feltgudstjenesten den følgende dag, hvor 3. Kompanie, 

der i 1912 for fjerde gang modtog det Kejserlige skydemærke, var udtaget som Armekorpsets Fanekompagni. 
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Under Manøvren benyttede Kejseren ved Woldegk i Pommern lejligheden til at helse på II. Bataillon. 

At den fremragende skydegejst, der herskede ved Regimentet, blev plejet, bevises af at Oberleutnant Frhr. 

Horst v. Wassenbach modtog Kejserens sabel og flere underofficerer Kejserens ur.  

I 1913 kunne hans Majestæt Kejseren fejre sit 25 års regeringsjubilæum, og vores stolte Regiment 125 år. 

Festlighederne i anledning af sidstnævnte fandt sted fra 9. til 10. august i Rostock i overværelse af Kejseren, 

H.K. Højhed Storhertugen, H.K. Højhed Prinsen af Nederlandene og andre mecklenburger fyrstelige. De øverste 

myndigheder fra Landet Mecklenburg og byen Rostock, Regimentets foresatte, repræsentanter fra andre Meck-

lenborgske troppeenheder, befolkningen fra by og landet Rostock, ja fra næsten hele Mecklenburg, og ikke 

mindst af dem, der på et tidspunkt havde tilhørt Regimentet, deltog med begejstring, og beviste deres kærlighed 

til Regimentet gennem deres talrige deltagelse.  

Den 9. august om aftenen fandt festligheder sted i gymnastik hallen og Mahn og Ohlerichs Keller for tidlige-

re underofficerer og mandskab. Kl. 18 hilste officerskorpset i Hotel Fürst Blücher på særligt indbudte gæster. 

Efter en kort velkomst af Storhertugen, fulgte bekendtgørelsen af tildelingen af særlige ordensudmærkelser. 

Efterfølgende blev forskellige gaver overrakt. Blandt de mange værdifulde sølv og pengegaver skal særlig næv-

nes den musik bjældestang, der af H.K.H. Prinz Heinrich af Nederlandene som æresgave blev overdraget Offi-

cerskorpset, og som nu befinder sig ved Regimentets traditionskompagni 2 fra Infanterie-Regiment 6. En fest-

middag og levende billeder afsluttede denne første aften.  

Den 10. august kl. 11 ankom Kejseres særtog til hovedbanegården. Efter en kort velkomst, kørte Kejseren 

med Storhertugen til Wallpromenade, hvor Regimentet og Regimentsforeningerne havde taget opstilling på 

begge sider og overfor Kejserteltet. Kejseren hilste på Regimentet og det tidligere medlemmer med et kort »God 

Morgen, Füsiliere!«, og tog så opstilling til højre for Storhertugen foran Kejserteltet. Feltgudstjenesten, hvor 

Pastor Timm holdt prædiken, begyndte.  

Efter feltgudstjenesten, holdt Storhertugen følgende tale, vendt mod Kejseren: 
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Jeg har den store glæde og ære at byde Deres Majestæt velkommen på Mecklenburger jord, og udtale min 

fra hjertet kommende tak for, at Deres Majestæt vil fejre denne æresdag for Regimentet med dette.  

Da Deres Majestæt for to år siden indvilgede i at varetage stillingen som Chef for mine Füsiliere, var det 

en følelse af glædelig taknemmelighed, der fyldte mig og Regimentet. Da Deres Majestæt derefter viste den 

nåde, ved Regimentets parade, personligt at fører det forbi, var hver eneste Füsilier fyldt af en glædelig 

stolthed over at kunne følge sin ophøjede Chef og Øverste Krigsherre. I anledning af markeringen af dets stif-

telse i året 1788, hvor min forfader, Storhertug Friedrich Franz, af gamle Mecklenborgske stamenheder, 

grundlagde Regimentet, og for i denne anledning i dag at stå opstillet til parade foran deres Majestæt, er der 

ved siden af det aktive Regiment, ilet talrige tidligere füsiliere, officerer og mandskab hertil for at kunne tage 

deres Kejser og Regimentschef i øjesyn. Måtte Deres Majestæt lade sig overbevist om, at de kejserlige füsi-

liere, at alle mecklenburgere i kærlighed og trofasthed overfor deres Kejser, er rede til, på enhver tid, at ind-

sætte deres gods og blod for Deres Majestæt og for Rigets herlighed. (Storhertugen lod præsenterer gevær og 

fortsatte): 

Füsiliere, gamle og unge, vi vil nu igen forny vores faneed med det tordnende råb: Hans Majestæt Kejse-

ren, Jeres højbårne Chef, Hurra! 
 

Kejseren takkede Storhertugen og vendte sig herefter til Füsiliererne, af hvem han krævede, at de til enhver 

tid skulle vise sig værdige til Regimentets traditioner. Han sluttede sin tale med et hurra for Storhertugen. Heref-

ter tog Oberst v. Wright, Regimentets kommandør, ordet: 
 

Deres Majestæt: Regiment og tusinder af dets medlemmer er bevæget i allerunderdanigst tak for de for-

nyede talrige beviser på kejserlig gunst og nåde. Stolt og glad jubler de deres allerhøjeste Regimentschef i 

begejstret råb: Hans majestæt, vores allernådigste Kejser og krigsherre: Hurra. Hurra. Hurra! 
 

Herefter fulgte i delingskolonner det aktive Regiments forbi march, fulgt af de forhenværende medlemmer.  

Kl. 1530 forlod H.M. Kejseren igen Rostock. Et æreskompagni under Hauptmann v. Pressentin stod med 

præsenter gevær på perronen, hvor Regimentsmusiker spillede nationalhymnen.  

Kejsermanøvren 1913 fandt sted i Mecklenburg-Schwerin. Det skulle blive den sidste! Efter manøvrens af-

slutning blev Regimentets Maskingeværkompagni opstillet under Hauptmann Molière.  

I juli 1914 bragte Oberst v. Wright sit Regiment til Lockstedter Lager, hvor han søgte sin afsked. Den 4. juli 

blev denne bevilget som generalmajor i tjeneste. Oberst Meister blev herefter kommandør frem til krigsudbrud-

det.  

Den sidste Regiments rangliste før krigen udsendtes den 6. juni 1914. Den indeholdt navne på alle de trofaste 

Regimentskammerater – aktive så vel som reserve – som uventet og snart skulle give deres liv for Fædrelandet.  

Fuld af inderlig vemod, men alligevel fuld af stolthed gennemgår vi overlevende listerne fra vores tapre Re-

giment.  
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Regimentets krigshistorie 
 

 

Afsnit I 
 

Situation 
 

Urban Cleve, Oberst a.D., Regiments-Kommandør 

Wolf Deneke v. Weltzien, Hauptmann a.D., Regiments-Adjudant. 

 

Den 28. juni 1914 blev det østrigske tronfølgerpar i Sarajevo myrdet af serbiske banditter.  

Den lumske hetz, som gennem årtier af Entente Cordiale under Englands lederskab planmæssigt var ført mod 

Tyskland og Østrig, begyndte at bære frugt! Mordene i Sarajevo blev den ydre anledning til udbruddet af den i 

årevis truende verdenskrig. Den egentlige årsag var imidlertid den britiske herskerlyst og handelsmæssige mis-

undelighed! 

Som resultat af Ruslands allerede gennem måneder begyndte mobilisering, sammentrækningen af dens felt-

hær langs den tysk-østrigske grænse, og den til kogepunktet stegne hævnlyst i Frankrig, var der efter Sarajevo 

ikke længere mulighed for at undgå krigen! Alle Kejser Wilhelms bestræbelser på personligt og diplomatisk at 

holde branden på sit arnested, var forgæves. England havde opnået, hvad den ønskede: - verden stod i flammer! 

Bundet af overenskomster til Østrigs skæbne og på det yderste truet på to sider, erklærede også Tyskland den 

31. juli 1914 krigstilstanden, fulgt næste dag af mobiliseringen. Sidst på eftermiddagen den 1. august indvarslede 

samtlige kirkeklokker for den i ophidselse ventende befolkningen, at krigserklæringen var sendt. Samtidig blev 

ordren til mobilisering af hele den tyske stridsmagt bekendtgjort med trommeslag i garnisonsbyernes gader. – 

Hvad mange havde ansete for umulig, var blevet til kendsgerning – det kom til krig! – Rolig og værdig, alvorlig 

og fattet modtog det tyske folk nyheden om det frygtelige, det uundgåelige. Intet steds så man bestyrtelse eller 

modstand, kun national begejstring og en i Gud befæstet tro på sejr. Ingen ægte tysker, som oplevede mobilise-

ringens store og prægtige dage, vil nogen sinde glemme dem! 

Det Storhertugelige Mecklenborgske Füsilier-Regiment hørte til dem, der hurtigst skulle blive mobil. Hvad 

formål og betydning dette havde, vidste og anede ingen af os. Vi indså og erkendte først dette, da vi om natten i 

tordenvejr den 5./6. august stod foran Liège.  

Hvad skulle vores svage, fredstids brigade, foran denne gevaldige fæstning i et land, der hidtil havde været 

anset som neutral? 

I flere år havde det været den tyske generalstab bekendt, at vore vestlige fjender i tilfælde af en krig, ikke 

ville respekterer belgisk neutralitet – siden 1912 vidste vi, at Belgien havde indgået en hemmelig aftale med 

England og Frankrig, hvorefter der ville blive givet dem – vore fjender – tilladelse til gennemmarch for hurtigt at 

kunne besætte vore industriområder, og true højre flanke af vores formodede opmarch langs Rhinen. Belgien var 

dermed i virkeligheden ikke neutral. De i 1914 fundne dokumenter i Bryssel beviste dette! 

Det drejede derfor nu for os, at handle hurtigt for at komme vore fjender i forkøbet, og selv gennem en frem-

rykning gennem Belgien at trænge gennem den svagt befæstede franske nord grænse, efter at Belgien havde 

nægtet os en fredelig gennemmarch.  

Den første og kraftigste hindring, som spærrede vores fremmarch, var den moderne kæmpefæstning Liège 

med dens 12 panserforter. – Udelukkende af fordel for vore fjender og bygget for engelske penge, spærrede 

denne de vigtigste jernbaner, landeveje og broer over Meuse syd for den hollandske grænse. Dens erobring var 

en forudsætning for vores sejrrige felttog i vest. At bringe den til fald i et kupangreb var opgaven for de hurtigst 

mobiliserede enheder – vores opgave! Operationen var så uhørt dristig, som hidtil ukendt i krigshistorien, og 

hidtil ikke var gennemført af nogen hær! 

Og det lykkedes! 
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A. Til Liège 

1. til 18. august 1914 

 

Dr. Robert Rodenhausen, Oblt.d.R. a.D. 8/90 

 

Det var Regimentets officerer bekendt, at det allerede om aftenen den 1. mobiliseringsdag skulle rykke ud. 

Derfor blev der allerede den 31. juli, efter at der var erklæret krigstilstand i det tyske rige, begyndt udlevering af 

krigsmateriel. Med ordren til mobilisering var der stadig meget, der skulle gøres, eksempelvis udlevering af 

patroner og slibning af bajonetter. Mandskabets gamle udrustning skulle inddrages og pakkes væk og kasernens 

lokaler gøres rene. Der skulle udfærdiges krigs-stamruller, fordeles soldaterbøger og identitetsmærker. Heste 

skulle fordeles og seletøj gøres klar. Imidlertid gjorde begejstringen arbejdet let, og man var færdig længe før 

timen for udrykningen slog.  

Natten til den 3. august marcherede bataljonerne i deres fredstids styrke til banegården. »Sejrrigt vil så 

Frankrig slå« gjaldede det fra struberne og gav genlyd mellem murene. Menneskemasserne, der fyldte gaderne, 

skreg hurra og atter hurra, og hilste en sidste gang på de bortrejsende venner og bekendte. På Friedrich-Franz 

Banegård spillede Regimentsmusikken Kejser-hymnen, den ubeskriveligt store menneskemasse stemte i, så det i 

den stjerneklare nat voksede som en gevaldig ed.  

Ingen vidste, hvorhen turen gik. Ruten var blevet overdraget bataljons-kommandørerne i forseglede kuverter, 

som de først måtte åbne efter at have forladt garnisonsbyerne. Det blev imidlertid hurtigt klart, at rejsen gik mod 

vest, altså mod Frankrig, den gamle arvefjende, og man glædede sig herover. Togene kørte over Kleinen, Lü-

beck, Hamburg, Bremen, Münster og over Rhinen i nærheden af Aachen. Forplejningen under den knap 24 timer 

lange tur var knap. Af hensyn til den totale hemmeligholdelse var intet forberedt, og desuden blev der næsten 

altid gjort holdt udenfor stationerne, så befolkningen ikke fik lejlighed til at give gaver.  

Den 3. august kl. 23 ankom II. Batl., der var rejst i forvejen, til Kejserbyen, hvor den for nogle timer kom i 

kvarter, den 4. august ankom I. Batl. punktlig kl. 0258 til Herzogenrath, III. Batl. kl. 0815 til Aachen. Her var 

Forsthaus i Aachen Stadtwald samlingspunkt for Regimentet. Efter omkring to timers hvil kom befalingen: 

»Belgien er fjendtlig, Brigaden marcherer mod Visé«, en by ved Meuse, og det betød efter to hvileløse nætter og 

mangelfuld forplejning øjeblikkelig march for elementerne i Herzogenrath og Kohlscheidt på tilsammen 30-40 

kilometer! 

Bataljonerne modtog hver 10.000 Mark i guld, hver kompagnifører 2.000 Mark med ordre til kontant at beta-

le for alt, hvad de brugte. Den tyske hær drog altså ikke som plyndrer ind i Belgien! 

Fremrykningen skete i rækkefølgen Gr.R. 89, II./F.A., Füs.R. 90. Frem til den belgiske grænse ad vejen gen-

nem bakkerne blev kolonnerne fulgt af en tusindtals skare af indbyggere fra Aachen. Så gik det over grænsen 

gennem yndefulde dale over Gemmenich, Hombourg og Warsage. Terrænet havde med sine små marker omgi-

vet af levende hegn et holstensk præg. Landsbybeboerne var påfaldende venlige, svingede endda med tyske flag 

og kom med hilsener på tysk. Dette passede imidlertid ikke sammen med, at vejtræer mange steder var savet om, 

at barrikader var bygget af tunge belgiske landbrugsvogne som hindringer, som i mellemtiden nødtørftigt af 

andre gennemrykkende tropper allerede var skubbet til side.  

Dagen var varm, vejen lang, det fyldte tornyster tung, og det kom ofte til standsninger. Det oversteg mange 

en füsiliers kræfter, men ingen ville efterlades, og de stærkere kammerater tog de svageres geværer, ja endda 

deres tornystre for at lette deres vej, selvom det kostede dem selv den dobbelte belastning. 

Warsage blev nået kl. 1130. Der tilgik melding om, at Visé var besat af fjenden, og kort efter kom ordren til 

angreb. Brigaden foldede ud, Gren.R. 89 til venstre, Füs.R. 90 til højre. Imidlertid var belgierne efter heftig 

kamp med dele af Kavallerie-Division Garnier, Jäg. Batl. 9 og I.R. 25 trængt tilbage over Meuse, og havde bag 

dem sprængt den store bro over Meuse. Da kavaleridivisionens brotræn endnu ikke var nået frem, kunne der ikke 

blive tale om en overgang af den brede flod den 4. august.  

 

Overfaldet ved Berneau 

4.-5. august 

 

Som det blev mørkt gik brigaden i bivuak i den nordlige udkant af Berneau. Støvlerne kom af de brændende 

fødder, telte rejst, og som feltkøkkenerne nåede frem fik alle fyldt deres kogekar med god portion gule ærter og 
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et drikkebæger fyldt med kaffe. Efter inddeling af vagter, krøb mand ind i teltene, men natten skulle bringe de 

udmattede Füsiliere noget helt andet end en velfortjent søvn.  

Bivuakpladsen var ikke godt valgt i en sænkning umiddelbart i kanten af landsbyen i en fold og endda i ha-

ver, skilt fra hinanden med trådhegn, havehegn og tætte hække. Man følte sig langt fra fjenden, og havde intet-

anende valgt den plads, der netop var disponibel. Alle brigadens seks bataljoner lå tæt ved hinanden, næsten 

ovenpå hinanden, og alligevel så uoverskueligt på grund af de levende hegn, at man ikke kunne se enheden ved 

siden af. Kun på grund af dette, kan de følgende begivenheder forklares. 

Omkring midnat lød det pludseligt: »Holdt – hvem der!« fra vagterne, og umiddelbart herefter en heftig 

skydning. Kugler fløj hen over lejren, ramte træerne og fløj som rikochetskud mellem teltene. Füsilierne storme-

de ud og til deres ladte geværer. Forskrækkede, sårede heste jagede gennem natten. Forvirringen steg. Ingen 

vidste, hvem der skød, og hvor fjenden var. Ophidsede Füsiliere løb ind i hinanden og skød ind i mørket, hvortil 

kom raslen fra Grenaderernes maskingeværer. Officererne fik skydningen stoppet, lod kompagnierne træde an og 

lægge geværerne. Lidt efter lidt blev der igen ro. Folkene var imidlertid næppe nået tilbage i teltene før den hele 

tummel startede forfra igen, endnu kraftigere og stærkere end første gang, ja, et kompagni fra I. Bataillon gjorde 

sig klar til med opplantet bajonet og under høje hurra, at storme II. Bataillons bivuak. Dennes kommandør, Ma-

jor Cleve, kastede sig imellem og fik forhindret den helt store ulykke. Langsomt blev der igen skabt orden. Nu 

blev, for så vidt det ikke allerede var sket, geværerne afladte og patronerne talt op, for at forebygge yderligere 

vild skyderi. På søvn og ro var der ikke længere tale. Som efter første skyderi blev patruljer udsendt for at lede 

efter årsagen til skyderiet, og som det blev lyst, blev hele den nærmeste omegn omhyggeligt gennemsøgt. Resul-

tatet af denne efterforskning gav et klart billede. Ganske vist kunne man ikke med sikkerhed bevise, at det halve 

dusin indbyggere fra Bernau, der uden grund krøb rundt i de levende hegn og her pågrebet, havde deltaget, så de 

efter en kort tilbageholdelse igen blev løsladt og dermed undgik straf, som de ganske givet havde været hjemfal-

den til. Derimod blev der fundet tyske militærgeværer og patroner, tilhørende R. 25, og sandsynligvis af befolk-

ningen frataget de efterladte under marchen. Det blev også fastslået, at man på tæt hold gennem vinduer havde 

skudt på de heste, der var opstaldet i landsbyen, så der ikke var tvivl om, at der var tale om et planmæssigt over-

faldt fra landsbybeboernes side. Andre tyske tropper, der havde overnattet ved Mouland, var det gået på samme 

måde, og af de mange tegn måtte man komme til den slutning, at denne mod krigens love stødende type af mod-

stand, var iværksat og blev støttet af den belgiske Regering.  

Tabene havde været store. 2 Feldwebler, Plepp og Schnell, 7 füsiliere og 11 heste var døde, mens Regimen-

tets adjudant, Oblt. Hencke, 31 underofficerer og füsiliere, samt to heste var såret. På denne triste måde, og ikke i 

en ærlig kamp, havde Regimentet fået sin ilddåb.  

De faldne blev begravet i løbet af formiddagen, de sårede i første omgang bragt til et samlested i Bernau, og 

så herfra med lastbiler bragt til Aachen. Det tjenere det hollandske Røde Kors til ære, at de sendte hjælp fra det 

nærliggende Maastricht.  

I landsbyen blev der indkøbt heste til erstatning for de døde, og som befalet betalt kontant. Belgierne kunne 

med skadefro få trykket guld i hænderne af de gode tyskere for på lumsk vist at have sendt deres kugler ind i 

lejren, og fik derigennem tilskynding til senere angreb på andre tropper. Dette blev imidlertid deres ulykke: Ber-

nau blev senere som straf fuldstændig ødelagt.  

Hen på eftermiddagen den 5. august marcherede Regimentet til Mouland tættere på Meuse. Pionerer var i 

gang med at slå en bro, mens granater fra Fort Pontisse sprang omkring for at forstyrre arbejdet. Kompagnierne 

fik ordre til at transporterer det nødvendige materiel til en nødbro. De brød døre, porte, vinduesskodder og gulv-

brædder op, og bragte dem til Meuse.  

I Mouland var det kaotisk på grund af de mange enheder, der her hobede sig op. Hauptmann von Sodenstern 

forklarer: 
 

Indbyggerne opførte sig utænkeligt. Ikke kun fordi de nægtede at stille vand ud, eller leverer fødevarer 

mod kontant betaling, de skød også mod vores soldater i hvil. Jeg så personligt, at der fra et hus, som jeg sta-

dig på stedet kan udpege, blev skudt fra et lille vindue mod Strelitzer Grenaderer, der havde sat deres geværer 

sammen, og som lå på gaden. Vi opsøgte med det samme huset, og det lykkedes at fange to mænd med 

Teschin geværer og patroner, og som ikke benægtede at have skudt på soldaterne. Den ene vovede endda, un-

der afhøringen, at gribe vores Bataljons-adjudant, Leutnant Ehlers, om halsen, og måtte derfor skydes ned af 

en Ulaner. En anden, der forsøgte at flygte fra forhøret, blev skudt. Der blev i det hele taget skudt, mest i om-

rådet ved en bevokset skråning øst for landsbyen. Hver gang vi imidlertid afsendte en kraftig patrulje, var fy-

rene forsvundet.  
 

Da det viste sig umuligt at få broen over Meuse færdig i løbet af dagen, blev det besluttet at sætte over Meuse 

uden af afvente denne. Kompagnierne måtte afleverer en stor del af deres teltflager til pionererne, hvor de blev 
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proppet med halm. 6 eller flere af disse bolde blev ved hjælp af stolper og planker samlet til små flåder. Disse 

blev hovedsageligt anvendt af kavaleriet til overgang, hvorunder hestene fastholdt i grimen, svømmede ved siden 

af. Infanteriet anvendte for størstedelen vogne, sammensat af to sammenbundne pontoner. Denne overgang, der 

fandt sted tæt på den hollandske grænse i nærheden af Navagne, var ikke let. Floden havde på dette sted en bred-

de på 150 meter. Strømmen var kraftig, den modsatte bred stejl, og desuden lå området under beskydning fra 

Fort Pontisse, der imidlertid ikke forrettede skader. Da færgerne kun kunne bære nogle få folk, blev der hertil 

brug omkring tre timer. Vogne måtte efterlades. Patronvogne var blevet tømt, og hver mand fik to patronbando-

ler, så hver mand nu medbragte 350 patroner. Hvad mere uheldig var, at Brigaden ved denne overgang måtte 

efterlade den tildelte afdeling felthaubitser fra II./FA 60. 

Efter en godt overstået overgang, klatrede man over de stejle skrænter ved Loen, vest for Lixhé, hvorfra Re-

gimentet – det var nu sidst på aftenen – havde et pragtfuldt overblik over et stort område. Mod sydøst rejste sig 

de voldsomme røgsøjler fra de tyske 21-cm haubitsgranater, der i to dage havde beskudt Forterne Barchon og 

d’Evegnée.  

Et kort håb om hvil forsvandt, da man omkring kl. 21 fortsatte marchen over Halembaye, Heurre-le-Romain 

og længere mod syd. Undervejs brød et kraftig tordenvejr løs, hvis kraftige regn gennemblødte alle til skindet. 

Folkene var nærmest bevidstløse af træthed, og marchen på den gennemblødte, bundløse jord yderligere besvæ-

ret af utallige stop. De beredne officerer satte af og gik til fods for ikke at falde i søvn. Omkring midnat blev 

Hermée nået, og snart lå Brigaden på gaderne og i de våde haver i den udmattedes søvn, som end ikke den kolde 

natteluft kunne forstyrre.  

 

Natangreb på Liège 

5. – 6. august 

 

Omkring kl. 0200 blev stabsofficerer kaldt til Brigade-Kommandøren, Generalmajor v. Kraewel, i den sydli-

ge del af byen. Her blev det meddelt, at Brigaden med støtte fra Jäg.-Batl. 7 og 9 allerede samme nat skulle erob-

re Citadellet i Liège, altså bryde igennem fortkæden. Major C leve fik til opgave med sin II./90 at være spids, 

nogenlunde med følgende ord: 
 

De rykker ad denne gade frem mod Liège, løber alt, hvad der står Dem i vejen af fjender, over ende med 

bajonetterne, og standser ikke, får De står i Citadellet med Deres bataljon. 
  

For at understege hvor uhyrlig denne operation var, skal man huske på, at Liège var en fæstning, bygget efter 

de sidste erfaringer, og som tilhørte en af de stærkeste i verden. I en gennemsnitlig afstand af 6 km fra centrum, 

lå en ring af 12 forter med mellemrum på 2½ til 3½ km på beherskende højder, tilsyneladende umulige at nærme 

sig. I den nordvestlige del af byen ragede Citadellet op som nøglepunkt i det enorme anlæg.  

Totalt blev der denne nat til mellem den 5. og 6. august 1914 indsat seks Brigader af fredsstyrke, heriblandt 

vores 34. som den eneste på vestsiden af Meuse. Vi havde ingen kendskab til de andre fem brigaders angreb, og 

havde på ingen måde forbindelse til dem, og havde derfor opfattelsen af, at vi alene skulle gennemfører det vo-

velige angreb. Og man havde ikke taget hensyn til, i hvilken forfatning vore folk befandt sig! Det var nu den 

fjerde nat uden søvn! Uroen efter overfaldet ved Berneau sad endnu i dem. Hvad havde dette ikke kostet af de 

sidste kræfter! Man glemte at tage hensyn til den begrænsede forplejning, den lange march fra Aachen i vurde-

ringen af graden af udmattelse, da Brigaden fik befalingen til angreb. 

På grund af forsinkelsen under overgangen af Meuse var det blevet umuligt, at opklarer passagen mellem 

Forterne Lieres og Pontisse. Terrænet var helt ukendt, og kortene var i mørket ikke tilstrækkelige. Man vidste 

ikke andet end den generelle retning af, hvor Liège lå placeret. Totalt mørke om os, dødtrætte helt ind i knogler-

ne, og så afsted! 

I Hermée blev vi trukket forbi GR 89 med II. Batl. i spidsen. Geværerne var blevet afladte, hvorimod bajonet 

var anlagt. 6. Kompanie trådte an bag en let skærm, men den var dårligt nået udkanten af landsbyen, før den fra 

venstre kom under kraftig shrapnel ild. Dermed var håbet om at kunne overraske fjenden, knust. Der var ingen 

tvivl om, at indbyggerne i Hermée over telefon havde advaret forterne.  

II. Batl. fik nu af Regiments-Kommandøren, Oberstleutnant v. Loeper, ordre til at indsætte tre kompagnier 

mod »de fjendtlige batterier« og erobre disse. 5., 6. og 8. Komp. foldede ud og stormede gennem højt, vådt korn 

mod de lynende skud, hvis ildskær afslørede målet. Det blev imidlertid hurtigt klart, at de fjendtlige batterier er 

selve Fort Pontisse. Angrebet når til kanten af glaciset, men det var umuligt at trænge ind i det underjordiske 
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værk med dens omfattende pigtrådshindringer og voldgrave og dens frygtelige udslettelses maskineri. Her mang-

lede det tyske artilleri, der skulle have banet vejen.  

I mellemtiden faldt granaterne over gaderne i Hermée, der var tæt besat af tropper. Karl Otto, reservist ved 

12./90, fortalte i sin bog: »Von den Kämpfen der Neunziger« side 10/11: 
 

En frygtelig larm fyldte luften. Sten splintredes og stumper fløj os om ørene. Her og der skreg en op, an-

dre faldt omkuld – de var ramte. Tæt pakket drog vi igennem gaderne, og den vilde jagt gik hen over vore dø-

de. »Op med hovederne!«, råbte Hauptmannen og lod bajonetterne sætte på. Da kompagniet var nået frem til 

kirken, kastede alle sig fladt på jorden. Shrapnels sprang og hylede hen over os. Granater rev store huller i 

kirkegårdsmuren. Jeg hævede hovedet og så et Grenader-kompagni, der forsøgte at nå udkanten af landsbyen, 

arbejde sig forbi os. Alle steder sank en ramt til jorden. Bajonetter sprang i stykker. Heller ikke grenadererne 

kunne komme længere frem gennem de smalle gader, de lagde sig ved siden af os. I dette øjeblik steg en ung 

løjtnant, på trods af haglvejret af stål, op på kirke muren for at kikke fremad, og som en en granat rev et hjør-

ne af kirketaget og nedfaldende stenblokke faldt omkring ham, råbte han: ”Drenge, de skyder så dårligt, at de 

kun kan ramme kirketaget!« 

Fremme var der plads. Op, videre! Og så bølgede det i stor forvirring og sammenblanding i de snævre ga-

der. Først kommandoen: »Füseliere for! Grenaderer bliver liggende!« skaffede luft. –  
 

Udkanten af landsbyen blev nået. På den åbne landevej gik det i ilmarch videre. Rettet til Grenadererne og 

med et højt »Mine Herrer fra III. Bataillon, vi tager spidsen!« satte Major v. Mertens fra I. Bataillon sit kompag-

ni i spids. Uden ophør fejede projektører fra Fort Pontisse over området, og hver gang de grelle lys truede med at 

ramme kolonnerne, kastede alle sig ned, som det var indøvet på Lockstedter Lager, en gang, tre gange, tusind 

gange, hvorunder de opplantede bajonetter blev farlige. Mange snitsår og sønderskårne uniformer måtte tages 

med i købet. Underligt nok forskånede fortets kanoner landevejen og sendte kun sine granater ind i Hermée.  

Pludseligt kom man til en høj jernbanedæmning, der hævede sig som en sort mur, og som landevejen gik ne-

denunder via en oplyst tunnel. Næppe var spidsen nået igennem, før et belgisk maskingevær åbnede en ødelæg-

gende ild fra et lille vagthus. Her faldt Regimentets første officer, Leutnant Hundt v. Hassten, der allerede før 

krigen havde sagt, at han ikke ville overleve det første slag. Her fandt også den fortræffelig kommandør for I. 

Bataillon, Major Lefèvre, heltedøden. »Med Gud for Konge og Fædreland« var hans sidste ord. Under marchen 

den sidste aften var han blevet tavs, kun gentagende gange havde han til Oberstabsarzt Dr. Anschlütz, der red 

ved siden af ham, sagt: »Hertil kommer vi ikke tilbage dette er vores sidste«. Han havde også haft en forudanelse 

om sit endelige. Et skud i hovedet dræbte ham øjeblikkeligt. – På et øjeblik var tunnelen tom, og på ordren: 

»Fold ud, Fold ud! trak kompagniet fra hinanden til højre og venstre for dæmningen. Den var i 2 meters højde 

beklædt med glatte natursten, var stejl og sammenlagt 3 meter høj. Forsøgte man at klatre op, gled man ned igen. 

Så klatrede en op på ryggen af en anden, og da en deling fra I. Batl. ankom, hvorved fanen befandt sig, blev den 

hjulpet op. Dem, der var øverst, hjælp de øvrige op. »Drenge, hjælp mig op, jeg må også med!« råbte Major v. 

Mertens og tog fat i den geværkolbe, der trak ham op.  

Belgierne overøsede dæmningen med ild. Der var ingen vej udenom. Ned ad skråningen og fremad! Frem 

mod fjenden! Til højre og venstre falder de ramte. - »Drenge: Op med paraplyerne, det hagler!« råber Major v. 

Mertens. Kort efter bryder han sammen, dødeligt ramt. I det høje korn bliver der pustet ud et øjeblik, så går det 

videre. Der ligger pigtrådshindringer! Man kravler igennem, efter at pigtrådssakse har banet vejen. Hurra, og 

man styrter sig over den fjendtlige skyttegrav. Belgierne rækker hænderne i vejret. Hvem, der sætter sig til mod-

værge, bliver ramt af bajonetter. En hel række mørke skikkelser forsvinder i mørket.  

Fangerne samles og bringes tilbage i dækning. De ledsagende Füsilerer benytter chancen til at befri sig for de 

tunge tornystre, og lader fangerne bære dem. En belgier beklagede sig over dette. Han var greve, og det var un-

der hans værdighed. En tids lang hørte den füsilier, som gik ved siden af, ham til i tavshed, men så blev brokke-

riet ham for meget. »Hold op, hvad betyder en greve her!«, og læssede endnu en tornyster på ham.  

Enhederne var blevet blandede. Mørket gjorde en samlet kommando umulig. Under passagen af jernbane-

dæmningen var I. Batl. hovedsageligt nået op på højre side af III. Batl. Al træthed var overvundet. Trangen til at 

komme fremad livede soldaterne op til fornyet indsats og rev dem fremad. Hvor der blev mødt modstand, blev 

den stormen og nedkæmpet i mange enkelthandlinger. Dette ødelagde imidlertid vægten af et samlet angreb. Den 

tilbagerykkende fjende tiltrak sig som en magnet deres forfølgere. Den kuldsorte nat, den opblødte jord, det 

ukendte terræn, skyttegrave og pigtrådshindringer, levende hegn og barrikader, der måtte omgås, fik enhederne 

til at miste orienteringen, og trak Brigadens hovedstyrke for langt mod øst.  

En del af vores III. Batl. sluttede sig sammen i en blandet skyttekolonne i retning af kirkegården i Rhées. I 

sin bog skriver Karl Otto:  
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Belgierne lå bag gravene og skød. Så tog nogle Jægere tingene i egen hånd og tog deres jagtknive i mun-

den. Krybende frem og i et pludseligt spring var de i halsen på modstanderen. De lange bajonetter var kun en 

forhindring. Så krøb vi fra grav til grav og rensede kirkegården. Efter dette arbejde var der et kort pusterum. 

Udmattede sank ved ned blandt gravene eller lænede os op ad et kors. Ingen tog notits af hverken levende el-

ler døde. Levende, døde og sårede lå stille omkring. Freden var faldet over kirkegården.  
 

Dele af I./90 stormede efter at være kommet over banedæmningen et belgisk støttepunkt på en bakke, hvor-

under Füsilier Fischer fra 1. Komp. specielt udmærkede sig. Han var som en bersærker, sprang med en kamme-

rat, selvom han ramt af fem strejfskud og bajonetstik, ned i den fjendtlige skyttegrav og rensede den med sin 

bajonet for de belgier, der lå heri og spillede død. Gennem en indring – forsvarsanlæggene var på steder endnu 

ikke gjort færdige – i et skarpt sving til højre, videre mod en bakke øst for Fort de Liers med lyskasteren på Fort 

Pontisse nu i ryggen og hvor fra larmen fra kanonerne hele tiden drønede. For foden af bakken blev skyttelinjen 

ramt af et ildoverfald fra toppen. Man nåede ind på 300 meters afstand af fjenden. Han fik forstærkning og så 

satte maskingeværer ind. Her såredes adjudanten ved III./90, Leutnant du Plessis. Det var umuligt at trænge 

længere frem, og med store tab blev der trukket tilbage.  

Det begyndte nu at blive lyst. Enhederne samledes i af de slugte ved bebyggelsen Rhées, der førte mod Meu-

se; Grenadiere, Füsilerer, fra alle sider kom de frem. Efter at være organiseret i grupper, blev de ført frem i ret-

ning af et stort bebygget område i Meuse-dalen, som man antog var Liège, men i virkeligheden var Herstal. I 

kanten af byen blev der gjort holdt.  

Allerede i løbet af natten var sammenblandede dele af vores Regiment og III./Grenadier-Rgt. 89 under Major 

v. Arnim i et dristigt angreb trængt ind i Herstal. Vejene var imidlertid blokerede af barrikader og ild med kar-

dæsker, og fra alle huse blev der pludseligt åbnet ild, mens maskingeværer skrattede. De tapre brød sammen, 

førerne faldt og med dem mange füsiliere og grenadiere. På samme måde var det gået dele af Jäg.-Batl. 9. Et 

Komp. fra Jäg. Batl. 7 var endda trængt helt frem til Kommandant Lémans hus. I deres grønne uniformer blev de 

antaget for at være englændere, og hilst velkommen, mens som de så blev genkendt, hamrede fra alle sider kug-

ler ned over dem. Nogle få rester slog sig igennem tilbage. Også en bataljon grenaderer havde slået sig igennem 

til Liège, og her ligeledes overvældet at en overmagt af belgisk infanteri, der bag deres forskansninger havde let 

spil.  

Den styrke, der nu stod foran Herstal, var bekendt med disse enheders skæbne, og havde gjort dem mere for-

sigtig. Leutnant Janson, fører for 1. Komp., gik med to mand til opklaring frem til de første huse med et hvidt 

lommetørklæde bundet til en opplantet bajonet. Så påfaldende var imidlertid den uhyggelige stilhed over byen, 

de tomme gader og tomme døre og vinduer, at patruljen blev mistroisk og vendte om. Så blev der larm bag dem, 

fra alle huse og haver bragede geværerne. Man havde erkendt fjenden.  

For i det åbne, dækningsløse terræn, at undgå unødvendige tab, trak styrken sig tilbage til en bakke nordøst 

for Rhées. Denne blev nået omkring kl. 0700. Den faldt stejlt til alle sider, kun mod nord i retning af fortet, var 

skråningen mere flad. Der var her samlet omkring 400 grenaderer og 200 füsiliere, som reorganiseredes og fik 

ordre til at grave sig ned. Også Brigade-Kommandøren og Oberstleutnant v. Loeper var til stede her. Der måtte 

hentes vand i Rhée, men der var intet at spise, og sulten var kvælende. Man tog sig af de sårede, heriblandt Ma-

jor v. Mertens og Oberleutnant Stephan.  

Hidtil havde den vekslende situation holdt tropperne i almindelig ophidselse. Nu ramte bagslaget med dob-

belt udmattelse. Folkene faldt om og sov.  

Imidlertid ville belgierne ikke lade deres bytte slippe ud af fælden. Rundt om besatte de gårde og skød fra 

træer og buske, uden at de kunne ses. Omkring kl. 1030 blev der observeret, at der i nærheden af Fort Pontisse 

gik et fjendtligt batteri i stilling, og der samtidig fra Liège kom en lang belgisk marchkolonne i retning af bak-

ken. På dette blev der af Regiments-kommandøren befalet tilbagetrækning til Hermée. Inden denne imidlertid 

kunne iværksættes, fulgte fra tre sider belgiske infanteriangreb, der dog efter 10 minutters ildkamp kunne afvi-

ses. De sårede blev samlet i et rødt hus vest for bakken, hvor lægerne indrettede en forbindeplads, og hvor Røde 

Kors flaget blev hejst. Så blev det omkring kl. 1130 forsøgt at bryde igennem mod nord i mindre grupper.  

Det belgiske artilleri var imidlertid vagtsomt og overøsede grupperne med artilleri. De faldt fra hinanden, 

mange blev liggende og stod ikke op igen. Alle forsøgte på egen hånd at undslippe den bragende død.  

Leutnant Janson var med I. Batl. fanebære, Sergeant Bröcker og de tre et-års frivillige ved 1. Komp., Mo-

nich, Rump og Siegel, undveget mod vest. Hele deres tankegang var koncentreret om, ikke at lade fanen falde i 

fjendens hænder. Risikoen ved at slå sig igennem fjenden længere mod nord syntes dem for stor. De kom forbi 

nogle af indbyggerne forladte huse i Haute Préalle, brød en dør op på bagsiden og besluttede sig til at gemme sig 

i kælderen. Tyskerne ville jo komme igen, erobre Liège, og befri dem. Skulle indbyggerne komme tilbage, ville 
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de blive bragt til tavshed med trukne revolvere og tvunget ned i kælderen, så de ikke kunne afsløre noget. Leut-

nant Janson fortæller om de senere begivenheder:  
 

For alle tilfældes skyld tog vi fanedugen af fanestangen – et møjsommeligt arbejde, da der centimeter for 

centimeter sad et forgyldt søm. Fanespidsen begravede vi i kælderen, fanestangen gemte vi i køkkenet, kun 

banebåndene beholdt jeg på mig, mens Fanebærer Bröcker tog sig af to erindringsbånd. Fanedugen blev bun-

det om livet på En-års frivillig Monich, vores Regiments fløjmand; med hans enorme figur var det ikke til at 

se, at han var noget under uniformen. At det var godt, at vi havde truffet disse forholdsregler, skulle snart vise 

sig. En større styrke belgiske soldater med opplantede bajonetter gennemsøgte haverne, kikkede ind gennem 

vinduerne, men kom ikke ind i huset. Omkring kl. 16 hørte vi igen skridt udenfor: det var husets beboere, der 

kom tilbage. Først kom en ældre mand med sit barnebarn. Vi fik den rystende mand til at tie og befalede ham, 

med det samme at komme ned i kælderen. Kort tid efter kom også de øvrige beboere. Da de imidlertid opda-

gede den opbrudte dør, vendte de om og hentede andre beboere og belgiske soldater. På kort tid var huset om-

ringet; vores skæbne var tydelig. Skulle vi forsvares os til ingen nytte? Sammen med os ville også fanen være 

gået tabt.  

Fangerne blev bragt til et fængsel i Liège. Belgierne havde dermed fanen i deres hænder, og vidste det ikke.  

I mellemtiden havde bagtroppen, der var forblevet på bakken nordøst for Rhées, i første omgang besat den 

etablerede stilling. Omkring kl. 1230 slog kraftig artilleriild fra Fort Pontisse ned over dem. Der kunne ikke 

længere være tale om en tilbagetrækning. Omkring kl. 13 ankom en belgisk officer med krav om overgivelse. 

Han blev afvist. Resultatet var fortsat artilleri- og infanteribeskydning i løber af eftermiddagen, som kostede 

store tab. Yderligere modstand var udsigtsløs, og den lille skare tapre, der havde holdt ud under Hauptmann v. 

Senden og v. Sodenstern, måtte overgive sig. Også disse fanger blev bragt til fængsel i Liège. Her var der et 

sørgmodigt gensyn med de, der havde reddet fanen.  

Mandskabet blev omhyggeligt visiteret af belgierne, og faren truede, at man ville finde fanen på den en-års 

frivillige Monich. Derfor benyttede Leutnant Janson den list, at angive den et-års frivillige som Fahnenjunker og 

få ham smuglet ind blandt officererne. Han opnåede herigennem, at de kom sammen i samme celle. Om natten 

bandt han fanedugen omkring livet på sig selv.  

Allerede næste morgen slog frihedens time. En preussisk generalstabsofficer dukkede op og meddelte, at by-

en var på tyske hænder. Nu blev det belgiske vagtmandskab afvæbnet af vores, og som fanger ført gennem den 

forbavsede befolkning i Liège ført til det stærkt sammenskudte citadel.  

I løbet af eftermiddagen den 6. august havde resterne af Regimentet samlet sig ved Lixhé. Da ilden fra Fort 

Pontisse også fulgte dem hertil, fortsatte den over Meuse og slog om aftenen bivuak nord for Berneau.  

På den måde sluttede den dristige operation sørgeligt. 4 officerer, herunder kommandøren for I. Batl. og 28 

Füsiliere var faldet, 8 officerer, herunder kommandøren for III. Batl., samtlige af Regimentets adjudanter og 139 

mand var såret, 22 forblev savnet. På den måde havde Liège rettet et hårdt slag mod Regimentet, men Regimen-

tet også mod Liège!  

Den 7. august marcherede Regimentet i øsende regn til Les Trixhes og Bombaye, for her at være i beredskab 

mod et kraftigt angreb fra fjendtligt kavaleri. Landsbyerne blev indrettet til forsvar, og i vidt omfang anvendt til 

indkvartering af kompagnierne. Kl. 0200 den 8. august blev Regimentet alarmeret til march mod Liège på nyhe-

den om, at General v. Emmich her fra rykket ind. Den ventede en time på landevejen og vendte så tilbage til sine 

bivuakpladser.  

Den 8. augusts om eftermiddagen kl. 16 ankom erstatningspersonel. Regimentet blev derfor reorganiseret i 

tre delinger på hver 8 grupper, der alle blev bragt op på krigsstyrke. Sammen med personelerstatninger ankom 

også proviantvognene. De tre nødrationer, hver Füsilier medbragte i sit tornyster, var allerede blevet brugt i de 

første dage. Det blev efterfølgende forsøg at forpleje med tilberedt mad.  

Omkring kl. 17 fik II. Batl. befaling til at holde overgangen over Canal de Liège, der forbinder Liège med 

Maastricht, ved Lixhé, åben som overgang for kavaleriet. 8./90 overskred Meuse på lette, svajende pontonbroer, 

der var anbragt to ved siden af hinanden. Den opslog telte på markerne mellem Hallenbaye og kanalen, og opret-

tede med en deling en feltvagt i landsbyen Devant-le-Pont Visé. Natten forløb uforstyrret. I timelange kolonner 

rykkede hærens kavaleri fra 2. og 4. Kav.-Div. længere ind i belgisk land i retning St. Trond.  

Rolige dage fulgte. Af de seks svage fredstids brigader, der om natten fra 5. til 6. august, blev indsat til gen-

nembrud af fort-linjen, havde kun 14. Infanterie-Brigade under den handlekraftige og urokkelige føring af Gene-

ral Ludendorffs, som havde overtaget kommandoen efter den under angrebet faldne Brigade-Kommandør Gene-

ral v. Bussow, slået sig igennem frem til målet. Om natten til 7. august besatte den de fire hoved broer i byen 

over Ourthe og Meuse, men deres stilling var risikabel. Med en styrke på kun 1.500 mand stod de alene, omrin-

get af de ubesejrede forter.  
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General v. Emmich og Ludendorff havde besluttet sig til at angribe, og det farlige forehavende lykkedes. Sej-

ren tilhører den modige! Tidligt den 7. august rykkede Brigaden ind i byen, hvor den forventede modstand ude-

blev. General Ludendorff kørte i bil op foran Citadellet, fandt porten lukket, og krævede, at den blev åbnet. Dette 

skete. På pladsen i Citadellet stod hundreder af belgiske soldater opmarcheret, som overgav sig. Samme dag 

rykkede 11. Inf.Brig. over Romsée og 16. Inf.Regt. fra Mortier ind i Liège, fulgt den 8. august af 27. Inf.Brig. 

over Housse-Ceratte fra nordøst langs den østlige side af Meuse.  

På den måde blev den store by sikret og en fæstning indtaget, som vores modstandere havde anset for så 

stærk, at det ville tage en hel arme flere måneder at overvinde. Nu havde imidlertid tysk soldater mod erobret 

den i et i krigshistorien enestående kupangreb. Liège vil for altid være et hædersblad i den tyske hærs historie, og 

med fuld stolthed kan også den Mecklenborgske brigade se tilbage på dens del af sejren. Selvom også den fulde 

succes af angrebet på Liège udeblev, havde den alligevel bidraget til den samlede succes. Gennem dens dristige 

fremstød havde den bundet fjendens reserver, der ellers ville have ført til problemer på andre steder af det tyske 

angreb. Dette var også indholdet i de anerkendende ord, som den 9. august Generalleutnant v. Bauer, komman-

døren for 17. Inf.Div. udtalte som Regimentets øverste foresatte.  

Det drejede sig nu om, inden fjendtlige kræfter kunne komme til indsats, at bringe Liège forterne til fald. I 

første omgang måtte angreb rettes på forterne på nordfronten, så 1. Armee fremrykning syd for den hollandske 

grænse kunne ske. Tung og supertungt artilleri, herunder 42-cm haubitser, blev trukket til og skød de mægtige 

værker i stumper og stykker. De gjorde det meste af arbejdet, så der ikke blev meget tilbage for infanteriet at 

gøre.  

Den 9. augusts gik I. og II./90 med et batteri fra F.A. 60 og en eskadron fra 16 Dragoner over Meuse og be-

satte den sejle bakke ved Loen, mens III./90 til sikring af venstre fløj af Divisionen blev trukket til Mouland 

langs vejen Berneau – Visé. Hauptmann Eschenhagen, fører for 10./90 blev under rekognoscering af en vej såret 

af civilister. Den 10. august besatte 11./90 Vicé, hvis indbyggere stod i forbindelse med forterne gennem tegn. 

Der blev beslaglagt 600 cykler, der blev sat til disposition for Division.  

Den 11. august vendte de tapre Liège krigere, omkring 150 mand, tilbage til Regimentet, støvet og trætte ef-

ter marchen og for en dels vedkommende udstyret med belgisk fodtøj, gamacher, seletøj, ja selv geværer. På den 

måde var I. Batl. fane reddet. Senere forsøgte Leutnant Janson også at hente den efterladte fanestang. Desværre 

var hale huse i Haute Préalle i mellemtiden fuldstændigt blevet udplyndrede, og det søgte blev ikke fundet. Fa-

nedug, fanebånd, og erindringsbånd blev fastgjort til en lanse fra Luneburger Dragonerne og ledsagede bataljo-

nen under det fortsatte sejrstog. 

Den 12. august rykkede II. Batl. kl. 18 til omegnen af Hermée for at være i beredskab, når Fort Pontisse kapi-

tulerede. Den tilbragte en frysende nat i en havremark, uden at den annoncerede beskydning af fortet begyndte. 

Næste morgen rykkede den tæt på landsbyen Oupeye, kogte kaffe og købte, hvad der var at skaffe af spiseligt. 

Shrapnels fra fortet var virkningsløse. En patrulje fra 5. Komp., der skulle opklare mod fortet, blev af civilister i 

Oupeye overfaldet og skudt ned. En deling fra 5. Komp. rykkede ud og hævnede deres døde kammerater. Fort 

Pontisse overgav sig ved middagstid den 12. august.  

Den 13. august blev vi trukket videre mod vest. III. Batl. skulle dække Fort Liers fra nord og overnattede i 

Fexhé-les-Slins. Fra formiddagen næste dag knuste det tyske tunge artilleri fortet. Bataljonen lå på lur bag en 

bakke mellem havre på en brandvarm jord. Med minutters mellemrum kom lyden af de enorme brag fra nedsla-

gene, så blev det stille. Fortet havde hejst det hvide flag.  

Den 15. august marcherede II. og III. Batl. over Othée til Odeur, hvor der på markerne øst for landsbyen blev 

opslået bivuak. Store opslag opfordrede befolkningen til at afleverer alle våben og holde sig borte fra alle fjendt-

ligheder. For at forhindre sammenstød fik füsilierne forbud mod at gå ind i landsbyen. 

Om eftermiddagen afholdt Pastor Karsten Regimentets første feltgudstjeneste. Mens han udtalte bønner og 

velsignelser, var vores tunge kanoner på arbejde, og som et kraftigt tordenvejr susede de tunge granater over for 

at forkynde død og ødelæggelse.  

Den 16. august var søn- og hviledag. Den blev anvendt til at sætte udrustningen i stand og kontrol antrædnin-

ger. Hviledagene måtte tjene til at opstramme den disciplin op, der under de hårde dage ved Liège var formind-

sket. 

Om aftenen flammede bivuak bålene op overalt. Kompagnier med deres officerer stod eller lå omkring 

flammerne og sang; sange, der drejede sig om kærligheden til hjemstavnen, om kampen og om trusler mod fjen-

den.  
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B. Bevægelseskrig indtil Esternay 

17. august til 6. september 1914 

 

Situation 

 

Mens de hidtil skildrede begivenheder fandt sted foran murene ved Liège, var opmarchen af de 7 tyske arme-

er i vest blevet opmarcheret langs den belgisk-franskegrænse blevet gennemført planmæssigt og gnidningsløst. 

Endnu inden alle forter ved Liège var på vore hænder, var 1. og 2. Armee rykket over Meuse med dens forreste 

enheder for hurtigst muligt at overvinde den ubekvemme og generende flaskehals mellem den hollandske grænse 

og Liège, og for at organiserer og klargøre deres enheder til den fortsatte fremrykning. De stod allerede den 15. 

august med dens aktive korps ved og nordvest for Liège, 1. Armee i linjen Bilsen – Tongres.  

Den 16. august kl. 0930 hejste også det sidste fort ved Liège – Fort Hollogne – det hvide flag. Vejen fra fri til 

gennemførelse af den tyske operationsplan: det store sving med 1. til 5. Armee med Metz som drejepunkt kunne 

begynde! 

Den øverste hærledelse befalede en generel fremrykning den 18. august.  

Allerede den 9. august var vores Regiment vendt tilbage til underlæggelse under IX. A.K., og blev med den-

ne 15. august underlagt 1. Armee. Sammen med denne krydsede Regimentet under kommando af Generaloberst 

V. Kluck hele Belgien under kampe med belgier, franskmænd og englændere. Den franske grænse blev over-

skredet om eftermiddagen den 26. august nord for Hon, og supplerede den 6. september ved Esternay dens ældre, 

ærværdige indsættelser – Mons, Maubeuge, St. Quentin og Leuze – med uforgængelige, friske laurbær.  

Frem til Grand Morin havde 1. Armee gennemført sin fremrykning og under utrolige march præstationer 

skabt et eneste sejrsløb, hvor de ikke havde givet englændere eller franskmænd rist eller ro. Det store sving var 

lykkedes over alle forventninger. Resultatet af felttoget synes ikke længere i tvivl og nært forestående, da den 6. 

september skæbnen grev ind, og bragte de stolte forhåbninger til afslutning.  

Midt i dens sejrsløb blev 1. Armee af den øverste hærledelse standset, og på samme tid beordret til at falde 

tilbage bag Marne og med front mod Paris, overtage beskyttelsen af hærens højre flanke.  Denne for frontsolda-

ten ubegribelige ordre havde følgende grunde: 

Den uafbrudte række af tyske sejre havde i de sidste dage af august ved O.H.L. skabt det indtryk, at den en-

gelske hær og venstre fløj af de franske hære, fuldstændig var slået, og at den endelige afgørelse allerede var 

indtruffet. General v. Moltke vurderede derfor, at tidspunktet var kommet til at hjælpe den hårdt pressede Øst-

front og beordrede to armekorps overført hertil. Begge disse korps blev desværre taget fra den afgørende højre 

tyske fløj, og manglende her, som den virkelige afgørelse nærmede sig i begyndelsen af september.  

På fransk side havde man sendt, men alligevel rettidigt indset truslen på dens egen venstre fløj gennem den 

tyske omslutning, og havde kunnet træffe de nødvendige forholdsregler. General Joffre besluttede sig til at træk-

ke de slåede hære på hans venstre fløj tilbage til Seinen, for i første omgang at frigøre sig fra den konstant efter-

følgende modstander, og herefter kraftigt at forstærke den med tilførelsen af friske kræfter. Samtidig blev der af 

tropper, frigjort i Lorraine og foran Paris, opstillet to nye armeer, med hvilke derefter en almindelig offensiv igen 

skulle genoptages. Mens disse forholdsregler blev truffet af den franske hærledelse, var den tyske højre fløjs 

fremrykning i dagene 31. august til 4. september taget en mere sydlig end sydvestlig retning, så højre fløj af 1. 

Armee den 4. september allerede var øst for Paris, kun 35 km fra de østlige forter i denne kæmpe fæstning. Her-

ved var der pludseligt opstået en for franskmændene meget belejlig situation, der gav ham den ønskede mulighed 

for at rette et ødelæggende stød på den åbne højre tyske flanke. General Joffre udnyttede den, og befalede for 

den 6. september et modangreb langs hele fronten og et flankeangreb med den nye Armee Manoury fra Paris.  

Også den tyske hærledelse havde også erkendt truslen fra Paris mod højre fløj. Samtidig blev det i disse dage 

klart, at afgivelser, kamp- og marchtab havde svækket kræfterne på højre fløj af hæren så meget, de ikke længere 

var tilstrækkelig til både at sikre den stadig mere vanskelige flankebeskyttelse og forsyningslinjerne, og desuden 

manglende enhver form for reserve. Da styrken dermed ikke længere var tilstrækkeligt til at nå det store mål – 

omslutningen og ødelæggelsen af den franske venstre fløj – besluttede General v. Moltke den 4. september helt 

at lade den store oprindelige krigsplan falde, og i stedet lægge tyngden i det tyske angreb på venstre fløj. 1. og 2. 

Armee fik overdraget sikringen mod Paris, hvorunder 1. Arme skulle blive stående nord for Marne og 2. Arme 

syd for.  

I forlængelse af denne befaling besluttede General v. Kluck at lande hele 1. Armee den 6. september gør om-

kring og herefter dreje den mod vest (venstre). Det var en teknisk vanskelig og vovelig plan, da den krævede en 

samtidig frigørelse fra fjenden, en tilbagetrækning af kamptropper og hele det omfattende træn, og en indfasning 
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i den nye front under enorme marchpræstationer af den svingende fløj, altså IX. Korps. Bevægelsen lykkedes 

strålende og rettidigt, men allerede fra begyndelsen den 6. september viste den fulde alvor i situationen sig. IV. 

Reserve-Korps, det eneste korps, der dækkede den truede højre flanke, var i disse dage under kraftige angreb fra 

vest, og måtte hurtigst muligt forstærkes, hvis ikke den skulle blive presset tilbage mod hærens march veje. Sam-

tidig blev IX Armee-Korps, der i første omgang skulle dække de øvrige korps tilbagetrækning, og derfor blive 

stående langs Grand Morin, angrebet fra syd. I begge tilfælde blev det franske fremstød opfanget. Den komman-

derende general for IX. A.K., General v. Quast, traf den koldblodige beslutning, at møde det franske angreb med 

et modangreb, hvilket førte til de hårde, men sejrrige kampe ved Esternay, en æresdag for IX. Korps og også for 

vores Regiment.  

Fremrykning 

 

Den 17. august frem fremrykningen mod vest genoptages. Regimentet kom fra Vallonien ind i Flandern. Den 

flamske befolkning var venligere end de sortøjede iltre sjæle i Liège området, og efter at Regimentet havde mar-

cheret i flere timer og gjorde holdt i Heers og Horpmael, kunne indkvartering i landsbyerne finde sted. For man-

ge blev det for første gang i 14 dage lykken igen at have en seng som natleje og komme ud af tøjet.  

Officererne blev for størstedelen underbragt i det fyrstelige slot, ejet af Greven af Heers. Som man gik til 

bords, blev de opvartet af en halv snes tjenere i liberi, men maden var knap og dårlig, og efter middagen blev 

hver enkelt afkrævet 5 Frank af en repræsentant for greven.  

Mandskabet gik det bedre. Der var endda mange, der efterfølgende fik et lille stykke flæsk med sig, trykket i 

hånden af den venlige bondekone til afsked.                                         

Den 18. august blev Regimentet efter march over Landen sat i beredskab i Overwinden, hvor herfra at kunne 

gribe ind i angreb fra 1. Armee, hvis venstre flanke blev dannet af vores korps, rettet mod en befæstet belgisk 

stilling bag Gette.  

 

Slaget ved Gette 

18. august 

 

Fra retning af Tirlemont drønede kamplarmen mod os, men fjenden blev kastet tilbage, uden at Regimentet 

kom i kamp.  

Den følgende dag overskred Regimentet den smalle, med sumpede lille flod på en vaklende pontonbro. Solen 

brændte. Den store støvsky, der hvirvledes op, blandede sig med ansigternes sved.  

Cyklister kørte i forvejen til landsbyerne og fik stillet spande med vand ud til vejene, hvorfra kolonnerne 

uden at standse op kunne forsyne sig.  

Vejen førte gennem det område, hvor den fjendtlige stilling dagen før var blevet erobret – brede, planløst op-

kastede render i jorden uden traverser, men med omhyggeligt byggede halmhytter til underbringelse. 

At de belgiske soldater ikke lod det komme til forsagelse af livets goder beviste de mange, overalt kastede, 

tomme konservesdåser. I de kvarterer, Regimentet indtog for natten, havde belgiske tropper benyttet de ti fore-

gående dage, og havde efterladt sig i et sådant svineri, at husene først grundigt måtte rengøres, før indkvarterin-

gen kunne finde sted.  

Den 20. august fulgte en hed march; varmen var ubærlig. Terrænet var kuperet. I hulvejene stod støvet som 

en mur. Füsilierne vaklede under vægten af deres tornystre, og mange faldt bevidstløs om. Man sprang hen til 

dem, rystede dem, rev frakke og skjorte op, løftede dem op og slæbte dem videre. Kom kolonner galoperende 

forbi, trådte man til side og lod dem passerer.  

Om eftermiddagen brød et kraftigt tordenvejr ud, gennemblødte alle til skinnet, men friskede op, og da Re-

gimentet kort efter nåede de små byer Overysche og Calheide, hvor den kom i kvarter, skete de under afsyngning 

af »Wacht am Rhein«, så klart og kraftigt, at indbyggerne forbavset styrtede ud af husene. I de store drivhuse, 

der her var en del af erhvervet, i haver og på marker groede de herligste sydfrugter. Füsiliererne købte vindruer 

på størrelse med valnødder, mørke bær med en vidunderlig sødme og saftighed til en pris af en halv eller en hel 

Frank, mens æble store ferskner kostede 50 centimes. Hvad kunne man bedre bruge sine penge – lønnen – til? 

Man var ligeglade hermed, og gav uden betænkelighed det hele ud, da man måske allerede i morgen ikke længe-

re ville få lejlighed hertil. 

Da så også Kompagnierne fordelte flæsk og brød, som i de foregående dage havde været knap, var alle øn-

sker dækket og stemningen rosenrød. Det var måske derfor, at en soldat, der få timer tidligere havde bandet 

 



20 

 

 
 

 

 under marchens anstrengelser, nu overmodigt på døren til sit kvarter skrev: »Tysk fornøjelsestur gennem Belgi-

en«. Soldaten lever under en krig i nuet, og vurderer til dels situationen ud fra, hvor fyldt hans mave er.  

Få kilometer mere, og Regimentet havde stået i Bryssel. Indtoget i den belgiske hovedstad lokkede. Den 

skarpe lyd af de Mecklenborgske füsiliere march skulle jage dem en skræk i livet. Hvad skulle man købe, og 

hvor godt, ville det være? Men håbet var forgæves. Den næste dag svingede Regimentet mod syd og marcherede 

til området omkring Waterloo slagmarken, hvor Blucher 100 år tidligere med sine preussere havde bragt afgørel-

sen, og havde gjort en ende på den franske lyst til at knægte andre folk.  

Et ikke lille antal Füsilerer kunne på platformen under den belgiske løve se ned på slagmarken. De sang den 

tyske nationalmelodi som en ed for de døde, der hvilede her, og knyttede næven mod Paris, der endnu engang 

forsøgte at ødelægge Tysklands frihed.  

Den aften spillede Regimentsmusikken i Mont-St. Jean. Der kom gode rygter: Belgien søgte fred, Belfort var 

indtaget og endda, som folkene tilføjede, fra gamle Grev Haeseler, at Italien havde erklæret krig mod Frankrig. 

Sådanne glædelige nyheder øgede kamp gejsten. Man ville frem til fjenden, da man frygtede at krigen ville slutte 

før man endnu engang kunne kaste sig ud i kampen.  

Regimentet lyttede derfor gerne, da det næste dag den 22. august blev meddelt, at franskmændene var under 

fremrykning mod Sambre mellem Namur og Maubeuge, og at vores korps den følgende morgen skulle indgå i et 

angreb mellem III. Korps til højre og VII. Korps til venstre.  

Igen blev der marcheret. Tamburer slog takten på deres trommer det ensformige bum-bum, og kompagnierne 

sang hertil, højest under passage af landsbyerne. »Goden Tag, Mudder«, råbte füsilierne til de gamle bondeko-

ner, som stod i døråbningerne og nikkede. Regn i løbet af natten havde bundet støvet og frisket op. Sidst på afte-

nen gik Regimentet i kvarter i forskellige landsbyer i nærheden af Ecaussines.  

Den 23. august var søndag, men ikke hvile dag. Som altid var Regimentet tidligt på benene, og som så ofte 

før, var første opgave at skaffe levnedsmidler, da den leverede mængde var for lille til at nå rundt. Alle kompag-

nier havde i de sidste uger udviklet evnen til, blot ved at snuse til luften, at lugte sig frem til, ikke kun vor der 
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boede en bager eller slagter, men også hos hvem, der virkeligt var noget hente. Disse blev opsøgt med mand-

skab, der skulle bære herlighederne, og deres hjemkomst var hver gang en begivenhed. Kompagniføreren fordel 

te byttet til delingsførerne, og disse igen til soldaterne, mens feltkøkkener satte ild under kedlerne og brygge-

de dampende kaffe.  

 

Kampe ved Mons, Villes St. Ghislain og Vellereille 

28. august 1914 

 

Brigaden samlede sig og trådte an. Ved middagstid nåede ved Roeulx en Divisionsbefaling, hvorefter den 

skulle sætte sig i besiddelse af overgange over Kanal du Centre, som fjenden tilsyneladende havde besat. Regi-

mentet marcherede mod syd, og bag bakkerne nord for Thien foldede II. Bataillon, der var i spids, ud, mens 

Schwerier Haubitserbatteriet sendte sine granater mod målet. Foran lå et virvar af små, tætbyggede huse, mægti-

ge slaggebjerge, høje skorstene og elevatortårne, typisk for dette belgiske kuldistrikt.  

I halvdelinger med store spredning og i afstande på 150 meter rykkede skyttelinjen forsigtigt frem, men Thi-

en [Thieu] var fri for fjender og broen over kanalen intakt. På den anden side var husene forsynet med skydeskår 

og vejene spærret af vognbarrikader og stænger med pigtråd. Modstanderen var forsvundet uden kamp.  

Regimentet gjorde holdt i Maurage, hvor feltkøkkener uddelte mad. Kl. 16 marcherede det videre mod vest 

gennem Rapois skoven. Kompagnierne fik forbud mod at synge. Altså var fjenden i nærheden.  

Efter at være kommet ud af skoven, kom man forbi en lille skyttegrav, i hvis nærhed der lå døde englændere i 

deres grågrønne uniformer med tildækkede hoveder og lemmerne udstrakte. Regimentet nåede den østlige ud-

kant af landsbyen Villers-St. Ghislain. Kl. 1730 trak kompagnierne i spids-bataljonen fra hinanden og lagde sig i 

delingskolonne 500 meter syd for landsbyen på en stupmark med front mod Vellereille, som blev meldt besat af 

fjenden.  

Under den nu følgende kamp dannede vores IX. Korps venstre fløj af 1. Armee, der over en bred front på 

begge sider af Canal du Centre nord og syd for Mons, angreb den forskansede engelske hær. Vores søster- (18.) 

Division blev indsat mod selve Mons by, Hanseater-regimenterne til venstre herfor mod den tilbage buende højre 

fløj af modstanderen i retning af begge sider af St. Symphorien. Hertil sluttede vores brigade sig, først füsilierne, 

så længere mod øst grenadererne.  

Bag vores II. Batl. kørte et Schweriner batteri i stilling og åbnede kl. 1745 ild mod banedæmningen ved Vel-

lereille. Foreløbig svarede fjendens artilleri kun igen med shrapnels.  

I II. Batl. gav det tab. Unteroffizier Pflugraht 7./90, der altid havde taget livet med et smil, blev, som han rej-

ste sig for at give en ordre, ramt i munden og for evigt gjort tavs.  

Delingerne lå faldt med hovederne i jorden og lod uvejret går hen over sig. I kanten af landsbyen holdt felt-

køkkener, patronvogne og oppassere med officerernes heste. Det gav tumult. Bygen af stål ramte dem. Heste 

stejlede og brød sammen, gik i panik og galoperede væk med deres køretøjer bag sig. Skrigende kuske forsøgte 

at holde dem, og var selv ramt af skræk. Felthaubitser gik i stilling og bidrog yderligere med deres ild, den larm 

der fyldte luften. Røgen fra deres granater steg som tykke skyer op bag banedæmningen, og steg som en mur 

mod himmelen. Af fjenden var der intet at se. Det flere kilometer brede landskab var mennesketomt.  

Mens II./90 havde stillet sig parat til at dække den venstre flanke mod syd, var III./90 rykket mod vest med 

ordre til trække frem bag venstre fløj af Regts. 75 for efter egen vurdering at gribe ind i 33. Brigades kampe. 

I./90 lå i reserve ved vejkrydset øst for Villers-St. Ghislain. Fjendtligt artilleri jagtede den frem og tilbage, og ind 

i mellem også kamptrænet. Førerløse patronvogne, løsrevne heste rasede i et vildt tumult i retning af landsbyen, 

men også denne lå under kraftig engelske artilleri beskydning. Stykker på størrelse af en arm, blev revet af træ-

erne, og omkring kirken rystede jorden.  

Langsomt fik vore batterier overtaget over de fjendtlige og nedkæmpede disse. Den fjendtlige skydning 

svandt ind, og omkring kl. 1945 lød det sidste skud derovre fra. Så indstillede også vores artilleri deres arbejde, 

og det blev stille.  

Omkring samtidig forlængede dele af III./90, der hidtil havde søgt dækning i en hulvej, venstre fløj af Regts. 

75 i retning af en fabrik med en høj skorsten, der lå 1.500 meter sydvest for Villers-St. Ghislain. Den var af eng-

lænderne stærkt besat, og holdt den fremrykkende skyttekæde under en heftig ild. I spring arbejdede ovre Füsi-

liere sig frem. »Visir 1200«, »Visier 1000«. Man skød på bygningerne, på huse og tagluger, under at kunne se 

fjenden.  

Kompagniet i reserve rykkede frem, og da hornsignalet »Anlæg Bajonet!« lød, gav Regiments-

Kommandøren også I./90 ordre til at forstærke angrebet.  
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Det begyndte at blive mørkt. En del af stormen blev trængt mod venstre, mistede orienteringen i mørket og 

rykkede frem mod Harmignies. Enkelte delinger trængte hurtigere frem end andre, og kom derfor ind i deres 

egne kammeraters skydninger bagfra. Fra fabrikken knitrede de engelske maskingeværer og sendte deres dødeli-

ge ladninger ud over roemarken.  

Mørket blev uigennemtrængeligt. Spredt over et stort område, overalt i uregelmæssige linjer, flammede ge-

værernes flakkende mundingsild op. Larmen fra skyderiet blev så voldsom, at det næsten overdøvede alt. Få 

steder blev der råbt »Hurra!«, men kun fulgte det op, og kun nogle få steder, og formåede ikke at rive et større 

angreb med sig. Uophørligt lød signalhornene. Men det gik ikke. Englænderne var for kraftigt forskanset bag 

murene, hans ild for kraftig og natten for sort. Man var nået ind på 100 meters afstand. Så kastede man sig ned 

blandt roerne, skjulte sig blandt de kraftige blade, som kunne de give dækning, og blev døve af larmen fra de 

nedslående skud.  

Som kom fra et eller andet sted de fire langtrukne, ens stigende toner fra hornsignalet »Det Hele Holdt!«, der 

hurtigt forplantede sig, blev gentaget flere gange over det store område, tiltrak sig opmærksomhed, og det blev 

roligt. Stilheden var imidlertid mere uhyggelig end kampen, blev uudholdelig, og snart bragede geværerne løs 

igen. Der fulgte en totalt forvirring. I mørket vidste ingen, hvor ven eller fjende var. I storm angreb man egne 

kammerater.  

De forskrækkede skrig: »Skyd ikke!«; »Her ligger 12. Kompanie!«; »Kendeord Altona!«. Fra den sorte 

himmel slog engelske shrapnel ned, eksploderede med et glimt og spredte den kugler til alle sider. 

En del af den forreste linje begyndte at synge »Wacht am Rhein« for på den måde at kunne give sig til kende 

som tyske. Døden foran fjenden er ikke forfærdelig, men fra en af egne kammerater grusom! De omkringliggen-

de hørte sangen og stemte i. Så blev sangen afløst af glade råb frem og tilbage og opmuntrede soldaterne.  

Tydeligt lød ordren fra signalhornene igen »Stop!«, og det blev igen stille.  Så lød til venstre et enkelt skud, 

skræmmende som et alarmsignal, formentlig en uforsigtighed, men øjeblikkeligt gik det hele igen løs over alt: 

skyd, kommandoråb, skrig »Kendeord Altona«, og signalhornene tabte kampen med støjen. Sådan fortsatte de 

opslidende og plagsomt i timer.  

Folk, der kom tilbage, stødte på kompagnierne fra II. Batl., der havde gravet sig ned langs vejen mod Bellere-

ille, for at dække sig mod den flankerende fjendtlige beskydning fra fabrikken.  

Ved midnat gav Regiments-Kommandøren ordre til at indstille angrebet. Ved daggry skulle vores artilleri 

skøde fabrikken i stumper og stykker. De forreste elementer blev trukket tilbage, og omkring 400 meter fra fjen-

den, gravede bataljonen sig ned.  

Et grelt månelys brød gennem de mørke skyer. En dødelig udmattelse bredte sig blandt füsilierne, og mens de 

med deres korte skader forsøgte at grave sig ned, blev mange overmandet af søvnen med hovederne på jorden. 

Patruljer blev som sikkerhed lagt frem mellem II. Batl. og banedæmningen ved Bellereille, der blev meldt fri for 

fjender.  

Som dagen gryede så man gravene i en bred bue omkring fabrikken. Kl. 0500 begyndte et haubits-batteri be-

skydningen. Allerede de første granater slog store huller i skorstenen, og hurtigt forsvandt bygningerne i røg fra 

træfferne og støvskuer fra de sammenfaldende mure. Kl. 0530 rykkede kompagnierne fra I. og II./90 frem mod 

fabrikken. De trængte ind uden kamp, da englænderen i løbet af natten havde grebet flugten.  

Intetanende kom træn frem i mageligt trav ad vejen mellem Villers-St. Ghislain og St. Symphorien. Men 

endnu var det engelske artilleri til stede. Et batteri gik i stilling i en skovkant og overøsede de lange kolonne med 

godt sigtede granater, som kastede den mod alle verdenshjørner.  

Et fjendtligt fly gled snurrende hen over området, ubekymret over de tyske shrapnels, der sprang omkring 

den med deres hvide skyer.  

Kl. 0830 samledes bataljonerne og blev fra feltkøkkener forsynet med kaffe og fra proviantvogne med brød 

og kød.  

Øst for Villers gik en kolonne grenaderer frem mod syd med fremsendt sikring, men vendte snart tilbage, og 

det blev fortalt, at de var kommet ind i skudfeltet fra fæstningskanonerne i Maubeuge.  

Det blev en varm dag. Bataljonerne blev sendt frem og tilbage for at være i beredskab, men kampen var af-

sluttet. En sikringsstyrke besatte banegården i Harmignies.  

På de skyggeløse marker lå Füsilierne, trak jakker, sko og strømper af, og lod solen tørre dem. Søvnen fri-

skede ikke op, og vandet, som blev hentet i Villers i kogekar, var lunken inden det nåede frem, og smagte ikke.  

I kirken i Villers, hvor himmelen kikkende ned gennem det ødelagte tag, lå de sammenbragte sårede, om-

kring 75 i antal, stønnende eller grinende, alt efter hvor store smerter de havde. Kompagnierne samlede deres 

døde og begravede dem, placerede trækors over gravene og bad en sidste bøn for kammeraten. 
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Langs hele fronten havde 1. Armee i hård kamp kastet englænderne ud af deres befæstede stillinger. Vores 

Armekorps fik til opgave at dække venstre flanke mod fæstningen Maubeuge for de øvrige fremrykkende korps.  

Regimentet havde allerede indrettet sig for natten, da befalingen kom til afmarch. Kl. 2030 blev der trådt an. 

Vejen førte tæt forbi den nedbrændte fabrik og de forladte fjendtlige stillinger, hvor mange engelske frakker og 

rygsække dannede et dunkelt virvar. Også den nærmeste vejgrøft langs den store vej mod Mons var indrettet til 

forsvar, og de hundreder af patronhylstre afslørede, at fjenden også herfra havde deltaget i kampen sidste nat.  

Marchen stod ustandselig stille, natten var igen dækket af skyer og sort. Træthed og udmattelse begyndte at 

vise sig kraftigt blandt officerer og Füsilerer.  

Enhver underholdning var for længst forstummet. Mange hundrede mennesker, og ikke et ord, dårligt en 

kommando. De landsbyer, man kommer igennem, er uddød. Intet steds et lys, ikke en hund der gør.  

Så kom sulten. Man er så træt, at man forsøger at glemme den; men den forsvinder ikke, plager. Så hiver man 

med en forvreden arm efter brødposen på ryggen, efter et stykke flæsk og et stykke stenhårdt brød. Kødet er 

belgisk og smager modbydelig, men man sluger det alligevel.  

På den måde marcherer Regimentet 12 km og bruger hertil mere end 6 timer. Den hårdeste form for en 

springmarch kunne ikke have været mere grusom. Kl. 0300 gjorde den et hvil på en mark ved Asquillies, og for 

trætte til at rejse telte, rullede füsilierne sig ind i frakken eller kastede sig ned på den bare jord.  

Allerede 2 timer senere blev der vækket, men dagen – den 25. august – forblev rolig og gav Regimentet et 

hvil. Først om aftenen rykkede den ud med opgaven, at dække fronten nordvest for Maubeuge.  

I. Batl. skulle spærre Tilleul skoven mod sydøst. Den valgte for natten sin bivuakplads i skovens nordøst 

kant, mens 2.  Komp. blev skudt frem som forposter i skovens sydlige kant. II. og III. Batl. spærrede på begge 

sider af vejen mellem Quévy og Genly, halvvejs mellem disse to landsbyer, hvor der blev gravet stillinger. End-

nu engang kom det ikke til megen søvn.  

 

Kampen ved Genly 

26. august 1914 

 

Ved daggry den 26. august blev stillingen forstærket. I. Batl. kompagnier gravede sig ned mellem Tilleul 

skoven og jernbane mellem Mons og Maubeuge. Regimentets skansevogn udleverede lang redskaber, så arbejdet 

skred godt frem. En patrulje fra 8. Kompanie trængte ind i Quéoy, men som den kikkede omkring et hjørne, 

opdagede den pludseligt foran et hus omkring 30 franskmænd med røde bukser. Den trak sig hurtigt tilbage, men 

alligevel blev en füsilier ramt og brød sammen, mens en anden blev såret. Kl. 0915 meldte en Dragon-patrulje en 

fjendtlig styrke under fremmarch fra Maubeuge, og omkring en time senere rykkede en fjendtlig skyttelinje sig 

frem over bakkerne ved Blarequies – Quéoy-le-Petit. Endnu var afstanden for stor til at åbne ild, men at fjenden 

var på vej gav travlhed. Füsiliererne smed jakkerne og skovlede, så sveden stod dem af panden, og under arbej-

det forelskede de sig i deres grave, hvor siderne blev glattet som skulle de inspiceres af en general på øvelses-

pladsen derhjemme, afrundede traverserne, og glattede den opkastede jord, som var den valset. De første fjendt-

lige kugler kom allerede ind over, fløjtende som fugle, men lå alt for højt.  

Omkring kl. 1130 lagde en fremskudt post ved baneovergangen mellem Quéoy-le-Grand og Tilleul skoven, 

en fjendtlig forspids på omkring en deling, under en ødelæggende ild. Den trak sig tilbage, men et dusin fransk-

mænd i deres stålblå uniformer blev liggende ramt på stedet.  

Langsomt i flere bølger kom fjenden nærmere. Han lagde sig ned og overøsede stillingen, navnlig I. Batl., 

med sin ild, uden at forrette skader, mens Regimentet dårligt besvarede ilden. Modstanderen skulle komme 

nærmere og så modtages med voldsomhed. På steder lod feltkøkkener endda store spande med varme gule ærter 

bringe ud i skyttegravene, som Füsilierne skovlede ind under stor munterhed, mens enkelte holdt udkik. 

Et batteri fra F.A. 60 var i mellemtiden gået i stilling syd for Genly, hvorfra den – det var efterhånden blevet 

kl. 12 – gjorde en hurtig afslutning på det fremrykkende franske infanteri. Dens granater fandt skyttelinjerne og 

sprængte den fra hinanden. Modstanderen løb tilbage i en uordentlig flugt, indtil de åndeløse måtte gå over i 

hurtig gang. Granaterne efterfulgte dem imidlertid og sendte nye vulkaner af jord mod himlen. Fjenden fortsatte 

forskrækket op ad den lange bakke, hvorfra de kort før var kommet. Nogle faldt sammen, fik sig igen rejst, og 

humpede bagefter. Flygtningene forsvandt ud af sigt bag levende hegn og forsvandt så i en sænkning. Efter et 

stykke tid dukkede de op i en lang kolonne i horisonten mellem vejtræerne langs vejen Buiche – Baray, for langt 

væk til at vores artilleri kunne nå dem.  På den måde sluttede et fransk kolonialregiments udbrudsforsøg for at 

undgå tilfangetagelse i Maubeuge.  
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Om eftermiddagen blev kompagnierne trukket tilbage. Deres skyttegrave skulle besættes af Landwehr-

enheder. Hans Kongelige Højhed Storhertugen af Mecklenburg-Strelitz ankom til Genly, spiste med velbehag fra 

feltkøkkenet og lod sig leende fortælle, hvordan franskmændene var stukket af.  

Det blev bekendtgjort gode nyheder: Namur var faldet, og 2.  Korps stod allerede dybt inde i Frankrig. Felt-

post ankom og bragte de fleste de første hilsener fra hjemmet.  

Kl. 18 marcherede Regimentet videre. Mens den i øsende regn befandt sig i en høj bøgeskov bag Sars-le-

Bruyère, blev de mødt af en lang, ynkværdig kolonne af flygtende civile; hvidhårede mænd med rystende knæ, 

enlige koner i beskidte, halvt åbnet tøj og med halvt udslået hår, der hang ned ad ryggen. Børn klamrede sig til 

deres mødres skørter. Mænd skubbede vogne, fyldt med det mest nødtørftige husgeråd. Et billede af elendighed, 

og der var vel ikke en füsilier, der ikke var taknemmelige for, at deres egen hjemstavn og deres egne familier var 

blevet sparet for krigens frygtelige skæbne.  

Kort efter overskred Regimentet grænsen til Frankrig. Cheferne lod kompagnierne i trit, som under parade, 

passere dem, for i det øjeblik at kunne se deres folk i øjnene, hvor de rykkede ind i deres stærkeste fjendes land.  

Det var som et løfte om at være trofast og gøre sin soldaterpligt til det sidste. »Deutschland, Deutschland 

über alles« lød fra kraftige struber i den triste aften, og fortsatte med en anden sang: 
 

Frankreich, ach Frankreich, 

wie wird es dir ergehen! 

Preußische Soldaten schießen rosarot, 

und die Füsiliere, sie kämpfen bis in den Tod. 
 

Denne nat gik Regimentet i Bivuak mellem Hon og Bavay, mens den næste nat 27./28. august marcherede 

over Englefontaine til Herq [Hecq] og Preux-aus-Bois. Den 28. august blev der indkvarteret i le Cateau. I nærhe-

den af denne by var englænderne endnu engang bragt til kamp af 1. Armee, og havde mistet 3.000 mand to 7 

batterier. Den lange række af erobrede kanoner fyldte gaderne, og den store kirke var proppet med fanger. Uden 

10. og 12. Kompanie, der på ordre fra Division forblev til bevogtning af le Cateau, marcherede Regimentet den 

29. august videre ad den gamle romervej mod sydvest. Forude kom kraftig kamplarm. Tyske korps kæmpede her 

allerede om overgang af Somme. Raslende prustede tunge lastbiler forbi med artilleriammunition til ildlinjen, og 

indhyllede hele tiden de marcherende kolonner i støvskyer og benzin os. Langs begge sider af vejen lå på lange 

strækninger efterladenskaber fra den flygtende engelske hær, protser og bagagevogne med ødelagte hjul og aks-

ler, aflivede heste med i deres seletøj, som i den kraftige varme udsendte en modbydelig stank. På de frugtbare 

marker stod den overmodne hvede endnu uhøstet, mens korn faldt til jorden fra aksene uden nogen vovede at 

bjærge det. Vejen brændte, et flimmer af ophedet luft stod over området, og den skyggeløse, snorlige vej syntes 

at fortsætte i det uendelige. Over 15 km ikke en landsby, hvor der kunne skaffes vand. Feltflaskerne var for 

længst tomme og de sidste dråber delt med kammeraterne. Munden var tør og fyldt med tørt støv og tørsten var 

en frygtelig kval. Den klare sol blændede øjnene og forbrændte ansigter og hænder. Det var en march gennem 

helvede. Den aften kom Regimentet i kvarter i Badencourt Chateau, Pontru og landsbyen Berthaucourt.  

 

Slaget ved St. Quentin 

30. august 1914 

 

Allerede ved daggry den 30. august lød alarmen. 2. Armee var involveret i hårde kampe med en større fransk 

styrke, der fra Oise buen rykkede frem mod nord på begge sider af Guise, og forsøgte at drive den tyske frem-

rykning fra hinanden. Vores IX. Korps var som forstærkning stillet til rådighed for Generaloberst v. Bülow.  

Regimentet rykkede ud kl. 0415. I St. Quentin blev feltkøkkener trukket frem for fordele kaffe til enhederne. 

Kl. 0930 havde Regimentet hvil øst for Homblières. Füsilierne tog de sveddryppende skjorter af og hængte dem 

til tørre på geværpyramiderne. Igen brændte solen, og ikke en vind kølede varmen. Kl. 1600 blev Regny nået. 

Det var ikke en lang strækning, men den gik gennem dybt sand, og troppernes kræfter var opbrugt. Der tilgik 

melding om, at fjenden holdt østsiden af Oise besat, og at Regimentet skulle fordrive ham. Det var en god, opli-

vende melding. Marcher udmattede og var uden hæder. Vore füsiliere ville i kamp – kæmpe og sejre! Fjendtlige 

shrapnel fløj ind over, men forrettede ingen skader.  

Regimentet foldede ud øst for Regny med II. og I. Batl. forrest og III. i reserve. I Theuelles [Thenelles] slut-

tede det igen sammen og overskred Kanalen og Oise på en pontonbro. Den stillede sig parat på skråningen på 

østsiden floden. Fra toppen af bakken kunne man fire kilometer væk se franske kolonner, der dog hurtigt igen 
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forsvandt bag en højderyg. Spredt over et stort område lå skyttelinjer fra eftersættende enheder, skydende batte-

rier og ammunitionskolonner og røgskyerne fra de granater, hvormed fjenden forsøgte at dække sit tilbagetog.  

Det var de sidste krampetrækninger fra slaget ved St. Quentin. Det var afsluttet. Vi var altså kommet for sent. 

Marcher og så alligevel ikke brugt. Det hele havde været omsonst.  

Regimentet trak sig tilbage over Oise, rekvirerede i Thenelles vogne, på hvilke füsilierne kastede deres torny-

stre, som blev transporteret efter dem.  

Det var blevet nat. Mod øst, så langt man kunne øjne, var himmelen oplyst af skæret fra de brændende lands-

byer. På den måde brændte Frankrig i disse uger over flere hundrede kilometer. Dette var krig i land! 

Efter flere timers anstrengende natmarch nåede regimentet hen på morgenen til Itancourt. Besværligt blev 

indbyggerne vækket af deres søvn, så der kunne skaffes plads hos dem for vore overtrætte soldater.  

Den 31. august var hviledag, den første siden Liège. På den nærliggende slagmark blev de døde fra de sidste 

kampe begravede, og kompagniernes håndværkere havde en travl dag med ødelagte støvler og itu revne unifor-

mer.  

Opfrisket marcherede Regimentet allerede før daggry afsted. Endnu engang havde man rekvireret vogne, som 

transporterede Kompagniernes oppakning. Den 1. september blev Chauny nået, Oise overskredet og overnattet i 

landsbyerne på sydsiden. Under en 45 km march den 2. september gik turen forbi de imponerende ruiner af Con-

cy-le-Chatgeau, over Aisne ved Soissons og overnattet i Blanzy. En 3. september fulgte endnu en 40 km march 

over Neuilly-St. Front, forbi Château-Thierry over Marne til Chézy-sur-Marne, hvor II. Batl. blev indsat til be-

vogtning af generalkommandoet. Det var overordentlige præstationer under den brændende sol, ikke mindst 

fordi forplejningen var blevet sparsom. Brød var sjælden, forsyninger nåede ikke frem, og hastværket umulig-

gjorde revisioner. Alligevel var moralen god. Det gik jo fremad, hele tiden nærmere Paris, hele tiden blev den 

tyske hærs sejre større. Alle kompagnier havde deres spøgefugl, der sørgede for latteren. Hanseatere, der mar-

cherede længere fremme, havde til et tykt vejtræ sømmet et fuldstændigt, stort oksehoved, kunstfærdigt skåret af 

et slagtedyr, for at minde os Mecklenburger om deres våbenskjold.  

 

Træfningen ved Corrobert 

4. september 1914 

 

Først den 4. september stødte Brigaden igen på fjenden. Forspidsen fra Grenadier-regimentet havde fundet 

ham øst for Bois Milon. Regimentet foldede ud vest for landsbyen, mens artilleri på hver side beskød hinanden. 

Kl. 14 trak fjenden sig tilbage, uden at Regimentet var kommet til indsats. Den passerede skoven ved Artonges 

og holdt hvil på markerne syd for Courbouvain. En patrulje fra 8. Komp. overraskede fjenden, som han i en lang 

kolonne sindig marcherede ad vejen Margny – Corrobert. Den sendte melding tilbage og tilkaldte forstærknin-

ger, men inden denne nåede frem havde fjenden, forskrækket af granater, indstillet sin march og var samlet i et 

skovstykke vest for Corrobert. Skjult af frugtplantager forsøgte han i mindre grupper at undslippe til den nærlig-

gende skov mod syd. Et Schweriner batteri gik i stilling og sendte dens granater afsted. Fjendtligt artilleri svare-

de igen og lagde ild over skråningen nord for Corrobert. II. Batl. fik ordre til at besætte landsbyen. Den lod sine 

kompagnier folde ud, og i bølger bag hinanden løb skyttelinjen i lange spring ned ad bakken, så hurtigt, at det 

franske artilleri ikke fik tid til at skyde. De nåede Corrobert uden tab. Den var fri for fjender, og selv indbygger-

ne syntes at være rømmet, eller havde gemt sig godt. Bataljonen samlede sig. Den havde ordre til ikke at gå 

længere frem. Hauptmann Evmann bragte sit kompagni frem til den sydlige skråning. Han brændte efter at måtte 

storme de skydende franske batterier, der efter lyden fra deres skud, måtte stå i nærheden af bakken. Imidlertid 

spærrede vores egen artilleri, der også søgte fjenden, hans vej. Pludseligt brød kamplarm ud. Hauptmann Ev-

mann gik med to grupper frem på bakken for at undersøge. De fjendtlige batterier var forsvundet, men som pa-

truljen nåede igennem et tæt skovudløber ud i det åbne syd herfor, så de en endeløs kolonne af fransk artilleri 

komme ned ad den modsat liggende bakke, og hvis spids allerede i trav kom ud af den dybt liggende landsby 

Janvilliers direkte mod dem og Corrobert. Kun det uoverskuelige terræn med dens talrige små skove, bakker og 

dale kunne forklare et sådant sammenstød.  

Mens Hauptmann Evmann alarmerede sit kompagni, var de to grupper med et mindre mellemrum gået i stil-

ling, og åbnede en rasende ild mod kolonnen. Den virkede forfærdende. Hestene stejlede, løb løbsk, kastede 

kanoner til højre og venstre for vejen og galoperede ud over markerne. Resten gjorde om, galoperede tilbage op 

ad bakken og forsvandt. Men to af de forreste pjecer blev stående, gik i stilling i kanten af landsbyen og åbnede 

ild. Grupperne rettede deres geværer mod dem, men det var en kamp på ulige våben. Füsilier Frentz blev ramt af 

en fuldtrækker og revet i stykker. Derfor måtte de tapre skytter gå tilbage og søge dækning i skoven. I mellemti-
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den var en deling fra 8./90 nået frem. Kaptajnen førte den sideværts langs et brandbælte for at få ram på pjecer-

ne. Da de imidlertid nåede skovkanten, var franskmændene væk. Så kom imidlertid 400 meter væk, ud af en 

anden bevoksning en halv fjendtlig eskadron, direkte imod dem. Det skete så pludseligt, at der ikke kunne blive 

tale om en samlet ildåbning. I hast blev geværerne sat til skulderen og åbnet ild. De engelske ryttere, ramt af 

skræk, galoperede liggende helt ned over hestene, til siden og forsvandt mellem husene i Janvilliers. Enkelte af 

deres dyr var brudt sammen, og var blevet liggende. Men så kom fjendens vrede. Fra Janvilliers, som var tæt 

besat af fjenden, åbnede hans maskingeværer ild, mens hans artilleri skød som rasende. Delingen fra 8. Komp. 

trak sig tilbage til Corrobert. Med mørkets frembrud samledes Regimentet nordøst for denne landsby, og ved 

midnat rykkede den ud og kom resten af den korte nat i kvarter i Villemoyenne og Bailly. 

  

Træfningen ved Leuze 

5. september 1914 

 

Allerede kl. 0600 om morgenen rykkede Regimentet videre. Den passerede Montmirail og foldede ved mid-

dagstid ud i nærheden af Fontaine Armêe. En fransk division, hovedsageligt bestående af Zuave-regimnter, var 

blevet involveret i kampe, som hanseaterne, grenadererne og frem for alt artilleriet hurtigt sejrrigt havde afslut-

tet. Ved Leuze blev der slået bivuak på slagmarken, der var oversået med franske faldne.  

 

Slaget ved Monteceaux-Esternay 

6. – 7. september 1914 

 

Regimentet skulle den 6. september have haft hviledag og kunne sove længe, helt til kl. 0600, hvilket havde 

været sjælden. 

Den højeste anerkendelse for de gevaldige march- og kamppræstationer blev bekendtgjort gennem en varm 

Divisions-befaling. 

648 km på 26 marchdage! Hertil kom de kilometer, der var tilbagelagt på slagmarkerne. Hver 50 mand fik 

tildelt 20 Mark som ekstravederlag til indkøb af mad. Imidlertid blev behagelighederne kun kort, og meget snart 

afbrudt.  

Kl. 0845 kom et fjendtligt fly ind over og kastede bomber over pladsen. To tyske fly gik på vingerne og for-

svandt mod syd. Der var noget i luften, hvor end klar og solrig end morgenen var. Så kl. 0930 kom befalingen: 

»Alle straks klar til march!«. I hast blev tornystrene pakket, hurtigt blev der slugt lidt mad. Et kort stykke foran 

Regimentet, i en dal syd for Leuze, galoperede talrige ammunitionskolonner, artilleriafdelinger, ja selv feltbageri 

kolonner med rygende skorstene, altså midt i arbejdet. Pludseligt sprang fjendtlige granater blandt dem. De op-

skræmte heste rev sig løs og forsvandt derfra. Fjenden var altså i nærheden. Kl. 1030 marcherede Regimentet 

mod syd over Morsains til Champguyon i retning af Esternay, som hanseaterne allerede havde besat dagen før. 

Som indløb ordre fra Division: 33 Inf.Brig., Hamburg og Bremen, skulle indsættes i angreb i området til højre 

for skillelinjen Esternay – Essarts-le-Vicomte, Grenadier 89 øst herfor indtil linjen Chatillon-sur-Morin – la 

Forestiére, mens Füs. Rgt. 90 som reserve for Divisionen skulle følge bag venstre fløj. Skoven øst for Châtillon – 

Forêt de la Loge à Gond blev meldt stærkt besat af fjenden. Som følge heraf svingede vore bataljoner syd for 

Champguyon bort fra vejen mod øst, rykkede frem bag de kæmpende bataljoner, og kom ind i virvaret af små 

skove, der som tidligere ved Corrobert, var spredt over området, og som begrænsede udsynet og vanskeliggjorde 

føringen. Imidlertid var den franske artilleriobservation skarp, eller, som det senere blev fortalt, ledet af franske 

officerer, der havde skjult sig i kirketårnet i Champguyon, hvorfra de fulgte de tyske troppers bevægelser og over 

telefonen meldte videre. Granater slog ned i skoven som uhyre, der ville hævne sig, fuld af hvid røg og svovl-

lugt, og sendte deres død ned over kolonnerne.  

Larmen fra de sønderrevne træet blandede sig med de såredes skrig. Kompagnierne forskød frem og tilbage 

for at undgå ilden, men granaterne fulgte dem som bidske hunde. I. Batl. gik i stilling syd for ledvogterhuset på 

jernbanen Montmirail – Esternay, der samtidig var l’Ermite trinbræt, med MGK og 1. Komp. tættest på trinbræt-

tet, begge bag banedæmningen, med tilslutning mod vest til 2. Kompanie, der bøjede tilbage på marken. På den-

ne linje sluttede sig skyttelinjen fra to kompagnier af II. Batl. Den generelle front var rettet mod sydøst. Fra den-

ne retning kom en meget kraftig infanteriild. Fjenden var intet sted at se. 3. Kompanie ville bryde frem fra sko-

ven øst for ledvogterhuset, men fik ordre til at blive liggende, da tropper fra andre enheder ville gennemføre et 

omgående angreb til venstre. Senere meldte I./84, at den fra le Chatelot skulle gå frem mod l’Ermite, men at dens 
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angreb ikke syntes at vinde terræn. Der kunne ikke mærkes en afhjælpning fra denne side. Sådan lå Regimentet 

hele dagen, dømt til lediggang, men det var lige så slemt som hvis den havde fået ordre til at storme med blanke 

våben. Næsten uden afbrydelser var den prisgivet det fjendtlige artilleri, der overøsede hele området med dens 

granater. Hele vejen rundt, fjernt og nær lød de voldsomme brag, hylen og susen, som var alle helvedes larm 

sluppet fri. Man kunne ikke skelne mellem afskud og nedslag, eller hvor ven og fjende befandt sig. Begge siders 

artilleri skød som i en kappestrid. I dette tumult, magtesløst prisgivet et frygteligt tordenvejr, lå vore kompagnier 

i små grupper med ansigtet presset mod jorden i deres små dækninger. Så slog et lag granater ned blandt dem. 

Det var ingen kamp, det var forsvarsløs mod et uhyre. Fra et skjult sted langt væk sendte artilleriet deres død. 

Hvad hjalp alt styrke, alt mod alt stolthed mod dette? 

Langsomt, med hvert minut en prøvelse, gik dagen. Omkring kl. 20 begyndte også tunge fjendtlige batterier 

at skyde, og lagde en grim aftenstemning over 2. og 5. Kompanie. Så blev det stille.  

5. og 8./90 blev trukket frem til ledvogterhuset, gik i stilling øst for skovkanten og gravede sig med besvær 

ned i blandt de mange rødder i jorden, hvor hakker var mere anvendelige end spader. I bevoksningerne var nat-

ten så sort, at man måtte føle sig frem med hænderne, hvorhen man end vendte sig.  

Ved midnatstid kom feltkøkkenerne frem. Der blev kom melding om, at et Inf.Brigade under Generalmajor v. 

Wright var ankommet til venstre for os, den tidligere kommandør for vores Regiment, som stadig stod i hjertelig 

erindring.  

Den dugvåde nat var kold, man frøs. Patruljer i forterrænet sikrede kompagniernes arbejde. Vore füsiliere fik 

dårligt en eller to timers søvn.  

Det forventede fjendtlige angreb næste morgen udeblev. Selv artilleriet vågnede kun langsomt op. Den 7. 

september gik IX. Armeekorps på ordre fra Armeen tilbage. Den havde i går haft ikke mindre end fire fjendtlige 

divisioner imod sig, og havde med held holdt fast. Füs.Rgt. 90 skulle dække 17. Inf.Div. tilbagegang mod øst, og 

selv slutte sig til, når de øvrige elementer var trukket forbi. Omkring kl. 0900 fik kompagnierne befaling til indi-

viduelt at trække sig tilbage til Morsain, hvor bataljonerne ville samles. Champguyon lå i rygende ruiner, på 

vejen travede endeløse artilleri kolonner i retning nord. Den tyske hærs fremrykning af slut, men Regimentet 

havde ingen grund at have skamfølelse. Franskmændene havde selv aftenen i forvejen gravet sig ned, for koste 

hvad det ville, at standse ethvert angreb. I et sådant omfang var deres angreb brudt sammen.  
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Afsnit II 
 

A. Bevægelseskrig 

7. til 20. september 1914 

 

Situation 
 

IX. A.K. begyndte allerede tidligt den 7. september tilbagetrækningen bag Petit Morin fra sine langt frem-

skudte og den 6. september sejrrige afvisning af alle fjendtlige angreb. Den 7. september blev der opnået en 

marchpræstation på 60 km. Allerede natten efter iværksatte IX. Korps fra Marne endnu en ilmarch i retning af La 

Ferté-Milon – Crony. Marchrutineret var denne denne styrke jo efter en måneds uafbrudte marcher og kampe.  

Allerede om natten fra 7. til 8. september, efter endnu en 50 km march mod Marne og et kort hvil, blev vi 

alarmeret, og befandt os 24 timer senere befandt vores seje Mecklenborgere angrebsparate i skovene nordvest for 

la Ferté-Milon. Marchen blev endnu vanskeligere på grund af de mange ammunitions- og sanitetskolonner, ba-

gagen og proviantkolonner fra tre korps langs vejene, men som på den anden side kunne forsyne de kæmpende 

enheder med, hvad de behøvede. 

Den 9. september om morgenen nærmede man sig en afgørelse. 17. Inf.Div. rykkede frem over Gondreville. 

Efter en kort kamp trængte den gennem Bois de Roi. Fjenden veg overalt. Fremad lød det langs hele fronten! 

Marchretning Paris, hvis Eiffeltårn kunne ses fra kirketårnene, og hvis yderste forter kun lå 30 km væk. IX. A.K. 

stormede landsbyerne syd for Bois de Roi, Regimentet i en blodig kamp byen Fresnoy. Fjenden befandt sig un-

der fuld tilbagetrækning. Da højre fløj af IX. A.K. stod i begreb til at rykke frem mod Nanteuil, kom ordren til 

tilbagetrækning. Slaget blev afbrudt, tilbagetrækning mod Aisne påbegyndt, og trods konstant føling med fjen-

den, mønsterartig gennemført.  

Grunden til denne pludselig tilbagetrækning mod nord var, at den målbevidste fremrykning af den 5. franske 

arme ikke havde kunnet standses af tysk kavaleri, og at 2. Armee derfor blev tvunget til at trække sin højre fløj 

tilbage, hvorved hullet mellem 1. og 2. Armee yderligere blev øget til 33 km eller mere. Da denne situation øge-

de mulighed for en omgåelse af højre fløj af 2. Armee, måtte denne befales til tilbagetrækning på trods af den 

succesfulde fremrykning på venstre fløj, og af 3. Armee over Fère Champenoise, og denne indledt uden fjendens 

eftersættelse. Under disse omstændigheder var også 1. Armee tvunget til at gå tilbage, selvom dens enheder var 

under succesfuld fremrykning.  

Under den efterfølgende tilbagetrækning befandt 17. Inf.Div. sig på højres højre fløj. For at forhindre den 

truende omgåelse af højre flanke af den franske 8. Armee over Compiègne, blev 17. Inf.Div. forstærket med 43. 

Res.Brig. (General v. Lepel), der blev trukket frem fra etapen, og den 12. september om morgenen stod klar på 

højderne nord for Berneuil-sur-Aisne. Da fjenden øgede omgåelse, blev 17. Inf.Div. indsat. Regimentet havde til 

højre med forbindelse til 43. Res.Brig. den ærefulde, men vanskelige opgave at dække højre flanke. Højderne 

blev indrettet til forsvar, hvorunder Regimentet af hensyn til den kraftigt truede flanke, både måtte sikre sig mod 

front og højre. og udholde kraftig frontal- og flankeild både fra infanteri og artilleri. Regimentets situation blev 

for time til time mere alvorlig. Udsendte patruljer meldte om fjendens fortsatte fremrykning endda helt til Blé-

rancourt. Kun det handlekraftige fremstød med IX. Reserve-Korps, der havde overskredet Oise ved Pontoise, 

forhindrede en oprulning af 17. Inf.Div. højre flanke. Krisen var overvundet og allerede natten 16. – 17. septem-

ber kunne Regimentet sammen med 43. Res.-Brig. under kommando af General v. Lepel gå til angreb mod Belle 

Fontaine – Caisnes. Den 17. september blev resultaterne af dette natangreb forbedret, landsbyen Lombray stor-

met og bakkerne vest herfor besat.  

Den fortsatte succesfulde fremrykning af IX. Res.Korps, specielt 18. Inf.Div., bedrede væsentligt situationen 

for 17. Inf.Div. og dermed også for Regimentet, så den allerede i løbet af den 18. september kunne afløses af 18. 

Res.Div. og som korpsreserve trækkes tilbage til øst for Nampcel. Som erstatning for Landwehr-Brigaden, som 

igen blev trukket tilbage til etapen, blev et blandet detachement under Oberst Jenrich, kommandøren for 

Inf.Regt. 146, underlagt 17. Inf.Div. Den 20. september angreb IX. Korps – med Regimentet i forreste linje – 

endnu engang fjenden i den hensigt, at trænge ham tilbage over Aisne. Fjenden blev slået. De erobrede stillinger 

langs højderyggen Quennevières Ferme – Les Loges Ferme, blev fastholdt trods fjendtlige modangreb og indret-

tet til forsvar, da yderligere fremrykning på grund af den bremsede IX. Res.Korps i den meget vanskelige terræn 

ved Tracy-le-Val og Puisaleine, ikke var mulig. I disse stivnede fronten, også ved vores IX. A.K. 
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Den 30. september blev 17. Inf.Div. afløst af 18. Inf.Div. og i stedet for 18. Res.Korps indsat på højre fløj af 

IX. Korps mellem Oise og Pusaleine. Stillingskrigen begyndte. I Afsnit Tracy-le-Val med tilslutning til Inf.Regt. 

76 i den østlige kant af Bois St.Mard og på højre fløj til Gr.Rgt. 89, indrettede Regimentet en stilling, der med 

tiden gennem uafbrudt arbejde dag og nat, gennem utrolig flid, blev til en forsvarslinje, der med succes kunne 

modstå ethvert fjendtligt angreb. Den 17. november bedrede Regimentet sin stilling gennem et lokalt fremstød 

ved Tracy-le-Val. Det franske juleangreb ved Pusaleine kom kun til at involvere den venstre fløj af Regimentet i 

den østlige kant af Bois St.Mard, hvorimod det franske angreb i begyndelsen af juni 1915 ved Moulin-sous-

Touvent i 18. Inf.Div. afsnit betød indsættelsen af to af regimentets reservekompagnier.  

 

Ved middagstid den 7. september Regimentet som bagtrop igen Montmirail, hvor den gravede sig ned på den 

stejle nordskråning vag Petit Morin vest for byen. Imidlertid kunne fjenden mærke de sår, der dagen i forvejen 

var rettet mod ham, og vovede dårligt at følge efter. Om aftenen marcherede Regimentet mod nord og gik ved 

Fontenelle i bivuak. Stærke enheder sikrede mod syd og vest.  

Den 8. september blev der kl. 0400 blæst alarm, og kl. 0500 blev der trådt an. Ved middagstid blev Marne 

krydset ved Château-Thierry. Solen bagte ubarmhjertig. I flere dage havde kompagnierne ikke modtaget brød, og 

denne mangel kunne feltkøkkenerne ikke fjerne. På den måde øgede sulten den udmattelse, der bredte sig blandt 

tropperne på grund de uhyre anstrengelser. Da marcherne gik af de samme veje, man kort forinden var rykket 

mod syd, blev Füsilierne tvivlende og, og sortsyn prægede den tyske hær i negativ retning. Så længe man har 

følelse af succes og håbet om sejr begejstre, giver det hæren dens indre impuls. Men sniger følelsen sig ind, at 

indsatsen har været forgæves, bryder viljen sammen, og begejstringens vinger, der har bragt den frem, faldet 

fuldstædig sammen.  

Efter en march på 45 km stod Regimentet, gennemblødt efter et tordenvejr, foran La Ferté-Milon. I. Batl. i 

spidsen standsede omkring 2½ km øst for byen ved en vejgaffel. Pludseligt dukkede fra en sænkning en fransk 

kavaleri-patrulje op på omkring 15 mand. 1. og 2. Kompanie skød den sammen, en rytter blev fanget, og afsløre-

de i sin angst, at en fjendtlig kavaleri-division fulgte efter. Bakken blev øjeblikkeligt besat, og da modstanderen 

dukkede op, blev den af 2./90 modtaget med så kraftig en ild, at den vendte om. Fjendtligt artilleri åbnede ild fra 

Borny skoven længere mod syd, og en granat slog ned i en kornstak, bag hvilken Storhertugen af Mecklenburg-

Strelitz stod. Efter et kvarter var kampen slut. Natten var for længst indtruffet da Regimentet kom til ro. For at 

være kampklar, måtte telte ikke rejses. Mellem geværpyramiderne blev der strøet halm på våde jord, og på denne 

kastede soldaterne sig ned i en kold søvn.  

Knap tre timer senere, kl. 0130 i nattens mørke, blev der igen blæst alarm. Regimentet passerede allerede før 

daggry la Ferté-Milon, og nåede over Billemont og Beursonne, og i et sving mod nord omkring kl. 0900 frem til 

Vanoise [Vaumoise?]. En kraftig, uophørlig kanontorden fra syd, indvarslede et slag i nærheden.  
 

Træfning ved Boissy og Fresnoy 

9. september 1914 

 

Regimentet, der kun talte 9 kompagnier da 10. 0g 12. Kompanie stadig stod i la Cateau og 4. Kompanie var 

afgivet til bevogtning af en flyveplads, blev som Divisions reserve placeret på højre fløj i en lysning i Tillet 

skoven. Modstanderen havde fra Paris hentet tungt artilleri, hvis granater slog ned i skoven og fyldte luften med 

en larm, som selv vore kamperfarne tropper ikke tidligere havde oplevet. Sky, opskræmte heste trak patronvog-

nene frem, og var dårligt til at holde, mens ammunition blev fordelt. Füsilierne kunne tage, hvad de kunne bære, 

og proppede alle lommer fulde. Så faldt de, så trætte som de var, i søvn, på trods af rystelserne i jorden og de 

voldsomme brag. Omkring kl. 13 ankom tungt tysk artilleri fra vest for at bekæmpe det franske. Nogle minutters 

øget larm, så ro. Vore haubitser havde lukket munden på pariserne. Regimentet rykkede frem til skovkanten 2 

km vest for Gondreville, og herfra over åbent terræn mod Lévignen. Store hvide skyer drev som store sejl over 

den blå himmel. En frisk sydvest vind mødte kompagnierne og virkede oplivende. Nu var tilbagetrækningen 

sluttet, og det gik igen fremad, mod fjenden, mod Paris! 

Ved l’Etole Ferme på vejen mellem Crépy-Lévignen blev der gjort et kort stop. Hundreder af soldater kæm-

pede om vandet indtil en kaptajn bragte orden og selv holdt kogekarrene under pumpen, mens alle plukkede 

halvmodent frugt i haven. 

På den smalle vej, der fra gården førte til Bois de Brais, rykkede Regimentet videre og efter at have over-

skredet jernbanen mellem Ormoy og Betz, frem mod Højde 127. II. Batl. havde spids. Som den nåede kanten af 
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skoven, kunne den til venstre langs landevejen Lévignen-Péroy se Inf.Reg. 75 skyttelinjer. Den lod sine kom-

pagnier folde ud i retning af kirketårnet i Boissy, der ragede op over bakkens sydlige del. Maskingeværer, 1. og 

2. Kompanie forlængede mod højre og Péroy. III. Batl. og 3. Komp., der rykkede frem endnu længere mod vest, 

forblev i første omgang i reserve, men foldede også snart ud.  

Som skytelinjen nåede kanten af bakken blev den mødt af en heftig geværild. »Fremad, Fremad!« - og så 

»Fald ned!« for at få pusten og for at finde fjenden. Kikkerter afsøgte alle sider af området, men fjenden var ikke 

at se, og alligevel fløj de velrettede skud så tæt over hovederne på füsilierne, at de gjorde sig så små som muligt. 

»Gruppevis i spring!«, og som indøvet under uddannelsen, uden at tænke nærmere over det, arbejdede linjen sig 

fremad, opløst i mindre enheder, i skift mellem storm og dækning, mellem rejse sig op og falde ned. Den fjendt-

lige ild kostede imidlertid tab, og på mange steder gik angrebet i stå. Hauptmann Evmann 8./90 rejste sig op: 

»Hele kompagniet, Spring!« Så faldt han sammen, ramt i hjertet. Indsatte forstærkninger gav nye kræfter. I vej-

grøften til den vej, der gik tværs gennem området, blev det indlagt et kort pusterum. Nu lå Boissy helt synlig ret 
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tæt på i dalen. Den blev ramt af tyske granater, og shrapnels efterlod deres hvide røgskyer ovenover. Og så plud-

seligt bevægelser i kanten af landsbyen. Der var de. De løb væk, franskmændene! Markerne til højre for lands-

byen vrimlede med røde bukser og flyvende blå frakkeskøder. »Skyd, drenge!« »Lad dem ikke slippe væk!« Og 

geværerne knaldede løs og sendte døden efter dem. Men også fjenden skød stadig, men hvorfra? Og igen blev 

der rykket frem i spring. »Klask!« Fjendtlige granater lagde på marken en mur af stål, sprøjtende jord og røg. 

Den første linje sprang under, men den ramte den anden, efterfølgende reserve, og anrettede et frygteligt blod-

bad. Bajonetter blev anlagt, og en lang rasende kæde med funklende våben stormede frem. »Hurra!«. Så var man 

i målet, en nødtørftig fransk skyttegrav, gemt i en roemark. Besætningen var ikke længere særlig stærk, og rakte 

hænderne i vejret. Fangerne blev drevet sammen. Flere i de nærmeste haver forsøgte at slippe væk, men füsilier-

ne var på deres post. Overalt lå der døde og sårede, de fleste ramt i hovedet. II. Batl. fortsatte gennem Boissy og 

standsede først i landsbyen sydlige kant. Der var ikke længere noget at se til fjenden. Der kom ordre til ikke at gå 

længere frem, til at samle og reorganiserer kompagnierne. I mellemtiden var dele af I. Batl. trængt ind i Péroy. 

Det franske infanteri forsvandt mod syd i tætte kolonner.  

Et batteri haubitser fra F.A. 60 gik i stilling foran Boissy, men det havde dårligt åbnet ild, før svaret kom fra 

den anden side. Fransk artilleri var gået i stilling på den anden side vejen Nanteuil – Belz for at dække infanteri-

ets tilbagetrækning, og rettede med granater og shrapnel en ødelæggende ild mod vore kompagnier. På et øjeblik 

var haubitserne indhyllet i skyer af gul røg. Vore füsiliere søgte dækning bag høje kornstakke, men disse gik i 

brand, ramt af granaterne. Man kunne ikke blive her. Forsprængt under den hvislende død måtte den enkelte 

finde vej tilbage, sprang fra træ til træ langs vejen, der førte til Boissy. Men også kanten af landsbyen var spærret 

af franske granater, og blev for mange en ulykke. Andre løb øst for Boissy og kunne bag Fresnoy slippe ud af 

synsfeltet.  

Regimentet samlede sig i skumringen bag Højde 127. Grupper fra kompagnierne afsøgte slagmarken for at 

indbringe de sårede. Der var flydt meget blod. Alene 8. Komp. havde mistet over 40 mand. Regimentet optalte 1 

officer og 20 mand døde, 5 officerer og 136 füsiliere såret. 1 officer og 19 mand savnedes.  

Regimentet gravede sig ned på begge sider af vejen, men arbejdet skred ikke frem. Kræfterne var slut, og kun 

små spader var disponible, hvilket gjorde arbejdet yderligere trættende. Det var som når børn med en ske kaster-

sand op, og alligevel skulle der skabes en dækning, der kunne rumme hundreder af mænd. Kompagnierne blev 

reorganiseret. Man blev klar over, hvor mange kammerater der manglede, og sorgen gik stum over rækkerne. 

Men livet måtte gå videre. Fra Boissy blev der hentet vand til den kvælende tørst. Brød blev kørt frem og udleve-

ret, ny ammunition fordelt. Det hele tog time af natten, svagt oplyst af den brændende landsby.  

Under en bred, gammel bøg, gravede füsilierne fra 8. Komp. en grav til deres Hauptmann, og hos mange løb 

tårerne ned ad kinderne, som Hauptmann Söderström talte de sidste ord om ham, og den tavse krop sænkedes i 

graven. 

Ved midnatstid nåede feltkøkkenerne frem. Udmattelsen var imidlertid så stor, at mange faldt sammen over 

deres halvt tømte kogekar og sov, hvor de faldt. 

Allerede fire timer senere ble der vækket. Hastværk og sammenstød i mørket, røb og eder mod de søvnige. 

Med tomme maver blev der trådt an og marcheret – og igen tilbage! Det var for frontsoldaten fuldstændig ufor-

ståelig! 

Endnu engang skete tilbagetrækningen i fuld orden. Ganske vist måtte et stort antal sårede efterlades og faldt 

i hænderne på fjenden, men alt træn blev reddet. 

Som Regimentet efter march over Crépy-en-Volois nåede Gilocourt, og i en smal, dybtskåret dal gik i stå og 

tog hvil sammen med en artilleri kolonne, forsøgte fransk kavaleri et svagt forsøg på overfald. Et hurtigt indsat 

kompagni og et batteri afslog med lethed forsøget, og fra dette tidspunkt vovede fjenden ikke længere at forstyr-

re marchen. Regimentet passerede den herlige, solbeskinnede skov ved Compiègne, og nåede om eftermiddagen 

frem til Vieux Moulin, hvor den kom i kvarter.  

I dette sommerfriske, forvænnede sted, som placeret mellem tavse, høje bøgetræer, kun syntes at kende fred 

og bekvemmelighed, følte vore Füsiliere sig efter larmen de sidste uger, hensat til en helt anden verden. Lang-

somt slentrede de ad gaden langs villaerne, kunne opsøgte senge og kunne vaske sig, hvor de ville. Hvem kan 

overhovedet måle, hvad dette betød for folkene? 

Den 11. september passerede Regimentet ved Rhetondes floden Aisne og kom på ny i kvarter i Berneuil. 

Kompagnierne vedligeholdte deres sager, syede og børstede, sendte hilsener til hjemmet eller sov den retfærdi-

ges søvn. Om aftenen blev III. Batl. sendt til sikring af en bakke 2 km nord for landsbyen, mens 8. Komp. besat-

te broen over Aisne og sendte poster frem til Lamotte på sydsiden af floden for at bevogte vejene her. 

Om formiddagen den 12. september marcherede Regimentet mod nord til Bascule. 8. Kompanie blev tilbage 

med opgaven at holde broen ved Berneuil åben så længe som muligt. En deling blev sendt frem, mens resten 
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forskansede sig bag murene til en sukkerfabrik, mens man afventede fjenden. Han havde altså skulle bruge tre 

dage for at slutte op til Aisne. Han må have fået en blodig næse ved Marne og ved Ourcq! 

Nu satte det ind med regn. Fra de lavt hængende skyer åbnede himlen sig i skybruds artige strømme.  

Først ved middagstid rykkede fra skoven tæt på Lamotte, de første franske sikringsled frem mod den af 8. 

Komp. besatte bro. De blev lagt under ild og jaget væk. Imidlertid kom franskmændene igen i masser, og brød i 

det uoverskuelige terræn pludseligt frem fra alle sider, så delingen stod i fare for at blive afskåret. Jagtet af et 

haglvejr af fjendtlig ild måtte den falde tilbage over Aisne. Da også det fjendtlige artilleri åbnede op, sprængte et 

pionerkommando så omkring kl. 18 broen – broerne ved Rhetondes til højre og Attichy til venstre var for længst 

blevet sprængt – og 8./90 slog sig herefter i mindre grupper tilbage mod nord gennem haverne tilbage til Regi-

mentet, der i mellemtiden var rykket til Tiolet Ferme, hvor den kl. 19 fik ordre til at grave sig ned.  

En kold sydvest vind blæste hen over bakken, hvor regnen faldt i spandevis. Det våde tøj klæbede sig til 

kroppen, og lemmerne rystede af kulde. Og så skanse i en nat, hvor der ikke kunne finde noget mere overflødigt 

end øjnene i hovedet, da der ikke var et eneste glimt af lys i denne verden. Jorden var glat ler, der klumpede sig 

fast til støvlerne, så fødderne blev sorte som beg. Den forsvarede sig mod spaden, men lige så snart den følge én, 

ville den ikke give slip igen. Efter hvert spadestik måtte den tunge, seje masse skrabes af spaden med hænderne, 

mens vandet fyldte det netop udgravede hul.  

Efter to timer kom befrielsen. Regimentet måtte søge underbringelse på Tiolet Ferme. Denne var imidlertid 

allerede overbelagt med stabe, træn og artillerikolonner. Lommelygter søgte at finde vej over gårdspladsen mel-

lem kanoner, vogne og heste for at finde en stald. Var der stadig dyr i denne, blev de jaget ud og øgede kaos. Og 

så blev kompagnierne presset ind. Først kastede füsilierne sig ved siden af hinanden, så ovenpå hinanden, men 

stadig var der ikke plads nok. Man måtte stå op, og stadig trængte nye masser sig ind, så man til sidst dårligt 

kunne bevæge en arm. Sådan stod de op og sov. Ikke netop behageligt, men alligevel var man lykkelig. Det var 

tørt, man var under tag og man fik varmen.  

Allerede inden daggry besatte kompagnierne tidligt den 13. september deres stillinger, og fortsatte her med at 

grave. Lyset fra daggryet afslørede gennemblødte, beskidte mennesker.  

Endeligt blev Regimentet afløst af 33. Inf.Brig. og kom i Divisions reserve. Det var en god opgave, så længe 

kampen føres overlegen og reserven ikke kræves indsat, men desto værre i pressede situationer. Og i sandhed 

havde vores Division i de følgende dage ingen let opgave. Den lå i forsvar fra øst for Tiolet Ferme med front 

mod syd, så i en bue tilbage bag vejen Carlepont – Moulin-sous-Touvent mod vest. Landwehr-Brigaden forlæn-

gede mod nord langs vejen mod Cuts indtil skoven nord for Højde 153. Dette var den yderste højre fløj af den 

tyske hær, og da Joffre havde indsat det umulige i at gennembryde den nye front ved Soissons, Reims og i 

Champagne, rettede hans sine anstrengelser mod vores fløj. Korps efter korps blev kastet ind mod vores Divisi-

on, men den holdt stand. Den var imidlertid for svag til at forhindre, at de overtallige franske tropper gik uden-

om. De besatte Carlepont, Caisnes, Cuts, nåede endda frem til Blérancourt og lukkede trefjerdedel af ringen 

omkrig den lille skare udmattede, men dog trodsigt kæmpende Meckenburgere, Hanseater og Thüringer. Under 

denne hårde kamp var risikoen til alle sider stor, og vores Regiment skulle være klar til at gribe ind overalt. Den 

blev derfor trukket frem og tilbage, snart i vest, snart i nord eller øst, og måtte her gang passerer den dybde dal 

ved Nampcel, som de franske batterier holdt under kontinuerlig beskydning. Tøjet var aldrig tørt, for regnvejret 

fortsatte, og om natten lå kompagnierne et eller andet sted i det høje græs i en vejgrøft, på en fugtig stupmark 

eller på den våde skovbund. Så godt det gik, hyllede füsilierne sig ind i de korte teltbaner, og når de vågnede om 

morgenen var de frosset stiv. Det fjendtlige artilleri kunne hele tiden finde dem. Der var hele dagen larm og støj, 

som blev damp blæst ud i vand, altid kraftigst om aftenen. En enkelt fuldtræffer den 15. marts 1915 kostede II. 

Batl. 3 døde og 20 sårede.  Feltkøkkener kunne ikke længere når frem. Mad måtte bæres en time i beholdere, og 

var kold, når den nåede frem til kompagnierne.  

 

Træfning og natkamp ved Lombray 

16. – 17. september 1914 

 

Om formiddagen den 16. september marcherede Regimentet over Audignicourt til bakkerne vest for Bléran-

courdelle til disposition for Brigade Lepel. Vejret var klaret op, og det blev en solrig dag. Mod nord hang en 

lænkeballon på himlen og forkyndte ankomsten af IX. Res.Korps, der skulle bringe aflastningen.  

II. Batl. blev indsat til forstærkning af Landwehr-enhederne. 7. Komp. gik i stilling i skovkanten nordvest for 

Højde 153 og dele af 8. Komp. forlængede den mod højre. De modtog flankerende ild fra nord, og gravede sig i 

nicher ned i vejdæmningen. Resten af 8./90 besatte nordkanten af skovstykket og åbnede ild mod en fransk styr- 
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ke, der marcherede mod øst fra skoven ved Cuts. Fjendtligt artilleri dukkede imidlertid øjeblikkeligt op på sce-

nen, lagde den tætte skov under lag af granater frem og tilbage, fordrev skytterne og tilføjede dem store tab. 

Endnu værre ramte det 7. Komp., der i vestkanten udgjorde et godt mål. Det knækkede træerne som tænd-

stikker, og havde i vejgennemskæringen en frygtelig virkning. Men Hauptmann Bade’s standhaftighed var stær-

kere end dem. Han veg ikke en tomme. Da de mente, at hans styrke var blevet mør, lod de den i fred, og fra 

skoven mod vest satte fransk infanteri i med storm. De tapre füsiliere var imidlertid på vagt og skød med kold-

blodighed. Det fjendtlige fremstød nåede kun 30 meter, så brød dette sammen, og hvad der endnu var på benene, 

sprang tilbage og søgte dækning mellem træerne. Endnu engang spillede det franske artilleri op, og for anden 

gang skulle fjenden angribe. 7. Komp. hørte skrig og eder derovre fra. Det var officerer, der ville drive deres folk 

frem. Han styrtede selv frem – men blev alene. Få skridt og en kugle strakte ham til jorden. Herefter havde kom-

pagniet ro. Det indsamlede dens døde, der med grufulde sår, som granatstykker nu kan anrette dem, lå rundt 

omkring. dækkede dem med teltbaner og lagde dem ved siden af hinanden på vejen, der var dækket af splintrede 

grene.  

Det franske infanteri var ikke til meget, men deres artilleri var godt. 5. Komp. havde som reserve søgt tilflugt 

i en stor hule. Fjenden må imidlertid have observeret det, og lagde lagde hårdnakket i timevist deres ild foran og 

i indgangen til hulen. Stenmurene rystede, og sendte støjen fra nedslagene videre med en sådan voldsomhed, at 

mange en füsiliers tilstand til sidst nærmede sig vanviddet. I den sydlige kant af skoven lå et sammenskudt batte-

ri fra F.A. 60 med pjecer og protser mellem hinanden, med splintrede hjul mellem de døde. Og fra Landwehr-

enhedens linje vandrer forstyrrede rundt på slagmarken, mens de lallede ord. Sulten og rædslerne havde kostet 

dem tales brug.  

Det var en grim dag, men IX. Res.Korps angreb fra nord franskmændene i ryggen og trængte under heftige 

kamp over Pontoise frem mod Carlepont. Vores Division var reddet. Hen mod den længe ventede aften faldt den 

fjendtlige artilleriild. Som kom der meldinger om, at franskmændene havde rømmet deres stillinger. II. Batl. blev 

trukket tilbage bag Højde 153. Kun Hauptmann Bade insisterede på med sit kompagni at fastholde slugten, den 

så ærefuldt havde forsvaret, og da der indgik meldinger om, at der i den modsatte skovkant, stadig frem til mør-

kefald var observeret fjendtlige bevægelser.  

De trætte füsiliere gjorde sig klar til natten på halm, lagt ovenpå jorden, men endnu blev søvn den ikke ondt. 

Regimentet skulle om natten på ordre rykke frem mod Belle Fontaine og Caisnes. De øvrige bataljoner sluttede 
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op, og satte sig i spidsen. Kolonnen marcherede på vejen til omkring 1 km nord for skovstykket, og svingede så 

til venstre ind over markerne. Enhver støj blev omhyggeligt undgået, bajonetterne blev støttet med hånden, så de 

ikke klirrede. Da begge de forreste bataljoner næsten var nået ned fra vejen, kom de pludseligt under heftig be-

skydning. Altså havde modstanderen alligevel opdaget fremrykningen. Himlen var blevet overskyet, og natten 

var så mørkt, som havde soldaterne taget sække over hovedet. Kompagnierne faldt ned, anlagde bajonetter og 

stormede så frem. Mundingsilden fra fra de fjendtlige skytter afslørede deres position mod nord. Helt forrest med 

trukket sabel løb Hauptmann Adams fra 12. Komp., der sammen med 10. Komp. i de sidste dage fra le Cateau 

igen havde sluttet sig til Regimentet. Få øjeblikke efter betalte han sit mod med sit liv. Kompagnierne trængte 

ind i Cuts skoven, der var tæt bevokset med tornekrat og gennemskåret med talrige stenbrud, og som var besat af 

Turkos. Disse skød ned fra træerne eller fra utilgængelige skjulesteder, og kæmpede ganske enkelt med en vild-

skab. II. Batl. forsøgte at rense skovens østlige kant. Lommelygter lyste op for at vise vejen. Alle steder, hvor de 

viste lys, tiltrak de sig en voldsom beskydning, og måtte hurtig slukkes igen. Ganske vist ødelagde geværkobler 

mangen en turko-skal, og bajonetter gennemborede mange en afrikaner, men kampen denne nat var en grusom 

tvekamp med bind for øjnene som kostede blod, men alligevel ikke førte til sejr. Regimentet måtte trække sig 

tilbage og nåede omkring kl. 0300 igen Højde 153. 9. Komp. under Hauptmann von Senden bragte et dusin fan-

ger med tilbage, men det var en ringe gevinst i forhold til egne tab. Blandt de faldne var også Regiments-

Adjudant Lt. Siemers, som allerede ved Liège var blevet såret, og først få dage tidligere var vendt tilbage til 

Regimentet. Hans efterfølger – den 7. i denne funktion under 6 uger krig – blev Lt. v. Weltzien.  

Om morgenen den 17. september fløj kraftig geværild gennem skoven. II. Batl. der var indsat her, måtte tro, 

at fjenden i løbet af natten havde besat skoven. Øjeblikkeligt indsatte delinger fra 8. Komp. trængte ind i skovs-

tykke, mens kugler ramte træerne og løsrevne grene faldt ned for fødderne af dem. Der var ingen fjender i sko-

ven. De lå længere mod nord på en bakke. Da han senere herfra gik til angreb, kastede 5. Komp. ham tilbage 

med blodige tab.  

Kl. 0845 fik Regimentet til opgave at rense bakken vest for Lombray. To tildelte batterier og M.G.K. åbnede 

ild. Gennem kikkert kunne man se, at Zuaverne sad i trækronerne, hvor de blev ramt af sprængstykker og ma-

skingeværilden og styrtede til jorden. Så fik Regimentet til angreb fra Lombray. I Forreste linje 7. komp. og til 

venstre 10. Komp. under kommando af Lt. Hans Cordua. Hauptmann Bade rykkede med sine füsiliere ustoppelig 

gennem skoven, men alligevel under ild fra alle sider. De nåede vejen Cuts – Nampcel og fangede de sorte, som 

de i tætte skare ville springe over denne. Kompagniet skød så hurtigt, som det kunne, og de forhadte sank om i 

hobetal, som mejet ned. Så gik det imidlertid füsilierne dårligt. Under stormen stod de pludseligt overfor en 

skjult skyttegrav, hvorfra de blev mødt af maskingeværer. Samtidig kom de under ild fra egne enheder mod syd. 

Det var et øjeblik af rædsel og ødelæggelse. Alle delingsfører faldt. Da Hauptmann Bade råbte til samling, var 

der kun nogle få grupper tilbage af hans kompagni. Leutnant Cordua stødte til, men havde kun et dusin füsiliere 

omkring sig. Det var med tilslutning til 7. Kompanie trængt frem over åbent terræn frem til bakken og over den, 

omgivet af beskydning. Stilling efter stilling blev taget fra Turkos, der under flugten vendte om og stående lagde 

en velrettet ild over angriberne. Også dele af de øvrige kompagnier nåede vejen. Kajer-füsilierne havde gjort 

deres pligt på trods af udmattelse fra de igangværende kampe. 

Det var igen sat ind med kraftig regnvejr, og de tætte regnbyger indhyllede jorden i et trist grå. Major Cleve 

var styrtet med sin hest og Hauptmann Söderström trak II./90 tilbage til østsiden af bakken. 

Enkelte blev tilbage for at hjælpe de sårede. Herunder trådte et-års frivillige Thumann med sin heltegerning 

frem fra de øvrige. Han holdt længe ud. Enkelte Turkos trængte frem. Han kæmpede alene med disse, skød til 

alle sider og forbandt ind i mellem de sårede, hvoraf hele tiden nye bønfaldt ham om hjælp.  

Efterladende sig en sikring, trak Regimentet sig tilbage til Lombray for at give den kompagnier i de middel-

mådige kvarterer, som landsbyen kun kunne tilbyde, beskyttelse mod regnen og hvil. En deling feltartilleri med 

besvær trukket op på den stejle bakke og åbnede ild. Som det blev mørkt, rømmede fjenden dens stillinger. De 

flere hundrede døde, de efterlod, gav bevis for at Regimentet havde byttet blod for blod. De samlede tab under 

de to dages kampe ved Lombray var 5 officerer og 46 mand døde, 6 officerer og füsiliere såret, 18 savnet. Alene 

10./90 havde mistet 75 mand.  

Senere satte 10. og 7./90 på slagmarken et i sten udhugget mindesmærke for deres faldne.  

Om morgenen den 18. september marcherede Inf.Rgt. 140, frisk ankommet fra hjemstavnen og i rene, ubrug-

te uniformer – et for vore udslidte füsiliere usædvanligt syn – gennem Lombray. I de følgende dage dannede vi 

under deres kommandør, Oberst Jenrich, en brigade. Gr.Rgt.  89 var den 8. september trukket ud til en special-

opgave.  

Regimentet blev sendt frem og tilbage og gik til sidst i bivuak nordøst for Nampcel. Kompagnierne gravede 

dækningsgrave for at sikre sig mod artilleri, og lavede sengelejer af halm, men de var dårligt blevet færdig med 
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arbejdet før de igen måtte rykke ud. Endnu engang skulle der stormes, og det på trods af lovet hvil, der havde 

været hensigten efter ankomsten af forstærkninger. Angrebet blev ikke befalet med det samme. Efter afløsning af 

Landwehr-enheder besatte II. og III. Batl. derfor om natten en stilling langs vejen vest for Nampcel i lyset af den 

brændende Les Loges Ferme.  

Den 19. september var en solrig efterårsdag, og gav mulighed for hvil og søvn, selvom der i de smalle grave 

ikke var meget plads til at strække sig ud. Af og til sendte franske poster, gemt i roemarkerne, skød hen over, 

hvorpå vores artilleri svarede igen med granater. Timerne gik med sådanne små skyderier. Tidligt på eftermidda-

gen gik en patrulje på seks frivillige fra 8. Komp under Unteroffizier Ihde frem for at undersøge, om gården var 

besat af fjenden eller ej. Med stor indbyrdes afstand, og med geværet under armen, gik de for øjnene af den 

spændt observerende bataljon, ubekymret og med rolige skridt fremad som var de på øvelse. I første omgang lod 

de gården ligge til siden, som bekymrede den dem ikke og for at tirre en eventuel besætning. På marken blev et 

par franskmænd grebet op marken og slæbt med som fanger. Først da drejede de, rykkede ind og forsvandt mel-

lem gårdens mure. Så lød der geværskud, og så blev der stille! Bataljonen afventede! Forgæves! Gården var altså 

besat og blev taget under ild fra vores artilleri.  

Ganske rigtigt var patruljer blevet overfaldet af en overlegen fjendtlig styrke og skudt sønder og sammen. Tre 

mand var døde og de tre andre såret. De overlevende, herunder føreren, der havde fået næsen ødelagt, vendte 

først tilbage efter nogle timer. En granat var slået ned på gårdspladsen og havde skabt forvirring nok til at de 

kunne slippe væk og komme tilbage med melding.  

 

Træfning ved Les Loges, Puisaleine, Bois St.Mard og Quennevières Ferme 

20. september 1914 

 

Den 20. september var en søndag, og som ved Villers-St.Ghislain og Esternay bragte det Regimentet en ny 

storkampdag. IX. Korps og til højre IX. Reserve-Korps angreb. Kl. 04330 opstod til højre en voldsom gevær-

skydning som foruroligede. Feltkøkkenerne var forventet, men kom ikke. Måske holdt tilbage på grund af skyde-

riet. Derfor måtte kompagnierne kl. 0530 stige op af deres jordhuller med tomme maver, kun med stormoppak-

ning og med opplantet bajonet. I en kilometerbred kæde gik de frem. 7. Komp. trængte ind i Les Loges Ferme og 

rensede den. Angrebs retning var i første omgang mod sydvest, svingede så mod vest, hvorigennem skyttelinjen 

fik i stykker, og forbindelsen med Inf.Regt. 75 kompagnier til venstre gik tabt. Syd for gården gik 8. Komp. 

under Leutnant von Cleef frem i storm. Som de nåede vestsiden af bakken, kom de under ild, og stormede så i 

vildt løb fremad. Den 2. Deling trængte ved Mon Rouge Ferme ned i den dybe hulvej på vejen fra Puisaleine, og 

fandt sig klemt inde mellem denne og en mandshøj mur, der på den anden side vejen omkransede gården. På få 

sekunder blev delingen udslettet i denne slugt, da franskmændene åbnede ild fra en skyttegrav, der gik på tværs 

af denne hulvej. I dalen begyndte det pludseligt at vrimle med rødbukser, der ramt af panik forsøgte at slippe 

væk på den anden side bakken. De fremrykkende 5. og 6./90 åbnede imidlertid ild og strakte dem i hobevis til 

jorden, så flugten blev opgivet, og de lod sig tage til fange blandt gårdens bygninger. På den højre side stod en 

rummelig, lade fuld af korn. Der var ingen tid til at gennemsøge den. Den blev sat i brand, og hurtigt stod den i 

lys lue. Bataljonen samlede sin rester bag bakken vest for gården. 8./90 samlede dens sårede kammerater i en 

rummelig stenhule. De trængte ind i den, og blev ikke så lidt overrasket, da de pludseligt stod overfor et fuldtal-

ligt fransk forpost kompagni, hvis officerer kom dem i møde og overdrog dem deres sabler.  På den måde havde 

II. Batl. sammenlagt taget 200 fanger, som af dele af 5. Komp. blev bragt tilbage. Nu vågnede det franske artille-

ri op, men dens tunge granater faldt nytteløst over de marker, stormen allerede havde bag sig.  

I mellemtiden var III. Batl. til højre for II. trængt frem på den anden side Mon Neuve Ferme. 10. Komp. blev 

af den fjendtlige ild tvunget til at gå i stilling på bakken foran Bois St.Mard. I denne sluttede sig på ordre fra 

Hptm. Grassmann, fører for III. Bataillon, også dele af II. Batl. Skyttelinjen blev hovedsageligt beskudt fra en 

høj bevoksning skråt til venstre, og gravede sig ned under tab. Det kom mange en Füsilier til skade, at de på 

fremmarchen havde opfattet deres spader som unødvendig vægt, og havde frigjort denne og »tabt« dem.  

9. Kompanie under Hauptmann von Senden og 11. Kompanie under Leutnant d.R. Schumann stormede end-

nu længere frem til højre ind i Bois St.Mard. Skoven var stærkt besat af Zuaver. Den nære placering af et sky-

dende fjendtligt batteri lokkede. Den en-års frivillige Dossenbach, 11./90, den senere Pour le mérite flyver, sam-

lede nogle få resolutte füsiliere om sig og stormede batteriet. Tre skydende pjecer og deres protser faldt i vore 

hænder. Mens han fortsatte jagten på Zuaverne, skrev efterfølgende dele af Res.Inf.Regt. 31 med kridt deres 

Regimentsnummer på kanonrørene, og dermed mistede han og hans tapre kammerater belønningen, men ikke 
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æren! Han var den første, der blev udmærket med Jernkorsets I. Klasse. Füsiliere fra 9. Komp. deltog i erobrin-

gen af yderligere fire kanoner.  

For ikke at generer andre tyske troppers fremstød gennem skoven, der med hornsignaler gav sig til kende, 

blev II. Batl, 10./90 og de øvrige dele af III. Batl. trukket tilbage. De samledes ved Puisaleine og gik herfra i 

beredskabsområde i en skovdækket slugt mod sydøst.  

Mens Regimentets angreb på højre fløj blev kronet med held, kom den venstre i en farlig situation. 18. 

Inf.Div. blev fra dens fastsatte højre begrænsning – vejen Nampcel – Quennevières Ferme – trængt mod venstre, 

så der opstod et tydelig hul. Protester forblev resultatløse. Regimentet måtte derfor beslutte sig til, her at ofre 

dens reserve. Et kompagni fra I. Batl. og en deling fra M.G.K. gik i stilling ved Quennevières Ferme. Artilleribe-

skydningen var imidlertid, specielt på venstre flanke, så kraftig, at der ikke kunne blive tale om at fortsætte et 

angreb. Ganske vist stillede Divisionen en bataljon Landwehr til rådighed, der imidlertid var så nedslidt, at det 

næppe ville være i stand til at trænge længere frem end på højde med gården.  

Kraftig regn skiftede med solskin. Artilleri fra begge sider trommede på jorden, så den rystede. Füsilierne 

frøs i deres våde tøj. De var trætte og kraftløse. Da derfor ved mørkefald, Divisionen befalede nyt angreb, var 

samtlige førere enige om, at deres tropper ikke var i stand til at yde mere. Regimentets tilstand kan ikke vurderes 

bedre, end denne fælles holdning, som med sikkerhed ikke med lethed kom over de dygtige mænds læber. Major 

Böttlin, fører for I. Batl., en gammel Sydvestafrika kriger, som førte Regimentet i stedet for den syge Regi-

mentskommandør, sendte Hauptmann Bade til Divisionsstaben, for her at gøre indsigelser. I mellemtiden stod 

kompagnierne i timevis på vejen mellem Bascule og Quennevières Ferme og frøs i regnbygerne og den isnende 

natvind. Divisionen accepterede betænkelighederne og Regimentet blev trukket ud og efter midnat lå den igen i 

stillingen, hvorfra den om morgenen var brudt frem. 9. og 11. Komp. manglede! Først næste dag blev de fundet 

af deres bataljoner. Hauptmann v. Senden var blevet hårdt såret, mens Leutnant Schumann slæbte geviret fra en 

stor hjort med sig, som han under kampene i Bois St. Mard havde tilegnet sig. 

Den 21. september modtog Regimentet de første personelerstatninger hjemmefra. Hvert kompagni, der i dis-

se uger var skrumpet ind til 50-60 mand, altså havde mistet ¾ af deres mandskab, fik tilført omkring 40 mand 

friske kræfter.  

Den 22. september blev de første Jernkors fordelt med tre til hvert kompagni. For dem der modtog denne 

synlige anerkendelse, skrumpede handlinger og afsavn ind til intet.  

Om natten til 23. september blev Regimentet alarmeret. Den skulle angribe et fjendtligt batteri, der efter det 

opgivne stod foran de tyske linjer vest for Moulin-sous-Touvent. Den forskød hertil og medbragte protser, hvis 

hjul var omviklet med halm ligesom hestenes hove, for med det samme at kunne bringe pjecerne med tilbage. 

Naboenhedens stillinger blev passeret og rykket frem i mørket. Det var imidlertid stillet overalt, og af et batteri 

var der intet spor. Regimentet kunne ikke gøre andet end at vende om, men natten var gået.  

Den 24. september blev der afholdt feltgudstjeneste. Krigen havde gjort folk religiøse, og i grimme øjeblikke 

havde vel også den hårdeste sendt tanker mod himlen. Pastor Karsten fandt derfor de rigtige, mandlige stærke 

ord. Gudstjenesten blev overværet af H.K.H. Storhertugen, som under et flere dages ophold ved Regimentet, 

fordelte gaver og lod sig underholde med Füsiliernes krigsoplevelser.   

Uforstyrret var Regimentets hvil ganske vist ikke. Tit blev det alarmeret flere gange om dagen. Så måtte füsi-

lierne lade de gode bidder i stikken, som simrede i kogekarrene – æg, høns og brase kartofler – stå timevis i 

beredskab, og når de så vendte tilbage, havde andre enheder spist det, de havde glædet sig til.  

Om natten til 27. september afløste to bataljoner fra Res.Inf.Regt. 36 os i skyttegravene på den af artilleri 

ødelagte Quennevières Ferme.  

Om natten til 1. oktober blev 17. Inf.Div. indsat i 18. Res.Div. stilling, hvor Regimentet afløste dens reserve-

regiment 500 meter øst for Tracy-le-Val til den østlige kant af Bois St. Mard.  

Bevægelseskrigen havde for vores Regiment fundet sin afslutning. Linjen på begge sider af fronten havde sat 

sig fast.  

Ganske vist ville ingen füsilier på dette tidspunkt troet det, hvis man havde fortalt dem, at de gennem år og 

dag ville komme til at ligge i den samme grav. De var vandt til at angribe, og havde ikke lært at frygte fransk-

mændene. Efter hvilket følte de i sig, kraften til at kunne fortsætte sejrene. Endnu levede håbet om et indtog i 

Paris og julefest i hjemmet.  
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B. Stillingskrigen 

1. oktober til 31. december 1914 
 

Franz Schumann, Hauptmann d.R. a.D., Kompagnifører for 11./90 

 

 

Stillingskrig ved Tracy-le-Val  

1. oktober 1914 – 12. oktober 1915 

 

Om natten til 1. oktober rykkede Regimentet, hvis II. og III. Batl. siden den 26. september havde ligget i stil-

lingen ved Quennevières Ferme og I. Batl. i Divisions-reserve i Nampcel, ind i nordkanten af Bois St. Mard, 

hvor de sammen med Regiment 89 og 33. Inf.Brig. afløste 18. Inf.Div. Denne havde besat en linje langs kanen af 

skoven og skar dele af vejen mellem Nampcel og Tracy-le-Val. I. Batl. indrettede sig på den flade højre fløj 

overfor Tracy, som var besat af fjenden, med forbindelse til III. Batl., der på højde fløj havde forbindelse med 

Regt. 89 i den østlige kant af skoven. II. Batl. lå i første omgang som regiments reserve tæt bag stillingen. Regi-

mentsstaben indrettede sig i Grand Maupas ved Carlepont. For os begyndte nu den skyttegravskrig, der kom til 

at vare i årevis, og som stillede helt uvante opgaver for enhederne. Hidtil havde de tyske tropper kun kæmpet 

som angriber, eller under alle omstændigheder kun i en bevægelseskrig. Hele fredsuddannelsen havde næsten 

udelukkende været rettet mod bevægelseskrig, mens andre hære, eksempelvis den russiske, allerede i fredstids 

uddannelsen og under den russisk-japanske krig havde opnået stor erfaring med etableringen af feltbefæstninger.  

Mens i første omgang det fjendtlige infanteri, hvis stillinger lå dybt inde i skoven, ikke forstyrrede os, beskød 

det fjendtlige artilleri os heftigt, og på tidspunkter desværre også med succes. Derfor var ophold udenfor de, 

ganske vist nu rummelige, jordhuller, der for os udgjorde de eneste dækninger under beskydningen, især under 

de første dage af skyttegravskrigen, ikke var tilrådelig. 

Tre daglige beskydninger, der kom med næsten punktlig regelmæssighed, morgen, middag og aften, og som 

hurtig med soldaterhumør blev opdøbt morgen, middag og aftenvelsignelse, var naturligvis overordentlig gene-

rende, men lykkeligvis var den franske ammunition mangelfuld, så der forekom mange blindgængere og fusere, 

og deres ankomst blev hilst med latter og spøgefuldheder. Også de omkring 3 km bag fronten liggende landsbyer 

Carlepont og Grand Maupas blev næsten dagligt beskyd af tungt artilleri, der anrettede store skader, og også det 

hus, hvori Regimentsstaben var underbragt, led skade. Det pragtfulde slot i Carlepont, der tilhørte et fransk par-

lamentsmedlem, med dens kostbare møbler, malerier og bibliotek, blev med forkærlighed beskudt og så tilsva-

rende ud, men alligevel blev der ind i mellem her afholdt feltgudstjenester for de i Carlepont liggende dele af 

Regimentet, stab, maskingeværkompagni og træn. I nærheden af stillingen kunne der naturligvis kun sjælden 

afholdes gudstjenester, men alligevel kom Divisionspræsten, Pastor Karsten, meget tit i skyttegraven for at besø-

ge füsilierne, og blev også ved disse eller hos officererne i deres dækninger som nattegæst, for den følgende dag 

at fortsætte hans besøg i en anden del af divisionens stilling. Alle var glade for hans kommen og gåen, da han 

med sin hjertevarme og ligefremme væsen allerede fra starten af krigen hurtigt havde vundet både mandskabet 

og officerernes hengivenhed, også fordi han ikke gik i vejen for at udsætte sig for fare.  

Når man tænker på dækningsanlæg under den senere stillingskrig, kunne de dækninger, vi i starten måtte op-

holde os i, kun betegnes som attrapper. De var kun forsynet med et tag af grene, som måske nok beskyttede mod 

de kolde efterårs nætter, men absolut ikke mod regn og slet ikke mod artilleri.  

Bataljonsstabene fra de forreste bataljoner lå i stillingen.  

Franskmændene – vi havde Zuaver og Turkos foran os – afholdt sig fra infanteriangreb, men alligevel fandt 

der den første aften et heftigt skyderi sted, som blev startet af fjendtlige patruljer, og som udløste en voldsom 

hurtig ild fra vor side, da man formodede at det drejede sig om et angreb. Denne taktisk anvendte fjenden gen- 
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nem længere tid indtil ingen længere på vores side faldt for dette trick, ligesom skydning uden særlig ordre var 

streng forbudt. Man måtte holde regnskab med ammunitionen, og desuden havde vi hver nat patruljer fremme, 

der også kom i fare under et vildt skyderi. Mens vores patruljer normalt havde en styrke på tre eller fire mand, 

vovede franskmændene sjældent at rykke frem med mindre end gruppestyrke, og gik luft for deres vanskelige 

situation gennem afskydning af salver med længere eller kortere mellemrum, hvortil kommandoer meget tit 

kunne høres.  

Der skal på dette sted gøres opmærksom på forskellen mellem Zuaver og Turkos, sidstnævnte af franskmæn-

dene ikke kaldt Turkos, men Algierske skytter. Zuaver var hvide franske kolonisoldater, hvis garnisoner lå i 

Afrika, og som oftest var sammensat af onde elementer, mens Turkos blev rekrutteret blandt de indfødte nordaf-

rikanske indbyggere. Det var folk med udprægede negroide træk, men der var også folk, man måtte anse som 

arabiske. Begge typers uniformer var næsten ens, og de samme, som de allerede havde været iklædt under Kri-

gen 1870/71. Den bestod af grålige pludderbukser, en kort blå jakke med besnørringer, og af snørestøvler med 

viklers.  

Da specielt på venstre fløj af III. Bataillon, den lette skov og flade terræn udgjorde et gunstigt terræn til an-

greb, begyndte vi hurtigt at beskytte os med hindringer. Disse hindringer kunne imidlertid på ingen måde sam-

menlignes med de senere anvendte. Da pigtråd var en mangelvare, bestod de oftest kun af en enkelt tråd ud-

spændt mellem træer, hvortil i starten pionerer blev indsat i stillingen. Også fælder blev anvendt. Fjenden, som 

ikke kunne undgå at opdage dette arbejde, forsøgte at forstyrre det, hvorved det kom til livligt skyderi mellem 

fjenden og de patruljer, der skulle beskytte arbejdet. Efter kampene i skoven i september lå der stadig mange 

døde i skoven foran vores stilling, hovedsageligt Turkos, der dengang havde været vores hovedfjende. De blev så 

godt, det kunne lade sig gøre, begravet på stedet af vore patruljer.  

Enkelte Turkos forsøgte selv ved dagslys at nærme sig vores stillinger for at opklare, men blev ofte under 

disse forsøg skudt ned fra vores skyttegrav. De var netop på grund af deres halvvilde natur mestre i at snige sig 

frem.  

Den 7. oktober blev den til højre for os liggende Regt. 76 trukket ud, og vores Regiments-Afsnit øget til kir-

kegården i Tracy-la-Val. 11. blev afløst af 6./90, og blev denne dag indsat til bevogtning af Divisionsstaben. 

Denne lå i begyndelsen i landsbyen Carlepont, så på grund af den vedvarende beskydning, omkrig 3 km længere 

bagud i det dengang endnu ikke beskudte Caisnes. 11. Komp. forblev tre uger i Caisnes og nød opholdet fjernt 

fra de natlige skyderier, artilleriilden og gravearbejdet. Der blev primært indøvet vagttjeneste og til afveksling 

eksercits og øvelsesmarcher i omegnen, hvorunder der blev indlagt kampuddannelse. De for størstedelen for-

blevne landsbyindbyggere blev dagligt indsat til rengørelse af veje, hvortil de absolut ikke var bygget til. Den 

landlige franske befolkning følte sig i deres bemærkelsesværdigt smudsige landsbyer åbenbart bedst til pas, og 

rengøring af veje syntes dem en luksus. I det hele taget hade vores soldater haft en helt anden forestilling om 

kulturen i Grand Nation, end den, de i virkeligheden udviste. Snavset i landsbyerne kunne end ikke undgå den 

tilfældige tilskuers opmærksomhed. Den lille uomtalte lokalitet, der i Tyskland aldrig manglede i eller i nærhe-

den af hvert hus, var i Frankrigs landsbyer et ukendt begreb, og var det første, vores folk lod etablere. De »ind-

fødtes« frie bevægelse mellem landsbyerne var forbudt, og kun under ledsagelse af en tysk soldat måtte en ind-

bygger i en landsby i presserende tilfælde gøre besøg udenfor området. Da der i Caisnes både lå kirke og kirke-

gård. var trafikken fra området til i sær sidst nævnte, ikke ubetydelig. Bykommandanten, i dette tilfælde føreren 

for 11. Komp. havde derfor til opgave at modtage alle ansøgninger, og til at godkende eller afslå disse. I de store 

skove bag fronten, og som med dens tætte underskov og høje bregner, frembød fremragende skjulesteder - hvad 

vi allerede til skade havde måttet erfaret under kampene i skoven i september – gemte sig endnu i lang tid efter 

afslutningen på bevægelseskrigen, forsprængte franske soldater, både hvide og sorte, der under kampene ikke var 

sluppet tilbage til egne enheder, og nu levede kummerlig tilværelse i det skjulte. Det blev fastslået, at de blev 

forsynet med fødevarer af landsbybeboerne, som de ved nattetid havde kontakt til. Foruden 11. Komp. lå i Cais-

nes også en eskadron fra 16. Dragoner, der havde til opgave at overvåge hele området, samt dele af Landwehr-

Regt. 55, der var trukket til og indsat i bygning af en rygstilling lige syd for Carlepont. Dragonerne transportere-

de de resterende mandlige indbyggere fra landsbyerne til Caisnes, hvor det blev fastslået, at der stadig befandt 

sig våbenfører mænd blandt dem. Alle mænd mellem 17 og 45 år blev transporteret væk. Denne sortering skulle 

udføres af føreren for 11. Kompanie, et ubehageligt arbejde, der ikke blev gjort lettere af de »udvalgtes« jamren 

og snakken i munden på hinanden.  Uanset hvor hård, disse forholdsregler end måtte synes, var det nødvendigt af 

hensyn til vores sikkerhed. Befolkningen forstod at opretholde en godt fungerende forbindelse med de franske 

tropper gennem blinksignaler og lignende. Eksempelvis blev der langs vejen mellem Carlepont og Tracy-le-Val 

ved et tilfælde opdaget et telefonkabel i 1½ meters dybde, der uden tvivl i stort omfang havde været anvendt til 

formidlingen af oplysninger. Underjordiske telefonkabler og telefoncentraler i de særligt dybe kældre, der i 
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Frankrig meget hyppigt findes under husene, blev ikke sjældent fundet og beviser, at Frankrig heller ikke i denne 

forbindelse havde været uforberedt på krigen. Normalt plejer man til fredstids brug ikke at gemme telefoncentra-

ler i den dybeste kælder. Yderligere blev der en dag langt bag fronten landsat en spion fra et fly, der trods al 

efterforskning ikke blev fanget. Det var kun alt for tænkeligt, at han handlekraftigt blev hjulpet af den fjendtlig-

sindede befolkning, og gemte sig i harmløse civile klæder. Disse spioner – som uden tvivl ofte blev benyttet med 

succes – benyttede herefter med sikkerhed de nævnte underjordiske telefonforbindelser til at sende meldinger 

under vores front. At forholdsreglerne mod denne type af fremgangsmåde oftest syntes hårdt for landbefolknin-

gen, som eksempelvis borttransporten af alle våbenføre mænd, var uundgåeligt. Generelt behandlede imidlertid 

de tyske tropper og kommandomyndigheder den franske civilbefolkning med bemærkelsesværdig hensyntagen. 

Mellem vore tropper og landbefolkningen udviklede der sig under den lange besættelsestid efterhånden et godt, 

til tider hjerteligt forhold. De mest fattige beboere fik meget ofte deres andel fra feltkøkkener, og når nu fra 

fransk side den tyske besættelses forhold overfor befolkningen betegnes som barbarisk, er det en fornærmelse, 

der ikke skal ramme den tyske soldat med væmmelse, da han ved, at den ikke er sand, og derfor ikke kan ramme 

ham. 

Tjenesten i skyttegravene var meget nedslidende, da det enkelte kompagni havde tildelt for store afsnit, og 

hvilepauser mellem vagt- og arbejdstjeneste måtte indskrænkes til det kortest mulige. Vores liv afhang af at 

stillingen hurtigst og bedst muligt blev udbygges. Ved et angreb måtte stillingen for enhver pris fastholdes. I 

efteråret 1914 kendte man endnu ikke til systemet af flere bag hinanden liggende og indbyrdes forbundne stillin-

ger, hvor reserver under et fjendtligt angreb kunne indsættes og opfange angrebet, skulle første stilling blive 

løbet over ende. Vores eksistens stod og faldt med forreste stilling. På trods af det hårde arbejde og de få pauser, 

forblev moralen udmærket, og heller ikke det uknægtelige, tørre Mecklenburger humør gik tabt. Rigtig pænt 

havde mandskabet opkaldt de forskellige dele af graven, forbindelsesgrave, løbegrave og små pladser med gade-

navne fra Rostock, og forsynet dem med skilte, hvilket også var meget praktisk for mulighederne for at oriente-

rer sig i gravene. En af hovedårsagerne til opretholdelsen af den gode stemning var den dengang stadig rigelige 

forplejning og en godt fungerende feltposttjeneste. At tobak, der lykkeligvis var disponibel i tilstrækkelige 

mængder, næsten var endnu vigtigere for opretholdelse af soldaternes sjælelige ligevægt, som mad, vidste alle. 

Manglerne under fremrykningen mod Paris og endnu mere under den efterfølgende tilbagetrækning, hvor stem-

ningen allerede var meget trykket, blev husket af alle med bitterhed.  

Stormende modtaget ankom i midten af oktober to herrer fra Rostock, Købmand Balgé og Hoftandlæge Lip-

pold, med en omfangsrig sending af gaver, og også senere knyttedes båndene mellem hjemstavn og de her ude 

kæmpende sønner gennem gaver.  

De sanitære installationer i skyttegraven blev fra oven tildelt stor opmærksomhed i den rigtige erkendelse af, 

at en forsømmelighed på dette område, kunne fører til en stor trussel mod slagkraften hos tropperne. Gennem 

denne omsorg, der herskede i hele den tyske hær, lykkedes det under hele krigen at forhindre de epidemier, der 

let opstår alene ved samlingen og den lange uvirksomhed af så store troppeformationer. Under krigen 1870/71, 

hvor man endnu ikke professionelt bekæmpede denne fare, blev både den tyske og franske hær hjemsøgt og 

svækket af alvorlige epidemier Vaccinationer mod kopper, tyfus og kolera blev nu regelmæssigt gennemført. 

Utøjs plagen i gravene var til at holde ud, selvom mus og rotter hurtigt indfandt sig for at tage sig af retterne i 

dækningerne. Lus, der under de følgende års skyttegravskrig i så stort omfang plagede besætningerne, navnlig i 

større troppekoncentrationer, hvor daglig vask ikke var muligt, mærkede man lykkeligvis i efteråret 1914 endnu 

ikke meget til.  

Indtil midten af november forblev vejret godt med undtagelse af enkelte regnvejrsdage, så kom kort snefald, 

der dog hurtigt gik over i regn og frost, en sjælden foreteelse i Frankrig.  

Franskmændene havde i deres stilling små grav-kanoner, der gav os en del besvær. Da vi ikke rådede over 

den type våben, kunne vi ikke forsvare os, blev vi hele tiden mindet om disse ubehagelige skyttegravskanoner, 

der betød besværlig opbygning af mangen et ødelagt brystværn, og desværre også kostede os gentagende tab. 

Ganske vist kunne vores artilleri af og til bringe enkelte til tavshed, men deres indsats blev imidlertid snart efter 

genoptaget, mens mange skiftede plads så snart de havde sendt os en serie jernhilsener.  

Allerede dengang forsøgte franskmændene i øvrigt med nedkastning af flyveblade fra flyvemaskiner, hvorpå 

vores soldater opfordredes til at gøre forræderi mod vores hær og løbe over, med forsikringer om en strålende 

behandling og løsladelse efter krigen. Det skal imidlertid her bemærkes, at de var uden nogen form for resultat.  

På dette tidspunkt dukkede på vores side de første minekastere op. De var endnu meget primitive og mulig-

gjorde ingen præcis beskydning. De små minekastere kunne i skjul opstilles bag brystværnet. Virkningen var 

mere moralsk, da granaterne ved anslag eksploderede med et enormt bragt og stor røgudvikling.  
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De ønsker, infanteriet stillede til vores artilleri med hensyn til beskydning af de fjendtlige stillinger, kunne 

desværre kun på utilstrækkelig vis imødekommes, da man yderst sparsomt måtte omgås forbruget af ammuniti-

on. Derimod syntes ammunitionen hos franskmændene at være disponibel i ubegrænsede mængder. I tilfælde af 

angreb var der imidlertid også hos os tilstrækkelig ammunition.  

Regimentet havde som beskrevet under bevægelseskrigen haft meget store tab blandt officerer, underoffice-

rer og füsiliere. Selvom der også på dette område skete en ændring ved overgangen til stillingskrig, blev Regi-

mentet imidlertid ikke forskånet for yderligere tab i døde, sårede og syge. Allerede i starten af oktober blev Leu-

tnant Henn, fører for 9. Kompanie hårdt såret af et skud i halsen, men kom sig hurtigt. Senere faldt denne tapre 

officer desværre under et angreb. Leutnant Börner, Adjudant ved I./90 faldt i sin dækning til en granat, der slog 

ned gennem taget. Midt i november måtte Regiments-Kommandøren, Oberstleutnant von Loepner melde sig syg 

med blindtarmsbetændelse, og blev i første omgang afløst af Major Böttlin fra vores Regiment, men så afløst af 

Major von Burstin fra Regiment »Königin« (FR 86), der imidlertid kun var kommandør i tre dage, og komman-

doen overgik til Major Cleve, den hidtidige kommandør for II. Batl. Sidstnævnte blev udnævnt til kommandør 

og hans plads i II. Batl. overtaget af Hauptmann Söderström.  

Med tiden blev stillingen gennem hårdt arbejde stadig mere udbygget og forbedret. Der måtte anvendes mere 

arbejde til bygningen af dækninger, da de første gav utilstrækkelig beskyttelse mod det forestående vintervejr. 

Til opvarmning af dækningerne modtog vi små støbejerns ovne til trækul. Forstærkninger mod tungt artilleri, 

som man med succes byggede senere, fandt man på tidspunktet ikke nødvendig, da stillingen hidtil ikke havde 

været beskudt med tungere artilleri. Ganske vist blev der hver nat sendt pionerer ind i stillingen, men hovedpar-

ten af arbejdet blev udført af kompagnierne. Til bedre sikring af stillingen blev såkaldte »Sappe« indrettet, der 

gensidigt flankerede hinanden, og besat med en stærk styrke med en vis kampkraft. Sappehovederne sikredes 

med pigtrådshindringer, der efterhånden forstærkedes mere og mere, så et angreb på vores stillinger havde stadig 

mindre udsigt til succes. Mellem de tyske sappe-poster og de franske, der på samme måde etablerede fremskudte 

stillinger, kom det ind i mellem til underholdning. Eksempelvis havde Unteroffizier Dossenbach, den senere 

berømte kampflyver, en lang snurrig samtale med en franskmand, som angivelig lige var kommet fra Paris med 

alle mulige dejlige sager, og nu nød et glas rødvin i stillingen. Da Dossenbach talte flydende fransk fortsatte 

underholdningen gennem en længere periode indtil en ophidset fransk post skød efter Dossenbach. Dette fik 

imidlertid den underholdningslystige franskmand til højrøstet at protestere, hvorefter samtalen fortsatte. Først 

efter afløsning på vores side, og den afløsende Unteroffizier Porada fra 11. Komp., som ikke talte et ord fransk, 

svarede franskmanden på tysk, vendte krigen tilbage, og den skydelystne post fik lov til at genoptage fjendtlig-

hederne.  

Her er et digt, som opstod i skyttegraven i november 1914, forfattet af en faldet reserve-officer fra füs.Rgt. 

90: 
 

Auf kalter, fremder Erde 

Sind wir, in welschem Land, 

Wir grauen Kameraden, 

Scharf haben wir geladen 

Und fest ist Herz und Hand. 
 

Uns geht de liebe Sonne 

Im fernen Deutschland auf, 

In Frankreich sinkt sie wieder 

In unserm Westen nieder, 

Was sagt uns dieser Lauf? 
 

Wir sitzen in der Erde 

Her metertief im  Lehm. 

Gar langsam geh’n die Stunden, 

Doch macht man’s sich hier unten, 

So gut es geht, bequem. 
 

Der Feind ist uns ganz nahe, 

Oft funkt man hin und her, 

Auch Flieger werfen Bomben, 

Das ist nun mal la Guerre. 
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So geht es Tag für Tag, 

Fast sind sie alle gleich, 

Jedoch voll Gottvertrauen 

Wir in die Zukunft schauen. 

Für Kaiser und für Reich! 

 

A.Pr. 

 

________________ 

 

 

Patruljeoperation ved Tracy-la-Val 

17. november 1914 

 

Generelt fandt alvorlige operationer ikke sted fra nogen af parterne med undtagelse af den del af stillingen, 

der fra skovens vestkant gik over åbent terræn mod landsbyen Tracy-la-Val langs landevejen. Her lå tyskere og 

franskmænd overfor hinanden, kun adskilt af vejen, og kunne derfor uden problemer kaste håndgranater efter 

hinanden, som navnlig af franskmændene var en yndet sport. De håndgranater, vi benyttede, blev fremstillet af 

pionerer og var overordentlig primitive. De blev udløst af en tændsnor, der måtte antændes, og som var en meget 

omstændelig fremgangsmåde, da hverken tændstikker eller en brændende cigar måtte anvendes hertil. Man an-

vendte derfor fra vor side kun nødigt med dette våben, mens franskmændene, som også allerede belgierne ved 

starten af felttoget, disponerede over meget gode håndgranater. Denne tilstand var i længden uholdbar, og det 

blev derfor besluttet, at forjage franskmændene fra deres stillinger på dette sted og presse dem længere tilbage.  

Operationen blev gennemført den 17. november og indledt med tung artilleri og tunge minekastere til beskyd-

ning af Tracy, der var fyld af franskmænd. I forlængelsen af denne beskydning angreb 5. Komp. fra deres grav, 

og trængte ind i den franske stilling, hvor der opstod et vildt håndgemæng med den talstærke Zuave-besætning. 

Da kampen sluttede, var graven på 5. Komp. hænder. Zuaverne havde store tab i døde, sårede og fanger. Under 

angrebet sendte kompagnierne til højre – 6., 7. og 4. Komp. – patruljer frem mod landsbyen Tracy-la-Val. Des-

værre havde II. Batl., og specielt 5. Komp. under angrebet ikke uvæsentlige tab, der heller ikke i de følgende 

dage udeblev som det franske artilleri og infanteri beskød den af os erobrede stilling. Blandt andre faldt Fahnen-

junker Wiggers for et geværskud og Fähnrich Stein såredes hårdt af artilleri. Også vores F.A. Regt. 24 beskød de 

franske stillinger, hvilket ikke havde været muligt, så længe stillingerne lå så tæt på hinanden, som de havde 

gjort af risikoen for at ramme egne enheder. Afsnittene ved siden af 5. Kompanie led i den næste tid meget under 

artilleriild og også ild fra det fjendtlige infanteri. Heller ikke natten gav ro. Stærke patruljer arbejdede sig ind på 

40-50 meters afstand fra vore stillinger, hvis disse lå i skovkanten, hvorfra de de sendte kraftige salver mod vore 

stillinger. Kommandoerne fra den anden side kunne tydeligt høres hos os. Selvom sådanne ildoverfald ved natte-

tiden ikke anrettede yderligere skader, så holdt de os imidlertid i konstant beredskab. 

Mod slutningen af november blev I. Batl. indsat i linjen mellem II. og III. Batl., så II. Batl. havde to og I. og 

III. Batl. tre kompagnier i skyttegraven. Hver 3 eller 4 uge skiftedes med reserve-kompagnierne internt i bataljo-

nen. 11. Komp. blev i stillingen »Negerdorf« afløst af 1. Komp. for at gå i reserve. Den kom i første omgang i en 

reservelejr, som i mellemtiden var blevet bygget af 1. Komp., men da denne lejr lå for langt bag III. Batl. stillin-

ger, måtte den flytte til en ny placering 200 meter bag fronten i nærheden af bataljonsstaben, og her anlægge en 

ny lejr i form af et forgrenet skyttegravssystem. Lejren stod fiks og færdig efter fire dages hårdt arbejde. Grave-

arbejdet i den hårde kalkjord var ikke ligefrem let, og dertil kom yderligere, at de mange træstammer, der skulle 

anvendes til konstruktion af dækninger, måtte hentes i et skovstykke omkring 600 meter væk, og enkeltvis bæres 

til byggepladsen på skuldrene. Heldigvis kunne det arbejde foregå ved dagslys, da den plads i skoven, hvor re-

servelejren blev anlagt, var skjult for fransk observation af en tæt underskov. Da der imidlertid ofte kom forvil-

dede skud ind i dette område, blev der til sikring af den hyppige trafik til og fra Carlepont, hvor blandt andet 

Regimentsstaben var placeret, anlagt en høj jordvold frem til skovkanten. Også frem mod stillingen blev denne 

type af sikringer anlagt, for i påkommende tilfælde hurtigt at kunne indsætte forstærkninger på truede punkter 

langs bataljonsafsnittet.  

Den sidste måned af 1914 begyndte, og mens mange endnu for et par måneder siden havde håbet på, at kri-

gen sejrrig ville være forbi inden jul, måtte selv den mest hårdnakkede optimist opgive håbet om en snarlig af-

slutning på felttoget. Begejstringen fra begyndelsen af krigen var naturligvis væk efter skyttegravskrigens mono-
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toni, og dukkede højst op, når gode nyheder ankom fra andre dele af fronten eller en af de talrige andre krigs-

skuepladser, men igen officer eller soldat kunne tænke anderledes, end at krigen i sidste ende ville måtte ende 

med Tysklands sejr. Tiltroen til egne kræfter og den højre eller højeste føring var ubegrænset. Lyseslukkere og 

sortseere eller det der var værre, spillede lykkeligvis endnu ikke deres nedbrydende rolle, og fra hjemstavnen 

kom der endnu ingen klager over manglende ernæring af befolkningen, som senere ville tynge soldaternes hjerter 

og gøre armen svag. Forholdet mellem officerer, underofficerer og mandskab var generelt så god, som man kun-

ne ønske sig. Allerede den omfattende brug af det gemytlige og elskede plattysk gav omfangen mellem foresatte 

og undergivne en varm undertone, uden samtidig at undergrave den i krig så nødvendige disciplin.  

Midt i december blev den fjendtlige artilleri, der i en periode havde holdt sig nogenlunde i ro, igen heftig, og 

anrettede, da den franske ammunition igen var blevet bedre, betydelige skader. Den 19. december blev der bag 

Tracy-le-Val for første gang observeret lænkeballoner, en for os endnu fuldstændig ny og usædvanlig hændelse. 

Man sluttede heraf, at franskmændene var under planlægningen af en større operation imod os. Ganske rigtigt 

blev der i to følgende dage forsøgt angreb på forskellige punkter af Regimentets ansvarsområde, efter at fjendt-

ligt artilleri fra alle mulige retninger og ligeledes maskingeværer dagligt havde beskudt os kraftigt. Foran 10. 

Kompanie havde fjenden om natten bragt en artilleripjece i stilling. Denne, og andre der på længere afstand 

flankerede III. Batl. stilling, anrettede betydelige skader. Infanteriangreb, der i tilslutning til denne beskydning 

blev gennemført den 21. december, blev imidlertid standset i opløbet, som vores infanteri åbnede ild. Ved 12. 

Komp. kunne man gentagende gange ordre til angreb, og endda svage hurra-råb. Med besvær kom en slags an-

greb i gang, men den fjendtlige skyttelinje vaklede hurtigt tilbage til deres udgangspunkt efter at de havde lidt 

talrige tab, hvorfra man tydeligt kunne høre, at de blev modtaget med høje forbandelser. Man hørte også revolver 

skud, der tilsyneladende var rettet mod de tilbagevendende angrebskolonner. Endnu et angreb opnåede ikke 

bedre resultat, da de angribende soldater kun nåede 150 meter fra vores stilling, hvor de gravede sig ned, efter at 

12. Komp. uden resultat havde indbudt dem til at komme frem uden våben. Efter disse fejlslagne forsøg mod 

vores Regiment, undlod franskmændene videre forsøg. Modsat blev naboregiment 89 voldsomt angrebet, som 

imidlertid blev blodigt afvist, og kostede franskmændene mange døde, sårede og fanger.  

Så nærmede den første jul i felten sig. Netop denne fest, hvor tidligere enhver, der på dette tidspunkt overho-

vedet havde muligheden, strømmede hjem til deres pårørende, og hvor familiefædrene med deres børn under det 

tændte juletræ igen blev unge, steg længslerne efter koner og børn, forældre og søskende med dobbelt vægt i 

vore hjerter.  

Hjemstavnen havde gjort sig alle tænkelige anstrengelser for netop til denne fest at vise deres kærlighed til 

os, der lå her i fjendeland og beskyttede hjemmene.  

Bjerge af anvendelige gaver fra sendt fra Tyskland, og allerede i uger blevet stablet op af Feldweblerne i de-

res skrivestuer, så de først juleaften kunne fordeles til rette ejermand.  

Det fremkaldte forbavselse og stille smil, som julegaverne fra de kære derhjemme blev fordelt til den enkelte, 

som hurtigst muligt bragte dem tilbage deres dækninger, hvor herlighederne uforstyrret kunne pakkes ud. Det var 

imidlertid ikke alle, der havde familie derhjemme, der havde tænkt på dem, eller mange pårørende havde ikke 

været i stand til at sende gaver.  

Alligevel gik de ikke tomhændet derfra, da varmhjertede og taknemmelige koner og piger netop til sådanne 

soldater havde sendt julegaver. Og for at modtageren af gaven vidste, hvem den gode giver var, lå der ved hver 

pakke en seddel med adresser.  

Også tidligere medlemmer af kompagnierne sendte deres gamle kompagni pragtfulde sager, som blev fordelt 

af kompagniførerne.  

Der var bjerge af uldsager, som for os var højst velkommen. Tobakspiber, cigarer og for ikke at glemme slik, 

som så ubetinget hører til julefesten. Vi havde fået så mange gaver, at mange blev bekymret for, hvordan det alt 

sammen kunne tages med, hvis vi pludseligt fik ordre til at bryde op fra stillingen. Dette kom dog ikke til at ske, 

da Regimentet endnu en lang tid blev i dens stillinger. 

Da for os også et juletræ hørte til en rigtig festligholdelse af den hellige aften, behøver man vel næppe at 

nævne, for hvilken tysker ville fejre jul uden. 

Officerer og mandskab havde anskaffet sig grantræer og udsmykket dem med lys, så der juleaften i hver ene-

ste dækning et lysende træ sørgede for den rette julestemning. Tyskere må imidlertid også synge, når deres hjer-

ter kommer i kog, og til juletræer hører tæt knyttet de gamle og alligevel hele tiden på ny dybt følte julesange, 

som hvert eneste tysk barn lærer, og aldrig igen glemmer.  

Arbejdstjeneste var fuldstændig indstillet denne aften, mens vagtsomheden denne aften stadig måtte opret-

holdes på fuld styrke. Undtagelsesvis blev der dog ikke udsendt patruljer. Hvis vi havde forventet, at fransk-

mændene denne hellige aften ville forstyrre os, blev vi heldigvis skuffet. Den totale stilhed lå over begge stillin-
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ger, og endda skydningen fra enkelte franske poster udeblev. Ikke et artilleriskud forstyrrede den stille, stjerne-

klare vinternat.  

Under en tur gennem skyttegravene hørte man kun den dæmpede lyd af julesange gennem indgangene til 

dækningerne. Officerer undlod ikke at besøge underofficerer og mandskab i deres dækninger, og her glæde sig 

over de glade ansigter. Generelt var stemningen naturligvis vemodig, da de fleste denne aften sendte deres tanker 

tilbage til deres stærkt savnede hjem. Også de, der normalt var fremmede overfor sentimentale følelser, kunne 

ikke denne første jule i felten, frasige sig den herskende stemning.  

I fredstid var alle soldater, der ikke kunne komme hjem på juleorlov, samlet til fest på en kaserne. Denne 

skønne tradition kunne i felten desværre kun følges, hvor der stod store lokaler til disposition, altså kun ved stabe 

og træn, indkvarteret i landsbyerne. Her var der til mandskabet indrettet stemningsfulde lokaler, som mange af 

læserne formentlig stadig husker tilbage på med glæde. Der var en glædelig overraskelse til hver enkelt, men det 

bedste var dog alligevel gaverne fra de kære derhjemme med deres kostelige indhold og glade hilsener.  

Hvis der fra fransk side ikke havde været nogen form for forstyrrelse af juleaften, så ville han de følgende 

dage tilsyneladende indhente det forsømte. Allerede om eftermiddagen den 24. december havde en overløber 

fortalt os, at fjenden planlagde en operation mod os 1. Juledag, som skulle begynde om formiddagen kl. 0830. 

Og ganske korrekt begyndte på det angivne tidspunkt en voldsom artilleribeskydning af vore stillinger af alle 

mulige kalibre og fra alle retninger, frontalt og flankerende, der forårsagede betydelige skader og kostede en 

række tab.  

Det forventede angreb efter denne beskydning fandt imidlertid ikke sted hos os, men mod grenadererne ved 

siden af, der ligeledes havde været genstand for samme type beskydning.  

Da imidlertid overløberen også havde fortalt, at angrebet i første omgang ville ramme grenadererne, var der 

fra tysk side naturligvis også truffet de fornødne forholdsregler med hensyn til artilleri.  

Der var endda blevet placeret en tung minekaster bag grenaderernes stillinger, der opnåede nogle enkelte hel-

dige træffere blandt den bag den franske linje samlede reserve, hvorved der blev anrettet betydelige skader, som 

fanger senere bekræftede.  

Gentagne kraftige angreb pressede ganske vist grenadererne, men disse blev afvist, hvorved franskmændene 

havde store tab i døde, sårede og tilfangetagne. De grimme erfaringer fra juledagene syntes ikke så hurtigt glemt 

af franskmændene, der i den næste periode afholdt sig fra yderligere angreb. 

Som hævn for de blodige nederlag blev füsilierernes og grenaderernes stillinger navnlig samme eftermiddag, 

men også de følgende dage genstand for voldsom beskydning, hvorunder der hos hos opstod beklagelige tab, 

sammenskudte dækninger og ødelagte skyttegrave.  

Den sidste dag af 1914 gik uforstyrret, og ligeledes nytårsaften, der som derhjemme, for alle betød en festlig 

anledning. Man var forberedt på, at franskmændene også denne aften endnu engang ville forsøge at hævne sig på 

nederlaget de første juledage, i håbet om at vi ville fejre Nytåret så kraftigt, at et angreb ville lykkes. I stedet lod 

de os lykkeligvis i ro. Det tyske beredskab var så stort, at udsigten til en succes under alle omstændigheder måtte 

anses som tvivlsom.  
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1915 
1. januar til 12. oktober 1915 

 

Feldwebel a.D. – Offizierstellvertreter – Wilhelm Wilck 

 

 

Stillingskrigen fra den 1. oktober 1914 bragte en helt ny kampform med sig. For Regimentet ned det nu »ar-

bejde« over og under jorden. Stillingen måtte udbygges. De let byggede dækninger, der var placeret oven på 

jorden, kunne ikke længere holde stand mod fjendens artillerioverfald. De måtte forsvinde og gøre plads til i 

jorden nedgravede dækninger. Efterhånden gik tropperne bombesikre dækninger. Til lofterne på disse dækninger 

leverede de dejlige skove ved Carlepont de nødvendige træstammer. Arbejdskommandoer fældede de stærkeste 

træer, der blev skåret til, når de var hentet til byggepladsen. Hver færdiggjort dækning blev modtaget med begej-

string, og indtaget af tropperne.  

Den løbegrav, der gik fra landevejen Carlepont – Nampcel ved Ferme le Four a Verre til stillingen blev her-

efter forsynet med dækningsanlæg. Disse var nødvendige, da løbegraven måtte anvendes af de madafhentere, der 

fra feltkøkkenernes holdeplads bragte mad til linjen, og af fjenden ofte blev beskudt. At afhente mad hørte ikke 

til de mest behagelige tjenester. Indbygning af køkkener i stillingen blev overvejet og senere gennemført.  

Feltkøkkenerne var placeret i Laigle, omkring 3,7 km i luftlinje bag linjen. Adgangsvejen Chauny - Carle-

pont, Carlepont – Nampcel – lå næsten dagligt under fjendtligt artilleri.  

Også fjenden forbedrede efterhånden sin stilling. Ledelsen kom til den opfattelse, at franskmændene truede 

vores stilling fra undergrunden, og det blev besluttet at ødelægge det primære udgangspunkt for det fjendtlige 

tunnelgraveri gennem en sprængning foran 12. Komp. Den 26. januar kl. 2320 fulgte sprængning af den fjendtli-

ge grav foran 12. Komp. i Bois St.Mard i området ved Tracy-le-Val. 

Mellem kl. 2300 og 2315 udbrød et kraftig geværskyderi. Den fjendtlige grav var temmelig stærkt besat, hvor 

også et maskingevær skød. Straks efter sprængningen blev der fra 12. Komp. og tilstødende delinger rettet en 

livlig infanteriild mod sprængningsstedet. 2. og 6./FA 24 beskød i 10 minutter modstanderen bag området. Her-

efter rykkede flere patruljer frem for at rekognoscerer resultatet. Dette lykkedes uden problemer ved 12. Komp., 

hvor fjenden var forsvundet, og der faldt dårligt et skud. Patruljen var 8. Komp. til venstre nåede først to timer 

senere frem, da fjendtligt infanteri en tid forhindrede dens fremrykning. Det fjendtlige artilleri beskød fra kl. 

2325 til daggry ret kraftigt 12. og 8. Kompanies stillinger og det bagved liggende terræn.  

Resultatet af sprængningen var følgende: Den fjendtlige skyttegrav foran 12. Komp. var over en strækning på 

40 meter fuldstændig forsvundet, og der var opstået store kratere og bunker af jord. Patruljerne fandt hverken 

døde eller våben, hvoraf man sluttede, at alle var blevet begravet.  

Den 27. januar kl. 1230 blev der i kirken i Carlepont afholdt gudstjeneste. I anledning af sin fødselsdag havde 

H.M. Kejseren indstiftet et æresblad for pårørende til faldne krigere fra den preussiske hær, som også galt det 

Mecklenborgske kontingent. Desuden blev visse former for straf eftergivet, og fra allerhøjeste sted bestemt, at 

tre former for iværksatte retslige undersøgelser skulle indstilles.  

Kompagnierne blev på skift trukket ud og kom i hvilekvarter. To kompagnier dannede Korps reserve og blev 

placeret i kvarter på l’Ufine Ferme vest for Cuts. Et kompagni var som afsnits-reserve placeret i Grand Maupas, 

2,3 km fra de forreste stillinger. Hvileperioderne blev anvendt til vedligeholdelse af beklædning og uddannelse i 

skydning og eksercits. Sport som fodbold og gymnastik blev ivrigt bedrevet, for igen at gøre lemmer smidige 

efter den stillestående stillingskrig. Vinteren var mild og med kort frostvejr i sidste tredjedel af januar.  

Indkvarteringen af afsnits-reserven i Grand Maupas kom hyppigt under kraftig fjendtligt artilleri. Eksempel-

vis blev det hus, hvori Regimentslæge Dr. Waldow var underbragt, en dag ramt af fem fuldtræffere. Dr. Waldow 

blev herunder hårdt såret. For i tilfælde af nye beskydninger at have et skudsikker tilflugtsrum, blev der herefter 

ved hvert kvarter bygget dækningsanlæg, på hvis forbedring, kompagnierne i hvil fortsat arbejdede. Hver nat 

blev dette kompagni truffet frem til skansning i forreste linje. Regimentsstaben der trods den kraftige fjendtlige 

beskydning, stadig lå i landsbyen Carlepont, blev til sidst tvunget til at flytte deres kommandostation til Petit-

Maupas lige nord for Grand-Maupas.  

Som forstærkning modtog Regimentet den 22. marts 1915 7 underofficerer og 415 mand fra Inf.Regt. 84, 

mens 1 Offiziersstellvertreter, 17 underofficerer og 300 mand blev stillet til rådighed fra Inf.Regt. 76, mens Feld-

M.G.-Zug 103 blev underlagt Regimentet. Samme dag faldt Wehrmann Kreil 10./90, som gennem sit aldrig 

svigtende humør tit havde opmuntret kammeraterne. En måned tidligere var den tapre Unteroffizier Müller 

10./90 faldet.  
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Den 23. marts 1915 blev Inf.Regt. 76 trukket ud af linjen, og der blev gennemført en større forskydning af 

den forreste linje. To Landwehr-kompagier blev i første omgang indsat i hullet. I begyndelsen af april indførte 

franskmændene håndgranater og gasbomber som nyt kampmiddel.  

Den 9. april, fødselsdag for H.K.H. Storhertug Friedrich Franz IV, bragte en afveksling i dagligdagen i skyt-

tegraven. Samtlige kompagnier stillede kontingenter, der sammen med 3. og 6. Kompanie deltog i en parade i 

anledning af fødselsdagen.  

I Pontoise havde de deltagende kompagnier og batterier indtaget paradeopstilling. Den kommanderende ge-

neral for IX A.K., Exzellens v. Quast, holdt en tale og udbragte et leve for storhertugen.  

Storhertugen takkede i en tale, hvori han nævnte, at han fra hjemstavnen bragte de bedste ønsker og tak for 

den trofaste vagt, mecklenburgerne herude fastholdt. Det var for ham en hjertesag, netop i anledning af fødsels-

dagen, at være blandt tropperne, og han havde håbet om, at mecklenburgerne som hidtil, også i fremtiden ville 

gøre alt, hvad deres pligt sagde. Højt brusede et leve for Kejseren over de flade område.  

Efter en forbimarch med blafrende faner, trak tropperne sig igen tilbage til deres kvarterer eller stillinger, 

mens der glad fra ru mandestemmer lød soldatersange, der hele tiden lød fjernere og fjernere:  

»Ja, lustige Mecklenburger sein wir alle beisammen, 

den wir sahen von weitem unseren Großherzog reiten ….« 

Den 11. april blev 5. og 12. Kompanie afgivet til Inf.Regt. 75 afsnit. Det var med stor beklagelse, at de to 

kompagnier forlod Regimentet. Det var med blandede følelser de indtog den nye stilling, der ikke var den bedste.  

Stilling lå mellem Bailly og Tracy-la-Val, begge i en sænkning i agerlandet, 100 meter foran skoven. Til ven-

stre lå 4. og 3./75, til højre 11./75 og franskmændene omkring 1000 meter væk den den modsatte skovkant.  

Alle traverser og løbegrave var 1,50 – 2 meter dybe og forsøget med fletværk og faskiner, for allerede 1-2 

spadestik nede kom vandet. Dækninger var forsynet med 1-2 træstammer som tag og var alt andet end »bombe-

sikker«, selvom de blev kaldt dette. En lang og temmelig stærk forsvarsvold løb på højre fløj og gav en nogen-

lunde dækning frem mod skovkanten bagved.  

Desværre var der på grund af det fjendtlige fremspring ved Tracy-le-Val, der lå meget højere, kun ringe dæk-

ning, MG-ild og artilleri var temmelig livlig, et MG skød fra et træ i en fremspringende vinkel af den fjendtlige 

stilling, så 5. Komp. havde allerede den første dag 4 sårede. Med stor iver blev nye traverser bygget og herigen-

nem opnået en bedre beskyttelse.  

Et bedre vejr var også med til at gøre livet i stillingen mere behagelig. De første svaler indvarslede det kom-

mende forår, og tropperne forsøgte så godt de kunne, at få dem til at blive i stillingen eller få dem til at komme. 

Der blev anlagt små blomsterbede, og sågar blev der plantet små træer og gran ved siden af skydeskårene.  

Efterhånden blev stillingen bedre, frem for alt blev gravene forsynet med trækævler, hvorunder vandet kunne 

samle sig. Det fjendtlige artilleri blev på tidspunkter ret heftig, og specielt i skillelinjen mellem Füs.Regt. 90 og 

Inf.Regt. 75 blev fjenden urolig. Den 14. april modtog Bataljons Feldwebel Behm 9./90 et Jernkors I. klasse for 

sin tapperhed.  

Den 13. maj blev 13. og 14. Kompanie afgivet til Inf.Regt. 187. Disse blev den 27. maj transporteret væk fra 

Apilly.  

Den 24. maj erklærede Italien krig. Franskmændene fejrede dagen med skrigeri, sange og afskydning af sig-

nalpistoler. Næste morgen var der mellem stillingerne opsat et stort skilt med indskriften »Vive l’Italie«. 

 

Kampen ved Moulin-sous-Touvent 

6. til 15. juni 1915 

 

Tidligt den 6. juni startede mod 18. Inf.Div. en kraftig fjendtlig trommeild. På den måde startede kampen ved 

Moulin-sous-Touvent, som involverede Bataillon v. Senden. 

3. og 4. Komp. lå som Korpsreserve i l’Ufine Ferme og Pontoise. Den 5. juni kl. 1900 blev korpsreserven 

alarmeret. Marchen gik over Cuts til Nampcel. Store troppemasser blev fra mindre truede afsnit bragt til Moulin 

med jernbane, med lastbiler og vogne, og på indfaldsvejene var der en stærk trafik. 3. og 4. Kompanie tilbragte 

natten i Nampcel. Næste dag ved middagstid kom befalingen til afmarch. Kommandoen over korpsreserven blev 

underlagt Hauptmann Frhr. v. Senden. Oppakningen blev i Nampcel. Franskmændene havde angrebet 18. 

Inf.Div. stillinger ved Moulin-sous-Touvent og var trængt frem til stenbruddet bag Inf.Regt. 86 stillinger. Det 

blev nu 3. og 4. Komp. opgave at standse fjenden og om muligt trænge tilbage, hvad der den 6. juni imidlertid 

kun lykkedes delvist, da franskmændene havde trukket sig tilbage i vore stillinger og her sat sig fast. Stenbruddet 

var allerede renset for fjender. Fra stenbruddet førte en slugt mod kirkegården, som var blevet anlagt af Inf.Regt. 
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84 og 86. Hertil trængte 3. og 4. Komp. frem og indrettede på skråningen en midlertidig stilling. Kompagnierne 

led under en forfærdelig artilleriild, som hele dagen kostede tab. I de to forbindelsesgrave »Glücksburgerweg« 

og »Flensburgerweg« havde både franskmændene og vi oprettet stærke underofficersposter.  

Den 11. juni tilgik befaling til angreb med håndgranater mod den af fjenden besatte grav. Det blev planlagt at 

lade 3. og 4. Komp. støde frem gennem »Glücksburgerweg« og Inf.Regt. 75 kompagnier fra korps reserven, at 

rykke frem gennem »Flensburgerweg«. Forinden skulle der ved hvert kompagni opstilles en gruppe med pione-

rer og håndgranat uddannede folk, der skulle løbe den fjendtlige underofficerspost over ende, og herefter travers 

for travers kaste franskmændene ud af graven. Operationen skulle starte kl. 20. Den blev imidlertid udsat, da 

pionererne ikke var ankommet. Så kom en ordonnans pludseligt med ordre fra Generalkommandoet om, at hele 

operationen var aflyst. Klarstillingen blev herefter afbrudt.  

Til et senere gennemført angreb blev stormstilling og stormstiger fremstillet.  

Senere blev den 14. juni fastsat til rensning af graven. Kl. 1630 rykkede kompagnierne frem i udgangsstillin-

gen, og kl. 17 begyndte vores artilleri forberedelsen. En ubeskrivelig larm fyldte luften - »helvede på jord!« 

Ilden blev hele tiden kraftigere, kanonerne glødede, luften var næsten som i tåge dækket af røg. Men også det 

fjendtlige artilleri startede deres helvedesdans, og desværre ikke uden succes. Der var derfor allerede inden star-

ten på angrebet indtrådt betydelige tab. Præcist kl. 2030 forlod kompagnierne deres grave og lige så præcist satte 

de fjendtlige maskingeværer ind. På trods af den frygtelige ild, åndede tropperne alligevel ud. Hellere et åbent 

feltslag end at sidde 4 timer under denne øredøvende trommeild, hvor alle nerver var belastet til bristepunktet. 

Vores artilleri lagde planmæssigt dens ild længere bagud for at fratage fjenden muligheden for at bringe reserver 

frem. De fjendtlige maskingeværer udsendte en frygtelig byge af ild. Granatkratere gav de angribende tropper en 

smule dækning, mens de fik pusten. Fremme i den fjendtlige grav havde vores artilleris fremragende skydning 

allerede gjort størstedelen af arbejdet. Kun enkelte franskmænd var at se. Hovedsageligt var det sorte, tilhørende 

2. Algirske skytteregiment, og som man havde skubbet frem i forreste stilling som kanonføde. De endnu levende 

blev tvunget til at overgive sig – vores artilleri havde forrettet frygtelige skader. Den fjendtlige grav var overalt 

dækket af døde og var fuldstændig oprodet.  

Vore tropper måtte overtage en ny opgave. De endnu eksisterende skydeskår blev flyttet over på fjendesiden. 

Der blev arbejdet hurtigt, og kort efter kunne vore brave 90’ere afvise et fjendtligt modangreb, der førte til den 

rene nedslagtning. Selvom folkene var totalt udmattede, gjorde alle deres bedste alt efter kræfter. – Kampene ved 

Moulin-sous-Touvent var hårde og tabsgivende på begge sider, men fjenden måtte til slut igen opgive resultater-

ne af det første angreb. Her kunne igen 90’ernes füsiliere – næsten alle fra Mecklenburg – der kunne skrive en 

god del af resultatet på deres fane. Specielt skal her nævnes Gefreiter Wagenkneckt 3./90, som gennem dristig-

hed og tapperhed især udmærkede sig. Igen og igen kastede han fjenden tilbage, indtil fremdriften i angrebet var 

væk. I hårde nærkampe, hvor skydevåben ikke kom til anvendelse, blev kolberne brugt sammen med andre mid-

ler af samme slags – mand mod mand – blev fjenden trængt tilbage. Over døde og lammede fjender, og desværre 

også over venner, rasede kampene indtil det tabte terræn var genvundet og stillingen fastholdt. 

Den 15. juli vendte begge kompagnier tilbage til deres kvarterer. I mellemtiden var også 5. og 12./90 vendt 

tilbage til Regimentet.  

Regimentet var fra dette tidspunkt ikke involveret i større kampe, men stillingen – og navnlig III. Batl. – blev 

i hele perioden mellem 11. juli og 31. august kraftigt beskudt med fjendtlige miner og artilleri. Op mod 400 

miner og 250 granater faldt en enkelt dag mod Regimentets stillinger. Fjenden synes igen at have mere ammuni-

tion, for det fjendtlige artilleri gennemføre hyppige ildoverfald på 30-40 skud på et bestemt punkt af stillingen. 

Vores artilleri svarede hver gang igen, og tog enten den forreste fjendtlige stilling eller de skydende fjendtlige 

batterier under ild. Arbejdet i den fjendtlige stilling blev af os forstyrret med de primitive »Erd-mörser« eller 

»Lanzsche« miner.  

Med stigende kraft blev der arbejdet på en udbygning af stillingen. Specielt blev der arbejdet på bagved lig-

gende stillinger og forbindelsesgrave, mens de forreste stillinger blev gjort dybere og dækningerne forstærkedes, 

så de kunne holde stand mod det tungere artilleri.  

Den 6. juli modtog Regimentet erstatninger på 5 underofficerer og 200 mand, for det meste Landwehr-

soldater, af hvilke på ordre fra Division et 13. Kompanie blev opstillet. Fører for kompagniet blev Leutnant Jan-

son.  

Den 21. juli modtog Regimentet 33 og den 28. august yderligere 34 Jernkors II. Klasse til fordeling blandt of-

ficerer, underofficerer og mandskab. Den 26. august blev Unteroffizier Wulff fra 6. Komp. udmærket med Jern-

korsets I. Klasse for en i marts specielt dygtigt gennemført patrulje.  

Troppernes sundhedstilstand var udmærket, forplejningen rigelig og god, moralen blandt folkene uforandret 

god. 
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Omkring 400 mand kunne lidt efter lidt sendes 10-14 dage på orlov derhjemme. Regimentsstaben var i mel-

lemtiden på ordre fra Division flyttet fra Petit Maupas til la Bellourde. 

Storhertugen, der flere gange havde besøgt sine mecklenburgere fra Baboeuf, inspicerede den 8. juli kl. 6 om 

morgenen en del af stillingen og uddelte udmærkelser på den såkaldte Schweringer Platz.  

3. og 4. Komp. havde den 15. juli kl. 16 taget opstilling ved slottet i Cuts. Storhertugen takkede dem for de-

res tapperhed ved Moulin-sous-Touvent og uddelte også her udmærkelser.  

En vidunderlig sommer. Markerne stod i fuldt flor, og sæden blev af vore feltgrå landmænd vurderet til at 

bære godt.  

Ved etapeinspektionerne var der oprettet økonomiske forvaltninger, der skulle forestå en reguleret og plan-

mæssig drift af hele området bag fronten. Det hele skulle udnyttes. De hidtil uvirksomme brænderier, bryggerier, 

mejerier, fabrikker af en hver art, bjerg- og kulminer blev igen sat i drift. Hvor der ikke var tilstrækkelig arbejds-

kraft at hente blandt den franske civilbefolkning, hentede man russiske krigsfanger til. Professorer, ingeniører og 

fagfolk af enhver profession var del af forvaltningen, og dermed var en professionel indsats af virksomhederne 

sikret. Som i fredstid blev eksempelvis hele skovområdet underlagt en højere Forst embedsmand, der igen havde 

skovfogeder, skovløbere og så videre underlagt, så alt som derhjemme kunne ske efter tysk mønster.  

Det var et mønstereksempel på tysk organisation. Med forbavselse blev dette beundret af alle, selv vore fjen-

der: de var på ingen måde i stand til på dette område, at følge vores eksempel.  

Regimentets stilling var i mellemtiden mønstergyldigt udbygget. I hver kompagni-afsnit var køkkener ind-

bygget. Al mad blev nu fremstillet i stillingskøkkener, mens feltkøkkenerne var sat ud af drift, omhyggeligt 

rengjorte og fik en ny frisk bemaling.  

Håndværker værksteder befandt sig ligeledes i stillingen, og skomageren kunne fløjte sine sange alt mens han 

forsåledes soldaternes støvler. Overhovedet blev der på enhver måde sørget for troppernes ve og vel. Helt tæt på 

stillingen var der indrettet fribadeanstalt. I et endnu intakt, godt vedligeholdt hus på vejen mellem Carlepont og 

Tracy-le-Val var der endda indrettet badeanstalt med varmt vand. Kompagnierne i hvil kunne få deres tøj renset 

for lys i en aflusningsanstalt, indrettet i kælderetagen på slottet i Cuts.  

En Fourer sørgede for udleveringen af fødevare, og havde til dette formål indrettet en dækning i stillingen. 

Her kunne man også købe kantinevarer, som marketenderiet her satte til salg.  

I hele Regimentets afsnit var den måske farligste del, afsnittet ved kirkegården i Tracy-la-Val. Den var vid-

underligt anlagt og udbygget, men udsat for den kraftigste beskydning. Dette var indsatsområdet for Lt.d.R. 

Dossenbach, der erhvervede sig store fortjenester under udbygningen af stillingen. Allerede i oktober 1914 som 

et-års Gefreiter, havde han sammen med Major Grassmann og Hauptmann Bade modtaget Jernkorsets I. klasse. 

Det var de første, tildelt Regimentet. Lt.d.R. Dossenbach overgik i 1915 til flyvertropperne, og modtog her hur-

tigt Pour le mérite. Denne unge mand mistede livet i luftkamp ved Frezenberg i Flandern.  

Eksempelvis blev Kirkegårds-stillingen den 4. september ramt af 30-40 granater. Forskellige brystværn og 

traverser blev stærkt beskadiget og grænsegraven skudt sammen. Næsten alle granater ramte den forreste stilling 

ved kirkegården. Den underjordiske »Bombengang« styrtede sammen. Posterne havde vanskelige stillinger, men 

ingen veg. Da ildoverfaldet sluttede fandt man ved udgangen af Bombengang posten – Reservist Bonatzki 10./90 

– sønderrevet af en fjendtlig granat. Han havde holdt ud på sin post, på trods af den frygtelige beskydning - tro-

fast til det sidste! – På æreskirkegården ved Tracy-le-Val, anlagt af tropperne, lagde kammeraterne den brave 

kriger i graven.  

Den 18. september overgik IX. Korps til 7. Armee. 1. Armee blev opløst. Fra denne dag gjorde en vis uro sig 

glædende blandt soldaterne. Der gik rygter om en afløsning af Regimentet. Füsilierne var blevet glade for deres 

stilling, havde arbejdet på den siden den 1. oktober 1914, og fra den af fjendtlige granater ødelagte jord var der 

opstået en stilling, fjenden ikke uden videre kunne løbe over ende. Så mange en brav 90’er havde her fundet 

deres sidste hvilested – og nu afsted i det uvisse? Krigen kender imidlertid ikke til at skåne, og så kom befalin-

gen om, at IX. Korps skulle afløses og anvendes et andet sted.  

Franskmændene havde i Champagne gennemført et stort anlagt gennembrud. IX. Korps skulle indsættes her.  

Den 11. oktober rykkede Inf.Regt. 95, overført fra Rusland, ind i vores afsnit. Afløsningen fandt sted uden 

problemer. I. Batl. blev trukket til Caumont, III. Batl. til Villequier-Aumont i kvarter. Steder blev nået gennem 

march. Kvartererne var meget fine.  

Den 12. oktober blev Regimentsstab og II. Batl. afløst uden forstyrrelser og nåede gennem march til kvarterer 

i Villequier-Aumont. Den 13. oktober blev bataljonerne efter hinanden indladet i Chauny.  

I over et år havde Regimentet holdt stillingen ved Tracy-le-Val besat, passet og plejet. Hver var alt gjort, 

hvad der menneske muligt kunne gøres for troppernes sikkerhed. Dækning efter dækning, den ene mere sikker 

og beboelig end den første, skiftedes med fastbyggede poststader. Overalt havde flittige hænder forsøgt yderlige-
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re at udbygge den. For den dels vedkommende var dækninger blevet forsynet med møbler af enhver art, tæpper, 

gardiner, portiere o.s.v., og så vidunderligt indrettet, at man godt kunne forstå troppernes holdning af fuld til-

fredshed. Og nu på én gang revet ud af denne virkelighed og afsked med så mange gode kammerater, der sov 

den evige søvn.  

Men tropperne rykkede ud fuld af fortrøstning, fuld af håbet til fremtiden. – En kort hvileperiode, og så for-

langte den ubønhørlige krig sin ret, og det varede ikke længe før de fjendtlige granater i Champagne sendte vores 

tapre nyankomne deres velkomsthilsen.  
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Afsnit III 
 

Situation 

 

Centralmagternes store sejre i vinteren 1914/15 i øst, og englænderne og franskmændenes mislykkedes for-

søg på alle fronter i foråret og sommeren 1915, gjorde det for førerne af Ententen ønskværdigt, at lavet endnu et 

stort slag i vest inden årets udgang. General Joffre ville gennemtvinge det længe lovede gennembrud af den 

tyske Vestfront, der kunne bringe krigen til afslutning.  
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I slutningen af september begyndte angrebet på to punkter: det engelske ved Arras og det franske i Cham-

pagne. Efter tre dages trommeild af en hidtil uhørt voldsomhed lykkedes det på flere stedet at bryde ind i den 

tyske linje, men intet sted at opnå gennembrud. Men mens i nord det meste af det tabte terræn kunne tilbageerob-

res af tyske tropper, rykkede i Champagne muligheden af et gennembrud betænkeligt nær, og kun gennem ind-

sættelsen af den sidste mand og en heltemodig udholdenhed fra de ødelagte tyske divisioner lykkedes det også 

her, at afværge det værste. De franske infanteriangreb evnede ikke at trænge ud fra den zone, der beherskedes af 

deres 5.000 stykker artilleri. Endnu inden forstærkninger fra andre dele af fronten nåede frem – herunder IX. 

Korps – gik han i stykker foran den 2. tyske stilling. 

17. Infanterie-Division blev indsat på det dybeste indbrudssted på begge sider af vejen mellem Souain og 

Somme-Py.  

 

Stillingskamp i Champagne 

12. oktober 1915 til 13. juni 1916 

Leo du Plessis, Hauptmann a.D. - Komp.-fører 2/90 og 7/90 

 

Den 11./12. oktober 1915 blev Füsilier-Regimentet afløst af det aktive Regiment 95, der hidtil havde været 

indsat i Øst, i stillingen ved Carlepont og Tracy-le-Val, og kom i førte omgang i kvarter i område ved Chauny: 

I/90 Caumont, II/ og III/90 i Villequier-Aumont. Der skulle tilbagelægges en længere march, og det kom ikke 

som en overraskelse, at denne præstation under den tunge oppakning og den bagende sol faldt meget svær for de 

utrænede skyttegravskrigere. Hvilke nye opgaver der ventede os og hvorhen skæbnen ville føre os, vidste ingen; 

som resultat svirrede naturligvis de vildeste rygter. I det stille håbede vil alle, efter den evige rutine i skyttegra-

vene, at komme til en anden krigsskueplads, hvor man igen kunne udøve den friske, fornøjelige, fremadgående 

bevægelseskrig som i 1914, og vise sin overlegenhed overfor fjenden. Desværre blev disse forhåbninger ikke 

indfriet. – Den 13. oktober blev Regimentet i bataljonsrække transporteret væk fra Chauny mod ukendt mål. Vi 

kørte over Laon, hvor der blev udleveret varm forplejning, videre mod øst indtil toget pludseligt svingede skarpt 

mod syd. De sidste forhåbninger blev begravet, og der var ikke længere nogen tvivl om, at vi skulle indsættes i 

Champagne, hvor efterårsslaget stadig rasede – Regimentet blev udladet dels i Vrizy, dels i St. Morel, og måtte 

herfra marcherer til de tildelte kvarterer: I/90 i St. Vaubourg, II/90 i Chuffily-Mery, III/90 i Coulommes. På 

grund af de talrige troppeforskydninger var kvartererne sparsomme og dårlige, men alligevel havde folkene en 

anden opfattelse og glædede sig over endnu et par dage at have undgået skyttegravene og i det mindste stadig 

kunne bevæge sig frit omkring. Overfor dette blev de snævre indkvarteringer taget med i købet. De gode dage 

bag fronten skulle imidlertid ikke blive af længere varighed – Allerede den 14. oktober blev forkommando sendt 

til området ved Lager Kaisertreu og Médèah Ferme, for herfra om natten 15. til 16. oktober at kunne afløse en-

heder af X. A.K. i forreste linje.  

Jeg tror, at de fleste havde forestillet sig noget andet af Champagne, et frugtbart, skønt landskab med mange 

vinmarker osv. Hvor meget, vi havde taget fejl, skulle snart vise sig. Egnen nord for vejen mellem Vouziers og 

Rethel, hvor vore første indkvarteringer var placeret, var for det meste frugtbart land med en tung jord, det nu 

som følge af krigen for det meste lå udyrket hen. Som resultat kunne ukrudt frit brede sig, og var et velkomment 

skjulested for det talrige småvildt, især agerhøns og harer. Også antallet af landsbyer tydede i retning af, at dette 

område før krigen havde været velhavende. Det generelt let kuperede område blev brudt af utallige små skove og 

krat, og steg en smule fra Attigny mod syd, indtil det højeste punkt blev nået omkring Mazagran Ferme, hvor 

ikke mindre end seks veje mødtes. Syd for den allerede nævnte landevej mellem Vouziers og Rethel udviste 

landskabet en helt anden karakter. Allerede de ringe antal landsbyer tydede i retning af, at området var ufrugtbart 

og af ringe værdi.  Større stykker af nåletræsskove blandet med talrige mindre buskadser vekslede med lange 

strækninger af flade, øde strækninger – det ideelle terræn til større militære øvelser. Muld lag var næsten ikke til 

stede, og allerede efter to skadestik nåede man allerede den rene kridtjord, hvorfor også træer kun nåede en be-

stemt højde og alle var forkrøblede.  

Den nyindsatte IX A.K. blev tildelt følgende afsnit: Højre fløj 18. Inf.Div. omkring vejen St. Souplet – St. 

Hilaire, venstre fløj 17. Inf.Div. på butte de Souain, omkring 2 km øst for Navarin Ferme. Da man endnu ikke 

kunne forudset, hvordan kampsituationen ville udvikle sig, var divisionerne i første omgang indsat i en forholds-

vis smal sektor, organiseret i dybden. 17. Inf.Div. var formeret som følger: På højre fløj, altså vest for Navarin 

Ferme og vejen Somme-Py – Souain stod Regiment Bremen (75), i midten, altså øst for vejen, omtrent på begge 

sider af Navarin Ferme, Grenadier-Regt. 89 med forbindelse til Füsilier-Regiment 90 omkring Butte de Souain. 

Senere, omkring 14 dage inde i perioden, i begyndelsen af november, efter at fronten havde lagt sig fast og 
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franskmændene ikke genoptog angrebet, fik 17. Division et nyt bredere afsnit omtrent mellem vejen Somme-Py 

– Souain og vejen Somme-Py - Tahure med følgende regimenter indsat: Højre fløj ved Navarin Ferme med 

Schlucht-stilling, Sachsen- og Kluck Lager: Gr. Regt. 89, midten, altså begge sider af Butte de Souain med Pio-

nier- og Brandenburger Lager: Füsilier-Regimentet, med tilslutning ved Abre-Højde 193 indtil landevejen Som-

me-Py – Tahure med Lager Neukölln: Regiment Bremen (75).  

Jeg kommer nu til beskrivelse af stillingen. Som indledningsvis nævnt forløb den nye kampstilling, altså for-

reste grav, omkring linjen af den gamle R.1-stilling, fra Navarin Ferme mod stik øst over Butte de Souain til 

Abre-Højde 193 og herfra skarp mod nordøst til vejen mellem Somme-Py og Tahure. Det var formentlig oprin-

deligt anlagt således for at indbefatte de nævnte højdepunkter og dermed beherske terrænet mod syd i retning af 

Souain – Perthes. Enkelte vigtige observationspunkter var imidlertid desværre gået tabt under kampene i efter-

året. Specielt hårdt havde kampene været om højderyggen 1 km øst for Navarin Ferme – mellem den senere 

Gabel- og Flanken-Sappe – og omkring 4 km længere mod øst omkring Abre-Højde 193, og efter kampene var 

de forblevet på franske hænder.  

III/90 (Batl. v. Rosenberg) afløste med 9., 10. og 12. Komp. om natten 15. til 16. oktober dele af X. A.K. i 

forreste linje, med 11/90 i afsnitsreserve i Sachsen-Lager. I/90 (Batl. v. Senden) lå som yderligere reserve om-

kring 800 meter tilbage i Kluck-Lager, 2/90 som sikkerhedsbesætning på R.1-stillingen øst for Somme-Py. II/90 

(Batl. Söderström) og 13/90 lå i Divisions reserve i lejren ved Médéah-Ferme.  

Den forreste grav lå på en skovklædt højderyg. 2-300 meter bag på bagskråningen, ligeledes i skoven, lå 

Sachsen-Lager. Særligt ugunstig var forholdene ved højre fløj kompagni, 10/90, senere 2/90. Franskmændene 

havde her fastholdt den beherskende bakke. Derved han han fået muligheden for ikke kun flankerende at besky-

de Schlucht-stillingen og den hertil forreste stilling af Grenadier-Regimentet, men også herfra se den 3-4 km 

bagvedliggende Somme-Py og bag denne igen Lager Kaisertreu. For foden af denne beherskede højderyg lå vore 

grave kun 50-80 meter fra fjenden som en dissideret bagskråning stilling, hvorfra to sapper var skudt frem til 25 

meters afstand af franskmændene. Herfra buede stillingen tilbage i en skarp vinkel i åbent terræn og spærrede 

dermed den sænkning, der skilte Grenader- og Füsilier-Regimenterne. En direkte forbindelse mellem de to regi-

menters grave eksisterede i første omgang ikke. En temmelig bred og dyb pigtrådshindring, der og let kunne 

omgås, dannede i starten den eneste spærring. For hurtig at lukke dette 200 meter hul, gravede om natten fra 22. 

til 23. oktober, reservekompagniet fra Sachsen-Lager, 11/90, en ca. knædyb skyttegrav, hvorunder Lt. Fiedler 

såredes alvorligt at et skud i hovedet. I sidste ende måtte denne natlige skansning opgives på grund af kraftig 

fjendtlig MG-ild fra flanken, og den overordentlig vigtige forbindelse kunne først etableres efter et møjsomme-

ligt, natlig Sappe-arbejde fra begge sider.  

På grund af den højere liggende franske stilling var enhver form for bevægelse og skansning i dagslys totalt 

umulig, og kostede alligevel mange beklagelige tab.  

For bataljonen i midten af stillingen, altså på begge sider foran Sachsen-Lager, var forholdene langt bedre, da 

begge siders grave lå omtrentlig i samme højde, og franskmændene endvidere omkring 200-300 meter længere 

tilbage. Selvom der manglende meget i udbygning af stillingen, var der generelt tilstrækkelig skudfelt og en 

rimelig hindring. Skjult af skoven kunne arbejdet naturligvis ske hurtigere og mere uforstyrret, end på højre fløj 

eller i Schlucht-stillingen.  

Overfor - altså nord for Sachsen-Lager – bag en sænkning omkring 150 meter parallelt med stillingen, lå 

Kluck-Lager på den ligeledes skovbevoksede og beherskende bakkemassiv. Før offensiven havde begge disse 

skovlejre været rekrutdepoter. For nu at have et tag over hovedet, måtte tropperne på godt og ondt affinde sig 

med dette usikre underbringelses område. Efterårsslaget havde særlig hårdt været udkæmpet mellem Kluck- og 

Sachsen-Lager, og først gennem et modangreb med kraftig artilleristøtte lykkedes det dengang at kaste fjenden 

tilbage, der var trængt frem over den gamle R.1-Stilling frem mod Sachsen-Lager. Hundreder af ubegravede 

hvide og frem for alt sorte franskmænd, den af tusind granater oprodede jord, de ødelagte skovstykker og ligele-

des hobe af bortkastet beklædnings- og udrustningsgenstande, lå som et tydeligt vidnesbyrd om de kampe, der 

her havde været udkæmpet. For os 90’ere var disse syn og beviser på storkamp noget hidtil fuldstændigt ukendt 

og nyt, og gjorde et dybt indtryk. 

Stilheden i kampene var ophørt. 

Mens ved Tracy-le-Val havde stået et par lænkeballoner overfor vore stillinger, stod her en ballon for hver 1-

2 km langs hele fronten. I stedet for et par flyvemaskiner, kom her hele eskadriller på 5-6 fly langt ind bag vores 

linje.  

Begge vore trofast hjælpende søstervåben, Feldartillerie-Regiment 24 og 60, måtte nu lide under den heftige 

ild fra fjendtligt artilleri. De fjendtlige langrørs våben nåede over 6 km ind i baglandet. Landsbyer, lejre, veje, 

jernbaner var usikre.  
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I de første dage var der naturligvis for kompagnierne masser at gøre, og der var næppe tid til hvil. Frem for 

alt drejede det sig om at etablere en forsvarsduelig stilling, uddybe gravene, retablerer hindringer eller anlægge 

nye, og grave nye løbegrave mellem forreste linje og Sachsen-Lager. Også konstruktionen af underjordiske, 

skudsikre dækninger blev påbegyndt. Desværre kunne dette arbejde kun langsomt gennemføres, da materialer 

var meget sparsomme, og på skuldrene måtte bære frem over lange afstande.  

Dækninger i graven eksisterede næsten ikke. Hvor der fandtes barakker fra tidligere tider, blev de naturligvis 

udnyttet for i det mindste en tid at få tag over hovedet. For størstedelen lå mandskabet imidlertid indhyllet i frak-

ker og tæpper på bunden af skyttegraven eller på skyttebanketten. For i det mindste at få en smule beskyttelse 

mod kulde og regn, blev der flere steder gravet små huler ind i siden nederst på væggene. Disse måtte naturligvis 

forbydes, da de øgede risikoen for, at skyttegraven styrtede sammen. Mad kunne først efter mørkefald om afte-

nen bringes frem fra Kluck-Lager, og nåede på grund af den lange afstand mest koldt frem i stillingen.  

Særlig vanskelig var vand situationen; de få pumper i Sachsen-området var for de fleste ødelagte af beskyd-

ning eller uanvendelige på grund af stort slid. De næste brønde flå først i den yderste ende af Kluck-Lager.  

Reservekompagniet i Sachen-Lager var, hvad angik indkvartering, i første omgang bedre stillede. I de talrige, 

delvist endnu ubeskadigede, men absolut ikke skudsikre barakker, fandt de det mindste ly for vind og vejr. Der-

for blev der foreløbig udgravet smalle, dybe grave til dækning mod artilleri. De overflødige eller beskadigede 

barakker blev revet ned og materialerne anvendt til andet formål. Heller ikke reservekompagnierne i Kluck-

Lager forblev uvirksomme. Kompagnierne fra I./90 etablerede den så tvingende nødvendige forbindelsesgrav 

mellem Sachsen- og Kluck-Lager og den her parallelt løbende tværstilling til spærring og rygdækning af 

Schlucht-stillingen. I den stenede kalkjord kom arbejdet kun langsomt fremad, men alligevel blev arbejdet gen-

nemført på 3-4 nætter. Nødvendigheden af en sikker forbindelse til forreste stilling drev alle füsiliere til at lægge 

hele sin kraft i arbejdet. I sidste ende var det jo til fordel for alle hans kammerater. Om dagen blev der, i det 

omfang kampsituationen tillod, etableret forbindelsesgrave i selve Kluck-Lager, eller de eksisterende uddybet, 

og gravet forsvarsanlæg. Køkkennicher blev etableret, og de i linjen liggende kompagnier blev forsynet med 

forplejning, ammunition og materialer.  

Da franskmændene forventede et angreb fra vor side, og omhyggeligt overvågede troppeforskydninger bag 

fronten, var den fjendtlige flyaktivitet de første dage meget stor. Uforstyrret fly flyene i lav højde på 800 – 1000 

meter over vore stillinger, og enkelte eskadriller stødte endda frem til Lager Keisertreu. Vores luftværn var 

utrættelig i deres indsats i forsvaret, og også tyske luftstridskræfter greb nu og da ind i luftkampe. Desværre 

kendte vores tropper endnu ikke værdien af ordet »flyverskjul«. Ingen ved, hvad de fjendtlige fly ville have 

mistet af muligheder, hvis alle havde opført sig korrekt.  

Det fjendtlige infanteri forholdt sig generelt rolig i den første tid. Efter de sidste mislykkede angreb mod 

Kluck- og Sachsen-Lager var et pusterum helt forklarligt.  

Det fjendtlige artilleri var i de første dage endnu meget nervøs. De lagde på alle tidspunkter af dagen skyd-

ninger navnlig over de forreste grave, Sachsen- og Kluck-Lager, men også de bagved liggende områder, ad-

gangsveje, artilleri stillinger, Somme-Py R.1-Stilling og lejren Kaisertreu blev beskudt. Den 17. og 18. oktober 

beskød de med gasgranater sænkningen mellem Kluck- og Sachsen-Lager så kraftigt, at gasvirkningen delvist 

afbrød forbindelsen mellem stillingen og reserverne i Kluck-Lager. Var dette indledningen til et nyt angreb? Alle 

holdt sig parate, men franskmændene kom ikke. – Det er letforståelig at en militær enhed under de herskende 

vanskelige forhold og de dermed forbundne anstrengelser, kun kunne blive i kampstillingen i en forholdsvis kort 

periode. Derfor blev III./90 allerede den 24. oktober om aftenen, altså efter 9 dage, i mørke afløst i forreste grav 

af I./90 med tre kompagnier. 7./90 kom i Sachsen-Lager, 5, 6 og 8./90 i Kluck-Lager. 4. Kompanie havde allere-

de de 21. forlænget linjen mod venstre lidt foran den gamle Zähringer-Lager.  

Det drejede sig nu om en videre udbygning, frem for alt grav-forbindelsen i Schlucht-stillingen til Grenadier-

Regimentet. Til forstærkning af stillingen blev i tilslutning hertil de to Sappe-hoveder forbundet, de var gravet 

frem til en af stand af 25 meter fra den fransk besatte bakke. Med den korte afstand mellem stillingerne, var dette 

arbejde ikke forblevet uopdaget af franskmændene, som med håndgranater forsøgte at forstyrre arbejdet, uden 

dog at have held hermed.  

I november 1915 blev fem divisioner trukket ud, og der fandt ligeledes en reorganisering sted ved Feld.-Art. 

24 og 60. Artilleriet blev forsynet med enkelte geværer til nærforsvar, hvilket på grund af renholdelsen af våbne-

ne ikke netop var populært.  

Som allerede nævnt i indledningen fik 17. Inf.Div. tildelt et bredere afsnit. Herved overgik den i mellemtiden 

færdiggjorte Schlucht-stilling og de tilstødende afsnit til højre og venstre til Grenadier-Regimentet – Allerede på 

dette tidspunkt begyndte man at tænke på igen at frarive franskmændene den beherskende højderyg ved Navarin 

Ferme, men en gennemførelse af en sådan operation blev udsat til senere. Foreløbig blev der gjort meget for at 
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forstærke dette truede punkt, der blev overdraget et regiment, mens tidligere skillelinjen mellem de to regimenter 

var gået midt i Schlucht-stillingen.  

Ved denne forskydning indenfor Divisionen overtog Füsilier-Regimentet et helt nyt stillingsafsnit med til-

slutning mod øst til Grenadier-Regimentet (89), nu i midten af Divisionens afsnit, da Regiment Bremen (75) 

havde fået tildelt et rum på begge sider af Arbre-Højden. Den 8. og 9. november afløste II. og III./90 dele af 

Grenadier-Regimentet, der havde ligget her siden slutningen af efterårsslaget.  

Den nye stilling, der lå i skov, fulgte højderyggen, der langsomt hævede sig fra Butte de Souain til Arbre-

Højde 193. Den var på mange områder betydeligt mere gunstig end den hidtidige stilling og meget dygtigt an-

lagt. De allerede gennemførte forsvarsanlæg var et godt grundlagt for en videre udbygning.  

Højre fløj af stillingen lå højere end den fjendtlige, og derfor fra forskellige steder gav et godt overblik langt 

ind i det fjendtlige bagland. Derimod var forholdene i midten og på venstre fløj noget ringere, da graven her lå i 

nogenlunde samme højde som den fjendtlige, og de talrige tætte skovstykker næsten gjorde en observation af det 

franske skyttegravssystem umulig. De to siders grave lå omkring 2-300 meter fra hinanden, hvorved der var 

opstået et gunstigt forterræn.  Fra regimentets front var der gravet 100-150 meter lange sappe, der sammen med 

lytteposter sikrede mod overraskelser, og sikrede os beherskelse af for- og mellemterræn.  

Selve gravene havde en rimelig dybde og i god stand. Navnlig blev det godt modtaget af tropperne, at der i 

det mindste var et større antal, om end kun delvist udbyggede, dækninger. Anlæggelsen af en 2. Stilling var 

delvist påbegyndt.  

Regimentets forreste line var opdelt i to afsnit: E.1 og E.2, hvor der til enhver tid var indsat 5 kompagnier. 

Reservekompagniet til højre afsnit var med stab placeret i Pionier-Lager, mens reservekompagniet for venstre 

afsnit med stab lå i Brandenburger-Lager. Begge disse nævnte lejre lå omkring 2.000 meter fra hinanden, dygtigt 

anbragt på bagskråningen mod nord, hvor de ikke kunne ses, og var i det mindste delvist skjult fra luften af sko-

ven. De primære forbindelsesveje til fronten samledes her. Om aftenen ved mørkefald, herskede der her livlig 

trafik.  

Køkkener og andre køretøjer kunne kører frem indtil lejrene for at forsyne tropperne med varm mad, brød og 

anden forplejning, og leverede posten, mens igen andre bragte ammunition og byggematerialer. Tidspunktet for 

de enkelte køretøjers ankomst var nøje reguleret, så de enkelte kompagnier fra fronten kunne modtage deres 

sager i hurtig rækkefølge. Stop og forsinkelser, der kunne forårsage større koncentrationer af soldater, måtte 

under alle omstændigheder undgås, helt fortsat fra, at afhenterne ikke alt for længe kunne undværes i forreste 

linje.   

Den del af Regimentet, der lå i forreste linje - på tidspunktet altid en afsnits-bataljon med stab – blev afløst 

efter omkring 3 uger, og kom herefter omkring 10 dage i hvil, dels i regiments-lejren Neu-Mecklenburg som 

Divisions-reserve, dels i hærens lejr Semide som korps-reserve. 

Hær-lejren »Keisertreu« lå halvvejs mellem Médéah Ferme og Somme-Py blev kun i de første dage anvendt 

til indkvartering af de bageste enheder, og blev herefter revet ned, da den tunge langtrækkende fjendtlige artilleri 

kostede unødige tab.  

Regiments-lejren »Neu-Mecklenburg« lå midt i skoven, omkring 2 km øst for Médéah Ferme og 2 km syd 

for Orfeuil, hvor også Regiments-staben var placeret, så snart den var i hvil. I starten var indretningen meget 

nødtørftig og indkvarteringerne begrænsede, men efterhånden som faste barakker blev bygget, gjort beboelig.  

I Semide var der to underbringelses muligheder, enten i træbarakker, anlagt på en skråning mellem landsbyen 

og vejen Attigny – Somme-Py, eller i selve Semide landsby, som imidlertid var stærkt belagt med artilleri, kon-

struktions-bataljoner, kolonner og russere. Enheder i hvil måtte her stille sig tilfreds med masse-underbringelse i 

lader, gulve og kirke, og kravene til beboelighed måtte tilsvarende begrænses. De der tilfældigt fik tildelt et hus, 

hvori de stadig var beboere, kunne prise sig lykkelige. Landsbyen selv var en armodig, snavset rede, og lå i en 

dal, omgivet af høje bakker. En feltbane bragte fra Vouziers ammunition, forplejning, foder og andre fornøden-

heden til tropperne. Som følge af den hermed forbundne trafik af vogne skabte i Semide en snavs, der trodser 

enhver beskrivelse. Vejene blev dagligt rengjort af indbyggere og russere, men var imidlertid kort tid efter igen 

forvandlet til en klæbrig, sej masse. Underbringele i Arme-lejr Semide, de var bygget til 2.000 mand, var bedre 

og frem for alt mere ren, og blev derfor generelt foretrukket.  

Tjenesten ved kompagnierne i hvil var – i sær i begyndelsen – ret omfattende. Kvarterer måtte bringes i or-

den eller nyetableres. Våben, støvler, uniformer og udrustning måtte grundigt soigneres og mange gange repare-

res, og alle Füsiliere blev mindst en gang grundigt badet og afluset. Hvis tiden overhovedet tillod det, blev der 

desuden intensivt ekserceret, drevet sport, afholdt alarmeringsøvelser og gennemført rekognosceringer. Nyt 

tilgået personel og andre med behov herfor blev undervist i skyttegravskrigens særlige forhold.  
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Særlig anstrengende og frem for alt tidsrøvende var skansning. Kompagnierne i »Neu-Mecklenburg« blev i 

denne forbindelse primært indsat i R.1-Stillingen. Personel fra Semide skansede enten i R.3-Stillingen på højde 

med Médéah Ferme, eller forrettede anden arbejdstjeneste i selve Semide, primært losning og videre transport af 

artilleri- og minekaster ammunition, byggematerialer og lignende vare. 

Enhederne marcherede til arbejdet med gevær og fuld udrustning med undtagelse af tornyster. Arbejdsopga-

ven blev nøje fastlagt og fordelt på delinger. Pionerer eller Grav-officerer gav præcise anvisninger, og overtog 

stillingen efter færdiggørelse eller afslutning på arbejdet. Skansning i stillingsafsnittene måtte naturligvis indstil-

les ved daggry. 

Den knapt tildelte hvileperiode på 10 dage gik, under disse omstændigheder, meget hurtig, og var i starten 

ikke tilstrækkeligt til at sikre den nødvendige hvile og rekreation, da der var for mange arbejdsopgaver, der pres-

sede sig på. Alligevel glædede alle sig over disse korte dage i frihed, hvor de i det mindste i et lille stykke tid var 

fri for de dunkle, fugtige dækninger og de beskidte skyttegrave og for det ansvar, det var at stå overfor fjenden.  

På tidspunktet lå altid et kompagni som sikkerhedsbesætningen i R.1-Stillingen. I Divisionens afsnit løb stil-

lingen øst fra Somme-Py under udnyttelse af en langstrakt højderyg, og bestod af flere bag hinanden liggende 

grave, der beherskede Py dalen og banelinjen Somme-Py – Challerangen. Den løb 4-5.000 meter bag forreste 

linje. Kompagniet var fordelt over hele Regimentets afsnit, omkring 1.500 meter, og var som resultat meget 

spredt. For ikke at bruge unødig tid gennem hyppige skift, og for at fremskynde udbygningen mest mulig, varede 

indsættelsen oftest 3-4 uger, og af samme grund af R.1-Stillingen en meget ønsket post.  I starten var underbrin-

gelsen mere end middelmådig, da stillingen i virkeligheden ikke bestod af andet end den nøgne grav, skov og frit 

terræn. Senere blev forholdene naturligvis bedre. Uforstyrret af fjenden kunne arbejdet her, både med hensyn til 

forstærkning af stillingen og anlæggelsen af dækninger, hurtigt skride frem. Stillingen, der delvist lå i skov og i 

åbent terræn, kunne ikke observeres af fjenden, og gav derfor fuld bevægelsesfrihed. Kun når fly eller lænkebal-

loner dukkede op, måtte der udvises forsigtighed. Med mellemrum faldt der ligeledes fjendtligt artilleri i områ-

det.  

Som beskrevet afløste bataljonerne hinanden med regelmæssige mellemrum. Da det overfor liggende franske 

infanteri generelt forholdt sig roligt, og tilsyneladende foreløbig havde nok at gøre med udbygning af egne stil-

linger, kunne også på vor side udbygning af stillingerne skride hurtigt frem. På grund af det overvejende disede 

og tågede vejr, blev det franske artilleri tvunget til uvirksomhed, og begrænsedes til kun spredte skydninger af 

stillinger, lejre og det bageste område. Ved klart vejr steg heftigheden af artilleriilden.  

Torpedo-minekastere optrådte i starten af perioden kun i sjældne tilfælde.  

I løbet af november begyndte den franske vinter, hovedsageligt med sin tåge, regn og kulde. Grave og køre-

veje i stillingsafsnittet forvandledes hurtigt til en sørgelig forfatning. Da regnvand kun langsomt kunne sive ned i 

den hårde kridt- og lerjord, måtte løbegrave og stillingerne selv dagligt tømmes og gennemgås for blot at holde 

den nogenlunde passable. På grund af dette merarbejde måtte ofte nyanlæg opgives.  

I slutningen af november var Divisionen og det underlagte artilleri så langt med indbygningen og blevet så 

fortrolig med stillingssystemet, at de første frontforbedringer kunne overvejes, og i denne forbindelse blev i 

første omgang udset Arbre-Højde 193 i Regiment Bremen (75) afsnit. Med et angreb efter artilleriforberedelse 

skulle linjen lægges frem og franskmændene fordrives fra den beherskende højde, hvorfra der var observation 

langt ind i baglandet. Opgaven med forberedelse og angreb blev tildelt Regiment Bremen. I den forbindelse blev 

begge storm-kompagnier trukket ud af fronten. På et øvelsesværk, bygget på baggrund af luftfoto, med en præcis 

gengivelse af den stilling, der skulle angribes, blev alle enkeltheder til mindste detalje indøvet. I mellemtiden 

blev dækningerne i angrebszonen udvidet, bygget stiger til en hurtig storm fra skyttegravene fremstillet, telefon-

forbindelserne forstærket og ammunition, håndgranater og forplejning lagt parat. Da angribende enheder gik i 

beredskab, ar alt på bedste måde forberedt.  

Den 7. december begyndte kl. 10 forberedelsen med artilleri og minekastere ved nogenlunde klart vejr, der 

naturligvis udløste et heftigt svar fra fransk side mod Regiment Bremens afsnit, samt venstre fløj af Füsilier-

Regimentet i Afsnit E.2. Det dygtigt gennemførte angreb kl. 16 blev mødt af stor succes og omkring 100 fanger 

blev taget. Ved denne lejlighed blev der på en død fransk pioner-officer fundet nogle meget interessante papirer. 

De gav os et fængslende billede af forholdsregler og forhold hos vore fjender og en bemærkelsesværdig aner-

kendende dom fra fjendens mund af vores infanteris indsats, samt en præcis vurdering af virkningen af vores 

artilleri og minekastere. Vi kunne endvidere fastslå, at vores angreb den 7. december rettidigt kom farlige fjendt-

lige planer i forkøbet. Disse dokumenter er også for regiments-historien af betydning for så videt, at Füsilier-

Regimentet i begyndelsen af 1916 blev indsat i dette afsnit. I uddrag lød det: 

 
Af frygt for, at mine breve gennem posten falder i fremmede hænder, skjuler jeg for dig, at vi bygger mi-

negange, et arbejde, der fortsætter dag og nat uden afbrydelser. Man graver lange gange under jorden for at nå 
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ind under de fjendtlige grave, lægger så sprængladninger ind, som ved antændelse vil ødelægge de fjendtlige 

arbejder og begrave mennesker. I øjeblikket er den eneste grund til, at arbejdet haster, er frygten for, at fjen-

den her vil forsøgte at sprænge os i luften. Vi graver såkaldte lyttetunneler, skrå, som fingrene på en hånd. I 

disse udstilles poster. Hører de fjendtlig arbejde, forsøger vi at komme tyskerne i forkøbet, inden de har fået 

lagt deres mine. Endnu er vi endnu ikke så langt, da det ikke går hurtigt med at udhule jorden. Vi bygger først 

en indgangsskakt, der i en vis dybde ender i et stort rum, hvor man kan stå oprest, og hvor man kan oplægge 

materialer. Her bor tunnelgraverne. Herfra graver man to skråt nedad gående minegange mod de områder, 

man vil aflytte. Den ene tunnel går ikke ret dybt, omkring 12 meter under jorden, den anden meget dyb, om-

kring 40 meter. Alle gange er afstivet med træbjælker. Transporterne er meget vanskelige. Træet bliver kørt 

frem til en tysk kirkegård, 2 km herfra. Herfra bær folkene det hele på skuldrene gennem løbegravene. Det er 

meget generende, når infanterikolonner krydset vores vej, så er det nemmest at klatre ud af graven. Naturlig-

vis kan det uden risiko kun ske om natten, da fjenden ellers hurtigt skyder. Manglen på folk er meget gene-

rende, og arbejdet kan kun i et vist omfang gennemføres. Gud ske lov er der hjælp at hente fra infanteriet un-

der bortskaffelsen af jorden. Man skal også huske, at jorden oppe er sort, mens den her nedefra er hvid. Fjen-

den må ikke kunne se, hvor vi arbejder. Jorden fordeles langs hele brystværnet. Bemærker han det, skyder 

han her. Ved indgangene står poster, så ingen uvedkommende kravler ned.  

I øvrigt skyder tyskerne i nærheden af mig hvert halve minut. De kommer hele tiden nærmere. Ved ned-

slag ryster jorden og glimt af lys flammer op. Jeg forstår ikke, hvorfor han systematisk lægger ilden over om-

rådet. Han formoder her vores tunnel, for han skyder her med artilleri, miner og geværgranater. Alt dette for-

hindrede endnu ikke mit arbejde, og endnu har jeg ikke haft tab, men i den forreste grav så jeg blod. En un-

derofficer og en eller to mand er faldet. De nye fjendtlige miner kommer uden at lave støj, før kunne man se 

og høre dem komme. Endnu en grund til at tage sig i agt. Ydermere har jeg undret mig over den præcision, 

hvormed tyskerne skyder. De skyder direkte mod brystværket af vores sappe, som de ikke ligger 100 meter 

fra. Alt dette peger på en flot præcision. I morges begyndte fjenden at beskyde vores grave, altid på et be-

stemt tidspunkt sådan omkring kl. 10. Hvilken uorden, hvilken mangel på organisation hos os. Og så samtidig 

hævde, at vi holder tyskerne i respekt, at vi trænger dem tilbage! 

Jeg har ved Pl. udtrykt bekymring for, at fjenden i nærheden af mig graver tunneler, og gerne vil indfører 

24 timers arbejdstid! De ligger 100 meter fra hinanden, men gennem graven er dette imidlertid en lang stræk-

ning. Vi ser en 58-mm mine faldt mod en tysk lyttepost, der har sikkert haft tab. Det er meget sjovt at se, 

hvordan minen stiger op i højden og så falder med stigende hastighed. Retning holder de på grund af vinger. 

De har dårligt nået jorden før de eksploderer med stor røgudvikling. På skydninger med miner svarer tyskerne 

med artilleri.  

Sammen med vores sergent har jeg fastlagt retningen på enkelte gange. Jeg måtte virkeligt lede efter den 

tyske linje overfor os. Når jeg igen kommer på tjeneste, vil jeg kravle op på en bakke for at se, hvad det er 

nødvendigt at gøre; fjenden arbejder intenst, og jeg vil gerne vide, hvad de har gang i. Jeg tror ikke på mine-

gange, men sikker graver de sig nærmere. – I dag den 29. november, er tyskerne meget stille. De har kun ka-

stet et mindre antal af deres mordinstrumenter: i øvrigt skyder de efter indgangen på Tunnel 9 tæt på mineka-

steren, hvor der er enorme nedslag. De skyder virkeligt meget præcist. Her til morgen gik jeg efter inspektion 

af hele arbejdet helt frem til Højde 213 for at se den tyske linje fra en anden vinkel. Jeg gik en kilometer helt 

frem, hvilket betyder en time under vejs. Jeg nåede helt tæt på toppen af bakken, hvorfra jeg havde et meget 

fint overblik over det overfor liggende stilling. Man kan på grund af den nedadgående skråning kun herfra se 

den præcist. Der arbejder tyskerne meget intensivt, hvorfor? Jeg kan ikke danne mig et billede heraf. Måske 

graver de tunneler, men man hører intet. Jeg har givet ordre til at være forsigtig og til at lave mindst mulig 

larm for ikke at afsløre noget. Under alle omstændigheder har tyskerne opkastet en masse hvid jord, som 

imidlertid først findes nogle meter nede i jorden. Vi må holde øjnene åbne og passe på. Der nede ligger gra-

ven i en skov, og mellem linjerne ligger lig. Herefter har jeg kikket på mit arbejde, der kommer ganske godt 

fremad. En grav vil være færdig i løbet af en dag. Det begynder at regne og i gravene er der megen skidt. 

Kulden bliver kraftigere. Jeg har kun ringe lyst til at kontrollerer tunnelerne eller observerer mod tyskerne 

gennem et spejl. Enkelte 75-mm granater flyver hen over vore hoveder mod tyskerne. Det ville være pinligt, 

hvis en af den ramte for kort. Det er ingen spøg. Mest beskæftiger mig bortskaffelsen af jorden.  

7. december. Regnvejr. Mild og våd. Gravens tilstand sørgelig. Vandpytter og mudder, som man håber at 

få fast fodfæste. Det er glat og klæbrig, forhindre en i at gå. Hertil kommer sammenstyrtninger på grund af 

den fjendtlige beskydning. Traverser falder sammen osv. Dette er i dag det sørgelige billede af vore grave. 

Tyskerne begynder at vise tænder. I går gennemførte de en kraftig beskydning, også med gasgranater. Men 

tror endda på et angreb. Fra i dag kl. 9 blev vi kraftigt beskudt med 10,5 og 15 cm granater sammen med 7,7-

cm, om eftermiddagen 15-cm og desuden tunge miner, der giver en flau-flau-flau lyd og eksploderer med et 

voldsomt brag. 4-5 gange forsvandt lyset i vores tunnel. En eksploderede netop som jeg var i løbegraven. Vo-

res arbejde skrider godt fremad, og tilsyneladende vil tyskerne ikke fortsætte videre garverier under jorden. 

Alligevel bliver der langs hele vores divisionsfront daglig tre gange gjort lytteprøver. For hver 100 meter lyt-

ter pionerer mens alt anden støj er forbudt. Alt dette er i grunden unødvendige forholdsregler, for jeg er sikker 

på, at tyskerne aldrig her og på den måde vil angribe, da de heraf ingen fordel har. Deres granater er meget 

ubehagelige for os. I dag har jeg arbejdet ganske godt. Jeg har fastlagt retningen på en tunnel og udmålt en 
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anden for at kende afstand og længde. I den ene er vi i 16 meter s dybde. Det er en ordentlig rejse for at nå 

herned og specielt at klatre op igen, da den er meget stejl. Vi har også andre i lavere dybde, der lettere er til-

gængelige. Jeg får ikke megen ro, da jeg må følge arbejdet. Jeg har ingen tiltro til de undergivne og kontrolle-

re selv alt; enten sjusker de, eller også er de ikke dygtige nok.  

 

Som forudset opretholdt fransk artilleri og minekastere også de følgende dage efter indtagelse af Arbre-

højden en meget heftig aktivitet mod Angrebsafsnit F.1 og de to tilstødende afsnit F.2 Reg. Bremen og E.2 Füs.-

Reg. 90. Også de bagud førende løbegrave blev hårdt ramt. Ind i mellem forsøgte fjendtligt infanteri gentagende 

modangreb, eller med håndgranater at nærme sig vores nye stilling, men Reg. Bremen (75.) forsvarede sejt deres 

vundne terræn. Som resultat af de fortsatte beredskab, og den dermed forbundne nervebelastning, den dårlige 

forplejning og dækningsmuligheder, og som følge af det stærke pres fra fjendtligt infanteri, artilleri og mineka-

ster, kunne de to kompagnier på Arbre-højden og i forreste linje ikke holdes indsat i mere end 3-4 dage. På grund 

af den hurtige nedslidning ville Reg. Bremen med dens til afløsning disponible kompagnier, hurtigt komme til 

kort.  

Derfor blev allerede den 12. december 1915 til Afsnit F stillet de to kompagnier i Korps-reserve i Semide – 

3./89 og 2./90 – til disposition. Forfatteren til denne bog fortæller: 

 
Tilfældigt blev det mit kompagni (3./90), der fik opgaven. Befalingen hertil ankom kl. 1845 under udpak-

ning af julegaver, og hurtigt befandt vi os i en anden situation. Ledsaget af to cyklister red jeg øjeblikkeligt i 

mørket til Somme-Py. Herfra fortsatte jeg til fods af den stærkt beskudte vej Somme-Py – Tahure til Regt. 

Bremens kommandostation i Lager Neukölln for at blive orienteret og for at indhente forholdsordre. Kom-

pagniet skulle indsatte i forreste linje af Afsnit F.1, det vil sige mellem Arbre-højen og venstre fløj af Afsnit 

E.2 under Reg. 90. Efterfølgende snakkede jeg yderligere mod Underafsnitskommandøren, Hauptmann Gas-

pari, er indviede mig i forholdene. Her samledes jeg med nogle officerer fra Regiment Bremen, der netop var 

blevet afløst i den nyligt erobrede stilling, og nu kunne aflægge melding og berette. Efter de opslidende dage 

var de et billede af stor udmattelse. Mit kompagni ankom omkring kl. 0100 i let regnvejr. Det er altid en uøn-

sket fornemmelse, når man bevæger sig fremad uden at være fortrolig med terrænet og adgangsvejene. Det 

var umuligt at orienterer sig i den herskende mørke og virvaret af grave, og vi var derfor fuldstændig prisgivet 

den vejviser, der var tildelt os. Som vi skulle til at fortsætte, blev der pludseligt foran os sendt røde lyskugler 

op fra Arbre højen, et tegn på, at de foran liggende infanteri var i nød. Automatisk startede vores spærreskyd-

nings batterier. Lag efter lag fløj hen over os; også det fjendtlige artilleri meldte sin ankomst. I den usikre si-

tuation holdt jeg i begyndelsen kompagniet sammen. Først lidt efter lidt døde skydningen ud, og vi kunne 

igen optage vores egentlige opgave, afløsningen. Gennem Prinz-Friedrich-Karl-Graben førte vejviseren fra 

Reg. 75 os fremad. Andre muligheder var der ikke, da disse lå under voldsom fjendtlig beskydning, og desu-

den på grund af sammenstyrtede vægge og uendelige vandpytter ikke var passerbare. Kun langsomt kunne vi 

komme frem gennem den smalle, mudrede grav, der syntes endeløs. Mange steder var grav væggen styrtet 

sammen på grund af regnen, eller ramt af fjendtlige fuldtræffere, og var af vandet forvandlet til et dybt mo-

rads. Også disse måtte vi forsøge at slippe igennem, selvom vandet på stedet stod højere end støvlerne. Ikke 

kun i denne nat, men også senere, blev der bandet meget over den trøstløse tilstand af forbindelsesgravene, 

men der manglede ganske enkelt tid og mennesker til at holde den permanent i orden. I øjeblikket måtte hørte 

alle disponible kræfter ind foran ved fjenden, hvor det drejede sig om noget vigtigere og højere.  

Langsomt var vi nået 3. Linje. Vores vejviser blev her usikker, og måtte først orienterer sig. Det var under 

herskende forhold en ubehagelig følelse, at skulle vente. Kompagniet bag mig var desuden for størstedelen 

stadig fanget i forbindelsesgraven. Ved et tilfælde traf jeg en officer fra den i Afsnit E.2 indsatte II./90, 

Lt.d.R. Sommer, der kun bragte kompagniet frem ad den rette vej. Naturligvis var enheder komme fra hinan-

den, og måtte blot 150 meter fra fjenden reorganiseres og nyinddelt. Mellem kl. 0500 og 0600 var vi endeligt 

lykkeligvis færdige med afløsningen.  

Gennemblødt fra top til tå, med støvlerne fulde af mudder, trætte efter den ni-timer lange march i mørket i 

trøstesløs regnvejr og tung oppakning, måtte omkring en tredjedel af Kompagniet gå på post og endnu i 2 ti-

mer holde ud foran fjenden, med sikkerhed en hård opgave! Kun på grund af en jernhård disciplin, høj pligt-

følelse og sand kærlighed til fædrelandet kunne en enhed under sådanne omstændigheder stadig yde en ind-

sats.  

 

Efter 4 dages indsats blev Kompagniet afløst af 6./75 uden at have lidt særlige tab, og vendte dermed tilbage 

til Regimentet. Den 15. december blev 7./90 af samme årsager stillet til disposition for Afsnit F. 

Som allerede kort fortalt, bredte den heftigt indsatte fjendtlige artilleri- og minekasterild også til Regimentets 

Afsnit E. Fjenden havde delvist indsat nye batterier, herunder også flere tunge, der med deres flankerende ild 

forårsagede mange skader på stillinger og grave. Specielt hårdt gik det ud over Underafsnit E.2 med dens bagud-

gående forbindelser – Frankfurter-, Prinz-Freidrich-Karl-Graben og Gubener-Weg. Gudskelov holdt tagene på 
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grund af den gode udbygning sig indenfor rimelige grænser. Desto mere beklageligt var det, at flere ildoverfald 

den 17. og 19. december mod Zähringer-Lager bag Afsnit E.1 kostede 8 døde og 7 sårede.  

Den 24. december forholdt fjenden sig mere rolig end hidtil. Vejret var regnfuld og trist, altså meget lidt jule-

ligt. Kompagnierne fra III./90 og I./90 i stillingen måtte, da kampsituationen krævede forhøjet opmærksomhed, 

nøjes med begrænsede festligheder i deres respektive dækninger. Afsnitsreserven II./90 i henholdsvis Pionier- og 

Brandenburg-Lager, og de længere bagved liggende korps og divisionsreserver, kunne for størsteparten fejre 

samlet, og om tilbringe aftenen sammen med de udsmykkede juletræer. Talrige gaver var ankommet hjemmefra 

og bidrog i væsentlig grad til at højne den generelle feststemning. Også talrige velfortjente udmærkelser blev 

tildelt Regimentet, blandt andet modtog Unteroffizier Hartmann 2./90, som allerede flere gange havde udmærket 

sig, M.M.V. I. klasse.  

I den af Reg. Bremen besatte naboafsnit F herskede fortsat stor kampaktivitet, og situationen her var fortsat 

spændt. På ordre fra Division blev det nedslidte Infanterie-Regiment 75 derfor en tid fuldstændigt trukket ud af 

kamplinjen og tilbage til Semide, for her igen grundigt at komme til kræfter og gennemgribende at få vedlige-

holdt våben og udrustning.  

Af denne grund fik Füs. Reg. 90 overdraget afsnit F mellem Arbre-højen og vejen Somme-Py – Tahure. Den 

dermed rømmede Afsnit E blev overtaget af Res. Regt. 71. Afløsningen skete allerede den 28./29. december, 

hvor II./90 overtog Afsnit F.1 og I./90 Afsnit F.2. 

For Regimentet betød det frem for alt en fortsat forstærkning af den nye kampstilling på Abre-højen, og om 

at holde den ivrige og initiativrige fjende i skak. Der måtte forventes nye modangreb. På grund af regn, sammen-

styrtninger og beskydning havde gravene nået en sørgelig forfatning. På grund af det konstante beredskab og 

hurtige afløsning havde vores forgængere kun i rige omfang haft mulighed for at bekymre sig om vedligeholdel-

sen. Lige så trøstesløs var situationen omkring dækninger i Underafsnit F.1. De oprindelige dækninger i storm 

udgangsstillingen kunne ikke længere anvendes, da de konstant lå under fjendtlige beskydning og var meget 

ødelagte. Nykonstruktioner i den erobrede stilling skulle først påbegyndes. Som eneste sikre dækninger var kun 

de ovenfor beskrevne tidligere franske minegange, hvori i det mindste om dagen omkring 1 deling nødtørftig 

kunne opholde og hvile sig. På grund af afstand på 30-50 meter til de fjendtlige stillinger, var der altid om natten 

forhøjet beredskab.  

I Underafsnit F.2 var forholdene generelt bedre.  

De få bagud gående forbindelser, der ydermere lå under kraftig beskydning, var for det meste upassable. I 

virkeligheden lå den eneste reelt anvendelige - »52er weg« på venstre fløj af Underafsnit F.2. Herved blev en-

hver forbindelse, herunder også materieltransporter, yderst vanskelige og megen kostbar tid gik tabt. Under disse 

værst tænkelige omstændigheder overtog Regimentet Afsnit F. Alligevel gik de indsatte kompagnier med jern-

vilje og beundringsværdig udholdenhed i gang med udbygningen af deres nye stilling. 

Den fjendtlige artilleri- og minekaster ild var i starten stadig omfattende. Gennemsnitlig faldt daglig 600-800 

granater over afsnittet, uden dog at forårsage væsentligt større skader, og uden at bremse vores arbejde. Først 

efter en tid mindskedes beskydningen. Det overfor liggende franske infanteri forsøgte gentagende gange at nær-

me sig vore sappe og grave på Arbre-højden med håndgranater, eller forstyrre etableringen af en hindring. Disse 

angreb blev energisk imødegået og ofte standset allerede i fødslen. På grund af den tæt liggende fjendtlige grav, 

og det heraf nødvendigt stående forhøjede beredskab, og ikke mindst de begrænsede dækningsmuligheder og de 

herskede vejrforhold, blev kompagnierne fra II./90 i Afsnit F.1 allerede afløst efter 5 dage.  

I Afsnit F.2, hvor forbedringerne var længere fremskredet og den fjendtlige linje lå længere væk, kunne en-

hederne blive i stillingen i omkring 10 dage.  

Regimentets tab holdt sig indenfor det rimelige. Af Regimentets officerer blev Lt.d.R. Kirchhofer 12./90 

hårdt såret af et skud i hoften under transporten af pigbukke til Abre-højden.  

I denne periode fik Regimentet leveret de første stålhjelme, men i første omgang kunne disse kun udleveres 

til 11. og 12./90.  

Den indbyggede Ahrendt-lytte station på højre fløj opfangede mange vigtige informationer om fjenden.  
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Efter to ugers indsættelse overdrog F.R. 90 igen Afsnit F til I.R. 75 Bremen om natten 20./21. januar 1916. 

Hvad de tre bataljoner i anstrenge dag og nattjeneste og under store ofre havde nået i udbygning af den kun mid-

lertidige overdragne stilling, blev ikke kun af Regt. 75, men også af vore foresatte, rosende anerkendt. Regimen-

tet kan med stolthed se tilbage på dens indsats i Afsnit F! 

Allerede den 21./22. januar overtog Regimentet igen med I. og III./90 forreste linie i det gamle Afsnit E, hvor 

der i mellemtiden ikke var sket de store forandringer. Den her i mellemtiden indsatte Res. Regt. 71 forlod igen 

Divisionen. Det fjendtlige infanteri og artilleri forholdt sig i den første tid relativ rolig, og også vejret blev på 

tidspunkter bedre. Dette blev generelt godt modtaget, da Regimentets kræfter, på grund af den vedvarende be-

skydning og den sidste indsats på et vanskeligt sted, var blevet en smule medtaget. Hans Majestæt Kejserens 

fødselsdag blev fejret så godt det kunne lade sig gøre. For de dele af Regimentet, der var placeret i Lejr Neu-

Mecklenburg, blev der afholdt parade, hvor Regiments-Kommandøren, Major Cleve, med vægtige ord henviste 

til betydningen af disse dage, og udbragte et leve for Kejseren. I tilslutning blev der fordelt en række Jernkors.  

Da franskmændene i mellemtiden havde gravet flere sapper frem i Underafsnit E.1, og også flere flere anlæg 

til udgangsstilling for angrebsenheder, blev der den 18. januar gennemført en større skydning til grunding øde-

læggelse af dette arbejde, hvori også deltog tunge felthaubitser og tunge minekastere, placeret i 2. linje. Den 

observerede og konkrete virkning må have været meget god, for begge de følgende dage rettede fjenden en øde-

læggelsesild med artilleri og torpedominer specielt mod gravene på venstre fløj af E.1, hele Underafsnit E.2 og 

de bagved liggende områder. På grund af den gode udbygning var tabene få, men i gravene opstod betydelige 

skader, der til retablering krævede megen tid og anstrengelser.  

Som følge af de normale forhold, kunne afløsning indenfor Regimentet gennemføres som tidligere planlagt.  

Gennem færdiggørelse af forskellige nye stillinger, kunne kamprummet efterhånden gives større dybde. I et 

kompagniafsnit var fordelingen omtrent som følger:  

Omkring tre delinger til besættelse og forsvar af første linje og sapper. 

En deling omkring 150 meter tilbage i anden linje. Denne delings primære opgave var dækning af de her ind-

byggede MG og minekastere. Foran 2. Stilling blev MG kun placeret på særligt vigtige og gunstige steder. I 3. 

linje, altså hovedstillingen, var der i hele Regimentets bredde som bagstop placeret et helt kompagni og talrige 

MG, der på vigtige punkter dannede små kampgrupper.  

Efter den kraftige beskydning af vore stillinger den 29. og 21. januar blev der igen igen efterhånden ro, hvor 

franskmændene nøjedes med spredte skydninger mod grave og bagterræn. Først 18. Inf.Div. angrebsoperation 

den 12. februar vest for vejen Somme-Py – Souain og den 13. februar i området ved Tahure med den forstærkede 

183. Inf.Brig. førte til fornyet stærk fransk beskydning af Afsnit E. 

 

Grenaderernes storm på Navarin Ferme 

Füsilierne fastholdelse af stillingen 

27. februar 1916 

 

I mellemtiden var det store angreb på den franske hær begyndt ved Verdun, og det var tvingende nødvendigt 

også i Champagne at binde stærke franske styrker gennem nye angrebsoperationer. I rammerne af IX A.K. blev 

det derfor planlagt en generobring af Navarin Stillingen på begge sider af vejen mellem Somme-Py og Souain, 

der var gået tabt under efterårsslaget. Et angreb efter en kraftig forberedelse med artilleri og minekastere skulle 

lægge linjen frem og fordrive franskmændene fra en stilling, hvorfra de havde fri observation over vore stillin-

ger. De i det aktuelle afsnit indsatte Regimenter 86 og 89 fik overdraget opgaven at forberede og gennemfører 

operationen. Grenadier-Regiment 89 fra 17. Division blev allerede fra den 16. februar langsomt trukket ud af 

linjen, den sidste del den 22. februar om aftenen, afløst af II./90, der i Kluck- og MG-Lager havde ligget som 

Afsnits-reserve.  

I. og III./90, der var indsat i naboafsnit E, blev den 24. februar trukket ud af stillingen og kom i Baraklejr 

Semide et par dage i hvil forud for en senere afløsning af de angribende dele af Grenadier-Regimentet.  Afsnit E 

blev overtaget af det württembergske Reserve-Regiment 122, en rutineret enhed.  
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I mellemtiden blev der i Angrebsafsnit D truffet alle forberedelser af samme type, som før stormen på Arbre-

højden, blot i langt større målestok, og med alle til rådighed stående kampmidler. Bag fronten var der opført en 

præcis model af angrebsmålet, og herpå indøvede Regiment 89 med tildelte pionerer, MG og flammekaster en-

heder flittigt angrebet. Regimentet opdelte sig til angrebet i flere bølger, der skulle rykke frem i følgende række-

følge: Stormenhed, enheder til etablering af hindringer, enheder til skansning, transportenheder til materieltrans-

port og enheder til rensning af den erobrede grav. Hver enhed var udrustet alt efter opgave. Den 25. og 26. om 

aftenen rykkede alle dele af Grenadier-Regiment 89 tilbage i den gamle stilling og de sidste forberedelser truffet. 

II./90 forblev foreløbig i Kluck og MG-Lager til disposition for Afsnit D.  

Med et rimeligt klart vejr begyndte forberedelsen den 27. februar allerede om formiddagen med en rolig 

virkningsskydning med artilleri og minekastere, stigende om eftermiddagen til trommeild, som af franskmænde-

ne kraftigt blev besvaret. En halv time før stormen sluttede alle enheder op tæt bag hinanden, hvorunder II./90 

fik til opgave at stille sig parate endnu før stormen i løbegrave og tilsvarende dækkede positioner, så de herfra 

hurtigt kunne overtage pladsen i udgangsstillingen efter iværksat storm. På trods af den voldsomme beskydning, 

der primært ramte bag forreste linje, blev opgaven gennemført uden problemer og besynderligt også uden tab. I 

et energisk angreb brød Regimenterne 86 og 89 samtidig ind i det fjendtlige stillingssystem, og bragte os foruden 

over 1.000 fanger talrige MG, minekastere og store mængder ammunition, den for observationer mod syd så 

vigtige Navarin stilling på vore hænder. Specielt havde den samtidig indsættelse af samtlige bølger betydet, at de 

alle nåede igennem inden spærreskydningen blev iværksat, og dermed undgik større tab hertil.  

Hvileperioden for de to bataljoner i Semide, I. og III./90, blev ikke af længere varighed. Allerede den 1. 

marts om aftenen afløste hver to kompagnier Grenadier-Regiment 89 stormenheder i forreste linje. Forinden var 

der gennemført en kirkelig handling under den agtede divisions feltpræst Pastor Karsten, og overværet af Stor-

hertugerne fra Mecklenburg-Schwerin og fra Mecklenburg-Strelitz. Efter gudstjenesten udtalte Storhertugen sin 

fulde anerkendelse for sine landsmænds indsats og præstationer. Senere inspicerede Storhertugen Semide lejren 

og enkelte barakker, hvor han talte med flere af mandskabet.  

Med indsættelsen af de fire sidste fire kompagnier fra I. og III. Bataljon den 2. marts i den tidligere 1., nu 2. 

stilling, havde Regimentet overtager Afsnit D. II./90 blev den 3. marts afløst af det sachsiske III./Res. Regt. 107 

og trukket tilbage i Neu-Mecklenburg, Jäger og Frankfurter-Lager.  

Med overtagelsen af den nye stilling blev det Regimentets opgave hurtigst muligt at få den udbygget og for-

synet med en stærk hindring som sikring mod eventuelle angreb. Det nyerobrede stillingssystem befandt sig i en 

sørgelig forfatning. De franske grave var for det meste kun halvt dybe og opbygget med sandsække, som vores 

artilleri forberedelse den 27. februar for største delen havde ødelagt. Dertil kom, at et hurtigt vejrskift mellem 

sne, tø og regn i stor grad havde opblødt jorden, og gennem et tykt lag mudder gjorde enhver bevægelse besvær-

lig.  

Underbringelsen var mere end nødtørftig. De franske dækninger blev ganske vist udnyttet, men disse var ret 

primitive uden enhver form for afstivning, og ingen forsynet med en alternativ udgang. Indgangene til disse 

tvivlsomme »huller« vendte mod fjenden, og det var en ubehagelig fornemmelse, at fjenden kunne skyde direkte 

ind gennem indgangene. Som følge af disse dårlige forhold måtte afløsning ske efter 24 eller 48 timer, gennem-

ført internt i bataljonerne.  

Det fjendtlige artilleris aktiviteter var i starten meget livlig, uden dog at forårsage nævneværdige skader på 

vore nyanlæg, og efterhånden døde skydningen ud.  

Det fjendtlige infanteri lod sig ikke meget bemærket. De byggede blot intensivt på deres nye stillinger. Også 

senere forblev de uvirksomme og kunne ikke samle sig til modangreb, hvilket viste, hvor hårdt angrebet den 27. 

februar havde truffet dem. 

Under deres 12 dages indsættelse have I./ og III./90 på fortræffelig vis udbygget grave og sapper, og havde 

fået etableret en tre pæle dyb hindring, hvor hvert bagved liggende kompagni daglig måtte transporterer og pla-

cerer 100 stk. Langs hele afsnittet var nye dækninger påbegyndt, og der var allerede monteret 3-4 rammer. Lø-

begrave var uddybet til to meter og ført igennem tilbage til den tidligere første linje. Det var i denne tilstand, at 

Afsnit D igen kunne overtages af Grenadier-Regimentet.  

Desværre kostede denne periode også store tab i Regimentet. Lt.d.R. Sommer, Langerstein, Wiedow og Lt. 

Weber blev såret. Lt.d.R. Poelschau, som til sin store skuffelse måtte blive tilbage i den gamle stilling, faldt i sin 

dækning som offer for en granat.  

For første gang under krigen kom Regimentet den 12. og 13. marts samlet i hvil med undtagelse af 7./90, der 

forblev i Kluck-Lager til disposition for Afsnit D, og 13./90, som forblev som sikkerhedsbesætning i R.1-

Stillingen.  
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Den 20. marts blev det samlede Regiment i nærheden af baraklejren Semide, præsenteret af dens komman-

dør, Major Cleve, hvor efter paraden, den kommanderende General, Exz. v. Quast udtalte følgende: 

 
Jeg vil ikke undlade at bruge den lejlighed, der her er givet mig, til at udtale Regimentet mine varmeste 

anerkendelser. Under de sidste hårde kampe blev det ikke Regimentet forundt, at rive stillingen fra fjenden, 

men i stedet blev den efter kampen indsat for at fastholde og udbygge stillingen. Jeg giver Jer det skudsmål, 

at opgaven på fremragende måde blev løst. Det er ikke altid det vanskeligste, at erobre en stilling, men at 

fastholde den. Jeg forventer, at Mecklenburger-Füsilierne fortsat vil gøre deres pligt, som enhver soldat er 

forpligtet til overfor det store fædreland. De går nu tilbage i Deres stillinger, og jeg ønsker Dem alt godt. Jeg 

ved, at jeg jeg altid kan regne med Regimentet. På gensyn, Füsiliere! 

 

Efter paraden uddelte Hans Exz. personligt to jernkors af I. Klasse og 52 af II. Klasse til officerer, underoffi-

cerer og mandskab, og lod sig ved denne lejlighed flere gange underholde med begivenhederne de sidste uger.  

 Desværre gik denne velfortjente hvilepause alt for hurtig med moderat eksercits, vedligeholdelse af beklæd-

ning, våben og udrustning, øvelser med gasmaske og almindelig kropslig soignering. Allerede den 20./21. marts 

afløste II./90 og I./90 igen Reserve-Inf. Regt. 122 og overtog hermed det gamle Afsnit E., hvor der i den mellem-

liggende periode ikke var sket de store ændringer. Det fjendtlige infanteri og artilleri forholdt sig generelt roligt. 

Tilsyneladende ville fjenden nyde de første skønne, solrige forårsdage efter modbydelighederne og vanskelighe-

derne under den sidste vinter.  

For at kunne fastholde lysten til angreb under den lange stillingskrig, blev patruljetjenesten ved Regimentet i 

særlig grad plejet, og der blev i forbindelse hermed gjort mange vigtige observationer. Eksempelvis opdagede 

Füsilier Petznick og Reservist Diedrich fra 2./90 et lytteapparat foran en sappe i midten af Afsnit E.1 og kunne 

bringe det med tilbage. Apparatet bestod af en isoleret kobberledning og jernkrampe, fastgjort til vores hindring. 

At fjenden på forskellige steder langs fronten aflyttede samtaler, blev gentagende gange fastslået med sikkerhed 

af Divisionens lytteposter. Jeg vil anfører et kort eksempel:  

Foran Afsnit F.1 – E.2 skulle de fremskudte fjendtlige stillinger og sappe grundigt ødelægges af ild fra mine-

kastere og haubitser. For herunder ikke at udsætte vores egen gravbesætning for risikoen af for korte skud, skulle 

de gå i dækning under beskydningen; kun få poster blev tilbage til overvågning. Ordren hertil blev telefonisk 

meddelt fra Artilleri-fører til de involverede infanteri-førere. En af vore egne lytteposter i nærheden opfangede 

denne samtale og overvågede derfor intensivt den efterfølgende telefontrafik hos franskmændene. Efter afslut-

ning på beskydningen, telefonerede artilleri-føreren igen, at gravene igen kunne besættes, da skydning var afslut-

tet. Også fra den anden side blev der svaret: »C’est finie pour long temps« [Det blev afsluttet for længe siden!], 

hvilket beviser, at franskmændene havde lyttet med under alle samtaler, og derfor havde kunnet træffe de nød-

vendige modforholdsregler. Det blev derfor også befalet, at der først 200 meter bag forreste grav måtte placeres 

telefonapparater, og samtaler også herfra skulle føres med stor forsigtighed.  

Den 9. april 1916 blev der i det herligste forårsvejr i anledning af vores landsherres fødselsdag afholdt felt-

gudstjeneste i nærheden af Bermont Ferme. I den efterfølgende parade deltog den i hvil liggende I./90 og 40 

mand fra M.G.K. Efter gudstjenesten modtog H.K.M. personligt paraden og udleverede udmærkelser. Lt. Heyn, 

Kompagnifører for 12./90 og Unteroffizier Hübner 10./90 modtog M.M.V. I. klasse.  

Den 12. april havde Regimentet den ære at modtage H.K.H. i Neu-Mecklenburg lejren.  

De næste uger gik i den monotone stillingskrig. og artilleriet fra vor side øgedes kun, når det drejede sig om 

at forstyrre fjendtlige arbejder eller trafik, foregive et angreb, eller på anden måde forstyrre fjenden. Også præ-

cist fastlagte lejrområder blev langt under koncentreret ild fra artilleri og minekastere. Det franske artilleri var 

derimod forholdsvis tilbageholdende. Først den 23. maj gennemførte det en større ødelæggelses- og virknings-

skydning, primært mod midten af Afsnit E.1, hvori omkring 4-5 batterier og 6-7 torpedo-minekastere deltog, og 

som varede i to timer. Selvom talrige fuldtræffere forårsagede betydelige skader på graven, var der ved 2./90, der 

var den kraftigst beskudte, ingen tab. De anlagte, skudsikre dækninger havde bevist deres værdi. Et fjendtligt 

infanteriangreb fulgte ikke.  

De mange nyanlæg i stillingen betød en væsentlig forbedring, så vi nu med lidt større ro kunne imødese 

fjendtlige angreb, som under de første dage af indsættelsen i Champagne.  

Vi skulle ikke komme til at nyde frugterne af vores hårde arbejde ret længe, og forblive i stillingen, som vi 

med så megen besvær og omhyggelighed havde fået indrettet. I fuld vigør blev vi alle den 11. juni overrasket af 

befalingen til, at vi allerede den 14. og 15. skulle afløses af V. Reservekorps, og vi i Afsnit E af Füsilier-

Regiment 37. 

Næsten med vemod overdrog vi nu til andre det område, hvor i så længe havde kæmpet og budt fjenden 

trods! Præstationerne i Champagne vil til evig tid være et æresblad i Regimentets historie.  
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Afsnit IV 
 

Hvil 

14. juni til 2. juli 1916 

Leo du Plessis 

 

Regimentet blev dels fra Semide, dels fra Sugny med jernbane transporteret til dens nye indkvarteringsområ-

de mellem Rethel og Charleville. Indkvarteringen skete i Dommery og Thin-le-Moutin (I./90), Jaudun og Barba-

ise (II./90) og i Touligny og Montigny-sur-Vence (III./90). Bagagen nåede område i march. For at få bedre ind-

kvartering, blev der allerede den 18. juni skiftet kvarter: I./90 til Faissault, Regt. Stab og II./90 til Vieil-St. Re-

my, III./90 til Saulces-Monelin.  

Dagene bag fronten frem til den 2. juli blev frem for alt anvendt ti at gøre Regimentet klar til nye kampopga-

ver, og som følge heraf blev der gennemført uddannelse i kamptjeneste og skydning. Der blev lagt særlig vægt 

på brug af håndgranater og beskyttelse mod gas, og den praktiske uddannelse suppleret med den tilsvarende 

undervisning. På trods af det omfattende tjenesteprogram blev der hele tiden tid til overs til rekreation, hvortil 

vejret i stor grad bidrog. Ingen hæslig kanontorden forstyrrede her nydelsen af frihed, og i stedet for smalle grave 

og fugtige dækninger mødte øjet her et herligt landskab. Kun en sjælden gang bar vinden lyden af kanoner fra 

fronten.  

Her var det ligeledes muligt at supplerer kosten med indkøb i kantinen og hos indbyggerne, og kosten blev 

dermed mere varieret.  

Den 27. juni havde I. og III./90 den ære at få besøg i Faissault af H.K.H. Storhertugen og Hertug Paul Frie-

drich. Om eftermiddagen fortsatte de til II./90 og senere til Regt. Staben i Vieil-St. Remy. 

Den planlagte parade for H.M. Kejseren fandt dagen efter sted ved Raillicourt-Montigny i det skønneste vejr, 

hvor ligeledes H.K.M. Groshertugen deltog. 

Da kommandøren var på orlov, blev paraden gennemført af Major Söderström. Efter at have skridt fronten af, 

hold H.M. Kejseren følgende tale: 

 
Det giver mig en helt særlig glæde, her personligt at hilse på de sammentrukne dele af 17. Infanterie-Division på 

erobret fjendtligt område. Armekorpset har i denne krig lige fra begyndelsen gennemlevet hårde kampe og slag, og 

Armekorpsets regimenter har vist sig værdige til deres opgaver i overensstemmelse med deres race og deres folke-

stamme. Overalt, hvor tropper af armekorpset, er stødt på fjenden, har de i utrættelig kamp banet deres vej gennem 

den fjendtlige modstand i det fjendtlige land. 

Særlig glæder det Mig, her at kunne hilse på Mit Mecklenburger Füsilier-Regiment, som Jeg kort før krigen mød-

te under dets Regimentsfest. Dengang var mange gamle kammerater ilet til for at fejre sammen med det aktive Regi-

ment, og for at udveksle minder fra deres tjenestetid. Dengang var kun få Jernkors at se, der kunne fortælle om den 

store krig i året 1870 under Kejser Wilhelm den Store før etableringen af det Tyske Rige. Og Vi, som det for de yng-

ste slægtled sømmer sig, betragtede med ærefrygt disse min afdøde bedstefars gamle tapre krigere, og misundte dem, 

deres flotte Jernkors. Og i dag mødes vi igen, næsten ved afslutningen af det andet krigsår af den gevaldigste, største 

og mægtigste krig, et folk nogensinde har udkæmpet. Mange kammerater, der dengang deltog i dagen, lever ikke me-

re, og har forseglet deres faneed med døden. Og nu står I, det tyske folks ungdom, den nedersaksiske og mecklen-

borgske stamme, selv smykket med jernkors og kan fortælle om fremrykninger og kampe, som Vi under krigen i året 

1870 ikke anede.  

Vores tyske folk og fædreland kæmper mod en række af folk, som i antal og masse er større. Og alligevel har vo-

re Regimenter med tillid til Gud og hans hjælpere, på vores gode sag og vores gode ret, kæmpet. I øst og vest, i syd 

og nord, fra Middelhav til bælternes skærgård, og fra Alperne til Nordsøen, står den jernmur om fædrelandet, der af-

viser fjendens angreb.   

I sandhed en oplivende oplevelse, en stolthed ved enkelt af jer for at tilhører et sådant folk, en stolthed hos Mig 

for at måtte lede sådanne soldater. Derfor udtaler jeg Min Kejserlige tak og lykønskninger, og fædrelandets tak for, 

hvad I har præsteret.  

Der mangler endnu meget at gøre, mange svære kampe at udkæmpe, før vores hadfyldte modstander jer strakt til 

jorden. Før kan vi ikke hvile, så hjælpe os Gud. Og når I igen bliver indsat, så tænk på, for hvad i kæmper, på hvad 

vore forfædre har efterladt til os, og på, at først når den sidste modstander er overvundet, kan vores tyske fædreland 

ånde frit, som vi selv ønsker det. Nu gå hen, og må Gud give jer sejren.  

 

Kommandøren for 17. Infanterie-Division svarede: 
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Med skjold og våben at stå foran sin øverste krigsherre: Den tyske soldats højeste ære. 17. Infanterie-Division er 

stolt og højt æret over, at Deres Majestæt lod sin Nåde skinne over dagens tropperevy. Jeg vover derfor, at lægge vo-

res underdanigste tak for Deres Majestæts fødder.  

Deres Majestæt har netop netop tændt tusinder af funklende øjne.  

I en tæt skare står her på fransk jord, mænd fra den tyske Nordsø kyst, som Deres Majestæt til alle tider så stor en 

gunst har tildelt.  

Der Kejser-Füsiliere fra det forsvarsberedte Mecklenburger Land, mod hvis kyst den blå Østersø ruller. 

Der Hanseater fra det tyske havns strande, som hvem Deres Majestæt igen vækkede den gamle, dristige viking 

ånd.  

Og endeligt sønnerne fra det herlige, havombruste Schleswig-Holstein, hvis kostbare juvel pryder Deres Maje-

stæts Kejserkrone.  

Uforglemmelig er det for os alle: denne Kejserparade dybt i hjertet på Frankrig, hvor nu for 4. gang Zollern-zaren 

kredser.  

Til tropperne: 

Våbenbrødre! 

Forny her Jeres troskabsed, idet vi den øverste krigsherre med soldatens hilsen tilråber: 

Hans Majestæt, vores Allernådigste Kejser, Konge og Herrer. Hurra, Hurra, Hurra! 
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Afsnit V 
 

Slaget på Somme 
 

Situation 
 

Året 1915 var – rent militært betragtet – med succes for Centralmagterne, gået mod sin slutning, og havde på 

ny vist den tyske soldats overlegenhed, men alligevel kunne udsigterne for 1916 ikke betegnes som gunstige.  

Mens Centralmagterne hurtigt opbrugte dens begrænsede kræfter, så en forstærkning af dens kampkraft ikke 

længere synes mulig, havde Ententen ikke kun brugt sine kræfter i et langt mindre omfang, men nåede først i året 

1916 højdepunktet af dens styrke, da den i uindskrænkede mængder havde en hel verdens ressourcer til disposi-

tion. Dens krigsplaner gik derfor mod en udnyttelse af dens overlegenhed i mennesker, materiel og maskiner til 

en samtidig generaloffensiv på alle fronter.  

Det forebyggende tyske modangreb mod Verdun fik ikke den fulde succes, og mens der endnu her blev 

kæmpet om sejren, startede det stort anlagte og med utømmelige midler forberedte engelsk-franske angreb på 

begge sider af Somme over en 40 km bredde. Helt frem til dybt inde i november fortsatte her gennembrudsslaget 

med skiftende styrke. Men heller ikke denne gevaldige kamp, der tilføjede den tyske hær svære sår og slog en 

hæslig bule i den tyske front, bragte ikke den afgørelse, Ententen tilstræbte. Urokkelig og fast besluttet stod 

langs Somme også ved slutningen af året vores stålhærdede mur.  

 

Slaget på Somme 

2. juli til 12. september 1916 

Georg Frhr. Schuler v. Senden, Major a.D., Bataljonskommandør I./90 

 

Füsilier-Regimentet blev under paraden af sin allerhøjeste chef og i overværelse af Storhertugen og landsher-

ren, rost for dens hidtidige tapre indsats. 

Kunne der være en ædlere og bedre baggrund for et succesfuld, ærefuldt forløb af de nu efterfølgende kamp-

handlinger? 

»In hoc signo vinces!« [”i dette tegn skal du sejre" ] 

Under dette motto havde Kaiser-füsilierne givet deres blod og liv for deres elskede hjemstavn, og havde for-

stået at vinde, hvad den efterfølgende fremstilling vil bevise. 

Selvom alarmeringen den 2. juli 1916 ankom totalt overraskende, fulgte gennemførelsen hurtig og gnidning-

sløs takket være alarmeringsøvelser, gennemført under hvileperioden.  Under den lange stillingsperiode i Cham-

pagne og før denne, ved Carlepont, var der blevet samlet mange genstande, der efter 1½ års tilvænning var ble-

vet gode, uundværlige rekvisitter for den lykkelige ejer. Det betød nu, at der skulle tages afsked med disse. Et 

hertil oprettet samlepunkt modtog alle de »kostbarheder« til udrustning af dækninger og de personlige genstan-

de, der lå ud over de organisatoriske. Det skal til deres ære fastslås, at de med hensyn til opbevaring og senere 

genudlevering, viste sig fuldstændig pålidelige.  

Regimentets bataljoner blev allerede den følgende aften 2./3. juni transporteret væk med jernbane. I. og III. 

Bataillon og 13./90 fra Saulas-Monclin, den hidtidige indkvartering for III./90, II. Batl. og begge M.G.K. fra 

Launois. Hvor gik det hen? Det var det store spørgsmål, der optog alle og enhver. Da målet ikke var kendt, kun-

ne fantasien få frit spillerum. Størst forventning gav Somme, hvor kampene skulle have udviklet sig i den sidste 

tid, der ifølge de rygter, der var sluppet igennem, lokkede med en bevægelseskrig. Alle former for tanker dukke-

de op i sjælen hos de gamle frontkæmpere, der endnu huskede de ærværdige fremryknings tider i 1914. En anden 

mulighed var også en indsats i de voldsomme, endnu ikke afgjort kampe foran Verdun. Da ønsket om »bevægel-

se« var størst, og Verdun ikke lå i den ønskede smagsretning, blev med største sandsynligvis »Somme«. Det var 

derfor, at kompasset også under denne togrejse hyppigt blev hentet frem, for at fastslå, i hvilken afgørende ret-

ning turen gik, og og man var egentlig glad for udsigterne til at komme til Somme med den »forjættende« udsig-

ter. Regimentets togtur gik over Poix-Terron – Charleville – Hirson, hvor der blev modtaget forplejning, 

Busigny til Essigny-le-Petit nordøst for St. Quentin. Straks ved ankomsten til dette endemål fik man fornemmel-

sen af, at der her var noget ganske usædvanlig i gang. Flyverenheder på begge sider af banelinjen, kolonner af 

enhver art, automobiler i flyvende fart, kredsende fly i luften, ja, selv et stort D-tog, der fragtede alt, hvad der 
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hørte til en flyveafdeling, og satte den i stand til hurtigt at blive indsat på det sted langs kampfronten, hvor »der 

manglede folk«, alt hvad der kendetegnede den højspændte aktivitet, der altid eksisterer bag en front i fuld kamp. 

Hertil kom de fjerne, uophørlige buldren af kanoner! Lummerhede overalt – en trykkende hede fulgte de indryk-

kende tropper. Sådan nåede bataljonerne efter en anstrengende march de omkring 11 km til deres foreløbige 

kvarterer, hvorfra deres bestemmelse ville blive fastlagt: Regt. Stab og II./90 med begge MGK i Vermand, I./90 i 

Attilly, III./90 i Vendelles, et område, vi allerede under fremrykningen i 1914 havde passeret. Den 4. juli var 

hviledag, da fremlæggelsen af de øvrige dele af Divisionen endnu ikke var afsluttet og måtte afventes. Den 5. juli 

blev Regimentet alarmeret og tildelt Gruppe Quast som reserve. Den marcherede over Caulaincourt – Tertry – 

Devise – Athies. Her kom I./90 i kvarter, mens II. og III. gik i bivuak mellem Athies og Ennemain. Reg.Stab og 

de to MGK blev underbragt i Ennemain, som under indsatsen på Somme blev kvarter for bataljonen i hvil. Man-

ge forskellige erindringer knytter sig til denne landsby: »Ennemain« blev et begreb for os, der bringer følelser i 

alle Somme-kæmpere. Her fik vi de første informationer om de hårde kampe langs fronten, hvorfra uafbrud 

kanontorden kom. Hvor anderledes lød ikke beretningerne fra »kenderne« i forholdt til det, vi havde forestillet 

os. Der var ikke tale om den friske bevægelseskrig, der havde været så tillokkende for os. Kejser-Füsilierne måt-

te i stedet for et fremadskridende sejrstogt, indstille sig på de bitterhårde krav, som en stillingskamp af en vold-

somhed, som vi aldrig i vore vildeste fantasier havde forestillet os. Det var ganske vist en skuffelse, men allige-

vel var der tiltro til, at den mecklenburgske trofasthed og standhaftighed ikke ville skuffe. »Ennemain!« Herfra 

drog de brave Füsilerer ud i stille heroisme, og hertil kom de tilbage efter heldmodig kamp. Uden frygt og dadel! 

Afgang og tilbagevenden – lige store heltegerninger! 

Ikke kun den efter enhver målestok forbitrede kamp, dag ind og dag ud, fremme i de ødelagte stillinger, un-

der den voldsomste beskydning af de mest ødelæggende våben, forlangte den højeste indsættelse af al viljekraft 

og selvfornægtelse, men også overvindelse af mellemterrænet, der kontinuerligt lå under kontinuerlig fjendtlig 

beskydning af alle kalibre, må som handling ligestilles med den foran ydede præstation: hvor mange drog ud – 

og nåede ikke den forreste kamplinje – vendte tilbage, og kom ikke fuldtallig til byen, hvor en kort afspændings-

periode skulle samle og styrkede til nye heltegerninger! 

»Jeg havde en kammerat!«, lød salmen… 

Derude som her gjaldt den i den fulde bogstavelige betydning. Skulder ved skulder! »Du blev revet væk!« - 

huller ved siden af dig, ved siden af mig. »Kan ikke give dig hånden« - Selvom år skiller os fra begivenhederne 

dengang, og efterkrigsbegivenheder, nutid og fremtid holder de overlevende i spænding, vil vi her indlægge en 

kort pause til stille bøn og hukommelse for dem, der stod os nær, og som gik fra os. Det ubrydelige bånd af tro-

fast kammeratskab, som både der og her omgiver os, og som til evig tid vil holde os fast til vore faldne helte, var 

og vil altid være hellig for os: »Bliv da til evigt liv, min gode kammerat!« 

I erindringer bliver også tilstedeværelsen af vores storhertugelige landsherrer. Den intense deltagelse, omsorg 

og anerkendelse som Storhertugen så ofte delte med sine landsmænd, opvejede for vore Kejserlige-Füsiliere de 

oplevede voldsomheder. Med trofast taknemmelighed mindes jeg vores storhertugelige herrer med de bedste 

ønsker for ham og hans hus velbefindende! 

Tilbage til Ennemain, udgangspunktet for vores oplevelser langs Somme. Da Regimentet den 5. juli af Grup-

pe Quast blev underlagt Division v. Frentz var det med det forbehold, at det kun på ordre fra Gruppen måtte 

indsættes. Da denne division omkring kl. 23 blev angrebet, modtog Regimentet befaling til marchberedskab, som 

imidlertid igen omkring kl. 0200 den 6. juli blev ophævet igen. I løbet af formiddagen kom Reg.Stab og II./90 

kvarter i Athies og III./90 i Ennemain. Den 7. juli kom der befaling om afløsning i Div. Frentz venstre Regi-

mentsafsnit i løbet af natten den 7./8. juli. III./90 blev udpeget til besættelse af den forreste linje foran Belloy, 

mens i./90 skulle gå i beredskab lige syd for Villers Carbonnel. II./90 og kamptræn blev placeret i Ennemain, 

den store bagage i Tertry. Da franskmændene omkring kl. 2030 angreb ved Estrées og øst herfor, blev I./90 i hast 

trukket frem, men ikke indsat, da angrebet mislykkedes.  

Kort efter Regimentets ankomst den 6. juli var der blevet givet ordre rekognoscering af fremrykkeakser og 

overgange over Somme. Resultatet heraf viste, at den eksisterende bro over Somme ved St. Christ og et spang 

ved Briost til stadighed lå under fjendtlig beskydning. Fra et Pioner-kompagni i Ennemain blev der derfor bestilt 

kyndige vejvisere, og til afløsning foreslået en akse ad vejen Ennemain – Falvy med overgang af Somme ved 

Epenancourt.  Denne akse blev også valgt, for efter overgang af Somme ved Epenancourt at følge den vej, vejvi-

seren fra pionererne anvendte. Da aftenen var meget mørk og regnfuld, området opblødt, de bageste stillingsom-

råder stadig ukendte og artilleriet var meget aktiv, var denne første afløsning meget vanskelig.  

Da fjenden forholdt sig rolig, gav han ingen holdepunkt for orienteringen, og de tildelte vejviser måtte flere 

gange standse op for først at finde den rigtige retning.  Disse og lignende vanskeligheder fortsatte i den følgende 

tid under trafik frem og tilbage til fronten. Tidligt på morgenen overtog Reg.-Kommandør, Major Cleve venstre 
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regimentsafsnit, og hen på formiddagen overtog hele 17. Inf.Div. hele Division Frentz afsnit. Til højre lå Gren. 

Regt. 89 og til venstre lå Regiment 205 i et regimentsafsnit, der på et senere tidspunkt dannede højre fløj af 18. 

Inf.Div.  

Forreste linje af kampstillingen, besat af III./90 med 12., 10. og en tredjedel af 9. Kompanie lå foran Belloy 

langs vejen Barleux – Belloy – Berny-en-Santerre. 11. Komp. besatte 2. linje, mens bataljonsstab og to tredjedele 

af 9. Komp. var placeret i slugten ved Horgny. I./90 lå med 3. og 4./90 i en beredskabsstilling syd for Villers-

Carbonnel, hvor også Regt.staben var placeret, mens 1. og 2. Komp lå langs banedækningen mod Misery.  
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Kampen om Belloy havde raset frem og tilbage siden den 6. juli. Det franske angreb var blevet standset langs 

den linje, vi nu indtog. Meckenburger heltemod forhindrede også efterfølgende yderligere fjendtlig fremgang.  

Med indsættelsen af uhyre masser af artilleri forsøgte franskmændene at mørbanke vores trofast udholdende 

besætning. »At være eller ikke være« var også her ledetråden, der besjælede Kejser-Füsilierne, og fik dem til at 

udholde de overmenneskelige udfordringer. Om en stilling, som vi havde kendt og månedlang havde arbejdet på 

at etablerer i Champagne, var her slet ikke tale. En nødtørftig grav, mange steder sønderskudt og uden gennem-

gående hindringer, måtte indrettes til forsvarsmæssig stand. De krav, der blev stillet krigerne under de vanskelige 

forhold, overgik alle tidligere erfaringer. Det vidste både førere og tropper, som med aldrig svigtende jernvilje og 

ligeværdig tapperhed, under den stadig stigende beskydning, gik i gang med arbejdet, og beviste et heltemod i 

ordets helt bogstavelige betydning.  

Den forreste grav blev om natten 8./9. juli uddybet til 1,5 til 1,8 meter. Det var imidlertid ikke muligt at pas-

serer graven, da den var for smal, og besætningen lå i graven. Dækninger eksisterede ikke mere. 2. Linje var 250 

meter lang og færdig i en dybde på 2 meter. Der var endnu ingen hindringer foran nogen af gravene. Fjenden lå 

gennemsnitlig i en afstand af 100 meter.  

Det tunge fjendtlige artilleri havde forårsaget frygtelige skader i de bageste områder. Der var intet tilbage af 

landsbyerne Briost og st. Christ. Der var ingen forskel mellem at ligge ved fronten, eller som beredskab længere 

tilbage, parat til på enhver måde at støtte betrængte kammerater. Beredskabsstillinger langs vejen og banedæm-

ningen! Et system af ringe muldvarpe-konstruktioner.  

Hvem husker ikke de mest primitive forbindepladser i Horgny-slugten eller under landevejen, disse altid 

overfyldte steder, hvor man var kronvidne til trofast hengivenhed selvopofrende heltemod! Husk til evig tid i 

taknemmelighed dem, der plejede jeres sår, lindrede jeres smerter. 

Var kamptumlen på tidspunktet for vores afløsning dalet en smule, gav den stadig stigende artilleribeskyd-

ning vished for, at et nyt fjendtligt forsøg på at gennemsætte deres ødelæggelsesvilje stod foran os. Ved daggry 

den 9. juli øgedes den fjendtlige artilleri yderligere og overgik ved middagstid til den kraftigste virkningsskyd-

ning, hvorunder alle dele af besætningen led hårdt. Fra kl. 14 overgik den i en trommeild med alle kalibre, der 

omkring kl. 15 fortsatte som en spærreskydning af det bagved liggende terræn. Samtidig startede langs hele 

linjen et kraftigt fjendtligt infanteriangreb, som imidlertid blev standset foran Regimentet af infanteri- og MG-

ild. I, kammerater fra III./90, holdt her i det første Somme-anslag stand som en Mecklenburgsk heltemur. Jeres 

eksempel kunne den følgende dag I. og II./90 efterleve, og som ny æresbånd for Kejser-Füsilierne optage: »Las 

Maisonnette«.  

 

Stormen på Maisonette Ferme 

10. juli 1916 

 

Efter at angrebet den 9. juli mod den tyske front syd for Somme var brudt sammen, var de nærmere enkelthe-

der i den almindelige situation stadig ukendt, da II./90 om eftermiddagen denne dag fik befaling til at stille sig til 

disposition for 34. Inf.Brig. under Generalmajor Frhr. v. Sichendorff ved den lille skov stik syd for slottet Hap-

plincourt. Bataljonen lå som afsnitsreserve i Ennemain, og havde siden kl. 10 været i forhøjet alarmberedskab. 

Som befalet blev Somme overskredet om eftermiddagen via broen ved St. Christ, der lå under stadig voldsom-

mere fjendtlig artilleriild. Det sidste kompagni, 5./90, havde de største tab under overgangen. Med afstande nåe-

de kompagnierne frem, og blev underbragt i den lille skov lige syd for Happlincourt.  General Frhr. v. Sichen-

dorf forklarede situationen som følger:  

 
 Et stort anlagt fjendtligt angreb er brudt sammen foran 17. Inf.Div. front. – Hvor fjenden er trængt ind, er han 

igen blevet kastet ud af modangreb. Meldinger fra nabodivisionen mellem Biache og Barleux foreligger ikke. Fjenden 

skal være trængt ind i stillingerne ved denne højre nabo-division.  

 

II./90 forblev i dens hidtidige placering. Om aftenen meldte Grenadier-Regiment 89 fra afsnit Barfleux, at 

den var under flankerende ild fra retning af bakken med Maisonnette Ferme. På ordre fra brigaden ble der med 

det samme fremsendt en stærk officerspatrulje under Lt.d.R. Burchardt 6./90 over Pont-les-Bries – Eterpigny for 

at rekognoscerer situationen på den anden side vejen Barleux – Lamire Ferme. Samtidig omkring kl. 2300 mod-

tog 6./90 og 14./90 ordre til at rykke frem til en fra vest løbende linje på højde med Eterpigny, og her grave sig 

ned som flankesikring for 17. Inf.Div.  
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Sidst på natten indløb der en yderst saglig melding fra Lt. Burchardt, der med sine folk var trængt helt frem i 

nærheden af Maisonnette Ferme. Ifølge denne var der kun svage rester af den sønderskudte nabodivision foran 

vejen Barleux – Lamire Ferme, og at et fransk fremstød her ikke ville møde nævneværdig modstand.  

Situationen var herigennem følgende: broen over Somme-Kanalen ved Lamire Ferme var yderst truet. Gre-

nadier-Regiment 89 og dermed højre fløj af 17. Inf.Div. stod i yderste fare for at blive omgået og rullet op. På 

baggrund af denne kritiske situation, modtog fører for II./90, Major Söderström om morgenen den 10. juli føl-

gende ordre fra Gruppe Quast:  

 
Et nyt regiment, der skal opstilles under Major Söderström, bestående af I./90, fører Hptm. Frhr. v. Sen-

den, II./90, fører Lt. Janson, samt II./75 og 1 MG-deling/89, skal klargøre og skal afvise en fremtrængende 

fjende fra Retning Biache mod den tyske front. Det skal opnås at nå linjen vej Barleux – Péronne, om muligt 

skal højden med Maisonnette Ferme tilbageerobres. Angrebet skal gennemføres så hurtigt som muligt.  

 

Øjeblikkeligt blev tilsvarende befalinger sendt til de berørte bataljoner. Som mødepunkt for de ankommende 

enheder udpegede Regiments-føreren vejkrydset 700 meter vest for Lamire Ferme. Med sin stab begav Major 

Söderström sig med det samme på vej, og og nåede som den første kl. 0500 til den befalede vejrkryds. Vejen 

Happlincourt – Pont-les-Bries – Eterpigny lå under kraftig artilleri beskydning. – I./90 modtog kl. 0300 ordre til 

øjeblikkeligt at gøre sig klar. 3./90, 4./90 og 1./90 lå på vejdæmningen sydøst Horgny som reserve.  Kl. 0345 

marcherede I./90 samlet gennem terrænet personligt anført af kommandøren. Turen gik frem til vejen mellem 

Horgny og Chateau Happlincourt, herfra over Pont-les-Bries til stillestedet, hele tiden under heftig beskydning. 

Ved Pont-les-Bries slog en granat ned i marchkolonnen mellem 3./90 og 4./90, hvorved 7 mand faldt og 10 blev 

hårdt såret. Bataljonslæge, Dr. Hardrat var øjeblikkeligt på stedet og ydede førstehjælp, hjulpet af læger fra 

II./90, der kort efter rykkede gennem Pont-les-Bries sammen med II./90 kompagnier. Ved denne lejlighed viste 

sig tydeligt, den tillid og hengivenhed, soldaterne ved I./90 havde til deres bataljonslæge. Alle ønskede kun at 

blive forbundet af Dr. Hardrat »deres doktor«.  

De ved Eterpigny skansende 6./90 og 13./90 var de først fremme. Overgangen over Somme-Kanalen bevog-

tedes af svage elementer af disse kompagnier. Da det hurtigt var ved at blive lyst, indsatte Major Söderström 

kompagnierne i angrebet i den rækkefølge, de ankom. På den måde kom de allerede af skansningen udmattede 6. 

og 13./90 indsat i angrebets første linje. 6./90 (Lt.d.R. Burchardt), blev som forbindelseskompagni indsat på 

højre fløj ved vejkrydset. Angrebsretning blev fastsat til Maisonnette bakken. Forbindelse i retning Barleux blev 

overdraget 13./90. Til forbindelse til venstre indsatte Hptm. Frhr. v. Senden den nu ankommende 3./90. 4./90 fik 

ordre til at følge skråt bag 3./90. 1./90 fulgte midten af I./90 som reserve. Den i mellemtiden ankomne bataljon 

fra IR 75 under Hptm. v. Hesse, foldede som det blev lyst, ud langs vejen Eterpigny – Péronne fra vejkrydset 

mod nord. 5., 7. og 8./90 forblev i reserve, og blev lige så snart regimentet foldede ud, trukket frem til vejen 

mellem Barleux og Lamire Ferme. Mellem kl. 0530 og 0600 foldede kompagnierne med deres førere i spidsen 

ud til angrebet, rolig og fortrøstningsfuld, som på øvelsespladsen. Efter en kort fremrykning gennem en korn-

mark opstod de første tab ved 13. og 6./90 på grund af artillerinedslag. De opståede huller i angrebskæden blev 

start forbilledligt lukket igen. De fremrykkende skyttekæder fra I. og II./90 mindede om de stolte dage under 

fremmarchen 1914 og angrebet den 9. september 1914 ved Boissy-Fresnoy.  

Som den en mindre bakke blev passeret, blev angrebet mødt af uophørlig MG- og infanteriild. I spring blev 

vejen Barleux – La Chappelette nået og overskredet. Franskmændene i stilling her faldt skydende tilbage foran 

6./90. Dette kompagni nåede omkring 80 meter fra Maisonnette Ferme, og gravede sig her ned i parken ved 

gården. Gården selv lå under kraftig fjendtlig artilleriild, og på kort tid blev alle bygninger skudt sønder og 

sammen. Enhederne var af tab meget reducerede og blandede, og indbyrdes forbindelse var flere steder ikke til 

stede. Specielt var forbindelsen mellem 6. og 13/90 fuldstændigt forsvundet. Der blev øjeblikkeligt med alle 

midler forsøgt at etablerer en sammenhængende linje for at kunne imødegå det forventede franske modangreb 

som en samlet front. Dette forsøg vanskeliggjordes meget af det uoverskuelige terræn og de høje kornmarker. 

6./90 etablerede øjeblikkeligt en flankesikring med to grupper, der i løbet af kampen forhindrede de franske 

forsøg på at trænge ind mellem 6. og 13./90, og tilføjede ham store tab. På sædvanlig vis indsatte franskmænde-

ne sorte tropper i modangrebet. 13., 3. og 4./90 holdt forbindelse gennem underofficerspatruljer. Her udmærkede 

sig især Unteroffizier Spacek og Wagner 4./90. Stærk fjendtlig artilleriild lå med korte pauser over hele stillin-

gen, men de indsatte infanteriangreb brød sammen med store tab til infanteri-ilden, specielt foran 4./90. På frem-

ragende måde udmærkede sig her Vizefeldwebel Busecke, Gefreiter Klaske og Füsilier Mecklenburg 4./90. Det-

te kompagni havde retableret forbindelse til Grenadier-Regiment 89, så der på baggrund af tilgåede meldinger til 

Hærgruppen kunne afgives melding om, at der igen var etableret en løst sammenhængende front i den befalede 

linje. 3./90 under Hptm. d.R. Klockmann, havde under angrebet været særligt hårdt ramt af artilleri. Også MG-
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ild slog ned i de stormende kompagnier fra Maisonnette-højen og tilføjede store tab. Fjendtlige hoved- og bryst-

mål kunne lægges under en virkningsfuld infanteriild, afstand omkring 5-600 meter. Under den faste ledelse af 

deres urokkelige fører satte 3./90 sig fast i et stenbrud med tre grupper. Den nordlige kant blev øjeblikkeligt 

indrettet til forsvar, og forbindelse etableret til III./89 via 4./90.  

Blandt Regimentets svære tab under stormen var også den afholdte Adjudant ved I./90, Oberleut-

nant/Dragoner 16, Stölting. Det dødelige skud ramte ham midt under angrebet ved siden af hans kommandør, 

Hptm. Frhr. v. Senden. Foruden mange tapre underofficerer og mænd, mistede 13./90 samtlige officerer. Lt.d.R. 

Brockmann blev såret kort før den fjendtlige grav og faldt i fangenskab. Lt.d.R. Hoppenrath blev i spidsen for 

kompagniet sat ud af spillet af et skud. Lt.d.R. Korff blev hårdt såret i kæben og styrtede om. Skyttelinjerne 

fortsatte hen over ham i det høje korn, og han blev til Regimentet meldt savnet. Først det reserve-regiment, der 

den 10./11. juli afløste os, fandt ham i kornet. På trods af et stort blodtab, og uden hjælp og mad efterladt på 

slagmarken, overlevede han, og kom sig igen på trods af den hårde medfart. Lt.d.R. Schwarting 3./90 udmærke-

de sig i begyndelsen af angrebet ved at søge forbindelse til Gren. Regt. 89. Efter at have overbragt en melding 

ved I./90 og på vej tilbage til sit kompagni, faldt han i det øde kraterområde. Alle forsøg på at finde ham, mis-

lykkedes. Først den 21. februar 1917 blev også denne tapre officer fundet. Foruden disse førere, faldt også man-

ge tapre underofficerer og mænd, som alle gamle kammerater til holde i ærefuld erindring. Da der omkring kl. 

0800 tilgik Major Söderström melding fra 6./90, at angrebshensigter var blevet observeret, der især syntes at 

bille ramme åbningen mellem 6./90 og 13./90, fik 5./90 i reserve ordre til at rykke frem i forreste linje. Kompag-

niet løste den vanskelige opgave ved på fremragende vis at udnytte enhver mulighed for dækning. Den første af 

to halvdelinger under Lt.d.R. Gehrckes koldblodige føring og støttet af den bageste halvdeling under Unteroffi-

zier Severin, nåede frem på højde med 6./90 og gravede sig her ned under ild, kun udrustet med små spader. 

Under en kort ildpause omkring kl. 13, bragte Lt.d.R. Schramm de sidste to delinger af 5./90 i stilling. 

Efter endnu en voldsom artilleri forberedelse angreb omkring kl. 16 tætte masser af sorte fra parken ved den 

slots artige gård, men blev skudt sammen og kom ikke igennem. Mange füsiliere 

r kravlede op af gravene for bedre at kunne ramme, og stod og skød stående skydning mod de sorte masser. 

Straks efter det mislykkede angreb startede trommeilden igen på fuld styrke. Omkring kl. 17 indsatte fransk-

mændene endnu et angreb. Også dette blev brutalt afvist. Et tredje angreb omkring kl. 18 mislykkedes også un-

der store tab, specielt til to godt placerede MG. Efter indsættelsen af 5./90 disponerede Regiment Söderström 

kun over 7./90 lige vest for vejkrydset og 8./90 lige øst herfor. På artilleristøtte kunne Regimentet ikke regne. 

Kun enkelte pjecer kunne endnu skyde. Da ved middagstid artilleri beskydningen også på venstre fløj øgedes til 

trommeild, havde Hptm. Frhr. v. Senden kastet de sidste reserver fra I./90 ind i kampen for at gøre den forreste 

linje så stærk som mulig. For yderligere at forstærke venstre fløj blev 7./90 under Lt. Friedrich Franz v. Huth 

stillet til disposition for Hptm. Frhr. v. Senden. Kompagniet rykkede frem til den lille skov omkring 900 meter 

nordvest for vejkrydset la Chapellette – Barleux, og led meget under artilleriilden. Den lille skov udgjorde eneste 

mulighed for at bringe reserver nogenlunde skjult frem i nærheden af forreste linje.  

Tabene under den intensive fjendtlige beskydning var store og stillede store krav til fører og soldaters nerver. 

Også på venstre fløj brød alle angreb sammen i forsvarsilden. Uden forplejning, uden vand i den varme juli sol 

var Füsiliererne presset sammen i nødtørftige skyttehuller, forsvarsløse mod det voldsomme artilleri, og delvist 

overladt til sig selv, og med synsfeltet spærret af det høje korn. De var et eksempel på, hvad tyske soldater, med 

tillid til deres førere, er i stand til at yde.  

Som den sidste reserve blev MG-delingen/90, der lå i beredskab i Ennemain, stillet til disposition for Regi-

ment Söderstöm. Den nåede frem sidst på eftermiddagen den 10. juli. For præcist at få fastlagt den linje, Regi-

mentet havde opnået, blev af Hptm. Frhr. v. Senden afsendt Lt.d.R. Schammer. Denne løste den vanskelige op-

gave under fjendtlig ild ved at kravle fra mand til mand. På grund af denne opklaring kunne Heeresgruppen 

modtage en præcis linjeføring.  

Sidst på eftermiddagen døde en kraftig artilleriild langsomt ud, uden dog helt at forstumme. Der blev øje-

blikkeligt rekvireret sanitets-hunde for at søge bevidstløse sårede i kornmarkerne, og nåede om aftenen frem. 

Desværre kunne hundene heller ikke anvendes i den mindskede artilleriild, så heller ikke dette middel til at finde 

de hårdt sårede, der ikke kunne gøre opmærksomme på sig selv. Sidst på aftenen tilgik melding om, at Regiment 

25 var å vej til afløsning af Regiment Söderstöm. Afløsningen fandt sted kl. 0300. Reserve-Regiment 25 kunne 

overtage en sammenhængende linje af skyttehuller og dele af en sammenhængende skyttegrav. Kompagnierne 

rykkede tilbage over Lamire Ferme – Mesnil – I./90 til Athies, II./90 til Ennemain. Udmattede af de umådelige 

anstrengelse og medtaget af den voldsomme, korte tidsperiode, drog ved solopgang den 11. juli de decimerede 

kompagnier knejsende og stolte tilbage til en kort pause i deres kvarterer. Så snart troppernes ankomst var meldt 

til Division, dukkede Generalleutnant v. Winckwitz op og udtalte til de brave Mecklenburgere fædrelandets tak. 
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Alle, der oplevede denne korte afgørende periode, vil fulde af stolthed tænke tilbage på den 10. juli, hvor Meck-

lenburger Füsiliere med svage kræfter blev indsat på et afgørende sted, og i storm og udholdenhed, ydede en 

forbilledlig indsat.  

Indsatsen den 10. juli ved Maisonnette havde også en indflydelse på den øvrige front. Den anspændte kamp-

situation fortsatte og ytrede sig hovedsageligt i en stigende indsats fra fjendtligt artilleri og minekastere. Tidligt 

på morgenen den 11. juli satte en heftig fjendtlig beskydning, og beredskabsområderne blev belagt med gas. 

Foran vores front kom angreb ikke til gennemførelse, mens de mod naboafsnit ikke fulgte til resultater. I den 

følgende tid gennemgik den fjendtlige aktivitet en mærkbar stigning. I sær Horgny slugten var mål for tungt 

fjendtligt artilleri. Den 13. juli blev III./90 afløst af II./90. I./90 rykkede i beredskab til Athies. Den 16. juli blev 

Regimentet tildelt MG-Scharafschützen-Trup 192, mens 120 mand personelerstatning ankom fra Rekrut-depotet. 

Den 17. juli kom I./90 i forreste linje, III./90 i beredskab. 

Den fjendtlige artilleri steg fra dag til dag, og vanskeliggjorde i betydelig grad forsyningen af tropperne med 

forplejning og byggemateriel, og etableringen af stillinger og forbindelsesveje. De fjendtlige fly, der siden be-

gyndelsen af indsatsen i stort antal fløj over afsnittet, blev dag for dag flere, og ydede en fortræffelig indsats for 

de fjendtlige batterier – og stadig øgedes ilden fra alle kalibre.  

 

Det store franske angreb 

20. juli 1916 

 

Den 20. juli begyndte – skjult af en tæt tåge, der forhindrede enhver brug af lyssignaler. Den fjendtlige ild 

voksede til en malende trommeild. I forreste linje stod 4./90 på højre fløj, 3./90 i midten og 1./90 på venstre fløj, 

mens 2./90 holdt anden linje besat. Efter tre timers trommeild angreb fjenden kl. 0800 frem mod Regimentets 

afsnit, men de angribende sorte Senegal-franskmænd brød sammen i den heltemodige modstand fra de tapre 

Füsiliere fra I./90. Uden hæmninger stormede dele af de brave Mecklenburgere selv frem, mens andre modtog 

angrebet med håndgranater og gevær, stående på brystværnet. De stod som en mur foran den betroede stilling. 

Ikke alene standsede de fjenden foran eget afsnit. I sandt kammeratskab assisterede 4./90 med håndgranatgrup-

per under rensningen af den indtrængte fjende i højre naboafsnit. Følgende beretning fra den sårede Lt. König til 

Hptm. Stephan, 4./90, beviser dette: 

 
Regm. Kommandostation, 20. juli 1916 

Efter livlig artilleriaktivitet og efterfølgende 3 timers trommeild, angreb fjenden, bestående af hvide og 

sorte franskmænd, omkring kl. 0800 i flere bølger. Fjenden blev øjeblikkeligt modtaget med en kraftig ild, fik 

med det samme store tab og kastede sig i en afstand af 50-75 m ned foran graven. Her blev de forstærket af to 

efterfølgende bølger. Alle angrebsbølger på vej op ad bakken blev modtaget af en livlig ild. Et forsøg på at 

trænge igennem vores pigtrådshindring brød sammen i vores ild. Underofficerer og mandskab, navnlig fra 2. 

og 3. Deling, har under forsvaret klaret sig strålende. De kravlede op på brystværnet og skød stående mod an-

griberne, som de også belagde med håndgranater. Herefter flygtede fjenden tilbage under store tab. På mel-

ding om, at fjenden var trængt ind ved nabokompagniet, sendte jeg to grupper fra 1. Deling til assistance.  

 

Kammerater fra I./90! Bær erindringen om den 20. juli 1916 med stolthed i jeres hjerter, og betragt denne dag 

som en æresdag for bataljonen.  

Efter at være blevet afløst af III./90 havde I. Bataljon den 22. juli i Ennemain den store ære og glæde at blive 

opsøgt af H.K.H. Storhertugen, der udtrykte sin taknemmelige anerkendelse for den fremragende indsats den 20. 

juli, som han formidlede i en tale til den forsamlede bataljon. Via 17. Inf.Div. lod Storhertugen følgende medde-

lelse bekendtgøre for samtlige medlemmer af de mecklenburgske troppeenheder: 

 
De hårde kampe de sidste dage har for tropperne ved Mit kontingent endnu en gang krævet de største an-

fordringer til tapperhed og mod. Af hele hjertet lykønsker Jeg derfor jeres fremragende holdning, der på så 

afgørende måde har bidraget til den samlede succes. Sammen med Jer beklager jeg dybt tabet af så mange 

tapre Füsiliere og kammerater, der indtil døden trofast gjorde deres pligt for fædrelandet. Jeg er stolt over Mi-

ne Mecklenburgske tropper, der som klipper i havet holdt fast mod den fjendtlige overmagts storm. Jeg takker 

af hjertet hver enkelt, som har deltaget i disse hårde kampe, for den endnu engang udvist troskab.  
 

I felten, den 22. juli 1916 
 

Friedrich Franz 
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Fuld af taknemmelighed berettede II./90 om den trofaste støtte fra søstervåbnet F.A. 24, der kun var gjort 

muligt gennem den utrættelige, uegennyttige indsats af forbindelsesofficerer. Den 24. juli blev den saksiske 

Jäger-Bataillon 12 underlagt Regimentet, og som den følgende dag afløste kampbataljonen i forreste linje, mens 

I./90 tik i beredskab langs landevejen.  

 

Hvil og uddannelse 

27. juli til 14. august 1916 

 

Den 27. juli begyndte den af Armee befalede afløsning af 17. Infanterie-Division gennem 1. Garde-Reserve-

Division. Uden I./90 nåede Regimentet Holnon vest for St. Quentin og den følgende dag Origny. I./90 blev den 

29. juli afløst af III./Res. 64 og med lastbiler fra Athies flyttet til Holnon, hvorfra den 30. juli til fods nåede Re-

gimentets indkvarteringer i Origny.  

40 km bag kampfronten tilbragte Kejser-füsilierne indtil den 14. august en velfortjent hvileperiode efter de 

voldsomme anstrengelser de sidste uger. Rekreation og uddannelse gik i denne periode hånd i hånd. Den 2. au-

gust var Regimentet samlet til feltgudstjeneste. Regimentskommandøren erindrede med nogle få velvalgte ord 

om de med ære overståede kampe, hvorunder alle dele af Regimentet havde udmærket sig. Feltpræst Karsten 

erindrede om den nu gennemlevede to års krigstid; han erindrede i tilbageblik de heldmodige sønner fra Meck-

lenburg, deres aldrig forsagende standhaftige pligttroskab, til ære for såvel de levende som de til døden trofaste. 

Divisions- og korpskommandører udtale på andre dage deres højeste anerkendelse til Kejser-Regimentet for 

indsatsen de sidste tid. Divisionskommandøren, Generalleutnant v. Minckwitz, mente i sin tale: 

 
Jeg kommer selv fra Nordtyskland og ved, hvad det vil sige, når et skib har en læk. En sådan læk havde 

Vestfronten ved Péronne, og denne læk har I med jeres indsat proppet til igen. 

 

Af Regimentskommandøren blev der fordelt udmærkelser til officerer, underofficerer og mandskab.  

Et kommando fra Regimentet blev sendt til Liège, hvor det den 5. august ved Mecklenburg mindesmærket på 

heltekirkegården i Rhées med kammeratskabelig ære nedlagde en krans. I Origny blev der på dagen for stormen 

på Liège indbudt til en mindehøjtidelighed. Erstatningsmandskab lukkede de opståede huller. Kvartererne var 

gode; den tilstrækkelige forplejning suppleredes af velkomne lokale indkøb, æg og mælk. Erfaringerne fra 

Somme-kampene fandt deres anvendelse i uddannelsen. Med et Pionerkommando blev kompagnierne uddannet i 

samvirket med flammekastere, der i sær under kampene ved Verdun havde bevist deres værdi. I Poix-sur-Oise 

blev der for granatkaster-delingerne gennemført skarpskydninger. Inspektioner af de enkelte kompagnier fandt 

sted i håndgranatkamp, angrebskamp og storm på skyttegravssystemer under medvirken af flammekastere og 

afsluttede hermed uddannelsesperioden, hvor erstatningspersonellet var blevet gjort fortroligt med de indhøstede 

kamperfaringer. Regimentet havde samlet kræfter til fornyet indsættelse. Nerverne var bragt i ro og musklerne 

trænede da den 14. august befalingen indløb til fornyet indsættelse på den gamle kampfront.  

 

Om formiddagen den 15. august forlod bataljonerne under klingende spil de steder, hvor de havde nydt roen, 

og marcherede til omegnen af St. Quentin. Regimentsstaben nåede Remancourt, I./90 Omissy, Remancourt og 

Lesdine, II./90 Holnon, III/90 Fayet. Mens I./90 beholdt sine indkvarteringer til den 17. august, kom Reg.Stab. 

den 16. til Vermand, III./90 til Vendelles og den følgende dag til Holnon.  II./90 gik den 17. august, III./90 den 

18. og I./90 den 19. august i bivuak mellem Devise og Athies. Den 19. august nåede III./90 Ennemain. Om nat-

ten 18./19. og 19./20. august afløste Regimentet Reserve-Infanterie-Regiment 64 i den gamle stilling fra første 

indsættelse. II./90 kom i forreste linje, III./90 i beredskab syd for Villers-Cardonnel, mens I./90 som Divisions-

reserve forblev i Ennemain. Den 20. august rykkede Regimentsstaben fra Ennemain til Briost, hvor den kl. 0400 

overtog kommandoen over Afsnit H. Füsiliererne stod nu igen i de velbekendte stillinger, som de med så stor 

tapperhed i juli dagene havde forsvaret og fastholdt. Kun på venstre fløj var der, mens vi var borte, sket foran-

dringer. Den oprindelige stilling havde franskmændene erobret – og en ny måtte bygges. Mod højre måtte Regi-

mentet udvide med et kompagniafsnit, hvorefter 5 kompagnier var indsat i første linje. Om natten 21./22. august 

overtog 18. Inf.Div. det venstre afsnit, så kompagniet herfra kunne flyttes til højre.  

Dagene 22. til 27. august forløb forholdsvis rolig. Den fjendtlige artilleriaktivitet begrænsede sig mest til 

spredte overfald med lettere kalibre mod forreste grav, beredskabsområdet og Horgnuy-slugten, hvorimod den 

fjendtlige aktivitet i luften stadig var omfattende. Hvor velkommen den begrænsede beskydning end var i relati-

on til udbygning og indretning af stillingen, så bredte der sig en uhyggelig følelse hos de erfarne Somme-
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kæmpere om, at der blev forberedt begivenheder, der ville stille Regimentets troskab og standhaftighed på nye 

prøver. Et varsel var beskydningen med de lette kalibre, der for de »uerfarne« lød harmløs, men som ind i mel-

lem blev brudt af middeltunge og tunge kalibre. De fjendtlige fly, der kredsede i luften, sammen med lænkebal-

lonerne i horisonten, tydede i retning af, at ethvert mål blev fastlagt og artilleriet indskudt. – Det var stilhed før 

stormen, som med et tordenbrag ville blive udløst, når tidspunktet efter fjendens opfattelse var kommet. Det ville 

komme med en hørt voldsomhed, som fra en ildsprudlende fortids uhyre og med en grusom ødelæggelseskraft, 

der ville drukne brølet fra egne forsvarsvåben, og som ville anspænde nerverne og slide i viljekraften: »At være 

eller ikke være!« 

I løbet af natten 25./26. august blev II./90 afløst i stillingen af I. og III./90. Regimentets afsnit delte sig i to 

underafsnit H.1 med III./90 og H.2 med I./90. Afløsningen indenfor disse underafsnit blev i den følgende tid 

gennemført internt i bataljonerne. Man bør være særlig opmærksom på disse forholdsregler for blot tilnærmel-

sesvis at kunne vurderer den gevaldige præstation de følgende dage.  

 

Det engelske storangreb ved Belloy-en-Santerre 

28. august til 4. september 1916 

 

Den 28. august startede en systematisk beskydning af afsnittet med tung og lettere kalibre, der fortsatte uden 

afbrydelse nat og dag, og inddrog alle dele af besætningen i dens ødelæggende virkning. Stillingerne blev øde-

lagte og tabene steg. Mens besætningen i Underafsnit H.1 besætningen kunne afløses af den i Ennemain udhvi-

lede II./90, måtte den i Afsnit H.2 holde ud gennem alle de overordentlige voldsomme dage, uden at der kom en 

mulighed for at afløse de medtagne enheder med friske. På den måde var det kun muligt at skifte kompagnierne 

mellem den forreste grav og dem, der som underafsnitsbesætning bemandede 2. linje. Da alle disse kompagnier 

uden undtagelse led under den uophørlige, kraftige artilleri- og mineild, var der ikke tale om en kampkraftig 

forstærkning. Føringen forsøgte at gøre alt, for at skaffe hjælp, men tung om hjerte måtte man i første omgang 

indse, at de var ude af stand til at sende tilstrækkelig hjælp, da friske forstærkninger endnu ikke stod til rådighed.  

Den 1. september var der i Afsnit H indsat følgende: H.1: 7. Komp. på højre fløj, til venstre herfor 5./90. I 

H.2: 4. og 2./90, sidstnævnte som venstre fløjkompagni i Regimentsafsnittet. I mellemstillingen for Horgny var 

H.1 besat med ⅓ af 6./90 og H.2 af ⅓ 3./90. Ved kommandostationen for H.1 ved landevejen lå 8. og ⅔ af 6./90, 

Mens der i H.2 ved Horgny-slugten lå 1./90 og 13./90 ved banedæmningen. I de følgende dage og nætter frem til 

den 3. september lå en kraftig artilleri- og mineild af alle kalibre mod stillingen og de bagved liggende områder. 

Det stillede de brave Füsiliere overfor udfordringer, ingen tidligere havde oplevet. Skyttegrave var ødelagte og 

der var ikke længere tale om en stilling. Besætningen krøb sammen i stumper af grav og granatkratere, udmattet 

til det yderste. Begravede blev forsøgt befriet, sårede efter muligheder forsøgt erstattet af forstærkninger. Gen-

forsyningen med forplejning og materiel gik i stå. Transporterne blev på det nærmeste gjort umulige af den uop-

hørlige fjendtlige beskydning. Mangen en brav füsilier mistede livet under forsøgte på at hente og bringe det 

mest nødvendigste i udøvelsen af den kammeratlige pligt. Førere led med blødende hjerte i bevidstheden om, 

hvor hårdt de heltemodige tropper led. De gjorde alt, for at skaffe den nødvendige hjælp, men kunne kun trøste: 

det kan lade sig gøre endnu – men hjælpen VIL komme - »hold ud i mens stormen raser!« – Hvor tit havde den-

ne linje ikke været sunget af friske struber - jer heltemodige skare, der nu bittert måtte bevise det med revnede 

læber og tørre struber, omgivet af død og ødelæggelse! 

Nedenstående melding til kommandøren for Underafsnit H.2 giver en troværdigt billede af de usigelige lidel-

ser og tålmodighed, der omgav denne trofast udholdende helteskare: 

 
Melding fra Leutnant König, Komp.-fører 4./90 fra 3. september 1916 

Ønsker at meddele Hr. Hauptmann hvad jeg har gået meddelt af Lt. Albrecht, og jeg selv har set.  

Den forreste grav er næsten fuldstændig jævnet, dækninger er hver aften sammenskudte og sammenstyr-

tede. næsten alle grupper i forreste linje har allerede været begravede, så folkene med hensyn til deres nerver 

har været stærkt belastede. Lt. Albrecht melder mig, at folk såvel under arbejde som på post, ganske enkelt er 

faldet om og i søvn, og bemærkede overhovedet ikke, at folk fra deres gruppe fjernede deres geværer og gas-

maske. 

Tilstanden hos folk i anden linje er tilsvarende. Jeg anset en afløsning for tvingende nødvendig. 
 

(sign.) König.  
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Melding fra Leutnant Schammer 1./90 til I. Bataillon, 3. 9. 16 kl. 23 

Efter melding fra Lt. Mordhorst anmoder jeg Hr. Hauptmann højst ærbødigt om hvis på nogen måde mu-

ligt, at afløse Deling Mordhorst i morgen aften 4./5. 9. Folkene er af de frygtelige anstrengelser fysisk og 

psykisk så medtaget, da det er umuligt at medregne dem som ubetinget pålidelig besætning i afsnittet.  

De to øvrige delinger er ikke så kraftigt medtaget af den kraftige artilleri- og mineild, og endnu kampdue-

lige.  

(sign.) Schammer 

 

Den 4. september gryede, regnfuld og grå. Som den forgangne nat lå fra det første morgengry en voldsom ar-

tilleri- og mineild af alle kalibre uden afbrydelser mod stillingen og det bagved liggende område. Fysisk og psy-

kisk mørbanket af den daglange beskydning holdt besætningen ud med en beundringsværdig, heltemodig udhol-

denhed, uanset hvor meget deres række blev decimeret. Det stadige råb om forstærkninger forblev ubesvaret. De 

stadig mere indtrængende krav om afløsning kunne ikke efterkommes, da de rekvirerede forstærkninger endnu 

ikke var ankommet. De disponible rester af Regimentet måtte holdes samlet for på det afgørende tidspunkt at 

kunne indsættes, hvor de fortsatte kamphandlinger udgjorde den største fare. Omkring middagstid indløb neden-

stående melding fra venstre fløjkompagni i H.2 til kommandøren for dette underafsnit: 

 
Melding fra Leutnant Zimmermann 2./90 til I./90 kommandostation, 4. 9. 16 

Efter præcis observation trækker 86’erne deres stillinger og trækker sig tilbage. Hvor langt, kan ikke fast-

slås herfra. En fjendtlig fremrykning til venstre endnu ikke observeret. For at forebygge en omgåelse af min 

venstre fløj anmoder jeg om, at 1./90 i artilleri-stillingen underrettes, så den holdes skarp opmærksomhed og 

kan holde sig parate.  

Hos os kraftig ild med middeltunge og tunge kalibre mod forreste stilling og spredt ild mod anden linje. 

Jeg forventer også her et angreb. 

(Sign.) Zimmermann.  
 

 

Egen observation og melding fra udsendt patrulje klargjorde opfattelsen: 

 
Melding til Inf.Regt. 90 

Fjenden trængt ind i K frem til K.3 (britisk grav). I/86 fastholder mellemstilling. Tilslutning til venstre til 

III./86. Mellem 86 og 90 frit område, 1-2 km. Anmoder om indtegning af 90 stillinger på vedlagte skitse. For-

stærkninger til 86 meddelt. Hensigt at anvende disse til modangreb. Situation ved Regt. 31 ukendt.  

(Sign.) Graf Blücher 

 

Den yderste fare var til stede. Det drejede sig nu om rettidigt at sikre venstre fløj for at forebygge, at et 

fjendtligt angreb rullede Regimentets afsnit op. Tyngdepunktet i kampen lå på denne venstre fløj. Underafsnits 

kommandøren befalede 1./90 til at placerer en deling bag venstre fløj i den forreste mellemlinje, organiseret mod 

venstre, så den som bagstop for forreste stilling kunne virke flankerende mod et fjendtligt angreb mod venstre. 

Fra kompagniet blev en deling under Lt.d.R. Rugenstein sendt afsendt. Bag denne deling, også med front mod 

venstre, gik 2 MG fra 1. MGK under Lt.d.R. Hüpeden i stilling til venstre foran mellemstilllingen. Resten af 

1./90 blev holdt i beredskab, for efter angreb at kunne indsættes som forstærkning af forreste linje.  

Det forventede angreb begyndte kl. 15 med stærke kræfter langs hele 17. 0g 18. Inf.Div. afsnit. Det lykkedes 

fjenden at løbe første og anden linje i Afsnit H.1 og højre halvdel af 2. linje i H.2 over ende. Takket være de 

trufne forholdsregler på venstre fløj lykkedes det de her indsatte dele af 2./90 og enkelte minekastere under 

Lt.d.R. Zimmermann, fører for 2./90, i en heltemodig forsvarskamp at fastholde en del af anden linje, hvor den 

ved romervejen støde sammen med minekaster-graven. De tætte fjendtlige bølger og kolonner, der i naboafsnit K 

rykkede frem mod Berny, blev under store tab tvunget til at indstille angrebet på grund af den træfsikre ild fra 

begge MG. Lt.d.R. Hüpeden var her aktiv med stor dygtighed. Det var takket være hans og hans folks tapre ind-

sats, at fjendens farlige fremrykning på vore flanke blev standset. Som overalt blev der også her udvist et urok-

keligt mod. Efter at et gevær var sat ud af drift, fordi besætningen enten var faldet eller såret, betjente den urok-

kelige officer selv det andet gevær, indtil også dette blev ødelagt af en fuldtræffer, og han selv såredes. Samme 

uforbeholdne anerkendelse gælder også Deling Rugenstein, som betalte deres trofaste pligtfølelse med heltedø-

den for dens fører og den største del af mandskabet.  

På højre fløj af H.1 forsøgte 7./90, efter at have mistet deres grav, fra anden grav at generobre stillingen ved 

et fremstød. Dette mislykkede på grund af kompagniets decimerede tilstand. 5., 4. og 2./90 var næsten totalt 
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revet op, kun enkelte folk samledes i mellemstillingen, mens Lt. Zimmermann med sine trofaste folk holdt stand, 

og i den vanskelige situation forhindrede fjenden flankeangreb mod Regimentsafsnittet.  

6. og 8./90, der som underafsnitsreserve for H.1 stod klar, iværksatte et modangreb. Resterne af 1./90 i H.2 

blev med det samme sendt frem som forstærkning af Minekaster-graven, mens 3./90 blev trukket frem fra bered-

skabet for at besætte mellemstillingen og sikring mod det ubesatte naboafsnit. Da alle underafsnittenes reserver 

var indsatte, blev der til hver stillet en deling af den tilbageblevne 13./90 til disposition, mens kompagniets 3 og 

sidste deling blev ved Regimentet som eneste reserve. Omkring kl. 18 var situationen i Afsnit H som følger: 

Fjenden havde erobret vores 1. og 2. linje, og lå desuden med mindre grupper spredt over området øst for den 

erobrede del af stillingen. I./90 fastholdt den gamle 2. linje, den såkaldte Minekaster-grav i venstre del af afsnit-

tet, og lå med de resterende kræfter skråt fra venstre fløj mod venstre delvist i nabodivisionens Afsnit K for at 

forhindre en omgåelse af fløjen. Fordelingen af II./90 fremgår af nedenstående melding:  

 
Melding fra II/90 fra 4.9.16 kl. 1825 til Füs. Reg. 90. 

Situationen er efter tilgåede meldinger fra 6/90 og 8/90 som følger: 

Svage rester af 6/90 ligger ved Romervejen ved II/90 nye kommandostation. Enkelte grupper nord for 

landevejen med front mod nordvest. 8/90 ligger med to delinger omkring 50 meter nord for Romervejen med 

front mod nordvest, en deling ved Romervejen ved den nye H.2 kommandostation.  

Fjenden ligger tilsyneladende i sænkningen omkring 500 meter øst for vores tidligere K.2-linje. Forbin-

delse til Reg. 75 endnu ikke genoprettet. 

Foregående befaling kunne ikke udføres. 

Jeg har til hensigt i første omgang at lade kompagnierne forblive i angivne stillinger, ved mørkefald at 

forbedre fronten. Batl.-Stab og en deling 13/90 i mellemstilling, 500 meter syd for underafsnitsgrænsen 

H.1/H.2. 

(Sign.) v. Plessen 

 

Som det blev mørkt rykkede resterne af 6./ og 8./90 frem og gravede sig ned med venstre fløj ud for mid-

ten af det store skovstykke vest for Villers-Carbonnel langs markvejen mod Barleux. På befaling fra Brigaden 

blev III./90 og en deling fra 1. MGK alarmeret i Ennemain og stillet til disposition for afsnittet.  

Melding fra Leutnant v. Asmuth, Bataljons-Adjudant III/90 fra 4.9.16 kl. 1745 

III. Bataillon og 1 Deling, 1. MGK marcherede over Jalvy-Epenancourt til banedæmningen (støttet af 

transportkompagniet) og indtog her stilling. Bataljonen inklusiv deling af 1. MGK på befaling fra Brigade di-

sponibel for Regimentet.  

Gefr. Müller og Rutenberg overdrager Regimentets befaling. 11/90 skal kl. 1740 afgå. Kompagnierne 

følger i afstande på 10 minutter. 

A.B. 

(Sign.) v. Asmuth 

 

9. og 11/90 kom i beredskabsstilling, 10. og 12./90 i stillingen ved banelinjen. Kompagnierne forsynede sig 

her rigeligt med håndgranater og ammunition i regimentets pionerpark i Bois-Sorel. 3./Pi.Btl. 9, som med en 

deling var underlagt II./90 lå med en deling som sikkerhedsbesætning i beredskabsstillingen. Resten i Bois-Sorel 

sørgede for fremskaffelsen af håndgranater, lysammunition osv. 18. Inf.Div. blev underrettet gennem følgende 

melding om den yderst farlige situation på vores venstre fløj: 

 
Den til Leutnant Burseg. 3./F.A. 9, kl. 2050 dikterede befaling 

Da Reg. 86 er gået tilbage lodret mod syd, er der opstået et stort hul mellem 18. og 17. I. D, som venstre-

fløj af Batl. Senden trods store tab forgæves har forsøgt at udfylde, og under forsøget er kommet udenfor eget 

Regimentsafsnit. Bataljonen har ordre til med det til i aften fastsatte modangreb igen at søge tilslutning mod 

højre. Om medvirken fra 18. I.D. på deres yderste højre fløj gennem indsættelse af forstærkninger anmodes 

indtrængende, da sådanne her ikke længere er til rådighed.  
 

(Sign.) Söderstöm 

 

Efter nedenstående afsnitsbefaling begyndte den 5. 9. kl. 0100 et modangreb: 

 
Afsnitsbefaling fra 4.6 16. Skriftlig til alle tjenestesteder 

1.  11./90 stilles til disposition for Batl. Plessen til forstærkning af denne. 

2.  Bataillon Plessen hat ordre til med venstre fløj at rykke frem med venstre fløj ved det store skovstykke 

vest for Villers-Carbonnel og frontalt at generobre sin tabte stilling. 
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3.  10. og 12. Komp. skal fra Afsnit G flankerende rykke frem mod den tabte stilling. Begge disse kompag-

nier sættes under kommando af Hauptmann Gaspari, Reg. 75, med hvem Hauptmann v. Plessen sætter sig 

i direkte kontakt.  

4.  Det præcise angrebstidspunkt befales særskilt. 

5.  Artilleriet lægge stærk spærreskydning over vores gamle 1. og 2. grav, med start på angreb, spærreild som 

tidligere.  

6. Batl. Senden søger tilslutning til Batl. Plessen, hvis venstre fløj på nuværende tidspunkt er på højde med 

mellemstillingen på Romervejen. Når den fysiske adskillelse mellem venstre fløj af Batls. Senden og den 

højre fløj af Reg. 86, som skulle ligge halvvejs på vejen Horgny-Verny, når Batl. Senden forlader dens 

gamle stillinger, bliver for stor, skal bataljonen fastholde forbindelsen med højre fløj af 86 gennem udstil-

ling af underofficersposter o. lign. indtil anmodede forstærkninger tilgår.  

7.  Den gamle stilling skal ubetinget genvindes og ske med forbindelsen til Batl. Plessen. 

8.  9/90 og 2 M.G. fra reserven stilles til disposition for Batl. Senden. 

 
I.A.d.R.K. 

(Sign.) Söderström 

 

Modangreb 

5. til 6. september 1916 

 

I den regnfulde, triste nat rykkede 11./90 frem i H.1 og 9./90 i H.2, rykkede frem over 3. linje bestående af 

skyttehuller, og nåede gennem den franske spærreild indtil 50 meter foran den gamle 2. linje, hvor angrebet blev 

mødt af en heftig geværild. Mens 11./90 ikke kunne komme længere frem, trængte 9./90 under Lt.d.R. Widow 

ind i den gamle 2. linie på højre fløj af H.2, men måtte så igen vige for den fjendtlige overmagt. På grund af den 

silende regn og jordens bundløse karakter kunne 10. og 12./90 først kl. 0430 påbegynde angrebet. Med håndgra-

nater kastede de fjenden tilbage på højre fløj af 1. linje og en del af 2. Linje i H.1, og fastholdt efterfølgende 

denne stilling trods modangreb, hvorunder føreren for 12./90, Oberleutnant Leyn specielt udmærkede sig gen-

nem indsigt og tapperhed. Selvom han var såret i hovedet, forblev han ved sit kompagni som et lysende forbille-

de for sine füsiliere. 9./90 forblev som forstærkning i underafsnit H.2. 11./90 samlede sig i beredskab syd for 

Villers-Carbonnel, hvor den blev reserve for afsnittet. På grund af vore aktiviteter blev den fjendtlige artilleris 

aktiviteter udløst. Hele dagen lå en kraftig artilleriild over hele afsnittet og forstærkede sig ved middagstid til en 

trommeild fra alle kalibre. Et fjendtligt angreb først på eftermiddagen blev standset af en øjeblikkelig indsat egen 

spærreskydning. 6 MG ankom som forstærkning fra Regt. 75, hvoraf 3 som reserve blev placeret i beredskabs-

stillingen, mens de øvrige placeredes langs banelinjen. Kl. 1730 ankom en officer med 75 mand fra Regimentet i 

Ennemain og blev underlagt 11./90.  

Endeligt om aftenen den 5. september kom nyheden, at besætningen i H.2 i løbet af den følgende nat skulle 

afløses. I 12 dage havde den under de uden pause holdt ud under de værst tænkelige kampforhold. Selvom de 

også måtte efterlade en del af den forreste stilling til fjenden, havde de dog her på det mest truede punkt stået fast 

som trofaste Kejser-Füsiliere. I de tidligere morgentimer den 6. september blev I./90 afløst af III/51 og trukket 

tilbage til Ennemain. Undervejs hertil mistede den en af sine dygtigste officerer, fører for  3./90, Hptm.d.R. 

Klockmann, kendt af sine folk som »Papa Klockmann«. Han døde på vej til lazaret af de sår, han havde fået af 

sprængstykker fra en granat, der slog ned bag fronten.  

Om etableringen af en stafet-kæde til den forreste linje, fortæller Unteroffizier d.R. Schoof, 12./90, i sin dag-

bog: 

 
Tidligt på morgenen den 6. september fik jeg til opgave at sammensætte grupper af de forsprængte dele af 

II. Batl., der havde samlet sig i beredskabsstillingen. Lt.d.R. Lüth, som om formiddagen ankom til stillingen, 

overtog kommandoen over grupperne, som i løbet af dagen fik til opgave at oprette en stafet-kæde mellem 

beredskabsstillingen og fronten. Udstillingen af stafetposterne var meget vanskelig over det stærkt beskudte 

område. Der opstod hurtigt tab. Til min stafet-post hørte Füsilier Kruse, Brandt II og Landsturmmann Bode. 

Posten lå i starten bag en bakke, hvor vi imidlertid ikke kunne opholde os på grund af den kraftige artilleriild. 

Vi gik derfor omkring 100 meter tilbage til et stykke skyttegrav, hvor vi fandt en beskeden dækning beståen-

de af 3 tunnelrammer og måske ½ meter overdækning. Hele dagen og langt ind i natten lå kraftig artilleriild 

over området, så vi hvert øjeblik måtte være indstillet på at blive levende begravet.  

 

Den 6. september angreb fjenden i tætte formationer nabodivisionen til venstre. Et angreb på H.2 afsnittet 

blev afsnit med infanteri- og MG-ild. Om natten 6./7. september blev besætningen på H.1 afløst af III./RIR 69. 
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Med 10., 12. og 113/90 rykkede II. Batl. efter afløsning til Ennemain. 11./90 kom som reserve til afsnittet ved 

jernbanedæmningen. MG-Scharfschützen-Trup 75 afløste regimentets våben i Underafsnit H.2. Regimentets 

afsnit blev også den 7. september med uformindsket styrke beskudt. Om eftermiddagen blev der rettet et angreb 

mod venstre nabo-division, som truede venstre fløj af Regimentet. 

 
Melding fra II./90 fra 6.9.16 kl. 1820 til Füs.Reg. 90 

Af meldinger fra 3. Linje er fjenden efter en kort artilleriforberedelse angrebet højre fløj af H.1 og største 

delen af G. Omkring 1620. 

Fjenden synes afvist, da fjenden på ny beskyder vore grave.  

Fjendtlige fly i stort antal. 

Artilleri- og mineild mindskes. 

Øjenforbindelse med K.3 linjen fra H.2 genoprettet. Om H.1 1. og 2. Linje foreligger endnu ingen mel-

dinger.  

(Sign.) v. Plessen 

 

Tre MG fra Regt. 75 blev derfor fra beredskab indsat til sikring af venstre flanke. Unteroffizier Kelling 

13/90, indsats må ikke glemmes. Selvom han først den 7. 9. om formiddagen var sluppet ud af elendigheden, 

meldte han sig allerede samme aften frivillige til at bjærge liget af den få dage før faldne Lt.d.R. Bahn. Med 

hjælp fra flere füsiliere lykkedes dette. Alle deltagere nåede uskadte tilbage til Ennemain.  

Den 8. september blev med følgende befaling iværksat et modangreb til generobring af 2. linje: 

 
Afsnitsbefaling fra 7. 9. 16. 

1. Underafsnit H.2 sætter sig om natten fra 7./8. d.m. sig igen i besiddelse af den tabte del af 2. Linje, så lin-

jen i hele Afsnit H igen er gennemgående. 

2. Operationen ledes af fører for Underafsnit H.2. 

3. Artilleri beskyder i roligt tempo i løbet af eftermiddagen den af fjenden besatte grav i Afsnit H.2, og assi-

sterer oprationen efter anvisninger fra kommandøren for Uunderafsnit H.2.  

 Underunder skal det iagttages, at artilleriet først indsætter deres ild fra det øjeblik, flammekasterne indsæt-

tes, og herefter lægger spærreild foran hele Afsnit H for at beskytte rensningen graven (Div.Bef. fra 6.9. – I 

6948 Hemmelig). 

4. Indsættelsen af flammekastere under rensning af den erobrede grav skal, hvor det overhovedet er muligt, 

ske fra begge sider.  

 Underafsnit H.1 skal sørge for at venstre fløj af den gamle 2. linje i H.2 ubetinget er på vore hænder, og at 

de herfra indsatte flammekastere kan virke. To delinger fra Underafsnit H.1 følger stormtrop og flammeka-

stere i Underafsnit H.2 med 100 meters afstand, må under ingen omstændigheder miste kontakten, og be-

sætter øjeblikkeligt den generobrede grav med forbindelse til venstre fløj af Underafsnit H.1 uden hensyn-

tagen til underafsnitsgrænsen, der senere kan retableres.  

5. Minekastere indskyder sig på anvisning fra deres førere flankerende mod den grav, der skal erobres, og 

lægger under tilbageerobringen spærreild på den fjendtlige side af den aktuelle grav. 

6. 3./Pi.B. 9 stiller 4 grupper og 2 sektioner til disposition for Underafsnit H.2 i forbindelse med operationen. 

Begge sektioner skal udrustes med rigelige håndgranater, sandsække og lange graveredskaber. Melding af 

begge sektioner i aften kl. 21 til 10./51. Beredskab syd for Villers-Carbonnel. 

7. Start på operation den 8. d.m. kl. 0600. Den synkroniserede urtid udgives af Regiment. 

8. Kendeord for alle enheder »Kaiser Wilhelm«. 

9. Underafsnittet skal løbende underrettet Regimentet om forløbet af operationen. 
 

Skriftlig: til H.1 (H.1 underretter minekastere og forbindelsesofficer til feltartilleriet). 

Dikteret: til H.2, III/90, 3./Pi.B. 9, Forbindelsesofficer tungt artilleri. 
 

I.A. d. R.K. 

(Sign.) Söderström 

 

Modangrebet fra H.1 mislykkedes, da delingerne gik vild i mørket.  

Angrebet i H.2 havde indledningsvis succes. Flammekasterne kom i aktivitet og de efterfølgende enheder 

rensede en del af den fjendtlig besatte linje, men måtte igen vige overfor et voldsomt modstød, og kunne kun 

fastholde en del af den erobrede stilling, som blokeredes mod fjenden og udbyggedes som sappe.  
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Melding fra Inf.Regt. 369 (Afsnit K) af 8. 9. 16. 

Til kommandør Afsnit H. 

Højre fløj af Afsnit K er besat med enkelte poster i skyttehuller. I aften vil højre kompagni med en patrul-

je søge forbindelse med venstre fløj af Afsnit H, og her opretholde en fast forbindelse. 

(Sign.) Bleyhoeffer 

Major og Regimentskommandør 

 

 
Melding til Kommandøren for Afsnit K 

Venstre fløj af Afsnit H forreste linje ligger endnu langs Romervejen, hvor vejen Belloy-Horgny skære 

den. Stedet på Romervejen er nu afmærket med et stort rød/hvid flag.  

Afsnit H opstiller en stående forbindelsespatrulje ved højre fløjmand af Afsnit K for konstant at holde 

forbindelsen. Denne patrulje vil fortsætte med at bestå indtil tilslutning på venstre fløj af Afsnit H reelt er op-

nået.  

Regimentet har til hensigt i aften kl. 2130 at gennemfører en operation indenfor Regimentets afsnit. 

(Sign.) Söderström 

 

Som følge af angrebet var formiddagen urolig. Specielt led vores artilleri og det bageste terræn under den 

fjendtlige beskydning. Venstre fløj af vores afsnit blev markeret af et rød/hvidt gravflag, og der bliver endelige 

opnået forbindelse til venstre naboregiment. Et nyt forsøg sidst på aftenen på at generobre den gamle linje var 

uden resultat.  

 

Modangreb 

9. til 10. september 1916 

 

Den følgende dag, 9. september, blev hele afsnittet hen mod aften angrebet af stærke kræfter efter en heftig 

ildforberedelse. Indbrud i stillingen blev kastet ud igen i håndgranatkamp og modstød. Stillingen forblev på 

forsvarets hænder.  

I mellemtiden var de dele af Regimentet, der var blevet samlet i Ennemain, blevet reorganiseret, havde fået 

suppleret udrustningen og fået mulighed for at komme en smule til kræfter efter de uhyre anstrengelser og præ-

stationer gennem den sidste tid. Den 9. september tilgik befaling om angreb den 10. september, der medførte en 

øjeblikkelig afmarch. Den nødvendige nyinddeling blev gennemført og frivillige håndgranatgrupper opstillet.  

 
Afsnits- og Regiments Befaling af 9. 9. 1916. 

1.  I nat gennemføres endnu et angreb til generobring af den tabte gravstykke mellem Underafsnit H.1 og H.2.  

2. Angrebet gennemføres af dele af Füs.Regt 90 i forbindelse med flammekastere og pionerer. 

   Angrebet bliver fra nord ledet af Hauptmann v. Reibnitz (Kommandostation for kommandøren for 

H.1). Til disposition står 9. og 11. Kompanie, 5 flammekastere og 2 grupper pionerer; af dele af hans sam-

lede bataljon, inklusiv kompagnier i Ennemain, skal Hauptmann v. Reibnitz opstille en frivillig håndgra-

natenhed under ledelse af en officer. 

   Angrebet fra syd ledes af Hauptmann v. Senden (Kommandostation H.2 Horgny). Til disposition står 

2 kompagnier fra egen bataljon fra Ennemain, 4 flammekastere, 2 gruppe pionerer; yderligere skal han af 

dele af egen bataljon opstille en frivillig håndgranatenhed. 

   Angrebet begynder 10. 9. 16 kl. 0600. Ure udleveres af Regiment. Begge førere, Hauptmann Frhr. v. 

Senden og Hauptmann Frhr. v. Reibnitz skal omgående melde sig ved Regimentets kommandostation syd 

for Villers.  

3. Artilleri (let og tung) begynder en rolig spærreskydning den 10. 9. kl. 0600 foran hele Afsnit H. 

4. 3./Pi.B. 9 stiller hver u.a. 2 grupper til disposition. Den for Afsnit Reibnitz bestemte gruppe melder sig ved 

Banedæmningen til Kompagnifører 11./90, og den for H.2 bestemte gruppe er direkte underlagt Haupt-

mann v. Senden. 

5. De 5 flammekastere til Gruppe Reibnitz befinder sig i Happlincourt, og tilkaldes og indsættes direkte af 

denne.  

De 4 øvrige flammekastere støder ved afmarch til I./90 og indsættes af Hauptmann v. Senden. 

6. De i underafsnittene befindende bataljoner III/69 (H.1) og III/51 (H.2) skal holde deres stillinger og støtte 

angrebet ved fremskaffelse af sandsække, håndgranater og pigtrådshindringer efter nærmere aftale med 

Hauptmann v. Senden og Hauptmann v. Reibnitz. De udstiller stafetter frem til forreste grave, hvorigennem 

en regelmæssig befalingsformidling ubetinget kan gennemføres. 

7. Alle i Underafsnit ikke indsatte dele står til disposition for disse som reserver.  
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   Som reserve for Regimentet rykker 13./90 frem til banedæmningen, hvor den skal være ankommet kl. 

0400.  

   II/90 holder sig den 10. 9. fra kl. 0600 marchklar. 

8. I tilfælde af et udfald af flammekastere, skal angrebet gennemføres med håndgranater. Den tabte del af 

graven skal generobres af Füs.-Regimentet og fastholdes uden hensyntagen til afsnitsgrænser, der i løbet af 

den følgende dag igen kan fastlægges. De angribende kompagnier underlægges efter generobring af stilling 

de respektive underafsnitskommandører.  

9. Kendeord: »Kaiser Wilhelm«. 

I.A.d.R.K. 

(Sign.) Söderström, Major. 

 

Angrebet næste morgen førte heller ikke denne gang til det ønskede resultat, da de 10 flammekastere for de 

flestes vedkommende svigtede. I Underafsnit H.1 lykkedes det 9. og 11/90 at nå et stykke af den gamle linje på 

omkring 200 meter, men måtte imidlertid igen vige for et af overlegne styrker gennemført, fjendtligt modangreb. 

Indledningsvise resultater af flammekasterne i H.2 og de efterfølgende håndgranatgrupper under den handlekraf-

tige føring af Lt.d.R. Schmitz hæmmedes, da denne hurtigt blev såret. Afsnittet befalede herefter en indstilling af 

angrebet. 

 

Afsnits- og Regimentsbefaling af 10.9.16. 

1. Særangrebet i Afsnit H bliver som sådan indstillet, da det på nuværende tidspunkt ikke har nået 

det ønskede mål, og på grund af at den øjeblikkelige taktiske situation kræver et andet forbehold.  

2. Underafsnitskommandør H.1 (Hauptmann Koch III./69) og H.2 (Hauptmann Bahlkampf III./52) 

overtager kommandoen over de i øjeblikket indsatte kræfter fra Füsilier-Regiment 90 og dispo-

nerer selvstændigt over disse.  

   Hauptmann Frhr. v. Senden og Frhr. v. Reibnitz med deres stabe underbringes foreløbig i 

beredskabet syd for Villers, efter at Underafsnitskommandørerne H.1 og H.2 er blevet underret-

tet om angrebets resultater, og de præcist fremme indsatte kræfter. De vil her modtage yderligere 

befalinger.  

3. Til disposition for Afsnitskommandøren er 10. og 12. Kompanie, Regiment 90 trukket frem i 

beredskab syd for Villers-Carbonnet. Hauptmann v. Reibnitz overtager kommandoen over begge 

disse kompagnier.  

4. Over afløsning i Underafsnittene og over opløsning af de blandede enheder befales nærmere. I 

denne forbindelse afgiver Underafsnittene øjeblikkeligt styrke og fordeling af deres kompagnier 

(inklusiv MG). 

I.A.d.R.K. 

(sign.) Söderström, Major 

 

Om natten til 11. september blev III./51 afløst af III./RIR 120, som regimentet den 14. september overdrog 

Afsnit H. Helt frem til denne dag fortsatte den sædvanlige kampsituation, den fjendtlige artilleri forblev uændret, 

fjendtlige angrebsforsøg ramte hårdnakket modstand og var resultatløse. Dele af Regimentet blev lidt efter lidt 

trukket ud. I den forreste ved RIR 69 i Underafsnit H.1 liggende dele af III./90 blev afløst af 13./90. Over denne 

afløsning beretter Unteroffizier Schoof følgende: 

 
Den 10. ved middagstid rykkede kompagniet i stilling. Vejviser fra 69., der skulle afløses, var på stedet. I 

3. Deling var i mellemtiden den lettere sårede Unteroffizier Kootz blevet afløst af Unteroffizier Kröger. 

Stormoppakning blev efterladt i beredskabsstillingen, hvorimod mere nyttelige sager – flere sække med 

håndgranater – medtaget. Marchen til fronten skete under de mest tænkelige vanskeligheder gennem oprevne 

havre- og hvedemarker, på steder gennem flade, delvist ødelagte grave, under den gloende sol og ikke at for-

glemme under den fortsatte fjendtlige artilleri- og mineild. Undervejs forsvandt vejvisere pludselig. Jeg lod 

delingen standse og forsøgte at skabe kontakt. Herunder stødte jeg i nærheden af en fjendtlig grav på to såre-

de, som krøb sammen i et granatkratet, og som gjorde mig opmærksom på opragende ødelagte dele af en pig-

trådshindringer, der efter deres opfattelse markerede den fjendtlige grav. Jeg gjorde hurtigt omkring og for-

søgte min lykke i en anden retning. Efter lag tids søgning fandt jeg dele af 13. Kompanie i en stump skytte-

grav, der skulle besættes af os. Mod venstre var der ingen tilslutning, hvorimod forlængelsen af gravstykket 

var besat af fjenden.  Deling Kelling havde venstre fløj af kompagniet, og blokerede graven. Stillingen blev 

herunder kraftigt beskudt, og led specielt meget under minekastere og geværgranater, som kostede mange tab. 

Kompagniet lå i dette stykke skyttegrav fra den 10. til den 13. formiddag. Hvad besætningen i denne periode 
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måtte udholde, trodser enhver beskrivelse. Jeg har måske senere gennemlevet større kampe, men ingen nåede 

tilnærmelsesvis disse på Somme.  

Hele tiden i den gloende hede, under vanvittig trommeild, uden noget at drikke, var var ikke til at holde 

ud, og alligevel skete det.  

 

Om natten 11./12. september blev 12. og 13./90 afløst i H.1 af RIR 69. 

 
Afsnitsbefaling til Divisionsbefaling af 11. 9. 16. 

1. Om natten 11./12. d.m. afløser I./RIR 69 (uden 3. Komp.) III./RIR 69, 12/ og 13/90 i Underafsnit H.1 

2. I/RIR 69 skal med 2 delinger besætte første, med 4 delinger anden linje. Et kompagni I/RIR 69 besætter 

med 1 deling tredje linje, med 1 deling mellemstilling og med 1 deling stafetten.  

 De nærmere bestemmelser omkring afløsningen træffes af bataljonsfører I. og III/RIR 69. 

3. 3/RIR 69 rykker efter endt afløsning i beredskab syd for Villers og bliver reserve for Underafsnitskom-

mandør H.1. 

 Så snart 3/RIR 69 er ankommet i beredskab, rykker Kompagni du Plessis til Ennemain. 

4.  Vejvisere for I/RIR 69 stiller fra Ennemain til Beredskab II/90, herfra til forreste linje III/RIR 69. 

5. III/RIR 69 går efter afløsning i beredskab i Monchy-Lagache, 12/ og 13/90 i Ennemain.  

6. Afsluttet afløsning meldes til Regiment. 

7. 10/90 forbliver reserve for afsnittet ved Banedæmningen. 

8. De i Underafsnit H.1 indsatte 4 MG/90 forbliver indsat her. 

Skriftlig: I/RIR 69, III/RIR 69, III/90. 

I.A.d.R.K. 

(Sign.) Söderström 
Efter afsluttet afløsning nåede bataljonerne området ved St. Quentin, for efter nogle få dage i hvil at blive 

indsat på en roligere front. Dermed sluttede en kapitel af kampene, der hører til de voldsomste krigsoplevelser i 

Regimentet.  

De største tab var dagene 10. og 20. juli, samt 4., 5. og 10. september 1916.  

 

7. til 28. juli 1916: 17 officerer, 280 underofficerer og Füsiliere faldet. 

      28 officerer, 775 underofficerer og Füsiliere såret, inkl.dem, der forblev ved enheden. 

      40 underofficerer og Füsiliere savnet. 

20. til august til 13. september: 

      15 officerer, 223 underofficerer og Füsiliere faldet 

      15 officerer, 935 underofficerer og Füsiliere såret, 

        heraf 4 officerer og 57 underofficerer/Füsiliere, der blev ved enheden. 

      3 officerer, 334 underofficerer og Füsiliere savnet. 

 

Kampstyrke: 

2. juli 1916:     87 officerer, 3.408 underofficerer og Füsiliere 

21. juli 1916:     60 officerer, 2.652 underofficerer og Füsiliere 

20. august 1916:   62 officerer, 3.041 underofficerer og Füsiliere 

11. september 1916:  27 officerer, 1.685 underofficerer og Füsiliere 

 

En lærerig sammenligning med tabene under de hårde kampe i december 1870/71: 

 

      12 officerer, 101 underofficerer og Füsiliere faldet 

      18 officerer, 371 underofficerer og Füsiliere såret 

      17 underofficerer og Füsiliere savnet 
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Afsnit VI 
 

Arras 
 

13. september 1916 til 6. januar 1917 

Hans Ehlers, Leutnant d.R. a.D., II./90 
 

I. og II./90 kompagnier lå den 13. september i beredskab i Ennemain. Regimentsstab og dele af Regimentet 

var stadig indsat. De sidste stumper af det stolte Regiment, udbrændt i Somme-slaget og kun en skygge af sig 

selv, afventede ordre til afmarch, for igen at komme på fode. Så ankom om natten til 14. september befaling til, 

at I. og II./90 skulle alarmeres og sættes i march i nordlig retning. Fjenden havde ved Bouchavesnes opnået et 

lokalt gennembrud. Hvor meget, der manglede reserver, var åbenlyst, når der måtte trække i den grand overan-

strengte og af store tab decimerede enheder – mange kompagnier bestod kun af enkelte grupper – til, for at blive 

indsat mod en gennemtrængt fjende! Kommandoen over I. og II./90 blev overtaget af Hauptmann v. Plessen, en 

dygtig gammel 90’er, da Hauptmann Frhr. v Senden under afløsningen havde brækket højre arm ved et styrt med 

hesten. Officersmanglen var så stor, at eksempelvis Lt.d.R. Reincke Bloch, selvom han var ramt af et strejfskud i 

maven, og dårligt kunne gå, forblev ved 8./90. Et forbillede af pligtfølelse! Mellem kl. 2 og 3 rykkede kompag-

nierne samlet afsted, og blev som det blev lyst, placeret i skoven lige syd for Bias Ferme på vejen fra Mons-en-

Chausee til Cartigny. Her nåede hen på morgenen Regimentet et signal, der meddelte, at den kommanderende 

General, Exz. v. Quast, havde gjort indsigelser overfor den øverste hærledelse, for under alle omstændigheder at 

forhindre en indsættelse af de sidste rester af Regimentet.  

Den 14. om aftenen kom begge bataljoner i alarmkvarter i Catelet-Cartigny. Sidst på natten indløb befaling 

til, at kompagnierne skulle afmarcherer med stor indbyrdes afstand for ikke at tiltrække sig fjendens opmærk-

somhed. Bestemmelsessted Essigny-le-Grand. Ved ankomst blev de enkelte kompagnier modtaget og vist på 

plads af Regimentsmusikken. Hertil ankom om eftermiddagen den nye af af A.K.O. udnævnte regimentskom-

mandør, Major v. Zitzeweitz, som afløste vore længdevarende, men desværre syge kommandør, Oberstlt. Cleve.  

  Natten til 16. september ankom erstatningspersonel i form af 29 underofficerer og 615 mand, der med det 

samme blev fordelt på de enkelte kompagnier, så de den 16. om morgenen igen var på krigsstyrke. I september 

fulgte en tilgang af 20 underofficerer og 346 mand, den 1. oktober 30 MG-skytter til opstilling af 3. MGK, og 

den 16. november af 176 mand fra feltrekrut depotet, hvor rekrutter derhjemmefra modtog yderligere udannelse.  

Den 28. september ankom den gamle Offizierstellvertreter Nissen til Regimentet, og blev i første omgang til-

delt Regimentets Pioner-park. Den brave, sjældent rørige krigermand fra 1864, 1866 og 1870/71 ville heller ikke 

mange i felten under verdenskrigen.  

Efter at den nye kommandør havde hilst på denne morgen, blev II og I/90 indladet i Essigny. III/90 fulgte den 

17. fra Flavy. Togene kørte over La Fére – Laon – Hirson – Aumoye, husket som en god forplejningsstation, til 

Biache, hvorfra kompagnierne i march nåede Rouex – Fampoux.  

Efter en kort konference med kommandøren for IR 93, blev et forkommando afsendt til den nye stilling foran 

Arras. Allerede den 10. om aftenen fik II/90 i stilling. Manglen på tropper var så stor, at det opfyldte Regiment, 

uden hvilepause, omgående igen måtte indsættes.  

Det tildelte afsnit lå på begge sider af St. Laurent. Det var en rolig, godt bygget stilling, hvori fra fremryk-

ningen i 1914 indtil Somme-kampen, et bayrisk regiment havde været indsat. Ejendommeligt berørte det os, da 

vi om aftenen den 17. i delvist betonstøbte løbegrave gik mod den forreste linje, kunne hørte soldaterne her syn-

ge. For os var det garantien for en ro, vi i lang tid ikke havde kendt til. Kun den tydelige hørbare, uophørlige 

trommeild erindrede os om den helvedes larm fra Somme-slaget, hvorfra vi kom.  

Den 17./18. gik II/90 i stilling, fulgt den 18. af I/90, mens III/90 forblev i hvil i Roeux. Afløsning af kamme-

raterne fra IR 93 gik uden problemer. Den nye stilling bestod på venstre afsnit af St. Laurent til dels i konstrukti-

oner over jorden, da grundvandstanden tæt på floden Scarpe, umuliggjorde anlæggelsen af dybe grave og dæk-

ninger.  

Overfor os lå englændere, der, specielt i den første tid, forholdt sig meget rolig. Krigen under jorden blev, 

som i Champagne, udkæmpet på begge sider. Store sprængninger foran vores højre fløj bar vidnesbyrd om denne 

uhyggelige, lumske kampmåde. Der blev kun i mindre grad rettet artilleri mod os, hvorimod mange miner blev 

sendt mod vore grave. Patruljeaktivitet blev i de første uger ikke konstateret.  

Hvilekvartererne i Roeux og Fampoux var gode og gav Füsilerene den så nødvendige rekreation. Gennem 

eksercits og feltøvelser blev Regimentet igen bragt tilbage på sit gamle niveau. Det var imidlertid svært at erstat-
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te de mange rutinerede kompagniførere og gamle underofficerer efter de uhørt store tab på Somme. I næsten alle 

kompagnier var den eneste officer kompagnifører.  

På dette sted skal den højeste anerkendelse rettes mod det utrættelige arbejde, der blev udført af kompagnier-

nes Feldwebler, og som til fulde bidragede til at bringe den gamle stambesætning og de nye erstatninger sam-

men, værdige for det tapre Regiment 90. 

I begyndelsen af oktober startede en heftig patruljeaktivitet. Således forsøgte den 2. oktober en engelsk pa-

trulje at trænge ind i 1./90 afsnit på regimentets venstre fløj. Den blev imidlertid øjeblikkeligt afvist og efterlod 3 

fanger i vore hænder. Tidligt på morgenen den 22. oktober blev en stærk patrulje trængt tilbage med håndgrana-

ter og geværer fra Sappen på højre fløj af 4./90. Den 25. oktober begyndte en stadig stærkere beskydning med 

artilleri og minekastere, der om aftenen omkring kl. 2300 i 3./90 afsnit øgedes til en trommeild lignende skyd-

ning. Bag en ildvalse trængte en engelsk stødtrop ind i en sappe i forreste linje ved 3./90, hvor flere brave Füsi-

liere blev slået ned med køller og 1 mand taget til fange. Et øjeblikkeligt indsat modangreb fik en engelsk patrul-

je til uden modstand at falde tilbage. Den følgende aften kunne en såret engelsk officer og en engelsk soldat, der 

var blevet efterladt af deres kammerater, bjærges ind. De følgende dage forløb igen roligt, kun i enkelte tilfælde 

lå ild over den forreste linje.  

Den 3. november om aftenen forsøgte engelske enheder igen at trænge ind på højre fløj af stillingen. Den 

opmærksomme sappebesætning fra 10./90 tog englænderne under ild. En af sappeposterne, en initiativrig lande-

værnsmand, sprang efter englænderne og tog en usåret engelsk sergent til fange. Belønningen faldt som et øje-

blikkeligt Jernkors og en orlov. Tre døde englændere blev hentet ind efter kampen.  

Også i november lå spredt skydning over Regimentets stilling. Derudover var der ro.  

Om natten til 26. november blev der fra vor side gennemført en omhyggelig forberedt patruljeoperation 

»Pfingstmarkt« mod den engelske stilling. Operationen blev gennemført af Lt. Siemsen og Lt.d.R. Kaphingst 

med 12 underofficerer og 108 Füsiliere, der alle havde meldt sig frivilligt. 

Efter en kraftig forberedelse med minekastere, trængte de forskellige patruljer under deres førere ind i den 

forreste engelske grav, der var rømmet af fjenden. Den højre fløjpatrulje under Unteroffizier Fröck, 12/90, slog 

en engelsk post ned, der satte sig til modværge. Med sammensatte håndgranater blev de endnu intakte fjendtlige 

grave ødelagt, og under den efterfølgende godt liggende ild fra minekasterne, blev store dele af den fjendtlige 

stilling ødelagt. Fanger blev ikke taget. Efter ½ time vendte patruljerne tilbage til udgangspunktet. En mand var 

savnet, mens tre sårede – hvoraf en døde på forbindepladsen – blev båret med tilbage. For at lette patruljernes 

fremrykning mest mulig, blev der samtidig kort foran den fjendtlige linje endnu engang sprængt et engelsk besat 

minekrater i luften af vores Mine-kompagni. Rystelserne fra sprængningen kunne mærkes langt væk. Hvor store 

tabene var, kunne ikke fastslås. Formentlig af frygt for et forestående, større angreb, udlagde englænderne tidligt 

på morgenen gas, der imidlertid kun havde ringe succes på grund af fortræffelige gasmasker.  

Den 29. november ankom Oberst v. Hahnke, Adjudant ved H.M. Kejseren for at overtage føringen af Regi-

mentet efter den sygemeldte Major v. Zitzewitz. 

Den 12./13. december blev på højre fløj af Regimentet en engelsk patrulje afvist med infanteriild. Også i de-

cember frem til Regimentets afløsning den 22./23. december, lå vekslende, svagere eller stærkere artilleri og 

mineild mod vore stillinger.  

Den 22. december ankom fra Tyskland en større transport af officerer, der fordeltes på Regimentet.  

En dejlig form for trofast kammeratlig omsorg, denne gang i glæde, fortjener at blive omtalt. Kort før jul fik 

Kompagnifører for 11./90 den glædelige nyhed, at han den 13. december 1916 var blevet far til sit andet krigs-

barn, en dreng. Alle, fra Regimentskommandør til den trofaste oppasser, bragte deres lykønskning, og der blev 

hver gang fejret i den lille bondestue. Man mumlede, at kantinen efterfølgende havde udsolgt.  

Under faderens orlov i februar 1917 blev Hans Jürgen Bensch døbt. Officerskorpset ved III./90 overtog fad-

derskabet og dens fører, Hauptmann v. Reibnitz blev som repræsentant indskrevet i kirkeborgen. En værdifuld 

gave af sølv blev overdraget, og på et bæger stod de evige ord: »Til det kære gudbarn fra Officerskorps III/90, 

Febr. 17«. 

Den ægte tyske knægt er sig fuldt bevist om denne ære! 

Om natten til 23. december blev som den første II./90 afløst af en bataljon fra RIR 133. I. og III./90 blev se-

nere, den 23./24. december, indladete i Biache, hvorfra togturen gik i retning Cambrai. Der blev losset i Sau-

court, hvorfra vi kom i kvarter i Eswars, Thun-l’Evêque og Ramillies, hvor der for første gang blev fejret jul og 

nytår bag fronten. Med taknemmelighed modtog Regimentet mange gaver fra hjemstavnen. 

Det var kun få hviledage. Nytårsaften i skæbneåret 1916 fik tankerne endnu engang tilbage på det oplevede. I 

erindringen blev endnu engang mangen en trofast kammerat igen husket, som var faldet på ærens mark.  
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1917 

 

Afsnit VII 
 

Situationen 
 

Efter at i vinteren 1916-17 et fredstilbud fra de sejrrige Centralmagter var blevet afvist af Ententen, begyndte 

den 1. februar 1917 den uindskrænkede ubådskrig.  

For på vor side at lade ubådskrigen udvikle sig, og for at udligne den ugunstige fordeling af kræfter på Vest-

fronten – 154 tyske overfor 190 fjendtlige divisioner – besluttede vores øverste hærledelse sig til at opgive den 

store frontbue mellem Arras og Soissons, og trække forsvaret tilbage til Siegfried-Stillingen, der havde været 

under forberedelse siden 1916 mellem St. Quentin og Bailly. Gennem denne nye og overraskende beslutning 

blev der ikke kun udsparet betydelige kræfter, men forstyrrede også Ententens angrebshensigter, og gennem-

tvang en længere varende omgruppering og omfattende forberedelser til et nyt angreb. Den 23. februar begyndte 

for 17. Inf.Div. den omhyggeligt forberedte tilbagegangs operation »Albericht«, der under vedvarende kampe 

førte tilbage bag den allerede af andre enheder besatte Siegfried-Stilling, hvor den i omegnen af Cambrai den 18. 

marts rykkede i et velfortjent hvilekvarter.  

Det store spring bagud var forløbet planmæssigt på grund af troppernes seje modstand!  
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Stillingskamp langs Ancre ved Pys 

6. januar til 20. marts 1917 

 

Albert v. Hahnke, Oberst a.d., midlertidig fører af Regimentet 

Wolf Deneke v. Weltzien, Hauptmann a.d., Regiments-adjudant 

 

Efter at være trukket ud af stillingen ved Arras, kom Regimentet nord for Cambrai i og omkring Eswars i go-

de og rummelige kvarterer. Da indkvarteringen skete den 24. december, kunne de kompagnier, der endnu ikke 

havde haft mulighed for at fejre jul, gøre dette i hvilekvartererne. Hvilepausen skulle anvendes til uddannelse af 

tropperne. Der blev gennemført forskellige besigtigelser, blandt andet af 1., 12. og 3. MGK i Cavillers, hvor der 

blev gennemført et fuldt angreb med skarpe håndgranater. I denne periode skiftede ledelsen af Divisionen. I 

stedet for Generalmajor v. Minckwitz overtog Generalmajor v. Gabain kommandoen over 17. Inf.Div. 

Da kampen langs Somme med dens udløbere, stadig rasede, var forbruget af tropper i forreste linje meget 

stor – også langs Ancre. Derfor kunne Regimentet ikke tildeles en længere varende hvileperiode. I løbet af den 5. 

januar indløb marchbefaling til overtagelse af Ancre-Stillingen ved Pys. Overtagelsen af det nye afsnit var såle-

des organiseret, at Regimentet ved daggry den 9. januar havde besat stillingen. Til bataljonen i hvil blev kvarte-

rer tildelt i Hindenburg-Lager og Vraucourt-Nord lejren, som ved overtagelsen var meget små, utætte og snavse-

de. Som resultat af den sidste tids sne- og regnvejr herskede der i krater-stillingen et sådan pløre, at soldaterne 

sank i til knæene. Den forreste linje lå overfor englændere omkring 1 km syd for Pys i et mod fjenden let stigen-

de terræn. Bagved lå den ødelagte landsby Pys på en slags top.   

Omkring 1 km nord for Pys lå den ligeledes ødelagte landsby Irles. De to var adskilt af Ancre, der generelt 

løb øst mod vest. Terrænet på den nordlige, højre side af Ancre steg temmelig stejlt, så Irles selv og adgangsveje 

til stillingen var prisgivet fjendtlig observation. På grund af dette og mudderet, blev trafik til stillingen og hele 

forsyningstjeneste meget vanskelig, hvad også havde indflydelse på kampen i stillingen.  

På samme måde som adgangsvejene, var også forreste stilling sumpet og mudret. Der manglede næsten over-

alt dækninger, og eksisterende stod under vand. Det dybeste punkt i graven kunne ikke passeres, hindringer foran 

stillingen var meget smal og fulde af huller. Alle soldater, der ikke blev anvendt i vagttjenesten, måtte indsættes 

mod mudderet i stillingen. Dette arbejde kostede mange kræfter, og kombineret med den fjendtlige artilleri, 

krævede det en afløsning af kompagnierne hver 4. dag. Med undtagelse af den såkaldte »sanitets-time« om mor-

genen, lå fjendtlig artilleriild af vekslende styrke over stillingen. Specielt Pys blev beskudt med tungt artilleri. 

Om natten lå der forstyrrelsesskydninger over adgangsveje og det bageste terræn. Forplejningen af de indsatte 

bataljoner led de første dage under disse ugunstige forhold. Det bedrede sig først efter at enhederne opstillede 

enheder til afhentning af mad, der udrustet med termobeholdere med stor dygtighed og utrættelig udholdenhed 

overvandt vanskelighederne i leveringen af forplejning. Vanskelighederne for transportholdene gjorde sig også 

bemærket ved, at deres tab på såkaldte rolige dage oversteg tabene blandt gravbesætningerne. Af de beskrevne 

vanskeligheder blev også Regimentets sundhedstilstand ringere frem til at frosten satte ind.  

Den 13. januar overtog Hauptmann Kroll fra IR 75 kommandoen over II. Batl. Den hidtidige kommandør, 

Major Söderström, blev trukket tilbage for at kunne blive anvendt til afløsning af Regimentskommandøren for 

det tilfælde, at denne blev såret. Også Regimentskommandøren skulle – som tropperne – kunne meddeles nogle 

få hviledage.  

Fra midten af januar begyndte efterhånden en periode med frost. Dermed begyndte en heftig aktivitet i luften, 

især hos englænderne. Begunstiget af klart vejr til observation startede en ødelæggende fjendtlig artilleriild, der 

næsten totalt forhindrede enhver bevægelse i dagslys også i det observerede bagland.  

Den mangeårige kommanderende general for IX. Armeekorps, Exz. v. Quast blev til hele korpsets beklagelse 

udnævnt til fører for Garde-korpset. I hans sted trådte Exz. Ritter og Edler v. Oettinger.  

Bortset fra den omfattende fjendtlige artilleriild forløb januar forholdsvis rolig. På grund af Kejser-füsilernes 

utrættelige flid blev trods mudder, frossen jord og mange fjendtlige ødelæggelser, stillingen gennem natlig ar-

bejde gjort væsentlig mere forsvarsmæssig, hvad under kampene i februar var af stor fordel. Specielt omhygge-

ligt blev MG stillingerne etableret og forstærket. I forbindelse med sidstnævnte blev Regimentets kommandør på 

fortræffelig vis assisteret af Lt. Westphal, stabens MG-officer, der trods sin unge alder udførte et fremragende og 

fagkyndig rådgivning.  

Fra begyndelsen af februar iværksatte fjenden en række mindre natlige operationer specielt mod Regimentets 

venstre fløj, hvorunder fjenden til dels anvendte snedragter. I forbindelse hermed mistede Regimentet officerer 

og füsiliere som fanger. Ved en af disse episoder blev også Landsturmmann Meyer, bager fra Hamburg, fra 2. 

Kompanie, taget til fange. Under transporten væk, kastede han sig ned i et granatkrater, og blev liggende indtil 
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englænderne var væk. Så sprang han op og forsøgte at nå vores stilling. Herunder stødte han igen på englænder-

ne. Disse, der var trængt langt ind i vores stilling, blev forhindret i at fortsætte af en tapper gruppe under Unter-

offizier Deichmann, hvor også delingsføreren, Lt.d.R. Resbach, befandt sig, og slået på flugt. For ikke igen at 

blive taget til fange, og da hans våben allerede var frataget ham, slog han – selv af lille statur - en høj englænder 

med ned med sin stålhjelm, og undgik derved at blive taget til fange. Et Jernkors II. Klasse blev belønningen for 

denne heldmodige handling.  

 

Patruljeoperation »Altona« 

12./13. februar 1917 

 

For at sætte en stopper for de talrige engelske patruljeoperationer, blev der fra Regimentets side planlagt en 

egen operation. Forberedelserne til denne operation »Altona« blev lagt i hænderne på den velprøvede Haupt-

mann Krull. Om natten til 13. februar blev operationen planmæssigt gennemført mod en fjendtlig sappe foran 

vores højre afsnit. Til operationen var der opstillet fem patruljer med frivillige fra hele Regimentet. Patruljefø-

rerne var: Lt. Illmann, med Unteroffizier Hehnke og Simon fra stormkompagniet, Lt. Förstige 3. Komp. og Kis-

by 8. Komp., desuden Unteroffizier Schröder 9. Kompanie, Fähnrich Simonis 1. Komp., Underofficer Roack 13. 

Komp og Unteroffizier Belten 6. Komp. Disse patruljer trængte med stor dygtighed langt ind i den fjendtlige 

stilling, og trak sig først tilbage, da enkelte forstærkninger blev meldt på vej. Herunder blev Patrulje Roack af-

skåret. Han besluttede derfor at kravle længere ind i den fjendtlige linje, nåede herunder den 2. engelske grav, 

overskred denne og blev bag denne indtil kl. 0600 for at observerer. Herefter kravlede han ad en omvej tilbage, 

og nåede omkring kl. 0730 langt fra hans udgangspunkt, vores højre fløjkompagnis stilling, mens de øvrige pa-

truljer allerede var returneret ved midnatstid. Som bytte indbragte patruljerne flere englændere, 1 MG og flere 

udrustningsgenstande.  

 

Engelsk storangreb 

17. februar 1917 

 

Fra midten af februar øgedes den fjendtlige beskydning i et sådant omfang, at man måtte regne med et fjendt-

ligt angreb. For ikke at stå uforberedt overfor et sådant angreb, blev af Regimentet natposterne forstærket, og 

posteringer skudt frem foran stillingerne efter mørkefald. Den 17. februar i mørket kl. 0645 startede det ventede 

angreb over en bred front med en større styrke. Takket være de allerede nævnte forstærkninger af stillingen og 

det heltemodige forsvar af Regimentet, blev angrebet totalt slået tilbage foran Regimentets front. Fjenden tabte 

20 officerer som fanger og mere end 70 mand, samt 4 MG. Foran fronten blev omkring 150 døde englændere 

tilbage. Ved angrebet mistede Regimentet 9 døde og 53 sårede, under sidstnævnte 5 officerer, Hptm. Frhr. Schu-

ler v.  Senden, Lt.d.R.Sturhann, Lt.d.R. Hoppenrath, Lt.d.R. Kaphingst og Lt. d.R. Schepel, der få dage senere 

døde af sin alvorlige sår.  Den første storm havde III./90 i forreste linje afvist under dens rutinerede fører 

Hauptmann Frhr. v. Reibnitz. Et særligt tilfælde af urokkelig optræden udvist 11./90 kompagni baby, Füsilier 

Rau, under den heftige artilleriild. På observationsposten ved kompagniførerens dækning rev et nedslag hans 

stålhjelm af hovedet. Ærgerligt knurrede han: »De svin har sgu’ skudt hjelmen af hovedet på mig«, bukkede sig 

ned og samlede hjelmen op af mudderet og plantede den igen på hovedet, hvorefter han med største sjælero igen 

indtog sin plads. På denne tid beviste også Unteroffizier d.R. Albert König, 11/90, præparand fra Kattowitz, sin 

offervillige pligttroskab. Under påkaldelsen af artilleriets spærreskydning mod de angribende englændere, mang-

lede i snebygerne den korrekte afstand. König kravlede op af graven og frem, og fastslog temmelig præcist af-

standen til 600 meter ved afstandsbedømmelse og afskridtning. König faldt som Vizefeldwebel i 1918 ved Ves-

le, en af de bedste. De indtrængende englændere blev alle taget til fange. Herunder stødte Oberleutnant Heyn, 

fører for 12. Komp. på en engelsk officer, som havde den frækhed at sætte sin pistol mod brystet på Oblt. Heyn 

med opfordringen til at overgive sig. Oblt. besvarede denne opfordring med en svigende ørefigen, der strakte 

englænderen til jorden. Dermed var episoden overstået. Med afvisningen af fjendens første stormløb, var Regi-

mentet i stand til at støtte dens højre naboregiment.  
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Planmæssig tilbagetrækning til Siegfried-Fronten 

22. februar 1917 

 

Da det engelske pres til højre for Regimentet ikke aftog, men derimod forstærkedes, blev til den 22. februar 

givet ordre til, at tilbagetrækningen mod stillinger på højderne nordøst for Pys skulle indledes.  

I de mellemliggende dage og nætter skulle bortskaffelse af materiel fra stillingerne og forberedelser til deres 

ødelæggelse gennemføres.  

Frigørelse fra fjenden blev om natten 22./23. februar gjort lettere af tæt tåge, so den nye stilling kunne indta-

ges uden tab. Patruljer og forposter blev efterladt i forterrænet, hvor de endnu i flere dage tilføjede fjenden tab. 

På trods talrige fjendtlige patruljer, lykkedes det til dels vore officers-patruljer at trænge frem til vores gamle, 

forreste stilling syd for Pys, og herfra bringe fanger med tilbage, blandt andet en engelsk artilleri major på 24 år. 

De følgende dage, der kun krævede uvæsentlige kamphandlinger fra Regimentet, benyttede fjenden til at indsky-

de sig mod vore stillinger. Englændernes reaktion kunne tyde på, at de endnu ikke havde indsat, at forterrænet 

kun var besat af svage enheder. I begyndelsen af marts var der i en tysk avis en artikel, der betegnede den frem-

skudte stilling ved Irles som kun svagt bemandet. 

 

Kampe foran Siegfried-Stillingen 

10. til 17. marts 1917 

 

Den 10. marts kl. 0630 startede pludseligt en kraftig trommeild med alle kalibre mod forposter og de bagved 

liggende hovedstillinger. Omkring kl. 0730 lykkedes det englænderne i ly af den tætte tåge at gennembryde 

forposterne på et sted, og herefter rulle Regimentets øvrige forposter op. Flertallet falder eller bliver taget til 

fange.  

Under denne kamp havde Regimentsstaben, der hidtil havde haft sin kommandostation i Irles, sammen med 

2. Garde-Reserve-Regiment i Vietvilers. Denne dækning bestod af en hule, der allerede i fredstid var opstået ved 

brydning af sten. Fra denne hule var to udgange; den ene bestod af en brøndskakt, der i fredstid var blevet forsy-

net med jerntrin, der formentlig havde tjent som adgang for de arbejder, der bryd stenen. Den anden adgang var 

en trappe med 96 trin, som tropperne havde lavet. Hulen lå omkrig 20 meter under jorden og var meget fugtig.  

De første to uger af marts havde Regimentet underlagt I./IR  395. Regimentet har meget at takke denne batal-

jon for, da den uegennyttig på enhver måde støttede Regimentet og dets mandskab, hvis styrke hurtigt var blevet 

reduceret.  

I denne periode aflagde også H.K.H. Storhertugen besøg ved Regimentet. Bataljonerne havde den glæde at 

afholde parade for hans Kongelige Højhed. Denne udtalte sin allerhøjeste anerkendelse for den hidtidige indsats 

– specielt i de sidste dage – og udleverede i forlængelse af højtideligheden allernådigst et antal M.M.V. I. og II. 

Klasse.  

Efter at forposterne var blevet løbet over ende, øgedes den fjendtlige artilleriild mod stillingen i en sådan 

grad, at der tilgik befaling om yderligere tilbagetrækning. Som befalet faldt Regimentet lidt efter lidt tilbage over 

Bihucourt, Sapignies, Vaulx-Vraucourt, Boursies til Bourlon bag »Siegfried-Stillingen«, som allerede var besat 

af andre troppeenheder. Denne tilbagetrækning var for Regimentet afsluttet om natten 17. til 18. marts.  

Stemningen ved tropperne og deres fører forblev også i de hårde kampdage og under tilbagetrækningen hele 

tiden udmærket og fortrøstningsfuld. Vore gode resultater af patruljeoperationer og resultatet af kampen den 14. 

februar virkede opmuntrende. 

I løbet af den 20. marts ankom bataljonerne til deres hvilekvarterer øst for Cambrai. Reg.Stab og II. Batl. 

blev underbragt i Avesnes og Lez Aubert, I. Batl. i Mieux og III. Batl. i St. Aubert. 

Den 20. marts afgav Regimentet sin adjudant, Oberleutnant v. Weltzien, der fra midten af september 1914 til 

stadighed havde været sin Regiments-kommandør i gode og onde dage en trofast hjælper, og som havde en stor 

andel i Regimentets resultater. Han var udnævnt til Adjudant ved 34. Inf.Brigade. I hans sted trådte den hidtidige 

adjudant ved II. Batl., Lt. v. Wickede. 

I en mest gråt og regnfuldt vejr blev uddannelse af Regimentet fortsat. Tabene blev erstattet af tilgået nyt per-

sonel. Den 28. marts fandt en inspektion af Regimentet sted af Exz. v. Below, Fører for 1. Armee.  

 

 

 

 



98 

 

 

 
 

 

Afsnit VIII 
 

Situation 
 

Den tildelte hvileperiode for 17. Inf.Div. blev kun kort. Som førere for Ententen var kommet sig over den 

første overraskelse over den uventede tyske tilbagetrækning, som kuldkastede alle dens planer for foråret, gen-

nemtvang General Nivelle, den succesfulde forsvarer af Verdun og Joffres efterfølger, sine planer, der som under 

efterårsslaget i 1915, samtidig skulle angribe nord og syd for den nye tyske stilling. Det franske angreb skulle 

rettes mod Aisne-fronten, mens det engelske skulle ramme ved Arras. 

I slutningen af marts blev 17. Inf.Div. trukket frem til det truede Arras område, og allerede efter de indled-

ningsvise resultater af det engelske storangreb den 9. april 1917 blev den indsat i linjen Oppy – Gavrelle.   
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A. Forårsslaget ved Arras 1917 
 

Albert v. Hahnke, Oberst a.D. 

Volf Denekev Weltzien, Hauptman a.D. 

 

Regimentets forventede længere hvilepause sluttede allerede den 4. april. Om eftermiddagen denne dag an-

kom befaling til, at Regimentet skulle indsættes til udbygning af Wotan-Stillingen. Regimentets stab rykkede ud 

tidligt den 5. april før bataljonerne. En bataljon blev foreløbig trukket frem til Saudemont. Under denne forbere-

delse kom ud af den klare himmel englændernes fremstød fra Arras den 9. april, H.K.H. Storhertugens fødsels-

dag, som bataljonen havde håbet, kunne fejres i en fredelig stilling.  

Da det engelske fremstød nåede en linje omkring Vimy – Athies, og de tyske tropper i forreste linje herunder 

var blevet meget svækket, fik Regimentet i løbet af den 9. april ordre til at indtage en optagestilling i linjen Fres-

noy – Oppy. Efter at denne var indtaget, kom der allerede ved middagstid den 12. april ordre til, at tropper foran 

linjen skulle falde tilbage, og af den indtagne optagestilling dermed ville blive forreste stilling. Dermed var Re-

gimentet igen indsat i stillingskrig. 

I de næste dage blev der i stillingen relativt roligt, da englænderne tilsyneladende af deres succes var blevet 

så svækket, at de behøvede tid til at bringe deres artilleri frem og få suppleret deres ammunition. Derfor kunne 

tropperne – specielt om eftermiddagen – se Flyvekampeskadrille v. Richthofen med strålende resultater i luft-

kamp.  

Den 14. april fik Regimentet ordre til, at den skulle trækkes ud af den hidtidige stilling, for i stedet at blive 

indsat syd for Regiment 75 ved Oppy med Gavrelle i midten af stillingen.  

Regimentet var ikke ubekendt med Gavrelle, da i slutningen af 1916 landsbyen havde været Regiments-

stabskvarter for Grenadier-Regiment 89. Landsbyen var naturligvis ikke længere til at kende, da den kun bestod 

af ruiner. Selve Gavrelle ligger dybt, mens der nord og syd for stedet, i omtrentlig øst-vestlig retning løber en 

højderyg. I retning af fjenden steg terrænet lige udenfor landsbyen, og de engelske stillinger kunne ikke observe-

res fra den lagt liggende by. På den nordlige skråning stod en mølle, der kunne ses langt væk, og udgjorde et 

godt mål for det fjendtlige artilleri. For at spare tropperne for den fjendtlige artilleriild, blev møllen derfor 

sprængt. Den forreste stilling lå lige vest for Gavrelle med reserver i kældrene lige bag. Skyttegravene var dårligt 

knædybe, dækninger kun overdækket med bølgeblik. For at give denne stilling en større dybde, blev der på ordre 

fra brigade-kommandøren, Generalmajor Frhr. v. Eichendorff, øjeblikkeligt påbegyndt en skyttegrav omkring 

150 meter øst for landsbyen. For yderligere at forstærke beskyttelsen af den på grund af det ugunstige terræn 

udsatte venstreflanke, blev der her påbegyndt anlæggelsen af flere forskudte støttepunkter. Forbruget af tropper 

til dette arbejde var enormt. Dette arbejde skulle dog vise sig en god investering under de fortsatte kampe.  

 

Kampen ved Gavrelle 

23./24. april 1917 

 

Den omfattende aktivitet i og bag den fjendtlige front tydede i retning af et forestående fjendtligt angreb, som 

af føringen forventedes at komme søndag den 22. april. Derfor blev en planmæssig afløsning at bataljonerne om 

natten til 22. april aflyst. Blandt tropperne gjorde spørgsmålet om afløsning sig stærkt mærkbar, da den forreste 

linje ikke forventede et angreb den 22. april – som var en søndag, hvor englænderne sjældent af religiøse årsager 

startede kamphandlinger. Da den 22. april, hvor angrebet forventedes, forløb rolig, blev afløsning befalet til 

natten til 23. april.  

Tidligt på morgenen den 23. april, som de sidste afløste soldater netop havde forladt, startede en kort fjendt-

lig artilleribeskydning, fulgt umiddelbart efter at et fjendtligt angreb. Mens angrebet ikke havde succes foran 

vores front, opnåede det resultat i det tilstødende venstre naboafsnit, så I. og den bagved liggende reservebataljon 

blev angrebet i flanke og ryg. På trods af heltemodig modstand, kunne bataljonen ikke holde stand mod over-

magten, hvorunder ukendskabet til stillingen var medvirkende årsag. II. Bataillon måtte, samtidig med opgivelse 

af talrige fanger, give efter og trække sig tilbage til den stilling øst for Gavrelle, der først få dage tidligere var 

blevet anlagt. På trods af sej modstand måtte også venstre fløj af I. Batl. opgive dens stillinger. Gavrelle, som 

tvunget af omstændighederne var blevet rømmet af II. Batl., blev af englænderne straks efter indtagelsen så kraf-

tigt besat med MG, at de gentagende forsøg fra II. og I. Batl. på at generobre Gavrelle, mislykkedes i den heftige 

fjendtlige MG-ild.  
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De påbegyndte flankeringsstillinger og stillingen lige øst for Gavrelle, der som tidligere fortalt blev anlagt 

under store fysiske anstrengelser og på bekostning af hvil, lod de ubesejrede Kejser-Füsilierer sig ikke fratage. 

Det må tilskrives I. og II. Batl. dødsforagtende og seje fastholdelse af disse stillinger, at Divisionens oprulning 

fra nord blev forhindret. Truslen herom var reel, da patruljer sendt frem på venstre flanke helt til Biache-St.Vaast 

meldte det blottet for egne tropper.  

Gennem denne seje fastholden havde højre nabo-regiment – IR 75 - undgået risikoen for at blive omgået af 

fjenden, og havde dermed kunnet indsætte alle sine kræfter i den heltemodige kamp i og omkring Oppy 

På grund af dens ugunstige placering, spillede Gavrelle ingen afgørende rolle som støttepunkt for egne enhe-

der.  

Blandt de talrige medlemmer af Regimentet, som under denne kamp udviste et godt forbillede, kan i sær 

fremhæves Sanität-Unteroffizier Reiss fra 1. Kompanie, der altid ivrig og med godt humør gjorde sin tunge pligt 

for at bringe de sårede og usårede lindring. Derunder Gefreiter Köpcke og Moll samt Füsilier Egger og Unterof-

fizier Scheuer – alle fra 1. Kompanie, der sammen med enkelte andre Füsilerer med håndgranater fordrev en 

gruppe englændere, der havde søgt dækning i et granathul, og hvorved et engelsk MG blev erobret. Under for-

svaret af det med minekastere støttede engelske angreb udmærkede  sig Unteroffizier Jörgensen – 1. Kompanie – 

med sin håndgranatgruppe, hvoraf næppe en eneste uskadt slap ud af den sejrrige afvisning af det engelske an-

greb.  

Regimentets forsøg på at generobre den gamle stilling vest for Gavrelle mislykkedes ikke kun på grund af de 

i landsbyen talrige engelske maskingeværer, men også fordi få kræfter, det decimerede Regiment havde mulig-

hed for at indsætte. Derfor blev om eftermiddagen den 23. april det fremtrukne Reserve-Infanterie-Regiment 28 

indsat i et modangreb til generobring af Gavrelle, der imidlertid også mislykkedes.  

Tidligt om morgenen den 24. april blev angrebet gentaget, men med samme mislykkede resultat. Efter disse 

mislykkede forsøg blev Gavrelle i nogle timer langt under kraftig tysk artilleri, hvorefter Reserve-Infanterie-

Regiment 64 omkring kl. 16 gik til angreb. Heller ikke dette kronedes med succes. I alle disse angreb havde 

resterne af Kejser-Füsilier-Regimentet deltaget, med det resultat, at det herigennem svækkedes yderligere. 

Da regimentet var mod slutningen af dens kræfter, blev den om natten til 25. april trukket ud og erstattet af 

RIR 28. Resterne af Regimentet samledes i Einncy, 1 km nordvest for Douai og kom her i kvarter. Den 26. april 

fulgte transporten med bane tilbage til Avesnes-lez-Aubert og Rieux, hvor det kom i hvilekvarter.  

Den 28. april blev det bekendtgjort, at den mangeårige brigadekommadør, Frhr. v. Eichendorff, der sammen 

med Regimentet havde indhøstet megen ære, var blevet udnævnt til division fører. Hans afløser blev den hidtidi-

ge kommandør for Grenadier-Regiment 89, Oberst Frhr. v. Wangenheim.  

Til stor sorg for Regimentet mistede den få dage efter de hårde kampe ved Gavrelle, den sikre og generelt af-

holdte kommandør for III. Bataillon Hauptmann Frhr. v. Reibnitz. som efter uskadt at være sluppet ud af de 

sidste dages ærefulde kampe, i løbet af to dage døde en gådefuld død.  

Den 2. maj var for Regimentet en særlig hædersdag, da fører for Armeen, H.K.H. Kronprins Ruprecht af 

Bayern havde befalet 17. Division til parade ved Cambrai, og her gav udtryk for sin særlige anerkendelse og tak. 

Om eftermiddagen samme dag havde Regimentet den ære at afholde parade for H.K.H. Storhertugen, for I. og II. 

Bataillon i Avesnes-lez-Aubert og for III. Bataillon i Rieux. Denne havde den nåde, at udtale sin helt særlige 

anerkendelse for Regimentets ærefulde indsats og forbilledlige tapperhed, og fordelte ved denne lejlighed talrige 

M.M.V. I og II til Regimentet.  

Også samme dag blev det gjort bekendt, at Regimentet igen skulle indsættes. Om aftenen den 2. maj fik Re-

gimentet nyheden om, at dens hidtidige kommandør, Oberst og fløjadjudant ved H.M. Kejseren v. Hahnke var 

blevet udnævnt til kommandør for 58. Infanterie-Brigade, og at Major Frhr. v. Massenbach ville overtage funkti-

onen som Regiments-kommandør.  
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B. Siegfried-Stillingen  
Unteroffizier d.R. Kaufmann Otto Friedeberg, 10. og stab III/90 

 

Ved Moeuvres 

3. maj til 7. juni 1917 

 

17. Inf.Div. afløste 28. Inf.Div. i en endeligt godt udbygget Siegfried-Stilling vest for Moeuvres. Regimentet 

havde den 3. maj en 24 km march og overtog afsnittet syd og vest for Moeuvres mellem Inf.Regt. 75 og 

Gren.Regt. 79. To bataljoner var indsat i fronten, en i reserve i St. Olle, en forstad til Cambrai. Den tæt bag lin-

jen kanal under konstruktion havde meget gode, granatsikre dækninger og plads til luftværnsartilleri. I slusen 

kunne der indbygges køkkenkedler, så besætningen i graven dagligt kunne varmt forplejes. En artilleri under-

gruppe af F.A. 60, to Felt-Kanonen og et Felt-haubits batteri var tildelt Regimentets afsnit.  

Stillingen var rolig, og de engelske stillinger lå i en afstand af 5-800 meter fra den tyske linje.  

Den 6. maj ankom den nye Regimentskommandør, Major Frhr. v. Massenbach, og gik den 7. maj gennem 

stillingen.  

Mens vi kun skulle yderligere udbygge stillingen og forstærke hindringer, måtte fjenden arbejde hårdt, da de 

endnu ikke havde en gennemgående stilling. Hans artilleri kunne kun langsomt bringes frem gennem det ødelag-

te terræn, så det betød mindre, at den tyske artilleris spærreild endnu var ret tynd.  

Den tilbagetrukne front med sin 15 km bredde ødelæggelseszone foran bar sine gode frugter. Tropperne 

vandt tid til i ro at rekreere sig.  

Feltvagter blev skudt frem og ved nattetid strejfede flere patruljer rundt i ingenmandsland, hvor de af og til 

trængte engelske patruljer tilbage efter en kort kamp. De forblev herre over forterrænet, som fra stillingen let 

kunne overskues. Også det fjendtlige bagland kunne observeres uden problemer.  

Brugen af løbegrave skulle igen til at læres. Vejret var fortsat solrigt og varmt. 
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Den 6. maj blev et engelsk fly bragt ned, og dens to besætningsmedlemmer taget til fange i mellemstillingen, 

mens flyvemaskinen brændte. Der blev naturligvis kammeratlig sørget for den tilskadekomne besætning. 5 læn-

keballoner spejdede over vores område, ikke netop til vores fordel. 

 

Ved Havrincourt 

13. maj til 7. juni 1917 

 

Den 13. maj blev 17. Res.Div. trukket ud af den forreste linje, hvilket for 90’erne betød, at den skulle flytte 

til et nyt afsnit længere mod syd, nord og vest for Havrincourt på vejen mellem Cambrai og Bapaume. Vores 

afsnit øgedes hurtigt og nåede den betydelige bredde på 2.800 meter. 

Det var ikke et godt bytte! I stedet for den fremragende ordning med varm forplejning hver aften fra køkke-

ner tæt på, måtte maden nu køres frem. Den tørre kanalgrav lå foran os, blev som hindring sat under vand og 

forsynet med tre spang. Til forbindelse med vore fly, blev der udlagt hvide kendingsflager.  

Englændernes aktiviteter var stærkt stigende. Han skansede meget, og snart begyndte hans middeltunge og 

tunge artilleri at melde sin ankomst. Havrincourt blev beskudt og spredt ild lagt over de bageste områder. Herun-

der mistede vores gode støtte, 6./FAR 60, mistede en kanon ødelagt. 

Man måtte vænne sig til observation fra 17 lænkeballoner. Flyeskadriller kunne uhindret genere os. Som 

værn mod et fjendtligt gennembrudsforsøg byggede vi MG-stillinger, der fra bagterrænet kunne lægge Havrin-

court under ild.  

Som en glædelig ære kunne den 22. maj Regiments-kommandøren og udvalgte officerer og mandskab delta-

ge i Kejser-paraden i Denain.  

 I Pinsen, 27./28. maj, blev 17. Inf.Div. afløst og kom i hvilekvarter. I/90 i Cauroix, II/90 og Regts.-Stab i 

Carnières og III/90 i Boussières. Uheldigvis kom II/90 endnu under afløsningsnatten til 29. maj under kraftig 

beskydning fra 600 gasgranater. Det sørgelige resultat var to døde og en lang række gassyge.  

Kvartererne var kun nogenlunde tilfredsstillende. Der manglede næsten enhver indretning. Bænke, borde og 

senge var sjældne genstande. Vi måtte gøre os det behagelig på gulvene, som vi forsøgte at gøre en smule bløde-

re med halm.  

Den 1. juni overgik Divisionen til Gruppe Quéast, 6. Armee. Til forøgelse af kampkraften modtog hvert 

kompagnier 6 lette MG 08/15. 

Den 3. juni fandt sports- og konkurrencer sted, der var medvirkende til igen at hæve moralen i Regimentet.  

Det unge erstatningspersonel var stadig noget mangelfuldt uddannede, og måtte igennem en grundig krigsud-

dannelse.  Som noget nyt blev der gennemført praktiske øvelser i forbindelsen mellem fly og infanteri.  

Der var imidlertid ikke megen tid. Allerede den 7. juni måtte der igen forskydes, denne gang til Flandern! 

Den 8. juni ankom vi til Roeselaere. 
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Afsnit IX 
 

Situation 
 

Efter den korte, men kostbare og anstrengende kamp ved Arras, fik 17. Inf.Div. en kort tid med forholdsvis 

ro i Siegfried-Fronten ved Moeuvres og Havrincourt.  

Som resultat af det fuldstændige sammenbrud af den franske offensiv i Aisne-Champagne, og de heraf opstå-

ede store, og dog nyttesløse, tab, var de franske hære på dette tidspunkt ramt af en dyb modløshed. Dens disci-

plin var i den grad reduceret, at der var opstået en farlig krise i Ententens lejr, som kun kunne overvindes af den 

handlekraftige politiker Lloyd George, og den totale indsættelse af den engelske hærs sidste kræfter. General 

Nivelle blev erstattet som øverstkommanderende af General Pétain, og den engelske General Haig forberedte i 

Flandern en ny storoffensiv, hvori der næsten udelukkende ville blive anvendt engelske styrker. Det strategiske 

mål med denne nye offensiv var den flamske havn Zeebrugge, hvorfra den for England så frygtelige ubehagelige 

ubådskrig havde sit udgangspunkt.  

Forud for det egentlige angreb ved Ypres kom den overraskende erobring af Wytschaete-bue den 7. juni. Al-

lerede samme dag kom befalingen til 17. Inf.Div. om overførelse til Flandern! 

Fulde fem måneder hamrede General Haig med engelsk kraft og stædighed løs på det samme sted på den ty-

ske front ved Ypres, og den velprøvede 17. Inf.Div. måtte to gange indsættes i det flamske mudder og ildhelve-

de, før den engelske angrebslyst var lammet.  

Da kamplarmen endeligt mod slutningen af november døde ud, kunne General Haig kun beregne sine gevin-

ster med et metermål. Zeebrugge derimod lå stadig uopnåeligt langt væk.  
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A.  Forberedelseskampe og Sommer-slag i Flandern 
 

8. juni til 31. juli 1917 
 

Johann Bensch, Oblt. d. Landw. a.D., Komp.fører 11/90 

 

Som krigsberetninger i de første junidage bragte nyheden om det store engelske angreb i Menin-buen, og da 

samtidig befaling til afmarch indløb i vore hvilekvarterer, var vel ingen i tvivl om, at 17. Inf.Div. nu endeligt 

også skulle lære Flandern at kende. Hurtigt fandt vi os igen i Roselaere. Det var mærkeligt, at netop Flandern 

mindede os så meget om hjemstavnen. Roselaere var stadig en etape-by, uberørt af kampene. Hvad kunne der i 

de to dage her ikke alt sammen købes i forretningerne? Selvom beboerne, som dog egentlig var stammeslægtnin-

ge til os, ikke var overvældende venlige, og langt ikke så venlige som nordfranskmændene omkrig Cambrai og 

Douai, befandt vi os godt, og forstyrrede os kun i ringe grad.  

Allerede den 9. juni marcherede vi ad vejen mod Passchendaele og gik i bivuak i nærheden af denne tidligere 

så hårdt omkæmpede og totalt ødelagte landsby. Og man må vel konstatere, at denne form for indkvartering i de 

varme junidage og –nætter, gav os mere glæde, end vi i første omgang havde forventet. De frodige agre, de 

grønne marker, de skyggefulde træer og blomstrende rosenbuske - det hele tiltalte os, der kun havde kendt det 

støvede Champagne og det plørede, snavsede Somme, at vi næste glemte krigen.  

Øjeblikkelig blev der af officererne iværksat en omfattende rekognoscering af gravene foran os. Og også her 

båd Flandern fronten på mange bemærkelsesværdige og interessante kendsgerninger. Her lå resterne af den gam-

le stilling fra 1914/15 og de store, vejplejede æres-kirkegårde, som levende beviser på de første vilde kampe i 

Flandern. Dengang havde gravene for det meste været fulde af vand og forsynet med træriste i bunden, løbegra-

vene ofte kilometer lange, og endeligt lå de for den vandrige Flandern-front så typiske betondækninger, tit i 

åbent terræn bygget som store stenbunker – ikke mindst fordi modstanderen havde haft stor forkærlighed til at 

anvende deres omgivelser som mål for sit artilleri.  

Og denne sikkert ansporende opklaringsaktivitet blev fortsatte med dobbelt energi, da 17. Div. allerede den 

10. juni skulle indsættes i afsnittet Verlorenhoek – Bellewaerde, hvor vores Regiment som stødregiment skulle 

placeres bag IR 75 og FR 89. Reg.Stab og I/90 kom i kvarter i Moorslede, II/90 blev i skovlejren syd for Ni-

euwmolen og III/90 kom i Jäger-Lager. Underbringelsen af tropperne var for en dels vedkommende god, især 

Jäger-Lager hvor de rummelige barakker og de dygtigt, næsten smagfulde ombygning af landbrugsbygninger, 

havde et næsten hyggeligt skær.  

For Regimentet begyndte nu, foruden den nævnte opklaring, et intensivt uddannelsesprogram. Foruden den 

ubetinget nødvendige eksercits, blev der gennemført angrebsøvelser i kraterlandskab, hvortil de gamle stillinger 

fra 1914/15 var udmærket egnede, og da Regimentet herefter modtog 12 lette MG 08/15, og om muligt alle føre-

re og en stor del af mandskabet skulle uddannes herpå, var der masser af arbejde forude. Prøvealarmeringer og 

øvelser i besættelse af den forreste stilling, navnlig i mørke og skansearbejder i stillingen og fremstilling af fly-

verdækninger i nærheden af kvartererne krævede stor arbejdsindsats. Og alligevel kunne førere og mandskab i de 

varme flamske sommeraftener denne uge, opleve mange hyggelige stunder blandt kammerater, når »Seppel zum 

Bandonion« på plattysk udfoldede sig med sagen om »Annemarie«, eller Kayser til bedst udførte sine artistiske 

færdigheder. Sundhedstilstand og moral var takket være den gode forplejning med flamske grønsager udmærket, 

og vi havde næsten glemt krigen, havde det ikke været for den heftige aktivitet i luften og de næsten utallige 

luftkampe, der hele tiden kaldte os tilbage til virkeligheden. I 17 Inf.Div. afsnit fløj Richthofen med sin røde 

eskadrille. Hvor mange ophidsende luftkampe overværede vi ikke; hvor mange luftsejre for den røde flyver blev 

ikke tiljublet af os. 

Den 16. juni blev der for I. og III./90 afholdt feltgudstjeneste i Jäger-Lager, der overværedes af den kom-

manderende general for Gruppe Ypern, III. Bayr. Armeekorps, Frhr. v. Stein, som efterfølgende inspicerede 

lejren.  

Den 18. juni om aftenen blev fra 1. og 3. MGK indsat hver 6 våben i området bag Wilhelms-Stillingen.  

 

Stilling ved Bellewaerde 

1. til 15. juli 1917 

 

Begyndelsen af juli bragte os igen betydeligt nærmere krigs alvor. I nætterne mellem 1. til 3. juli afløste Re-

gimentet GR 89 i stillingen. Major v. Massenbach overtog Afsnittet Bellewaerde. Den forreste stilling, der til 
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højre havde forbindelse til 8/75 og til venstre til 11/58, havde lidt hårdt under vedvarende beskydning af artilleri 

og minekastere, og første og anden grav bestod næsten udelukkende af kraterstillinger. Der var kun et ringe antal 

dækninger til disposition, og skudsikre var dårligt nogen af disse, da fjenden begyndte sin artilleriforberedelse til 

det store angreb i slutningen af juli. Nu var man igen i krig! En omfattende patruljeaktivitet begyndte. Ingen-

mandsland og den forreste engelske grav måtte opklares. Navnlig på grund af fjendtlige sprængninger var forter-

rænet et øde kaos af sandsække, gravbeklædning og sprængkratere, blandet med rester af tidligere gårde. Man-

gen en frisk, dristig opklaring blev i disse første dage gennemført. Som eksempelvis af Lt.d.R. Wegener, som 

ved dagslys fra den forhøjede kant af et sprængkrater fra nærmeste hold tegnede flere skitser af den forreste del 

af den engelske grav, eller Vizefeldwebel König, 11/90, som efter flere forgæves natlige forsøg, ved dagslys med 

sin kompagnifører drog ud i ingenmandsland, og her fastslog endnu en del af den forreste engelske grav.  

Men Regimentet havde også mange smertelige tab under denne opklaring. Tidligt på morgenen den 7. juli 

faldt den dygtige, unge fører for 6. Kompanie, Lt. Hans Jürgen Schroeder sammen med hans 9 mand stærke 

patrulje på grund af en flybombe.  

Stillingen udbyggedes med intensivt arbejde. Til brug under større kamphandlinger blev to store, nye sani-

tetsdækninger bygget. Alle erfaringer fra forsvarskampene ved Arras, Aisne og Champagne blev anvendt i byg-

ningen af stillingen. Forterræn og forreste grav blev kun besat med en svag besætning. Som eksempel kunne 

man i dagslys kun nå underofficersposten ved Bellewaerde husene med halsbrækkende klatrekundskaber, hvis 

overhovedet det lod sig gøre overfor de engelske finskytter. Hovedmodstandslinjen blev dannet at 2. og 3. grav. I 

mellemterrænet blev der arbejdet intenst på MG-stillinger og støttepunkter. Pigtrådshindringer blev etableret, og 

alle arbejder blev rigeligt og ofte ødelagt af den stadig stigende fjendtlige artilleri- og minekaster ild. Den fjendt-

lige opklaring fra luften var påfaldende god, og hans skydninger var djævelsk præcise. Derfor var de dagligt 

gentagne brande og eksplosioner i ammunitionsdepoter bag den fjendtlige front en ganske særlig tilfredsstillelse 

for os. Vores søstervåben var på deres poster.  

Den fjendtlige kampaktivitet steg nu dag for dag. Den 6. juli modtog Regimentet 12 lette minekastere, hvoraf 

de 8 blev indsat, placeret i dybden på samme måde som de lette maskingeværer, mens otte maskingeværer tjene-

ste som standselinje. Yderligere var 8 granatkastere indsat med kampbataljonen for at forurolige fjenden. Over-

for os lå den 39, senere 11. engelske Division. Fjenden anvendte i stort omfang gasgranater, der imidlertid i 

første omgang ikke kostede de store skader. Også større patruljer begyndte at trænge sig på.  Efter en heftig 

ildforberedelse stødte således en sådan tidligt på morgenen den 8. juli i usigtbart vejr frem på begge sider af 

banelinjen Zonnebeke – Ypres. Det lykkedes den at løbe den svage forpost sikring over ende, men et modangreb 

fra vores hovedmodstandslinje kastede den tilbage igen. Vore stillinger blev genbesat og 9 fangne englænder 

bragt ind, mens Regimentet havde tab på 10 døde, 10 sårede og 7 savnede. Det næste fjendtlige fremstød, uden 

forudgående ildforberedelse, blev den følgende nat afvist af 5. Kompanie. Vi lå imidlertid i samme periode ikke 

tilbage for fjenden, og de indbragte fanger fortalte hele tiden om den ødelæggende virkning af vores gas- og 

sprængammunition.  

På trods af den anstrengende post, patrulje og arbejdstjeneste, var moralen ved tropperne fremragende: »Lad 

blot Tommy komme, vi er parate« 

 

Stilling ved Verlorenhoek 

20. til 29. juli 1917 

 

Mellem den 16. og 20. juli havde Regimentet igen en kort pause i Jäger-Lager, så skulle den afløse IR 75 i 

Afsnit Verlorenhoek. Og nu begyndte de sidste fjendtlige forberedelser til storangreb. Artilleriet øgedes til en på 

tidspunkter næsten uhyggelig heftighed. Englænderne arbejdede med granater af alle tænkelige kalibre, med røg 

og gas. Næsten intet punkt i stillingen, ikke en tot af mellemterrænet, ingen løbegrav og ingen adgangsvej blev 

forskånet. Hele tiden mere ødelagt blev vores kort forinden så fine og rene stillinger, hele tiden blev forsyninger-

ne med ammunition og forplejning vanskeligere. Vi i den forreste grav bandede tit, når om natten ved 3-tiden 

madafhenterne lykkeligt ankom, og madspandene kun var halvfulde, fordi folkene undervejs den ene gang efter 

den anden måtte falde ned i dækning, eller fordi de på deres vanskelige vej gennem nattens mørke, faldt ned i et 

nyt opstået krater. Eller når vi så alligevel lykkelige skulle til at sluge den første ske med kold suppe, og det så 

pludseligt lugtede af »rådne æbler«, og i stedet for kogekar øjeblikkeligt måtte gribe gasmasken. Alle nerver var 

anspændt til det yderste. Stillingen var en ruin og kompagnierne meldte dagligt om ikke ubetydelige tab i døde, 

sårede og navnlig gassyge. Enhver signalforbindelse manglede, og alt afhang af ordonnans kæder, der for deres 

anstrengelser også havde de største tab.  
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Men når modstanderen så endeligt vovede at angribe vores, efter hans opfattelse i bund og grund smadrede 

linje, som den 24. og 28. juli, stødte han alligevel på en mur af granit.  

 Den 24. begyndte kl. 14 på en gang trommeild mod 17. Inf.Div. og venstre nabodivision. Fjenden lagde på 

og navnlig bag stillingen en tæt mur af røg og alle adgangsveje i hele dens bredde lå under den vildeste artilleri-

ild. Angrebet kl. 1430 kunne ikke observeres fra de bageste områder. Langs Regimentets front mellem stilling Y. 

og Z. – Schmiede til banen – totalt afvist, mens det ved X. - »Muldengut« - lykkedes at bryde ind. Automatisk 

rykkede de ansvarlige kompagnier frem fra de bagvedliggende stillinger. Trods den vanvittige ild rykkede de 

stødt fremad, og da den engelske ild døde hen omkring kl. 15, var hele stillingen fast på vore hænder. Også i 

Afsnit X var han kastet ud.  

Efter tre dages, ofte trommeilds lignende beskydning, vovede modstanderen så den 28. juli kl. 0800 et nyt 

opklaringsangreb, trængte ind mellem X og Y, og tog en del af besætningen til fange. Automatisk rykkede de 

bagved liggende formationer igen frem, men da de nåede frem, fandt de ingen englændere i vores stilling.  

Endeligt den 29. juli blev bataljonerne afløst af Inf.Regt. 94 og kom i kvarter i Benthan og Harlebeke. 17. 

Inf.Div. skulle igen indsættes i Cambrai området. Førere og mandskab åndede lettet op. Trods de manglende helt 

store kamphandlinger, havde ugerne foran Ypres været en af de vanskeligste perioder, Regimentet endnu havde 

oplevet. Tabet af 14 officerer og 473 mand døde og sårede taler alene sit alvorlige sprog. Alligevel hører de også 

til de ærefulde dage for Regimentet. Her foran Ypres i juli 1917 havde hver eneste mand i Regimentet udvist en 

jernvilje, en stille heltegerning af uegennyttig pligtopfyldelse. Hvad der her blev krævet af fysiske og psykiske 

kræfter af den enkelte, kan kun vurderes af dem, der gennemledede dagene den 8., den 11., den 24. og den 28. 

juli. 17. Inf.Div. modtog lovprisning og anerkendelse af H.K.H. Kronprins Ruprecht af Bayern og den komman-

derende general for Gruppen. Divisionen selv udsendte til enkelte særlige anerkendelsesskrivelser, mens Regi-

mentskommandøren den 4. august kunne udleverer 150 M.M.V. II efter allerhøjeste befaling.  

Navnet Ypres danner et uforglemmelig æresblad i historien om vores Kejser-Füsiliere.  

 

Kendetegn ved de forskellige våben 

 

En samling af forskellige, delvist rædselsfulde indtryk, fra de voldsomme materielslag, som skildret af delta-

gere, skal her have plads for at blive bevaret for eftertiden.  

 

1. Geværskuddet er kendetegnet af et skarpt »knald« og et metallisk pift, når de passerede hen over en, mens 

maskingeværer med 600 skud i minutter afslørede sig gennem deres »raslen«, der hurtigt følgende »knald, 

knald, knald«. Krigskammerater, som lå fremme ved Serre og bagved i Paisieux og Bucquoy, dannede af 

disse navne en vittighed, der meget træffende gengav lyden af den fjendtlige ild: »Serre – Puis, puis, puis – 

Buquoy, quoy, quoy.  

2. Det næsten uundværlige nærkampmiddel, håndgranaten, skabte ved eksplosion en højt, intensivt brag, der 

kunne høres langt væk.  

3. Feltartilleriets granater hylede ofte i dusinvis som en hoben bissende dyr gennem luften. De lette feltgrana-

ter kom med rasende hastighed som bidske hunde og eksploderede med et vildt brag før man dårligt havde 

hørt dem komme. Lyden, når de fløj over, kunne måske få nybegyndere til at dukke sig, men de erfarne 

Somme-krigere lod sig ikke længere bringe ud af ligevægt af disse små kalibre, dersom de ikke eksplode-

rede i umiddelbar nærhed.  

4. De middeltunge fladbane granater kom med samme store hastighed. De slog hårdt, eksploderede voldsomt 

og sled mere på nerverne.  

5. Krumbane granater af alle størrelser kom syngende, næsten hulkende. De krævede længere flyvetid, da de 

steg til stor højde og kom stejlt ned. Når man hørte dem komme, blev alle ramt af en beklemt følelse, men 

passede man på, kunne man nå en reddende dækning.  

6. De tunge  klumper – 18-cm eller mere – lød som den vilde jagt. Medkæmpere døbte dem »rædsels trompe-

ter« ved Villers-Carbonnell. Lige så grimme brødre var de tunge haubitser på 22 og 28-cm, der til held ikke 

fløj ret hurtig, så man efter ildåbning kunne rømme stillinger og huse. Mægtige jordkratere eller ødelagte 

stenhobe var kendetegnende for den frygtelige virkning. De 150 kg tunge kræmmerhuse – også kaldt »kuf-

ferter« - kom langsomt gennem luften med en uhyggelig klukken, lagde sig så et øjeblik på jorden og ek-

sploderede så. En slags jordskælv ødelagde vindusgas i en omkring af mange 100 meter.  



107 

 

7. »Tunnelbrydere« var granater med forsinkelsestænding, der først gravede sig ned i jorden og først eksplo-

derede efter 1-2 sekunder. Dækninger af 7 meter jord kunne gennembrydes, hvor de med voldsom kraft 

trykkede tunnelernes afstivning sammen.  

8. Gasgranater og Gasudlægning rev i øjne og næser, og uden gasmaske, medførte de ofte forgiftning og død.  

9. Minekastere virkede, alt efter kaliber, uhyggeligt som de nævnte artilleri granater.  

10. Sprængning af underjordiske miner virkede som en vulkan.  

11. Fjendtlige fly – snart hele eskadriller – snurrede med lyse toner frem og omkring, mens vore egne havde 

en dybere lyd. Med hensyn til forvar blev vi hele tiden mere bevist. Ordet »flyverskjul« betegner meget.  

12. Formationer af kampvogne forårsagede stor skræk, som dog i kamp med erfarne krigere mere og mere 

svandt hen.  

 

Langs Seine og Themsen, langs Tieber og ved Rewa, på de store have – overalt herskede en oprigtig, dæmo-

nisk ødelæggelsesvilje mod os. Vi blev betegnet som »barbarer«, men måtte beskytte vores fædreland og vores 

hjemsted mod denne. Kun godt, at fjenden også kæmpede med våben og teknisk ikke var os overlegen. Hans 

mange forsagere af alle kalibre bragt spot frem hos os.  
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Afsnit X 
 

Kampe i Siegfried-Stillingen 

1. august til 22. september 1917 
 

Johan Bensch, Oblt. d. Landw. a.d. 

 

Mellem den 30. juli og 1. august blev Regimentet indladet i Sweweghan og med tog transporteret til Gruppe 

Cambrai. At vi fik tildelt de gamle kvarterer fra før indsættelsen i Flandern, øgede den glæde, der naturligt følger 

med hver hvileperiode. I/90 kom i kvarter i Cauvoix, II/90 med Reg.Stab i Cornières og III/90 i Boussières, og 

næsten alle soldaterne kom tilbage til deres gamle kvarter. Modtagelsen hos befolkningen var næsten hjertelig.  

På grund af deres rolige, venlige opførsel i kvartererne, var de velkommen alle steder. Alle grusomme krigsløgne 

til trods, skal det også her anføres, at det lige fra starten var en selvfølgelighed for os og vores godt opdragne 

kammerater, at behandle befolkningen i de besatte områder så venligt som muligt, alene af medlidenhed med 

deres bestemt ikke rosenrøde situation. Og netop franskmændene omkring Cambrai og Douai udviste stor tak-

nemmelig forståelse for denne vores handlemåde.  Under denne hvileperiode skete det, at et kompagni til en 

øvelsesmarch anmodede om at få deres tidligere indkvarterings by Avesnes som marchmål. I Avesnes blev Füsi-

lierne næsten i triumf af deres tidligere værter ført til deres indkvarteringer, hvor de blev trakteret med friskslag-

tede høns og kaniner. Afskeden efter marchpausen så ikke netop ud som en af krigens grusomheder, lige så lidt 

som den kendsgerning, at en jævn arbejderkone op hendes kvarterherrers fødselsdag dækkede et blomstersmyk-

ket fødselsdagsbord, lavede hjemmebagt kage, og overrakte et hjerteligt lykønsknings brev til  monsieur le capi-

tain. Og så var der den gamle bondekone, som med magt ikke kunne holdes fra højst personligt dagligt at tilbe-

rede middagsmaden til hendes indkvarterede kompagnifører, under anvendelse af uendelig meget hvidløg og 

olie, som den arme løjtnant herefter med dødsforagt måtte slugter for ikke at ville gøre den gode gamle ked af 

det. Disse små ubetydeligheder historier er imidlertid karakteristisk for den gensidige stemning. Den, der fortæl-

ler noget andet, taler uden virkelig selvoplevelse eller direkte løgn.    

De første dage blev udelukkede helliget hvil, rengøring, frem for alt aflusning og til indretning af kvarterer. 

Så begyndte den almindelige tjeneste i hvilekvarter. Regimentet havde udsendt en uddannelsesplan, beregnet til 

14 dage, og snart så man i den nærmeste omegn på alle åbne pladser hver morgen tre timers eksercits, felttjeneste 

og skydning. Uddannelsen måtte jo inden fornyet indsats gennemføres med alle kræfter. Kun søndag var fri for 

almindelig tjeneste. Dagen blev om morgenen anvendt til den nødvendige appel, mens eftermiddagen blev an-

vendt til spil og rekreation. På den måde fløj hvileperioden afsted, og allerede den 5. august afløste 17. Inf.Div. 

ved Cambrai 121 Reserve-Div, og kom herved under 6. Armee, Gruppe Cambrai, Heeresgruppe Kronprinz 

Rupprecht. Efter en forudgående orientering af førere fra stillingen, afløste vi om natten til 7. august Reserve-

Regt. 7 i Afsnit 1. To bataljoner, i første omgang I. og II. måtte på grund af den store afsnitsbredde indsættes, 

mens III./90 kom i hvilekvarter i St. Olle, en forstad til Cambrai med tre kompagnier, mens et kompagni lå i 

Bourlon. Endnu engang var det fjenden og egen stilling der krævede vores fulde opmærksomhed. Siegfried-

Stillingen var i vinteren 1916/17 blevet etableret som et stærkt forsvarsanlæg langt bag den daværende frontlinje 

af konstruktionsenheder [Armierungstruppen], under anvendelse af alle hidtidige erfaringer. Den bestod af et 

godt udbygget net af dels to, dels tre grave, forbundet med talrige løbegrave. Alle grave var brede og dybe, an-

lagt efter en fast plan som et overskueligt system. Foran stillingen var der pigtrådshindringer af en hidtil ukendt 

bredde og tæthed, der i sig selv syntes at tilgodese ethvert ønske til beskyttelse, og alligevel i november samme 

år fuldstændigt ødelagt på et par timer og løbet over ende. Da stillingen lå på en bagskråning, var der i forterræ-

net, langt foran hindringen indrettet underofficersposter, der med tiden blev forbundet med en løbegrav og be-

skyttet af en gennemgående, om end svag pigtrådshindring.  

Med talrige MG-stillinger i mellemterrænet, godt udbyggede dækninger og skiftestillinger til MG og  mine-

kastere, praktisk anlagte observationsposter, yderst gunstige adgangsveje gennem den tørre kanalbund, og be-

kvemme og sikre dækninger til reserven, anbragt i de store sluseanlæg, fuldstændiggjorde billedet af en ideal 

stilling, som Regimentet hverken før eller siden havde besat. Gode dækninger, dels af beton, dels underjordiske, 

gav rigelig dækningsmuligheder og tilstrækkelig sikkerhed, og endda en smule luksus i form af bekvemmelighe-

den af rigtige senge! At der i anden grav endda var køkkendækninger i brug, der gjorde det muligt rettidigt og 

selv i dagslys at forsyne også forreste grav med varm mad, var set i forhold til vanskelighederne i Flandern, ikke 

mindre end den største fordel Siegfried-Stillingen. Kort fortalt en ideel stilling – og et ideelt forsvarsanlæg. En 
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diaré epidemi i midten af august, der ramte op til 45 % af mandskabet, virkede meget generende, men varede 

imidlertid på grund af en professionel behandling, ikke længe.  

Fjenden følte sig kun langsomt frem gennem den 15 km ødelæggelseszone fra foråret 1917, der lå foran Sieg-

fried-Stillingen. Overalt lå han i en afstand på 1 – 2 km overfor os i en godt befæstet stilling. Også han syntes her 

at anvende udmattede tropper fra Flandern - 28. Sydafrikanske Brigade – som slet ikke lagde skjul på, at det 

overhovedet ikke hastede med igen at komme i berøring med os. For os var det imidlertid af stor interesse. Vi 

måtte præcist lære fjenden at kende, og vi måtte vide besked med styrken af hans stillinger, hans hindringers 

tæthed, placeringen af enhver postering i forterrænet og alt andet, der var af interesse i situationen. Der begyndte 

derfor en heftig patruljeaktivitet straks efter indsættelsen. Lt.d.R. Bertold Schulz 10/90 modtog i en dagsbefaling 

fra Gruppen en anerkendelse for tapperhed og dygtighed under talrige patruljeoperationer, hvorunder der var 

indhentet mange vigtige oplysninger. Næsten hver nat blev der udsendt patruljer, altid med den hensigt at tage 

fanger, men altid forgæves. Fører og mandskab var så overbevist om den ubetingede nødvendighed af, at tage 

fanger, at patruljeaktiviteten nåede et næsten foruroligende niveau, og en bataljonsfører engang spøgefuldt i en 

befaling fastlagde: »Træffepunkt for de Herrer mellem kl. 1 og 3 i forterrænet«. Alligevel udeblev succesen. 

Hvor virkeligt en enkelt gang fjenden var til stede i forterrænet, undgik de hurtigt vore patruljer. Kun bortkastede 

engelske geværer, skanseværktøj, gasmasker og andre udrustningsgenstande blev i rigelige mængder indbragt 

som bytte. Vi ville imidlertid have fanger! Da natpatruljer ikke længere nyttede, blev der gjort forsøg med patrul-

je i dagslys. Englænderne måtte dog til sidst blive lokket frem. Kalkminen på vejen mod Boursies, der lå langt 

foran vores forreste posteringer, blev udset som englænderfælde. Små patruljer gik i dagslys frem hertil, og for-

uroligede fjenden gennem vedvarende geværild. Nu måtte han dog vove et overfald ved nattetide mod denne 

svage stilling. En stærk tysk patrulje, der ved aften tide blev lagt frem i baghold, skulle herefter tage Tommy til 

fange. Han kom bare ikke, selvom vi flere gange med største snuhed udsendte »Englænder-fælder«. Så blev 

stærke officerspatruljer udsendt i natten, for at trænge ind i den engelske stilling. Også dette mislykkedes. Fjen-

den bevogtede hans hindringer så kraftigt, at man selv med bedste vilje ikke kunne trænge frem. Og på den måde 

kom det, at ikke et træ, ikke et græsstrå, ikke en jordhøj i det brede forterræn forblev uobserveret dag og nat. Vi 

vidste snart lige så god besked med forterrænet som med vores egen stilling. Slemme drenge hævdede endda, at 

de ved dagslys havde jagtet agerhøns i forterrænet, men jagten på englændere mislykkedes som hidtil. Først helt 

mod slutningen af denne periode lykkedes det 14. september en energisk fremsendt patrulje fra 1/90 under 

Komp.fører, Oberlt. Feldbaum, at løbe en engelsk forpost over ende og indbringe de længe savnede fanger. Den 

brave Füsilier fra 1/90, som faldt ved denne lejlighed, var i øvrigt det eneste blodige tab ved Regimentet i hele 

denne indsatsperiode.  

Artilleriets situation var som infanteriets, blot at englænderne her var den meste aktive. Men heller ikke hans 

få og kortvarende ildoverfald med lette kalibre mod nogle få bestemte, hele tiden gentagne stillinger, vejkryds, 

sydkant af Moeuvres, forpostgraven, havde foruden de medfølgende huller i jorden, nogen vedvarende effekt. 

Det gjorde heller ikke større indtryk på os, at en enkelt hurtigt og behændigt flyvende engelsk endækker, næsten 

daglig over vore forpoststillinger i timevis lavede flyøvelser. 

Kort fortalt, rolige uger og en rolig stilling! Og alligevel var der uendeligt meget at bestille. Stillingen var jo 

kun forholdsvis let besat. Et virkeligt gennemført fjendtligt angreb ville uvægerligt have følger, hvis ikke i hvert 

eneste tilfælde, de nødvendige forholdsregler lynhurtigt blev truffet. For af disse forholdsregler ubetinget kunne 

gennemførers med forstærkninger, stødtroppe og reserver, og med en næsten automatisk sikkerhed »klappe«, 

kostede indøvelse af hver enkelt i et ærligt, pligtopfyldende arbejde, og gav anledning til en lang række forsvars-

øvelser og alarmer ved nat og dag.  

Og på den måde blev »i alt ro« det krigeriske liv levet i Siegfried-Stillingen. Det væsentlige var imidlertid, at 

disse uger i den rolige stilling, var yderst gode for vores krigere, som i Flandern virkeligt var blevet udpumpede 

og udmattede til det yderste.  

Det, at man på grund af bagskråning stillingen ikke var bundet til graven, men også i dagslys kunne færdes i 

åbent terræn, på veje og ad stier, at man i den lune middagssol kunne sludre, ryge, løse, spille mellem forreste 

grav og hindringen, ligge i det grønne, at man i og bag graven af brædder og teltdug kunne bygge sig et »som-

merhus« og i det mest gode sommervejr ikke var bundet til de mørke og mugne dækninger, end ikke i den forre-

ste grav, styrkede os alle i helt betydelig grad. Sammen med den nævnte intensive patruljering var det en kends-

gerning, at tropperne også taktisk igen frigjorde sig fra grave og dækninger, et resultat, der gennemgående kom 

til udtryk i Flandern om efteråret, hvor offensiv ånden var betydeligt øget under de i væsentlig grad af angreb og 

modangreb bestående kampe.  

Endnu en vigtig ting skal nævnes i forbindelse med denne indsættelses periode: hvilebataljonens indsats i 

Bourlon og st. Olle. Kvartererne var gode. St.Olle, der som forstad til Cambrai var en udpræget etape by, bød på 
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teatre, biografer, »restaurationer« og »caféer« og forretninger af enhver art. Tjenesten ved hvile-bataljonen var 

omfattende. Eksercits og felttjeneste, håndgranatkast og skydning vekslede med uddannelsen af kompagni stød-

troppe og kommandoer til oprulning af grave. Mens der herskede fredelig sommerstilhed i den forreste grav, 

genlød Bourlon og St.Olle af bragene fra håndgranater i de etablerede øvelsesanlæg, lød de høje »Hurra« fra 

stormende grupper i den sommerlige morgenstilhed.  

Også her var højdepunktet et besøg af H.K.H. storhertugen den 2. september. Man skal måske være Meck-

lenburger, og have set den høje landsfader med sin lysende, varmhjertige form midt blandt sine soldater, tale 

med hver enkelt, for at kunne forstå hvilken glæde nyheden om et forestående besøg af denne høje person udlø-

ste blandt  officerer og mandskab.  

Det var denne gang III/90, lykken tilsmilede som den lå i hvil i St. Olle. Dagen skulle fejres med en festlig 

sportsfest. Kantinefonden åbnede dens sluser for at skaffe pokaler. Frivillige donationer forstærkede strømmen. 

Lt. Widow gned med sine hænder med den kendte underfundige latter og forsikrede, at det hele ville klappe. 

Vejret var så dejligt, som man kunne ønske sig denne dag, som det høre sig en sådan fest. Den store flyveplads 

mellem Cambrai og St. Olle var blevet indviet som festplads. Regimentsmusikken spillede og præcist som fast-

sat, startede sportskampene. I talrige kampgrupper stred man i fodbold, højde- og længdespring, løb, forhind-

ringsløb, tovtrækning, håndgranatkast, kort sagt alt var fremragende forberedt, og man kunne se mange strålende 

resultater. Kort efter starten ankom H.K.H. Storhertugen, fulgt af officererne ved III/90 og de afkommanderede 

Herrer fra Regimentsstab og kampbataljoner. Den høje Herrer gik fra gruppe til gruppe, spurgte her og roste der, 

og hvor han mødte en af de gamle kæmper, kendt fra mange tidligere besøg, udveksledes der spørgsmål og svar i 

genkendelsens varme tone. Alle der overværede det, blev det vel klart, hvorfor soldaterne nærede så stor en høj-

agtelse til »deres Storhertug«. Rundturen sluttede ved bordet med gaver og priser med dets farvestrålende virvar 

af store kødpølser og god feltlekture, af cigarer og seler, af tobak og lommeknive, af brevpapir og sæbe, af lom-

melygter og ørevarmere og alt, hvad en frontsoldat synes ønskværdig.  

Efter sportsfesten fulgte tildelingen af M.M.V. I og II, og det hele sluttede med en fællesspisning for office-

rerne, hvori Storhertugen deltog. Under og efter spisningen gik snakken i haven mellem den høje Herrer og de 

enkelte officerer, og igen tog hans ligefremme væsen alle med storm. Da H.K.H.  Storhertugen om aftenen for-

lod St. Olle i bil, blev han langs vejsiderne mødt af et dundrende Hurra, der fra trofaste hjerte strømmede mod 

den elskede landsherre! 

Siegfried-Stillingen, Moeuvres, Bourlon og St.Olle vil i erindringerne hos disse mænd huskes for den milde, 

venlige atmosfære i det rolige, skønne sommervejr.  
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Afsnit XI 
 

Efterårsslaget i Flandern 

22. september til 14. oktober 1917 

 

Franz Budden Hagen, på tidspunktet Feldwebel 1. MGK/90, Leutnant a.D. 

 

Som forventet blev Regimentet afløst i Afsnit Moeuvres af Reserve-Infanterie-Regiment 120 mellem den 16. 

og 22. september. Den generelle stemning var god, da enhederne formentlig skulle blive i Neuville i flere uger. 

Der gennemførtes vedligeholdelse af beklædning, aflusning, badning og appeller.  

Den 19. om eftermiddag blev der afholdt gudstjeneste, og kort efter opstod rygter om, at hvileperioden ville 

få en hurtigere afslutning. Allerede den 21. blev vi forlagt til Cambrai, hvor vi fik besked om at forvente en af-

transport til 4. eller 6. Armee. Befalingen fulgte kort efter. I mellemtiden var Reg.-Stab den 22. september om 

morgenen blevet afløst og var ligeledes trukket i kvarter i Cambrai.  

Om natten til 23. blev I/90 indladet på banegården Annes. Regt-stab med alle MG-kompagnier, det samme 

fra IR 75 og GR 89 og Storm-Kompanie/17 Inf.Div. blev kørt væk den 23. juni. Indladningen skete trods mørket 

hurtig og problemløs.  

Transporten gik til Harlebeke ved Kourtrai. Kort før banegården havde transporten det held, at standse ud for 

flyvepladsen med den berømte »Richthofen« eskadrille, og kunne se, hvordan flyvemaskiner startede og lande-

de. Desværre var man også vidne til en ulykke, hvor to flyvemaskiner stødte sammen.  

Den 24. september kl. 11 begyndte losningen. Enhederne fik et særligt måltid gule ærter fra de velfungerende 

feltkøkkener og blev med lastbiler over Gulleghem, Moorselle, Ledeghem til Kanterhoek. Bagagen måtte nå 

frem med march. De tildelte kvarterer var sparsomme og dårlige, da alle huse var overfyldte med soldater. III/90 

kom i kvarter i Slips Kapelle. 

Langs fronten rasede hårde kampe. Dage forinden var et stort angreb begyndt.  

Kl. 1900 fik regimentet befaling til som »stød-regiment« at afløse bayr. Reserve-Infanterie-Regiment 21 og 

til at holde sig parate. Vi bød opgaven velkommen. Det friske angreb passede os Mecklenburger langt mere end 

muldvarpekrigen. Og når modstanderen modtog 90’ernes »Hurra« vidste de, at det ikke var for spøg, og at an-

grebet ville blive ført igennem. I. og III./90 stillet til disposition for 50 Reserve-Division og kommandøren for 
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Reserve-Infanterie-Regiment 230. II./90, der først om natten til 23. september var blevet afløst, ankom ved 11-

tiden og kom i ynkelige kvarterer i Slips-Kappelle. Herefter stod hele regimentet under 50. Res.Div. I. og III./90 

rykkede den 25. september kl. 0345 ind i Flandern-Stillingen med deres MG, II./90 i beredskab ved Polterne-

burg. Reg-Stab indrettede sig i den tidligere RIR 229 kommandostation nordøst for Zuid-Osthoek.  

Efter den nye kampmåde dannede 17. Inf.Div. tre detachementer: Detch. Quebnow: GR 89, 1 batteri og 1 pi-

onerkompagni nord for Becelaere, Detch. Hagedorn: IR 75, 1 batteri og en pionerdeling syd for Becelaere og 

Detch. Massenbach: FR 90, 3 batterier/FA 60 og 1 pionerdeling i førte omgang i reserve. Det forlød, at der fra 

vor side skulle ske et angreb for at generobre den til fjenden tabte »Wilhelm-Stilling«. Natten ved fronten gik 

forholdsvis rolig. Alligevel blev I. og III./90 i højeste beredskab trukket frem til Flandern-I Stillingen i nærheden 

af Becelaere.  

Den til gaskursus kommanderede Regimentskommandør, Frhr. v. Massenbach, returnerede om aftenen til 

Regimentet.  

 

Storkampdag – modangrebet til Polygon-skoven 

26. september 1917 

 

Den 26. september kl. 0400 startede en kraftig artilleriild. Præcis kl. 6 begyndte den fjendtlige trommeild, 

som uafbrudt varede til kl. 20 med samme heftighed. Englænderne bortødslede store mængder ammunition. 

Vore enheder havde hidtil aldrig oplevet en så kraftig trommeild.  

Under denne ødelæggelsesild og den kort efter følgende skydning med gasgranater, rykkede vores modan-

greb ubønhørligt frem. Gasmasker blev anlagt. Kun enkelte træstumper og buske beviste, at der engang ikke 

havde raset en krig på dette område. En tæt tåge ødelagde forbindelser og orientering. Denne blev genskabt af en 

fremsendt patrulje under Gefreiter Jahnke på trods af den voldsomme beskydning, og på trods af, at både Jaknke 

og hans ledsagere såredes ikke ubetydeligt. Han forbandt sig, løste så sin opgave, meldte tilbage til sin kompag-

nifører med resultaterne, og gik så til forbindepladsen.  

Da den tapre bataljonsfører for III./90 i spidsen for sine tapre mænd blev hårdt såret af en granat, bar en Füsi-

lier, som selv var hårdt ramt i hovedet, ham ud af granathaglen.  

Føreren for 12./90, Oblt. Heyn  og hans tapre ordonnans Schmidt udmærkede sig, som så ofte før, under 

stormen. Selvom de begge led heltedøden satte de et eksempel for de øvrige.  

Også Unteroffizier Bahr, Stab III./90 udmærkede sig specielt. Han overbragte i den frygtelige ild og krudtrøg 

de tilbageblevne kompagnier ordren til angreb, som de forstærkede og trak med frem.  

Slog en forsager ned ved siden af, lød Füsiliernes gammelkendte plattyske humor: »Tommy skyder da også 

med alt fra deres blindgænger-batterier!«  

Som Leutnant og Adjudant Reincke faldt, hørte man ordene: »Hævn vores kære Lt. Meincke. Jeg har endnu 

60 patroner. Når Tommy i aften angriber, vil hver eneste kugle være en træffer«. 

Trængt frem i Polygon-skoven, stormede Hauptmann Wederbauer, Lt. v. Asmuth, adjudant ved III./90, Vize-

feldwebel Taap, Gefreiter Frahm og to ordonnanser modigt frem til bakken, hvor de sidste fire ofrede deres liv.  

Uden at tænke på eget liv løste også Sanität-Unteroffizier Zwang sin pligt. Han sprang fra granathul til gra-

nathul, bragte sårede i dækning og forbandt dem. Et skud i halsen strakte den modige til jorden.  

I Polygon-skoven, tæt på fjenden, gik II. og III/90 og 13/90 i stilling mellem GR 89 og IR 75. Officerer og 

mandskab lå i hård kamp ved siden af hinanden i granatkratere, der næsten ikke ydede dækning. Grave, hindrin-

ger og dækninger var blevet knust af den voldsomme engelske artilleriild.  

Mecklenburger og Hanseater havde høstet nye laurbær, men på bekostning af hårde tab. Den 26. og 27. sep-

tember var 4 officerer og 78 Füsiliere faldet, 14 officerer og 522 Füsiliere såret, mens 2 officerer og 116 mand 

savnedes.  

For alle, der gennemlevede den 26. september, vil den forblive som en uforglemmelig grusom dag! 

Også de tyske flyveres indsats skal fremhæves, som med mod og initiativ førte deres infanterikamp fra luf-

ten, hvorfra de beskød fjenden med tunge maskingeværer.  

Natten den 26./27. september forløb generelt rolig, ligeledes den 27. indtil kl. 18 en to-timers trommeild satte 

ind, som imidlertid ikke blev fulgt af et angreb. Om eftermiddagen nåede en befaling igennem, hvorefter 17 

Inf.Div., hvis fjenden forholdt sig roligt, om natten til 28. skulle trækkes ud af kampfronten og returnerer til de 

gamle hvilekvarterer.  
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En telefonsamtale fra 34. Inf.Brig. befalede afløsning med IR 92, 93 og 73, som blev gennemført uden episo-

der. Køretøjer blev sendt frem fra det bagved liggende træn for at afhente oppakning, lette og tunge maskingevæ-

rer. Kl. 0800 var kvartererne nået.  

Vejret i dagene 25. til 27. var gråt, trist og regnfuldt.  

Vores Regiment måtte fortsat være klar til fornyet indsats, til trods for, at den var så decimeret, at den kun 

kunne formerer én stærk bataljon under Hauptmann Frhr. v. Senden. Efter at tropperne var kommet sig en smule 

gennem søvn, blev samme dag, den 28. september alle våben, maskingeværer og minekastere soigneret og gen-

nemgået, og nye rekvireret i stedet for de ødelagte eller mistede.  

Ved middagstid kom der befaling om, at beredskabet var ophævet, og Regimentet skulle i kvarter i Menin. 

Hermed var der imidlertid ikke forbundet en velfortjent hvile, men blev med det samme tildelt rollen som stød-

trop på venstre fløj af Gruppe Wytschaete. Omkring kl. 18 nåede vi Menin og blev indkvarteret i Rue du Lille. 

Menin var kraftigt overbelagt. Det var en dejlig lille by, og alligevel gav den ubehagelige erfaringer. På trods af 

deres store udmattelse blev mange en kammerat forstyrret i deres søvn, da mange kvarterer var befængt med 

utøj. Som resultat af marchberedskabet måtte vi beholde fuld udrustning. 

Den 29. september om eftermiddagen blev den faldne Adjudant II./90, Lt. R. Reincke og andre regiments-

kammerater under talrig deltagelse begravet på skovkirkegården i Menin. Divisions feltpræst Busch holdt en til 

hjertet gående gravtale. For den faldne Hauptmann Sellert, bataljonskommandør III./90, fandt en tilsvarende 

højtidelighed sted  i Kortrijk.  

Byen blev ofte beskudt af langtrækkende artilleri, og tit om natten blev der kastet flybomber. Da vi tilsynela-

dende skulle blive her nogle dage, indmurede vi de køkkenkedler, der hele tiden fulgte med kompagnierne, dels 

for at skåne feltkøkkenerne, dels for at spare den lange vej – næsten 15 km – til bagagen. Füsilierne ville gerne 

have benyttet lejligheden til at går rundt i byen og nærmeste omegn, men det befalede marchberedskab forhin-

drede dette.  

Den 1. oktober blev marchveje og beredskabsområder rekognosceret af alle officerer. Kompagniernes hånd-

værkere sørgede for reparationer af udrustning, uniformer og støvler. Uanvendelige genstande blev erstattet, og 

køkkenmandskabet samlede ny forråd. Feldweblen udbetalte løn, underrettede pårørende og eftersendte de døde 

og såredes ejendele, og fik ajourført kassebøger og stamlister. Der blev ganske enkelt truffet alle forberedelser til 

forestående hårde tider. Vejret de sidste dage havde været godt.  

Efter udsagn fra fanger skulle der igen forestå et stort engelsk angreb, og på denne baggrund modtog Deta-

chement Massenbach natten til 3. oktober kl. 0230 følgende befaling: »Øjeblikkelig afmarch til beredskabsområ-

de«. Da alle forberedelser allerede var truffet, skete afmarch allerede efter en halv time, men da patruljer og fly 

havde fastslået, at et angreb ikke umiddelbart var forestående, rykkede alle kl. 0930 tilbage i kvarter, for her at 

indhente den forsømte vedligeholdelse og søvn. De næste dage lå enheder mellem kl. 0500 morgen og middag 

igen i marchberedskab.  

 

Storkampdag ved Gheluvé – Polderhoek 

4. oktober 1917 

 

I mellemtiden var det igen blevet hektisk ved fronten. Den 4. oktober var vi igen fra kl. 0530 i marchbered-

skab. Modstanderen havde lagt en kraftig artilleriild med tunge kalibre til dybt ind i baglandet, specielt over 

Afsnit Poelkapelle – Zandvoorde. Kl. 6 i morgengryet startede fjenden, ledsaget af en voldsom trommeild og 

støttet af talrige kampvogne, med store infanteristyrker et angreb over en 15 km front, og trængte overalt vores 

linje tilbage. Hans strategiske mål var ikke blot et gennembrud af den tyske linje, men også at trænge helt frem 

til udgangspunktet for ubådskrigen i Zeebrugge.  

Regimentet fik kl. 0730 ordre til at stille sig parat ved Gheluvé og rykkede kl. 0930 ud af Menin. GR 89 var 

allerede med lastbiler sendt frem.  

Kl. 1130 indløb følgende divisionsbefaling: »Fjenden er ved 19. Reserve-Division trængt frem over Reutel i 

retning Becelaere. Højre fløj af 25 Inf.Div. stadig uklar. Modangreb iværksat. Detch. Massenbach stiller sig med 

front mod nordvest klar til modstød 1 km nord Den Gepoard«. 

Kl. 12 kom befalingen til angreb: »Fjenden trængt ind langs vejen Menin-Ypres. Skal være nået linjen Rødt 

Punkt 3134, 3169 – 3179. Ved Bacelaere situation uklar. Detch. Messenbach og Quednow angriber under kom-

mando af kommandør 34. Inf.Brig. og kaster ham tilbage over vores hidtidige linje. Indsatsområde fremgår af 

vedføjede kort«.  
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Kl. 1340 begyndte vores Detachement angrebsbevægelsen nord for den store vej Menin – Gheluvé – Gelu-

velt frem til Neutelbach. Det regnede i stride strømme og granatkraterne blev fyldt med vand. Hele det sønder-

skudte terræn var et mudret søle, specielt i de lave områder omkring åerne. I. og II./90 var i forreste linje, III./90 

skråt bagud til højre.  

Ledsagebatteriet 3./FAR 60 kunne som følge af terrænet meget hurtigt ikke længere følge med Regimentet. 

Den måtte holde sig til den store vej og indsættes herfra. Regimentsstaben fulgte, nåede kl. 1630 Hedwigshof, 

hvor den indrettede en blinkstation til forbindelse med 49. Inf.Brigade signalstation.  

Stormen var kl. 16 nået stillingen langs vestkant Polderhoek park, Rødt Punkt 3188 og Punkt 3177 ved lan-

devejen. Kl. 1740 blev Hauptmann Wederbauer såret, og adjudanten overtog midlertidigt kommandoen over 

III./90.  

Holdningen ved enhederne var trods den meget kraftige spærreild stadig udmærket. Fjenden havde meget be-

tydelige tab til vore M.G. under deres tilbagegang over Reutelbach.  

Kommandoen over Afsnittet blev overtaget af Major v. Quebnow fra GR 89. Om aftenen angreb fjenden igen 

på begge sider af landevejen Menin-Ypres, men igen totalt afvist. Forsøget på gennembrud var mislykket, og 

fjenden havde kun opnået en taktisk succes med erobring af en smal 1-1½ km stribe. Englænderne havde altså 

høstet endnu et nederlag. Den 5. oktober kl. 0730 meldte Detachementet det gode resultat med brevdue til Divi-

sionen. I mellemtiden blev der etableret telefon, ordonnans og blikstations forbindelser mellem Brigade, Divisi-

on og bataljoner, hvorunder en patrulje under Unteroffizier Wulff, 2 MGK, især udmærkede sig.  

Der blev sørget for genforsyninger af ammunition og forplejning, men de fremsendte feltkøkkener måtte re-

turnerer med fyldte kedler, da de i mørket ikke kunne finde vej, og samtidig der ikke kunne undværes folk i den 

forreste linje. Et transportkommando opstillet af mine- og granatkaster enheder bragte lykkelig vis alligevel 

forplejning og ammunition frem. MG-enhedernes køkkener sørgede selv for forplejning af egne enheder. Sidst-

nævnte blev i små beholdere med vogn bragt frem til et bestemt punkt, hvorfra de blev modtaget af afhentere og 

fordelt på enhederne. Denne form for fordeling viste sig praktisk, da MG var fordelt over hele afsnittet.  

Tabene havde været indenfor det rimelige. Foruden spredt ild over det bageste terræn og batterier, forløb den 

5. oktober rolig. Om aftenen begyndte endnu engang trommeild langs hele linjen, men blev ikke fulgt op af et 

angreb.  

De følgende dage var den fjendtlige artilleri som hidtil omfattende. Fly viste sig hyppigt, men stærkt presset 

af vore jagereskadriller og fortrængt. Om eftermiddagen tilgik befaling til afløsning, og den 7. oktober kl. 5 om 

morgenen blev Regimentet i første omgang trukket ud af forreste linje til et beredskabsområde ved Gheluvé. 

Enhederne reorganiseredes, og efter en konference mellem bataljonskommandører i den vestlige udkant af 

Gheluvé, fulgte kl. 0730 afmarch mod Menin. Disse kvarterer måtte allerede næste dag rømmes til fordel for en 

ny ankommet division, og erstattet af kvarterer i Tourcoing. Kl. 1430 marcherede bataljonerne til Halluin og 

kørte herfra med feltbane over Mourh til La Ronzella. Herfra blev den store by Tourcoing nået med march. Re-

gimentet blev nødtørftig indkvarteret i fabrikker i byens sydlige del, specielt manglede der ovne. Bykommandan-

ten stillede imidlertid bedre kvarterer i udsigt den 9. oktober. Dagen var helliget hvil. Bagagemandskabet vaske-

de det beskidte tøj, efter at kompagnierne havde modtaget rent vasketøj. Den 9. oktober blev der flyttet til bedre 

kvarterer. Alle kammerater fik efter lang, lang tid igen hver sin seng. 2-3 Füsilerer delte et kvarter. Resten af 

dagen blev anvendt til indretning af kvarterer og deres opvarmning.  

I de følgende dage blev der gennemført en smule eksercits og vedligeholdelse af uniformer og udrustning.  

Den besøgende kommanderende general udtalte til tropper for deres tapre og forbilledlige indsats sin tak og 

anerkendelse. H.K.H. Storhertugen sendte følgende: 

 
Jeg beder om at få overbragt Mine tapre tropper, Min beundringsfuld tak for deres i gårdsdagens hårde 

slag og i de hede dage 26. – 29. beviste heltemod. Til Division og dens førere udtaler jeg mine varmeste lyk-

ønskninger. Forhåbentligt var tagene ikke for tunge. 

Friedrich Franz 

 

Også H. Majestæt Kejseren sendte hæren et i varme vendinger holdt takketelegram.  

Den højere føring udtalte om indsatsen følgende ord: 

 
Tropperne under 17. Inf.Div. har under den sidste storkampdag, på overordentlig virksom måde, løst den 

dem stillede opgaver. Uagtet den uhørt kraftige artilleriild er de offervilligt rykket frem, i modangreb gen-

erobret det tabte terræn, og overalt bragt den mange gange overlegne fjende til standsning. Resultatet og 

kendsgerningen, at de til fulde har gjort deres fulde pligt, vil for tropperne være den bedste belønning. 
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Hærens dagsbefaling for den 5. oktober lød: Troppernes heltemod i Flandern overtræffes af ingen.  

Vores kære faldne Regiments-forfatter, Hauptmann Werner Behm, beretter den 17. oktober om 3. og 4. Flan-

dernslag og om storkampdagene den 25. til 27. september og 4. til 7. oktober til H.K.H. Storhertugen og til avi-

sen »Rostocker Anzeiger«: 

 
Hærberetning fra 27. september. Tropper fra alle tyske regioner har andel i dagens succes … I disse dage 

kan Regimentet se tilbage på 50 år, hvor de med uforanderlig troskab som Meckl. tropper har stået fast for de-

res elskede Landsherrer. . . Jer derhjemme, hold I også ud. Vær stolte over jeres Kejser-Füsiliere! –  

 

Yderligere fra beretningen er allerede bragt i uddrag. Ingen Flandern-kæmper vil nogensinde glemme disse 

svære, men også ærefulde tid.  

Netop som kvartererne i Tourcoing var gjort beboelige, måtte man igen rykke ud. Divisionen var stillet til di-

sposition for Gruppe Loos til afløsning af en stillingsdivision, så det hed igen forskydning. Der blev truffet for-

beredelser til den to dage lange march til det nye område. Befalingen til udrykning nåede kompagnierne om 

natten. Indkvarteringshold blev sendt i forvejen. Den 12. oktober blev 18 km tilbagelagt. Regt-Stab og I./90 blev 

indkvarteret i Hellemmes, II./90 i Mons-en-Barreuil og III./90 i Thumesnil. Kvarterne var gennemgående gode. 

Den fortsatte march den 13. oktober gik gennem den store by Lille og var derfor mere interessant. Kvarterer blev 

nået kl. 18: Regts-Stab i Attiches, Stab I/90 og to kompagnier i Gramphin, to kompagnier i Garmin. II/90 og 

III/90 i Petit Attiches. Kvartererne var generelt gode.  

Næppe var man ankommet for der indløb nye Divisions-befalinger. Man skulle ikke afløse i Gruppe Loos, 

men den lige syd for Lens stående 36. Reserve-Div. under Gruppe Souchez, VI Reservekorps. Vi var blevet 

regelrette vandrefugle. I de sidste 8 måneder havde Regimentet gennemført vandreturen frem og tilbage gennem 

Frankrig og Belgien.  

Da afløsningen skulle finde sted mellem den 15. og 18. oktober, blev der med det samme afsendt indkvarte-

ringskommandoer. Befalingen til afmarch indløb som sædvanligt om natten. Kompagnierne behøvede denne 

gang ikke at anvende fodsålerne, men blev med lastbiler den 16. oktober transporteret fra Cramphtin. Landsbyen 

Noyelle-Godault blev det nye indkvarteringssted.  

Korrespondenten fra »The Times« berettede den 14. oktober over de sidste kampe i Flandern, hvori han 

fremhævede 17. Inf.Div. Det var dristige, friske tropper! 

I sin beretning »fra Flandern til Lens« skriver Lt.d.R. Griphons: 

 

Storkampdagene er suset forbi. Mangen en kær kammerat er blevet i det hårdt omkæmpede månelandskab, 

og har farvet Flanderns jord med deres blod.  

Trætte og udmattede slæber de mudderindsmurte rester af kompagnierne sig afsted efter afløsningen. Men fra 

øjnene på officerer og mandskab lyser sejrsglæden. . .  

Tungt lyder de brave Füsilieres fodtrin på brostenene i den ny øde Gheluvé, og grå i det grå morgengry træk-

ker kolonnerne tavse afsted.  

Så! Pludseligt, ingen ved, hvem der begyndte, lyder først stille og kraftigt fra hundrede ry struber, som en 

kraftig sørgesang og hyldest den gamle tyske soldatersalme: »Ich hatt’ einem Kameraden, einen bessern findst 

du nit!«  

Med denne salme fik mange luft for deres inderste følelser, og kunne igen klart og optimistisk se på fremti-

den.  
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Afsnit VII 
 

 

stillingskamp øst for Lens ved Mericourt 

15. oktober 1917 – 17. februar 1918 
 

Unteroffizier d.R. Kaufmann Otto Friedeberg 

 

 

 

De hårde kampdage i Flandern havde kraftigt svækket infanteriet, og 17. Inf.Div. blev trukket ud. Den kunne 

imidlertid ikke gives en hvilepause, men skulle afløse 36. Reserve-Div. i en hidtil rolig stilling. 

Den 15. oktober nåede II/90, den 16. I. og III/90 til Noyelles-Godault. Allerede den 16. om aftenen afløste 

II/90 i beredskab I/54, dels i kældrene til Drocourt minen Fosse II, dels i støttepunker og dækninger syd herfor. 

Den 18. overtog I/90 afsnittet fra IR 54 med fire kompagnier i forreste linje over så bred en front, at en fornuftig 

indsats i første omgang ikke syntes mulig.  

Det solrige, gode vejr blev hurtig fulgt af en tåget periode.  

Stillingen var næppe tillokkende. Gravene var mudrede, flade og dårligt vedligeholdt med få dækninger. Sig-

nalforbindelserne var mangelfulde. Ordonnanskæder, det ultimative system, var overhovedet ikke indrettet. Stil-

lingen løv mod sydvest langs jernbanen Lens-Douai, og kanten af Méricourt.  

I stedet for den blomstrende lille by Lens i et fladt, frugtbart område og de mange mindre landsbyer med en 

tæt befolkning, i stedet for driftige miner og fabrikslandskab, blev Mecklenburgerne mødt af et billede af øde-

læggelser. Lens var en ruinhob, miner og fabrikker var ødelagte og uddøde. De sprængte mineskakte var fulde af 

vand, der også fyldte minegangene. Krigens gang havde passeret gennem området. Det kostede tid at komme til 

rette og føle sig hjemme, som Mecklenburgerne fra barnsben elskede det. Det hed sig igen alle mand overbord 

for at istandsætte grave og for at gøre adgangsvejene tilgængelige.  

Der udspillede sig i denne periode ingen større kamphandlinger, og stillingen betegnedes som »rolig«, men 

alligevel kostede ildoverfald og gasangreb på nerverne. Den gensidige patruljekamp, den konstante vagtsomhed 

og forsvarsforanstaltningerne krævede troppernes fulde indsats, hvis sundhedstilstand og forplejning desværre i 

periode ikke var så god som ønskværdig.  

Kønne, kække oplevelser og det friske samlede billede beviser, at kejser-füsilierne havde hoved og hjerte på 

rette sted. 
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Signalmidler kunne efter alle krigserfaringer udbygges, og indføres med tydelige skitser i krigsdagbøgerne. I 

korte træk var de opdelt i: 

Armee-kabel = dobbeltledning. Feltkabel = enkeltkabel. Blinkforbindelser. Radiostationer. Brevdue station. 

Ordonnansforbindelser. Lyssignalposter. Lyssignalstationer med håndsirene ved tågeberedskab. Signalkastere. 

Trykflaskesirener. Manuelle sirener. Frihånds blikapparater. L. Blink 17. Reservekommando.  

Generelt set et omfattende sikkerhedsnet! 

Den 21. oktober beskød englænderne med middeltungt og tungt artilleri banedæmning og støttepunkter, men 

opnåede kun få skader, selvom hans artillerifly ledede indskydningen. Det kom imidlertid ikke til angreb eller 

udlægning af gas, selvom en fange havde forudsat noget sådant.  

  Patruljer gennemført af Regimentet i forening med mandskab fra 17. Inf.Div. stormkompagni, kunne ikke 

fastslå, hvilken engelsk division, der lå overfor os, og heller ikke en patrulje fra I/75 opnåede noget resultat.  

Først den 31. om aftenen lykkedes det højre nabo, Gren.Reg. 89 og folk fra Stormkompagniet at indbringe en 

fange fra den engelske 56. Division.  

Det udløste stor jubel, da det med signal fra Brigaden kom nyheder om, at det hidtil aldrig opnåede store 

gennembrud, var lykkedes for de forenede tyske og østrigske enheder i Italien.  

Roen hos fjenden gjorde det muligt yderligere at udvide divisionens ansvarsområde. I/75 blev trukket ud af 

midten og blev i stedet indsat i et nyt afsnit længere mod syd, mens brigadens to regimenter lykkede hullet i 

midten og dannede et nyt underafsnit. En bemanding med to kompagnier fremme og to i mellemterrænet blev 

indført.  

Den 2. november om aftenen lagde fjenden gas over Sous Lens – Henin-Lietard. 

Den 3. november blev der indført forstærket tågeberedskab.  

Fra begyndelsen af november blev der vedvarende om natten udsendt patruljer, der returnerede med vigtige 

oplysninger. 

Den 5. november kl. 1945 forsøgte en fjendtlig patrulje på 14-16 mand med 1 MG et omgående angreb på 

højre fløjsappe ved Komp.A, men blev afvist af de brave füsiliere med  gevær og pistolskud og med håndgrana-

ter. Den 6. december kl. 0030 fordrev de vagtsomme poster i den fremskudte skærm ved Komp. A på højre fløj 

en engelsk patrulje.  

Den  7. november kl. 2310 forsøgte en fjendtlig patrulje at gennemskære hindringen på samme sted foran 

Komp.A – 10./90. Unteroffizier Kalisch gruppe med Kalisch, Hecker og Behrens, fordrev den med æg-

håndgranater og pistolskud netop som den inspicerende delingsfører, Lt.d.R. Kuhls ankom.  

Den 8. november blev der fra den engelske grav i 20 minutter udløst gas og røg. Den fordelte sig hurtigt mod 

nordøst så de rettidigt anlagte gasmasker hurtigt igen kunne fjernes. Denne type gas medførte svien i øjne og 

næse. Vores FAR 60 forsøgte gennem ødelæggelsesild at ødelægge de fjendtlige gasflasker. Om eftermiddagen 

gennemførte fjenden et ildoverfald, mens hans fly kredsede i meget lav højde over vore stillinger. Ved højre 

nabodivision trængte fjenden ind i forreste grav, men igen kastet ud af et modangreb. Kl. 19 blev der lagt to lag 

grandgranater over Méricourt, der dog ikke gav resultater. Et ildoverfald med gasgranater blev øjeblikkeligt 

besvaret af en kraftig ødelæggelses ild fra vores søstervåben.  

Den 10. november lykkedes det ved mod og snilde Füsilier Polczyk og Freese 4/90 at bringe en såret Tommy 

ind fra graven ved Blaupunkt 83. Herigennem blev den 48. engelske Division fastslået. Begge disse tapre fik 

personligt af Divisionskommandøren overrakt Jernkorset II. Klasse. De fik desuden hver 20 Mark i guld og 14 

dages orlov. Den 11. om aftenen beskød fjenden med MG kraftigt forreste grav og fik et tilsvarende heftigt svar.  

Den 12. blev der gennemført et ildoverfald med gasgranater mod fjendens bagland.  Den 17. fik vores Regt.-

Kommandør, Major Frhr. v. Massenbach tildelt ridderkorset til Hohenzollerschen Hausordens med sværd.  

Udbygningen af stillingen og mellemterrænet skred godt frem, selvom kompagnierne var meget svage. Ad-

gangsgravene »Gneisenau« og »Hötzendorf-weg« fik deres navne. Som noget nyt fik maskingeværerne navne, i 

en bataljon mandenavne: Johann, Klaus osv, mens de i et andet fik pigenavne: Betty, Aurora osv.  

Den 18. kl. 0200 blev en fjendtlig patrulje i gruppestørrelse slået tilbage af forposterne foran 5/90. Kl. 0330 

hentede englænderne en død og en såret.  

Den 19. november fastslog en patrulje fra 8/90 skansearbejder og placeringen af en ny minekaster ved fjen-

den. Den 20. fastslog en patrulje fra 5/90 at englænderne arbejde på en ny grav foran hovedgraven, og at der var 

placeret et nyt MG. 

Som det blev mørkt den 20. kom vi under et fjendtligt ildoverfald, og den 21. kl. 0725 under trommeild, der 

udløste en anmodning af spærreskydninger fra eget artilleri. Det forventede fjendtlige angreb udeblev. 
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Den 22. kastede fjendtlige fly bomber over os, men herefter fordrevet af vore egne ankomne fly. Ved udlæg-

ning af signalflag ved de forreste kompagnier og ved bataljonsstabene, og gennem L. Blinkgerät 17 blev der 

etableret forbindelse med vore fly.  

Den 23. i klart, solrigt vejr blev der talt 35 fjendtlige fly, et betydeligt overlegent antal i forhold til de tyske. 

Om eftermiddagen blev 8 bomber kastet over banedæmningen. Hele dagen bekæmpede fjenden Divisionen med 

usædvanlig kraftig artilleriild.  

På grund af klart månelys måtte patruljeaktiviteten indskrænkes mod slutningen af måneden. Derimod udstil-

lede vores Füsiliere i alt hemmelighed kampvognsskiver i ingenmandsland, som til stor moro for gravbesætnin-

gen næste morgen blev beskudt af vores eget artilleri. Denne lystige skiveskydning var ikke en ulempe for artil-

leriet. Risikoen blev stadig større for, at masser af engelske kampvogne, som det skete i kampvognsslaget ved 

Cambrai den 20. november 1917, kunne trænge vores linje tilbage. Det var derfor, at ordet »panserværn« var en 

rød tråd gennem alle befalinger.  

En af de mest kendte af de udsendte instruktion om panserværn blev den 24. december 1917 udsendt af 

kommandøren for den saksiske Kraftfahrtruppe 2:  

 
Mandlige kampvogne har artillerivåben, kvindelige maskingeværer. 

1. Panserbrydende ammunition rettes vinkelret mod observationsåbninger … mod bagsiden og den højre 

øverste fjerdedel af kvindelige kampvogne. Højre set fra skytten.  

2. Håndgranatvirkning med sammensatte ladninger. 3 håndgranater på dækket virker ødelæggende. 

3. Lette minekastere og fladbanekanoner er det ideelle middel til bekæmpelse af kampvogne. De gennembry-

der pansringen og standser kampvognen ved at ødelægge bælterne.  

 

Tidligt den 30. november forsøgte den rutinerede patruljefører Underofficerer Belloschütz 11/90 at omgå en 

fjendtlig patrulje sydøst for »blindtarmen« for at fange den. Desværre blev patruljen opdaget og lagt under kraf-

tig MG-ild. 2 mand savnes, 2 hårdt såret.  

En større operation den 1. december kl. 0655 havde ingen succes, da fjenden tilsyneladende var underrettet 

og iværksatte kraftige modforholdsregler. Derimod lykkedes ved dagslys mod Loginy i frost og snebyger en 

kamppatrulje i omegnen af blindtarmen. Under Kompagnifører, Lt.d.R. Niemann 13/90 tilføjede Unteroffizier 

Flandrey, Gefreiter Thessen, Wintsch og Füsilier Hildebrandt en næsten femdobbelt overlegen fjende betydelige 

tab.  

Den 6. december var der en livlig trafik bag den fjendtlige linje. Lokomotiver og feltbane kunne høres. Hvad 

havde fjenden gang i? Angreb eller afløsning? Spørgsmålet forblev uopklaret.  

Den 11. december angreb en kraftig fjendtlig patrulje forpostskærmen foran 2/90. Sikkerhedspatruljen holdt 

fjenden på afstand med håndgranater og alarmerede besætningen på K.I-graven. Kompagnifører, Lt.d.R. Nord-

mann, kom til og kunne se, at den fjendtlige patrulje fortsatte fremad. Med Vizefeldwebel Hoff, den dygtige 

patruljefører Unteroffizier Schneider, Gefr. Schröder, Füs. Kriemann, Jaster og Tambour Hoff ilede han tilbage 

og nåede frem i flanken på fjenden uden at tage notits af den gevær- og MG-ilden der kom fra »Blindtarmen«. 

Efter en salve håndgranater sprang Lt.d.R. Nordmann frem sammen med sine trofaste folk. Med råbene »Hier ist 

Kamerad« overgav 4 englændere sig. Resten forsvandt i løb mod vest mellem postskræmen og  hindringerne 

foran K.I-graven. Her greb en sikringspatrulje fra 2/90 med Füs Hoppe og Eggers resolut ind, og 3 englændere 

faldt, mens resten flygtede tilbage. Fra a.Kompagniet 1/90 havde Gefr. Pust og Ers.-Res. Urban set at fjenden 

befandt sig mellem K.1 graven og deres postskræm. De gik beslutsomt frem. Urban slog med geværet en pistol 

ud af hånden på en englænder, og overrasket og forbløffet overgav sig 1 officer og 2 mand.  

Med et planmæssigt og godt samvirke mellem alle patruljer blev der indbragt 1 officer, 1 underofficer og 8 

mand, herunder 3 sårede og 3 døde, foruden et Lewis-gevær. 2. Canadiske Division blev fastslået. Tyskerne var 

situationens herre og beherskede ingenmandsland. Den stedfortrædende Divisions-kommandør udtalte sin fulde 

anerkendelse, og udleverede til hver enkelt som et ærefuldt minde, en kopi af Divisionens  Efterretningsmedde-

lelse om episoden.  

Under Regimentskommandørens deltagelse i et øvelseskursus, overtog Oberst Dietz, Kommandøren for Dra-

goner 16, midlertidigt kommandoen over Regimentet.  

Den 17. december lagde vore tunge, middeltunge og lette minekastere ild over den fjendtlige grav lige syd 

for Avion. 3./FAR 60 afspærrede den beskudte stilling og bekæmpede de fjendtlige artilleristillinger. Det fjendt-

lige sar var kun ringe, men den følgende dag blev der rettet en tilsvarende beskydning mod os.  

Den 21. december blev Regimentsstaben besøgt af den tidligere kommanderende general for IX A.K. og nu-

værende fører af 6. Armee, Exz. v. Quast, hvor han hilste til gensidig glæde hilste på gamle kammerater.  

Den 22. fastslog vores lyttetjeneste øget telefontrafik hos fjenden.  



137 

 

Til julen købte alle kompagnier gaver i Bryssel osv. – cigarer, cigaretter,  brevpapir, piber, dolke, sæbe. Alle 

medlemmer af Regimentet fik overbragt en gave fra Røde Kors, overbragt af Hr. Balgé, Rostock. III./90, som 

juleaften afløste i front, fejrede allerede jul den 23. december. Mens en kamplysten bataljonskommandør holdt 

tale, faldt fjendtlige flybomber over landsbyen, så vinduer og glas fløj de tilstedeværende om ørene. Lysene 

blæste ud og der blev dødstille. Gudskelov kom ingen til skade. Vinduerne blev sømmet til, lysene igen tændt, 

og den ubehagelige episode hurtigt glemt. Ti minutter senere ankom Hr. Balgé sammen med Regimentets ordon-

nansofficer, og blev af alle kammerater hjerteligt modtaget.  

Hvordan man fejrede den 4. krigsjul i dækningen hos Lt.d.R. Jens, 3/90, fremgår af et lille digt fra Gruppe 

Unteroffizier Heber. Den blev først alarmeret, da englænder krøb samme i vores hindring. »Tommy havde dog 

helt stille og forsagt, sig igen i luften sat…« 

Så blev juletræet tændt, breve og pakker uddelt til de overraskede brave og hærdede Füsiliere, og Füs. Ra-

back bragte alles humør en tak i vejret.  

Julenat hentede 5. Bayr. Division til højre to fanger fra den engelske 31. Division. Var den 2. Canadiske Di-

vision blevet afløst, eller var fronten blevet forstærket? 

Den 28. blev fjendtlig fremmarch fra Vimy mod nord observeret, hvorefter vores artilleri lagde en heftig ild 

over den forreste fjendtlige stilling mellem nordkanten af Vimy og »Blindtarmen«.  

Tidligt den 29. december angreb en kraftig fjendtlig patrulje vores sappe foran 13/90, men øjeblikkeligt afvist 

af vores gevær og MG-ild. En fremsendt patrulje fra 13/90 fandt forterrænet rømmet.  

Den 31. december ved midnat omringede en fjendtlig styrke på omkring 40 mand og 4 MG Sappe 1 foran 

9/90, for at tage fanger. vagternes opmærksomhed og gravbesætningens hurtige reaktion afviste forsøget med 

store tab.  

Den urokkelige patrujefører og kompagnifører for 1. MGK, Lt.d.R. Franke blev hårdt såret af et skud i bry-

stet. Trods al lægelig hjælp stod hans liv ikke til at redde, og han døde den 31. maj 1918. 

Nytårsaften kl. 1930 gennemførte Lt.d.R. Szyka en kamppatrulje med 30 mand fra 3/90 iført snedragter. Ef-

ter kamp på håndgranater og håndgemæng blev fire fanger taget fra den tapre canadiske 4. Division. Dermed 

kunne en udskiftning af besætningen på den anden side bekræftes. Lt.d.R. Sczuka blev udmærket med Jernkorset 

I. Klasse. 

Her og der sendte kanoner deres hilsen til nytåret, blandet med maskingeværers gøen og minekastere, der 

gennemførte et ildoverfald med gasgranater.  
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1918 
 

 

Nytårsdag 1918 blev der ved Regimentet afholdt feltgudstjeneste i Noyelles-Godault, hvorunder H.M. Kejse-

rens nytårsbefaling blev oplæst. Som i alle krigsår var denne befaling, som også Kejserens fødselsdag den 17. 

januar, et tegn på det faste bånd mellem Kejser, hær og marine. Den øverste krigsherre udtalte igen sine varmeste 

tak og fulde anerkendelse for de i historien sjældent udviste, overordentlige krigspræstationer og succeser. 

Bataljonen i hvil afløste planmæssigt hver 10. dag. Afløsningen skete uden indblanding om natten. Med det 

yderst dårlige vejr i januar øgedes arbejdsbyrden og forværrede sundhedstilstanden. Manglen på godt varmende 

ovne gjorde sig især bemærket. Tøvejr og regn satte grave og adgangsveje under mudder. Siderne på gravene 

styrtede sammen og trafikken frem og tilbage til fronten blev vanskeligere og vanskeligere. Antallet af indlagte 

syge steg mod midten af måneden, og fra midten af måneden blev der af Divisionen tilladt en 6 dages afløsning. 

Bataljonen i Noyelles-Godault blev intensivt videreuddannet. Fritiden blev af alle anvendt til rekreation og op-

friskning af krop og sjæl. Et improviseret teater og en biograf bidrog hertil i væsentlig grad.  

Erfaringer ved 28. Inf.Div. omkring gennemførelsen af et gennembrudsangreb blev mere og mere lagt til 

grund for øvelser.  

Kompagniets kommando-Feldwebel var hver 5. dag fremme i stillingen for at holde sig orienteret om hans 

folk tilværelse, og hvile nødvendige behov, der skulle indfris. Køkkener var indbyggede i Billy-Montigny, og 

bragt herfra varm forplejning frem efter mørkefald. Madafhenterne løste herunder en tung og farefyldt opgave. 

Det store, og i sig selv ikke særlig lette beholdere af jernblik med et tætsluttende låg, indeholdt 20 liter varm 

mad. Ved hjælp af bæreseler kunne de bære på ryggen som et tornyster. Imidlertid blev de imidlertid båret af to 

mand på en bærestok. I dag bruges disse spande i Augustenschule i Rostock til at transporterer hjælpetjeneste 

mad til de andre skoler.  

 I det nye år genoptog ven og fjende der patruljeaktiviteter med stor iver, og der skete næsten konstant sam-

menstød i ingenmandsland, hvor vi var overlegne. Den 2. januar fandt en patrulje fra 10/90 en skærm 250 meter 

foran vores forpostskærm en fjendtlig lyttepost. Kablerne blev gennemskåret og taget med tilbage.  

Om natten til 3. januar blev en patrulje fra 11/90 angrebet i front og flanke, trak sig kæmpende tilbage og af-

viste, efter at have fået forstærkning, det fjendtlige forsøg.  

En patrulje fra 13/90 kostede ved godt initiativ en fjendtlig patrulje tab, og fastslog som en vigtig nyhed, en 

postering på vejen mod kalkovnene.  

De fjendtlige fly blev hyppigere over vore stillinger. den 6. januar talte man 14, som med lysammuntion 

markerede vores minekaster-stilling. 3. MGK nedskød et fly, mens to andre faldt i vore hænder efter luftkamp. 

»Sløring« krævede stadig nærmere studier og eftertænksomhed, og det blev tilstræbt at mennesker, udrustning 

og anlæg blev tilpasset det omkringliggende terræn og dermed i form og farve gjort usigtbar for luftobservation. 

Alle jordarbejder startede med sløring og bevægelser skulle på tidspunkter undgås under tilstedeværelsen af fly. 

Såkaldte »vandrestier« udgjorde en risiko. Der blev sparet mange tab på grund af rigtig flyverskjul. Krigserfarin-

ger og passende midler skulle først lærers bedre og bedre.  

Den 4. januar lå stillingen langs banedæmningen og det bagved liggende terræn under ildoverfald med lette 

og middeltunge våben, fulgt om aftenen af skydning med gas blandet med brisantgranater.  

Den 7. januar om eftermiddagen nedskød et MG fra 2.MGK, der var indsat som luftværn ved artilleriet, en 

fjendtlig dobbeldækker, og overdrog vores Regiments-kommandør to engelske flyverofficerer, da denne kom 

tilstede i den forreste stilling. Piloten var ramt af en skudt gennem låret.  

Den 8. januar om morgenen ødelagte et fjendtligt ildoverfald to MG gennem fuldtræffere.   

Den 12. januar trængte fem fjendtlige fly igennem vores luftspærring frem til Noyelles-Gobault. Egne fly 

fordrev dem herfra og nedskød et fly.  

Den 13. januar stødte en patrulje under Lt.d.R. Widow 9/90 i snedragter på en stærk fjendtlig patrulje. Da det 

ikke lykkedes at lokke fjenden nærmere ved at foregive en tilbagetrækning, blev fjenden lagt under en heftig 

beskydning, som herefter trak sig tilbage. Fjenden syntes yderligere at udbygge deres frontfremspring og lægge 

en forreste stilling frem. De skanser især heftigt i de første aftentimer.  

På et tidspunkt, hvor muligheden for et større fjendtligt kampvognsangreb foruroligede folkene, forstod 

Hauptmann Werner Behm at hæve stemningen i skyttegraven gennem sit urokkelige humør. Tit sad han om 

natten hos mandskabet i dækningerne og spillede på sin trækharmonika marcher og alle former for lystige melo-

dier. Også mange muntre historier fra soldaterlivet ble fortalt.  

I det klare vejr mod slutningen af januar øgedes artilleri- og fly aktiviteten på begge sider.  
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Om natten til 3. februar trængte en patrulje under Unteroffizier Lange 3/90 fra granathul til granathul frem til 

den engelske grav, og fastslog her identiteten af regimentet. Besætningen bestod udelukkende af unge mænd, der 

trak sig tilbage. Graven var godt udbygget. Den dobbelte pigtrådshindring foran bestod af den for englændere og 

franskmænd normale snoede jernpæle. Efter tre timer vendte patruljen uskadt tilbage. Unteroffizier Lange blev 

af Reg.Kommandøren tildelt Jernkorset I. Klasse. Hårdt såret under gennembrudsslaget den 22. marts, modtog 

han som Sergent på lazarettet i Königsberg for sin konstante tapperhed et Militärverdienstkreuz. Kun 5 af denne 

sjældne udmærkelse tilfaldt Regimentet. Lange havde yderligere 4 brødre i felten, hvoraf en var faldet ved 3/90. 

Regiments-kammerat Otto Schöck, som også med en arm slog igennem med sin kunst, malede en kunstfærdig 

mindetavle med følgende inskription:  

 
Anerkendelse 

for den om natten 2./3. februar 1918 gennemførte patrulje. 

Alle deltagere, specielt fører for patruljen, Unteroffizier Lange 3/90, udtaler jeg min for denne efter kort 

førerovervejelser dristigt og med stor vovemod gennemførte patrulje, min fuldeste anerkendelse.  

v. Gabain, 

Generalmajor og Divisions-Kommandør 

  

Den 28. januar var der blevet indført en 14 dages orlovsspærre på Vestfronten, som imidlertid til alles store 

glæde blev ophævet allerede den 4. februar.  

I begyndelsen af januar nedkastede fjendtlige fly illustrerede bøger fra tyske krigsfangelejre i England og for-

falskede breve fra vore tilfangetagne, der skulle forfører vore brave kriger til at løbe over. De blev imidlertid kun 

modtaget med foragt og hån. 

Om natten til 6. februar blev der gennemført en omhyggeligt forberedt patruljeoperation under føring af 

Lt.d.R. Ehlers. På trods af ildforberedelse af artilleriet og på trods af hensynsløs fremrykning, mislykkedes ope-

rationen ved den anden fjendtlige hindring og gav på grund af heftig forsvars ild. Engelsk spærreild tvang patrul-

jen til at returnerer uden fanger. Fjenden var forberedt og havde besat graven usædvanligt stærkt. Mellem kl. 23 

og 0100 svarede fjenden igen med en gengældelsesskydning, der især ramte det sydlige afsnit.  

Den 7. februar inspicerede den nye Gruppe-Kommandør, Generalleutnant Litzmann, Regt.  89 og 90 hvileba-

taljon og et batteri fra FAR 60. 

For at forhindre den fjendtlige aflytning blev der indført kodeord under telefonsamtaler.  

Lt.d.L. Olschenka fra 1. Minekaster-deling erobrede i den fjendtlige grav et engelsk Vickers-gevær. Gefr. 

Lemcke 6/90 holdt alene ud ved sit MG i tre timer, indtil der kom assistance. Om natten til 16. februar forsøgte 

en spion fra Lens at komme gennem den tyske linje, men taget til fange. Desværre rev han sig løs og forsvandt.  

Efterhånden blev 17. Inf.Div. afløst af 12. Res.Div. Divisionen blev indgrebsdivision for Gruppe Souchez, og 

modtog den nødvendige uddannelse hertil. III./90 i hvil blev som den første afløst af Res.38 og kom i kvarter i 

Mons-en-Pevelle. Om natten til den 17. rykkede RIR 38 ind i stillingen og afløste I/90, der rykkede til Coutiches. 

Den følgende nat overdrog II/90 sin stilling til II/R.38 og marcherede til Faumont. Også Reg.-Stab forskød hertil, 

og den 19. februar endeligt 2. MGK. 

Kvartererne var ikke tilfredsstilende. Der manglede lejrmateriel, borde, stole og det nødvendige til opvarm-

ning.  

Forberedelserne til den store offensiv begyndte. Tropperne glæde sig over, at det endeligt hed: »Ud af skytte-

gravene, frem mod fjenden!« 
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Afsnit XIII 
 

Gennembrudsslaget i Frankrig 

18. februar til 22. juni 1918 
 

Curt Dobers, Lt.d.L., Gas- og ordonnansofficer ved Regimentsstab 

 

 

Situation 
 

Året 1917 var gået til ende uden at der på Vestfronten var opnået en afgørelse, men den generelle situation 

var på grund af begivenhederne i Øst, i løbet af året betydeligt forskubbet sig til fordel for Centralmagterne. 

Rusland og Rumænien lå på jorden, og den tyske østhær dermed fri! 

Mere end nogensinde før var den øverste hærledelse overbevist om, at man kunne forvente en total sejr for de 

tyske våben. For første gang siden septemberdagene i 1914 kunne den farligste fjende på Vestfronten mødes i 

stamme styrke, og den besluttede sig derfor til at udnytte denne gunstige magtfordeling, og gennem et kraftigt, 

overraskende angreb at gennemtvinge en overgang til den bevægelseskrig, hvor hidtil den tyske førings overle-

genhed og troppernes indsats på alle fronter og mod alle fjender, så strålende havde klaret sig. - »Ud af skytte-

graven!« - sådan var det udtrykte ønske hos alle tyske soldater! 

Der kunne imidlertid heller ikke hos den tyske hærledelse herske tvivl om, at det tyske angreb måtte komme 

tidligt i det nye går, hvis det erklærede mål – gennembrud af den fjendtlige front – skulle opnås.  

Mod slutningen af året 1917 var det blevet hele tiden mere tydeligt, at den uindskrænkede ubådskrig ikke 

kunne forhindre transporterne af den amerikanske hær til Europa. Derfor ville styrkeforholdet i løbet af somme-

ren og med sikkerhed i løber af efteråret 1918 vedvarende og i stigende grad falde til fordel for Ententen. Denne 

forudsigelse forstærkedes ved, at mulighederne for egne personelforstærkninger hele tiden blev mere vanskelig 

og sparsom, mens Ententen over tilsyneladende disponerede over uudtømmelige menneskematerialer fra alle fem 

verdensdele. 

På denne baggrund blev angrebet fastlagt til midten af marts.  

Blandt de til det store formål udvalgte, og derfor særligt forberedte og udrustede 56 angrebsdivisioner, hørte 

også vores 17. Inf.Div., der derfor i omkring 4 uger blev trukket tilbage til området nord for Douai.   

 

Det store hovedkvarters befaling til »Det store slag om Frankrig« 

 

Befalingen til »Det store slag om Frankrig« blev udarbejdet under betegnelsen »Operation Michael«. 

 

 
Store Hovedkvarter, 10. 3. 18. 

Hans Majestæt befaler: 

1. Michael-angrebet finder sted den 21. 3. Indbrud i den første fjendtlige stilling kl. 0940. 

2. Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht afskærer som første store taktiske mål englænderne i Cambrai-buen og 

vinder …. linjen Croissilles (sydøst Arras) – Bapaume – Peronne. Ved gunstig fortsættelse af angrebet på 

højre fløj (17. Armee) føres dette videre over Croisilles. 

3. Yderligere opgaver for Hærgruppen er fremstød i retning Arras – Albert med fastholdelse af Somme ved 

Peronne, og med tyngde mod højre fløj af den engelske front for at ryste denne også foran 6.  Armee, og 

gøre vejen for fortsat fremrykning med yderligere tyske kræfter fra Stillingskrigen.  

4. Heeresgruppe deutscher Kronprinz vinder i første Somme syd for Omigon vandløbet (udmunding syd Pe-

ronne) og Crosat-Kanalen (vest for La Fére). Gennem hurtig fremrykning skal 18. Armee (højre fløj af He-

eresgruppe deutscher Kronpriz) tilkæmpe sig overgang over Somme og kanalen.  
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A. Forberedelser og opmarch til Store slag om Frankrig 

18. februar til 20. marts 1918 

 

 

I den fjerde krigsvinter havde Mecklenburg Kaiser-Füsiliere i den mudrede stilling på Vestfronten en vanske-

lige opgave at løse. Først og fremmest drejede det sig om at afvise fjendens gentagende delangreb, dels måtte 

opklaringsfremstød gennemføres til den anden og tredje fjendtlige grav for at holde vores øverste føring informe-

ret om situationen ved fjenden. Der måtte udføres et præcist arbejde, da de herigennem opnåede resultater skulle 

tjene til opbygning af planerne for det forestående store gennembrudsslag. Mangen en aldrig omtalt heltegerning 

udspilledes sig herunder. Dygtighed, list, fysisk kraft, rutine var de udslagsgivende forudsætninger for alle dem, 

der deltog i disse patruljer. Mecklenburger hæver havde slået kraftige trommehvirvler på mangen en Tommy-

hovedskal; mangen en repræsentant for »beskytteren af de små nationer« havde for evigt mistet syn og hørelse. 

Den 18. februar blev Regimentet trukket ud af den mudrede stilling ved Méricourt. Efter nogle få dage i hvil 

startede de store forberedelser til den opgave, der var stillet dem til den 21. marts. Reg.Stab og II. Batl. blev 

underbragt i Faumont, I. Batl. i Coutiches mens III. Batl. placeredes i Moncheaux og Mons-en-Pévelle. Efter 

nogle kolde dage i begyndelsen, bredte der sig et pragtfuldt forårsvejr. Solen sendte næsten overdådigt sine var-

me stråler over landet. På få dage forvandledes landskabet til smukkeste forårspragt. De feltgrå mænd, der i de 

kolde, rå efterårs og vintermåneder havde udvist deres stille heltegerning i mudrede grave og klamme dækninger, 

blev hurtigt igen sig selv. Den lune sol gjorde den igen til glade, smidige soldater. Underbragt i beboelige små 

huse, delvist med senge, vækkede hurtigt igen hukommelsen om, at sådanne kulturelle værdier også havde været 

deres egen, og deres hjemstavn, deres tyske fædreland, dukkede med alle skønheder op i deres sjæle. Det dejlige 

forårslandskab med dens saftige græsmarker, vekslende med levende hegn og herlige skovstykker, og ligeledes 

med små søer og enge, skulle snart blive vidne til ivrige forberedelser til det friske krigshåndværk. De næste 

uger var fulde af arbejde. Førere af alle grader kappedes i deres bestræbelser for at føre deres undergivne til 

grænsen af den højeste ydeevne. Angrebs ånden fra 1914 fyldte alle, alle var glade for at være sluppet fri af den 

mere eller mindre kedelige stillingskrig.  

Den moderne angrebskrig var grundlaget for alle øvelser. Hvem husker ikke med stolt glæde de stort anlagte 

angrebsøvelser, der under anvendelse af de nyeste erfaringer i moderne angrebsteknik, med blod og sved blev 

gennemført? Hvile store ændringer i forhold til mange fredstidsøvelser, som jeg husker det, i anvendelsen af 

vores støttevåben, feltartilleri delvist med i forreste linje, det betydeligt øgede antal af maskingeværer og de i 

fredstid helt ukendte minekastere, og med observations- og opklaringsfly over os. Hele taktikken i infanterikam-

pen var blevet en helt anden. Fra øvelse til øvelse viste det sig mere og mere hos den enkelte, at de på rette måde 

opfattede erfaringerne fra slagmarken, og forstod at udnytte dem på mest fordelagtige måde. Hvordan blev ikke 

enhver kritik af disse tanker fjernet, og tilliden til at de foranstående store planer hamret ind i hovederne på os. 

Hvilken fører husker ikke den humoristiske kritik fra vores fortræffelige Divisions-kommandør, Exz. General-

leutnant von Gabain, der altid var fulde af ros til sine mænd. Selvom feltartilleriet, der jo fuldstændig måtte lærer 

forfra, i første omgang var den primære genstand for hans kritik, og selvom drøftelser af de infanterimæssige 

færdigheder, altid begyndte med ordene: »men artilleriet…«, beviste resultatet af den sidste øvelse, at denne 

afholdte fører gennem stædighed og tålmodighed var lykkedes med at svejse det hele sammen til en helhed. 

Resultaterne af disse planlagte, hele tiden gentagne øvelser, udeblev ikke.  

For os begyndte opmarchen den 18. marts. Som godt skolede tropper, fast i hånden på førerne, fulde af tillid 

til deres foresatte og i den faste overbevisning om succes under det forestående, største slag under Verdenskri-

gen, defilerede Mecklenburg Kaiser-Füsilierene forbi deres Landsherrer, H.K.H. Storhertugen af Mecklenburg-

Schwerin, som endnu engang havde besøgt dem, og af et varmt, deltagende hjerte havde sendt dem afsted med 

alle gode ønsker. For ikke at give fjenden mulighed for at opdage troppebevægelserne, blev der marcheret om 

natten og om dagen indtaget flyverskjul. Den første natmarch bragte os til den lille by Aniche sydøst for Douai, 

den anden til Sauchy-Cauchy nordvest for Cambrai. Her blev underbringelsen igen stærk feltmæssig; det lugtede 

igen af krig, som de brave füsiliere sagde. Tropper af alle våbenarter begyndte at trække sig sammen, alle fulde 

af tillid og med deres specielle opgave. Den tredje nat blev beredskabsområdet ved Quéant nået. Vi var overra-

sket over at vende tilbage til den velkendte egn. Vores angreb skulle ske i en stribe, som vi for præcist et år tidli-

gere under tilbagetrækningen til Siegfried-Stillingen havde krydset i øst-vestlig retning. Dette år var det vores 

opgave at gennemfører et angreb i den modsatte retning. Hvilken forandring havde området ikke gennemgået i 

det forløbne år. Som vi i foråret 1917 rykkede gennem området, forlod vi godt vedligeholdte landejendomme og 

landsbyer. Nu var landskabet krydset af et vidtforgrenet system af skyttegrave. Granater i tusindvis havde rodet 
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jorden op. I landsbyerne, der nu ikke var andet end rester af mure med dårligt et eneste tab, var det svært at finde 

rund. Engelske granater havde i løbet af 12 måneder sørget for, at endnu nogle hundreder af franske bønder efter 

krigen ville græde sorgens tårer, når de vendte tilbage. Miraklet af tysk organisation til det store angreb viste sig 

overalt. Havde der være en rest af tvivl, så var det nu klart, at alt ved godt gennemført arbejde, var sikret til den 

mindste detalje, men bar samtidig alle tegn på det store omfang. For os infanterister virkede det særligt impone-

rende med det store antal batterier af alle kalibre. De enorme stabler af ammunition viste os, hvilken omfattende 

støtte infanteriets angreb denne gang ville få. Under krigen på to fronter var vi blevet vandt til, på alle måde at 

kampe underlegen, og alligevel kende pligten til at sejre eller holde stand. Desto lettere syntes opgaven denne 

gang. Og sådan var det også, i det mindste hvad angik artilleriets virkning.  
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B. Det Store slag om Frankrig 

21. til 25. marts 1918 

 

Om natten til 21. marts, natten før det store angreb, lå en uhyggelig stilhed over vores front. Måske forvente-

de fjenden et angreb her i foråret, men kendte ikke tidspunktet. På vores side blev alt gjort for at undgå at forråde 

angrebet, der skulle begynde om få timer. Batterierne udløste kun af og til nogle enkelte skud, som de havde 

gjort det i nætterne før. Infanteriet lå lydløse i de stillinger, hvorfra de på det fastsætte tidspunkt, skulle gå til 

storm. Fulde af forventninger blev tidspunktet imødeset: pulsen slog hurtigere, hænderne holdt fast om geværer-

ne, øjnene gled igen hen over alle våben, det gode gamle gevær, den glimtende bajonet, taskerne med patroner, 

håndgranaterne, gasmasken, kontrollerede at feltflasken var fuld og at nødrationen var i brødposen.   

Det mecklenburske Kaiser-Füsilier-Regiment havde til opgave, sammen med de øvrige dele af Divisionen, 

som forreste enhed at indsætte sine styrker.  

Den lydløse stilhed skulle snart blive brudt. I de hundreder af kanoner, der hidtil havde holdt sig godt skjult 

og ikke havde spyttet ild, blev den første grant lagt i kamret, retteskytter havde præcist rettet røret, hjælperne 

bøjede sig over den klargjorte ammunition, der snart i hurtig rækkefølge skulle fodre de umættelige kanonrør. 

Med uret i hånden stod batteriførerne for på det befalede sekund at give ordren til ildåbning. Endeligt var det så 

vidt! Som en stormvind fløj en regn af ild mod de engelske stillinger. Død og fordærv blev sendt mod den sejeste 

modstander. Det var som den rødglødende jern på samme tid ville vise deres foragt for det folk, der planlagde 

vores ødelæggelse. Hele det fjendtlige skyttegravssystem blev langt under en rasende skydning. Ildregnen øgede 

langsomt til en orkan for kort før vores infanteriangreb at nå dets højeste punkt. Samtidig blev englænderne 

udsat for virkningen af et heftigt bombardement med gasgranater.  

 

Quéant – Lagnicourt og Vraucourt-stillingen 

21. marts 1918 

 

Tidspunktet for infanteriets angreb rykkede hele tiden nærmere. Minutviseren drejede sig med regelmæssige 

skridt mod klokken-0; så var det kun sekundviseren, der manglede det sidste stykke. Nu var det så vidt, den 

levende mur rejste sig og med et bragende Hurra gik det frem mod fjenden, frem mod englænderne! Den 21. 

marts kl. 0930 forlod begge vore angribende bataljoner – I. og II./90 – deres udgangsstilling ved Quéant og frem 

over feltvagtstillingen mod den forreste fjendtlige grav. Kompagnierne trådte an i tre bølger. Kl. 0940 fulgte 

indbruddet i den fjendtlige stilling efter at have passeret forterrænet og den forreste fjendtlige hindring, der var 

oversået med flatterminer. Tabene i første omgang var få, da det engelske artilleri blev h oldt nede af vore batte-

rier. Efter passage af den første grav, som kun var tyndt besat, blev der med samme hurtighed og samme møn-
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stergyldig orden videre mod anden grav. Her foran den fjendtlige K.2-grav, mødte Regimentet den første energi-

ske modstand. Flere af modstanderens maskingeværer var stadig virksomme og tilføjede os tab. Med en samlet 

våbenindsat blev modstanden imidlertid brudt, og efter yderligere 20 minutter var også denne grav på vore hæn-

der. De første fanger, en kaptajn, to løjtnanter og 61 mand, blev bragt ind. Flere MG og store mængder ammuni-

tion blev taget som bytte.  

Angrebet blev nu langt frem mod Lagnicourt-stillingen. Her og i hulvejen nordvest for Lagnicourt ydede 

fjenden yderst hårdnakket modstand. Gennem dygtig og energisk føring blev fjenden overvældet i en heftig 

kamp på håndgranater og kastet tilbage. Fra Lagnicourt-Stillngen kunne angrebet på grund af kraftig MG-

beskydning fra flanken kun langsomt komme frem. Regimentet måtte næsten enkeltvis, mand for mand, arbejde 

sig frem granatkrater for granatkrater. Denne fremrykning kostede ikke ubetydelige tab, og også i rækkerne af 

Füsilierer blev det lyst. Major Wülsing, fører for I. Batl. og Major von Brockhusen, fører for III. Batl. blev såret. 

Begge bataljonsadjudanter, Lt. Bahlcke I./90 og Lt. von Asmuth III./90 gav som mange brave Füsilierer, deres 

liv. To af de kammerater, der faldt foran Lagnicourt-stillingen, fortjener at der her sættes dem et minde, da de 

med deres forbilledlige indsats indtil det øjeblik, det dødelige bly ramte dem, ifølge de tilstedeværende, havde en 

udslagsgivende andel i nedkæmpelsen af denne stilling.  

Leutnant Bahlcke fra I. Batl. opdagede, at der opstod et stop i fremrykningen foran en særlig vanskelig stil-

ling. Han kendte øjeblikkeligt sin pligt. For at opklare for et gunstigere terræn til fremrykning, rejste han sig med 

sin adjudantmappe under armen. Mens han på denne måde gav befaling til det næste spring, blev han ramt af en 

fjendtlig kugle, der for altid gjorde ham tavs.  

Lt.d.R. Kelling, Fører for 1. MGK gav et lysende eksempel på tapperhed og viser, hvor meget man kan blive 

trukket ind i kampen. Overbevist om kraften af et korrekt placeret maskingevær i stillingen, var det hans faste 

bestræbelse, at på placeret sine geværer, hvor de havde de bedste skudfelter. I de åbne terræn uden dækning ilede 

han frem og tilbage mellem sine våben, kontrollerede deres placering, udpegede lønnende mål og ansporede sine 

dygtige skytter med rosende ord. Da han fik skudt en finder af, anlagde han en nødtørftig forbinding og fortsatte 

med at være et forbilledlig eksempel for sine folk. Under kampens videre forløb, krævede skæbnen også livet af 

denne tapre soldat.  

Omkring middagstid var Lagnicourt vores. Under den fortsatte kamp faldt det første artilleri, seks engelske 

feltkanoner, i vore hænder. Fjenden blev energisk forfulgt og omkring kl. 15 kastet væk fra endnu en bakke i 

Vraucourt-stillingen. Her blev i en skovkant et batteri erobret. Kampen om denne fremragende stilling var hård. 

Succesen bær vidnesbyrd over vore Füsilieres standhaftighed og sejrsvilje. Den allerede eksisterende angrebs-

kraft og angrebsglæde blev kraftig forøget af bevidstheden om, at kampen her blev ført mod vores værste og 

forhadte modstander, englænderne.  

En yderligere fremrykning var ikke mulig, da englænderne dels iværksatte et modangreb, dels forsøgte at op-

rulle stillingen fra syd. Det fjendtlige modangreb kom fra Vraucourt med en styrke på omkring en forstærket 

bataljon. Da modstanderen bestod af frisk frembragte tropper, velforsynet med håndgranater, havde Regimentet 

en svær tid. Selvom den var fysisk udmattet, var der ingen svagheder i fastholdelsen under de vanskelige for-

hold. Tommy havde hårde tab og måtte finde sig i sin skæbne. Heller ikke de 8 kampvogne, der ledsagede det 

engelske modangreb kunne ikke forhindre vores tropper i at udtale ordet »sejr«. Füsilierne så ved godt mod og 

den faste beslutning om at holde ud, uhyrenes bevægelser fremad, med tillid til, at vores søstervåben rettidig og 

afgørende ville gribe ind. De blev ikke skuffet i deres forhåbninger. På kort tid satte vores stødbatteri 3/FAR 60 

og de lette minekastere med velrettede skud alle 8 kampvogne ud af spillet. Således så vore Füsiliere dagen sæn-

ke sig på den første kampdag under det store slag om Frankrig. For mange fædrelandsforsvarere gik solen aldrig 

op igen; allerede den første dag var der stærk trafik gennem sejrsporten til den evige hjemstavn. På trods af mør-

ket og det foreløbige stop på kamphandlingerne, fortsatte pligterne. Den nye dag skulle se en fortsættelse af 

angrebet, der måtte fører til sejr. Som følge af tabene måtte stillingerne  hurtigt genbesættes. Da den stedfortræd-

ende fører for I. Batl., Oberlt. Felbaum var faldet og den stedfortrædende fører for III. Batl., Oberlt. d.R. Koch 

var såret, fører og adjudant ved II. Batl. var faldet ud på grund af udmattelse, og ligeledes tab blandt underoffice-

rer og mandskab gjorde sig gældende, fik Rittmeister von Brinken af Regimentet ordre til at samle resterne af 

Regimentet i én bataljon.  

Efter at enheder igen var reorganiserede med førere og underførere, blev der organiseret forsvar i dybden. 

Forplejning, vand og ammunition var bragt frem af transportgrupper, specielt opstillet til denne opgave, og sol-

daterne genforsynet med alle manglende udrustningsgenstande. Natten forløb rolig. Fjenden lagde artilleri og 

MG-ild over vores nye forreste linje og det bagved liggende terræn.  
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Erobringen af landsbyen Vaulx-Vraucourt 

22. marts 1918 

 

Den anden kampdag, 22. marts, stillede Regimentet en ny, vanskelig opgave. Det drejede sig om at erobre 

den i Regimentets angrebszone liggende landsby Vaulx-Vraucourt, der som forsvarspunkt var stærkt udbygget. 

Englænderne forsvarede hver eneste meter jord med den velkendte stædighed. Gentagne engelske modangreb 

blev hele tiden afvist med succes, men vanskeliggjorde naturligvis den videre fremrykning. Hele formiddagen lå 

Regimentet i heftig ildkamp med fjenden. Efter at friske engelske forstærkninger ikke havde opnået vedvarende 

resultater mod vore füsiliere, og var blevet stærkt decimerede, begyndte vi kl. 1530 det fornyede angreb, der blev 

gennemført med en sådan voldsomhed, at der for englænderne ikke længere var mulighed for at holde fast. Også 

den sidste modstand fra enkelte stadig kæmpende støttepunkter blev brudt, og kl. 1630 var Vaulx-Vraucourt på 

vore hænder. Antallet af fanger blev hele tiden større og de engelske tab steg fra stilling til stilling. Det erobrede 

materiel var omfattende og omfattede også beklædningsgenstande og levnedsmidler. Tingene var imidlertid så 

ødelagt af beskydningen, at der ikke kunne blive tale om en organiseret bjærgning. Mange Füsilierer havde held 

til at finde enkelte, stadig hele genstande. Da der måtte forventes kraftige modangreb mod det vigtige punkt i 

Vaulx-Vreaucourt, blev landsbyen hurtigt indrettet til forsvar. Den forreste bataljon indrettede 400 meter vest for 

landsbyen en forsvarsstilling for natten. Tabene hos englænderne må imidlertid have været større, end vi antog. 

Det ventede modangreb udeblev den nat. Bortset fra en kraftig fjendtlig artilleriild og livlig forstyrrelsesild fra de 

engelske MG, forløb natten uden episoder. Endeligt sidst på aftenen nåede transportgrupper frem med kold for-

plejning, vand og ammunition.  

 

Erobringen af Beugnâtre-Stillingen 

23.-24.  marts 1918 

 

Det var en hård nød at overvinde den næste stilling ved Beugnâtre. Den 23. og 24. marts blev der udkæmpet 

hårde, tabsrige kampe om disse bakker, der var kraftigt udbygget med mange maskingeværer og andre forsvars-

midler. Flere gange brød angrebet på Beugnâtre-stillingen sammen. Der manglede desværre de nødvendige for-

beredelser og tilstrækkelig støtte fra artilleriet. Igen og igen samledes sig igen de uforsagate Mecklenburgere, for 

at fjerne dette bolværk, der hårdnakket stod i deres vej. Den 24. marts kl. 1930, som det var ved at blive mørkt, 

blev angrebet gentaget, denne gang med succes. Beugnâtre-stilling faldt i vore hænder. Den kraftige bevægelse 

fremad bragte, på trods af det begyndende mørke, straks angrebet frem over den hårdt omkæmpede stilling indtil 

bakken omkring 600 meter øst for Favreuil, den næste landsby. Forskellige fjendtlige støttepunkter blev stormet 

med Hurra. Selvom Füsilierne i fire dage havde været i kontinuerlig kamp, var den kraftige tyske storm så 

uimodståelig, at de endnu levende fjender flugtartig løb derfra, efterladende sig deres hovedforsvarsvåben, ma-

skingeværerne. Den rolige sigtede skydning fra vore skytter satte hurtig en ende på flugten. Yderligere fremryk-

ning var på tidspunktet ikke mulig, da den til højre kæmpende Gren.Reg. 89 endnu ikke var nået på linje. Puste-

rummet blev imidlertid ikke ret lang.  

 

Erobringen af Favreuil-Sapignies 

25. marts 1918 

 

Allerede tidligt næste morgen måtte Füsiliererne igen ruste sig til angreb. Bestræbelserne for hele tiden at 

holde sig i hælene på fjenden og ikke give ham tid til at puste ud, hele tiden at bide ham i hælene var fast foran-

kret i hver eneste mand. Alle havde fornemmelsen af, at det ikke var nok at slå denne fjende. Han måtte udslet-

tes.  

Det nye angreb kunne begynde. Den 25. marts kl. 0340 blev stormen påbegyndt, og fjenden i stillingen i den 

østlige kant af landsbyen Favreuil kastet tilbage. Der blev rykket frem gennem byen i hælene på den retirerende 

fjende, og sænkningen nogle hundrede meter på den anden side renset i en yderst heftig ildkamp. Angrebet på 

Favreuil var ikke uden tab. Kompagnierne blev fra angreb til angreb yderligere svækket. Med de resterende 

kræfter var yderligere angreb på den stærkt besatte og for fjenden gunstigt beliggende bakke ved Sapignies, ikke 

mulig med udsigt til succes. Regimentet gik derfor i stilling i nåede position. Fem dage og fem nætter havde 

Regimentet allerede gennemlevet hårde kampe. En rolig dag gav det ikke på dette tidspunkt. Krop og sjæl var 

anspændt til det yderste. Ødelagte engelske skyttegrave, hulveje, granatkratere, gravede skyttehuller var op-
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holdsstedet for korte hvil under gennembrudsslaget. Himlen var det fælles tag. Måne og stjerner lyste trofast ned 

over os som i dage af dyb fred, men var nu vidne til hårde prøvelser og hårde kampe. Generelt kunne vore tab i 

døde anses som begrænsede. Selvom også forskellige enkle trækors langs vejkanten eller i det åbne terræn min-

dede os om en bortgået kammerat, var det dog en yderst glædelig kendsgerning, at antallet af døde var betydeligt 

mindre end under de store forsvarskampe i 1916 og 1917. Alligevel var 8 officerer, 155 underofficerer og Füsi-

lierer faldet, 24 officerer, 710 underofficerer og mænd såret, mens 193 underofficerer og Füsiliere var savnet. Af 

de sårede ville et stort antal hurtigt vendte tilbage. For ikke at give fjenden, der hele tiden gennem indsættelsen 

af nye reserver forsøgte at standse hans tilbagetrækning, ro, måtte der også fra vores side indsættes friske trop-

per.  

Om morgenen den femte dag, 25. marts omkring kl. 8 begyndte dele af 16. bayr. Inf.Div. at rykke ind i Re-

gimentets afsnit, for med friske kræfter at bringe angrebet videre. Tapre MG-skytter fra Füs.Regt. støttede med 

overskydninger fra deres godt placerede maskingeværer, og holdt fjenden på fløjene så meget nede, at de ikke 

ydede modstand mod det nye angreb, og ikke kunne kikke op fra deres skyttegrave. Den ramte  fjendtlige fløj 

blev løbet over ende, og vore bayriske kammerater kunne tage 200 fanger.  

Efter at den nye divisions angreb var nået tilstrækkeligt fremad, samledes det hvile trængende Regiment i en 

engelsk baraklejr ved Favreuil og Beugnâtre. 

Med sej energi og dødsforagt havde Kaiser-Füsilierne bidraget til at bringe den engelske front til vaklen. 

Utallige heltegerninger var i alt stilhed udført. Dem, der var med, vil igen huske omfanget af deres egen indsats, 

når jeg som eksempler på de mange modige handlinger erindre om Vizefeldwebel Schäfer 4./90, Sergent Lange 

3./90, Unteroffizier Nowack 12./90 og  Unteroffizier Sielensky 3. MGK. Regimentets bytte fra de første dage af 

gennembrudsslaget omfattede 10 felt- og 3 tunge pjecer, omkring 90 maskingeværer og 280 fanger. Herudover 

blev der erobret uoverskuelige mængder af ammunition af alle typer, våben, udrustning og levnedsmidler.  

Til vores store glæde fik Regimentet i hvileperioden besøg af H.K.H. Storhertugen. Også Regimentets Chef, 

H.M. Kejseren lagde turen forbi vores kampafsnit, og trykkede mangen en såret Füsilier i hånden med sit be-

kendte kraftige håndtryk.  

De få såkaldte hviledage var meget ubehagelige. Fjendtligt artilleri og fly sørgede for, at tropperne ikke fik 

megen hvile, og nætterne var så kolde, at det på grund af frosten ikke ikke kom til søvn. Disse dage var også 

ubehagelige på grund af, at underbringelsen ofte måtte skifte alt efter forskydningen og fremtrækningen af de 

forreste enheder. Heller ikke den kraftige regn var medvirkende til at opmuntre tropperne.  

Den 31. marts var 1. Påskedag. Om eftermiddagen kom solen frem og satte os trods alt i en slags påskestem-

ning. Påskeklokkerne kimende godt nok ikke. Tværtimod mindede kanontorden fra fronten os om situationens 

alvor. Påskeranker kunne heller ikke ses, hver hvor alt liv i naturen var faldet som offer for kampen. Genopstan-

delsesfesten og det kommende forår fik lagt ikke desto mindre i os kimen til, at vi igen skulle hilse et tysk forår i 

møde, og efter turen over Golgatha, at det tyske folk igen ville genopstå.  

 

Stillingskamp ved Bucquoy 

2. til 10. april 1918 

 

Virkeligheden rev os snart ud af disse tanker. Befalingen indløb til besættelse af en stilling ved Bucquoy. For 

øjeblikket var fremrykningen til vores store beklagelse gået i stå. Vi måtte foreløbig igen ind i den så usympati-

ske stillingskrig. Vi skulle igen være muldvarpe. Til forbedringen af stillingen skulle der først foretages en min-

dre operation. Sol og sejre lå bag os. Regn og mudder modtog os igen. Efter de herlige sejrrige dage gav det 

modvilje. Sol og måne havde i dagene med gennembrud givet os et venligt lys og fyldt vore hjerte med håbet om 

genopstandelse. Nu hed det igen levende begravet i en sump, og sol og måne skjulte sig i regn og dis.  

Den 5. april deltog en stødtrop fra Regimentet i en operation mod den østlige side af Bucquoy. Enheden un-

der Lt. Gerhard von Huth var dannet af dele fra 5. og 7./90, minekastere og MG-skytter. En flere timers ildforbe-

redelse fra artilleriet holdt primært med gasammunition de fjendtlige batterier nede, mens middeltunge og tunge 

minekastere rettede deres ild mod de fjendtlige infanterianlæg. Kl. 9 trængte stødtroppen ind i den fjendtlige 

grav. Artilleri og minekastere havde gjort det grundigt arbejde. Højre fløj, der dannede drejepunkt, nåede hurtigt 

de fastsatte mål. Yderligere fremrykning forhindredes af maskingevær, der beherskede område fra ruinerne af 

Dierville Ferme på en bakke. Venstre halvdel af angrebet løb under stormen ind i en 6 meter bred pigtrådshin-

dring. Den blev hurtigt  åbnet af vore urokkelige pionerer med pigtrådssakse. Den bagved liggende grav blev 

erobret i en kort, men voldsom kamp. Blandt disse angriber fortjener især at blive fremhævet to grupper fra 6./90 

under Offizierstellvertreter Dettmann fra Wismar, der egentlig slet ikke var inddraget i angrebet, men som lod 
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sig rive med af den almindelige ophidselse. Gefreiter Rathje fra Slesvig og Halka fra Thüringen udmærkede sig 

gennem deres rolige og sikre skyding. Under oprulningen af den fjendtlige grav deltog med ære Vizefeldwebel 

Stotzinski fra Grambow i Schwerin, som med stort mod kastede sine håndgranater på trods af den omfattende 

fjendtlige artilleri beskydning. Som bytte blev indbragt vores 65 mand stærke angrebsstyrke 72 fanger og 2 Le-

wis geværer, der øjeblikkeligt blev indsat mod den vigende fjende.  

Fjenden tog erobringen af stillingen meget dårligt. De lagde en voldsom ild over området. Mange en tapper 

Füsilier, som havde gennemlevet Vaulx-Vraucourt, Beugnâtre og Favreuil, blev her ramt af deres skæbne. Ved 

Deling Hastenteufel 6./90 blev en hel MG-besætning sat ud af spillet. Kun Gefreiter Lemke var stadig kampdue-

lig. Selvom der til  højre og venstre for ham, hverken indenfor syns- eller råbeafstand, var tilslutning, og den 

næste engelske post kun lå 70 meter fra ham, indrettede han sig med sit MG til den yderste modstand, og holdt i 

tre timer alene ud i denne fremskudte stilling indtil forstærkning ankom.  

Næste morgen forvandlede fjenden området bag vore stillinger til et månelandskab, men for sent. De tapre 

Mecklenburger, de søgte, var allerede helt fremme i struben på dem. Frem til afløsningen om natten 9./10. april 

ble der stillet store krav til tropperne. Gennem daglige tab blev det allerede svækkede Regiment yderligere ud-

mattet. På grund af det vådkolde vejr og opholdet i de vandfyldte kratere begyndte febersygdommene at dukkede 

i forøget antal.  

På grund af den vedvarende regn og den utilstrækkelige forplejning, men specielt indstillingen af offensiven 

betød en ugunstig indflydelse på stemningsbarometeret, og det kom som en forløsning for alle, da befalingen 

kom: »Afløsning denne nat«. 

Hvil og udannelse 

11. april til 24. maj 1918 

 

Afløsningen i løbet af natten med det beyr. Infanterie-Regiment 14 blev vanskeliggjort af modstanderens 

kraftige beskydning af Logeast-skoven og de bagved liggende områder. Afløsningen forsinkedes og der opstod 

tab. Bataljonerne samledes bagved og rykkede om morgenen til i Pronville, hvor den gik i bivuak. Om eftermid-

dagen den 11. april ankom Regimentet til deres hvilekvarterer i Marquette, en by med omkring 3.000 indbygge-

re, hvor er blev forundt os seks uger i det herligste vejr. Regts-Stb, II. og III./90 kom til Marquette, I./90 til 

Roeulx. Selvom der ikke var tale om at ligge på den lade side, glædede man sig dog over igen at være et kultive-

ret menneske. De første dage drejede sig om hvil og rekreation og den sædvanlige soignering. Siden den 18. 

marts havde begge dele været af sekundær betydning. Det kræver ingen nærmere forklaring, at der efter næsten 4 

ugers hårde kampe var stort behov herfor. Kvartererne var gode – alle i enkeltkvarterer for 4-10 mand uden fæl-

les kvarterer.  

Som resultat af den vedvarende regn i den mudrede Bucquoy-Stilling var der kommet en leret jordbrun farve 

over alle feltgrå uniformer. For den tyske soldat er det en selvfølgelighed, at den første formiddag blev benyttet 

til at fjerne den karakteristiske skorpe, og snart også et angreb mod de ubehagelige ledsagere i bade- og aflus-

ningsanstalter. Efter at vore Füsiliere efter fire dages arbejde, kombineret med en god nattesøvn, igen var blevet 

et normalt menneske, begyndte på 5. dagen tjenesten ved kompagnierne.  

Appeller med beklædning, våben og udrustningsgenstande vekslede med kort eksercits på den valgte ekser-

cerplads i nærheden af indkvarteringerne. Afprøvning af den så vigtige gasmaske blev omhyggeligt gennemført 

af de ansvarshavende myndigheder.  

Denne ved fronten nyankomne udrustningsgenstand, havde ikke alle steder fået den nødvendige opmærk-

somhed, og Regimentets gasbeskyttelses-officer havde tit en vanskelig opgave. Offensivens dage havde imidler-

tid hos  alle medlemmer af Regimentet ført til en holdningsændring. Gasmasken fik som forsvarsmiddel fuld 

anseelse.  

Om aftenen den 13. april ankom den nødvendige personelerestatning på 42 underofficerer og 705 mand. Det 

var gennemgående unge, friske folk.  

Den 14. april blev der på den første søndag efter afløsningen afholdt evangelisk gudstjeneste for II. og III. 

Batl. på kirkepladsen i Marquette[-en-Ostrevent] og for I. Batl. i Roeux. Efter gudstjenesten holdt Regiments-

kommandøren, Oberstleutnant von Massenbach en kort tale for Regimentet, hvori han udtalte sin anerkendelse 

for den strålende indsats i de sidste hårde kampe. Omkring kl. 11 blev Regimentet også besøgt af Divisions-

Kommandøren, H.Exz. Generalleutnant von Gabain, som udtalte sin anerkendelse på vegne af H.M. Kejseren og 

H.Exz. General Otto von Below, fører for 17. Armee, under hvilken 17. Inf.Div. havde kæmpet. Efter talen ud-

delte Div.Kom. udmærkelser. Mangen et nyt kors prydede brystet på vore tapre Mecklenburgere. Om eftermid-

dagen spillede Regimentsmusikken deres lystige toner.  
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Den 15. april begyndte felttjenesten. Først gennemførtes øvelser i Kompagni og bataljonsramme, fulgt af 

øvelser med bataljoner, for endeligt at ende med store øvelser med opgaver i Regiments- og brigade ramme. På 

den måde blev enhederne igen svejset sammen og forberedt til nye handlinger. Det friske angreb var igen hoved-

tanken, som alle soldater med succes tog imod. Øvelserne blev holdt så interessante og uddannelsen af tropperne 

så intensivt gennemført på baggrund af en hurtig vurdering af de indhøstede erfaringer fra gennembrudsslaget, at 

samvirket mellem de forskellige våben på mønsterartig måde blev indøvet. Som resultat blev i alle Füsiliere 

opbygget en følelse af ubetinget overlegenhed. Efter ugers velfortjent rekreation var igen skabt stærke led i den 

store kæde af frontregimenter. Sværdet var igen skarpt, kroppene hærdede og nerverne forstærket.  

Vi håbede, at vi under vores kommende indsats kunne sprænge stillingskrigens lænker, der allerede igen 

havde ramt os ved Bucquoy. Med bevægelseskrig som vores kampmåde, ville vores overlegne taktisk uddannel-

se og føring, og den enkelte soldats så vigtige rutine og selvstændighed rigtigt kunne bringes til udtryk. Hvor 

skuffet var Regimentet derfor ikke, da det den 25. maj blev kendt, at vores Division de kommende dage skulle 

indsættes som stillingsdivision. Den 25. maj tilgik befaling om, at vi skulle afløse 234 Inf.Div mellem Ayette og 

Moyenneville. Dette afsnit lå nord for Bucquoy på vejen mellem Albert og Arras. Nyheden blev ikke modtaget 

med glæde. På andre dele af fronten var der en mægtig fremadskridende bevægelse, og vi var blevet udset til 

igen at spille hulebeboere og til igen at huse husdyr i mudrede skyttegrave.  

Inden vi skilles fra kvartererne i Marquette, vil vi ikke glemme at tænke på de skønne timer, der her var ble-

vet tilbragt. Jeg husker den så harmonisk gennemførte sportsfest i den skønne maj måned. Solen skinnede hine 

Søndag eftermiddag på en så herlig måde, at den syntes at ville bifalde konkurrencerne. I alle kompagnier stedes 

officerer sammen med deres mandskab om de udlovede sejrspalmer. Under klingende spil og muntre sange blev 

der om aftenen rykket ind i Marquette. Forrest i kompagnierne marcherede vinderne. Jeg husker også den friske 

humor, der kom til udtryk i vores Divisions-teater. Hvem kan nogen sinde glemme den aldrig svigtende komiker 

»Meyer 15 aus Deutschland«? Kan alle ikke stadig hører tonerne i ørene, når jeg minder om virkningen af den 

skæmtende sang »Meyer med stumpejakken«? Vi vil formentlig alle være enige i sammenfatningen: »Skønt var 

der i Marquette!« 

Stillingskamp mellem Albert og Arras ved Ayette 

25. maj til 21. juni 1918 

 

Den 24. og 25. maj blev bataljonerne indladet i Bouchain og med jernbane bragt til Bapaume. Efter en perio-

de med godt vejr, åbnede himlen sine sluser. En storm rasede med ikke ubetydelig styrke. Afskeden med Mar-

quette blev derfor ikke gjort lettere, og det var ikke svært at forestille sig, hvilket vanskelig muldvarpe arbejde 

der lå forude. Vores regiment skulle aflåse Füs.Reg. 73. I første omgang blev I. og II. Btl. indsat som henholds-

vis kamp- og beredskabsbataljon, mens III. Batl. i reserve blev placeret i den vestlige del af Mory. Regiments-

staben indrettede sig i en kommandostation i den nordlige udkant af Courcelles-le-Comte.  

Foruden posttjeneste måtte kompagnierne med stor energi gå i gang med en udbygning af stillingerne. Gra-

vene havde kun en ringe dybde, og dækninger var kun disponible i ret begrænset omfang. Gevær og spade måtte 

derfor på skift indsættes. Den første episode i denne stilling skete den 27. maj kl. 2320, hvor en stor fjendtlig 

kamppatrulje på omkring 50 mand angreb venstre fløj af 5. Komp. Opdaget i rette tid, blev fjenden kastet tilbage 

med MG-ild og håndgranater, hvorunder fjenden havde store tab. En hårdt såret englænder blev indbragt, hvor-

ved et engelsk garde-regiment blev fastslået i afsnittet. Hovedansvaret for forvaret mod angrebet blev båret af 

Unteroffizier Freyer 5./90, som på grund af sin vagtsomhed, var den første til at opdage englænderne. Han alar-

merede øjeblikkeligt kompagniet og betjente sit lette MG med en sådan koldblodighed, at englænderne allerede 

under starten på angrebet blev mødt af behørige mængder af tysk bly. I den kommende nat lå kraftig fjendtlig 

artilleri- og minekasterild over vore stillinger, hvor det ødelagde meget af det møjsommeligt opbyggede og gna-

vede i besætningens nerver. Alle var jo til fulde klar over, at hvert minut kunne blive det sidste i livet. Hvor lidt 

kritisk englænderne var i deres valg af midler, viser følgende kendsgerning: den 4. juni var den fjendtlige artille-

riild særlig kraftig. Under denne beskydning, hvorunder især 6/90 led, fløj to fly med tyske kendingsmærker ind 

over afsnittet. At det ikke drejede sig om tyske fly og efter situationen ikke kunne være, måtte englænderne altså 

anvende tyske flytyper med tyske kendingsmærker for uforstyrret at kunne gennemfører en uhørt præcis ind-

skydning af deres artilleri.  

Af den reserve, der var blevet tilbage i Marquette, fik bataljonerne tildelt personel til erstatning for personel, 

der måtte trækkes ud til rekreation og skånetjenete, samt som erstatning for afgået personel. Heller ikke hvileba- 
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taljonen i Bory ble forskånet for tab. Uvenligt beskød fjenden den 9. juni om morgenen den sydlige del af lands-

byen, hvorved bataljonen havde enkelte tab.  

Englænderne afprøvede endnu to gange vores opmærksomhed. Ved midnattid den 14./15. juni angreb en pa-

trulje på omkring 25 mand venstre fløj af vores 8./90. Den kom ikke ret langt. Selvom natten var temmelig mørk, 

trængte de skarpe øjne fra Unteroffizier Wlodowraczek fra 8. Komp. igennem mørket og opdagede den frem-

trængende fjende. Hvor stor tiltro, han havde til sit lette maskingevær frem af, at han ikke med det samme åbne-

de ild, men ventede til patruljen var nået ind på kort afstand for at give maskingeværet et bedre mål. Efter tab 

måtte fjenden returnerer til egen stilling. Kompagnierne nøjedes ikke med at forsvarer sig mod fjendtlige angreb, 

men udsendte med det samme patruljer til modangreb og for at afsøge terrænet. Liget af en faldet engelsk ser-

gent, formentlig fører for patruljen, blev bragt med tilbage.  

Den følgende nat gentog sig »noget på markedet«, som Mecklenburgerne fra 8. Komp. udtrykte det. Som det 

hed i fortsættelsen af sætningen: »De herrer har endnu ikke fået næsen fuld« blev Tommy denne gang til en 

afveksling fordrevet med håndgranater. Det sandsynlige mål, at fastlægge vores forreste linje og dens besætning, 

var ikke lykkedes. To planlagte patruljer, »Eckenbrecher« og »Mondnacht« kom af taktiske årsager ikke til gen-

nemførelse.  

 

Hvil og uddannelse 

21. maj til 16. juli 1918 

 

Den 18. juni blev det bekendtgjort, at perioden af ophidsende småkamp igen skulle følges af en periode med 

hvil.  Mellem den 20. og 22. juni blev divisionen delvist afløst af 234 Inf.Div. og Regimentet delvist af 5. bayr. 

Reserve-Division. Alle øjne strålede, som de fik at vide, at det endnu engang gik til Marquette. Og virkeligt 

nåede bataljonerne den 21. og 22. maj tilbage til Marquette og Roeulx. Efter et par dages hvil og den meget 

nødvendige soignering, begyndte på ny uddannelsen, som under vores første ophold. Dermed sluttede for Regi-

mentet et interessant og højst vigtig kapitel i dets krigshistorie. Om vores videre skæbne gjorde ingen sit på tids-

punktet mange bekymringer. Det var måske godt det samme for vores muligheder for at rekreere os i hvileperio-

den. Vi forholdt os til kirkesalme digteren Paul Gerhardt, og sang med ham: 
 

Befal du dine veje 

og al din hjertesorg 

til hans trofaste pleje, 

som bor i Himlens borg! 

Han, som kan stormen binde, 

hvem bølgen lyde må, 

han kan og vejen finde, 

hvorpå din fod kan gå. 
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Afsnit XIV 
16. juli til 29. september 1918 

 

Walter Nordmann, Leutnant d.R. Kompagni-fører 2./90 
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Situationen 
 

Det store slag i Frankrig var slut! På nogle få dage havde den ubrudte kraft af de tyske hære skabt et hul på 

75 km bredde og 60 km dybde ind i den fjendtlige front. Den engelske hær havde lidt et ømtåleligt nederlag og 

uendeligt store mængder af bytte var faldet i hænderne på sejrherren! 

På trods af denne enorme succes, som hverken var lykkedes for franskmændene langs Somme eller englæn-

derne i Flandern, var den øverste hærleders mål – en adskillelse af den engelske og franske hær og en ødelæg-

gelse af den englelske hær – ikke blevet nået. Allerede to uger efter starten på angrebet, lå de to parter igen over-

for hinanden i skyttegravene. Til en gennemtvingelse af målet, havde kræfterne ikke været nok.  

Selvom det første angreb ikke havde opfyldt alle forhåbninger, var den øverste hærledelses tro på den endeli-

ge sejr uforandret. Det første slag blev umiddelbart fulgt af det andet, rettet mod den engelske front ved armenti-

ères, nordvest for lille, og da heller ikke dette opnåede de tilstræbte resultater, besluttede den øverste hærledelse 

sig til et afledningsangreb mod den stærkeste del af den franske front mellem Noyon og Reims, der så skulle 

følges op med det afgørende angreb mod den engelske front.  

17. Inf.Div. var hverken involveret i det 2. eller 3. angreb. Den havde mellem den 10. april og 15. juli dels 

haft hvileperiode, dels besat et afsnit af skyttegravene. Den skulle imidlertid under det sidste angreb mod eng-

lænderne igen indsættes i bevægelseskrigen, og blev derfor den 16. juli overført til Rolleghem i Flandern, hvor 

de videre forberedelser til det afgørende angreb skulle gennemføres. – Det kom imidlertid ikke mere til angreb.  

I de måneder, der var gået siden starten på den tyske offensiv, var det lykkedes Ententen at øge tilstrømnin-

gen af amerikanske divisioner, at General Foch – uagtet de uhyre tab, og tidligere end den øverste krigsledelse 

havde forventet det – i midten af juli følge sig stærk nok til at gå til modangreb.  

Den 15. juli fulgte under indsættelsen af gevaldige kampvognes styrker det første slag ved Villers-Cottêret i 

retning af Soissons, med en kraft de svækkede tyske divisioner nogen sinde havde oplevet, og som trængte dybt 

ind i den tyske linje. Det var nødvendigt øjeblikkeligt at sende hjælp.  

Ved den øverste krigsledelse kom man til den erkendelse, at den store offensiv måtte anses som mislykket, 

og fra dette øjeblik helt måtte begrænse sig til forsvar. Angrebet i Flandern blev aflyst, og de her koncentrerede 

styrker kastet ind på de truede dele af fronten. 17. Inf.Div. blev underlagt 7. Armee, Heeeresgruppe deutscher 

Kronprinz, og blev den 29. juli indsat mellem Soissons og Reims fra Pont-Arcy frem mod Vesle.  

 

 

 

A. Bevægeligt forsar mellem Marne og Vesle 

29. juli til 3. september 1918 

 

Situation 

Den 16. juli sluttede vores 3 ugers hviletid i Bouchain, nord for Cambrai med befaling om at gå i transportbe-

redskab, og på ny forstærket, gik den den 17. i den bedste stemning mod Flandern. 

En ny offensiv, endnu en frisk fremrykning, skulle snart forventes.  

Men krigsguderne ville det anderledes, og derfor blev vores division den 26. juli transporteret til Chailoet ved 

Laon. Den 27. juli kom vi i kvarter i Clacy, baraklejren Chivy, Stouvells og slottet Faubourg-de-Leuilly. Den 29. 

begyndte fremrykningen.  

Divisionen blev formeret i tre indgrebs-detachementer. Detachement Massenbach bestod af Regimentet, 

III/FA 60 og 5./Pi. 9. Den havde en svær, 25 km march til bivaukplads ved Pont-Arcy. For Füsiliererne fra det 

flade Mecklenburg, var bakkelandskabet helt ukendt. Marchen gik over ikke ubetydelige bakkedrag, specielt den 

190 meter høje Chemin des Dames, der øverst var et trøstesløs månelandskab som erindring om de forudgående 

hårde kampe. Det betød op ad den stejle serpentinervej og og efter 50 meter igen nedad, og så endda ved kraftig 

varme og i støv. Der var imidlertid et forfriskende »Åh«, som det vidunderlige billede af dalen dukkede op.  

Bivuakeringen var noget nyt, badningen i Aisne opfriskende og meget velkommen for renligheden. Den 31. 

juli var der bivuak ved Vauxcéré, regimentsstab i Longueval. 

Forplejningen var desværre mangelfuld, da de nødvendige fedtstoffer manglede og tilbehøret til den varme 

mad, så den blev rigelig vandet. Også i den følgende tid forekom disse mangler.  

Fjenden havde i mellemtiden vundet terræn enkelte steder, så 7. Armee for at forbedre sine stillinger besutte-

de at falde tilbage på den nordlige side af Vesle. Samtidig skulle der ligeledes ske en afløsning af kamptropperne 
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med friske divisioner. Derfor indtog Regimentet om natten til 1. august »Ziethen« stillingen syd for Vesle, som 

optagestilling for de tilbagegående kamptropper. Der blev beordret et »bevægeligt« forsvar. I. Batl. fik opgaven 

at forsvarer forterrænet syd for Chery-Chatreuve og hovedmodstandslinjen 300 nord for Bruys-Chery, og opstil-

lede i brede og dybde i dette rum kamppatruljer, stående patruljer og MG-stillinger, for muligst længe at skjule 

forsvareets styrke, og for at  gennemtvinge indsættelsen af større styrker. II. Batl. rykkede ind i linjen Mont Not-

re-Dame 300 meter nord for Mont-St.Martin, mens III. Batl. som reserve blev liggende vest for Villesavoy. 

Efterladende sig en tynd postkæde, der indtil morgenen skulle foregive stadig at holde den hidtidige stilling 

ved Fere-en-Tardenois, frigjorde ved midnat 1./2. august kampstyrken og faldt tilbage gennem vores stilling. 

Forinden var alle beholdninger og ammunitionsdepoter blevet rømmet. Høsten kunne for den største del reddes. 

Indtil den 5. august var der sat ind med regnvejr. 

Fjenden havde ikke bemærket rømningen af stillingen, og lagde den 2. august om morgenen vores tomme 

grave under en vandvittig trommeild, der først omkring kl. 10 igen begyndte at falde og herefter hurtigt standse-

de. Om et angreb var fulgt efter, var vi ikke i stand til at observerer. Bag vores forladte stilling ødelagde dette 

fjendtlige artilleri de hidtidig blomstrende landsbyer og gamle franske ammunitionsdepoter.  

Kl. 1130 nærmede de første fjendtlige patruljer ovres forterræn, hvor de hurtigt blev fordrevet af vore patrul-

jer.  

Herefter forsøgte amerikanerne med en tynd skyttekæde og kavaleri at rykke frem. Som efter aftale lod vore 

forposter fjenden komme meget tæt på, inden de blev ramt af en morderisk MG-ild, som kun få overlevede.  

Først om eftermiddagen indsatte fjenden større styrker, som vore svage kræver undveg og faldt tilbage til ho-

vedmodstandslinjen. Kl. 20 forsøgte amerikanerne at indtage vores stillinger i masseangreb. Tæt opsluttet stor-

mede bølge efter bølge frem mod den betydeligt mindre forsvarsstyrke, og selvom vores godt liggende MG- og 

infanteriild kostede dem store tab, kom amerikanerne med stor beslutsomhed stadig nærmere. Først kort før vore 

liner brød angrebet sammen, og under enorme tab måtte fjenden give op.  

Om natten til 3. august fortsatte vores bagudgående forskydning, og Blücher-Stillingen blev indtaget som 

forsvarsstilling. Kampene i forterrænet ved Vesle var dermed slut, og på trods af fjendens voldsomme angreb 

havde Regimentet kun tab på 2 død, 6 sårede og 2 savnede.  

Det var nu vores opgave at forhindre fjendens overgang af Vesle og fastholde Blücher-Stillingen. At det for 

os ville betyde hårde kampe, måtte der med denne opgave regnes, herom kunne det med de herskede betingelser 

ikke herske tvivl. Selvom også linjen kaldtes Blücher-Stilling, var der i virkeligheden hverken grave eller pig-

trådshindringer, der kunne have udlignet misforholdet i styrkemål. Hertil kom terrænets manglende beskyttelse, 

da Vesle ikke udgjorde en egentlig hindring. Regimentets afstnit, hvor III. Batl. besatte forreste linje,  havde en 

bredde på 1 km i luftlinje og opdeltes i en hovedmodstandslinje langs hovedvejen Reims – Soissons, og i et om-

kring 1 km dybt forterræn foran hovedmodstandslinjen til Vesle. I denne linje blev 9., 10. og 11. Komp. indsat, 

mens forsvar af Vesle og forterrænet blev tildelt 12. Komp. under føring af den gennem mange hårde kampe 

velprøvede Lt. Illmann. Med så svag en besættelse af forfeltet, kunne der kun opretholdes en meget løs forbin-

delse til naboregimenterne, til højre Grenadier-Regiment 89 og til venstre Infanterie-Regiment 93, og specielt 

venstre flanke var sårbar, da udsynet mod begivenheder ved sidstnævnte regiment var skjult af skov.  

Med den yderste indsats fra hver enkelt, forsøgte kompagnierne øjeblikkeligt at gøre forsvaret nødtørftigt i 

stand, men amerikanerne gav ikke megen tid hertil.  

En vagtsom patrulje fra 12./90 indbragte 3 amerikanere som fange. Det var godt uddannede, fortræffeligt ud-

rustede mænd, men – til vores fordel – totalt militært uerfaren.  

 

Hårde kampe ved Bazoches 

4. til 7. august 1918  

 

Allerede den 4. augusts om aftenen forsøgte fjenden ved angreb at tiltvinge sig overgang af Vesle, men kun-

ne allerede ved iværksættelsen drives tilbage til gennem en godt liggende spærreild fra vores artilleri, ikke 

mindst fordi det fjendtlige artilleri var under stillingsskift, og derfor ikke kunne gribe ind. Den startede først i 

løbet af natten en heftig forstyrrelsesild mod vore stillinger og bagland, og indledte om morgenen den 5. august 

et nyt angreb med en kraftig trommeild. Angrebet begyndte kl. 0700. I tynde linjer, men bølge efter bølge, 

trængte amerikanerne frem uagtet tabene til vore maskingeværer og artilleri, og nåede omkring kl. 8 frem til 

Vesle. Da angrebet her gik i stå, tvang vore MG amerikanerne til at vende om. Også hos naboregimenterne blev 

angrebet totalt afvist, men på venstre fløj var der dog opstået et hul på grund af sammentrækningen af Inf.Regt. 

93 mod midten.  
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12. Komp. kunne umuligt yderligere øge bredden, selvom den var kommet ud af kampen uden tab. Et råb om 

hjælp til dette regiment forblev ubesvaret, og dette hul blev derfor vores ulykke. Kl. 0600 lykkedes det fjenden, 

trods ild fra vores artilleri, at bringe bromateriel frem til floden, så man måtte være forberedt på fortsatte angreb. 

Kl. 18 startede igen en voldsom trommeild over vore stillinger, og samtidig blev der lagt en så kraftig røg over 

Vesle-dalen, at enhver observation hurtigt blev umulig. Ikke desto mindre lykkedes det vores urokkelige forpo-

ster rettidigt at erkende angrebet kl. 1830, som på grund af kraftig MG-ild blev bragt til standsning. Det lykkedes 

imildertid fjenden at omgå højre fløj af IR 93 og angribe vores 12./90 i ryggen. Pludseligt kom kompagnier un-

der kraftig MG ild fra flanke og ryg, og under en fortvivlet kamp med angreb fra tre sider, fandt Lt. Illmann og 

de fleste af hans füsilierer heltedøden. Det lykkedes kun en lille del at slå sig igennem til 11. Kompanie langs 

hovedvejen. Efter udslettelsen af 12. Komp. fortsatte amerikanerne øjeblikkeligt angrebet mod hovedmodstands-

linjen, og det udviklede sig her til en voldsom kamp. Hele tiden stormede nye enheder, men opnåede gennem 

lang tid intet resultat mod det koldblodige forsvar. Først kort før mørkefald lykkedes det fjenden på vores højre 

fløj under udnyttelse af en blind vinkel, at få fodfæste langs hovedvejen, men herfra mislykkedes ethvert videre 

forsøg på yderligere fremrykning, specielt på grund af 11. Kompanie under Lt.d.L. Bensch. Da et modangreb 

med 11./90 fra reserven gik i stå på grund heftig MG ild, og kompagneføreren alene lå et godt stykkeforan re-

sten, var den første og eneste, der kom frem til ham, hans oppasser Franz Kröpelin, en helt ung 19-årig Mecklen-

burger, med ordene: »Jeg lader ikke Hr. Løjtnanten alene«. Eksemplet virkede, og snart fulgte resten af kompag-

niet frem i kompagniførerens stilling. Et øjeblikkeligt angreb med de få disponible kræfter var ikke muligt mod 

fjendens masser. Ganske vist var I. Batl., der lå i bivuak ved Longueval, øjeblikkeligt alarmeret ved starten på 

angrebet, men kunne ikke før mørkefaldt nå frem og gribe ind. Derfor blev der af Regimentet planlagt et modan-

greb til den 7. august kl. 0520 med to kompagnier fra hver af I. og II./90. Den fjendtlige front skulle syd for 

hovedvejen overraskende fra vest og rulles op. I yderste nødstilfælde skulle III./90 gribe frontalt ind i kampen.  

Da angrebet ikke skulle starte med en ildforberedelse fra vores artilleri, kunne målet kun nås gennem overra-

skelse, men dette lykkedes ikke. Allerede efter det første spring blev kompagnierne mødt af en rasende MG-ild 

og en regelret spærreskydning af minekastere, og kunne kun under betydelige tab arbejde sig frem gennem ter-

rænet. For hvert spring øgedes tabene, specielt blandt førere, at det blev umuligt at komme nærmere fjenden. 

Tunge om hjertet måtte de få overlevende Füsiliere beordres til at blive liggende, og øjeblikkeligt søge dækning 

mod den ødelæggende MG-ild. De amerikanske skytter havde navnlig besat skoven syd for vejen med større 

styrker, uden at disse kunne ses. Derfor måtte de de blive liggende i de tilsyneladende uendeligt lange timer, 

uden overhovedet at kunne bevæge sig.  

Det var nærmest en forløsning, da fjenden omkring kl. 14 gik til angreb, og det var med glæde af vore MG 

kunne betale tabene fra morgenen tilbage. Dødsforagtende kastede en tapper Mecklenburger, Krigsfrivillig 

Schwarz 11./90 sig med sit MG ned på den nøgne landevej, og begyndte at sende en dødbringende ild mod de 

angribende amerikanere. Det lykkedes os at afvise angrebet med blodige tab. På ordre fra Regimentet blev et nyt 

angreb med støtte fra resten af I. Batl. iværksat kl. 11820, men også dette mislykkedes og medførte blot yderlige-

re tab. Det begyndende mørke sluttede kampen og enhederne reorganiseredes. Mange gode kammerater vendte 

ikke tilbage, men havde ofret deres bedste, deres liv, for fædrelandet og til ære for Regimentet. Gennem deres 

modige indsats havde de sikret sig et hædrende eftermægle så længe, at der endnu eksisterer Kaiser-Füsilierer, 

der deltog i disse dage ved Vesle. Tabene mellem den 4. og 7. august var for vores reducerede rækker betragteli-

ge: 9 officerer og 120 Füsilierer havde ofret livet, mens 32 Füsiliere savnedes  

II. Batl. returnerede i løbet af natten tilbage i beredskab, mens I. og III. side om side besatte forreste linje. 

Den gik nu på nær et lille stykke mellem 3. og 12. Komp. langs hovedvejen. Forterrænet var gået tabt.  

I de næste dage var der på begge sider en tydelig udmattelse hos infanteriet efter de hårde kampe, og derfor 

rimelig rolige. Desto mere aktiv var artilleriet på begge sider. Dag og nat lagde det amerikanske artilleri alle 

adgangsveje og bagterrænet med uregelmæssige ildoverfald. Den 9. august blev regimentets kommandostation 

ramt af sprængstykker fra en granat. Vores Regts.-Kommandør blev lettere såret i hovedet og ramt på lænden af 

sten. I en hule ved siden af blev fores Regt.-adjudant Lt. Gerhard Westphal hårdt såret i hovedet af et spræng-

stykke, mens han sad ved et bord og arbejdede. Øjeblikkelig bevidstløs faldt man omkuld og døde den 20. august 

på feltlazaret. Tabet ramte Regimentet hårdt, da han som fører for 3. MGK ofte havde bevist sin dygtighed og 

opnået almindelig respekt, og gennem sin altid store hjælpsomhed og venlighed blevet afholdt af officerer og 

mandskab. Ved samme lejlighed blev to gode folk fra Regimentets signalsektion, Walter Bekker og Otto Uter-

mark dræbt og en sergent og 4 mand såret.  

Da fjenden stadig forholdt sig rolig, overtog om natten til den 12. I. Batl. alene bemandingen af kampstillin-

gen. III. Batl. forblev i beredskab i en stenhule lige nord for hovedvejen, mens II. Batl. blev trukket tilbage til 
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Longueval. Den 12. om natten generobrede 1. Komp. i et dristigt kupangreb den af amerikanerne besat lille del 

af hovedvejen, så vi igen havde en sammenhængende forsvarsstilling.  

Fra begge sider blev der udsendt natlige opklaringspatruljer for at fastslå eventuelle ændringer.  

Den 16. august om eftermiddagen lykkedes det en patrulje fra 3/90 under Sergent Geist at omgå et fjendtligt 

besat skovstykke og trænge helt frem til banedækningen lige nord for Vesle. Patruljen kunne fastslå, at amerika-

nerne havde opgivet deres stillinger på højre fløj til omkring midten af vores afsnit. Øjeblikkeligt besatte 3./90, 

ubemærket af fjenden og med tilslutning til 2./89, en del af banedæmningen og indrettede den til forsar med en 

stærk sikring til venstre. Den følgende nat gik også 1., 2. 4/90 frem med koordination med venstre nabo, 12./112, 

kastede i en kort kamp på håndgranater, amerikanernes post i skovstykket tilbage, og besatte banedæmningen.  

På grund af det uoverskuelige terræn, faldt naboregimentet imidlertid tilbage til hovedvejen. Derfor måtte 

også vores venstre fløj trækkes tilbage for at fastholde forbindelsen. Bortset fra den nordlige Vesle-bred var hele 

forterrænet igen på vore hænder.  

Den 20. august fik hver bataljon 6 panserværnsgeværer, hvorpå uddannelsen øjeblikkeligt blev iværksat.  

Efter at I. var afløst af II. Batl., blev Operation »Amerika« planlagt til den 22. af 17. Inf.Div. og venstre na-

bodivision, der skulle tilbageerobre den nordlige side af Vesle. Angrebet blev indledt af en kort trommeild fra 

vores artilleri, der skulle gennemføres af II. Batl. Kl. 1730 iværksatte 8. Komp. angrebet sammen med Regt. 112 

og mødte indledningsvis kun svag modstand, der hurtigt blev brudt. Derimod stødte 112 Inf.Regt. med det sam-

men på hård modstand, der hurtigt pressede dens højre fløjkompagni væk fra vores angrebsområde. Trods det 

opståede hul, fortsatte 8. Komp. angrebet og nåede hurtigt et større skovområde. En kraftig udbygget fjendtlig 

MG-stiling ydede heftig modstand og gjorde en deling af kompagniet nødvendig, hvis ikke hele angrebet skulle 

gå i stå. Mens Lt.d.R. Thordsen nedkæmpede MG-stillingen, førte Lt.d.R. Pflüger resten af kompagniet videre i 

angreb, og stormede i et energisk angreb den nordlige bred. Til sikring af venstre flanke var i mellemtiden indsat 

7. Komp. Af Regt. 112 var intet at se, men at dømme ud fra den kraftige skydning, fortsatte den stadig angrebet. 

Ved at sprede 7. Komp. lykkedes det igen at skaffe forbindelse til naboafsnittet.  

Imidlertid var Regimentets kræfter udtømte, angrebet gik i stå, og øjeblikkeligt gik amerikanerne til angreb. 

112’erne kom hele tiden længere bagud, 7. Komp. måtte hele tiden sprede sig, men måtte til sidst opgive at holde 

forbindelsen, da 8. Komp. i stillingen ved Vesle lå i hård forsvarskamp og ikke kunne assisterer.  

Stærke fjendtlige styrker iværksatte øjeblikkeligt et omgående angreb til venstre, og 8. Komp. måtte opgive 

Vesle og komme 7. Komp. til assistance, der allerede var involveret i kampe fra to sider. Amerikanerne veg 

tilbage, og 7. og 8. Komp. gik igen til angreb. Kl. 14 var fjenden igen trængt tilbage over Vesle, og kompagnier-

ne endegyldigt satte sig fast langs banelinjen. Inf.Regt. 112 var faldet helt tilbage til hovedvejen, hvorfor vores 2.  

Komp. måtte indsættes som rygdækning af vores venstre fløj. Alle fjendens fortsatte angreb blev afvist, og ved 

mørkets frembrud var Vesle behersket i hele regimentets afsnit.  

Natten forløb helt rolig, men allerede ved daggry den 23. august genoptog amerikanerne deres angreb på 

Regt. 112 og mod vores venstre fløj. Kampen fortsatte hele formiddagen og fra begge sider udkæmpet med stor 

forbitrelse. To gange måtte vores venstre fløj trækkes tilbage og to gange blev banedæmningen igen stormet. 

Endelig ved middagstid ankom enheder fra naboerne til forstærkning af vores fløj, så banedæmningen nu kunne 

holdes mod ethvert angreb. En masse forråd og udrustningsgenstande var et velkomment bytte. 

Under disse kamphandlinger ankom den 23. august om eftermiddagen vores nye Regimentskommandør, Ma-

jor Dammann, hvor han i kommandostationen overtog føringen af regimentet.  

Efter hans mislykkede angreb forholdt fjenden sig de kommende dage temmelig rolig. 

Om natten til 25. skete afløsning indenfor Regimentet, og III./90 overtog som kampbataljon. Den 31. august 

blev den til højre for os liggende 24. Reserve-Division trukket ud af fronten uden afløsning. Derfor måtte 17. 

Inf.Div. afgive vores Regimentsafsnit og derimod overtage to regimentsafsnit fra 24. Res.Div. Efter mørkefald 

afløste I. Batl. som kampbataljon I./R 266 sydvest for Paars i en gunstig stilling.  

Den følgende nat blev også II. og III.  Batl. afløst i den hidtidige stilling og overløste herefter resten af Re-

serve. 266 i den nye stilling.  

 

Tilbagetrækningen til den nordlige bred af Aisne 

4. september 1918 

 

Tilbagetrækningen af den hidtidige front fra Vesle til den nordlige bred af Aisne ved Bourg – Operation 

»Flussschifffahrt« blev beordret til natten den 4. september. Kl. 0030 frigjorde I. Batl. sig ubemærket fra fjen-

den, efterlod sig enkelte dobbeltposter og marcherede til indkvarteringen nord for Aisne. Den 4. september om 
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morgenen fulgte II. Batl. og besatte den nye beredskabsstilling, efterladende sig tre kamppatruljer. III. Batl. 

besatte kampstilinger langs Aisne-Kanalen og Aisne. Allerede ved daggry den 4. september trængte amerikaner-

ne kraftig efter i naboafsnittet, så også vore patrujer langsomt måtte falde tilbage og til sidst om aftenen måtte 

falde tilbage på den nordlige side af Aisne. 

Om morgenen den 5. holdt fjenden skovkanten lige syd for vejen Villers – Vieil-Arcy, omkring  km foran 

vores stillinger langs kanalen. Selvom Regimentets afsnit havde en bredde på 4.200 meter, og derfor kun kunne 

besættes med svage besætninger, var det fuldstændigt flade terræn og den brede Aisne-Kanal til vores fordel. 

Amerikanerne viste heller ikke hensigter om at angribe på dette sted, og bortset fra en svag indsættelse den 8. 

september, forløb hele vore indsats langs Aisne uden kamphandlinger. 

 

Hårde kampe ved Jouy og Aizy 

17. til 27. september 1918 

 

Den 15. og 16. september blev Regimentet efter afløsning fra IR 441 blevet trukket ud af fronten, og II. Batl. 

i nødkvarter placeret i Presles-et-Thieray, mens I. og III. Batl. lå i bivuak ved byen. Det kom imidlertid ikke til et 

længere hvil. Allerede om eftermiddagen den 16. kom befaling til fornyet indsættelse ved Jouy og Aizy syd for 

Chemin des Dames.  

Her havde franskmændene gennem længere tid angrebet med særlig stædighed, og selv resultaterne på trods 

af en uhyre indsats af mennesker og artilleri, var meget ringe, fortsatte angrebene, 5. Division var herunder na-

turligvis hårdt medtaget, og skulle derfor afløses af vores Division. Den 17. september om aftenen blev afløsnin-

gen gennemført på trods af flere fjendtlige skydninger med gas og ildoverfald. II. Bataillon blev kampbataljon, I. 

Batl. beredskab og III. hvilebataljon. Regimentets afsnit var 2.300 meter bred, meget uoverskuelig og på grund 

af den voldsomme beskydning ikke længere i forsvarsmæssig stand. Beredskabsbataljonen var placeret i en 

kæmpe hule ved Hameret Ferme og ved Beauregard bakken nord for Chemin des Dames.  

Allerede den 18. september tidligt på morgenen angreb fjenden efter kraftig beskydning med geværgranater, 

gentagende gange sappen i 8. Komp. afsnit, og hen mod aften gjorde allerede en stærk mangel på håndgranater 

sig mærkbar, der trods gentagende anmodninger til Grenadier-Regiment 12 ikke blev løst. Efter at den sidste 

håndgranat var brugt, lykkedes det derfor franskmændene tidligt den 19. september at trænge ind i 3 sapper ved  

8./90. Det lykkedes at blokerer graven og fastholde den efter forstærkninger fra 4. Komp., men på grund af mag-

nlen på det vigtige og virksomme  nærkampmiddel forblev situationen meget kritisk. Efter stadige angreb måtte 

da også linjen falde tilbage til artilleri beskyttelsesstillingen, og kun 5./90 kunne indtil kl. 17 fastholde den gamle 

linje. Den trak sig herefter kæmpende tilbage til Colombe plateauet, hvor den blev forstærket og forlænget af  3. 

Komp. Også Gren.Regt.  89 til højre for hos havde hele dagen ligget under hårde kampe, og mistede om efter-

middagen gennem omringelse sit venstre fløjkompagni, så også 1. Komp. måtte indsættes til blokering af den 

stærkt truede grav. Et forsøg om aftenen på at generobre den tabte stilling mislykkedes på grund af fjendens 

stærke besætning.  

Den følgende dag forløb rolig bortset fra den fortsat kraftig beskydning af  stillinger og bagland.  

Den 21. september blev Inf.Regt. 37 indsat i linjen til højre for os, og Regimentets afsnit derfor reduceret 

med to kompagniafsnit.  

Den 23. september overtog I. Bataillon alene kampstillingen. III. Batl. gik i beredskab og II. i hvil. 

Den 25. setpember blev der pludseligt lagt kraftig artilleri over forreste linje, der hurtigt forstærkedes til 

trommeild, der varede i en halv time. Et angreb fulgte imidlertid kun mod IR 37, hvor det blev afvist.  

Den 26. september lagde franskmændene sænkningen ved Jouy-Aizy under kraftig artilleri, ledet fra fly. Be-

skydningen varede hele dagen uden at den blev fulgt af et angreb.  

Om natten den 27. september afløste Regimentet endnu engang internt, så III. Batl. blev kampbataljon. Sam-

tidig begyndte operation »Talfahrt«, det vil sige tilbagelægning af fronten bag Ailette dalen.  

 

Tilbagelægning af fronten bag Ailette 

28. september 1918 

 

 

Gennem de hyppige, om end ringe terræntab, var vores frontlinje, navnmlig i Laffaux-hjørnet, blevet så 

ugunstig, at denne tilbagetrækning var blevet nødvendig for at sparer tropper.  
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Om sundhedstilstanden i Regimentet på dette tidspunkt skriver Krigsdagbogen:  

 
På grund af det vedvarende ophold i kraterlandskabet, hvor tropperne er udsat for alle vejrets ubehagelig-

heder, og på grund af de vedvarende kampe, er troppernes sundhedstilstand næppe tilfredsstillende.  

 

Endnu den 27., dagen for tilbagetrækningen, måtte Regimentet udkæmpe hårde kampe. I modsætning til den 

foregående dag, forløb formiddagen fuldstændig rolig, og kun landsbyerne Jouy og Aizy lå under kraftig fjendt-

lig artilleri. Omkring kl. 18 faldt en rasende trommeild over Regimentets front og over IR 37, hvorved det allere-

de af dette disede vejr begrænsede observation, fuldstændig blev umulig. Efter en halv time lagde fjenden ilden i 

uformindsket styrke bagud, mens hans infanteri gik til angreb. I tætte masser, bølge efter bølge stormede det 

frem mod vores svage linjer, hvor kompagnierne fra III. Batl. med isnende ro ventede på det øjeblik, hvor fjen-

den med gevær og MG virksom kunne imødegås. Så blev franskmændene modtaget af en så rasende ild, at an-

grebet hurtigt gik i stå.  

Selvom en stor del af angrebet faldt tilbage, fik fjenden hjælp fra flanken. Det var lykkedes fjenden ved 

Inf.Reg. 37 at bryde igennem, uden at det blev bemærket af vore kompagnier, der selv lå i hård kamp. Det lyk-

kedes derfor fjenden at rulle vores højre fløj op, og kæmpende for hver meter måtte III. Batl. falde tilbage indtil 

kampene ved mørkefald døde ud.  

På trods af disse kamphandlinger og tæt på fjenden, lykkedes den ubemærkede frigørelse i forbindelse med 

»Operation Thalfahrt«. 

Kl. 0200 rykkede III. Batl. ud af afsnittet, efterladende sig kamppatruljer. II. og III. Batl. marcherede til 

Laon, hvor Divisionen skulle kom i hvil. Derimod besatte I. Batl. i første omgang en optagelsesstilling for 

Inf.reg. 37 nord for Oise-kanalen , da dette regiment som følge af kampene den sidste nat, ikke selv var i stand til 

dette. Som resultat nåede I. Batl. først den 29. september om formiddagen frem til Laon.  

Dagene ved Jouy-Vizy havde været varme, og mange kammerater: 2 officerer og 39 Füsilierer – havde betalt 

med deres liv. 89 var savnet, men alligevel – eller måske netop derfor – overlod vi kun modstræbende området 

til de forhadte franskmænd.  

I tilslutning til dette afsnit af krigshistorien skal her gengives Divisionens dagsbefaling, der på samme tid 

fyldte os med stolthed og ansporede os til de kommende kampe: 

 
Frigørelsen af Divisionen fra afsnittet Ferme de Colombe – Vailly er sket uden forstyrrelser. Den tilbage-

trukne del af 2. Armee står kampberedt i stærkere stillinger.  

Igen ligger en periode af kampe bag os, hvor vi ganske vist ikke, som vi forventede den 21. marts, har 

forfulgt et sejrsløb, hvor vi ikke, som vi i Flandern stod parat bag Kemmel, fik lov til at angribe den forhadte 

englænder, men der i stedet af Divisionen måtte forlanges måneder af hårde kampe i forsvar eller tilbage-

trækning. Og som forventet har Divisionen også i denne opgave vist sit gamle renomme værdig, som en af de 

bedste i den tyske hær.  

I kan med stolthed se tilbage på denne tid, dagene langs Vesle og Aisne betød nye hædrende erindringer i 

vores enheds historie. Under forsvaret mod de fjendtlige angreb og ved egne angreb, under dristige patruljer 

og stødtrops operationer, under vanskelig stilingsbyggeri og ved hyppige stillingsskift, har alle medlemmer af 

Divisionen i høj grad gjort deres pligt trofast støttet af tildelte formationer. Endnu under kampenes sidste da-

ge har infanteri og pionerer gjort en kraftanstrengelse under etablering af broer, og den 27. september overfor 

langt overlegne kræfter af angribende franskmænd, på ny vist, at det er en dårlig forretning at binde an mod 

Mecklenburger og Hanseater. I dette seje forsvar har i på denne vanskelige tid for Fædrelandet ydet stor ind-

sats! 

Vi tænker med ærefrygt på vore døde og bekymre os om vore sårede! 

Og nu drejer det sig om, hurtigt igen at gøre Divisionen anvendelig på ny, på den med sikkerhed, er de 

ventende opgaver voksen. 17. Infanterie-Division kæmper fortsat på afgørende punkter, og vil også i fremti-

den retfærdiggøre den udviste tillid! 

Von Held 
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Afsnit XV 
 

Situation 
 

 

Ententens første succesfulde offensive fremstød ved Soissons blev hurtigt fulgt op af yderligere angreb langs 

næsten hele fronten mellem Arras til Verdun. De kunne ganske vist ikke gennembryde den tyske linje, men hav-

de rystet den, og flere steder opnået gennembrud. Den øverste hærledelses hidtidige urokkelige tro på den ende-

lige sejr svandt hen, og efter august - »den sorte dag, 8. august« - førte de store, og ikke længere erstattelige tab i 

mennesker og materiel, den til at tilråde Rigsregeringen at påbegyndte forhandlinger om fred.  

Erkendelsen af, at den tyske hærs sidste kræfter var indsat og forbrugt, førte i begyndelsen af september også 

til beslutningen om, at prisgive de i marts opnåede terrængevinster, og trække den »bølgende« tyske front tilbage 

til Siegfried-Stillingen.  

Ændringen i opfattelsen af den generelle situation hos den øverste hærledlse var ikke alene sket på grund af 

de oplevede fejlslag og tab. Næsten ubemærket af frontsoldaten, havde situationen på hjemmefronten også æn-

dret sig til det værre. Siden december 1916 var der i Tyskland vågnet en længsel efter fred,  der ikke igen ville 

forsvinde.  

På grund af vores Fredsresolution i den tyske Rigsdag af 19. juli 1917 var denne længsel steget til et krav, der 

i det tyske folk havde svækket viljen til at holde ud, mens den hos Ententens befolkning derimod havde øget 

sejrsikkerheden og sejrsviljen. – Den tyske »borgfred« var for længst svundet ind, og det elendige gamle parti-

vælde igen trådt i dens sted. Dette havde igen overalt bidraget til utilfredshed og en tilbøjelighed til ulydighed 

langt ind i etapen, og havde dermed vanskeliggjort hærledelsen muligheder for at forsyne kampfronten med de 

nødvendige og mulige erstatninger.  

Overfor dette var hos Ententen sejrs sikkerheden af succesen ved Soissons øget til sejrs vished, og ansporede 

nu den allierede føring og hær til den sidste store anstrengelse. Den månedlange forstærkning med en kvart mil-

lion friske amerikanere sikrede Ententen en konstant overlegenhed i antal, og måtte i sidste ende medfører at de 

kampprøvede, men udmattede, uden afløsning og hvilepause kæmpede tyske divisioner til sidst ville blive tryk-

ket ind af de fjendtlige massers voldsomhed.  

Disse ugunstige forhold på Vestfronten og i Tyskland, der havde fået den øverste hærledelse til for første 

gang at tilråde en fredsforhandling, skærpedes væsentlig i september med nyheden om sammenbruddet først af 

den makedonske front og så fronten i Palæstina. Tyrkiet og Bulgarien, der indtil nu kun havde holdt ud i håbet 

om en tysk sejr i vest, forlod rækkerne af kæmpende Centralmagter. Dobbelt monarkiet Østrig-Ungarn havde 

ensidigt begyndt fredsforhandlinger, men forgæves, men man kunne ikke længere regne med dens hær og flåde. 

Dermed var vores sidste håb om en tålelig fred begravet.  

Og nu mente General Foch tidspunktet kommet til også at sønderrive den tyske front i vest. – Næsten samti-

dig begyndte på tre forskellige, betydelige frontafsnit den 26., 27. og 28. september 1918 den  længe planlagte 

generaloffensiv. Alligevel kom det ikke til en »sønderrivning«. I begyndelsen så det endda ud til, at den gevaldi-

ge flod allerede ville bryde sammen mod Siegfried-Stillingen, men ustoppeligt begyndte det lille antal tapre 

forsvarer at smelte under den uendelige overlegenhed af fjenden.  

Det opstod risiko for, at sammenhænget i den tynde tyske linje ville blive brudt. I anden halvdel af oktovber, 

efter af den ulige kamp om Siegfried-Stillingen havde varet i en måned, måtte den tyske kampfront trækkes 

tilbage til Hermann-Hundig-Stillingen, og da også denne i begyndelsen af november blev brudt, til Antwerpen-

Meuse-Stillingen. Her nåede de, indtil afslutningen fortrøstningsfulde og dødtrætte udholdende kæmpere, den 

11. november nyheden om indgåelsen af den forsmædelige og for frontsoldaten ubegribelige våbenstilstand, der i 

en uoverskuelig fremtid ville gøre Tyskland forsvarsløs.  

17. Infanterie-Division havde i to lange måneder, mellem den 29. juli og den 27. september næsten uden pau-

se deltaget i forsvarskampen langs Aisne og Vesle og stået sin mand. Da så den 26. september den allierede 

generaloffensiv begyndte vest for Argonne, blev divisionen trukket ud af dens hidtidige stillinger, og uden at 

spilde et øjeblik transporteret til Champagne og 1. Armee, som den med undtagelse af den korte periode 16. – 

26. oktober under 5. Armee, fulgte under forsvars- og tilbagegangskampe indtil afslutningen på trods af hårde 

tab og næsten uovermenneskelige anstrengelser, som en af den tyske hærs kampglade og pålidelige søjler.  
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Afsnit XV 
 

Forsvarskamp i Champagne 

30. september til 16. oktober 1918 
 

Walter Nordmann 

 

Mens vi langs fronten under de vedvarende kamphandlinger slet ikke eller kun en meget begrænset omfang 

kunne bekymre os om begivenhederne ved andre fronter eller i Tyskland, væltede nu i Laon alle nyheder om 

begivenhederne ned over os, som netop var begyndt i slutningen af september.  

Vi gik kun tildelt en enkelt hviledag i Laon, og alligevel var Divisionen igen fuldstændig frisk og kampbe-

redt, som havde den haft en længere hvileperiode bag sig.  

Allerede den 30. september kl. 8 måtte Regimentet stå para ved Festieux, hvor der blev forventet et angreb i 

skillelinjen mellem Gruppe Schöler og Wichura. Imidlertid indløb der kontraordre allerede under vejs mod be-
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redskabsområdet om, at Regimentet skulle fortsætte til Athies. Her blev det indladet og transporteret til Cham-

pagne, hvor der på tidspunktet blev udkæmpet hårde kampe.  

Den 1. oktober blev Regimentet udladet i semide og Contreuve. Efter march til Mont-St.Martin blev der ind-

kvarteret for natten. Indbyggerne var utilnærmelige og måtte snart flygte, som det fjendtlige artilleri begyndte at 

øve deres ødelæggelsesarbejde. III./90 led under denne ild betydelige tab og rømmede dens kvarterer. Den 2. 

oktober om formiddagen blev Regimentet derfor trukket tilbage til Sugny og i bivuak her, foreløbig som Arme-

reserve.  

Vi var nu indsat i næsten samme afsnit som i 1915/16, hvor vi ligeledes var indsat her. Imidlertid havde me-

get forandret sig siden dengang. Dengang ankom regimentet med fuld krigsstyrke, endda med et 13. Kompanie 

efter en længere hvileperiode. Nu kom vi efter hårde kampe med så ringe en styrke at hver bataljon måtte opløse 

en af sine fire kompagnier, så de øvrige i det mindste kunne komme op på en kampstyhrke på gennemsnitlig 40 

geværer. For de tidligere Champagne-krigere bød dagen på en række smertelige erindringer, og alligevel var de 

forblevet de damme: »sejrssikre og besluttet på sejr”« 

Vores gamle udbyggede stilling, der havde kostet så megen ægte Meckenburger sved, var ved vores ankomst 

gået tabt, og den forreste linje forløb nu omkring på højde med den daværende R.1-Stilling.  

 

Stormen på Schlesier- og Grenadier højderne 

4. oktober 1918 

 

De fjendtlige masseangreb var i de sidste dage døet lidt hen, men allerede den 3. oktober begyndte de over 

hele linjen, og det lykkedes denne gang amerikanerne at bryde igennem ved Schlesier- og Grenadierhöhe.  

Til modangreb blev de to søsterregimenter, 89 og 90, bestemt, og ved middagstid med lastbiler bragt frem til 

Römerschanze. I det klare vejr var de fjendtlige fly overordentlig aktive, og troppeforskydningen på vejen kunne 

ikke skjules for dem. Næppe havde III./90 forladt lastbilerne før en fjendtlig eskadrille på omkring 20 fly kastede 

dens bomber, hvorunder bataljonen havde betydelige tab. Herunder faldt også vores Regimentslæge, Ober-

stabsarzt d.R. Waldow. Han var  i hele Regimentet på grund af sin altid opofrende hjælpsomhed meget afholdt 

og agtet. Også her var han uden hensyn til egen sikkerhed ilet til for at hjælpe de sårede, men kort efter dræbt af 

en bombe.  

Om aftenen kl. 21 marcherede Regimentet videre til Punkt 129 på vejen Semide – St.Etienne, for herfra at i 

angrebsformation den 4. oktober kl. 0030 at rykke frem i retning af Schlesierhöhe. Som første bølge blev II./90 

indsat til højre og III./90 til venstre. I./90 fulgte bagved til højre som 2. bølge med opgaven, under alle omstæn-

digheder at fastholde tilslutning til højre. Da der ikke kunne stilles vejvisere, måtte der udelukkende rykkes frem 

gennem mørket ved hjælp af et kompas. Derfor var allerede fremrykningen uden kamp en stor anstrengelse, ikke 

mindst fordi der blev rykket frem med fuld oppakning, og man hele tiden snublede over den mindste hindring og 

faldt omkuld. Da der kl. 0430 for første gang blev gjort holdt, var udmattelsen allerede så stor, at mandskabet på 

kort tid var faldet i en bevidstløs søvn.  

Kl. 0530 modtog Regimentet fra 102. Inf.Brigade, som den var underlagt, den præcise befaling til angreb. 

Stormen skulle ske kl. 0630 efter en halv times artilleriforberedelse med mål ved Grenadier- og Schlesierhöhe. 

Da der endnu ikke var skabt forbindelse til 15. bayr. Division til højre, blev første bølge allerede på dette 

tidspunkt forlænget med I. Batl., mens en sidepatrulje under Lt.d.R. Voss, 4./90 blev sendt afsted for at fastlå 

venstre fløj af det bayriske regiment. Kl. 0630 blev stormen påbegyndt, og øjeblikkeligt syntes den tidligere 

træthed at være forsvundet. I buskadset ved foden af bakken mødte bataljonerne kun svag modstand, men lige så 

snart de kom ud i åbent terræn ved feltbanen, begyndte en kraftig fjendtlig MG-ild og en meget sej modstand, 

specielt foran I. Batl. Amerikanerne havde åbenbart planlagt en fortsættelse af deres angreb, hvorfor der nu ud-

viklede sig en hård kamp med den stærkt besatte fjendtlige linje, hvor der fra begge sider blev kæmpet med stor 

forbitrelse. Kompagnierne kunne kun i kort, hurtige spring, arbejde sig frem mod fjenden, der trods store tab 

ikke ville vige. Ved I. Batl. gjorde en udmattelse sig allerede mærkbar kort før den fjendtlige linje, som det lyk-

kedes for Sergent Hentschel 3/90 i et dristigt fremstød at få placeret sin MG-gruppe ved feltbane-linjen. Næsten 

samtidig nåede også fra 2. Komp. Fähnrich Ahlenstiel frem i den fjendtlige linje, kun ledsaget af Füs. Böttger. 

Ganske vist måtte Ahlenstiel betale sit heltemod med livet, men havde sat et eksempel, der gav hans kammerater 

nyt mod. Øjeblikkeligt begyndte den generelle sidste storm, og efter en kort, hård nærkamp, måtte amerikanerne 

vige. Også II. og III. Batl. havde i mellemtiden med energisk fremstød brudt den fjendtlige modstand, så III. 

Batl. omkring kl. 8 havde nået Schleiser og I. og II. Batl. Grenadierhöhe.  
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Amerikanerne gav imidlertid ikke tid til at indrette den erobrede stilling til forsvar. Næppe havde de følt 

presset fra vores angreb standset, før de gik til angreb efter en kort, heftig artilleriforberedelse. Mens angrebet 

for en dels vedkommende kunne afvises i nærkamp, ramte det de endnu angribende Grenaderer til venstre for os 

med en sådan voldsomhed, at de måtte vige, og først kunne sætte sig fast bag Hovedmodstandslinje 4.  

Omkring kl. 10 måtte så også vi på ordre fra Regimentet falde tilbage fra Grenadierhöhe, da vores venstre 

fløj var fuldstændig åben, og man derfor måtte frygte en omringelse.  

Kl. 16 angreb fjenden endnu engang til højre for os, og truede en overgang vores højre flanke. Efter en times 

kampe lykkedes det dog til sidst bayerne, med støtte fra vores flankerende MG-ild, at trænge Yankeerne tilbage 

til deres udgangsstilling. Kl. 18 blev der på ny angrebet af os, og linjen igen trængt frem til Hovedmodstandslin-

je 4. I løbet af natten 4./5. oktober blev Regimentet afløst af IR 75. I./90 kom i korpsreserve og placeret i bivuak 

på nordsiden af Viktoria-bakken, mens II. og III./90 som Divisions reserve placeredes i bivuak ved Römerschan-

ze.  

Den 5. – 7. oktober forløb for os rolig, og vi var meget glade herfor. Hvis også stemningen i Regimentet, i 

modsætning til andre enheder, stadig var god, var kræfterne efter de overståede strabadser næsten udtømte. Også 

sundhedstilstanden blev hele tiden værre til trods for at forplejningen igen var blevet god til tilstrækkelig.  

 

Kampen ved Bémont Ferme 

8./9. oktober 1918 

 

Den 8. oktober lå fra tidlig morgen hele den forreste stilling under kraftig fjendtlig beskydning, som dog om-

kring kl. 9 døde hen uden at være fulgt af et angreb. Først kort før middag begyndte et generelt angreb efter en 

kort, voldsom ildforberedelse. Kun på begge sider af vejen Somme-Py – Semide ved Regiment 409 førte indsæt-

telsen af talrige kampvogne til tabet af nogle få hundrede meter terræn. Kl. 1430 iværksatte I./90 og resterne af 

Regiment 409 et modangreb, der energisk gik frem på trods af heftig fjendtlig MG- og artilleriild. Som fransk-

mændene, som vi her til en afveksling igen stod overfor, opdagede, at deres MG-ild, som også var dejlig dårligt 

gennemført, ikke standsede os, ventede de ikke på nærkampen, men iværksatte en flugtartig tilbagerykning.  

Allerede efter en halv time var den gamle linje igen tilbage på vore hænder, og kunne uden problemer fast-

holdes mod yderligere svage franske angreb. Det viste sig igen helt tydeligt, at franskmændene fuldstændig var 

mod slutningen af deres kræfter, selvom der kunne gives dem mere hvile i modsætning til de tyske divisioner, 

der næsten uafbrudt var i kamp. Når vi alligevel skridt for skridt måtte vige for at nå en kortere stilling, der kræ-

vede færre enheder til forsvar, skyldtes det mindre fjendens tapperhed, og mindst af alt den franske, men langt 

mere Ententens betydelige overlegenhed i mennesker og frem for alt i krigsmateriel, sammenholdt med den 

stadig vanskeligere erstatningssituation hos os.  

Om natten 9./10. oktober overtog Regimentet afsnittet fra Regiment 409 og indsatte I. og III./90 i forreste lin-

je. Den følgende nat begyndte så tilbagetrækningen af fronten, der efterhånden skulle fortsætte til Meuse-linjen.  

 

Kampe foran Hunding- og Brunhilde Stillingerne 

12. til 15. oktober 1918 

 

 

I første omgang blev stillingen langt tilbage til en linje fra sydskråningen af Viktoria-højden – gaflen mellem 

Friedrichsgrund og Waldenburger dalen. Kun svage patrulje blev efterladt foran fjenden, og det lykkedes dem at 

opholde de betydeligt større franske styrker, der fulgte efter, indtil eftermiddagen. Først på dette tidspunkt be-

gyndte fjenden at trænge frem med stødtropper. Patruljerne faldt langsomt tilbage indtil den nye stilling. 

Franskmændene fulgte forsigtigt efter, men kom alligevel så tæt på vores stillinger, at de næsten blev udslettet af 

vores MG-ild. Herefter nøjedes fjenden med at indsætte artilleri, mens infanteriet holdt sig på afstand.  

Den 11. oktober blev tilbagetrækningen fortsat, denne gang til en stilling syd for Lessincourt – Constantin 

højderne mellem Grenadier-Regiment  89 og Infanterie-Regiment 159. Tilbagetrækningen blev dækket af IR 75, 

der med særlige kommandoer ødelagde alle dækninger og satte det store pioner-depot ved Viktoria-højden i 

brand. Dette fangede naturligvis fjendens opmærksomhed, som ved daggry begyndte at trænge efter med større 

styrker. IR 75 måtte begrænse sig til mindre bagtropsfægtninger, og var allerede ved middagstid tilbage ved 

vores linje. Selvom vore stillinger hurtigt blev rekognosceret af fjendtlige fly, gennemførte fjenden intet angreb.  
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Tilbagetrækning til nord for Aisne ved Suzanne 

12. til 15. oktober 1918 

 

Den 11. oktober om aftenen rykkede Regimentet ind i en stilling nord for Aisne, som foreløbig skulle forsva-

ret, og rykkede den 12. om morgenen ind i det nye afsnit. I forreste linje blev I. og III. Batl. indsat, mens II. Batl. 

i beredskab blev indkvarteret i Ferme du Bois de Suzanne. På grund af Aisne-Kanalen og Aisine måtte stillingen 

betegnes som god ved en tilstrækkelig besættelse, men kampstyrken var i mellemtiden blevet så nedslidt, at kun 

de vigtigste punkter i stillingen kunne besættes med en tilstrækkelig stor styrke.  

Inden fjenden kunne afslutte forberedelserne til et fornyet angreb, blev Divisionen imidlertid trukket ud i lø-

bet af natten til 16. oktober og samlet ved Lametz og la Sabotterie. 

H.K.H. Storhertugen tilskrev 17. Infanterie-Division følgende: 

 
Af de tilgåede meldinger har jeg til min store glæde erfaret, at de Mecklenburgske enheder under 17. 

Inf.Div. i de store kampe fra 1. til 10. oktober endnu engang har kæmpet fremragende. De har helt og fuldt 

løst deres tildelte vanskelige opgaver, og kostet fjenden stort. For denne for fædrelandets skæbnestund på ny 

udviste urokkelige troskab, har jeg kun en følelse af uudslukkelig taknemmelighed. Må Gud vor Herre forsat 

være med mine tapre tropper og trofaste Mecklenburgere. 

Friedrich Franz 
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Afsnit XVI 
 

Forsvarskampe mellem Argonne og Meuse 

16. til 26. oktober 1918 
 

Unteroffizier d.R. Otto Friedeberg 

 

Efter et kort hvil blev 17. Inf.div. indgrebsdivision for 5. Armee i Argonne, og blev placeret i beredskab syd-

øst for Buzanzy-afsnittet.  

Regimentet var nord for Aisne ved Lametz og la Saborterie den 16. oktobver dårligt underbragt i åbne lader 

og skure med en vis beskyttelse mod regnen. Tidligt den 18. blev den til ny indsats med køretøjer bragt til Bar og 

rykkede herfra mod syd til et beredskabsrum nordøst for Verpel. Her i en skov blev der hurtigt gravet huller og 

bivuakeret under telt. Den til Regimentet tildelte 3/FAR 60, placeredes ved Thénorgues. 

Den fjendtlige artilleri var mindre forstyrrende end den daglange, gennemtrængende regn i det kolde vejr, der 

gjorde skovbunden sumpet. Forkølelser kunne herunder ikke undgås. Det var kun godt, at forplejningen var varm 

og tilstrækkelig. Derimod var kampstyrken meget svækket. Der kom ikke længere personelerstatninger. III. Batl. 

blev opløst og dens personel fordelt på I. og II. Batl. Hver bataljon på 150 mand bestod af tre kompagnier, 1 

maskingevær- og et minekasterkompagni.  

Lykkeligvis blev det ikke nødvendigt at gribe ind, og den 22. oktober kunne vi i Mairy og Brevilly ved Mou-

zon, om end tæt pakket, komme under tag og her den nødvendige soignering gennemføres. I Sedan var der mu-

lighed for bad og aflusning i det omfang det mægtige anlæg havde plads. Uniformer og udrustning havde meget 

stor behov for vedligeholdelse. Pakvogne blev trukket frem fra den store bagage og rent undertøj, vinterbeklæd-

ning og nye beklædningseffekter kunne udleveres. En sand velsignelse for de brave Kejser-Füsiliere. 

I mellemtiden fik divisionen en ny kampopgave under kommando af 1. Armee.  

Den 26. om eftermiddagen blev bataljonerne indladet i Mouzon og Douzy og langsomt den 27. oktober 

transporteret nord for Reims.  
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Afsnit XVII 
 

Kampe om Signalberg sydvest for St. Fergeux 

27. oktober til 4. november 1918 
 

Kuno Brinkmann, Rittmeister d.L. Kav., Bataljonsfører II./90 

 

 

Om natten 27. til 28. oktober gik Regimentet i bivuak 14 km sydøst for Rozoy, nord for Rémancourt. Fra den 

næste bivuak ved Chaudion afløst vi om natten til 29. oktober fuldstændig udmattede enheder langs vejen Re-

couvrance – Signalberg (lige øst Bois de la Cave). Den generelle situation var meget uklar, og bataljonsfører, 

Rittmeister d.L. Brinkmann, hvis II. Batl. skulle besætte kampstillingen, kun kun få sparsomme oplysninger fra 

føreren for den afløste III./IR 43. Et var ham dog klart: området var meget dårligt, og som så tid før, stod der 

hårde dage foran Regimentet.  

Det var næsten morgen før kompagnierne havde besat deres stillinger, og meldinger herom kunne gives vide-

re til Regimentet. Et kompagni var af bataljonsføreren holdt tilbage som reserve, og denne lå i hulen sammen 

med Bataljonens kommandostation omkring 1 km bag kamplinjen, mens I. Batl. som beredskabsbataljon lå lidt 

vest herfor under kommando af Lt.d.R. Nordmann. Meldinger til bataljonen gjorde det klart, at den forreste linje 

nordvest for Signalberg så godt som slet ikke var udbygget, og at mandskabet som følge heraf dårligt havde 

dækning. Patruljer og andre oplysninger syntes at bekræfte, at der snart måtte forventes et angreb fra fjenden. 

Det var ikke en fejlopfattelse, for allerede næste dag blev observationerne bekræftet.  

Det var næppe blevet daggry den 29. oktober før en ødelæggende, flere timers tommeild satte ind. Alle tele-

fonledninger bagud blev øjeblikkeligt ødelagte, så der slap ingen meldinger igennem fra fronten. Patruljer slap 

ikke mere igennem. Man var i en vanskelig situation, men bataljonsførerne kunne stole på sine officerer og folk, 

og vidste, at også efter denne frygtelige trommeild ville blive udholdt til sidste mand og stillingen forsvaret. Så 

skede det, som de i deres kampiver ikke bemærkede, at de til højre og venstre blev omgået. De blev alle taget til 

fange. Der syntes nu ikke mere i vejen for fjenden, der trængte frem overalt.  

Rittmeister Brinkmann, der havde erkendt faren, placerede sit reservekompagni og flere MG et stykke bag 

stillingen, hvor angrebet blev bragt til standsning. Også I. Batl. blev indsat, men kunne på grund af den uklare 

situation ikke indsættes i et modangreb. Det var opnået så meget, at fjenden hen mod aften trak sig tilbage til sin 

oprindelige stilling. I. Batl. rykkede kl. 2330 ind i forreste linje, mens de stadig eksisterende rester af II. Batl. 

blev beredskabsstyrke. Efter at kamplarmen var døet hen, var det trist for føreren at måtte konstaterer, hvor man-

ge af hans gode officerer og füsiliere, der var gået tabt. Næste morgen ankom Regimentsfører, Maajor Dammann 

og lykønskede Rittmeister Brinkmann med den tapre fastholdelse og succesen med at bringe angrebet til stands-

ning. Et lykønskningstelegram fra H.K.H. Storfyrsten havde nogenlunde følgende indhold: 

 
Mine tapre Kaiserfüsilierer, sender jeg mine varmeste taknemmelighed for det den 29. oktober udviste 

heltemod. Den overmægtige fjendtlige storm er endnu engang slået i stykker på mecklenburgsk tapperhed, og 

hjemstavnen endnu engang blevet bevaret gennem deres sønners offermod. 

 

Også i Hærberetningen den 20. oktober 1918 blev Regimentet rosende omtalt. 

Natten og den følgende formiddag forløb rolig. Vi vidste, hvad denne illusoriske ro betød – vidste, at det var 

stilhed før stormen, der hvert øjeblik kunne udløse en orkan over markerne, og rive alt med sig, der stillede sig i 

vejen. Vi tog ikke fejl. Om eftermiddagen begyndte heftig trommeild over naboafsnittet, Signalberg, der blev 

holdt af Gren.Regt. 89. Angrebet blev standset i opløbet. Den 31. om formiddagen blev den forreste linje beskudt 

kraftigt af fjendtligt artilleri, uden at et angreb fulgte. Da der var opstået et hul mellem I. Batl. og naboregimen-

tet, blev dele af II. Batl. indsat. Man havde håbet, at der efterhånden ville falde en smule ro over fjenden, men en 

ny indsat trommeild skulle ødelægge vore nerver forud for et fornyet angreb. Omkring kl. 12 så bataljonsførere 

fra I. og II. Batl. fjenden rykke frem mod Signalberg og I. Batl. stillinger. Til sikring af venstre flanke blev på 

ordre resterne af II. Batl, samlet i et kompagni Morche, sendt frem, for under kraftig beskydning at besætte en 

bakke på venstre fløj af I. Batl. I mellemtiden havde fjenden besat Signalberg, mens angrebet på I. Batl. var 

standset. Med god støtte fra vores søstervåben kunne dele af II/89 og III/173 om aftenen igen tilbageerobre bak-

ken. Samtidig generobrede Komp. Morche den vestlige skråning. Det befalede modangreb var lykkedes. Stor ros 



165 

 

til Lt. Morches føring. Divisionskommandørens roste den fremragende indsats. I Hærberetningen fra den 2. no-

vember hed det:  

 
På bakkerne nord for Château Porcien havde de pålidelige regimeter fra 17. Inf.Div. også i går fastholdt 

deres stillinger mod kraftige fjendtlige angreb.  

 

Mod slutningen af de mange, hårde stillingskampe under krigen, skal Generalfeldmarschall Hindenburgs ud-

sagn anføres, der også er en hæder for vore Kajser-füsilere.  

 
I hovedparten af vores tyske soldatermateriale synes den rette blanding af fysisk og psykisk kraft at være 

til stede, for gennem vores militære holdningsskoling at være modstandsdygtig overfor de meget kraftige ind-

tryk under den moderne kamp.  

 

Vores Generalfeldmarschall tilføjede, at andre folk, eksempelvis bulgarerne, ganske vist rådede over en strå-

lende angrebsvilje, men var »påvirkelig« af virkningen fra en længerevarende artilleribeskydning.  

De følgende dage forholdt fjenden sig forholdsvis rolig. Den 3. november om aftenen forsøgte en fjendtlig 

patrulje på omkring 10 mand at overrumple 3./90 forpost. På grund af vagtsomhed kunne posten afvise fjenden 

med håndgranater, og på baggrund af en efterladt død, kunne tilstedeværelsen af et fransk regiment foran linjen 

fastslås. Efter de forudgående anstrengende dage i stadig kampberedskab, gjorde sig naturligvis en vis mathed 

sig gældende blandt tropperne, og et ønske om en hvilepause var generelt. Det gik imidlertid ikke i opfyldelse, 

hvorimod om natten til 5. november der indløb befaling til 17. Inf.Div. stillinger sammen med nabodivisionen 

skulle lægges tilbage, og at Füsilier-Regimentet sammen med I. og III./FAR 60 havde fået den store ære at være 

Divisionens bagtrop. II. Batl. blev bragt tilbage på sin oprindelige styrke. For bataljonsførerne kom en interes-

sant tid. Man skulle sinke fjenden mest mulig, og måtte herunder handle selvstændigt.  

Forplejningen i disse kampdage var god, men maden kun ved nattetide bringes frem. Til den efterfølgende 

tilbagetrækning blev der fordelt nødrationer til fortæring. 17. Inf.Div. store bagage var trukket tilbage, og hvde 

været siden den 20. oktober været skilt fra Regimentet med undtagelse af tiden ved Sedan. Først den 12. decem-

ber ved Hersfeld fik Regimentet igen fuld rådighed over sin bagage.  

Regimentsmusikken havde siden deres første overgang af Rhinen været hos bagagen, hvorefter den igen 

stødte til Regimentet.  
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Afsnit XVIII 
 

Tilbagetrækningskampe foran Antwerpen – Meuse Stillingen 

5. til 11. november 1918 

 

 

Den 5. november begyndte den generelle tilbagetrækning til bagtropsstililngen Serraincourt – la Biscine un-

der dækning af tilbageblevne patruljer. Lt.d.R. Schessbeck havde kommandoen over kamppatruljerne med opga-

ven at foregive en fortsat fastholdelse af stillingerne.  

Regimentets stab gik i hvarter i St. Beverette Ferme 2 km syd for Chaumont Porcien. Det lykkedes at holde 

fjenden i uvidehed, og han fulgte i første omgang ikke efter. Han lagde med mellemrum den gamle stilling under 

MG-ild som var den stadig besat. Først som Lt.d.R. Schessbeck som befalet langsomt faldt tilbage mod optage-

stillingen, rykkede fjenden efter, men måtte igen standse, da patruljen ydede ham heftig modstand.  

Divisionen havde i mellemtiden fortsat dens tilbagetrækning, og bagtropsregimentet kunne efterhånden også 

falde tilbage. Til venstre forblev bagtropsregimentet, 50. Reserve-division. Da marchvejene var stærkt overbela-

stede af kolonner og bagage, kunne Divisionens tilbagetrækning kun ske langsomt, og bagtroppen havde det 

dobbelte besvær med at holde fjenden på afstand. Derfor tog det tre nætter inden de nåede deres stillinger, hvor 

den tapre kamppatrulje fortsat holdt bagtropsstillinger besat. Den havde tildelt enkelte pjecer med ordre til fortsat 

at holde fjenden på afstand. Kun på den måde kunne Divisionen  uforstyrret fortsætte dens tilbagegang. Bag-

tropsregimentet kom kl. 0530 i stilling ved Le Frety-Marlemont. Artilleriet gik i stilling mellem La Férèe og 

Marlemont. Indtil kl. 1545 samme dag kunne kamppatruljen holde dens stillinger. Som fjenden i kolonner nåede 

frem på højre flanke, måtte den falde tilbage til egen bataljon. 

Fjendens pres var så kraftig, at bagtrop-bataljonerne måtte falde tilbage i retning Liart – Marlemont for at 

undgå en omringelse af højre fløj. Her hed det igen, at opholde fjenden længst muligt, da der blev truffet forbe-

redelser til at falde tilbage til østsiden af Meuse.  

Den 7. november forholdt fjenden sig roligt om formiddagen, og sonderede kun frem med svage styrker. De 

af  II. Batl.   fremsendte patrulje under den fremragende ledelse af Lt.d.R. Lund, måtte langsomt falde tilbage i 

retning af Marlemont. To Füsiliere, som var flygtet fra fangenskab, bragte de vigtige informationer om, at stærke 

fjendtlige kræfter med kavalieri og artilleri var under fremrykning på vejen mellem La Férée og Liart. Det vare-

de da heller ikke længe før fjendtligt artilleri begyndte at falde over vejen Liart – Marlemont og over banegården 

i Liart.  

Det var første gang under tilbagetrækningen, at det var lykkedes det fjendtlige artilleri at få føling. Dets be-

kæmpelse blev øjeblikkeligt påbegyndt af artilleriet, der fulgte med II./90, og bataljonsføreren kunne snart er-

kende, at kontraskydningerne havde effekt. Samtidig kunne han imidlertid fra sin meget gode observationspost 

se, at franskmændene nærmede sig hans stillinger. De var allerede nået Bonnvinets Ferme, hvorved højde 287, 

som var besat af venstre fløj af hans bataljon, var meget udsat.  

Fast besluttet førte Rittmeister Brinkmann personligt frivillige frem, og rensede igen gården. Desværre faldt 

den tapre Sergeant d.R. Lensch 6/90, og det havde næsten også kostet bataljonsførerens liv. I sidste sekund fik 

Lt.d.R. Morche, som altid frivilligt var med, revet man i sikkerhed bag en bygning, hvorved han undgik den 

fjendtlige MG-ild. Højde 287 kunne derfor fortsat være på vore hænder og Regimentet stadig holde bagtropsstil-

lingen.  

Omkring kl. 19 indgik befaling til, at bagtroppen skulle falde tilbage til en linje nord Liart – nordøstlig Mar-

lemont. Natten var buldrende mørk, og passerer gennem en næsten impassabel tæt skov. Derfor nåede man først 

hen mod morgen frem til den befalede linje. Næppe havde kompagnifører fastsat stillinger til deres MG og de-

linger, før det første engelske kavaleri dukkede op. De blev beskudt, og måtte falde tilbage. På venstre fløj er-

kendt man, at fjendtlige patruljer trængte længere frem.  

For at undgå en omringelse, trak II. Batl. sin venstre fløj tilbage og fik forbindelse til Regiment 75. Om ef-

termiddagen gennemførte fjenden flere angreb på vores stilling, som imidlertid alle blev afvist, hvorunder det 

meget uoverskuelige, store forterræn blev af fordel for os. Ved den gunstige vindretning blev fjenden afsløret af 

støj, når de samledes på et bestemt sted, da der her opstod et glædeshyl fra lokalbefolkningen. Her gjorde vi også 

den konstatering, at civile blev anvendt som vejvisere for fjenden.  

Om natten til 9. november tilgik befaling om at modstandslinjen skulle lægges tilbage til på højde med 

landsbyerne Sévigny – les Mazures. Ordren blev udført, og den hidtidige stilling var rømmet kl. 0600. Et for-

kommando fortsatte samme dag til den endelige stilling på den østlige bred af Meuse ved Revin. Her var, som 



172 

 

altid, efterladt kamppatruljer i den gamle linje, men fjendens pres var så kraftig, at de ikke kunne holde fast og 

måtte falde tilbage til egne tropper. 

Da naboregimenterne – til højre 10. Reserve-Divisions II/155 og til venstre 50. Reserve-Divisions I/230 – 

endnu engang faldt tilbage og specielt på venstre fløj stod i risiko for omgåelse, måtte også Füsilier-Regimentet 

falde tilbage. II. Batl. på venstre fløj veg tilbage til I. Batl. på højre fløj, og sammen dannede de i første omgang 

en modstandslinje i skoven syd for Bourg – Fidêle. Denne linje blev fastholdt til om aftenen, så faldt I. Batl. 

tilbage til Gren.Regt. 89 optagelsesstilling, mens II. Batl. faldt tilbage til IR 75. Bataljonerne blev en tid under-

lagt disse regimenter, da det oprindeligt havde været hensigten at fastholde den nåede linje i 24 timer. Det var 

her, at regimentet den  9. november måtte beklage tabet af Vizefeldwebel d.R. Dittmer, 2/90. Da imidlertid fjen-

de trængte 50 Reserve-Division tilbage mod les Mazures, blev det umuligt at fastholde stillingen.  

 

Revin – våbenstilstanden 

11. november 1918 

 

Divisionen faldt nu tilbage til Meuse-linjen. Füsilier-Regimentet startede kl. 20 sin tilbagetrækning. Kom-

mandøren for Gren.Regt. 89 havde kommandoen over de gennemførte sprængninger og ødelæggelser. Tilbage-

trækningen skete planmæssigt og Regimentet nåede kl. 0300 dens befalede placering.  

Regimentet havde tappert udkæmpet tilbagegangskampene. Regiments-kommandøren, Major Dammann, fik 

tildelt ordenen Pour le mérite. Det kejserlige telegram lød: 

 
Jeg lykønsker mit Füsilier-Regiment for den under de hårde forsvarskampe endnu engang beviste tapper-

hed og opnåede succes, og glæder mig over, at dens Kommandør er tildelt den fremragende orden Pour le 

mérite. 
 

Wilhelm 

 

Den følgende morgen kom meddelelsen om, at der var indgået våbenstilstand, og at den ville indtræffe kl. 12 

middag. Alle skulle foreløbig forblive på stedet.  

En ejendommelig følelse greb os alle, selvom vi endnu ikke kendte den fulde konsekvens. Endeligt fred efter 

denne frygtelige strid og alligevel ingen glæde; det var ikke det, vi havde ønsket os. Vi måtte give os uden at 

være besejret af fjenden. Vores eget folk havde ladet os i stikken, var faldet os i ryggen. Fjernt for os udspillede 

ders sig det største drama i verdenshistorien, sluttende med Kejserhusets sammenbrud, afsætning af fyrster og 

fædrelandets sammenbrud.  

Havde vi derfor gennemlevet denne umenneskelige strid, der havde kostet så endeligt mange af vore bed-

ste..?! 

En vis trøst fandt man i bevidstheden om, at vi til det sidste havde bevaret vores trofasthed, og dette styrkede 

os inden den forestående tilbagemarch. 

Til slut skal her anføres den trofast udholdenhed i pligt, udført af to Regiments-kammerater fra Infanterie-

Stabsvagt H.M. Kejseren under hele verdenskrigen. 

Ved krigsudbruddet var O.S. 4/90 og H.M. 6/90 fra Lehr-Infanterie-Bataillon forsat til tjeneste ved den 

nævnte Infanteri-stabsvagt i Mecklenburg Kejser-füsiliernes uniform.  

Som en sidste kær opgave, kunne O.S. bidrage til indretningen i Spa af det sidste hjem for vores høje Regi-

mentschef på erobret territorium.  
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Afsnit XIX 
 

Rømning af de besatte områder og march til Tyskland 

12. november til 9. december 1918 

 

 

Tunge om hjertet begyndte vi den 14. november hjemmarchen efter to dages pusterum langs den dejlige 

Meuse. Ententen havde fastsat en meget kort tidsfrist, hvor enhederne skulle være på den anden side Rhinen. 

På den første marchdag kl. 1230 blev den belgiske grænse overskredet, hvor der under fremrykningen med 

succes var blevet kæmpet. Der herskede en bitter kulde, kvarterer var nødtørftige, men alligevel var stemningen 

hos Füsilierne god i betragtningen af den snarlige hjemvenden. Forplejningen var mangelfuld, da proviant-

myndighederne svigtede under den hastige tilbagemarch. Der blev derfor tildelt os slagtekvæg, der i tilfælde af 

manglende leverancer, kunne anvendes. Befolkningen var rolig og imødekommende.  

På den 6. marchdag, 20. november, nåede Regimentet grænsen til Luxembourg. Her var der et helt andet bil-

lede. Befolkningen viste sig i enhver henseende fjendtlig. De spærrede deres lader, så heste måtte forblive under 

åben himmel, og mandskabet kun fandt sparsomme underbringelse. De længtes øjensynligt efter det øjeblik, 

hvor Ententens enheder ankom. Vi var glade, som vi igen forlod luxemboursk land.  

Så kom den skønne march gennem Eifel, hvor befolkningen imidlertid gennem deres forbeholdne stemning 

tydeligt viste, at de tilskrev sammenbruddet troppernes utilstrækkelige indsats. Alligevel havde vi gode kvarterer 

og den bedste forplejning. Jo mere vi nærmede os Rhinen, desto mere venlig blev modtagelsen. Man så flagud-

smykninger, æresporte og indbyggerne kappedes om at modtage os venligt.  

Den 3. december kl. 10 nåede vi Rhinen og kom i vidunderlige kvarterer i landsbyerne Namedy og An-

dernach. Næste morgen Rhinen overskredet med færgen ved Neuwied med Regimentsmusikken forrest. Her blev 

vore soldaters gode holdning fremhævet, i sammenligning med de etape enheder, der tidligere var passeret igen-

nem. Turen gennem denne skønne del af vores elske fædreland viste os rigtig, for hvad vi havde kæmpet, og at 

det var det værd, at beskytte en sådan hjemstavn. Turen gik op langs Rhinen til Koblenz. Mosels udløb i Rhinen, 

Ehrenbreitstein, Bad Ems, Limburg, Wetzlar osv.  I Gmünden fik vi ved ankomst og tildeling af de udmærkede 

kvarterer en uendeligt velgørende modtagelse. Vores Regiment blev her indsat som sikringsenhed til beskyttelse 

af befolkningen, og underlagt 22. Reserve-Korps Gr. Langer. På den måde kom vi fra krigen ind i krigen! 

Vores hovedopgave var i de enkelte lokaliteter, hvor vi var plalceret, at bevogte depoter, besætte banegårde 

og regulerer vejtrafikken.  

 

Hersfeld 

9. december 1918 – 9. januar 1919 

 

 

Vi blev i Hersfeld og de omkringliggende landsbyer resten af året, og blev også på de venligste indbudt til fe-

ster. En stor del af Füsiliererne – årgange 95 – 99 – blev hjemsendt ved ankomsten til Hersfeld, og resterne af 

Regimentet samlet i én bataljon, der kom under kommando af Rittmeister Brinkmann.  

Også antallet af heste blev reduceret, og kun de bedste, yngste heste blev bibeholdt. Vi måtte også med sorg 

tage afsked med den gamle trofaste tjener af kompagnifører 10/90 i krig og fred – Goldmann Eschenhagen. 

Hvem i hele Regimentet kendte ikke dette trofaste dyr, også kaldt »Edeldame« eller »Kanarienvogel«. Med disse 

øgenavne havde den allerede forvandlet sig til en legende.  

 

Beskyttelsen af Berlin 

10. til 22. januar 1919 

 

I begyndelsen af januar blev rygter bekræftet, at vi til beskyttelse af valgene skulle forskyde til Berlin.  Den 

8. januar 1919 blev regimentet med tog bragt til Beelitz ved Berlin, hvor vi først måtte beskytte os mod Spartaki-

ster, der ankom for at afvæbne os. Til dette formål blev alle udfaldsveje besat og sikringspatruljer til stadighed 

udsendt i byen. Disse beskyttelsesforanstaltninger holdt sparakisterne på afstand. Den 12. januar marcherede 
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bataljonen over Trebbin og Gr. Bereren til Berlin-Neukölln, hvortil den ankom i løber af formiddagen den 15. 

januar. Den fandt indkvartering i stadssygehuset, gasanstalten og Happoldt bryggeriet. For at være markeret som 

regerings tro tropper, blv alle iført hvidt armbind. I denne periode blev der kontinuerlig opretholdt alarmbered-

skab sammen med to afdelnger af FAR 60. Der var ingen særlige episoder ud over, at stille assistance til ordens-

kræfter under ransagninger og afvæbninger. Selv på afstemningsdagen var alt roligt. Den gyldne egeløv blev på 

dette tidspunkt føjet til vores uniformer.  

 

Indtog i Schwerin og Rostock 

25. og 27. januar 1919 

 

Efter at vi havde opfyldt vores mission i Berlin, blev vi den 22. januar transporteret til Holthusen i Mecklen-

burg. Vi nærmede os hermed vores elskede hjemstavn, for at gøre vores indtog i Schwerin og Rostock.  

Vi ankom i bidende kulde til Holthusen kl. 0030, hvor vi til almindelig glæde kunne tilbringe natten i den 

opvarmede ammuntionsbarak. Næste morgen kom vi i Walsmühlen og Zülow i kvarter, hvorfra vi den 25. januar 

begyndte vores march til Schwerin.  

Vi holdt middagspause på eksercerpladsen, hvor Divisionen samlede sig. Det almindelig elskede feltkøkken 

– spøgefuldt også kaldt Gullaschkanon eller »sultforsvarskanon« - svigtede heller ikke denne gang.  

Kl. 1300 blev der afholdt gudstjeneste under åben himmel, og så rykkede vi bag Grenadier-Regiment 89 

langs Faulen See gennem slotshaven ved slottet ind i byen. De sort-hvid-røde små flag på vores bagagevogne 

viste vores troskab til det gamle fædreland. 

Langs hele vejen blev vi budt velkommen hjem af befolkningen, men mangen et vemodigt blik fulgte os. Der 

var vel mange, der havde ønsket vores indtog under andre omstændigheder. Hvor vi dog manglede vores dyreba-

re Storhertug! 

På den gamle have hilste myndighederne på tropperne med korte taler, hvori indsats og afsavn under den 

lange krig blev fremhævet. Fly nedkastede laurbærkranse og befolkningen tiljublede os. Divisionskommandøren 

udtalte sine varme tak og modtog troppernes forbimarch. Herefter blev der tildelt kvarterer og om aftenen blev vi 

på den dejligste måde beværtet. Efter en hviledag fandt den 27. januar indmarch i vores kære gamle garnisonsby 

Rostock.  

Turen hertil blev forsinket, og vi nåede først frem lige før mørkefald. I den stærkt flagsmykkede by blev vi 

begejstret modtaget af en utallig folkeskare. Foran Rådhuset blev Regimentet festligt modtaget af repræsentanter 

fra byen. Regimentskommandøren, Major Dammann, takkede på vegne af Regimentet og udbragte et leve for 

Tyskland, Mecklenburg og byen Rostock. »Deutschland, Deutschland  über alles« brusede kraftigt over rådhus-

pladsen. Herefter marcherede Regimentet gennem Blutstrasse, Kröpeliner Tor, over Schröderplatz gennem Frie-

drich-Franzstrasse til kvarterer i Realskolen.  

Om aftenen blev Regimentet i Wilhelmsburg på ny modtaget og beværtet af byen. Enkelte medlemmer af 

Stadsteateret forskønnede festen med sang og optræden. 

I den følgende tid blev ånden blandt vore tropper desværre også i Rostock snart forgiftet, der som tidligere 

skildringer også efter november 1918 havde haft den ubrudte vilje til sejr. Hvor fjenden stødte på »vores« Divi-

sion, kom de ikke længere.  

Sådan en præstation skal derfor, trods alt, forblive levende i hjerterne hos gamle og unge, for de er beviset på 

den af vore fjender og egne folkeforræderes så meget forsmåede »militarisme«. »Militarismen«, den militære 

eksercits, beroende på religion og ære, på egen viljes underordning, på pligtfølelse og ordenssans.  

Stålsat vilje til handling, heltemod, sand kammeratskab fremdyrkes som ædle frugter. Vi må aldrig nogensin-

de glemme, at det var gennem disse »dyder« at Tyskland blev stor! 
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Bilag 1 
 

Sanitetstjeneste ved Regimentet  
 

 

 

2. august – 6. september 1914 

Regimentslæge – Oberstabsarzt d.R. Dr. Anschütz 

 

 

Da Regimentet  rykkede i felten bestod sanitetspersonel ved de tre bataljoner af hver 2 læger, 4 sanitets-

underofficerer og 16 sygehjælpere, mens 1 MGK disponerede over en sanitets-underofficer og 4 sygehjælpere.  

Hver officer, underofficer og füsilier medbragte to forbindspakker i jakkens forlomme, og et kendingsmærke 

om halsen. Bataljonens sanitetsvogn var velforsynet og forspændt.  

Allerede Liège viste, hvor store krav verdenskrigen stillede til sanitetspersonellets offervillighed og og pligt-

troskab, til udholdenhed og psykisk modstandskraft, til praktisk dygtighed og omsorg. Det drejede sig ikke blot 

om under artilleribeskydning at søge de sårede på slagmarken, og få dem bragt til forbindepladserne, men også 

døgnet igennem at forbinde og sørge for dem, transporterer dem videre til hovedforbindepladsen, og til at begra-

ve dem, der i mellemtiden havde forladt denne verden.  

Infirmeritjeneste fandt i starten af fremmarchen sted ved sanitetsvognen. Enkelte tilfælde kunne klares under 

marchpauserne. Sanitetsofficerer instruerede ofte tropperne omkring sundheds- og fodpleje. Der blev rettet sær-

lig opmærksomhed mod feltkøkkenerne. For i den meget varme tid at komme mavetilfælde i forkøbet, blev der 

ofte stillet rødvin til rådighed for madlavningen, hvilket efter erfaringer fra krigen 1870/71 var et udmærket 

middel.  

Under stormen på Liège blev Regimentets forbindeplads indrettet i det sidste hus i Hermée, i et belgisk 

værtshus, og tydeligt afmærket med Røde Kors flag, indtil en granat sætte huset i brand. De sårede måtte med 

hjælp fra Füsiliere skaffes væk fra stedet. Med taknemmelighed skal der her huskes på Hollandsk Røde Kors, 

som transporterede de sårede i automobil ambulancer. Under springmarcherne og det nye fodtøj voksede antallet 

af fodskader betydeligt. Sanitetspersonellet havde stor besvær med at bringe de skadede tilbage, eller til at vide-

rebefordre dem til sanitetskompagniet eller samlepunkter for sårede. Enkelte, som alligevel blev efterladt, blev 

ubarmhjertigt slået ihjel af fanatiske belgiere.  

Under slaget ved Mons udvalgte jeg kirken i Villers-St.Ghislain som forbindeplads. Under de øvrige kamp-

dage blev forbindepladsen placeret i umiddelbar nærhed af tropperne under åben himmel eller lignende.  

Behandlingen af de sårede skete efter de mest moderne videnskabelige erfaringer. Desinfektionen af sår skete 

udelukkende med den velafprøvede jodbehandling, mens til narkose blev anvendt indåndingsmetode med 

Ethylchlorid. Nødvendige operationer, især til underbinding af blødende sår, og anlæggelse af skinne forbindin-

ger skete fagmæssigt og efter det gamle kirurg motto: »Tænk klart, handel roligt, føl varmt«.  

Meget velgørende og opmuntrende for sanitetspersonellet var rosen fra Divisionslægen, udtalt på baggrund af  

bedømmelsen fra Reserve-Lazarett Bremen over den professionelle behandling på slagmarken af vore her væ-

rende sårede. Jeg vil heller ikke undlade at nævne, de mange medicinsk studerende i I. og III./90, som under 

kamp sprang til hjælp for deres sårede kammerater, og gennem korrekt førstehjælp hjalp til med vores succes. 

Heller ikke skal glemmes, at musikerne ved Regimentsmusikken under fremmarchen og senere under de store 

kampdage med fordel blev anvendt som bårehold.  

Der blev lagt stor vægt på præcise optegnelser og 10-dages rapporter. Forbrug af forbindinger og medicin 

blev under fremrykningen suppleret ved enhver lejlighed fra de antrufne apoteker eller lejlighedsvis fra erobrede 

sanitetsforsyninger. Ved overfaldet ved Bernau den 4. august 1914 blev en god hest fra I/90 sanitetsvogn hårdt 

såret, og måtte skydes. Flere gange, eksempelvis ved Esternay, løb heste ved de åbne forbindepladser løbsk på 

grund af nedslående granater, hvorved også sanitetsvogne ind i mellem væltede.  

Til hurtig forbinding viste forbindspakninger ved enkeltmand sig uundværlige, og mange liv blev herigen-

nem reddet.  

Ven og fjende blev behandlet på samme måde.  

Desværre blev Dr. Anschlütz såret ved Esternay og måtte forlade Regiment. 
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16. september 1914 til 23. januar 1915 

Regimentslæge - Stabsarzt d.R. Dr. Bergemann 

 

Under tilbagetrækningen fra Esternay den 7. september 1914 blev IX. Armeekorps Feldlazarett indhentet på 

vejen af fransk kavaleri og taget til fange. Andre sårede blev på vogne og biler bragt tilbage gennem terrænet og 

på den måde reddet. H.K.H. Storfyrsten stillede her omsorgsfuldt sin bil til disposition.  Senere indrettede Regi-

mentslægen en hovedforbindeplads i Bléraucourdel, og overtog senere en efterladt fransk forbindeplads i et 

stenbrud mellem Nampcel og Moulin-sous-Touvent, der gennem en længere periode kom til at fungerer som 

sådan for vore tropper.  

Under stillingskrigen delte personellet godt og ond med kæmperne i forreste linje i deres sanitets-dækninger. 

Füsiliere måtte ofte indsættes til at bære deres sårede kammerater tilbage til hovedforbindepladsen, dels med 

regulære båre, dels med interimistiske teltbane-båre. En af bataljonerne anvendtes desuden en erobret, tohjulet 

bårevogn. På vores kraftige anmodning stillede Divisionen allerede i november 1914, dagligt vogne og dels også 

automobil ambulancer til rådighed for sanitets-kompagniet til transporten af både sårede og syge til feltlazaret-

terne i Cuts og Noyon. Allerede oktober 1914, hvor Regimentet havde deres hovedforbindeplads i det lokale 

hospital i Carlepont, jagtede vi efter forbindepakker på tilfangetagne franskmænd. Regimentslægen indrettede 

også her et lokalt infirmeri, hvor udmattede, blege krigere kunne hvile ud, efter at være udvalgt af sanitetsperso-

nel, da ingen selv ønskede at mangle ved fronten. En badeanstalt og en lille, godt fungerende aflusningsindret-

ning blev anlagt. En fortræffelig indretning lavet af 11./90 skal nævnes. Tre store vandkedler til varmt vand var 

blevet indbygget under tage i en bakkeskråning, hvorfra füsilierne kunne hente varmt vand efter behov. Der 

måtte nemlig ikke koges i dækningerne, da røg ville afsløre deres placeringer for fjenden. Regimentet anerkendte 

til fulde alle disse sanitære indretninger, og da Hærlæge som det første, besøgte vores Regiment ved fronten, 

udtalte han sin meget store anerkendelse af de midlertidige indretninger, som Krigs-Sanitets-Reglementet ikke 

havde forudset.  

På den måde forblev Regimentets sundhedstilstand den første vinter meget fin trods kulde og væde, godt 

hjulpet på vej af den næringsrige koste. 

Et tilfælde af krigschok var kun én gang i november 1914 konstateret ved en underofficer. Hypokondri eller 

endda selvmord havde været ukendte.  

Vore faldne blev med kammeratlig kærlighed begravet på en militærkirkegård, anlagt med omhu af Regi-

mentet i skoven på vejen mellem Tracy-le-Val og Carlepont. Her blev den 15. april indviet en ærestavle, omhyg-

geligt fremstillet af stenhugger, kammerat Heinrich Garloff. Også til kirkegården i Caisnes blev der lavet mange 

kønne mindesmærke, og til den meget kønne æreskirkegård i Cuts, hvor vores landsfader, S.K.H. Storhertugen 

opstillede et flot mindesmærke.  

Som følge af krigserfaringerne blev identitetsmærkerne forbedret i løbet af året 1915. Efter dette blev den ene 

halvdel af mærket på den begravede, mens den anden halvdel indleveredes som bevis under udfærdigelsen af 

tabslisterne.  

Også denne Regimentslæge fragik for tidligt tjenesten som Regimentslæge på grund af et alvorligt kranie-

brud.  

 

15. september 1915 til 27. februar 1917 

Regimentslæge - Oberstabsarzt Dr. Schröder 

 

Mellem den 15. oktober 1915 og den 14. juni 1916 lå Füsilier-Regiment 90 i Champagne øst for Somme-Py 

og vest for Tahure. Divisionsstab i Médeá Ferme sydøst for Semide. Selvom 17. Division deltog i de afsluttende 

kape under efterårsslaget i Champagne, og selv bataljonerne i begyndelsen var i stilling, der næppe kunne beteg-

nes som sådanne, fortsatte sanitetstjenesten generelt, også på kampdage, efter de rolige retningslinjer, der havde 

været gældende under stillingskrigen. Uden tab blandt sanitetspersonellet gik det imidlertid ikke. Mange en tap-

per sygehjælper gav sit liv for en såret kammerat, flere sanitets-underofficerer såredes, og endnu den 2. juni 

1916, altså få dage før afløsningen, blev bataljonslægen ved II. Batl. Stabsarzt Kleiminger dødeligt såret under 

udførelsen af sit arbejde og døde 6 dage senere. Hvad der skulle blive af Divisionen og dermed også af Regimen-

tet, efter afløsningen, forblev usikker. Russerne var trængt frem i Galizien, så formodningen lå nær, at det gik 

herimod. Vi stod i det mindste til disposition for den øverste hærledelse, og dermed kunne man med rette tro, at 

vi ville blive indsat på et brændpunkt. Desto mere ubehageligt var det for mig, at jeg fra den 21. juni 1916 til 

disposition for Krigsministeriet blev tilkommandret Invalideprøveanstalten i Kiel og efterfølgende Bremen. 

Mine anmodninger til Regimentskommandør, Divisions- og Korpslæge om under alle omstændigheder at kalde 
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mig tilbage så snart Regimentet igen blev indsat, blev kun undvigende besvaret. Min tilkommandering var 

kommet fra Berlin med navns nævnelse, og man vidste derfor ikke, om man overhovedet kunne kalde mig tilba-

ge. I begyndelsen af juli begyndte de hårde kampe på Somme, hvor englændere og franskmænd trængte frem. 

Divisionen blev sendt hertil. Det udløste derfor stor glæde hos mig, da der den 5. juli i Kiel indløb et telegram fra 

Korps-lægen, hvormed jeg blev kaldt tilbage til Regimentet. Afrejsen skete samme dag, og under overvindelse af 

mange vanskeligheder – endnu var det ikke kendt, hvor Divisionen lå – nåede jeg frem den 6. juli, og kunne den 

følgende dag melde mig hos Regimentskommandøren i Athies, syd for Peronne, endnu inden at Regimentet 

rykkede i stilling. Regimentets kvarter blev Ennemain. III. Batl. blev indsat den 7. juli om aftenen, I. Batl. gik i 

reserve og II. Batl. forblev i Ennemain.  

Af læger havde Regimentet Ass.Arzt Hardrat ved I. Batl., Regiments-lægen og Ass.Arzt Caesar, mens 

Stabsarzt Gronau og Feldhilfsarzt Dörr stod ved III. Batl. 

Allerede den 8. juli opstod de første tab ved sanitetsenhederne. Flere sygehjælpere såredes og Sanität-

Unteroffizier Hans Stock 4. kompanie, faldt.  

Og alligevel var det kun begyndelsen. Kampene blev hårdere den 10. juli. Den 9. var nabo-divisionen, 22. 

Reserve-Div. blevet angrebet og trængt tilbage. Ingen havde et klart overblik over, hvordan det stod til her. Reg. 

90 reservebataljon – II. – blev trukket frem til skoven ved slottet i Happlincourt, mens 6. og 13. Komp. blev 

sendt mod nord til  skansning, og herfra hurtigt melde tilbage, at der ikke var meget at se til nabodivisionen. Det 

blev derfor besluttet at angribe ved daggry. Fra hvert Regiment rykkede to bataljoner frem – fra Reg. 90 I. og II. 

Batl. I udkanten af Eterpigny slog en granat ned i marchkolonnen mellem 3. og 4. Komp., hvorved 7 døde, her-

under Sanität-Unteroffizier ved 3. Komp., mens 10 lå såret langs vejen. Ass.Arzt Hardrat var øjeblikkeligt på 

stedet, og som II./90 kom forbi, også lægerne fra denne bataljon, Regimentslæge og Ass.Arzt Caesar. De tre bar 

først de sårede væk fra vejen og ud af granatregnen – ingen let sag, da bårehold ikke i første omgang var dispo-

nible – forbandt dem og sørgede for deres borttransport. Heer viste det sig tydeligt, hvilken forhold, folkene 

havde til deres læger. De var fra I. Batl. og alle råbte hele tiden efter Ass.Arzt. Hardrat for at blive forbundet. 

Denne havde gennem sin trofaste omsorg og varme deltagelse vundet den største kærlighed og afholdthed blandt 

alle, især füsilierne.  

Under denne halve times ophold, var Regimentet forsvundet helt ud af syne. Alle tre gik vi videre i den hidti-

dige retning. Foran os lå en øde slagmark. Man kunne hører nedslagene fra granaterne, maskingeværernes knit-

ren, fløjtene af geværskud, men man så ikke et menneske, hverken ven eller fjende. Vi fortsatte derfor temmelig 

harmløst videre indtil vi pludseligt fra et stort granatkrater blev kontaktet af kommandøren for I./90, Hauptmann 

v. Senden, og kaldt til krateret. Her blev vi i førte omgang orienteret om situationen. Så blev en lille skov nord-

vest for Eterpigny fundet egnet som forbindeplads. Her fandtes også en dækning lavet af træstammer. Her blev 

Regimentslæge og Ass.Arzt Hardrat, mens Ass.Arzt Caesar fik til opgave at etablerer et samlested for sårede i 

Eterpigny, hvor lettere sårede kunne behandles, og sendes tilbage til enhederne uden at blive sendt videre til 

forbindepladsen. Transporten af hårdtsårede skulle ligeledes organiseres herfra – en opgave, han løste med stor 

succes. Forbinde materiale og bårer blev bragt til dækningen i skoven. Indledningsvis var artilleriaktiviteten 

ringe, men da skoven også anvendtes som reservestilling for to kompagnier, blev den hurtigt lagt under en kraf-

tig beskydning. I de små huller og kratere, der nødtørftigt var indrettet til dækninger, opstod der hurtigt sårede 

eller begravede. Ildoverfaldet var dårligt begyndt før der fra alle sider lød det korte og fortvivlede råb: »Sanite-

ter!«, og mens alle andre forsøgte at gemme sig så dybt som muligt i jorden, sprang »Saniteter« ud af deres dæk-

ninger for at bringe sårede og begravede til forbindepladsen. Mange blev personligt båret på ryggen af Regi-

mentslæge og assisstentlæge. Men heller ikke i dækningen var de sikker. Den modtog flere træffere. Ved den 

første styrtede så meget sammen, at Ass.Arzt Harbrat og endnu en fuldstændig blev begravet. Her viste sig igen 

soldaternes kærlighed for deres læger: »Hvad? er vores doktor begravet? Så må vi have ham ud!«. Også den 

senere ved Regimentet faldne Ass.Arzt Harbrat skal her tildeles vidnesbyrd for den mest trofaste pligtopfyldelse. 

Selvom han efter at være gravet fri, dårligt kunne så på benene, fulgte han ikke rådet fra Regimentslægen om at 

lade sig fører tilbage til Eterpigny, men blev i stedet indtil han for anden gang blev begravet. Hans hoved var 

ganske vist fri, men en tung bjælke havde ramt ham på ryggen, at der var mistanke om, at han havde brud på 

rygsøjlen. Selvom dette ikke var tilfældet, var hans underkrop imidlertid lammet. Alligevel ville han, dog forgæ-

ves, hjælpe med at befri de øvrige begravede på forbindepladsen, men måtte så indse, at kræfterne hertil mangle-

de. Han måtte tilbage til Eterpigny og herfra til Feldlazarett 10, som han imidlertid forlod længe før de behand-

lende læger tilrådede, for igen at slutte sig til Regiment 90.  

Også en sanitets-underofficer var begravet. Han havde pådraget sig kraftig skader i brystkassen, så også han 

måtte bringes tilbage. Da en del af de øvrige sanitets-underofficerer var ved deres kompagnier, og båreholdene i 
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længere tid var fraværende under deres transport af sårde, af Regimentslægen en periode alene til at behandle de 

sårede på forbindepladsen. Det var desto mere vanskeligt, da hvert ildoverfald bragte nye hårdt sårede til stedet.  

Det handlede sig imidlertid ikke kun om de sårede. Larmen fra kampene, bragene fra granaterne og de søn-

dersprængte træer, og synet af deres hårdt sårede kammerater fik flere til at bryde fuldstændig sammen, skrigen-

de og ravende. På et tidspunkt var der tre sådanne ulykkelige skæbner på forbindepladsen. Hertil kom at Regi-

mentslægen var alene uden assistance med mange hårdt sårede. Man kunne have haft 100 hænder, og de ville 

alle have været i gang. Da også en stor del af sanitetsmateriellet var begravet, opstod der også mangel herpå. da 

Regimentslægen ikke længere havde folk til rådighed, der kunne hente nye forsyninger i Eterpigny. Først efter 

gentagende anmodninger viderebragt af båreholdene, kom nyt materiel frem via disse.  

Da fjenden fortsatte den kraftige beskydning af skoven, blev den rømmet ved mørkefald. Først rykkede trop-

perne ud. Regimentslægen forblev tilbage med enkelte sårede indtil sygehjælperne returnerede. Som vi skulle til 

at forlade det usunde område, kunne der høres stønnen fra skoven. På trods af mørket blev den flere gange gen-

nemsøgt, og der blev ganske rigtigt fundet en såret med ødelagt lår. Han blev placeret på en af de efterladte bå-

rer, og transporteret væk med de øvrige. Regimentslægen fulgte som den sidste. Han var næppe nået 150 mter 

væk fra skoven, før et nyt ildoverfald regnede ned over denne.  

Også sanitets-underofficerer og sygehjælpere, og dem, der under kampene var blevet ved kompagnierne, 

havde udført et udmærket arbejde. Specielt bør Sanität-Feldwebel Meitzel, 8/90 fremhæves.  

Kl. 0200 blev Regiment 90 afløst af Reg. 25. Tabene havde været store, men målet var blevet nået. På trods 

af deres store overlegenhed i artilleri, havde franskmændene ikke kunnet udnytte deres succes mod 22. Reserve-

Division. 

I den følgende tid havde Regiment 90 i den sydøstlige del af divisionen en stilling vest for Briost og  Happli-

ncourt. De forreste bataljoners forbindepladser var i Horgny-slugten, mens reservebataljonen havde deres bag og 

under vejen, øst herfor. Det meste af arbejdet skete mellem mørkefald og daggry. Formiddagene var relativt 

rolige, om end ikke helt frie. En morgen kom der melding om, at der ve 13. Kompanie var en hårdt såret. Da der 

på forbindepladsen på dette tidspunkt ikke var meget at lave og der ved dagslys altid var risiko for, at transporter 

kom under beskydning, meldte Regimentslæge og Ass.Arzt Caesar sig øjeblikkeligt sammen med et bårehold til 

at behandle og evakuerer den sårede. Forbavselsen ved enheden var stor, da lægerne selv om mens stillingen var 

under beskydning. Dette bevist, hvor dybt det indtryk havde sat sig fast hos enhederne, at læger kun arbejdede i 

sikkerhed langt bag fronten.  

I starten lå Horgny-slugten kun under spredt beskydning, men snart havde fjenden skudt sig så godt ind, at 

hele slugten lå under ild. Derfor kom det ofte til store tab, når slugten blev anvendt under afløsningen af fronten, 

eller af enheder på vej til skansning eller under transporten af pigtråd og befæstningsmateriel. En enkelt granat, 

der slog ned i en sådan kolonne, kunne ofte koste 8-10 mand.  

Også sanitetspersonel blev ramt af tab. Da den 16. juli 1916 der igen var sårede på grund af artillerinedslag, 

fattede regimentslægen selv en båre, for så hurtigt som muligt at bringe de sårede ud af ilden og ned i dæknin-

gen. Sanitets underofficeren ved MGK sprang til og overtog båren. Desværre blev hans hjælpsomhed dårligt 

betalt, for umiddelbart herefter blev han ramt i skulderen af et sprængstykke. Den følgende morgen var der i 

forhænget til Regimentslægen 24 små huller efter sprængstykker, som i løbet af natten ikke var blevet bemærket 

på grund af den almindelige uro og kraftige beskydning.  

To dage senere eksploderede en granat i indgangen til sanitetsdækningen, netop som længen var komme ud. 

Den bag ham følgende Sanität-Unteroffizier Kessing 6/90 blev blev med en sanitetsmand begravet under de 

sammenstyrtende jordmasser. Førstnævnte var død inden man kunne grave ham fri, men sidstnævnte slap med 

kraftige skader. Under redningen udmærkede sig i sær Lt.d.R. Lübs  fra MGK, der trods den fortsatte beskydning 

og nedslående granater selv deltog i gravearbejdet, og herigennem ansporede de øvrige.  

Hovedforbindepladsen måtte i den næste periode lægges tilbage til hovedvejen. Oberarzt Branmann, som 

med Ass.Arzt Hardrats afgang, sammen med Unterarzt Koch blev tilkommanderet I. Batl., overtog den følgende 

dag ledelse her.  

Indtil den 20. juli var Regimentslægen i Ennemain. Denne dag blev der igen iværksat et voldsomt angreb 

over en bred front, der ved Regiment 90 dog ikke opnåede resultater. Ved de to andre af Divisionens Regimenter 

trængte fjenden ind. Da Regiment 89 behøvede hjælp, blev flere af Regiment 90 kompagnier sendt frem til slug-

ten mellem  Barleux og Eterpigny. Regimentslægen overtog i løbet af dagen ledelsen på samlepunktet for lettere 

sårede. Om aftenen rykkede kompagnierne ind i Reg. 90 reservestilling, hvor Regimentslæge og Ass.Arzt Caesar 

havde rigeligt at bestille i dækningen. Forbindepladsen bestod hovedsageligt af nogle få brædder og bølgeblik, 

men de foranliggende vejdæmning gav dog nogen beskyttelse. Forbindepladsen var overfyldt. Man kunne dårligt 

røre sig. Gående sårede blev sendt afsted i grupper, men alligevel blev der ikke mere plads. Forbindepladsen var 



179 

 

samtidig beboelse for læger og sanitetspersonel. Alligevel fandt de efter endt arbejde ingen plads til at lægge sig 

til ro. Overalt lå og sad sårede. Man måtte vente på biler. De første ankom om morgenen kl. 7. Den bragte 7 

liggende og 1 siddende såret væk. Det måtte dog give luft, men det kunne man ikke mærke. Man måtte altså 

vente på den næste ambulance. Denne ankom kl. 0745 og overtog 10 siddende og 3 liggende sårede. Samtidig 

blev 21 gående sårede sendt afsted, og alligevel var det kun med besvær muligt, gennem samling af båre, at 

skabe et tomt rum, hvor mellem kl. 8 og 11 Regimentslæge og herefter Ass.Arzt Caesar kunne sove. Sidstnævnte 

havde på dette tidspunkt overhovedet ikke haft hvil. Indvendig var der ingen plads, og udenfor havde beskydnin-

gen med shrapnel tvunget ham tilbage i dækning af den af blod stinkende forbindeplads. Den sidste sårede kunne 

først kl. 16 om eftermiddagen bringes væk, for at gøre plads til nye, der snart dukkede op. Dog var den 21. juli 

knapt så tabsgivende som dagen før. Efter de voldsomme og alligevel forgæves angreb var fjenden også så ud-

mattet, at kampen hovedsageligt begrænsede sig til artilleri beskydning. Derfor kunne vi også desto mere nyde 

middagsmaden, som ankom til stor glæde ankom ved midnatstid – den første varme forplejning i to døgn. Vi 

havde i lang tid ikke smagt noget så godt som denne byggrynssuppe med flæsk, og der var så rigeligt, at de fleste 

af os fik tre fulde tallerkener.  

I for- og eftermiddagstimerne, hvor der ikke var så meget at lave, blev der arbejdet på sanitetsdækningen, 

frem for alt gravet dybere ind i vejdæmningen. Derimod var natten for det meste fyldt med alvorligt arbejde med 

de sårede, og det var kun sjældent at læge og sanitetspersonel havde ro før hen på morgenen.  

Den 24. juli blev vi igen afløst, og denne gang gik det endda tilbage til Monchy-Lagache. Hele Divisionen 

blev trukket ud efter de hårde kampe. Marchen skete i etaper, og den 28. juli nåede Regimentet Origny og Mont-

d’Origny, omkring 30 km øst for St.Quentin, tæt på Ribemont og Rheny, hvor Regimentet i slutningen af august 

1914 havde ligget i reserve.  

Her forblev Regimentet til midten af august; pausen blev udnyttet til rekreation og styrkelse, men også til in-

tensiv forberedelse til næsten indsættelse. Den 2. august blev der gennemført en stor Regimentsappel med tale 

fra Regimentets kommandør, Major Cleve, fulgt af en gudstjeneste, hvor Feltpræst Karsten holdt prædiken.  den 

5. august blev der afholdt mindefest på 2-års dagen for stormen på Liège. Man havde i første omgang sammen-

kaldt alle de, der havde været ved Regimentet siden krigens start, men dette måtte opgives, da det endnu drejede 

sig om over 700 mand. I stedet begrænsede man sig til dem, der fysisk havde deltaget i stormen. Det var immer 

hen stadig over 400 mand.  

I lægelig hensigt skal det nævnes, at Stabsarzt Hauch efter sin afkommandering som kirurg ved Sanitäts-

kompanie, vendte tilbage til Regimentet, men efter få dage måtte melde sig syg med pandehulebetændelse. Han 

kom på Krigslazarettet i St. Quentin og herfra til Tyskland. Ass.Arzt Herdrat, som lægerne på lazarettet ikke 

ville udskrive endnu, dukkede mod deres vilje igen op ved Regimentet, hvor han med jubel blev hilst velkom-

men af alle, der kendte ham. Ob.Arzt Branmann returnerede efter Hardrats ankomst tilbage til sit feldlazaret. 

Han havde klaret sig mønstergyldigt under den vanskelige periode. På dette tidspunkt blev Regimentslægen 

fungerende Divisonslæge under dennes orlov.  

I øvrigt blev tiden brugt til at helbrede alle de små lidelser, hvis behandling under kampe, der ikke vartid. 

Desuden blev der gennemført vaccinationer mod kolera og tyfus.  

Den 13. august 1916 kom der ordre til, at alle officerer på orlov skulle kaldes tilbage. Divisionen skulle igen 

indsættes, og endnu engang gik turen mod Somme. Her afløste vi 1. Garde-Reserve-Division i samme stilling, 

som vi i juli havde forladt.  

Det var fra starten meget livlig langs fronten. Man kunne mærke tegnene på en ny stor kamp, men alligevel 

gik den sidste halvdel af august, uden at det kom til større angreb.  

Den kendte forbindeplads dækning ved landevejen var yderligere blevet udbygget, så vi på steder havde 5 

meter landevej over os. På grund af den vedvarende artilleriild havde vi også hele tiden sårede, delvist også hårdt 

sårede, der døde på forbindepladsen inden de kunne transporteres videre. Det drejede sig især om de sårede fra 

Horgny-slugten, hvor fjenden præcist havde skudt sig ind. Borttransporterne forsinkedes på dette tidspunkt ofte, 

da telefonforbindelser blev ødelagt af den kontinuerlige beskydning af området. Heller ikke vogne og bilers 

transporter var uden risiko, og jeg beundrede ofte roen og modet hos kuske og chauffører, der trods granaterne  

hele tiden drog afsted for at hente deres sårede kammerater. Det endte ikke altid lykkeligt. Ved St. Christ broen 

slog en granat ned mellem de to heste. Dyr og kusk døde og de øvrige hårdt såret. Foran Sanitets-kompagniets 

dækning i Briost blev en ambulancevogn totalt ødelagt af en direkte træffer. Lykkeligvis var vognen tom, og 

forladt af kusk og  bisidder.  

Den 4. september 1916 var en grim dag for Regimentet: fra tidlig morgen lå voldsom ild over gravene, der 

ved middagstid steg til trommeild. Om eftermiddagen fulgte stormen, hvorunder fjenden trængte ind i de forreste 

grave, men for største delens vedkommende igen fordrevet om aftenen gennem et modangreb fra III. Batl.  Ta-
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bene var store, også blandt officerer. II./90 mistede fire kompagniførere. Lt. Pries 8/90 og Lt.Schramm 5/90 faldt 

allerede i starten på kampen, mens Lt. Burchard 6/90 såredes alvorligt i armen. Yderligere skader blev forhindret 

af hans dolk, som blev fuldstændig bøjet af en kugle. Lt. Rau 7/90 blev fundet død, da graven igen blev tilbage-

erobret. Ved 7. Kompanie havde de indtrængte sorte gjort forfærdelige ting. Da graven blev generobret udvistse 

den et grufuldt billede. En stor lig mark lå foran kammeraterne fra 12. Kompagie. De sorte havde dræbt næsten 

alle sårde. Kun 3 sårede fra 7. Kompanie blev fundet. At der af de sorte, der stadig forsøgte at holde stillingen, 

ikke var mange levende tilbage, kan ikke komme som en overraskelse for nogen. Mange andre officerer blev 

såret og kom til forbindepladsen. Fra hukommelsen kan nævnes Lt. Reincke 8/90. Lt. Wientapper døde på for-

bindepladsen.  

Det kan måske med rette bebrejdes os læger, at vi på grund af de mange sårede og sønderrevne, blev afstum-

pede. Men hvordan kunne det blive anderledes, når man dagligt blev stillet overfor sådanne? Og det er en absolut 

nødvendighed, at man ikke involverer sig sjæleligt i en sådan grad, som det er normalt ved enhver tilskadekomst. 

Psyken ville ikke kunne holde. Men når, som den 4. september, den ene kammerat efter den anden blive bragt 

ind, som man så ofte havde delt bord med, men hvem man ofte havde drukket, men nu med alvorlige, ofte håblø-

se skader, krævede det imidlertid hele den menneskelige kraft at holde sig oprejst, og ikke bryde sammen under 

den sjælelige smerte!  

Sammen med III. Bataillon var også Stabsarzt Gronau og Feldhilfsarzt Dörr ankommet. De fire læger kunne 

imidlertid ikke på grund af pladsmangel, samtidig arbejde på forbindepladsen, hvorfor Regimentslægen i første 

omgang lod dem hvile, og herefter at havde friske kræfter til rådighed. Selv arbejde han og Ass.Arzt Caesar til 

kl. 8 om morgenen, for herefter at lade sig afløse af de nævnte læger.  

Det værste var, at der ikke var mulighed for at få transporteret de sårede videre. Der blev hurtigt en kraftig 

overbelægning, og stadig strømmede der hele tiden nye sårede til. Alle dækninger i området blev inddraget. 

Telefonforbindelse med Sanitetskompagiet og Divisionslægen blev først opnået hen på morgenen. Kl. 0645 

ankom de to første automobil ambulancer, og fra kl. 0700 virkede borttransporten smertefri efter indgriben fra 

Divisionslægen, Oberstabsarzt Gritzka. Virksomhedne var også den følgende dag, 5. september, stadig ret travl, 

om end betydeligt mindre end den 4. september.  Indtil kl. 0400 delte Regimentslæge og Ass.Arzt. Caesar vag-

ten, hvorefter de blev afløst af St.Arzt. Gronau og Feldhilfs-Arzt Dörr. Denne nat blev I/90, der havde været 

længst i stilling, afløst af III/51.  

Hverken den 4. eller 5. september kom forplejning igennem, så den 5. september måtte nødrationerne åbnes. 

Den 6. september fik vi erstatning: forplejningsofficer, Lt. Paul Burchard, sendte os en stegt and med rødkål, 

som efter afsavnene de sidste dage og nætter smagte vidunderligt.  

I natten fra 6. til 7. september blev II/90 afløst. Den 7. og 8. september blev de faldne kammerater begravet i 

Monchy-Lagache under en højtidelighed.  

Den følgende dag kom der fra Division befaling til at Regimentet med I. og III. Batl. endnu engang skulle 

forsøge at generobre den tabte skyttegrav, desværre kun med delvist succes. Med dette angreb var den spændte 

situation stadig gældende. Man kunne ikke rigtig se begrundelsen for tabene, der opstod på denne måde. Resulta-

tet var i bedste fald dårlig. Ofrene formerede sig til ingen nytte; på den måde blev begge de sidste officerer ved 

11. Komp. hårdt såret. Manglen på officerer gjorde sig meget stærkt gældende.  

Efter et længere frem og tilbage – II/90 skulle blive tilbage til skansning – rykkede Regimentet den 13. sep-

tember endnu engang nordpå til sydøst for Peronne ved Bias Ferme, hvor fjenden var trængt frem. Her blev vi 

flere dag i bivuak, men ikke indsat, men rykkede den 15. september til Essigny-le-Grand syd for St. Quentin. 

Herfra blev vi den 16. september ad omveje transporteret til Arras, for her at komme os i en rolig stilling. II. og 

I/90 kom til Fampoux, III/90 og Reg.Stab til Roeux.  

Hvor hårdt Somme kampene havde været ved officerskorpset, kunne man især observerer på forplejningssta-

tionen i Hirson, hvor samtlige officerer ved II/90 samledes med undtagelse af Adjudant og en officer, der var 

sendt på forkommando. Foruden kommandør, to læger, forplejningsofficer og intendanten bestod gruppen af tre 

officerer, alle kompagniførere, hvoraf den ene, Lt. Hans Heinrich Ehlers, endda førte to kompagnier, 5. og 7.  

Regimentet forblev foran Arras til den 23. december 1916, hvorefter den kom i hvilekvarter ved Abancourt, 

for herfra senere at blive indsat ved Ancre, hvorfra Regimentet deltog i tilbagetrækningen til Siegfried-

Stillingen.  

Regimentslægen deltog heri indtil den 27. februar 1917, hvor han blev forsat som Divisonslæge ved 7. Kava-

leri-Division. Forfremmelsen og forsættelsen var ikke nogen rigtig glæde for ham, da han gennem den svære tid 

var blevet tæt forbundet til Regimentet og divisionen.  

Han var kommet på tæt fod med Regiments kommandøren, Major Cleve, som var et forbillede af pligttroskab 

og kærlighed til Regimentet – en allerede syg mand, der med kraftig, jernvilje stadig holdt ud. Senere lærte han 
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at respekterer Regimentsfører – Major Söderström – højt. Ligesom forgængeren  en gammel Wismaraner, havde 

han et varmt hjerte for Regimentet, og viste i alvorlige øjeblikkelig en fortræffelig humor. Om natten foran to 

dækninger på landevejen øst for Horgny-slugten, og i nærheden af artilleri-stillingen ved Briost, ytrede han spø-

gefuldt: »Franskmændene forveksler mig med den højre pjece« 

På dette tidspunkt viste sanitetspersonellet sig fra den rigtige side. På trods af haglvejret af stål, kom de frem 

fra dækningerne for at gøre deres pligt. Granaterne respekterede ikke de Røde Kors og mange en sanitets-

underofficer og sanitetsmand blev revet bort. Også Ob.Arzt. Dr. Hardrat, vores »doktor«, fandt heltedøden. 

Ob.Arzt. Dr. Branmann fik permanent ødelagt den ene hånd og fik høreskade.  

Sanitetspersonel fik tildelt 3 Jernkors I. klasse, 5 af II. klasse, og 2 M.M.V. II. Endnu højere var imidlertid 

den agtelse, der blev det tildelt. Først  nu var man rigtig »en kammerat«! 

I de senere stillinger blev der altid indbygget sanitets-dækninger. Forbindepladser ved Regimentet var en fast 

dækning i nærheden af bataljonens kommandostation eller ved reservebataljonen. Rigeligt plads var beregnet til 

et større antal sårede. Forbindinger, medikamenter og styrkende midler var lagt parat. Her var som regel også 

bårehold fra Sanitetskompagniet underbragt for at kunne bringe liggende sårede til sanitetskompagniets vogn-

holdeplads og herfra til hovedforbindepladsen, der lå 3-4 km bag kampstillingerne. Tillod kampsituationen det, 

kørte sygevogne hver nat frem til forbindepladsen. Telefonforbindelser forband forbindepladsen til samlepunk-

terne for sårede og til feltlazarettet. Den stationære hovedforbindeplads blev placeret et stykke fra hovedfærd-

selsårerne i rummelige bygninger. Foruden sygestuer var her behandlings- og operationsrum og et apotek, hvor-

fra også enhederne blev forsynet med sanitetsmateriel. Sårede og syge fik her den første større behandling, og 

her fandt også den første, hastende behandling af gassyge sted ved hjælp af iltmasker.   

Som beskyttelse mod luftangreb blev disse store hovedforbindepladser afmærket med store røde kors på hvid 

baggrund. Men hvor ofte blev ikke Geneve-konventionen folkeretsstridig og grusomt overtrådt.  

Under stillingskrigen var arbejdet forholdsvis godt organiseret og smidigt gennemført. Langt større vanske-

ligheder var det under den store offensiv i foråret 1918, hvor der manglede de nødvendige bygninger, men alli-

gevel opfyldte Sanitetskompagniet, der gennem længere tid havde været i hænderne på cheflæge, Stabsarzt Dr. 

Goetze, fredstidslæge ved II/90, på fremragende vis alle anfordringer. Alene den 23. marts 1918 blev der på 36 

timer behandlet 1.500 sårede., et meget anstrengende og nerverystende arbejde. Rydningen af slagmarkerne gik i 

de første dage hurtigt, da tilfangetagne englændere kunne anvendes til transporten af sårede. Desværre gik den 

videre transport bagud i stå, da fremrykkende enheder og køretøjer blokerede vejene. Da der  manglede indkvar-

teringer under offensiven, stod kun de to organisatoriske telte til disposition. Under idsse omstændigheder besøg-

te den 25. marts 1918 H.M. Kejseren hans sårede Füsiliere i Lagnicourt efter stormen på Sapignies-Behagnies. 

Sanitetskompagniet var indtil 1916 en korpsenhed. Første Sanitetskompagni var næsten kontinuerligt ved 17. 

Inf.Div., og da denne forlod korpset, overgik 1., senere omdøbt til 22. Sanität-Kompanie, helt under kommando 

af 17. Inf.Div.  

Med automobiler flyttede den hårdtsårede med behov for længere varende behandlinger til feltlazaret, let så-

rede, alt efter mobilitet, til samlepunkter, til feltlazaret eller til krigslazaret. Feltlazaret 89 og 90 lå udenfor fjen-

dens artillerirækkevidde, omkring 12 km bag fronten.  

Af sanitetspersonel ved Regimentet faldt 3 læger, 9 sanitets-underofficerer og 5 sygehjæpere, foruden flere 

musikere og füsiliere, der var indsat som hjælpepersonel. Alene af læger såredes 9.  

10 Jernkors I. klasse, 8. M.M.V I, 2 M.Str.M.V. I og mange af II klasse blev som blivende anerkendelse ud-

delt, og kun velfortjent. Under krigen 1970/71 var sanitetspersonel forbeholdt modtagelsen af dekorataioner.  

Må denne korte beretning om sanitetstjenesten i felten med vores tapre Regiment vise, i hvilken grad sani-

tetspersonellet til stadighed var beredt til at milde livet for de sårede og syge kammerater.  
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Bilag 2 
 

Regiments Musikkorpset 1914-1918 
 

C. Ritzschke 

Obermusikmeister ved Grossh. Meckl. Füs.Reg. 90 Kaiser Wilhelm 

 

I. Bataillon blev om natten mellem 2. og 3. august 1914 bragt til banegården. Regimentets Musikkorps spil-

lede efter den herskende krigsstemning. Folk sang kraftigt med og marcherede stolt ved siden af. Ubeskrivelig 

jubel gennemsusede gaderne.  

Kl. 0350 afgik M.G.-Kompagni, Regimentsstab og Obermusikmeister Ritzschke med 16 musikere fra Freid-

rich Franz banegården.  

I den første bivuak ved Berneau den 4./5. august 1914 lå musikkorpset sammen med I./90 og var vidne til det 

lumske natlige overfald fra den belgiske befolkning. Da for 3. gang omkring kl. 0200 livlig geværild slog ned i 

bivuakken fra de levende hegn i retning af Fouron, blev der i blinde åbnet ild i denne retning. Der blev øjeblikke-

ligt sat en stopper for denne, som kommandoen »Stop« gjaldede. Omkringstrejfende belgier med børn, der alle 

synligt bar Røde Kors bind, blev taget til fange, men efter den første afhøring igen sluppet fri. Efter senere over-

fald på andre tyske enheder fik disse krigsforbrydere deres fortjente, hårde straf.  

De øvrige 20 musiker kom frem sammen med reserven. Tjeneste reguleredes alt efter situation. Indtil Liège 

marcherede musikkorpset med Regimentet, senere til dels også med bagagen, da der undervejs ikke skulle spil-

les.  

Fra Liège fik hver musiker et belgiske infanterigevær på grund af den oprørske civilbefolkning.  

Under fremrykningen over Meuse fulgte musikkorpset med bagagen, og gravede med Regimentet en stilling 

overfor de endnu ikke erobrede forter nord for Liège.  

Søndag den 16. august 1914 spillede Musikkorpset i Odeur for første gang i forbindelse med en feltgudstje-

neste, afholdt af 17. Inf.Div. feltpræst, Pastor Karsten. Der blev sunget »Vor Gud han er så fast en borg« og 

»Niederländische Dankgebei«. I bivuaken ved Waterloo blev der om aftenen spillet. Ved bivuak bålene plejede 

kompagnierne alle former for fornøjelig underholdning, blandt andet blev en belgisk uniform udstoppet med 

halm, afbrændt på bålet. Det hele havde en familiær karakter. I nogle fornøjelige timer var der ingen overordne-

de og ingen undergivne.  

Ved Mons kom det til nytte, at militærmusikere i fredstid er uddannet til hjælpe-sygebærere. På ordre fra 

Regt. kommandøren blev korpset fordelt på de tre bataljoner således, at der til hvert kompagni tilgik tre musike-

re. Obermusikmeisteren fordelte musikerne på den måde, at der hver bataljon samtidig kunne spilles musik. På 

den måde kom militærmusikere til under alle større kampe at fungerer dels som sygebærere, dels som ordonnan-

ser og ind i mellem også som musikere. På samvittighedsfuld måde udførte musikerne deres arbejde som syge-

bærere, og mange officerer eller mænd reddede livet på grund af deres hurtige hjælp. Et ordsprog lød: »Ægte 

bærertjeneste er en ædel tjeneste, ja en guds tjeneste«. Som ægte eksempler på urokkelig tjeneste vil jeg her 

anfører:  

 

1. På bakkerne ved Esternay hentede musikerne Vizefeldwebel Wegner og Dürandt den faldne Løjtnant og 

Regimentsadjudant Burchard ud af kamplinjen, og transporterede ham til nærmeste samlepunkt for sårede.  

2. Den etårs frivillige militærmusiker Landsberger blev under samme kamp som bårehold ramt af et skud i 

knæet, blev liggende på slagmarken og kom i fransk krigsfangenskab.  

3. Flere læger, herunder Unterarzt Wree og musiker, Sergent Fritz Müller IV 4/90 samlede fremme og under 

en morderisk artilleriild den 6. september 1914 ved Esternay flere sårede, bar dem i nogenlunde dækning i 

et skovhjørne, og ydede dem den første hjælp. Om aftenen vendte begge disse tilbage til Sanitets-vognen og 

sørgede for, at de sårede på bårer blev hentet tilbage. Müller IV modtog et Jernkors II. Klasse.  

4. Musiker, Sergent Adam blev ramt i den ene skulder, og kom herefter sammen med andre sårede i fransk 

fangenskab ed Château-Thierry.  

5. De tre musikere, Unteroffizier Behnke, Hedes og Hartmann reddede den 20. september 1914 på bakkerne 

ved Nampcel den hårdtsårede Hauptmann Frhr. v. Senden, da de bar ham ud af kamptumlen. Hedes forblev 

herefter endnu 14 dage som trofast sygehjælper ved kaptajnen. Efter at være kommet sig, overrakte kaptaj-

nen som kommandant for I./90 personligt Hedes et Jernkors II. klasse som tegn på sin taknemmelighed.  
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6. Samme dag blev Hauptmann Eschenhagen hårdt såret og båret tilbage af sin oppasser, Füsilier Fründt og 

musikerne Sergent Schult og Lawerenz. Desværre blev kaptajnen under dette ramt endnu engang i hovedet, 

og døde to dage senere på lazarettet i Chauny den 22. september 1914 om eftermiddaen. Også Fründt blev 

ved samme lejlighed såret af skud.  

7. Under tilbagerykningen efter Marne-slagt forblev musikerne Serg. Müller IV og Sometzki og 2 andre sani-

tetsfolk den 10. september 1914 på forbindepladsen for at tage sig af de ikke flytbare sårede. Sometzki fandt 

efter tre times søgning en deling fra Feldlazaret 9 og meldte her, at der i skoven stadig var sårede. Med 7 

bårer blev herefter alle sårede hentet ud af skoven og lagt på vognen. Under dette arbejde dukkede en fransk 

kavaleripatrulje op, hvorunder en såret blev skudt død og en sygepasser såret. Den franske patrulje for-

svandt hurtigt igen. Under de bjærgede var også en franks officer, som bad om, at endnu en såret fransk of-

ficer i skoven måtte blive hentet. For dette forærede han Sometzki en 20-frank mønt af guld. Müller IV og 

Sometzki fik frem, men blev sammen med andre sygehjælpere taget til fange af fransk kavaleri. Efter en 

skriftlig beretning fra Sometzki blev alle herefter fuldstændigt udplyndret og kun efterladt med de mest 

nødvendige beklædningsgenstande. Ingen fik noget at spise.  Den næste dag blev Sometzki i lænker ført til 

division. Divisionsgeneralen modtog ham meget venlig, lod lænkerne fjerne og endeligt fik de noget at spi-

se, det vil sige vand og brød. Under afhøringen udtalte generalen sin beundring for de tyske troppers store 

marchpræstation. Den skænkede guldmønt havde nær kosten en streng straf, da den blev anset som stjålet. 

Kun en berigtigelse fra den vedkommende franske officer reddede ham, men guldmønten så han aldrig igen.  

 

I begyndelsen af oktober kunne Musikkorpset under skyttegravstjenesten ved Tracy-le-Val, trækket ud. Den 

4. november 1914 blev det igen samlet og kom i nødkvarter i landsbyen la Pomeraye-Cuts. Her blev der igen 

øvet, instrumenter sat i stand i det omfang, de for enkeltes vedkommende ikke var forsvundet, og 1-2 timer hver 

dag ekserceret under musikmesteren. Mod slutningen af november kunne Regimentsmusikken afholde den første 

underholdningskoncert ved hvile kompagniet i Gr. Maupas. Orkesterets toner blev af de omkringstående füsilie-

rer godt modtaget og høstede stor bifald. Denne første koncert gav musikledelsen en rettesnor for den efterføl-

gende musikalske virke under resten af krigen. Det blev bestræbt at underholde krigerne i hvil med mest mulig 

og meget afvekslende god musik. De dejlige erindringer om denne vil vedblivende i hukommelsen. Hvilebatal-

jonen og øvrige tjenestefrie officerer og mandskab var 2. Juledag 1914 samlet til gudstjeneste i kirken i Carle-

pont, hvor Pastor Karsten prædike. Indtrykket var meget højtidelig, og de sjælelig stærke ord gik i alles hjerter. 

Man skal have oplevet det for på rette vis efter så mange voldsomme krigsdage at kunne påskønne en sådan 

stund af religiøs opbygning. Musikkorpset stod ved koret, hvor det trak rigeligt gennem de få granathuller. Mu-

sikkorpset spillede koralen »Vom Himmel hoch, da komm ich her« [Fra Himlen højt kom budskab her] af Dr. 

Martin Luther. Vores soldater sang kraftig med. Der blev lyst velsignelse. Så satte musikken festligt ind med det 

flerstemmige mandskor »Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod«. Overraskelsen var stor. Alle 

ville vide, hvem det var, der sang. Efter det 4. vers »Und sollt’ ich den Tod erleiden, stirbt ein braver Reiters-

mann« var alle berørt. Mange en tårer løb og lommetørklæder blev hentet op fra lommerne. Dette vers var på den 

mest højtidelige måde helt stille og med eftertryk på de sidste ord. Det er øjeblikke, hvor et Musikkorps er uund-

værlig i felten.  

Under krigen blev den 4-stemmige sang af opmuntrende volks- og hjemstavssange indøvet af Musikkorpset, 

og anvendt under opførelser. Kirkesalmer blev også indført, eksempelvis julesalmen fra det 15. århundreder »Et 

barn er født i Betlehem«.  

I 1917 kom sørgehøjtideligheden i Cambrai for den dødeligt forulykkede kommandør for III/90, Frhr. von 

Neubnitz, hvor den 4-stemmige salme »Herren er min hyrde« blev opført. Exz. v. Gabain udtalte sin personlige 

anerkendelse til Musikkorpset. Også for H.K.H. Storhertug Friedrich Franz IV blev der i felten udført sange.  

 Kirkekoncerten i Notre Dame kirken i Cambrai sidst på sommeren for liggende sårede, ben amputerede, læ-

ger, sygeplejersker og hjælpepersonel var en rørende oplevelse. Seks numre startende med et forspil fra operaen 

Parsifal. En af de syge på en båre råbte, da han igen blev båret ud: »Hr. Obermusikmeister, hvornår kommer De 

igen?«. Der fulgte flere kirkekoncerter, 25. 11. 1917 i Noyelles Godault for III/90, 2.12.1917 for I/90 og den 

26.12.1917 for Feldlazaret 84 i Auby. Parkkoncerten i Cambrai, hvortil der måtte skaffes stole m.m., står i skøn 

erindring og var stærkt besøgt, også af den franske civilbefolkning. I et udsolgt byteater blev der gennemført en 

velgørenhedskoncert til fordel for trængende efterladte, der indbragte 2.000 Mark. Også til frontteater stillede 

Regimentsmusikken personel.  

Hver tredje dag spillede musikkorpset i den såkaldte »Unterstand« i Cambrai. Alle soldater, der har været i 

dens nærhed kender dens fine øl og tykt smurte smørrebrød. Dette sted til rekreation var blevet indrettet takket 

være 17. Inf.Div. 
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I efteråret 1917 fik hele Musikkorpset en to-ugers orlov derhjemme. Den 17. oktober gav det den første vel-

gørenhedskoncert i Rostock i Philharmonien, som den antrændte. Et bidrag på 6.000 Mark kunne sendes til Re-

gimentets fond for efterladte.   

I felten blev musikkorpset også ofte anvendt under terrænøvelser for nye rekrutter og under mønstringer. 

Marcherne »Loignymarch« og »Freidericus Rex« lød ofte. Turene frem og tilbage mellem Regt.Stab og Baga-

gens kvarterer var ofte anstrengende for Musikkorpset. Füsilierne glædede sig, lige så snart musikken dukkede 

op, og den franske civilbefolkningen deltog på lige fod i glæden. Det var svært at holde børnene tilbage. I St. 

Olle sang og fløjtede børnene utvunget de lystige marcher på gaderne, selv endda preussen-sangen  »Siegreich 

wollen wir Frankreich schlagen« på tysk. Unge piger sang eksempelvis på tysk sange som »Püppchen, du bist 

mein Augenstern«.  Sangene havde de hørt fra vores krigere.  

Ved besøg af  Storhertugen stod Musikkorpset altid på højre fløj, og måtte ofte efterfølgende spille, eksem-

pelvis også den 9. 4. 1916 i Semide. Under Kejserparaden i juni 1916 ved St. Loum trådte Musikkorpset til para-

de og forbimarch op i dobbeltgruppe. Da repræsentanter fra alle Divisionens regimenter deltog i en højtidelighed 

for deltagerne i forsvaret af Vimy-højderne, der i april 1917 fandt sted ved Denain, var Musikkorpset eneste 

tilkommanderet. Kejseren talte med alle soldatger, og det morede Kejseren, når han under tildelingen af æresbe-

visninger ofte blev tiltalt: »Jawohl, Herr Major«.  

Begravelsesmusik var også en vigtig del af arbejdet. Pastor Karsten var også i dette meget opsat på, at den 

sidste afsked skulle foregå på værdig vis. Et kommando fra kompagniet med kranse, nogle gange hele kompag-

nier, med alle officerer, bataljons- og regimentskommandør deltog. Under Oberst v. Haynke blev som afslutning 

på højtideligheden, i stedet for »Ich hatt einem Kameraden«, indført tappenstreg med bønnen »Ich bete an die 

Macht der Liebe« og Musikkorpsets sædvanlige piber og trommer. 

I forbindelse med martsoffensiven 1918 blev musikerne igen fordelt som sanitetshjælpere på kompagnierne. 

Under offensiven mistede korpset to musikere, Krüger og Schult, og havde flere sårede. Musikerne blev indsat 

på vanskelige steder, hentede de sårede midt under ilden og bragte dem til forbindepladsen. Obermusikmeister 

havde kun en lille flok tilbage, og spejdede ivrigt efter erstatninger. Under hvil i Marquette kunne Musikkorpset 

igen samles og spille. Der blev ved denne lejlighed for H.K.H. Storhertugen opført den af ham komponerede 

Sejrsfanfare for Herold-trompeter, pauker og blæserkor. Den høstede stort bifald. Opstillingen til denne opførel-

se blev foreviget på et billede.  

Den 18. august slog en granat ned i Regimentsmusikken, som den lå i åbent terræn. Musiker Kröger mistede 

herved sit unge liv, men fire andre såredes.  

Hjemmarchen startede Musikkorpset den 17. november 1918 sammen med Bagagen under Oblt.d.R. Scheel.  

Til tonerne af den tyske nationalsang og »Wacht am Rhein« overskred Musikkorps og bagage Rhinen ved St. 

Goar. Musikkorpset opsøgte nu igen Regimentet, som den stødte til ved Andernach. Glæden blandt vore Füsilie-

re var stor og endnu den glædelige overraskelse hos Regimentskommandør Major Dammann. Ved Neuwied 

overskred Regimentet den 5. december Rhinen. Pontonbroen skulle passeres uden musik og uden at gå i takt.  Da 

jeg alligevel lod instrumenterne pakke ud, blev jeg kontaktet af en divisionsofficer, der meddelte, at der ikke 

måtte spilles. Jeg protesterede og sagde, at vore soldater ikke måtte passerer over Rhinen i sørge stemning. Re-

gimentskommandøren gav mig frie hænder – og jeg spillede »Es braust ein Ruf wie Donnerhall«, herefter 

»Deutschland, Deutschland über alles« og til sidst »Preussenmarch« af Golde. På den modsatte bred stod en 

statelig herrer med høj hat, som han bukkede dybt og sagde tak med tårer i øjnene.  

Vi blev modtaget i Neuwied med jubel. Frugt, cigaretter og blomster kom flyvende fra hver eneste vindue. 

Det sort-hvid-røde flag smykkede næsten hvert eneste hus. Vi var de eneste, der denne dag havde markeret over-

gangen af Rhinen med klingende spil. 17. Inf.Div. var måske en af de sidste, der passerede floden.  

Af den gamle besætning i Musikkorpset var 10 tilbage, da vi rykkede ind i Rostock – på Kejserens fødsels-

dag 1919! 

Faldet var Vizefeldwebel Schult, Krüger, Unteroffizier Kröger, mens Musiker Kluth var dødeligt forulykket. 

14 musiker var blevet såret. 33 havde modtaget Jernkorset II. klasse, 21 havde modtaget M.M.V II. 3 musikere 

var gået i fangenskab.  

Forplejningen af Musikkorpset var under fremmarchen i 1914 meget uorganiseret, og afhang af det feltkøk-

ken, man var nærmest. Regimentsstaben havde ikke tildelt feltkøkken. Som sanitetshjælpere spiste musikerne 

ved deres respektive tildelte kompagnier. Efter samlingen af Musikkorpset den 4. november 1914 blev der re-

gelmæssigt indkvarteret og spist sammen med regimentets stab. Efterhånden udviklede det sig til et fælles køk-

ken, hvor en regimentsmusiker stod for maden. Det var imidlertid vanskeligt at få transporteret de store kedler 

fra stilling til stilling, specielt da det i starten ikke var tilladt at rekvirere vogne. Hvis der under stillingsskifte 

ikke skulle spilles, bar hver musiker sin egen tornyster. På anmodning sørgede Regimentsadjudanten for trans-
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port af Musikkorpsets effekter, instrumenter, noder, levnedsmidler og kogegrej, men det var stadig en nødløs-

ning. Først under tilbagemarchen i november 1918 havde vi pludselig igen en vogn med to kraftige heste, der 

fulgte os hele vejen hjem.  

Under det store forårsslag opstod der den 23. marts 1918 ved Musikkorpset den ide, at der skulle komponere 

ss en ny march tilegnet Regimentets præstationer, specielt under angrebsoffensiven 1918. Ideen blev ført ud i 

livet, og den opstod i ægte krigerisk, militærmusisk form. Hornsignalet til angreb indleder og i den første del 

lyder signalerne til »det hele hurtigt fremad«, »i trav«, »i galop«. Anden del skildre slaget og gentager Füsilier-

Marchsangen. Fjerde vers er som den ændrede tid, tilsvarende ændret. Marchen blev både i felten, men specielt 

under tilbagemarchen afspillet, og fandt stor bifald.  

Det er således beskrevet, at Regimentets Musikkorps under Verdenskrigen i fuldt udstrækning gjorde deres 

pligt. Som musikere til aflastning af anstrengte nerver hos alle frontkæmper, hvor musikkens klang bag de ud-

mattede füsiliere mod og forhåbning, og som sanitetshjælpere under og efter kampen.  

Den fulde nødvendighed af et Regiments musikkorps i felten burde hermed være bevist! 
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Bilag 3 
 

Regimentets Ersatz-Bataillon 
 

M. v. Falkenhayn, Oberstleutnant a.D. 

 

Ved krigens udbrud blev samtidig opstillet en erstatnings-bataljon. Med høje forventninger ankom erstat-

ningspersonel og rekrutter. Efter reglementet opstillede bataljonen fire kompagnier med hver 21 officerer, 87 

underofficerer og 294 Füsiliere – og et rekrutdepot med 6 otticerer, 37 underofficerer, 36 gefreiter og 400 rekrut-

ter – foruden syge og svækkede, der endnu ikke kunne rykke i felten. Skarer af krigsfrivillige strømmede til, en 

enkelt dag alene 400 studenter, der ikke lod sig afvise og måtte optages. De ellers kedelige tal skal også for den 

uindviede vise udviklingen.  

Som stille tegn på fædrelandskærlighed og pligttroskab, stillede de offervilligt op til kampen for det kære 

fædreland. Med frigørelsen fra hjemstavn, stilling og familie, der ofte afgav deres eneste forsørger, gik tapre 

tyske kvinder i brechen, med en fortjeneste, der er forblevet ubemærket. Som kompensation for sorgen blev der 

af staten udbetalt mange familieunderstøttelser. Det skal her også huskes den vanskelige rejse fra udlandet, og 

den ofte løbne risiko for fra andre verdensdele at nå fædrelandet. En stærk beslutsomhed, mobilitet og list hører 

også hertil. To fortræffelige Meckl. Kejser-füsilere, sønner af Rostock, måtte på hjemrejsen kæmpe på liv og 

død. Hjemrejsen for Leonhard Martius fra Manilla og Bruno Bull fra Mexico er næsten som en roman. Begge 

unge helte blev alt for tidligt i felten revet bort af manden med leen. Deres sjældne troskab kræver den stedse-

grønne laurbærkrans! Også Vizefeldwebel Oelschlägers måtte som tømmer i Uruguay slå sig igennem, og fortje-

ner højeste anerkendelse. De mange oplivende billeder viste sig helt ind i Rigsdagen, hvor 4. august 1914, hvor 

Præsidenten udtalte: »Hele folket er til sidste mand enig og at sejre eller at dø for det tyske arbejde og ære«. 

Rigsdagens inderlige sejrsønsker blev fulgt af Hær og Marine.  

Den 31. juli 1914 blev IX. Armeekorps område erklæret i krigstilstand, hvorefter den udøvende magt overgik 

til militære myndigheder.  

Som vidne på den begejstrede fædrelandsstemning, ankom uventet H.K.H. Storhertugen på kasernegården i 

Rostock. Over den stærkt besatte, store plads, tordnede hurraråb Landsherren i møde.  

Landstorm-loven af 27. august 1914 stillede som nødvendig supplering af allerede uddannet kræfter. Erstat-

ningerne blev reguleret af Krigsministeriet, og hvor 14. dag ankom punktligt det indkaldte personel. Felthæren 

viste sig som en stadig større kæmpe, der snart løb tør for det i fredstids grundigt uddannede erstatningspersonel. 

I året 1915 så vi derfor allerede årgang 1896, 19-årige, indkaldt. Det voksende antal rekrutter krævede i begyn-

delsen af 1915 opstilling af Rekrut-depot nr. 2 og kort efter en Ersatz-Bataillon nr. 2, som den 1. marts 1915 kom 

til Wismar og bestod her indtil den 11. januar 1918. I sommeren 1916 blev allerede 18-årige indkaldt, og allerede 

i efteråret 1916 rykkede de første af disse brave, kære unge mænd i felten.   

Krigens lange varighed med den uendelige tab krævede også afgang af dygtige lærere til fronten. Anvendel-

sen af garnisonsdueligt personel bag fronten frigjorde også mandskab til kampen. Det var ingen let opgave for 

kompagniførerne, midt i den aldrig hvilende uddannelse, også at skulle indskole nye lærerkræfter.  

I 1917 faldt erstatningsbataljonernes styrkemål betydeligt. I august 1917 havde I. Ersatz-Btl./90 kun 28 offi-

cerer, 5 offiziersstellvertreter, 2 sanitetsofficerer, 201 underofficerer og 1.667 füsiliere.  

Snart ankom tog med sårede fra fronten, og fra Reserve-lazaretterne rekonvalescenter til Erstatningsbataljo-

nerne, hvor de blev samlet i Rekonvalescent-kompagnier. I dette kompagni så man igen, hvad energisk jernvilje. 

medicinsk kunst og pleje, og den professionelle omsorg fra foresatte kan yde af fremragende indsats. 80 %  af 

rekonvalescenterne blev igen frontanvendelige. Det i 1918 indstiftede kendingsmærke for sårede [Verwundeten-

Abzeichen] i 3 grader udpegede de tapre, der efter op til fem gange at være blevet såret, returnerede til fronten.  

Foruden hoved-reserve-lazarettet oprettedes Georgs-lazarettet med 187 senge, ortopædisk optræning og lys-

bade. Røde Kors grundlagde de velsignede Vereinslazarett Friedhofsweg og Augustaschule. Samtlige universi-

tetsklinikker stillede sig til rådighed for de sårede. I august 1917 var reserve-lazarett og klinikker belagt med 15 

officerer, 62 underofficerer og 624 mand.  

Professorer, læger, sygeplejersker og det samlede sanitetspersonel skal på dette sted modtage en inderlig tak 

for den rørende kærlige, omhyggelige og opofrende behandling af vore sårede og syge krigere. Røde Kors, Røde 

Kors kolonner, brandvæsenets ambulancer, alle leverede en utrættelig trofast indsats for fædrelandet. Navnene 

på disse dygtige mænd og kvinder er tæt og fast forbundet med Regimentets krigshistorie.  

På dette sted skal der samtidig tænkes på det hjælpeberede medarbejde fra alle Rigs- og Statsansatte.  
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Det af H.K.H. Storhertugen i 1917 indstiftede »Friedrich Franz-Kreuz« blev for altid et tegn denne trofaste 

krigsindsats på hjemstavnen.  

Begge kaserner med deres nyindretninger med dampkoge køkkener og kantiner, stod næsten udelukkende til 

disposition for Regiment 90. Kun kontorer, håndværker stuer og våbenkamre var afgivet til Erstatningsbataljon 

90. Heri lå en fordel for EB 90, som ikke må overses. Til en del af lærerpersonellet og Rostocks sønner blev der 

stillet stabskvarterer til rådighed hos pårørende. På tidspunkter måtte bataljonen anvende massekvarterer, ek-

sempelvis danselokaler, med disse mindre gunstige indretninger.  

I starten af krigen var kasernekøkkenerne fuldt ud i stand til at opfylde behovene. Forplejningen var kraftig, 

rigelig, og manglede ikke afveksling. Kvarterværterne i byen var ivrigt indstillet på fortræffeligt at sørge for 

deres krigere. Med tiden begyndte den øgede indkvarteringsbyrde at tynge på byen. Knapheden på fødevare 

medførte også rationeringer for kasernerne. Brød, flæsk, kartofler, smør, margarine, fedt og sukker kunne i stadig 

mindre anvendes, og forsvandt til dels helt. Der blev imidlertid kæmpet hård og energisk for at vinde nye former 

for ernæring og for at modvirke fordyrelser. Leveringer fra proviantkamre og masseindkøb ved bataljonen sør-

gede for det meste. Til gunst for forplejningen blev der indrettet et garnisonsslagteri, mens der fra eksterne garni-

sonsbagerier blev leveret godt og rigeligt med brød. I stedet for de ofte frosne og derved uspiselige kartofler fra 

Østpreussen, lykkedes det, da jo vores Mecklenburg var kendt som kartoffelland, at få leveret dette nødvendige 

næringsmiddel. Der blev indført fiskeretter, der altid blev smagfuldt tilberedt. Som en nødvendighed måtte også 

kasernerne, som alle familier, også accepterer kulrabi og foderroer  - »Dratverhau« - som næringsmiddel. Erstat-

ningsmidlerne som skummetmælk, sødestoffer, krigssæbe og lignende blev et ubehageligt minde. Mangen en 

livrem måtte spændes et ekstra stykke ind!  Men der blev med fast, god vilje, »holdt ud«. 

Erstatningsbataljonen var med hensyn til beklædning underlagt hærens beklædningskontor både hvad angår 

elementer i felten og i garnisonen. Det var bestemt ingen let opgave for de betroede medlemmer at skaffe det 

fornødne.  

De oplagte beholdninger på beklædnings- og udrustningsdepoter var hurtigt opbrugt, og store mængder blev 

genbestilt, der i første omgang i det store hele opfyldte behovene. Manglen på beklædningsgenstande til felten, 

på våben, ammunition og skanseværktøj i den første tid, blev hurtigt løst gennem god organisation, som er den 

tyske egenart. Til stor gavn for sundheden fik hver Füsilier udleveret en øvelses- en udgangs- og en garnisons-

uniform, og om vinteren en overfrakke. Tilsvarende var omsorgen for fodtøj, der muliggjorde en bytning af 

støvler. Hver man modtog nyt fodtøj for at kunne gå dem til inden fronttjeneste.  

Krigens længde og blokaden fra udlandet gennemtvang også en besparelse af beklædning. Sørgelige hjelme 

af pap blev endda en overgang udleveret som krigserstatning. En stålhjelm kunne kun beskues som et vidunder-

stykke hos en feltsoldat på orlov.  

Foranstående er anført for korrekt at kunne vurderer den efterfølgende uddannelse.  

Uddannelsen til krigstjeneste skulle ske på 10 korte uger. I løbet af denne periode skulle rekrutter og krigsfri-

villige af den mest forskellige art hærdes og opdrages til feltsoldat, selvom der som nævnt i starten var mangel 

på uniformer, våben og skanseværktøj.  

Unge og gamle var imidlertid opfyldt af en fortræffelig, krigerisk holdning, sammen med en fornemmelse for 

pligter og en stålsat vilje til at stå sin prøve ved felten, hvortil kom en sund selvopholdelsesdrift. Det var en ren 

fryd at se, hvordan enhver bestræbte sig på at opnå en så fuldstændig uddannelse som mulig. 

Hvad lærerstaben i det stille og offervillig ydede, kunne kun den til fulde indse, der i årevis havde været i hæ-

ren. Igen og igen fulgte en ny uddannelsesperiode straks efter den anden, og formen for uddannelsen øgedes hele 

tiden og omfattede mange hidtil ukendte emner.  

Fra den første dag blev der gennemført øvelser på eksercerpladsen og i terrænet. Vind og vejr, is og sne hav-

de ingen indflydelse. Fredstidsrekrutter havde ikke kendt til sådanne forhold.  

Her skal nævnes to gamle 90’ere, der frivilligt på trods af at være i 70’erne, meldte sig til at bære tjenstens 

vanskeligheder som raske mænd. Begge havde allerede under krigen 1870/71 modtaget Jernkorset: Generalmajor 

Muelenz, som kommandør, og den tidligere mangeårige Regimentsadjudant, Vizefeldwebel Johann, tidligere 

underofficer ved 12/90. Officerer og underofficerer fra felten bragte ganske vist udmærket stimulans, men ruti-

nerede uddannere af rekrutter var de alligevel ikke. Ved det anstrengende, vedvarende arbejde, ønskede flertallet 

sig heller i dag end i morgen tilbage til feltregimentet.  

I den første rekrut uge fandt edsaflæggelsen sted i Nicolai kirche, hvor rekrutten under en højtidelighed kir-

kehandling aflagde den hellige og alvorlige ed til vores mangeårige, trofaste evangeliske garnisonspræst, Pastor 

Timm og vores trofaste katolske garnisonspræst, Pastor Leffers. Vores Storhertugparret deltog flere gange for at 

forstærke værdien af edsaflæggelsen. 
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Omkring 35.000 rekrutter aflagde eden ved Erstatningsbataljon 90, og uendeligt mange af dem betalte den 

med heltedøden.  

Opløftende var det, som med etableringen af en bataljonsmusik, de unge krigere i januar 1915 kunne marche-

rer gennem byen under klingende spil.  

Det kom hurtigt som en bitter skuffelse, at de med kærlighed uddannede sjældent kom til vores tapre Meckl. 

Kejser-Füsiliere. Den øjeblikkelige nød sendte erstatninger mod vest, øst og sydøst. Specielt for vore 18-rige 

unge, satte H.K.H. Storhertugen meget ind for, at det unge mecklenburgske blod blev sendt til hans Meck. Re-

gimenter. Herfor kan mange forældre med taknemmelig huske deres landsfaders omsorg.  

Uddannelsen i bevægelses- og i stillingskrig, næsten umådelig omfattende, måtte sammentrænges på den 

meget begrænsede tidsramme. Desuden måtte stilling kampen med dens nye kampform og sine nye kampmidler 

først til fulde læres af instruktørerne.  

Det kan derfor ikke forundre, når der i begyndelsen af krigen indgik bitre klager over den mangelfulde ud-

dannelse til den stedfortrædende generalkommando. Marchpræstationerne var for dårlige, skansearbejde dårlig, 

mens håndgranatkast, teltslagning og forposttjeneste var overhovedet ikke berørt. Det bør her kun nævnes, at 

håndgranater før 1916 var ukendte i erstatningsbataljonen, og kun attrapper var hovedmidlet til uddannelsen.  

Den korte uddannelsesperiode krævede, at alt unødvendigt blev skåret væk, men det var at kaste barnet væk 

med vaskevandet, da Krigsministeriets uddannelsesdirektiv den 10. december 1914 fjernede parademarch og 

dermed den stramme march og stramme holdning. Krigsministeriets direktiv fra 26. oktober 1916 ændrede gud-

skelov denne bestemmelse. Det var med stor tilfredsstillelse, når rosende ord indløb fra fronten. Den tætte kon-

takt til Regimentet var af stor gavn for alle.  

Foresatte myndigheder angav gennem befalinger og inspektionsbemærkninger vigtige holdepunkter for en 

hævning af udannelsesniveauet. Her tænkes specielt på en korpsbefaling fra 28. 6. 1916 og de fremragende ud-

dannelsesforskrifter for infanteriet, udsendt af den øverste hærledelse. Som kriterium tjente inspektioner gen-

nemført af bataljons- og brigadekommandører, og flere gange af den kommanderende general. Med rette steg 

kravene fra inspektion til inspektion.  

På det pinligste blev alle rapporter efterprøvet. Uddannelsestid, rekrutter og kompagniers styrke, marchpræ-

stationer, opspænding af oppakning, skydning, kast med håndgranater, sundhedstilstand og meget mere blev på 

det strengeste kontrolleret. Fortjent ros gjorde godt på de brave Füsiliere, og ikke mindre på lærerpersonellet. 

Mangler blev konstateret,, men det skal understeges, at der i kritik aldrig faldt hårde eller sårende bemærkninger. 

Alle havde jo givet deres bedste, megen sved var flydt, og gennemblødning til skinnet havde heller ikke kunnet 

undgås.  

Lyst og kærlighed til erhvervet blev indpodet og den gensidige tillid vækket. Selvstændighed og beslutnings-

kraft blev i ord og handling fremelsket hos hver eneste Füsilier.  

Årlige uddannelseskurser ved fronten for Kommandør, kompagnifører og underofficerer skaffede alvorlig vi-

den til hele erstatningsgruppen. 

For at øge marchpræstationen og til forbedring af stemningen virkede Bataljons-musikken med spil og fædre-

landssange. På de korte 10 uger blev marchpræstationen med stadig større oppakning øget til 30 km eller mere.  

Der var altid liv på skydebanen. Under vekslende betingelser, dag og nat, med og uden gasmaske, blev der 

afgivet 75 skud. Til afprøvning af gasmasker blev der bygget et gaskammer [»Stinkraum«] på kasernegården.  

Der der ved Infanteri-Ersatz-TGruppe Beverloo manglede mandskab, blev eksempelvis dn 23. 7. 1915 sendt 

halvt uddannede rekrutter hertil.  

I de sidste dage fik rekrutterne for alvor lært de første begreber indenfor kompagnieksercits og –øvelser, da 

på grund af den tidligere afgang, en uddannelse i kompagniramme ikke kunne nås.  

De nødvendige, men forhadte vaccinationer mod kopper, kolera og tyfus blev gennemført i den første uge af 

uddannelsen sammen med virkningen af den reducerede ernæring. Rettidig sengetid om aftenen, dagens mar-

cher, varm kaffe eller te efter gennemførelsen, tørt tøj og opvarmede stuer efter at være gennemblødt, gjorde det 

muligt at opretholde en god sundhedstilstand. Lykkeligvis opstod der ikke for alvor ingen influenza eller andre 

forkølelsessygdomme. En overgang var det meget forstyrrende, at der opstod to tilfælde af meningitis, der til alt 

held opdagede i tide og energisk kunne bekæmpes, så det ikke opnåede et større omfang.  

På eksercits og uddannelse af officerer blev der hele tiden lagt stor vægt. Konferencer, foredrag, krigsspil og 

større øvelser virkede oplivende på alle fører.  

Bataljonens virksomhed omfattede også andre grene.  

Arbejdet i kontorer, depoter og kamre blev hele tiden mere omfattende og kostede et omfattende personale. 

Telefoncentralen måtte være besat nat og dag. Krigsrangliser, Krigsstamrulle og straffebøger måtte oprettes og 

senere løbende holdes ajour.  
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Depotbøger, våbenlister og reparationssedler efter våbenmestrenes afprøvning måtte hele tiden ajourføres, 

militærpapire, soldaterbøger med mange bemærkninger og identitetsmærker skulle ny fremstilles eller føres 

ajour. Indskydning af geværer og  vedligeholdelsestjeneste krævede megen tid og personel.  

Symaskinerne i skrædderiet kørte uafbrudt. Hos skomageren og på saddelværkstedet lød hamrene hver eneste 

dag.  

Efterhånden udviklede der sig en selvstændig forsyningsafdeling. Under ledelse af en læge blev de reglemen-

terede undersøgelser ved rekonvalescent kompagniet sted. For de permanente garnisonsuduelige, hårdt krigsska-

dede blev der gennemført en pensioneringsordning, så de hurtigt kunne hjemsendes. Bataljonens socialkontor 

arbejdede hånd i hånd med de civile socialmyndigheder, og formidlede disse brave et arbejde alt efter erhverv og 

grad af invalidering. Bekræftelse til dødsattester blev sendt til folkeregistrene og mindeblade sendt til menighe-

derne til udlevering til de pårørende.  

Mecklenburgs Støtteforening for tyske krigsfanger og savnede med sæde Rostock blev i dens godgørende ar-

bejde hjulpet af frivillig arbejdskraft. Foruden flere andre havde den afdøde Købmand Bremer hertil på fortræf-

felig måde indrettet et informationskontor.  

De til krigsproduktion omstillede store firmaer, eksempelvis Neptunværft, Dolberg, Jürgens, Norddraht fik i 

de første år så megen assistance som muligt fra begge herværende erstatningsbataljoner.  

Efter indførelsen af loven om Assistancetjeneste af 15. marts 1917, blev kvindeligt personale indsat i alle 

grene af forvaltningen, hvor de hidtil ikke havde været placeret.  

Fra sommeren 1916 var der opstillet et garnisonskompagni udelukkede af personel, kun egnet til garnisons-

tjeneste, der overtog de mange arbejdsopgaver og till dels også vagttjeneste. I hundredvis blev de i ugevis indsat 

i tilsåning eller høstarbejde ved landbrug. Lørdag eftermiddag og søndage rykkede skarer af Füsilierer afsted 

som hjælp til mindre firmaer og til pårørende på landet. Füsiliere blev afkommanderet til nødhjælpsarbejder, 

eksempelvis træfældning. Det statslig oprettede »Jugendwehr« blev med hensyn til den militære forberedelse 

også støttet af Reserve-bataljonerne.  

Velgørenhedsarrangementer til fordel for regimentets fond for de efterladte blev ligeledes gennemført.  

Den 2. september 1915 blev der i overværelse af Storhertugparret slået søm i Rostocks Greif-fane, og den 1. 

oktober 1915 blev et særligt guldsøm islået for Füs.Regt. 90. Med assistance fra førsteklasses tyske kunstnere 

kunne der i Stadsteateret opføres Nibelungens Ring. Dette storslåede velgørenhedsarrangement gik i livet på 

mange af bataljons velprøvede mænd. Bataljonsmusikken stillede musikere til opførelsen. Der blev stiftet et 

feltbibliotek. 

Alle pakker fra hjemmet til feltregimentet blev indsamlet af E.90 og fagmæssigt videresendt til Hamburg. Til 

et hyggeligt samvær sørgede soldaterhjemmet i Friedrich Franzstrasse 3 for opvarmede lokaler. Mange køre 

rostocker og rostockerinder gjorde den 16. januar 1915 soldaterhjemmet levende og sørgede for et stateligt over-

skud. Specielt søndag eftermiddagen var besøg voldsomme, og kostede forstanderinden megen tid for at give 

krigerne nogle behagelige stimer. Så længe det lod sig gøre, kunne der til den billigste pris købes kaffe og brød, 

kakao, cigarer osv. Mens nogle således styrkede sig, kunne andre i ro i den venlige skrivestue skrive brev til de 

kære, mens en tredje spillede »Dobbelkopf«, et krigskortspil og en fjerde spillede »Treckfiedel«. Mangen en 

Füsilier og andre kammerater vil med glæde huske tilbage på den kærlige tid på Soldaterhjemmet. 

Alt for hurtigt slog timen for afgang. Så vidt tiden tillod deltog mange inden afgang til fronten i den hellige 

nadver. Efter lægecheck og supplerende vaccinationer, skete den feltmæssige iklædning, der gennemførtes med 

størst mulig præcision. Til sidst sagde den for afmarchen ansvarlige nogle få ord til afsked. Foresatte, musik og 

tambur bragte de mange transporter til banegården. Foruden den alvorlige tagen afsked, udspillede der sig mange 

glade og komiske episoder. Indsatsen fra jernbaneforvaltningen var konstant mønstergyldig, og gentagende gan-

ge kunne man til foresat myndighed melde om punktlig afgang. Omkring 45.000 mand, plus 14.000 mand fra 

Wismar, blev under verdenskrigen transporteret væk! Herover står feltregimentets fredsstyrke og tilgang af er-

statninger på 19.636 officerer, underofficerer og soldater. 

Den 23. august 1914 blev der fra Rostock afgivet to kompagnier til den opstillede bataljon ved Reserve-

Infanterie-Regiment 214. den 9. juni 1916 overgik to fulde kompaganier til Bataljon v. Röder, Reserve-

Infanterie-Regiment 409.  

Uden indsatsen fra Ersatz-Bataillon 90 kunne vores tapre feltregiment ikke havde udført dens uhyre præstati-

oner. Hjemstaven var dens livskilde! 

Allerede i 1917 kunne alle mærke, at den krigeriske ånd fra 1914 var svundet ind. Ordet »hold ud« blev  for-

hånet som hammer og segl bredte sig. Den skadelige gift førte til agitation og hetz. Den 9. november 1918 vil 

forblive en sort dag i den tyske historie! Tyskland lå alvorlig syg og kvæstet på jorden. 
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Den østpreussiske digter og medkæmper Max v. Schenkendorf ord ved indstiftelsen af Jernkorset den 10. 

marts 1813 under frihedskrigen, hilser os til højtidelig eftertanke om vores befrielse af trældommens åg 

 

 

Denn nur Eisen kann uns retten 

Und Erlösen kann nur blut 

Von der Sünde schweren Ketten, 

Von des Bösen Uebermut. 

 

Heil’ges Kreuz, ihr dunklen Farben, 

Seid in jede Brust geprägt, 

Männern, die im Glauben starben, 

Werdet ihr aufs Grab gelegt. 

 

Um die kühnen Heldengeister 

Schlingt sich dieses Ordensband, 

Und der König ist sein Meister, 

Der das alte Zeichen fand. 

 

 

___________________ 

 

 

De dejlige slutord fra den schweiziske forfatter Stegemann i hans værk »Die Geschichte des Krieges«, vil jeg 

her endnu engang gengive: 

 

 

 
Således forbliver ved den tyske hær hæderen for - under de vanskeligste omstændigheder, med fjenden 

foran sig, revolutionen bag sig, forladt af alle forbundne, men tro mod sig selv, og med en udødelige indsats - 

indtil sidste øjeblik at have kæmpet, uden at åbne døren til fædrelandet. 

Krigshistorie vil gøre den, selvom også Tyskland tabte krigen, til alle tider og for alle andre hære, den 

mest laurbær kransede.  
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Bilag 4 

 
Regimentskommandører 

 

Oberstleutnant Emil v. Loeper 01. 08. 1914 Regimentsfører 

” 03. 08. 1914 – 30. 12. 1914 Kommandør 

Major v. Burstin, F.R. 86 14. 08. 1914 – 18. 11. 1914 Regimentsfører p.g.a. sygdom 

Oberstleutnant Urban Cleve 18. 11.1914 – 30. 12. 1914 Regimentsfører 

” 30. 12. 1914 – 07. 09.1916 Kommandør 

Oberstleutnant Otto v. Zitzewitz 07.09. 1916 – 30. 11. 1916 Kommandør 

Oberst b. Hahnke, Adjudant for Kejseren 30.11. 1919 – 01. 05. 1917 Regimentsfører 

Oberstleutnant Friedrich v. Massenbach 01.05.1917 – 17. 08. 1918 Kommandør 

Major Gustav Dammann 19.08.1918 – 01.04.1919 Kommandør 

 01.01.1919 Freiwillingen Regiment 90 

 01.04.1919 Overgang som III./Reichw.R. 17 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

Bilag 5 
 

Tildelte dekorationer 
 

 

 Officerer Underofficerer Füsiliere 

Eisener Kreuz I. Klasse 165 63 14 

Eisener kreuz II. Klasse 244 606 4.639 

Meckl. Militär Verdienstkreuz I. Klasse 118 144 37 

Meckl. Militär Verdienstkreuz II. Klasse 266 519 2.587 
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Bilag 6 
 

Regimentets tab 
 

 

 Krigsstyrke Faldne Savnede 
      

   ved andre enheder   

Officerer 498 174 55 6  
      

 Krigsstyrke total heraf underofficerer total heraf underofficerer 

1. Kompanie 1.312 155 22 27 4 

2. Kompanie 1.116 167 18 69 2 

3. Kompanie 1.536 201 30 100 12 

4. Kompanie 1.500 219 20 17 1 

I. Bataillon total 5.464 743 90 206 19 
      

5. Kompanie 1.370 200 25 88 8 

6. Kompanie 1.456 200 26 43 1 

7. Kompanie 1.529 207 14 91 2 

8. Kompanie 1.158 171 23 18 2 

II. Bataillon total 5.513 778 88 240 13 
      

9. Kompanie 1.417 213 25 84 8 

10. Kompanie 1.240 209 17 32 4 

11. Kompanie 1.394 184 21 85 5 

12. Kompanie 1.365 208 23 57 8 

III. Bataillon total 5.416 814 86 256 25 
      

13. Kompanie 860 90 9 15 1 

1. M.G.K. 636 65 7 13 - 

2. M.G.K. 414 41 7 13 - 

3. M.G.Zug.  103 - - - - 

F.M.G. Abt. 135 4 - - - - 

3. M.G.K.  334 46 4 22 4 

M.W.K. 229 12 1 6 - 

Reg. Nachr.Tr. 136 5 - 1 - 

Total 1.884 178 24 44 4 
      

Regiments total 19.635 2.771 297 767 62 

 

 

Samlet tab = 14,1 % 
 

Heraf: 

Officerer = 26,8 % ved Regimentet 

Underofficerer og Füsiliere = 13,5 % 

 

Den 23. april 1921 blev der i  Rostock garnisonskirke, St. Nicolai, indviet en mindetavle for de fire Regimen-

ter og 1. MGK/90. For II/90 er mindetavlen placeret i St. Marienkirche i Wismar.  

Navnelister over de faldne fra Füsilier-Regiment 90, Reserve-Regiment 90, Reserve-Regiment 214 og Reser-

ve-Regiment 266 er placeret i garnisonskirkens arkiv.  
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Bilag 7 
 

Sønderjyske tab ved Regimentet 
Udfærdiget på baggrund af de tyske tabslister. 

 

 
Tabsliste Efternavn Fornavn Født Fødested/bopæl Død/Såret Dødssted Komp. Grad Bemærkninger 

01-07-1915 Adolfsen Karl     Haderslev   4  let såret 

23-03-1916 Adolphsen Karl  Haderslev   4  let såret 

14-10-1916 Andresen Andreas  Gøtrup   4  Savnet 

14-10-1916 Andresen Hans Martin 08-07-1897 Bajstrup 05-09-1916 Somme 11 Menig Savnet 

17-08-1916 Bahnsen Karsten  Enge   12  let såret 

14-10-1916 Behmer Johannes  Sønderborg   1  let såret 

 Birkmann Friedrich Wilhelm 24-05-1888 Bielefeld 13-11-1917 Haderslev Genessenen- Sergeant Sygdom 

14-04-1919 Bonde Jørgen 21-05-1980 Eistrup   11  let såret 

03-08-1916 Boysen Poul  Schafsdeich   12  let såret 

17-08-1916 Brodersen Niels     Steenholt   2  let såret 

01-07-1915 Bussmann Peter  Horsbøl   4  hårdt såret 

01-07-1915 Christensen Andreas  Rørkær   4  let såret 

18-10-1916 Christensen Lorenz Lassen 10-03-1894 Harris 14-09-1916 Schleswig 2 Erz.  sygdom 

14-10-1916 Christiansen Lorenz  Dedsbøl   5  savnet 

14-10-1916 Christiansen Friedrich  W. Klagsbøl   8  Faldet  

12-05-1915 Christiansen Gottber  Hardelund   13 Ers.Reservist let såret 

14-10-1916 Clausen Karl  Vinderød   5  savnet 

17-08-1916 Clausen Thomas  Lilholm   2 MGK  hårdt såret 

03-08-1916 Dall Johan  Halk   3  let såret 

17-08-1916 Davidsen Jens  Stevning   13 Gefreiter let såret 

03-10-1919 Eichberg Gustav 03-04-1898 Flensburg 27-09-1918 Aisne 9  Savnet - Krigsfange 

01-10-1919 Erichsen Peter 22-00-1895 Harrislee 23-04-1917 Arras 2  savnet 

20-09-1915 Ericksen Jørgen  Anstedt   5  hårdt såret 

14-10-1916 Fahnert Karl  Flensburg   10  let såret 

17-08-1916 Falk Robert  Sommersted   9  let såret 

 Fischer Johann Alois 30-03-1875 München 04-04-1918 Amiens 9 Musketier Meld savnet ved Mlerisel Castel.  

17-08-1916 Foderberg Matthias  Harreby   3  let såret 

14-10-1916 Greim Richard  Flensburg   7  savnet 

11-03-1919 Hamann Peter 16-11-1892 Ellund   11  let såret 

11-03-1919 Hansen Christian 17-09-1885 Masbøl   2  let såret 

24-11-1916 Hansen Jens  Kragelund   2  let såret 

13-06-1916 Hansen Otto  Handewitt   3  hårdt såret 

 Hansen Mathias Christian 01-05-1888 Rødding 18-12-1915 Somme-Py 4 Ersatz Reservist durch Artilleriegeschoss      

08-01-1916 Hansen Mathias    Rødding   4  Faldet  

 Hansen Thomas 03-03-1898 Stubbæk 24-03-1918 Beuguatze 7 Füsilier Døde ”durch G.G. (Brust)”. 

 Hansen Thies 27-03-1888 Tondern,  10-06-1915 Grodek 12 Gefreiter faldet 

30-08-1916 Hansen Peter  Lichtoft   2 MGK Lt.d.L. død af sår  

 Hansen Peter Gustav 20-04-1896 Skovbølling  09-11-1917 Longuyon  Musketier  død af tyfus. Begravet i Bjerning  

19-09-1916 Heel Hans  Flensburg   12  Faldet  

08-01-1916 Heinerich Jakob  Flensburg   4  Faldet  

01-07-1915 Heinrich Jakob  Flensburg   4  såret 

03-08-1916 Henningsen Peter  Melby   7  let såret 

14-10-1916 Hoff Karl  Boichthagen   1 MGK  hårdt såret 

25-10-1916 Höck Jørgen  Ondaften   6  let såret 

14-10-1916 Iversen Thomas  Favervrå   10  hårdt såret 

 Iwersen Theodor Lorenz 08-10-1897 Sønderborg 26-09-1917 Becelaire 8 Gefreiter faldet 

27-02-1919 Jacobsen Max 23-09-1899 Avnbøl   6  savnet 

08-01-1916 Jaslund Karl  Flensburg   4  faldt   

 Jasmund Karl Heinrich Peter 05-09-1894 Flensburg 17-12-1915 Somme Py 4 Füsilier faldt i Champagne øst for Somme Py 

14-10-1916 Jengen Friedrich    Flensburg   9  Faldet  

14-10-1916 Jepsen Martin  Hjortvad   13  let såret 

 Jespersen Jens 23-09-1887 Almsted 02-06-1917 Valenciennes  Landsturmmann Død på ”Kriegslazarett 62” i Valenciennes.    

14-10-1916 Jessen Mads  Skovby   4  savnet 

14-10-1916 Jessen Jens  Sønderborg   4  savnet. Tidl. Let såret 

11-03-1919 Jessen Peter 04-04-1897 Harslee   4  let såret 

 Jessen Jørgen 26-07-1877 Hjordkær 24-04-1917 Gavrelle 12 Landsturmmann faldet 

 Johannsen Peter Thomas 15-05-1899 Nørre Løgum 07-08-1918 Bazoches 5 Füsilier faldet 

06-10-1914 Johnsen Karsten  Ø.Snottebøl   9 Füsilier såret - meldt savnet først 

11-11-1915 Jordt Heinrich  Grumdtoft   11  Let såret 

03-04-1916 Jürgensen Hans  Stenbjerg   10  let såret 

 Kjer Hans   00-00-1916  6  ”+ an seine Wunden Res. Feldlaz. 50”.  

03-08-1916 Kjer Hans  Branderup   6  død af sør, Res.Laz. 50 

11-03-1919 Krainert Georg 11-03-1893 Flensburg   2  let såret 

24-11-1916 Krogh Peter  Egen   2  hårdt såret 

18-08-1916 Kraack Ludwig  Kronsgaard   10  let såret 

 Kunstmann Hans Nicolai 23-11-1899  Brunde  07-08-1918 Vesle 1  VB: 0; savnetg 

25-11-1915 Kühn Otto  Haderslev   6  let såret 

14-10-1916 Langwadtd Friedrich  Flensburg   10 Gefreiter hårdt såret 

 Lassen Svend 28-06-1893 Sønderborg 07-08-1918 Vesle 4 Leutnant d.R. indkaldt 04-08-1914  

03-08-1916 Leppik Erwin  Flensburg   7  let såret 

14-10-1916 Lorenzen Peter  Avntoft   7  savnet 

14-10-1916 lund Hans  Korup   3  savnet 

03-08-1916 Lund Peter  Kasmark   6  let såret 

 Lund Laurids Christian 09-09-1888 Høkkelbjerg 21-03-1918 Lagnicourt  Sergeant ”durch Artilleriegeschoss gefallen”. 
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Madsen Peter Christian 12-05-1877 Haderslev 28-08-1916 

Belloy-en-

Santerre 
12 

Landsturmmann Han døde af granatsplinter i hoved og ryg.        

19-09-1916 Madsen Peter  Gl. Haderslev   12  Faldet  

03-08-1916 Mailand Niels Peter  Haderslev   6 Gefreiter Død San,Kmp. 1 

14-10-1916 Mangelsen August  Eskeris skovby   3  let såret 

 Marcussen Hans 22-03-1897 Østerby 23-04-1917 Gavrelle 7 Füsilier Døde af en granatfuldtræffer  

01-11-1914 Massow v. Hans  Haderslev   7 Fähnrich Faldet  

14-10-1916 Matrzen Johannes  Goldhöft   2  savnet 

 Matthiesen Peter August 22-12-1876 Blans 12-07-1916 Somme 12  Indkaldt 10-08-1915  

17-08-1916 Matthiesen Peter  Blans   12  Faldet  

17-06-1916 Matthiessen Henning  Store Kværn 30-12-1914  8 Gefreiter hårdt såret 

14-10-1916 Matzen Jens  Lund   7  savnet 

 Meiland Niels Peter 13-10-1894 Haderslev 14-07-1916 Belloy-en-S 6 Gefreiter bopæl - Allegade 4a, Haderslev 

20-05-1815 Meyer Jaspar  Galsted   4 Ers.Reservist let såret - mellem 27.4 og 7.5.1915 

03-10-1919 Micolajewicz Jakob 26-07-1892 Flensborg 04-09-1916 Bellow 5  Savnet/Krigsfange 

 Mikkelsen Johann Peter  18-10-1887 Nørre Vilstrup 02-03-1917 Bapaume 11 Ersatz-Reservist blev såret ved Bapaume i ryggen og ben  

14-10-1916 Maasbüll Jens  Bredevad   4  let såret 

14-10-1916 Nicolaisen Peter  Ballum   13  let såret 

03-10-1919 Nielsen Gregers 16-10-1893 Hjerpsted 29-10-1918 Reims 3 MGK  Savnet – Krigsfange 

03-08-1916 Nielsen   Hans  Nordmark   3  let såret 

 
Nielsen-

Hansen Johannes  Hostrupskov 00-00-1916  
10 

 faldet 

04-05-1916 Paulsen Marius  Gl. Haderslev   12  let såret 

11-11-1915 Petersen Jens  Rødnæs   1  let såret 

 Petersen Jørgen 06-04-1899 Sønderby 07-08-1918 Baroches 5 Fusilier faldet 

03-10-1919 Petersen Christian   19-04-1898 Diernæs 10-03-1917 Bapaume 11  Savnet – Krigsfange 

03-08-1916 Petersen Claus  Jerrishøj   13  let såret 

14-10-1916 Petersen Rudolf  Flensborg   1 MGK  Let såret 

14-10-1916 Philippsen Nikolaus  Langballeskov   1  let såret 

14-10-1916 Redlefsen Nikolai  Nibøl   7  Faldet  

03-10-1919 Rigelsen Andreas 24-12-1899 Sønderby 07-08-1918 Bazoches 5  Savnet – Krigsfange 

14-10-1916 Rigelsen Jens  Svendstrup   5  Savnet 

14-10-1916 Rohwer Hinrich  Osterrönfeld   2  let såret 

27-02-1919 Schmidt Albert 16-01-1898 Højer   7  savnet 

14-10-1916 Schmidt Claudius  Terp   10  let såret 

 Schmidt Christian Peter 08-11-1896 Grøngrøft 27-08-1916 Belloy-en-S 12 Füsilier faldet 

17-08-1916 Siebenbrodt Karl  Flensborg   11  let såret 

 Skov Jens 08-11-1895  Emdrupskov 28-11-1918 Flensborg 12 Gefreiter  lazarett 

 Skov Jens 11-11-1895 Enderupskov 28-11-1918 Flensburg 12 Gefreiter lazaret i Flensburg af  2½ år gl. skade.  

14-04-1919 Thomsen Jørgen 04-10-1893 Sarup 27-10-1893  9  Faldet  

 Thomsen Jørgen Peter   04-10-1899 Hørup 27-10-1918 Aisne  Füsilier faldet 

14-10-1916 Tüxen Friedrich  Flensborg   5  let såret 

04-02-1919 Wolff Christian 12-09-1899 Østerby   3  let såret 

 Aabeling Fedder Mathiesen 22-10-1887 Døstrup 25-04-1917 Gavrelle 3 MGK Landsturmmann Indkaldt 16-03-1915 

 

 

Faldet 28 

Savnet 17 

Død af sår 9 

Krigsfange 5 

død af sygdom 9 

Hårdt såret 2 

Såret 43 

Let såret 3 

TOTAL 113 
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Slutord 
 

 

Måtte den nu færdigt foreliggende, og med hengivenhed og kærlighed, udarbejdede krigshistorie om vores 

elskede Regiment, sprede og hjælpe vore overlevende medkæmpere til at huse den hårde, men skønne og ære-

fulde tid, og vise den tyske ungdom, hvad tysk pligtfølelse og tysk tapperhed formår! Måtte den være et brugbart 

grundlag for senere krigsvidenskabelig arbejde! 

Det ligger i den begrænsede tid, at skitser og billeder fra den omfattende samling kun i et begrænset omfang, 

og til dels småt og utydeligt har kunnet gengives. For den enkle udførelse beder vi af samme grund om und-

skyldning.  

Udgivelsen af de tre afsnit med bilag blev overhovedet kun muligt, fordi Delmanzo Bogtrykkeri i Stolp i 

Pommern på opofrende måde stillede sig disponibel for den gode sag. Dens ejer, Hr. Major a.D. Eschenhagen, 

bror til vores faldne kammerat, Hauptmann Paul Eschenhagen, skal herfor modtage vores varmeste tak. 

For alle medarbejdere, der som medkæmpere, har givet de enkelte afsnit deres stempel for sandhed, er det 

endelige resultat af vores fælles arbejde en tilfredsstillelse.  

Til Carl Bolds hof trykkeri i Rostock og til landsarkivar Dr. Ludw. Krause, efter dennes død, en hjertelig tak 

for råd og dåd.  

Kammeratlig tak til selskabet Feldartilleri-Regiment 60 for overdragelse af skitser og billeder.  

Og til slut skal der her endnu engang lyde en tak til alle gode bidrag fra ind og udland, hvis gaver gjorde det 

muligt at lade vores værk udkomme.  

Rostock, Mecklenburg, sommer 1924 

 

Kommissionen 

 

Urban Cleve, Oberst a.D. 

Max v. Falkenhayn, Oberstleutnant a.D. 

Wolf Denke v. Weltzien, Hauptmann a.D. 
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	Situation
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	1916
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	Füsilierne fastholdelse af stillingen
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	Situation
	Slaget på Somme
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	Stormen på Maisonette Ferme
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	Melding fra Leutnant v. Asmuth, Bataljons-Adjudant III/90 fra 4.9.16 kl. 1745
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	Gefr. Müller og Rutenberg overdrager Regimentets befaling. 11/90 skal kl. 1740 afgå. Kompagnierne følger i afstande på 10 minutter.

	Modangreb
	5. til 6. september 1916
	Tidligt på morgenen den 6. september fik jeg til opgave at sammensætte grupper af de forsprængte dele af II. Batl., der havde samlet sig i beredskabsstillingen. Lt.d.R. Lüth, som om formiddagen ankom til stillingen, overtog kommandoen over grupperne, ...
	Melding fra II./90 fra 6.9.16 kl. 1820 til Füs.Reg. 90
	Af meldinger fra 3. Linje er fjenden efter en kort artilleriforberedelse angrebet højre fløj af H.1 og største delen af G. Omkring 1620.
	Fjenden synes afvist, da fjenden på ny beskyder vore grave.
	Fjendtlige fly i stort antal.
	Artilleri- og mineild mindskes.
	Øjenforbindelse med K.3 linjen fra H.2 genoprettet. Om H.1 1. og 2. Linje foreligger endnu ingen meldinger.
	(Sign.) v. Plessen
	Melding fra Inf.Regt. 369 (Afsnit K) af 8. 9. 16.
	Til kommandør Afsnit H.
	Højre fløj af Afsnit K er besat med enkelte poster i skyttehuller. I aften vil højre kompagni med en patrulje søge forbindelse med venstre fløj af Afsnit H, og her opretholde en fast forbindelse.
	(Sign.) Bleyhoeffer
	Major og Regimentskommandør
	Melding til Kommandøren for Afsnit K
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	I.A.d.R.K.
	(Sign.) Söderström, Major.



	Afsnit VI
	Arras
	13. september 1916 til 6. januar 1917
	Hans Ehlers, Leutnant d.R. a.D., II./90


	1917
	Afsnit VII
	Situationen
	Stillingskamp langs Ancre ved Pys
	6. januar til 20. marts 1917
	Patruljeoperation »Altona«
	12./13. februar 1917
	Engelsk storangreb
	17. februar 1917
	Planmæssig tilbagetrækning til Siegfried-Fronten
	22. februar 1917
	Kampe foran Siegfried-Stillingen
	10. til 17. marts 1917


	Afsnit VIII
	Situation
	A. Forårsslaget ved Arras 1917
	Kampen ved Gavrelle
	23./24. april 1917

	B. Siegfried-Stillingen
	Ved Moeuvres
	3. maj til 7. juni 1917
	Ved Havrincourt
	13. maj til 7. juni 1917


	Afsnit IX
	Situation
	A.  Forberedelseskampe og Sommer-slag i Flandern
	8. juni til 31. juli 1917
	Stilling ved Bellewaerde
	1. til 15. juli 1917
	Stilling ved Verlorenhoek
	20. til 29. juli 1917
	Kendetegn ved de forskellige våben


	Afsnit X
	Kampe i Siegfried-Stillingen
	1. august til 22. september 1917


	Afsnit XI
	Efterårsslaget i Flandern
	22. september til 14. oktober 1917
	Storkampdag – modangrebet til Polygon-skoven
	26. september 1917
	Storkampdag ved Gheluvé – Polderhoek
	4. oktober 1917


	Afsnit VII
	stillingskamp øst for Lens ved Mericourt
	15. oktober 1917 – 17. februar 1918
	Mandlige kampvogne har artillerivåben, kvindelige maskingeværer.
	1. Panserbrydende ammunition rettes vinkelret mod observationsåbninger … mod bagsiden og den højre øverste fjerdedel af kvindelige kampvogne. Højre set fra skytten.
	2. Håndgranatvirkning med sammensatte ladninger. 3 håndgranater på dækket virker ødelæggende.
	3. Lette minekastere og fladbanekanoner er det ideelle middel til bekæmpelse af kampvogne. De gennembryder pansringen og standser kampvognen ved at ødelægge bælterne.



	1918
	Anerkendelse
	for den om natten 2./3. februar 1918 gennemførte patrulje.
	Alle deltagere, specielt fører for patruljen, Unteroffizier Lange 3/90, udtaler jeg min for denne efter kort førerovervejelser dristigt og med stor vovemod gennemførte patrulje, min fuldeste anerkendelse.
	v. Gabain,
	Generalmajor og Divisions-Kommandør

	Afsnit XIII
	Gennembrudsslaget i Frankrig
	18. februar til 22. juni 1918

	Situation
	Det store hovedkvarters befaling til »Det store slag om Frankrig«

	A. Forberedelser og opmarch til Store slag om Frankrig
	18. februar til 20. marts 1918

	B. Det Store slag om Frankrig
	21. til 25. marts 1918
	Quéant – Lagnicourt og Vraucourt-stillingen
	21. marts 1918
	Erobringen af landsbyen Vaulx-Vraucourt
	22. marts 1918
	Erobringen af Beugnâtre-Stillingen
	23.-24.  marts 1918
	Erobringen af Favreuil-Sapignies
	25. marts 1918
	Stillingskamp ved Bucquoy
	2. til 10. april 1918
	Hvil og udannelse
	11. april til 24. maj 1918
	Stillingskamp mellem Albert og Arras ved Ayette
	25. maj til 21. juni 1918
	Hvil og uddannelse
	21. maj til 16. juli 1918


	Afsnit XIV
	16. juli til 29. september 1918
	Situationen
	A. Bevægeligt forsar mellem Marne og Vesle
	29. juli til 3. september 1918
	Situation
	Hårde kampe ved Bazoches
	4. til 7. august 1918
	Tilbagetrækningen til den nordlige bred af Aisne
	4. september 1918
	Hårde kampe ved Jouy og Aizy
	17. til 27. september 1918
	Tilbagelægning af fronten bag Ailette
	28. september 1918
	På grund af det vedvarende ophold i kraterlandskabet, hvor tropperne er udsat for alle vejrets ubehageligheder, og på grund af de vedvarende kampe, er troppernes sundhedstilstand næppe tilfredsstillende.
	Frigørelsen af Divisionen fra afsnittet Ferme de Colombe – Vailly er sket uden forstyrrelser. Den tilbagetrukne del af 2. Armee står kampberedt i stærkere stillinger.
	Igen ligger en periode af kampe bag os, hvor vi ganske vist ikke, som vi forventede den 21. marts, har forfulgt et sejrsløb, hvor vi ikke, som vi i Flandern stod parat bag Kemmel, fik lov til at angribe den forhadte englænder, men der i stedet af Divi...
	I kan med stolthed se tilbage på denne tid, dagene langs Vesle og Aisne betød nye hædrende erindringer i vores enheds historie. Under forsvaret mod de fjendtlige angreb og ved egne angreb, under dristige patruljer og stødtrops operationer, under vansk...
	Vi tænker med ærefrygt på vore døde og bekymre os om vore sårede!
	Og nu drejer det sig om, hurtigt igen at gøre Divisionen anvendelig på ny, på den med sikkerhed, er de ventende opgaver voksen. 17. Infanterie-Division kæmper fortsat på afgørende punkter, og vil også i fremtiden retfærdiggøre den udviste tillid!
	Von Held



	Afsnit XV
	Situation

	Afsnit XV
	Forsvarskamp i Champagne
	30. september til 16. oktober 1918
	Stormen på Schlesier- og Grenadier højderne
	4. oktober 1918
	Kampen ved Bémont Ferme
	8./9. oktober 1918
	Kampe foran Hunding- og Brunhilde Stillingerne
	12. til 15. oktober 1918
	Tilbagetrækning til nord for Aisne ved Suzanne
	12. til 15. oktober 1918
	Af de tilgåede meldinger har jeg til min store glæde erfaret, at de Mecklenburgske enheder under 17. Inf.Div. i de store kampe fra 1. til 10. oktober endnu engang har kæmpet fremragende. De har helt og fuldt løst deres tildelte vanskelige opgaver, og ...
	Friedrich Franz



	Afsnit XVI
	Forsvarskampe mellem Argonne og Meuse
	16. til 26. oktober 1918


	Afsnit XVII
	Kampe om Signalberg sydvest for St. Fergeux
	27. oktober til 4. november 1918
	Mine tapre Kaiserfüsilierer, sender jeg mine varmeste taknemmelighed for det den 29. oktober udviste heltemod. Den overmægtige fjendtlige storm er endnu engang slået i stykker på mecklenburgsk tapperhed, og hjemstavnen endnu engang blevet bevaret genn...
	På bakkerne nord for Château Porcien havde de pålidelige regimeter fra 17. Inf.Div. også i går fastholdt deres stillinger mod kraftige fjendtlige angreb.
	I hovedparten af vores tyske soldatermateriale synes den rette blanding af fysisk og psykisk kraft at være til stede, for gennem vores militære holdningsskoling at være modstandsdygtig overfor de meget kraftige indtryk under den moderne kamp.



	Afsnit XVIII
	Tilbagetrækningskampe foran Antwerpen – Meuse Stillingen
	5. til 11. november 1918
	Revin – våbenstilstanden
	11. november 1918
	Jeg lykønsker mit Füsilier-Regiment for den under de hårde forsvarskampe endnu engang beviste tapperhed og opnåede succes, og glæder mig over, at dens Kommandør er tildelt den fremragende orden Pour le mérite.
	Wilhelm
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	Rømning af de besatte områder og march til Tyskland
	12. november til 9. december 1918
	Hersfeld
	9. december 1918 – 9. januar 1919
	Beskyttelsen af Berlin
	10. til 22. januar 1919
	Indtog i Schwerin og Rostock
	25. og 27. januar 1919
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	Bilag 3
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	Således forbliver ved den tyske hær hæderen for - under de vanskeligste omstændigheder, med fjenden foran sig, revolutionen bag sig, forladt af alle forbundne, men tro mod sig selv, og med en udødelige indsats - indtil sidste øjeblik at have kæmpet, u...
	Krigshistorie vil gøre den, selvom også Tyskland tabte krigen, til alle tider og for alle andre hære, den mest laurbær kransede.
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