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Forord
Allerede under krigen opstod der i regimentet et ønske om, at de skulle skrives en historie om regimentet.
Kort efter krigen blev en række officerer anmodet om at skrive historien og hver tildelt et særligt afsnit. Da der
ved regimentets dag i Hamburg i maj 1924 intet endnu var færdig, besluttede officersforeningen i første omgang
at skrive en kort historie i form af en dagbog. Da ingen så sig i stand til at påtage sig arbejdet, tilbød jeg mig
frivilligt hertil. Trods udpræget uvilje mod enhver form for skriftlig arbejde, mente jeg at kunne løse udfordringen. Fra begyndelsen af krigen til min udnævnelse til regimentskommandør havde jeg også tilhørt 25 ReserveDivision som bataljonskommandør og fører for Infanterie-Regiment 168, og fra 9. marts 1915 til regimenters
opløsning, tjent som dets kommandør.
Den foreliggende korte regimentshistorie bygger hovedsageligt på regimentets og bataljonernes krigsdagbøger og bilagene til disse. Særlig værdifulde bidrag er ydet af 1. Regimentsadjudant, nuværende Hauptmann a.D.
v. Ilsemann og ligeledes Oberstleutnant a.D. Lessner.
Fremstillingen fremstår desværre noget tør da dagbøgerne kun indeholder få oplysninger om handlinger fra
officerer, underofficerer og mandskab, og oplysninger herom er meget sparsomme. Alligevel håber jeg, at disse
linjer vil være velkomne til hukommelse for mange officerer, underofficerer og mandskab ved regimentet.
Eisleben, 15. maj 1926
Rademacker
Oberstleutnant a.D.
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Mobilisering og sammensætning af regimentet
1. – 9 .8. 1914: Planmæssig mobilisering af regimentsstab, I. Bataillon og M.G.K. i Darmstadt ved Leibgarde-Infanterie-Regiment (1. Großherzoglich Hessisches) Nr. 115, II. Bataillon ved Infanterie-Regiment Kaiser
Wilhelm Infanterie-Regiment 116 i Giessen, III. Bataillon ved 5. Großherzoglich Hessischem InfanterieRegiment Nr. 168 i Friedberg (Hessen).
1. – 6. 8. 1914: Planmæssig Mobilisering af III. Bataillon, Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 85 ved Infanterie-Regiment von Manstein (Schleswigsches) Nr. 84 i Schleswig.
7. 8. 1914: Jernbanetransport af III/LIR 85 til Husum, herfra indladet på damper og lighter til overfart til Øen
Pellworm. Overtager bevogtningen fra Inf.Regt. 162. Bataljonen underlægges kommando af Øens kommandant,
Major v. Luck, Inf.Regt. 162.
10. 8. 1914: Jernbanetransport af regimentsstab og M.G.K. fra Kranischstein, I. fra Darmstadt, II. fra Giessen, III. fra Friedberg over Wingerbrück – Türkismühle til Hermeskel.
11. 8. 1914: Ankomst til Hermeskeil. Stab og II. underbringes i Reinsfeld, I. i Wadern, Damsloss, Nonnweiler, hvor de overtager jernbanebevogtningen, III. stab, 9. og 10. i Gusenburg, 11. og 12. Kompanie i Sauscheid.
12. 8. 1914: I stor hede march. Regimentsstab og II. til Seisskirchen, I. til Brotdorf, Merschingen, III. stab, 9.
og 12. Rappweiler, 10. Zwalbach og 11. Kompanie til Mittlosheim.
13. 8. 1914: March til: Regimentsstab og II. til Merzig/Saar, 6. Kompanie overtager sikring af banegård, I.
Bataillon forbliver i nuværende kvarterer, III. Stab, 9. og 11. Kompanie til Hilbringen, 10. til Fitlen, 1q2. til
Rech, Ballern, Ripplingen.
14. 8. 1914: Hviledag
15. 8. 1914: Fortsat march: Regimentstab til Kreuzweiler, I. til Bettlingen, Guglingen, Beuren, II stab, 5. og
6. Kompaie til Kreuzweiler, 7. og 8 til Ditmar, III. Stab, 9. til Heisant, 10, 12. til Dilmar, 11. Kompanie til
Polzem am Mosel.
16. 8. 1914: Regimentsstab, II. og III. hviledag. I. march til Remich på venstre side af Mosel i Luxembourg,
Palzem, Renning.
17. 8. 1914: Hviledag.
18. 8. 1914: March – regimentsstab til Rolligen, I. til Waldbredimus, II. til Sintingen, 5. til Röth, III. Stab og
11. til Kleinmachern, Besch, 10. og 12. til Wellenstein.
19. 8 1914: March med regimentet samlet over Luxembourg by. Indkvartering, regimentsstab og I. i Strassen, II. i Merl, III. i Rollingergrund.
10. 8. 1914: March i divisonsramme med hyppige stop. Indkvartering regimentsstab og I. i Schweich, II. ikke
fastslået, III ´, i Simmern.
21. 8. 1914: Overskridelse af den belgiske grænse, indkvartering Anlier.
22. 8. 1914: Fremrykning med divisionen over l’Eglise mod Neufchâteau. XVIII. Res.Armeekorps angriber
over Vertrix – St. Mebard, 21. Res. Division over Machilly, 25. Res.Div. slutter sig til, så snart tryk fra højre (21.
Res.Div.) gør sig mærkbar. 50 Res.Brigade over Straimont, Rolinsang mod le Sart, 49. Res.Brigade med to batterier fra Res. Feldtartillerie-Regiment 25 og 1 Eskadron Res. Division 4 mod Suxy. Kl. 1515 ordre til udfoldelse
af regimentet på venstre flanke, III. til højre, II. til venstre i første linje, I. bag midten i 2. linje. 1550 ordre til
angreb, højre fløj md Croix med tilslutning til højre til Res.Inf.Regt. 83. Fanebærer ved II. Bataillon falder som
den første i regimentet. Dagens største vægt måtte væres af Inf.Regt. 168 og Res.Inf.Regt. 83, for Res.Inf.Regt.
116 var angrebet lettere. Regimentet trængte frem til sydkanten af le Sart, hvor den efter ordre fra generalkommandoet blev standset. Kl. 1910 ordre til fremrykning mod Hossense, som nås kl. 2015. Kl. 2030 march mod
Suxy, så standset og march til bivuak ved Le Sart. Fjenden var fransk koloni-infanteri, mest aldre folk, helt blå
iklædt, der kæmpede godt, men som var vore folk underlegne. Om aftenen havde formentlig alle en stolt følelse
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af, at man for første gang havde slået franskmændene. Tab ved regimentet: 1 mand død, Hptm. Frhr. Raitz v.
Frentz og 6 mand såret.
23. 8. 1914: Eftermiddag forfølgelse over Suxy mod Les Bulles. Artillerikamp uden indgriben fra infanteri.
24. 8. 1914: Fremrykning over Izel mod Florenville. Da indbyggerne skyder på tropperne, bliver Izel sat i
brand. Efter hvil i Florenville, blev den franske grænse overskredet med et hurra den eftermiddag ved Villers.
Fjenden har besat Tremblois. Angreb med divisionen på Tremblois, som erobres. Bivuak ved Tremblois. Lt. d.
R. graf Albrecht v. Rechteren-Limburg er faldet som den første officer ved regimentet af et skud gennem munden. Tremblois står i flammer. Trods risiko for dem selv, løber vore flok hele tiden ind i den brændende by for at
redde mennesker og dyr.
25.8. 1914: Hviledag i bivuak ved Tremblois i skønt vejr og meget fin forplejning.
26. 8. 1914: Fra A.O.K. 4 tilgik følgende underretning: Slået modstander forfølges over linjen Maubeuge –
Rocroy. Fjenden falder tilbage mod Hirson og Rethel. Namur er faldet med undtagelse af enkelte forter. 4 Armee
har tilkæmpet sig Semoy-linjen, er nået udkanten af Ardennerne og kaster fjenden tilbage mod Meuse. 5. Armee
er i sejrrig fremrykning syd for Montmédy og har, fremragende støttet af Hovedreserve Metz, afvist et gennembrudsforsøg fra Joffre. Syd for Metz fortsætter forfølgelsen. Fremrykning forsættes. Chiers overskredet ved
Blagny på feltbro. Bivuak ved Vaux. Artillerikap mod franske stillinger på venstre side af Meuse. Franskmændene har rømmet de fæstningsmæssigt udbyggede stillinger langs Chiers.
27. 8. 1914: Regimentet forblev ved Vaux. Kl. 19 fremrykning mod Mouzon. Da broen over Meuse er
sprængt her, går regimentet i bykvarter på højre side af floden i den her liggende del af Mouzon, der af fjenden
beskydes af infanteri og artilleri.
28. 8. 1914: Af alle skildringer af begivenheder ved regimentet denne dag, synes for mig den mest tilforladelige at være den udfærdiget af den daværende regimentsadjudant, Oberleutnant v. Ilsemann. Jeg har derfor primært lagde denne til grund for beskrivelse af denne hårde dag for regimentet.
Af de meldinger og befalinger, der tilgik i løbet af natten, fremgik, at fjenden formentlig var under fuld tilbagetrækning syd for Meuse, og kun dækkede den venstre side af floden med svage styrker.
Kl. 4 om morgenen på en dag, der skulle blive smuk, men meget varm, overskred regimentet floden på en
pontonbro, der var slået i løbet af natten. Som forspids for 25. Res.Div startede herefter fremrykning i retning
Beaumont. Rækkefølgen var III., I. og II. Bataillon. Fremrykkeaksen, der havde været franskmændenes flugtvej
efter slaget ved Beaumont den 20. 8. 1870, førte stejlt op fra Meuse-dalen gennem en skovbevokset slugt mod
højplateauet 6 km sydvest for Mouzon.
Som regimentet trådte ud af Bois de fond de Limon blev den mødt af voldsom infanteriild. Regimentskommandøren, Oberstleutnant v. Pfeil. som red sammen med fortroppen. befalede: »III. Bataillon angriber på begge
side af landevejen og indtager den foranliggende bakke«. Som på øvelsespladsen foldede Major v. Busse sine
kompagnier ud, der med officerer langt foran, i spring rykkede frem mod fjenden. Længst til venstre var 11.
Kompanie, der havde haft spidsen, herefter fulgte 12, 10, 9. Kompanie. Fra II. Bataillon blev 5. Kompanie under
Hauptmann Letzner som venstre sidedækning ind i Bois de l’Hospice, mens 8. Kompanie blev holdt tilbage til
dækning af artilleriet. 6. og 7. Kompanie indsattes til højre for III. Bataillon. Med pibe i mund førte Major
Schröder begge sine kompagnier frem. Uden at afvente en artilleriforberedelse, stormede III. og de to kompagnier fra II. Bataillon frem mod bakken og kastede franskmændene tilbage. Herunder fik Hauptmann Bader i
spidsen for sit kompagni er alvorligt skud i maven.
Under den fortsatte fremrykning blev det konstateret, at fjenden på begge side af Arbre de la belle Epine
havde en stærk stilling, hvorfra der kom en livlig skydning. Også den i starten svage fjendtlige artilleri voksede
sig stadig større. Fra alle sider blev det tappert udholdende regiment overøset fra fjendtlige batterier. Da så
franskmændene også gik til angreb, blev det klart for brigadens kommandør, Oberst v. Heldorff, der opholdt sig
lige bag regimentet, at fjenden her ikke tænkte på at trække sig tilbage. Tværtimod syntes han fast besluttet på at
kaste de svage enheder, der var hidtil var kommet over Meuse, tilbage over floden, og dermed forhindre forstærkninger i at kommer over. Dermed var regimentets opgave pludseligt blevet en helt anden. Angrebet blev
indstillet, og ordren lød nu »Regimentet skal under alle omstændigheder fastholde den erobrede bakke, og derigennem sikre korpsets overgang af Meuse«.
Allerede i de tidlige morgentimer havde regimentet store tab. For at lukke hullerne og frem for alt at sikre
den venstre (østlige) flanke, måtte I. Bataillon hurtigt indsættes. 1½ kompagni under kommando af Hauptmann
v. Goetze blev holdt tilbage som reserve, da man ikke foreløbig kunne forvente yderligere forstærkninger. Heller
ikke vores eget artilleri kunne assisterer, da der i den tætte underskov ikke kunne etableres skydestillinger.
I denne alvorlige situation havde regimentet en overordentlig vanskelig opgave. Franskmændene forsøgte at
generobre den tabte bakke, men hverken den koncentrerede artilleriild eller de gentagende angreb kunne bringe
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de tapre bataljoner til at vakle. Hvor enkelte dele svækkedes, bragte energiske officerer øjeblikkeligt fornyet
orden.
Regimentes- og bataljonskommandører kæmpede i forreste linje. Ved la Sartelle Ferme forhindrede Hauptmann v. Stein en omgåelse af regimentets venstre flanke. Stående oprejst ledte han ilden fra sit 3. Kompanie, da
kostede franskmændene store tab. Efter at Hauptmann Stein var såret at to skud, måtte han overdrage kommandoen over kompagniet. Efter at også Leutnant Schärfe og Offizierstellvertreter Zeh blev såret og Offizierstellvertreter Müller var faldet, overtog Leutnant Eckardt kommandoen, og gav med sin tapperhed folkene et fremragende eksempel. Midt mellem sine maskingeværer faldt den særlig tappert kæmpende Hauptmann Frhr. v. Buddenbrock af et skud i hovedet. På kort tid havde han forstået at vinde sine folks fortrolighed. Heltedøden af denne fremragende dygtige maskingeværofficer var et hårdt slag for regimentet. Kort efter blev også Leutnant
Rensch såret og næste alle maskingeværer sat ud af spillet.
Fra alle kompagnier indløb ved middagstid meldinger om store tab og mangel på ammunition. Trods den heftige beskydning blev patronvognen i galop sendt frem og trods mange tab nåede ammunitionen frem til linjen.
Herunder udmærkede sig især Vizewachtmeister Schuldt, den senere Leutnant og forplejningsofficer ved I. Bataillon. Kan kørte med sin patronvogn frem tæt bag linjen og slap uden tab tilbage igen. Han modtog for denne
tapperhed tildelt Jernkorset II. Klasse. Så kom der melding fra bagageføreren, at mindst en fjendtlig bataljon stod
i ryggen på regimentet. Men alligevel blev regimentets sidste reserve, 1½ kompagni under Hauptmann v. Goetze, ikke frigivet. Senere viste det sig, at meldingen var falsk, og først herefter blev reserven indsat til forstærkning af den hårdt pressede forreste linje. Under et forsøg kl. 0745 på at finde et kommandostade, hvorfra der var
et bedre overblik, var Regimentskommandøren, Oberstleutnant v. Pfeil, blevet såret. Kommandoen blev overtaget af Major v. Westernhagen. Også Major v. Busse var så hårdt såret, at han døde i løbet af natten.
Mens regimentet siden tidlig morgen uafbrudt havde stået i hårde kampe om de vigtige bakker øst for Yoncq,
kunne XVIII. Res.Korps bag deres ryg ved Mouzon uhindret sætte over Meuse, og gradvist indsætte dens regimenter til højre for R.I.R. 116. En vis lettelse blev frem for alt følt som den fjendtlige artilleriild forbigående
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mindskedes, men regimentets opgave var endnu ikke løst. Gentagende gange forsøgte fjenden fortsat at kaste
regimentet tilbage. Skulle dette lykkes, ville fjenden stå i flanken på de tyske enheder, der var nået over Meuse,
forhindre yderligere overførelser og så tvivl om udfaldet af hele slaget. Dette var klart vor alle endnu kæmpede
officerer ved regimentet. Det var imidlertid ikke længere mange. Af de 11 indsatte kompagnier havde kun tre
stadig deres førere, resten var enten faldet eller såret. Flere kompagnier var helt uden officerer, og tabene blandt
underofficerer og mandskab var tilsvarende. Det i flere timer hårdt kæmpede regiment var spændt til det yderste.
Men da til sidst ammunition endnu engang var forbrugt, tabene hele tiden øgedes, der ikke længere var reserver
til rådighed, måtte modstanden blive svagere. Der ville formentlig ikke være tilstrækkelig styrke til at afværge
endnu en kraftigt angreb. I erkendelsen af situationen red regimentsadjudanten, Oberleutnant v. Ilsemann, så
hurtigt hans sårede hest tillod, til den kommanderende general, der i den sydlige udkant af Mouzon ledede slaget.
General v. Steuben, som indså konsekvenserne af et tab af de højder, hvorom RIR 116 kæmpede, iværksatte alt
hvad der kunne gøres for at komme det stærkt blødende regiment til undsætning. Han sendte ammunition, lod
ilden fra de tunge felthaubitser rette mod fjenden overfor regimentet, og befalede endeligt sin reserve, RIR 88, til
at haste frem til hjælp for RIR 116. I det afgørende øjeblik, hvor den heltemodig stridende RIR 116 var mod
slutning af sine kræfter, nåede forstærkningen frem. Under føring af Oberst v. Helldorf blev et sidste fransk
forsøg på at vinde slaget, afvist.
Venstre sikringskompagni – 5. – havde i sydkanten af Bois de l’Hospice af en kavaleri-officerspatrulje fået
melding om, at skovkanten ved Abra de la Belle Epine af franskmændene skulle være kraftigt forskanset.
Hauptmann Lessner indsatte derfor en deling frem mod fjenden, mens de to øvrige delinger skulle omgå den
fjendtlige højre flanke fra skråningen mod Meuse. En fremsendt patrulje under Leutnant d.Res. Hindfuss fastslog
imidlertid, at der stod en stærk fjendtlige enhed mellem Beaumont og Létanne, altså i kompagniets venstre flanke, og Hauptmann Lessnes plan derfor var uigennemførlig. Kompagniet satte sig derfor fast på Meuse skråningen og gik ind i kampen, der trods store tab og mangel på ammunition fortsatte frem til middagstid. Da fjenden
på dette tidspunkt gik til angreb med fire kompagnier og maskingeværer, faldt 5. Kompanie tilbage til nordkanten af Bois de l’Hospice. Her forblev Leutnant Hindfuss som bagtrop, der med den sidste ammunition holdt
fjenden på afstand og muliggjorde kompagniets frigørelse, så det hen under aften igen fik kontakt til regimentet.
20 mand fra den først indsatte deling, der tappert var trængt frem, blev omringet af fjenden og senere taget til
fange. Derudover havde kompagniet mistet 61 mand i døde og sårede. Leutnant Daubes var hårdt såret af
sprængstykker. Hauptmann Lessner, som var ramt af et sprængstykke i højre skinneben, forblev ved kompagniet.
Når han skulle bevæge sig, støttede han sig til sin trofaste afstandsbedømmer, Unteroffizier Heinrich Rasch fra
Friensteiner.
Regimentet havde løst sin opgave: XVIII Reservekorps og efter denne VI Armeekorps havde undret kunne
sætte over Meuse. Men opgaven havde kostet dyrt! Af det normale officerskorps og mandskabsstyrke på omkring 3.000 mand, samledes om aftenen på vejen Mellem Mouzon og Beaumont 6 officerer og 600 mand! Med
mandskab fra artilleribevogtningen, forsprængte osv. øgedes antallet til omkring 1000 mand, men næsten 2/3 af
regimentet var gået tabt!
Andre dele af divisionen havde vest for regimentet erobret byen Yoncq, men havde derimod ikke kunnet
trænge ind skovene nordøst herfor.
Blandt de faldne var Hauptmann Frhr. v. Buddenbrock-Hettersdorf og Diehm, Leutnant Jung, Castringius,
Bogé , Offizierstellvertreter Barth, Nerger, Müller, Jung, Preuss, Rauff. Den hårdt sårede Major v. Busse døde i
løbet af natten til den 29. august på feldlazarettet i Nouzon. Blandt de sårede var Oberstleutnant v. Pfeil, Hauptmann Frhr v. Stein zu Nord- und Ostheim, Bader, Frhr. Raitz v. Frentz, Goepel, Ulrichs. Oberleutnant Weimer,
Waldeck, Frhr. v. Lyncker, Quade, v. Mentz; Leutnant Huhn, Rausch, Daubes, Trümper, Hosch, Warnke, Eckhardt. Offizierstellvertreter Zeh, Thielert (død 1.9.) Saxer, Berger, Malzan. Tabene blandt underofficerer og
mandskab lader sig kun fastslå ved gennemgang af stamrullerne. Ved III. Bataillon var de så store, at de endnu
kampduelig fordeltes på I. og II. Bataillon.
Den 7. september 1915 havde Regimentsadjudanten lejlighed til på stedet at gennemgå slaget for Hans Kejserlige Højhed, Kronprinsen. Kronprinsen udtalte sin anerkendelse over regimentets seje udholdenhed under så
overordentlig vanskelige betingelser. Synlige hvide kors på begge sider af vejen mellem Mouzon og Beaumont
viste dengang stedet, hvor Hessens sønner i trofast pligtopfyhldelse for kejser og rige havde fundet heltedøden.
Slaget om grænsen blev overalt afsluttet til gunst for tyskerne. De tyske hære strømmede ind i Frankrig. De
næste dage blev der med lange marcher i stærk hede stillet overordentlig store krav til de allerede noget ældre
reservister ved regimentet.
29. 8. 1914: Regimentet marcherede ved middagstid til Højde 225 sydøst for Yoncq og bivuakerede her.
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30. 8. 1914: March over la Beface til Stonne. Overgang til hvil i la Berlière, hvor også generalkommando
XVIII Reservekorps er placeret. Der fremskyndes sikring mod Oches og opklares over Ochers mod St. Pierremont.
31. 8. 1914: Fjenden under fremrykning fra Vouziers. 21. Res.Div. skal støtte VI Armekorps angreb over St.
Pierremont. 25. Res.Div skal støtte 21 Res.Div. gennem forsvar mod fjendtlige angreb fra Vouziers. RIR 116
graver sig ned på højderne vest for Oches, modtager i løbet af dagen artilleriild, der ingen skade forårsager, og
hviler natten igennem i stillingerne.
1. 9. 1914: Fremrykning over Oches til St.Pierremont hvor der slås bivuak.
2. 9. 1914: 1330 fremrykning over Fontenoy – Harricourt – Briquenay til Grand Pré. Kl. 21 fortsat fremrykning over Semuc – Montcheutin, så stop, da den længere fremme marcherende 50 Res.Brigade er under artilleribeskydning fra venstre flanke. Regimentet forbliver langs vejen Montcheutin - Séchault.
3. 9. 1914: Fjenden er gået tilbage. Regimentet forbliver i nuværende placering indtil kl. 1330 og rykker så i
bivuak ved Autry.
4. 9. 1914: March over Condé-les-Autry – Servon til Valmy. Her bivuak bag mindesmærket for General Kellermann.
5. 9. 1914: Videre march til St. Mard-sur-le Mont.
6. 9. 1914: March over Possesse til Charmont. Under den fortsatte fremrykning støder regimentet på stærkere
modstand. Det var lykkedes den franske hær under udnyttelse af et godt udbygget, omfattende jernbanenet og
andre hjælpemidler, at etablerer en modsandslinje bag Marne og Rhin-Marne Kanalen. Kl. 1225 ordre til erobring af Brabant-le-Roi. Efter denne videre fremrykning mod Laimont, hvor regimentet stormer et fjendtligt batteri unde direkte føring af Major Westernhagen. Forreste linje overtages herefter af 50. Res.Brigade. regimentet i
bivuak ved Brabant-le-Roi.
7. 9. 1914: Befaling om at gå i forsvar, da naboenheder står i hårde kampe omkring overgang af kanalen. Regimentet frem til en sænkning sydvest for Villers-aux-Bents, hvor den forbliver dag og nat nedgravet under
fjendtlig artilleribeskydning.
8. 9. 1914: Regimentet står syd for Fontenoy, som holdes af I.R. 168, i dækningsgrav til disposition for Division. Den fjendtlige artilleriild fortsætter.
9. – 11. 9. 1914: Regimentet forbliver i stilling. Da den fjendtlige artilleri ikke mindskes, uddybes dækningsgravene. De første Jernkors II. Klasse tildeles. Det er begyndt at regne kraftigt.
12. 9. 1914: Kl. 0645 ordre til tilbagemarch over Laheycourt til Givry-en-Argonne. Ordren til tilbagetrækning er os ubegribelig, da fjenden på ingen måde presser os. Fjenden følger og besætter Fontenoy og Laimont
med svage kræfter. Indkvartering i Givry, hvortil også det store træn trækkes. Om natten alarm, da fjenden skulle
have besat nabolandsbyen. Regimentet forbliver opmarcheret i udkanten af Givry i silende regn.
13. 9. 1914: Kl. 0545 afmarch over le Vieil-Dampierre til St. Menehould, hvor der indtages beredskab på
højderne der. Kl. 1615 fortsat march over Chaude-Fontaine – la Neuville-au-Pont til Vienne-la-Ville, hvor der
udsættes forposter. Fjenden følger ikke efter.
14. 9. 1914: Divisionen falder tilbage til en stilling fra Højde 140 nordvest for Servon – Højde 170 nordøst
for Servon – Højde 182 syd for Binarville. Regimentet følger som divisionens bagtrop for a t dække Aisne overgangen ved Vienne-la-Ville. Da divisionens passage forsinkes, kan regimentet først kl. 1130 følge efter. Her
trænger franskmændene frem langs begge sider af vejen fra St. Menehould. Med kammeratlig hjælp fra Abteilung Krug v. Nidda (R.FAR 25) lykkes det dog at afvise alle fremstød. Næppe var Kompanie Goetze nået over
broen før den blev lagt under så kraftig fjendtlig artilleriild, at regimentet måtte anvende en anden overgang ved
St. Thomas for igen at få tilslutning til divisionen. Her blev regimentet desto glædeligt modtaget, da man havde
befrygtet, at det var blevet afskåret af fjenden. Ved Binarville blev der etableret en egentlig front. Nyheden om,
at der ikke længere skulle faldes tilbage, blev modtaget som en forløsning.
15. 9. 1914: Divisions angreb på Servon, der indtages efter en temmelig tabsgivende kamp, mens det ikke
lykkes at fortsætte fremrykningen over vejen mellem Servon og Pavillon. Regimentet angreb fra Højde 179
sydvest for Binarville i retning af la Noue de Beaumont ferme. Franskmændene blev kastet tilbage over Rideau
de la Vallée. Tilbagetrækningen havde ikke berøvet regimentet des angrebsånd. Tabet var 40 døde.
16. 9. 1914: Angrebet fortsættes. Kl. 10 ordre til angreb på St. Thomas efter artilleriforberedelse. Da der
meldes om stræk fjendtlig fremrykning mod Argonne skoven ved Vienne-le-Chateau, kommer angrebet ikke til
udførelse. Regimentet forbliver i divisionsreserve langs vejen le Mare-aux-Bouefs – Servon, 800 meter syd for
Servon.
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17. og 18. 9. 1914: Regimentet forbliver i dens stillinger nedgravet på begge sider af vejen med ordre til ubetinget at fastholde højderne 800 meter syd for la Mare-aux-Boeufs for tilfældet, at den foran kæmpende 50.
Res.Brigade tvinges til tilbagetrækning. Regimentet modtager et antal Jernkors II. Klasse.
19. 9. 1914: II. Bataljon afløser en bataljon fra RIR 118 i den forreste stilling. Som erstatning ankommer
Oberleutnant d. Ldw. Sprengel med 6 Offizierstellvertreter, 352 underofficerer og mand, der øjeblikkeligt fordeles.
20. 9. 1914: Regimentet om aftenen i bykvarter i Conde-les-Autry og har her hviledag 21. 9. Der formeres to
bataljoner med otte svage kompagnier og et MGK med fire maskingeværer. efter de mange tab og de store anstrengelser er hviledagen stærkt tiltrængt.
21. 9. 1914: Efter mørkefald afløser regimentet RIR 83 i Servon og tæt øst for byen.
22. 9. 1914: I stilling
23. 9. 1914: Kl. 1145 Divisionsbefaling. 25. Res.Div. angriber med 11. Inf.Div (tilslutning til venstre). Første
faselinje St. Thomas – Vienne-le-Chateau, hvor kontakt til XIII Armeekorps fra Kronprinsens Arme. RIR 116 i
anden linje. Uden effektiv artilleriforberedelse kommer angrebet næppe fremad.
24. 9. 1914: Befaling til fornyet angreb. RIR 116 også i forreste linje. Kl. 12 skal der angribes uden hensyntagen til naboenheder. Heftig fjendtlig artilleriild starter øjeblikkelig. I. Bataillon opnår terræn, II. Bataillon ikke.
Om aften befaling til tilbagetrækning til oprindelige stilling efter afsøgning af kampområdet. Tab: 8 officerer og
Offizierstellvertreter. Faldet Offizierstellvertreter Ringen. Såret Oberleutnant d. Res. Ockel, Oberleutnant d.
Ldw. Sprengel, Leutnant d. Res. Stimmel, Schemenski, Offz.Stellv. Handwerk, Schürmann, Anton. Tab af underofficerer og mandskab: 30 døde, 104 sårede. Regimentets kampstyrke er nu 15 officerer, 1094 underofficerer
og mandskab. Ved krigsudbruddet havde det bestået af 71 officerer og 2.852 mand.
25. 9. 1914: Aften afløsning af RIR 83. Underbringelse i Conde, alarmberedskab.
26. 9. 1914: Alarm kl. 0500. Kl. 0600 rykkede regimentet i ådalen langs vejen La Mare-aux-Boeufs – Serveon til disposition for brigaden. Kl. 12 bag bakkerne syd for la Noue de Beaumont Ferme.
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27. 9. 1914: Regimentet rykker igen ind i ådalen. II. Bataillon om eftermiddagen til Briqueterie Dervon, som
reserve for RIR 83.
28. 9. 1914: Ingen ændringer.
29. 9. 1914: Aften afløses RIR 118 langs vejen Servon – Pavillon med I. i første og II. i reserve.
30. 9. til 1.10. 1914: I stilling
2. 10. 1914: Ombytning af bataljoner
3. til 6. 10. 1914: I stilling. Ingen særlige hændelser.
7. 10. 1914: Befaling om afløsning og borttransport. Kl. 0230 afløsning af IR 38 afsluttet. Afmarch til bivuak
syd for La Mare-aux-Boeufs.
8. 10. 1914: Regimentets afmarch til Challerange. Bivuak ved banegården.
9. 10. 1914: Banetransport til Hirson. Undervejs ved Marières når os underretningen om Antwerpens fald.
Herfra bodmarch til Sains.
10. 10. 1914: Banetransport fra Sains til Valenciennes. Indkvartering i Bruay (I. Batl.) og Beuvrages (II. og
Regimentsstab).
11. 10. 1914: Hviledag. Divisionen underlægges XIII Armeekorps. Kommanderende general v. Fabeck.
12. 10. 1914: March til Oboez, hvor I. Batl. underbringes, og til St. Amand, hvor II. Batl. underbringes.
13. 10. 1914: March til Mouchin, hvor regimentet igen formeres i tre bataljoner, om end kun meget svagt.
14. 10. 1914: March til Bonbues forbi det brændende Lille. Oberstleutnant v. Pfeil returnerer sund efter sine
sår den 28. august og overtager kommandoen over brigaden, da General v. Helldorff fører divisionen for den
syge divisionskommandør (hjertelidelse).
15. 10. 1914: March til Lys, hvor Divisionen bygger stillinger. RIR 116 mellem Comines og Bas Warneton.
Livlig patruljeaktivitet mod fjenden (englændere) ved Zonnebeke og Gheluvelt og med kavaleri mod Ypres og
Wytschaete.
16. – 18. 10. 1914: Ingen ændringer.
17. 10. 1914: Unteroffizier Schmidt fra Arheilgen ved Darmstadt var frivillig med nogle folk sat over kanalen for at overliste en engelsk kavaleri-patrulje, der var observeret flere gange. Det lykkedes ham også at beskyde indiske lanceryttere. Schmidt havde sat sig i hovedet at tage en levende til fange. Dristigt sprang han helt
alene ud af sin dækning og ind på en rytter, men faldt med et skud i hovedet, inden han kunne nå sit mål.
19. 10. 1914: Tidlig afløsning af 9. Res.Div. March til indkvartering i La Carnoy. Forstad til lille. Eftermiddag alarmering og afmarch til Lomme. Bataillon Goetze indsættes i forreste linje mellem Fort d’Englos og Capinghem.
20. 10. 1914: Angreb med divisionen. 49. Res.Brigade angrebsområde: 700 meter nord Capighem – vejkryds
lige syd Capighem – Ennetières (eksklusiv) – le Touquet – le Quesne. Om aftenen blev Ennetières erobret efter
indsættelse af korpsreserven, IR 168. Fjenden, den engelske 6. Division, falder tilbage. Regimentet overnattede i
de indtagne stillinger. En mand fra regimentet, hvis navn desværre ikke blev noteret, havde indtaget rigeligt af
den franske rødvin. Hver gang han afgav et skud, rejste hans sig i sin fuld længde og supplerede skuddet med
diverse forbandelser mod fjenden: »I lumskebukse, gid fanden henter jer« - »Hvis I tror, jeg er bange for jer, tror
i fa… fejl« - »I kan jo ikke ramme, I asener!«. Næppe var denne for englænderne næppe glædelige dom faldet,
før et skud ramte ham i låret. Alligevel blev han stående, truede med knyttet næve mod fjenden og brølede »Nu
er jeg for alvor blevet sur på jer!« Så blev han ramt af endnu et skud i armen, vaklede og lod sit gevær falde.
»Efterhånden har jeg fået nok«, sagde han og humpede bagud fra linjen for at lade sig forbinde. Efter et stykke
vendte han om og returnerede med ordene »Stop, jeg glemte min tøs«, gik tilbage til sin gamle plads, samlede
med et kærligt blik sit gevær op, hængte det om, og gik så med rolige skridt tilbage mod forbindepladsen, som
han da også nåede uden yderligere at komme til skade.
21. 10. 1914: Angrebet fortsættes i retning le Touquet – Fétus – banedæmning – Grand Mesnil Ferme. Her
gik det som dagen før over et dækningsløst terræn mod en fjende i en skyttegrav, der endnu var uberørt af tyske
artilleri. Det engelske infanteri skød den gang fremragende, hvorimod artilleriet var mindre godt.
22. 10. 1914: Angrebet når kun meget langsomt resultater. Englænderne er meget vågne og har udmærkede
skytter.
23. 10. 1914: Kl. 0500 angreb i mørke mod de engelske stillinger. Fremrykningen vanskeliggøres af talrige,
dybe og vandfyldte grøfter. Angrebet når kun den dengang kun simple pigtrådshindring og her afvist. Regimentet falder tilbage til udgangsstillingen. Det var lykkedes Hauptmann Coulmann med syv mand at nå ind i den
engelske grav og her at sætte sig fast. Efter mørkefald returnerede alle uskadte tilbage. Den daværende artilleriforberedelse var muligvis tilstrækkelig under bevægelseskrig, men for ringe mod en fjende forskanset i en skyttegrav med også selv med kun en simpel hindring.
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24. 10. 1914: Ingen ændringer. Om aftenen, som altid, meget kraftig engelsk ildoverfald med infanteri-, maskingevær- og artilleriild, der intet opnår og som almindeligvis kaldes »aftenvelsignelsen«.
25. 10. 1914: I skjul af mørke falder fjenden omkring 3 km tilbage til Grand-Flamengerie-Ferme. Divisionen
følger efter indtil omkring 800 meter foran den nye fjendtlige stilling. Angrebet blev om natten afsnitsvis fortsat.
27. 10. 1914: En forholdsvis rolig dag. Den indtagne stilling ryddes op, og herunder fundet megen god engelsk forplejning, dåsekød, ost og marmelade, der kommer vore sårede kammerater til stor glæde. For en uge
siden var kampstyrken 19 officerer, 6 Offizierstellvertreter og 1580 mand. I dag er den 12. officerer, 2 Offizierstellvertreter og 745 mand, herunder flere, som føler sig syge, men som bliver ved enhederne.
28. 10. 1914: Endeligt kommer der post hjemmefra. De første hessiske tapperhedsmedaljer tildeles.
29. 10. 1914: Divisionen underlægges XXIV. Reservekorps under General der Infanterie v. Gerok. Angreb
gennemføres hovedsageligt af 50. Res.Brigade under Generalleutnant Frhr. v. der Becke (Oberst v. Vassewitz
blev såret ved Servon den 15. 9). 49. Res.Brigade støtter angrebet ved Grande-Flamengerie-Ferme og gennem
skinangreb. Ingen særlige episoder.
3. 11. 1914: Gefreite Rotte fra Lämmerspiel ved Offenbach udviste en mandhaftighed og et uegennyttighed,
som man sjældent oplever det. En granat havde revet begge ben af ham. Trods disse frygtelige sår var han ved
fuld bevidsthed og takkede sin bataljonskommandør for de trøstende ord, han havde sagt som Rotte blev båret
forbi. Ikke et klagende ord kom over hans mund, men opfordrede tværtimod de to, der bar båren, om at sætte den
ned og tage et pusterum. Han kom alligevel rettidigt til forbindepladsen.
Divisionen afløses af det saksiske XIX. Armekorps. March til St. André ved Lille, hvor der indkvarteres og
hviles. Mellem Menin og kysten havde der den 20. oktober udspillet sig et nyt slag. Franskmænd, englændere
og belgier forsøgte gennem et overraskende angreb at omgå den tyske nordlige fløj for herigennem at tilbageerobre Belgien og Nordfrankrig. Den nyformerede 4. Armee kom dem i forkøbet med et mål i Calais. 25.
Res.Div. skulle deltage i denne kamp under Armegruppe Fabeck, der skulle trænge igennem mellem Werwicq
og Warenton syd om Ypres.
5. 11. 1914: March til Wervicq. På grund af store tab er englænderne for en stor dels vedkommende trukket
ud af linjen og erstattet af franskmænd. Divisionen afløser 4. Bayriske Infanterie-Division i afsnittet mellem
Kapellerie (inklusiv) – Park Wytschaete (eksklusiv). De skal herfra fortsætte angrebet mod sydkanten af Etang
de Dickebusch – Vasseye i retning af vejen Dickebusch – la Clytte. 50. Res.Brigade afløser i forreste linje.
6. 11. 1914: March til Comines og herfra til Rondel bag 50. Res.Brigade til disposition for Divisionen.
7. 11. 1914: Divisionens angreb opnår ingen resultater. Regimentet forbliver ved Rondel. Der mangler endnu
engang tilstrækkelig artilleriforberedelse. Fjenden lå godt dækket i sine grave, mens vi måtte passerer åbent
terræn med få dækningsmuligheder.
8. 11. 1914: Angrebet skal fortsættes. Regimentet forbliver i Divisions reserve. Den foranliggende skov, af
os kaldt Hessenwald, er tæt besat og artilleriforberedelsen er ikke tilstrækkelig, men alligevel kommer forreste
linje langsomt på stormafstand.
11. 11. 1914: Da angrebet endnu ikke har opnået resultater, blev Divisionens reserve – RIR 116 – indsat i
dagens angreb.
Som allerede ved Ennetières skulle regimentsmusikken på ordre fra Hr. Kommanderende general, i tættest
mulige dækning på fronten spille »Avancier-Marsch«. Bataljonerne iværksatte kl. 0700, men det kun langsomt
frem under den heftige ild og under store tab. Den afholdte fører for II. Bataillon, major Schroeder, fandt her
som en af de første heltedøde med et maveskud, i armene på sin søn, som kort før fra kadetkorpset var tiltrådt
funktion som bataljonsadjudant for sin far. Stormenhederne fik sig til sidst arbejdet frem til en sænkning på
stormafstand af den fjendtlige stilling. Her lå enhederne stærkt sammenblandede og fik et sidste pusterum. På
højre fløj lå Hauptmann Leszner som eneste officer, hvortil Leutnant Schroeder var kravlet efter sin fars død.
Som kom fra en observatør meldingen »Den fjendtlige ild er mindsket, vi kan storme«. I nærheden ved IR 168
løb også enkelte franskmænd over. Øjeblikkeligt sprang de to officerer frem i front. Den eneste hornist i nærheden, Bataillons tamburen, blæste til angreb, og med det samme stormede alle frem mod fjenden. Franskmændene
var så rystet over angrebets voldsomhed, at mange kastede deres geværer væk, overgav sig eller løb væk, selvom
de var de stærkt reducerede angriber i antal stærkt overlegne. Alle, der satte sig til modværge, blev nedkæmpet i
forbitrede enkeltkampe. Angrebet fortsatte til modsatte side af skoven. En fortsat fremrykning blev forhindret af
artilleri, der fra Kemmel til venstre og fra St. Cloy til højre virkede flankerende. Under angrebet havde Leutnant
Schroeder hurtigt fulgt sin far i døde.
12. 11. 1914: Afløsning og march til Garde Dieu. Kun nogle få officerer, 70 underofficerer og 570 mand kom
hele ud af disse voldsomme kampe.
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4. Armee havde i den sidste uge opnået lokale resultater, men det egentlige mål var ikke nået. Lokalt kom det
til yderligere kampe, men så begyndte også her stillingskrigen. Håbet om at slutte krigen i 1914 var dermed
slukket!
13. 11. 1914: Reorganisering af enheder og efterfølgende march til Comines, hvor der indkvarteres. Efter
muligheder blev der sørget for underofficerer og mandskab.
14. 11. 1914: Hviledag i Comines. Major v. Westerhagen forfremmes til Oberstleutnant.
15. 11. 1914: Afløsning af bayr. IR 5 i nordvest kanten af den økseformede skov. Indretning til fast modstand
og opklaring af Wytschaete åen. Oberleutnant v. Ilsemann modtager som den første officer ved regimentet et
Jernkors I. Klasse.
17 – 19. 11. 1914: I stilling. Den 17. bliver major v. Goetze hårdt såret. Tidligt på morgenen var han over
næsten åbent terræn gået frem for personligt at orienterer sig om situationen for sin bataljon i forreste linje, og
blev tæt bag linjen i nordkanten af den økseformede skov ramt af et infanteriskud i brystet. Hans ordonnans, som
ledsagede ham, kunne intet stille op for at hjælpe, da fjenden skød efter ethvert hoved, der kom til syne over
kanten af graven. På nyheden om majorens skæbne var hans trofaste oppasser, Franz Schulte fra Allendorf, fra
bataljonens kommandostation søgt frem til majoren. Det lykkedes ham med hjælp fra en ordonnans, under meget
store vanskeligheder, at bringe Major Goetze med tilbage. Da der kl. 11 faldt tåge, kunne majoren endeligt bringes tilbage til regimentets kommandostation. Herefter tog det endnu to timer før Major v. Goetze kunne komme
under lægelig behandling ved RIR 118.
20. 11. 1914: Afløsning af bayrere. Indkvartering i Comines.
21 – 22. 11. 1914: Hviledage i Comines.
23. 11. 1914: Regimentet afløser bayr. 17. IR i stillingen sydspidsen af den økseformede skov Hollandsche
Schur Ferme – vejen Wytschaete – Groote Vierstraet. Regimentsstab i Wytschaete kloster, et særligt yndet mål
for den fjendtlige artilleri.
24. – 27. 11. 1914: Udbygning af stillinger. Divisionskommandør, General v. Helldorff, blev i parken ved
Wytschaete såret af et skud i armen. Han ville forblive som fører for divisionen, men dette var desværre ikke
muligt, da såret var mere alvorlig end først antaget. Afgangen af denne friske, energiske og handlekraftige general var et stort tab for divisionen. Vi alle, der havde lært og oplevet ham, og havde set, hvad han sammen med sin
overordentlige dygtige generalstabsofficer Hauptmann v. Unruh havde præsteret, vil aldrig glemme ham. Desværre døde generalen allerede i året 1915. Et par dage senere overtog General v. Jarotzky kommandoen over
divisionen. Den 17. afløsning af bayr. IR 8 og march til Comines. Her blev Hauptmann Goepel hårdt såret af en
tung granat, der skulle ramme en bro.

28. 11. 1914: March til Tourcoing og indkvartering her.
29. 11. 1914: March til Lille. Indladning af regimentet på banegården i Ste. Madeleine og st. André. Stor
spænding om, hvorhen rejsen førte. Transport over Mézières – Luxembourg – Trier. Det blev hele tiden mere
tydeligt, at målet var den østlige krigsskueplads. Skiftet blev mødt med glæde. Transporten fortsatte over Koblenz, gennem hjemstavnen for mange af regimentets medlemmer, Hanau – Halle – Berlin – Posen – Thron til
Wloclawek, hvortil transporten ankom den 3. december. Efter et længere ophold og modtagelsen af 340 erstatningspersonel, blev march startet over Kowal til Rakutow. Der manglede faste veje, men kun meget brede, sandede veje, hvor køretøjer kun langsomt kunne komme frem under store anstrengelser for hestene, så der i de
næste dage måtte rekvireres yderligere heste fra området.
Siden midten af november havde Storfyrste Nikolai Nikolajewietsch med sin arme truet Schlesien. Under
General der Kavallerie v. Mackensen skulle 9 Armee omgå den svage russiske nordlige fløj fra linjen Posen –
Thorn i retning af Lowicz – Lodz. Den havde allerede hårde kampe (eksempelvis Brzecziny) bag sig, da regimentet som del af XIII. Armeekorps, General v. Fabeck (25 Res.Div. og 26 Inf.Div.) ankom til Polen. For at
lægge større tyngde bag 9. Armees venstrefløj i retning af Lowicz, skulle XIII. AK fra Wloclawek gribe ind i
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kampen. Brigaden blev ført af Oberstleutnant Stempel. Divisionen 9. Armee under XIII. AK, hvis 26 ID allerede
stod i kamp.
4. 12. 1914: Gomblin skulle være nået, men da det nye personel endnu ikke var marchprøvede og køretøjer
kun langsomt kunne passerer de dybe sandveje, blev Regimentet i Donnesruh ved Gostynin.
5. 12. 1914: March til Gomblin, en usund jøderede. Vaccination mod Kolera.
6. 12. 1914: March til Czyzew, hvor i skjult stilling med front mod sydøst. Fjenden vest Ilow – Zaluskow tæt
østlig for Wszeliwy – Byki. 26. ID i kamp i linjen Wszeliwy vestlig Zaaluskow og nordlig 1. ID ved Olszyny.
25. Res.Div. klargør til angreb mod sydøst.
7. 12. 1914: Kl. 0800 iværksatte regimentet angreb mod Windmøllebakken ved Wszeliwy. Angrebet gik, som
så ofte i Polen, over et fladt terræn med kun ringe dækningsmuligheder, men hvis sandjord gjorde nedgravning
langt lettere. Den fjendtlige artilleriaktivitet var i modsætning til Frankrig kun ringe. Derimod var tabene betydelige til de dag og nat kontinuerligt skydende russiske maskingeværer, ikke kun under kamp, men også blandt
madafhenterne. I. Bataillon, sammensat af 1. til 6. Kompanie, havde den 6. 12 1.000 geværer, modtog den 10.
yderligere 103 mand erstatning, men var den 19. 12 skrumpet ind til blot 190 geværer. Af bataljonens 6 tapre
ordonnanser var de 5 faldne, herunder Gefreiter Schloss og Musketier Weber og Käse. Fremrykningen mod de
fjendtlige stillinger over de nådesløse sletter med i første omgang kun utilstrækkelig artilleristøtte, kunne kun
ske langsomt. De russiske stillinger var udmærket udbyggede og overordentlig stærkt besat, så der måtte angribes frem mod en i antal stærkt overlegen fjende.
8. til 11. 12. 1914: Angrebet fortsættes.
12. 12. 1914: Endeligt kunne tungt artilleri indsættes. Efter en kort virkningsskydning løb russere i skare
over. Omkring 1500 overløbere blev taget til fange, stillingen indtaget og fremrykningen fortsat på den anden
side. denne fremrykning kom under flankerende ild på lang afstand til venstre. Herunder blev major Letzner ramt
af et skud, der gik gennem han frakkekrave, mens et skud gennem den korttaske, hans adjudant, Offizierstellvertreter Klump, bar over skulderen, og herefter et i venstre balle. Med råbet: »Satans hr. Major, så blev jeg ramt i
ballen, blodet løber bare«, satte han sig ned, men Major Letzner kunne dog fastslå, at »blodet« var rødvin fra den
gennemhullede feltflaske. Som det blev mørkt blev Dobki nået og her gået i bivuak. Som Gefr. Götz om aftenen
bragte bataljonsstaben deres mad, opdagede han, at oversiden af hans hænder var hvide, hvorimod resten havde
fået den sædvanlige beskidt brune farve. Hele dagen havde han siddet i den gamle kommandostation efter at
staben var rykket frem, for her at bevogte befalinger og dagbøger, der ikke måtte medbringes i forreste linje. De
mange overløbere fra de sibiriske regimentet havde formentlig holdt ham for at være en høj officer, og havde alle
trykket ham i hånden.
13. 12. 1914: Forfølgelse over Zalesie – Wirowa til Antosin. Om aftenen var de fjendtlige stillinger i den østlige kant af den brændende landsby Antosin erobret og 90 fanger taget.
14. 12. 1914: Træfning ved Nowawies. Overalt havde russerne på det utroligste plyndret og ødelagt landsbyer og gods. Kolonner af flygtningen trak i en sørgelig forfatning forbi mod vest.
15. 12. 1914: Russerne har igen sat sig fast, og yder hårdnakket modstand. Kun støttet af feltartilleri kommer
angrebet kun meget langsomt fremad.
16. 12. 1914: Fjenden har rømmet sine stillinger. Forfølgelse frem til skoven ved Alexandrow. Kl. 12 rykker
regimentet fra det sydøstlige hjørnet af skoven til venstre for RIR 118 frem mod Zdzarow og vejen Cmiszew –
Lubiejow med I. Batl. i første linje og II. i 2. linje skråt til venstre. Om natten besatte et kompagni Zbzarow
mens to kompagnier gravede sig ned ved broen foran Lubiejow. Resten af regimentet forblev i Cmiszew, et gods
med behagelige hovedbygning, en skøn park og mange stalde og lader. Med den i nogen tid indsatte nattefrost og
mindre snefald, var indkvarteringerne kolde. Oberst v. Pfeil overtager igen kommandoen over brigaden.
17. 12. 1914: Træfning ved Cmiszow i retning Lubiéjow.
18. 12. 1914: Om formiddagen øgede den fjendtlige artilleribeskydning fra den anden side Bzura. Ved middag storm på den fjendtlige stilling, der erobres. 1 M.G. erobret og omkring 1000 fanger. II. overtager sikringen,
resten underbringes i den meget lille og dårlige Niezgoda (alarmkvarter). 50. Res.Brigade har taget Dachowo. Vi
kan se tog fra retning Warschawa ankomme til Sochaczew på den anden side Bzura. Divisionen trænger frem,
russerne kører væk. Vi er af den opfattelse, at det er forstærkninger, der ankommer, hvilket senere visere sig
rigtig. Hesserne blev særligt rosende omtalt i dagsbefalingen. Anstrengelserne de sidste dage var overordentlige.
Kampstyrken i alle divisionens regimenter er sunket til 4-600 mand med kun forholdsvis få officerer og underofficerer. Men overalt der den russiske damptromle bragt til standsning. Efter deres utrolige tab ligger russerne
udmattede bag Bzura, Pilica, Nida og Dunajek. Den anden store krise under krigen er lykkeligt overstået. Da
erstatninger eller afløsning ikke er disponibel, bliver offensiven i første omgang indstillet.
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19. 12. 1914: Regimentet afløses af to fuldt kampkraftige kompagnier fra III./LIR 85 i stillingen og kommer i
kvarter i Lubiejow, en lille landsby med enkle huse, der kun byder en nødtørftig indkvartering.
III. Bataillon, Landwehr-Infanterie-Regiment 85, kommandør Major d. Res. Westphalen, Adjudant Leutnant
d. Res. Kircher, havde siden 7. 8. 1914 været besætning på Nordsø øen Pellworm. Den havde her indtil den 1.
december udført bevogtnings- og uddannelsestjeneste uden større begivenheder. Den 3. 12. 1914 var den fra
Husum med jernbane transporteret til Arnswelde, hvortil den ankom den 5. 12. 1914 og gik i kvarter. den 8. 12.
1914 fortsatte transporten til Pniewo. Hertil ankom den 12. 12. 1914 og marcherede herfra mod Sannike, men
blev imidlertid standset i Osmolin, hvor den gik i alarmkvarter. Den blev tildelt 25. Res.Div. (9. Armee, XIII.
Armeekorps). Den 13. 12. 1914 blev bataljonen indsat i afsøgning og oprydning af kampområdet ved Wszeliwo,
marcherede herefter til Antosin og ryddede slagmarken her fra den 18. 12. 1914. Den 19.12.1914 marcherede
den til Cmiszew og fik her befaling til at marcherer til Lubiejow og RIR 116, og til at afgive en officer til hver af
de fire regimenter under 25 Res.Div. Lt. Hildebrand til RIR 116, Lt. Kamenz til RIR 118, Lt. Brück til RIR 83,
Lt. Heydenreich til IR 168. Allerede under opholdet på Pellworm var der til bataljonen tilgået 2. Deling af
1./Landwehr-Pionier-Bataillon 9 under Vizefeldwebel Oelkers, der fulgte med bataljonen til Polen. Denne deling
overgik ligeledes til RIR 116 og blev ved regimentet til dens opløsning i september 1918 på trods af alle forsøg
fra de forskellige armekorps Pioner kommandører på at trække delingen tilbage. Under dens meget dygtige og
rolige fører Vizefeldwebel, senere Offizierstellvertreter og så Leutnant Oelkers, senere Leutnant d. Res.
Schwertseger, ydede den regimentet og divisionen fortræffelig tjeneste.
20. 12. 1914: III/LIR 85 tildeles regimentet som ny bataljon, men beholder sin oprindelige betegnelse. Af det
hidtidige regiment formeres en bataljon under Major Leszner og med Lt. d. Res. Volland som adjudant.
50 Res.Brigades angrebet til overgang af Bzura med to bataljoner, blev af 2 kompagnier III/LIR 85 støtte
gennem skydning. Fra Storhertugen af Hessen indgik denne dag et telegram: »Med stolthed og taknemmelighed
hilser Storhertugen på sin tapre 25. Res.Div., for dens fremragende bidrag til den sidste store forfølgelse i øst.«
21. 12. 1914: Om natten alarm på grund af et russisk angreb på brohovedet på højre side af Bzura, som fastholdes. Bataillon Leiszner rykker frem til Dachowo, men returnerer dog efter daggry igen til Lubiejow.
22. 12. 1914: Regimentet afløser dele af 50. Res. Brigade i brohovedet.
23. – 24. 12. 1914: Udbygning af stillingen. Et af divisionen »efter sikre efterretninger« forventede russiske
angreb i løbet af natten 24./25. følger ikke.
25. 12. 1914: Bataljon Leszner afløses af 50. Res. Brigade og rykker til Lubiejow, mens regimentsstab og
III/LIR 85 rykker til Cmiszew. III/LIR 85 sender 100 mand som korpsreserve til generalkommandoets stabskvarter i Rybno. På begrænset måde kan julefesten fejres, ligeledes også
26. 12. 1914: som er hviledag.
27. 12. 1914: Hviledag. III/LIR 85 afgiver 11. Kompanie til 26. ID i Dembsk.
29. 12. 1914: I stilling
30. 12. 1914: Angreb på Boryszewek skoven foran brohovedet, der ikke opnår resultat på grund af flankerende beskydning fra venstre. 9. og 12./III./LIR 85 indsættes for at standse flankeilden.
31. 12. 1914: Angrebet indstilles. 50. Res. Brigade går under dække af tåge i kamp over floden nord for brohovedet ved Koziow-Biskupt og danner her et nyt brohoved.
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1. 1. 1915: Skoven ved Boryszewek angribes fra syd af 50. Res. Brigade og RIR 52, men opnår ingen resultater. Om aftenen løber russerne efter flankerende M.G.-ild brohovedet Kozlow – Biskupi over ende, men bliver
med det sammen igen etableret af 50. Res. Brigade.
2. 1. 1915: Med arbejde gennem natten bliver der i brohovedet ved Dachowo yderligere etableret en stilling.
3. 1. 1915: Efter afløsning rykker III./LIR 85 til Cmiszew, I./RIR 116 til Ludiejow. Den fremskudte brohoved stilling opgives.
4. 1. 1915: Der ankommer 351 mand erstatning, som fordeles.
5. 1. 1915: Regimentet afløser RIR 83 i dens stillinger på den vestlige side af Bzura.
6. 1. 1915: III./LIR 85 afløser i brohovedet ved Dachowo
7. 1. 1915: Situationen uændret.
8. 1. 1915: Afløsning kl. 0400 – indkvartering på Gods Czwarocin.
9. 1. 1915: Skift af kvarter til Lubiejow. Vaccination mod tyfus.
10. 1. 1915: Hvil
11. 1. 1915: Afløsning af RIR 118 i brohoved Kozlow – Biskupi. III./LIR 85 afløser i afsnit fra Lutomia
broen langs vejen – nordøstligste hus i Antoniew – over vejen til vejen Gods Szwarocin – Kozlow – Biskupi.
12. 1. 1915: Udbygning af stilling. III/LIR 85 modtager de første Jernkors II. Klasse.
13. 1 – 2. 2. 1915: Regimentet skifter mellem forreste linje og hvil uden særlige begivenheder. På hviledage
arbejdes på en anden stilling ca. 800 meter øst for Lubiejow og på dækningsanlæg i Lubiejow og Erminow. Den
16. 1. 1915 rømmes brohovedet Kozlow – Biskupi, da der ikke forventes yderligere fremrykninger og brohovedet daglig koster tab. Med den herskende kulde giver det problemer med fremskaffelsen af træ til opvarmning.
Efter at vindmøllen ved Dachowo er opbrugt og der heller ikke i landsbyerne længere findes brænde, må træ
fældes i skoven ved Alexandrow og herfra transporteres.
Efter direktiv fra krigsministeriet fra 27. 1, bekendtgjort den 1. 2. bliver Lt. d.R. Trümper udnævnt til Oberleutnant, Vizefeldwebel Zeh, Brust, Weiss og Werner til Leutnant d. Reserve. Den 18. 1. gennemføres vaccinationer mod tyfus.
2. 2. 1915: Om aftenen når 11./LIR 85, afgivet til 26. Inf.Div. i Dembsk, brohovedet ved Dachowo. Om aftenen heftig artilleriild mod Dachowo, brohovedet og Antoniew, strækkende sig til efter midnat.
3. 2. 1915: Kl. 0150 russisk angreb på brohovedet. Omkring 30 russere trænger ind i vores grav. Hptm. Petersen, 9. Kompanie, indsatte øjeblikkeligt reserven og kaster igen russerne ud. Selv falder han, da han som den
første trænger ind i den russisk besatte grav. Det russiske angreb afvises af 9. Kompanie, støttet af 11. og 2.
Kompanie, Deling Kippen fra 6., der om aftenen var trukket frem i brohovedet, og pionerer med håndgranater.
Lt. Hedges, der overtog kommandoen over 9. Kompanie efter Hptm. Petersen, falder omkring kl. 0800, mens
Hptm. Spiegler (11.) såres om formiddagen af et sprængstykke.
Korpsbefaling fra 4. 1. 1915: »Jeg udtaler III./LIR 85 min anerkendelse for deres tapre indsats i det natlige
forsvar af brohovedet ved Dachowo«. Major Westphalen modtog den 6. 2. den hessiske Tapperhedsmedalje og
den 21. 3. Jernkorsets I. Klasse, der overrækkes ham af kommandøren for Armeen ved Armekorpset. Den 7. 2.
stod repræsentanter fra 9. Armee ved Gombin i åben firkant. Hans Majestæt kejseren skred fronten af og holdt en
tale. Indtil den 18. 3. 1915 er regimentet uden særlig begivenheder dels indsat i Daachowo- og Antoniew stillingerne, dels i hvil i Lubiejow, godset Czwaroein og Rybno. Den 8. 3. måtte regimenteskommandør, Oberstleutnant v. Westgernhagen melde sig syg, hvorefter kommandoen blev overtaget af Major Grussdorf, der siden den
8. 2. havde haft kommandoen over II. Bataillon.
Den 8. 3. blev Major Rademacher, IR 168 af divisionen kommanderet til føring af regimentet, og den 8. 3. af
krigsministeriet udnævnt til kommandør. Han overtog regimentet den 9. 3. Fra den 3. 2. 1915 er Oberst v. Bonin,
IR 96, brigadekommandør, mens hans adjudant er Oberleutnant Andreas, IR 83.
III./LIR 85 var bevæbnet med Gevær Model 88, der under forsvaret af Dachowo brohovedet ikke havde vist
sig gode. De blev efterhånden erstattet af Gevær model 98.
Den 12. 2. 1915 blev regimentet nyformeret med 8 kompagnier.
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Regimentskommandør: Oberstleutnant v. Westerhagen (IR 115)
Adjudant: Leutnant d. Res. Kugel (D. 24)
Fører for store træn: Lt. d. R. Schuldt
Regimentslæge: Stabsarzt d. R. Dr. Wetz
I. Bataillon
Major Leszner (IR 168)
Adjudant: Lt. v. Fries
Forplejningsofficer: Feldw.Lt. Gruhn
1. Kompanie: Lt.d.R. Dortschy (FAR 18), Lt.d.R. Wahl, Offz.Stellv. Muhl
2. Kompanie: Lt.d.R. Weiss, Lt.d.L. Klump, Offz.Stellv. Heidt
3. Kompanie: Lt. André, Lt.d.R. Zeh.
4. Kompanie: Hptm. Holleck (FAR 41), Lt.d.L. Kagermann.
MG-Kompanie: Oblt. Schmitz, Lts.d.R. Lüihning, Meissner
II. Bataillon
Major Grussdorf
Adjudant: Lt.d.R. Volland (A.6)
Forplejningsofficer: Lt.d.R Ahmels (A. 13)
5. Kompanie: Oblt.d.R. Trümper, Lt.d.L. Brandt, Offz.Stellv. Kurz
6. Kompanie: Lt.d.L. Brust, Lt.d.R. Schneider, Feldw.Lt. Kees
7. Kompanie: Lt. v. der Wense (115), Lt.d.L. Werner, Offz.Stellv. Gaedke
8. Kompanie: Hptm.d.L. Bloch, Lt.d.R. Ohlweiler (FAR 18), Lt.d.R. Südel.
III. Bataillon (III/LIR 85)
Major d.R. Westphalen
Adjudant: Lt.d.R. Kircher
Forplejningsofficer: Feldw.Lt. Katzenberger
Oberarzt d. R. Dr. Hansen
9. Kompanie: Lt.d.R. Bartels, Offz.Stellv. Weber
10. Kompanie: Hptm.d.L. Dobbert
11. Kompanie: Lt.d.R. Grassow, Feldw.Lt. Sohst, Offz.Stellv. Schweidt, Stauss
12. Kompanie: Oblt.d.L. Schöfer, Lt.d.L. Dähmlow, Jakobsen
15. 3. 1915: Major Leszner må melde sig syg. Kommandoen over I. Bataillon overtages af Hptm. Holleck.
18. – 19. 3. 1915: Regimentet afløses med 49. Res.Brigade til anden anvendelse og placeres: Regimentsstab
og II. i Hüttenlager Schwarzwald vest for Kozlow – Szlachecki, I. i Gongolin-Poludniowy og Gromow, III. i
Lysykowice, M.G.K. den 18. i Rubno, den 19. i Gongolin-Poludniowy.
20. 3. 1915: Banetransport fra Lowicz til Tomaszow, hvor i kvarter.
21. 3. 1915: Hvil
22. 3. 1915: Regimentet marcherer kl. 25 til Spala og afløser herfra kl. 20 østrigske enheder i Inowlodz brohovedet på Pilica.
III/LIR 85 overtager det vestlige afsnittet på højre fløj med 3 MG og 1 deling i reserve.
I. overtager midter afsnittet med 2 MG og 1 kompagni i reserve.
II. overtager det østlige afsnit med 2 MG, men uden reserver.
Regimentets stab placerer sig i brohovedet bag midter afsnittet.
Denne stilling var generelt rolig næsten helt uden artilleribeskydning, mens dog russerne dag og nat opretholdt en infanteriild. Til højre for os lå østrigere, der i starten gjorde os urolige med alarmerende meldinger om
fjenden, indtil vi lærte værdien af disse meldinger, der oftest viste sig falske eller stærkt overdrevne, at kende.
III./LIR 85 kunne forbedre forplejningen med frisk fangede fisk. Landskabeligt lå stillingen meget kønt på bakker tæt på Pilica på den anden side i forhold til den kun i ringe grad beskadigede landsby Inowlodz. Om aftenen
underholdt Lt. Dortschy tid regimentet ved at spille på kirkens orgel.
26. 3. 1915: Den kommanderende general for XI. Armeekorps, General v. Plüskow, inspicerer stillingen.
Hans usædvanlige størrelse passer ikke i nogen løbegrav.
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27. – 28. 3. 1915: To feltkanoner som stormforsvars pjecer indbygges med hjælp fra pionerdelingen i den
forreste stilling.
1. 4. 1915: Skærtorsdag – katolsk feltgudstjeneste.
2. 4. 1915: Langfredag – evangelisk feltgudstjeneste.
4. 4. 1915: Påskesøndag. Russerne anmoder om våbenhvile til begravelse af deres døde. Disse begraves bag
deres linjer. Alle fjendtligheder ophørte, alle rejste sig op og fik langs kanten af dækningen. Enhver forbindelse
med russerne blev dog forhindret.
Kl. 16 blev regimentet afløst af IR 94 og gik i kvarter. Regimentsstab, I. og MGK i Zasien, II. i Albertow, III.
i Dombrowka. På grund af påsken strålede kvarterer og indbyggere af en os hidtil uset renlighed.
5. 4. 1915: Hvil. Alene regimentet underlægges 9. Res.Div.
6. 4. 1915: Bataljonerne marcherer individuelt til nye kvarterer, regimentsstab og III. i Rawa, I. et kompagni i
Rawa, stab, tre kompagnier og MGK i Boguszyce-Kalizcki, II. tre kompagnier på Gods og landsby Blyni-Stare
og et kompagni i Sochow.
7. 4. 1915: Hviledag. Kommandøren for 13. Res.Brigade, Oberst Seyffert, fører regimentskommandør og fra
hver bataljon en officer gennem stillingen og påviser denne.
8. 4. 1915: Regimentet afløser Landwehr-Bataillon Posen III, Laudan III, Schrimm I og Neufalz. Jäger-Batl.
1 forbliver i stillingen og underlægges regimentet. Den har besat den såkaldte Højde 10, der lå umiddelbart overfor den russiske stilling, hvor afstanden mellem stillingerne ellers var noget større. Derudover var der til regimentet underlagt 120 skytter fa 13. Kav.Brigade, 8 Husaren og 4. Kürassier. ⅓ af regimentet var indsat i forreste
linje, ⅓ som afsnitsreserve bag den forreste linje i dækninger og ⅓ som hovedreserve i Rawa. Stillingen var kun
moderat udbygget, og havde end ikke en pigtrådshindring, som først på nogle få uger blev etableret af regimentets pioner-deling. stillingen og Rawa blev hyppigt beskudt af russisk artilleri, hvorunder Lt.d.R. Wenner faldt.
Ellers var tabene i Rawa stillingen begrænset. Regimentsstaben afløste staben ved 13. Kav.Brigade i Rawa. Rawa var befolket af utrolig mange jøder, som med lynets hastighed forsvandt fra gaderne så snart russisk artilleriild satte ind.
13. 4. 1915: Officerserstatninger indtræffer. Hauptmann Goepel, som var kommet sig efter for anden gang
var være blevet såret ved Comines, overtog føringen af I. Bataillon, som kan med korte afbrydelser beholdt til
krigens slutning. Hauptmann Holleck overtog igen 4. Kompanie, Hauptmann d.R. Lücken overtog 1. Kompanie,
Oberleutnant d.R. Waldeck (i fredstid krigsretsdommer ved 16. Division) 2. Kompanie, Hauptmann d. R. Römheld 6. Kompanie. Derudover ankom 7 løjtnanter, herunder regimentsadjudantens yngre broder og 2 Feldwebelleutnant. Kommandøren for 9. Kav.Div., general Graf v. Schmettow kom tit til Rawa og i stillingen. Han kom
også kort før afløsningen for at udtale sin tak og anerkendelse af regimentets indsats.
16. 4. 1915: Regimentet afløses af Brigade Schütze og går i samme kvarterer som den 6. april.
17. 4. 1915: March i strålende forårsvejr til Gmilianow-Lubochnia.
18. 4. 1915: March til Tomaszow, hvor regimentet som reserve for armeen igen underlægges 49.
Res.brigade.
19. – 20. 4. 1915: Hviledage. Feldarzt Rohde bliver bataljonslæge for II. Bataillon.
21. 4. 1915: Banetransport med brigadestab til Lowicz, herfra march til kvarterer: Regimentsstab og II. i
Sswieryz, I. og MGK i Duplice-Duce og III. i Gongolin-Poludnowy. III. modtager i Lowicz tilgang af 14 underofficerer og 130 mand.
49. Reserve-Brigade stab, RIR 116 og I/RFAR 25 underlægges 5. Res.Div., III Res.Armekorps.
22 – 23. 4. 1915: I løbet af natten marcherer bataljonerne individuelt, I. og II. til Mlodieszyn, hvortil også 49
Res.Bde. og Reg.stab rykker. III. marcherer til Julianopol mens det store træn forlægger til Gizyce.
23. – 24. 4. 1915: Hvil og forberedelser til overtagelse af den nye stilling med højre fløj nord for Babiec,
venstre fløj ved avlsgården vest for Witkowice med tilslutning til højre til Brigade Doussin, til venstre til Detachement v. Westerhagen. Den 24. om aftenen følger afløsning af besætningsregimenterne 1 og 2. I. og II. i forreste linje, to kompagnier af III. i den såkaldte Willen-koloni i skoven bag stillingen. Stab og to kompagnier i
Mlodzieszyn, hvor også regimentets og 49. Res.Brigade stabe er placeret. Stillingen, der for den største del ligger
i skov, var forholdsvis rolig og afstanden til fjenden relativ stor. der herskede for det meste et dejligt, varmt forårsvejr. Gentagende gange blev der af os gennemført ildoverfald med infanteri og artilleri til støtte for højre
nabobrigade, der ved Mistrzewice sætter to kompagnier over Vzura og havde foregøglet yderligere fremrykning,
hvorunder også regimentets pionerdeling deltog. Ildoverfaldene blev for det meste gengældt af russerne, men
vore tab herunder var få. Flere gange dukkede om morgenen et russisk fly op og kastede bomber over Mlodzieszyn; kun brigadestaben led skader ved knusning af et vindue i deres stabskvarter.
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29. 4. 1915: Besøg i Hüttenlager fra fører for 9. Armee, H.K.H. Prins Leopold af Bayern, sammen med chefen for generalstaben, Generalmajor Grünert.
8. 5. 1915: Kl. 0200 blev Regimentet afløst af RIR 8 og marcherede i kvarter: Regt.Stab, I. og M.G.K. i Lowicz, II. i Malszyce, III. i Gongolin.
9. 5. 1915: Banetransport til Tomszow. Der indkvarteres her og i Zawada.
10. – 13. 5. 1915: Regiment i reserve under 11. Armee. Den 13. 5. opløses staben ved 49. Res.Brigade og der
tages afsked med Hr. Brigadekommandør, Oberst v. Bonin.
14. 5. 1915: Banetransport af Regimentet uden MGK, som bliver i Zawada, over Kalisch – Posten til troppeøvelsesterrænet Posen (Warthe-Lager).
15. 5. 1915: Ankomst og indkvarter i lejren. Sammen med IR 32, IR 71, 4. Eskadron, grenadier-Regiment Zu
Pferd, FAR 205 indgår regimentet i den nyformrerede 103. Infanterie-Division. Divisionskommandør, Hr. Generalmajor v. Estorff, som endnu ikke helt var kommet over de alvorlige skader, han havde nået i vest i september
1914. Han var stærkt generet under gang og til hest af et stift ben, men overvandt imidlertid alle vanskeligheder
med en jernhård energi. Generalstabsofficer Major v. Herwarth, og den hidtidige brigadeadjudant, Oberleutnant
Andreas, sluttede sig til divisionsstaben. Kommandør for 205. Inf.Brigade blev Oberst v. Auer, Brigadeadjudant
Hptm. Geim, Ordonnansofficer Rittmeister d. R. Schuchardt. I de næste dage blev regimentet bevæbnet med nye
Karabiner 98, og gennemførte med disse skydeuddannelse i terræn. Beklædning og udrustning blev suppleret,
nyt personel indført og appeller med heste og vogne gennemført.
19. 5. 1915: Divisionsparade foran divisionskommandøren.
20. 5. 1915: Der tilgår et antal Jernkort II fra 9. Armee, og Major Grussdorf modtager Jernkorset I. Klasse.
Lt.d.R. Dorschy tilkommanderes regimentsstaben som ordonnansofficer.
24. 5. 1915: 2. Pinsedag. Feltgodstjeneste, evangelisk med divisionspræst Harfney, katolsk med divisionspræst Abendroth.
25. 5. 1915: Af transport. Stor spænding om målet. Da Italiens tilsyneladende syntes at ville indgå i krigen på
vore modstanderes side og turen gik over Oderberg til Wien, troede vi, at skulle mod den italienske grænse. I
Marchegg blev gik turen imidlertid mod øst i retning af Ungarn. Turen var i det gode vejr meget skøn. Overalt
blomstrede træerne og den venlige befolkning jublede imod os, som formentlig for første gang så tyske tropper. I
Czegleb så vi vores MGK igen. I Szegedin havde vi 6 timers ophold, så der var mulighed for at se lidt nærmere
på denne skønne by. Også her blev vi venligt mødt af indbyggerne, der forærede os blomster.
28. 5. 1915: Ankomst til Gross-(Nagy)-Becklerek, hvor regimentsstab og I. går i kvarter, mens II. indkvarteres i Felsö-Aradi og III. i Felsö-Muszlaya.
29. 5. 1915: Officerer tæt på Gross-Beczkerek gæst ved erstatningsbataljonen for det østrigske InfanterieRegiment v. Laudon. Hviledag, også den følgende dag.
31. 5. 1915: Bataljonerne marcherer individuelt til området af Titel an der Theiss. Der er meget varmt.
1. 6. 1915: Regimentet bliver i Titel og Rezcöhaza med heste og køretøjer indladet i flodpramme og med
slæbebåd fragtet ad Thiess og Donau til Ilok, omkring 60 km vest for Peterwardein. Overskuet og stedvis let
regn. Vandstanden i Donau lidt over normal. Der var mange vandfugle, også arter, vi ikke normalt er bekendt
med. Langs bredderne var der store flokke af heste, køer, får og svin. Sidstnævnte lignede af udseende meget
vildsvin, men deres smågrise var ofte stribet som nyfødte.
2. 6. 1915: Ankomst til Ilok og losning. March gennem et dejligt, skovbevokset bakkelandskab, Regts.Stab
og II. til Mala Basica, I. til Adazevci, III. til Ilinci. Befolkningen modtog os med venlighed. Vagter udsat i udkanten af landsbyerne og forbindelse optaget til de temmelig fjerntliggende dele af de østrigske grænsetropper.
Kompagnierne gennemførte kampuddannelse på øvelsespladser, der altid var at finde i nærheden af byerne. Det
var meget varmt med hyppige tordenvejr. Det resulterende regnvejr forvandlede de ikke belagte veje til et grundløs ælte. Bademuligheder blev fundet i Bofuk floden.
18. 5. 1915: På ordre fra division begynder skift af kvarterer.
19. 5. 1915: March i divisionsramme. RIR 116 forspids. Ved middagstid i kvarter. Forspidsen i bivuak, da
der i den tildelte bebyggelse Sovjak-Salas kun var en enkelt gård. Herligt vejr og fuldmåne.
20. 6. 1915: Fortsat march i divisionsramme. Ved middagstid udskilt for selvstændig march til kvarter:
Regt.stab og II. i Dobrinei, I. i Petrovci, III. i Kraljevci og MGK i Radinic-mali. I de næste dage blev uddannelsen fortsat i et meget varmt vejr.
20- 6- 1915: Regiments- og bataljonsfører på opklaring ved Semlin i motorvogne fra Divisionen. Området
ligger i den forreste linje og kun adskilt fra fjenden og den fjendtlige fæstning Belgrad af den her næsten to kilometer brede Save. (Senere behøvede man 20 minutter for at komme over krigsbroen mellem Semlin og Bel-
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grad). Indbyggerne i Semlin levede som i fredstid. En østrigsk officer førte os op på Mindesmærke bakken, hvorfra man har en udmærket udsigt over Belgrad, Save og Donau. Ikke et skud faldt.
5. 6 til 7. 7. 1915: Mønstring af regimentets kompagnier ved Radinci-mali af regimentskommandør, ledsaget
af Brigade- og tildeles af divisionskommandøren. Meget stærk hede. Alle kompagnier havde forinden på ordre
fra divisionen gennemført en 20 kilometer march. Efter en kort inspektion af eksercits modtog hvert kompagni
en kampopgave; herunder spillede et andet kompagni fjendtlig styrke. Mønstringen gik til fuld tilfredsstillelse af
de høje foresatte, og kompagniernes gode uddannelse blev generelt anerkendt.
Den 25. 6. 1915 blev kompagnier, regimentsstab udrustet med pakdyr, små brede heste med fører efter
østrigsk mønster. Hver hest bar en bæresaddel med to kurve, der samlet kunne bære 75 kg. Hestene var meget
nøjsomme og krævede kun ringe pasning. Til vinter var de meget beskyttet mod det barske vejrlig af en meget
kraftig hårvækst.
9. 7. 1915: Befaling om klargøring til transport, hvortil der i løbet af natten indløb ordre. Pakdyr og førere
blev igen afgivet.
10. 7. 1915: Start på banetransport fra Putinci over Bukarest til Lemberg.
15. – 16. 7. 1915: Losning i Lemberg. Divisionen underlægges 1. Østrigske Armee.
Efterhånden som enhederne ankommer, marcherer de individuelt til Turynka og kommer her i kvarter. Den
nærmeste fjendtlige (russiske) stilling følger langs Bug. Divisionen opdeles i to elementer. I. marcherer den 18.
juli til Prusinow til Gruppe v. Auer. I steder underlægges II./71 til regimentet.
19. 7. 1915: March til Kuliszkow, der allerede var belagt af østrigske enheder, der meget imødekommende
og kammeratlig modtog os og forplejede os.
20. 7. 1915: March til Rusin i vedvarende regn. Regimentsstaben underbringes i et østrigsk hospital, der var
indrettet i et stuehus til et gods, selvom vi alle kunne glæde os over et godt helbred.
21. 7. 1915: Alarm om aftenen. March i mørke gennem den fortsatte regn og bundløs søle over Szmitkow til
Sawczyn. Hos østrigerne stor opstandelse over et russisk angreb, der dog ikke var så alvorlig.
22. 7. 1915: Kl. 0130 nås Sawczyn og alarmkvarter indtaget. MGK i Leszczkow, III. i Moszkow som reserve for det østrigske 1. Armekorps. Kl. 0300 marcherer Regimentsstab, II./71 og II. til Opulsko, hvortil også
MGK og III. ankommer. I. Bataillon var om formiddagen underlagt den østrigske 46 Inf.Div., og sammen med
IR 32 indsat ved Sokal, hvor russerne ved synet af de tyske hjelme tøvede og indstillede angrebet. Divisionen
blev nu underlagt 11. Armee (Feldmarschall v. Mackensen) og fik herfra ordre til afmarch. Østrigerne ville imidlertid ikke straks frigive divisionen. Først efter ankomsten af et nyt østrigsk infanteriregiment kunne Regts.Stab,
II, III. og MGK marcherer til Marez, hvor der blev indkvarteret. Stedet havde en stor katolsk kirke, hvis klokke
var placeret i en klokkestabel ved siden af kirken.
23. 7. 1915: regimentet, uden I. Batl., marcherer til Smolignow og Laskow.
24. 7. 1915: I. ankommer til Laskow og indtræder igen i regimentet.
25. 7. 1915: 103. Inf.Div. er igen reserve for den 1. østrigske Armee.
26. 7. 1915: Regimentet marcherer over Modryniec – Werbkowice – Gdeszyn til Verescie. Broen over
Huczwa var brændt. Marchen forsinkedes derfor, og førte over mange gamle stillinger og flere dårligt ryddede
vejspærringer. Verescie var nedbrændt på nær et enkelt hus, der beslaglagdes af brigadestaben, der imidlertid
måtte dele den med alle stedets fluer. Bataljonerne nåede først kvarter i løbet af natten.
27. 7. 1915: March til Krasnieczyn-Aleksandrowski.
28. 7. 1915: Hviledag
29. 7. 1915: 103 Inf.Div. er reserve for 11. Armee. Regimentet stod kl. 0545 klar i Surchow. Gudstjeneste i
kirken. Kl. 1130 beordret i kvarter i Surchow, hvor major Westphalen om aftenen kan fejre sit 40 års officers
jubilæum.
30. 7. 1915: Kl. 0300 march i tåge gennem Wojslawka dalen. Over tågen rejser sig røgen fra brændende
landsbyer, hvorigennem russerne havde trukket sig tilbage. Alt er stille. Kl. 0500 står regimentet klar på vejen
Lukaszowka – Chelmiec i skovkanten vest for Chelmiec. Kl. 1230 rykkes i kvarter; Regts.Stab, I. og MGK i
Zagroda, II. i Zdanne, III. i Majdan. De flygtede indbygger vender tilbage med deres reddede ejendele. Udhungrede lopper falder over os i et normalt uset antal.
31. 7. 1915: Kl. 0600 marchklare i landsbyerne. Kl. 1800 overgang til hvil. Alarmberedskab.
1. 8. 1915: 103. Inf.Div. underlægge Garde-Korps. March til Rejowiec. Fjenden falder yderligere tilbage, Divisionen følger på højre fløj af det østrigske VI. Armekorps til sikring mod øst og forbindelsen til Bug-Armeen.
Major Radermacher forspids med I./RIR 116, MGK og Pi.205, mens II. og III. følger som spids på hovedstyrken. Kl. 1515 når I./RIR 116 Henrysin, II. og III. Epas. Indkvartering.
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2. 8. 1915: Regimentet bliver stående. Kampene længere fremme kan følges fra Spas. Kl. 22 ordre til at marcherer til Staw med to bataljoner, II. og III, for i løbet af natten at dække rygstøtte for 4. Inf.Div. der har erobret
Lysa-Gora.
3. 8. 1915: Kl. 0100 ankomst til Staw. Kl. 0300 igen forladt uden særlige begivenheder. Kl. 0500 ankomst til
Spas. Kl. 11 fortsat march til indkvartering i Majdan-Zaharodyski.
4. 8. 1915: Eftermiddag march til Glembokie (Regs.stab, I. og II. ) og Kol. Vorek (III.).
5. 8. 1915: Hviledag. Nyheden om Warszawas fald skaber stor glæde.
6. 8. 1915: March til Witaniow ved Wieprz. MGK Trebaczow, III. Stgara Seis og H.H. Podzamcze.
7. 8. 1915: Regimentet indsættes. Afløsning fra kl. 0320 af I. og II:/IR 203 og dele af IR 206 i linjen nordvest
udkant Piafeczna – langs landsbyen – til på højde med vestkant Piafeczna. III. som reserve 600 meter vest for
Højde 140. Tilslutning til højre til G.G.K. Elisabeth, til venstre til IR 32. Patruljer udsendes til konstatering af
fjendens placering.
8. 8. 1915: Opklaring fortsættes. Kl. 1230 blev 6. Kompanie skudt frem som forpostkompagni til den nordvestlige side af Rozpiucie. III. trækkes nærmere på. Opklaringen fastslår, at fjenden har rømmet linjen
Zaglubocze – 164 – Krasne. En forberedt fjendtlig stilling (som, skulle det senere vise sig, var overordentlig
stærkt udbygget) løber fra højderne nordfor Plesia Wola – nord Kolonie Zanowka – syd og sydvest Gorfka –
Orzechow – Stary – Bobryk – retning Aseinow-Stary.
9. 8. 1915: Fjenden skal presses tilbage til hovedstillingen. 103 Inf.Div ansvarsområde til højre med tilslutning til 2. GID Orzezhow-Nowy – syd vejen Zaglembokie – Bobryk (vejen inklusiv), venstre med tilslutning fil
Gruppe Falkenhayn 44 Inf.Div. Fremrykning kl. 0700 med tynde skyttelinjer, I. til højre, II. til venstre, III. som
reserve i anden linje, og når kl. 0910 den befalede linje Lomnica – Lejno – Zamlyniec og Orzechowiec. Fjenden
trænges tilbage overalt. Kl. 1315 ny fremrykning og kl. 17 er linjen Højde 167 – Højde 164 nået. Tab: 2 døde, 26
sårede. Opklaring af hovedstilling befales og gennemføres den 10. 8. 1915.
11. 8. 1915: Hovedstilling skal angribes efter blot to timers virkningsskydning med det tunge og med feltartilleri. Under denne beskydning skal infanteriet arbejde sig så langt frem, at det kan gennemfører en storm. Kl.
1230 når skyttelinjen fra I. og II. Bataillon åløbet foran hovedstillingen, overskrider denne og graver sig ned
250-350 meter foran fjenden. Den fjendtlige artilleriild (også tung artilleri) var denne dag så kraftig, som vi
ellers aldrig havde oplevet det fra russisk side. Da den stærke pigtrådshindring var ubeskadiget, kunne angrebet i
første omgang ikke føres videre. Heller ikke en ny artilleriforberedelse fra kl. 19-20 ødelagde hindringerne. Den
forreste linje gravede sig ned ved hindringen. Tab: 45 døde, 262 sårede. Hauptmann Bloch død, Hauptmann
Hollek hårdt såret. Leutnant Zeh, Bernardy, Offizierstellvertreter Schneider lettere såret.
12. 8. 1915: Kl. 0300 bliver det fastslået, at russerne, der indtil kl. 0230 havde skudt livlig, havde rømmet
stillingen. I. og II. besætter stillingen og udsender opklaring mod nord. Kl. 0530 fortsat fremrykning og kl. 0710
bliver vejen Sosnowice – Zedlanka nået. Kl. 1215 fortsat fremrykning. På højde med avlsgården nord for Bielka
under fjendtlig artilleriild. Fortsat fremrykning mod den af fjendtlig infanteri besatte Achin-Ost, der kl. 1800
indtages af I. Bataillon. Fjenden fastholder sine stillinger syd for vejen der forbinder Achnin-Ost og AchininVest. MGK og tre kompagnier af III. Bataillon indsættes. Kampen kommer til standsning. Kl. 2200 indsættes det
sidste kompagni fra III. mod Højde 160 syd for Ugnin i forbindelse til 2. Garde-Inf.Div. Tab: 8 døde, 68 sårede,
herunder Oberleutnant Schmitz (maveskud, der senere viser sig ufarlig), Hauptmann Dobbert, Lt. Wagner,
Offz.Stellv. Greifenhagen.
13. 8. 1915: Kl. 0400 melding om, at fjenden har rømmet sine stillinger. Kl. 0555 befaling fra division om
fortsat fremrykning. Efter reorganisering af enheder påbegyndes fremrykning. I. til venstre, III. til højre i første
linje, II. og MGK i anden. Indtil eftermiddag bliver Opole nået uden fjendtlig modstand. I Opole modtager regimentet nogen artilleriild. Det fastslås, at fjenden har sat sig fast i Rusily og skovkanten vest for landsbyen. Regimentet for ordre til alene at rykke frem over en bred front og indtage Rusily. II. indsættes mod skovstykke, I
og MGK mod Rusily. III. følger i første omgang som reserve bag I. Da fjenden yder hårdnakket modstand. må I.
Bataillon under angrebet mod Rusily lidt efter lidt forstærkes af III. Ved mørkefald bliver byen indtaget og besat.
Fra II. Bataillon, der tilsyneladende var kommet for langt til venstre, mangler enhver melding. I. og III. forbliver
om natten i dens stillinger med Regts.stab i vestkanten af landsbyen. Ingen tilslutning på nogen af fløjene. Under
angrebet falder Lt.d.R. Mitschke, mens Lt.d.R. Krüger og Bartels (John) såres.
14. 8. 1915: Kl. 0300, netop som divisionens befaling for dagen indløber, faldt meget kraftig infanteri- og artilleriild fra tre sider mod Rusily, straks fulgt op af et russisk angreb, der afvistes. Som det blev mere lyst viste
det sig, at Rusily bestod af to adskilte dele. Dette ikke var blevet erkendt om aftenen, var kun den sydligste del
blevet indtaget. Kort efter angrebet startede artilleristøtten, og Regiment Franz (Kaiser Franz Garde-GrenadierRegiment Nr.2) kom under fremrykning i kontakt til højre for RIR 116. Om eftermiddagen faldt særlig heftige
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infanteri- og artilleri ildoverfald, også med middeltunge kalibre. Infanteriangreb fulgte ikke. Kl. 19 blev II. Bataillon, der var kommet for langt mod vestre, trukket nærmere. To kompagnier blev underlagt venstre fløj af I.
Bataillon, mens to forblev i reserve i sydkanten af landsbyen. Regimentsstaben forlagde deres kommandostation
til vejen Opole – Rusily tæt syd for landsbyen. Blandt tabene var de sårede Lts.d.R. Görlitz og Neuss.
15. 8. 1915: Kl. 0300 indgår melding om, at fjenden var gået tilbage. Kl. 0745 fremrykning med divisionens
hovedstyrke over Wisznice – Rzeszczynka – Strasiewka til Wiski, og går kl. 1800 i bivuak nord for Wiski.
16. 8. 1915: Fortsat fremrykning med divisionens hovedstyrke. II. sendes ud på siden til DabrowicaWyczolky, mens den 39. ungarske Division ikke er nået på højde med os. Om eftermiddagen overtager hele
regimentet flankesikringen i Poloski. Efter at 39. ungarske Division nåede frem, blev bataljonerne trukket sammen i en bivuak i den sydlige udkant af Poloski.
17. 8. 1915: Regimentet forbliver i bivuak. Først om eftermiddagen blev II. som reserve for Regiment Franz
trukket frem. Generalstabsofficer ved vores gamle 25. Res.Div., Major v. Unruh, ankommer med melding om, at
103 Inf.Div. vil blive afløst af 25. Res.Div.
18. 8. 1915: Garde-divisionen og 103 Inf.Div. trækkes ud og skal følge venstre fløj af Armeen. Ved middagstid begynder afløsningen fra 25. Res.Div. Regimentet modtager 2 Jernkors I. Klasse og 75 II. Klasse. Afmarch
mod Perkowice.
19. 8. 1915: Hviledag.
20. 8. 1915: March over Glabanon – Hind til Janow. Undervejs blev vi overhalet af Garde-KavallerieDivision. Divisionen underlægges X. Res.Korps.
21. 8. 1915: Fremrykning. Bug overskrides om formiddagen via en krigsbro ved Bestüt Wyzoda. Regimentet
i beredskab i og vest for Kostaly, hvor der gås i hvil. I. bliver som flankesikring af 105. Res.Div. sendt til 1129
syd for Ogozodniki.
22. 8. 1915: Fjenden i en stærk stilling øst for Pulva-afsnittet. Brigaden indsættes i angreb: 116 til højre, 32
til venstre. Skillelinje vejgaffel syd for Højde 150 – 130 – nordligste hus i avlsgård Rudniki. Til højre Inf.Div.
105, til venstre 47. Res. Div. Brigaden slutter sig til 47. Res.Div. angreb. Regimentet indsætter III. til højre og II.
til venstre i forreste linje. Kl. 1520 bliver vejen Orla – Dubowoje overskredet over 150 meter under artilleri beskydning, hvorefter det graver sig ned. Kl. 1700 fortsat fremrykning og Pulva overskrides, men det lykkes ikke
at fjerne den fjendtlige pigtrådes hindring foran stillingen på den anden side floden. For at gøre det muligt at
indsætte artilleri, trækkes den forreste linje 2-300 meter tilbage i forhold til fjenden.
23. 8. 1915: Regimentet bliver i dens stillinger. 47. Res.Div. artilleriforberedelse skulle starte om eftermiddagen, men forsinkes.
24. 8. 1915: Fjenden falder tilbage kl. 0215 og hans stillinger besættes øjeblikkeligt, så bliver der rykket
frem til avlsgården Rudniki. I. returnerer til regimentet og placeres som reserve. Under den fortsatte fremrykning
erkendes fjendtlig skytter på Højde 171 – 178, som vores artilleri fordriver. Som de når frem til disse bakker,
modtages vores infanteri af artilleriild. Fjendtlige stillinger erkendes i vestkanten af skoven ved Gorki og nord
herfor, senere også mellem Bogary og den sydlige kant af Gorki skoven og sydøst for Morozoviac på sydsiden af
Luta. Regimentet sikre med I. og III. afsnittet Ogrodniki – sydkant Morozowiac – Højde 174 og går med stab, II.
og MGK i hvil i Morozowiac. Lt. Witzner sårets alvorligt.
25. 8. 1915: Tidligt kan vi til højre for os følge omkring fire russiske bataljoner under tilbagetrækning, beskudt af vores artilleriild. Regimentet rykker frem under svag infanteri- og artilleriild og når kl. 12 landevejen
Rudawiec – Troscianica. Den østlige bred af Lefna er besat af fjenden. Bataljonerne graver sig ned langs vejen,
langs skovkantgen øst for vejen og i Trosianica-Ost. Patruljer udsendes til opklaring af forterrænet og Lesna. Om
aftenen som næsten altid store brande hos fjenden. Regimentskommandøren beordres til brigaden, hvor Hr. brigadekommandør spørger i en munter tone: Ved De hvad der brænder? På det ligegyldige svar: »Det brænder jo
hver dag« kom det overraskende svar: »Brest-Litowsk«. Og videre. »Russerne vil kl. 23 falde tilbage. Vi skal
øjeblikkeligt følge efter. Hvordan De kommer over Lefna, der Deres problem«. Ved regimentet blev mulighederne for overgang af Lefna diskuteret med bataljonskommandørerne. Kort før kl. 23 kom der telefonisk underretning: »Russerne falder ikke tilbage kl. 23, men først kl. 0200 i morgen tidlig«.
26. 8. 1915: Den fjendtlige ild ophørte ganske rigtig kl. 0200. Russerne faldt tilbage. Overgangen over den
20 meter brede Lesna med dens sumpede bredder var meget vanskelig. Oblt. Trümper svømmede med nogle folk
over. Endeligt lykkedes det kl. 0530 med hjælp af havehegn at få etableret et spang. Regimentet begyndte øjeblikkeligt overgangen, hvilket varede 1½ time. De forreste elementer nåede kl. 8 frem til Olescowice, hvorfra de
kunne observerer de fjendtlige kolonners afmarch, udenfor infanteriildens rækkevidde. Artilleri var endnu ikke
nået frem. Regimentet sluttede op, rykkede frem til Widoml og bivuakerede med sikringer på bakkerne øst for
stedet.
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27. 8. 1915: Foran divisionen var der ingen fjender. Forfølgelsen fortsatte. RIR 116 med 4./Gren.z.Pferd og
II./FAR 205 som forspids startede kl. 0950 fremrykning fra vejkrydset nord for Piliszeze og skal i første omgang
over 175 – 184 – 181 – 175 – 162 sikre Hankowice. Øst for Højde 175 kom I. under artilleribeskydning. Den
rykkede frem gennem slugten nordøst for »e« i Indicze mod nordøst og foldede ud med front mod nordøst mod
det fjendtlige infanteri i den overfor liggende skovkant vest for 181 og den mod syd i retning af 184 buende
venstre fløj. Et batteri fra II/FAR 205 gik i stilling. II. blev indsat til venstre for I., mens III. dannede reserve. IR
32 rykkede frem til venstre med forbindelse til II. Russerne havde etableret en næsten raffineret flankering, og i
det kuperede og bevoksede uoverskuelige terræn, fik fremrykningen kun langsomt fremad, og gik ved 180-181
ved aftenstid i stå. Tab: 10 døde, 24 sårede, herunder Offizierstellvertreter Weber.
28. 8. 1915: Fjenden går tilbage kl. 0200 og kl. 4 fortsættes forfølgelsen. Kl. 10 kom regimentet under artilleri og infanteriild fra en fjendtlig stilling ved Højde 157 vest for Hankowica, der efter støtte fra II/FAR 205 indtages. II. tager 97 fanger. Ved vejen Hankowica – Smolinski gøres holdt. 5., 6. og 12 Kompanie indsættes til dækning af artilleriet. Senere fulgte regimentet i 3 linje i en bivuak syd for Zawiercze. 1 død og 6 sårede.
29. 8. 1915: Regimentet klargør på bivuak pladsen som divisions reserve. III. stilles til disposition for 71.
Regts.Stab, I. og II rykker med MGK kl. 13 1½ km til en bivuak ved kirkegården i Zawiercze. Tre sårede.
30. 8. 1915: Fjenden falder tilbage i løbet af natten. III. følger efter sammen med IR 71 gennem en skov, sat i
brand af fjenden. Kl. 0500 følger regimentet til godset Planta. Af RIR 116, 4./Grenadier zu Pferde, II/FAR 205,
Pi.Komp. 205 og en telefon dobbeltdeling opstilles Abteilung Radermacher, der for til opgave at gå frem over
avlsgård Punkt 150 – Avlsgård 1200 meter sydøst for Kletne – Czachiec – 163 – 100 meter nord for Czachier og
sætte sig i besiddelse af Højde 163 og godset Czachiec. Divisionsartilleriet går i stilling mellem godset Planta og
Hozi-Brod, for herfra at kunne støtte fremrykningen. Opgaven gennemføres uden at møde nævneværdig modstand. I. og II. sikre med forposter i Muchawiec afsnittet med tilslutning til højre til Garde-Div, og til venstre til
19. Inf.Div. Hovedstyrken forbliver i Czachiec.
31. 8. 1915: Forfølgelsen fortsætter selvom det giver mange problemer og genforsyningen er meget vanskelig. Det sumpede Muchawiec-afsnit passeres ad en krigsbro og godset Linowa nået. Befaling indløber til at indstillefremrykningen. Stillingsbyggeri ved godset. III. bliver som forpost bataljon trukket frem i linjen avlsgård
Dombrowo-Olszany – i højde med avlsgård Zabilien. Fjenden langs hele fronten. I. og II. skanser. Om aftenen
kommer regimentsstab, I., II. og MGK i kvarter i gods Linowa, hvor russerne sågar har ødelagt børnenes legetøj.
Sendt på aftenen ordre til fortsat forfølgelse. IR 32 med 4/Grenadier z.Fuss, et batteri og en deling fra PionierKomp 205 sendes frem til Winiec, for her at holde overgangen åben for divisionen.
1. 9. 1915: Med II/FAR 205 iværksætter regimentet kl. 0600 fremrykning som forspids for divisionen, og
skal over Winiec rykke frem mod Sielec. I skovkanten syd for Højde 178 kom den fremredne fører for forspidsen under artilleribeskydning, og stødte længere fremme på staben af IR 32. Der havde ikke være muligt for IR
32 at sikre overgangen over sumpafsnittet ved Winiec. Forspidsen standsede op, hovedstyrken sluttede op, artilleriet indsættes. II. får til opgave over Repichy langs banedæmningen at rykke frem mod Pawlowicze, men kan
kun trænge lidt frem. Det lykkes ikke at sikre overgangen, da en omgåelse ikke er mulig på grund af det sumpede terræn. Om aftenen bivuak i den vestlige kant a skoven vest for Repichy. 3 døde, 6 sårede.
2. 9. 1915: Fjenden er gået tilbage. I., III./RIR 116, 4/Gren. z.Pf. , II/FAR 205 forspids i fremrykning gennem
flaskehalsen ved Winiec i retning af Sielec. Ved Lakomir tvang fjenden til udfoldning mod den besatte Worozbity. Et batteri fra forspidsen indsættes. På grund af den lange forfølgelse er artilleriets heste så nedslidte, at den
ellers så hjælpsomme fører for artilleriet kun meget nødig går i stilling. Fjenden, bestående af afsiddet kavaleri,
fordrives af artilleriilden og fremrykningen kunne fortsættes og en russisk infanteri stilling ved 105 syd for
Sielec gods erobres, 18 fanger taget og den tilbagerykkende fjenden taget under infanteri, MG og artilleriild.
Fjenden går tilbage over Zasiolda. II. var fulgt som sidedækning og nåede ved Worozbity tilbage til regimentet.
Kl. 1230 blev den delvis brændende Sielec nået. I. og III. sikrede Zasiolda-afsnittet som forposter. Herunder
faldt Lt. d. Ldw. Kagermann, der først dagen før var returneret fra Berlin, hvor han som fører for et kommando,
havde bragt regimentsfanen. Regt-Stab, II. og MGK gik i kvarter i den nordlige del af Sielec.
3. 9. 1915: Sammen med 105. Inf.Div forlader divisionen X. Res.Armekorps. Divisionen afløses af 19.
Inf.Div. Efter afløsning og en heftig russisk artilleribeskydning over Sielec, går regimentet i kvarter i Czermiczne.
4. – 8. 9. 1915: Fortsættelse af fredsmæssig march mod vest. Den 8. indkvarterer regimentsstab og MGK i
Bachorze, I. i Poplawy, II. Ruska, III. Kotylany.
9. – 15. 9. 1915: Hvil. Ankomst af personelerstatninger af officerer og mandskab, herunder Rittmeister Müller, som overtager kommandoen over 7. Kompanie.
16. 9. 1915: March til Mordy, hvor stab, I., II. og MGK indkvarterer. III. i Vojnow.

34

35

36
17. – 19. 9. 1915: Hviledage. Officerer fra vores gamle 25. Res.Div. på besøg i Mordy.
19. 9. 1915: March til banegården i Primorby. Banetransport herfra.
20. 9. 1915: Aflusning på banegården Strabom. Transport over Oderberg – Marchegg – Budapest – Arab –
Temesvar (her befaling) – Werschetz – udlosning i Krasjeszeni den 23. 9. March over Fehertemplon (Weisskirke, her divisions og brigadekvarter) til: I. og MGK Mikloshaza, II. Rusholez, Regts-Stab og III. Körted. Kvartererne gennemgåen de gode, indbyggerne venlige, skønt område, dejligt, varmt vejr. En behageligt modsætning til
det øde, ikke særlig rene Rusland og de sidste ugers anstrengelser under den aldrig ophørende forfølgelse, de
evige marcher og træfninger, den middelmådige forplejning på grund af vanskeligheder med genforsyningen, der
på grund af de dårlige jernbaneforbindelser, dårligt kunne følge med. Der fulgte nu nogle dage, der foruden den
nødvendige ro for mandskab og heste, bød på hvileløs arbejde, der mindede om mobiliseringstiden. Der ankom
erstatninger af officerer, underofficerer og mandskab, beklædning og udrustning. I stedet for vores vogne, der
allerede var for tunge i forhold til de polske og russiske veje, blev der af de lokale myndigheder stillet andre,
lettere, lokale vogne til disposition, og regimentet blev, som allerede om sommeren i Ungarn, efter østrigsk mønster udrustet med pakdyr og fører for disse. Herudover blev underlagt:
Til I. Bataillon: Gebirgs-Minenwerfer-Abteilung 303 i Felsövarany
Til II. Bataillon: Gebirgs-MG-Abteilung 324 i Barazliget
Gebirgs-Minenwerfer-Abteilung 304 i Felsövarany
Til III. Bataillon: Gebirgs-MG-Abteilung 325 i Kusicz.
Hermed disponerede alle bataljoner over maskingeværer. I kompagnier og bataljoner gennemførtes øvelser
med de tildelte enheder. Regimentet var til krig i bjergene blevet bedre udrustet med læderforstærkede bukser og
kraftigere, sømbeslåede støvler, og det var efterhånden klart for alle, at det gik mod Serbien. Imidlertid lå imellem den her op til 1200 meter brede Donau, og bag den, som det fremgik af luftfoto, Gorica højderne med et utal
af stillinger (det højeste sted 300 meter over Donau), et mindre bjerg, der ville gøre et angreb over Donau vanskelig.
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Fra Donau til Amselfeld
I en sejrrig fremadskridende offensiv trak den tysk-østrigske hær mellem Lokavica og Mlava ind i det indre
Serbien, mens den bulgarske hær i heftige kampe kæmpede langs Timoks bredder. På dette tidspunkt har man
vel i det serbiske hovedkvarter have truffet den tunge beslutning, ikke at gå til modangreb. Selv hvis den var
lykkedes, ville den kun bringe en delvis succes, men imidlertid samtidig risikoen for at blive afskåret fra alle
bagudgående forbindelser. Under muligst skåning af egne kræfter ville man kun nødtvunget og skridt for skridt,
opgive hjemlig jord, og skade fjenden mest mulig. Landet og dets indbyggere skulle herunder hjælpe til. De
allierede ville sikkert med tiden ankomme, og ved fælles indsats ville det så lykkes at blive herrer over de indtrængte. Sådan må håbet have været på tidspunktet hos den øverste serbiske hærledelse, og alle udsagn fra fanger
og erobrede befalinger bekræftede også denne formodning.
Hos Feltmarskal Mackensens overkommando, der ud over den tysk-østrigske Armee også havde en bulgarsk
underlagt, var man sig bevist, at dette felttog hovedsageligt kom an på hurtighed. Hver enkelt troppeenhed måtte
være overbevist om, at kun en hensynsløs fremrykning i den engang fastsatte retning, ville bringe den sikre succes med sig. Angrebet fra forskellige retninger måtte serberne ikke komme til ro. Som tapre krigere måtte han vil
anses for ligeværdig, men i hurtig handling var han forbundsmagterne underlegen.
På den måde skulle Peter d. I hær nedkæmpes af en magt, hvori alle fra Feldmarschall ned til den enkle musketer var klippefast overbevist om sejren.
Man var ved overkommandoen af den overbevisning, at fjenden efter fuldstændig var være overrasket af Save-Donau overgangen, først længere tilbage mellem Lazarevac og Petrovac ville yde stærkere modstand. Terrænets form og indsættelsen af stærke kræfter langs hele fronten – der stod lidt efter lidt over 100.000 serbere overfor de tysk-østrigske tropper i kamp – sandsynliggjorde denne formodning. Det måtte ligeledes være i serbernes
interesse at bringe den langsomt fremrykkende fjendtlige valse til standsning og dermed beskytte byen Kragujevac, hovedkilden til forsyninger med krigsmateriel af enhver art. Selv hvis det ikke på sigt ville være muligt at
fastholde denne, måtte der vindes tid til at bringe de her oplagte skatte længere tilbage. Allerede flyvernes besøg,
der med forkærlighed lagde deres bombehilsener over arsenaler og magasiner i Kragujevac, havde medført smertelige skader. Det ville imidlertid var et uerstatteligt tab at overlade til fjenden den by, hvor statens eneste våbenog ammunitionsfabrikker lå. Efterfølgende ville tilførelsen af krigsmateriel kun kunne ske via Montenegro og
Albanien.
Modstand på begge sider af Morava og længere mod vest indtil Lubacowka syntes desto mere at have udsigt
til succes, da den kun kunne rammes frontalt. Endnu beskyttede den 1000 meter eller højre bjergkæde mod bulgarerne, og det uvejsomme terræn langs Mlava beskyttede mod en hurtig omgåelse af fløjen. Her arbejdede sig
hine tropper, der allerede i kampene om Anatema-højderne havde vundet laurbær, sig kun langsomt fremad. Men
da serberne samtidig havde erkendt, at de tyske tropper på venstre fløj var svage, synes truslen om en offensiv
fra sydøstlige retning mere sandsynlig. Med overvældende kraft kastede han bataljon efter bataljon ind mod
hærens fløj. Under bitre kampe drejede det sig her om at holde stand mod overmagten, og igen at kaste fjenden
ud, hvor han var trængt ind i de nødtørftigt etablerede stillinger. Kampen rasede i flere dage. Imidlertid fik dette
ikke føringen til at vakle i den engang trufne beslutning. Med fast tillid til mod og standhaftighed hos deres i
kamp stående kammerater, stræbte tropperne på begge sider af Morova mod deres mål, besjælet af viljen til sejr.
Gennem denne fremrykning i den engang fastsatte retning, standsedes det fjendtlige fremstød, der formentlig var
iværksat for at trække stærke styrke til sig, og derigennem bringe den samlede offensiv til standsning. Lidt efter
lidt kunne det frontale angreb heller ikke længere standses. Den stilling, man havde håbet på at kunne holde,
kunne ikke standse en fjende, hvis styrke man på forhånd ikke havde kendt. En forstærkning af stillingen kunne
imidlertid ikke længere komme på tale. De tysk-østrigske enheder var lige i hælene. Vejen til Kragujevac var
åben.
Jo længere vore tropper trængte ind i Serbien, jo mere ufremkommelig blev vejene, og større blev afsavnene.
Kunne man i Morava dalen endnu tale om mangelfulde veje i en europæiske mening af ordet, manglede der
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længere øst og vest herfor enhver begreb af veje, som tropperne kunne anvende under fremrykningen. Med hele
sit træn var man anvist til mudrede, på steder dybe hulveje uden nogen form for underlag. Strækninger, der på
sletterne ville kræve nogle få timer, måtte overvindes i dags lange, besværlige marcher. Der kunne slet ikke blive
tale om en regelmæssig genforsyning. Det eneste, der kunne bringes frem, var ammunition. Jern gik forud for
mad. Med op til ti heste og hjælp fra hele kompagnier af soldater, kunne enkelte kanoner bringes i stilling. Mange gode dyr, der kort forinden havde klare sig godt på gode veje i vest eller øst, faldt her som offer for udmattelse på de mudrede og opkørte veje. Foder til hestene var for længst holdt op med at komme frem; men skulle
være glad, hvis blot der til menneskerne kunne skaffes fødevarer nok. Her og der kunne landet sørge for forplejning. Selvom den serbiske regering havde organiseret, at den store kvægbestand blev transporteret til landets
indre, var der dog mange stykker kvæg, der vandrede ind i feltkøkkenerne, eksempelvis drev det kraftige snevejr
i bjergene ofte kvæg i armene på de feltgrå. Uden at mukke afleverede indbyggerne deres sidste til sejrherrerne,
for så bønfaldende at bede disse bevarer dem fra hungerdøden. Det serbiske folks formodede luskede indstilling
var blevet en myte. Ganske vist havde enkelte indbyggere forsøgt at etablerer et baghold; de havde sonet deres
forbrydelse. Imidlertid bar de tilbageblevne generelt deres skæbne med værdighed. De serbere, soldat eller ikke
soldat, i ærlig kamp var faldet i hænderne på deres modstandere, blev behandlet som det passer sig for dem, der
for deres fædreland ser døden i øjnene.
Den 1. november kl. 0430 blev byen Kragujevac af en parlamentær overgivet til en deling fra 7. Kompanie,
RIR 83 ved Petrovada værtshuset. Byrådet havde på eget initiativ den 27. 10. enstemmig vedtaget at åbne byens
porte uden modstand til forbundstropperne i tilliden til sejrherrernes menneskelighed, og for at redde de flere
tusinde af børn, kvinder og ældre for krigens rædsler. Af og til kom det til et kort sammenstød med tilbageblevne
røverbander, men derudover forblev byen rolig som i løbet af morgenen infanteriets hoved masse passerede
igennem mod de højder over byen, serberne stadig fastholdt. Også herfra faldt serberne tilbage uden større modstand. Derimod kostede det til yderst heftige kampe for at presse fjenden ud af de godt udbyggede stillinger på
højderne ved Bagrdan.
Med den tysk-østrigske fremrykning på begge sider af Kragujevac var der heller ikke længere muligt for serberne i det lange løb at fastholde Timok. De godt udbyggede befæstninger ved Knjacevac og Zajecar, foran
hvilke der løb en rivende flod, havde for de tapre bulgarer spærret indrykning på serbisk område på dette sted
for. Nu truet i ryggen måtte serberne hele tiden give terræn til den fremstormende fjendtlige nabo. I fortrolighed
med bjerge rykkede de frem mod deres kammerater, der nærmede sig gennem den vestlige Morava dal. Endnu
var fjendens magt ikke brudt og endnu var der ikke tegn på opløsning. Ganske vist bragt hver dage alle former
for fanger, der sultne og udmattede anså deres egen sag for tabt. Men endnu var den serbiske hovedstyrke fast i
hænderne på dens førere. Måske var der mulighed for succes af et udbrud over Prestina og Skoplje, dækket af en
kæmpede skare langs den østlige Morava. Man kunne ikke forvente at en arme, der immer hen stadig talte over
100.000 mand og størstedelen af dets artilleri, ville opgive kampen, hvor i mellemtiden kun svage bulgarske
kræfter blokerede for vejen til forbundsfæller. Det drejede sig derfor for de tre angribende lande, der ved Parfacin havde nået hinanden, hensynsløst at blive i nakken på fjenden. Gennem bulgarernes forbindelse til den
tyske venstre fløj var også Feldmarschall Mackensens indflydelse sikret. Mens tidligere forbindelsen til General
Bogadieffs armee kun kunne ske gennem vejafhængig telegrafforbindelser eller med dristige flyvere i de forblæste bjergdale, var der nu sikret en direkte forbindelse.
Skulder ved skulder på en fælles front fra grænsen til Montenegros til Timok, pressede de tre hære nu fjenden
foran sig mod syd. Kongen a de sorte bjerge syntes ikke at ville indlade sig på eventyr. Langs den vestlige Morava kom de til forbitrede kampe. I de nordlige og sydlige højder langs den brede floddal kunne man tale om
heltemodige ofre, bragt af tyske og østrigere i trofast våbenbroderskab. Hine sejrrige kampe med I./203 mod 12
gange overlegenhed langs vejen Kragujevac – Kraljevo forbliver uforglemmelige. Fire kanoner, 1300 geværer og
serbernes tilbagetrækning var den velfortjente løn. De østrig-ungarske tropper er tæt forbundet med stedet Cacak
og overgangen ved Trstenik. Vore egne enheders andel vil senere blive gengivet med det, der her blev ydet af
mod og heltegerninger. Hvor serberne blev nået, satte de sig fortvivlet til modstand. Men hvad der hidtil havde
været opnået gennem en mønstergyldig føring, var her mislykkedes. Bagtroppe var løbet over ende, armeens
hjerte brudt. Ved Morava dalen havde forbundsfællerne sat den lås i, der skulle blive serbernes undergang. Alene
tilfældet ved Kraljevo og Krasevac viste, hvilken forvirring og trængsel, der må have hersket ved broer og indladesteder. Igen og igen forsøgte tungt lastede jernbanetog med krigsmateriel af enhver art, at forlade banegården i
Kraljevo. Spærreild fra nogle enkelte tunge tyske pjecer blokerede trafikken. Fra time til time øgedes antallet af
fanger, over 200 stykker artilleri af enhver kaliber blev erobret. Begyndelsen på ende syntes at være indløbet.
For den serbiske hærledelse kunne der ikke længere komme troppeforskydninger på tale. Det var fjenden der
fastlagde tilbagetræknings retningen. I Kopaonik, den mest øde del af Serbien, flygtede den fjendtlige hær mod
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syd og sydvest. Det drejede sig om at redde, hvad redde kunne. Bulgarernes uopholdelige fremtrængende fra
østlige Morava gjorde sig allerede skæbnesvanger mærkbar. Katastrofen truede. Så kastede sig vest for Leskovac
fire serbiske divisioner, under personlig ledelse af deres konge, sig mod den forhadte forfølger og rystede ham af
for en tid. Den 13. november meldte fly om afmarch af en 10 km lang infanterikolonne mod Kursumlija. Fjenden
havde undgået omringelsen.
En yderligere forfølgelse af serberne med hele den hidtidige kraft, var unødvendig, ikke mindst da der ikke
længere regnedes med modstand af større omfang. Bortset fra dette, stødte fremskaffelsen af ammunition og
forplejning under den hurtige fremrykning og de trøstløse vejrforhold, i den grad på vanskeligheder, at de disponible fremføringsmidler ikke rækkede til blot det mest nødvendige at fremskaffe. Hvad der tidligere var tilstrækkeligt til at forsyne et korps, rækkede nu dårligt til brigade. Kolonner kunne kun i sjældne tilfælde anvendes;
primært var man henvist til anvendelsen af pakdyr. Alligevel kunne man ikke lette presset. Det var brandenburger, bayrer, thüringer og preusser, der sammen med deres forbundsfæller, kæmpede sig frem gennem den sidste
del af det gamle Serbien, som selv reserver af den fjendtlige hær ikke billig gav fra sig. Meget hård modstand
måtte nedkæmpes. Mange gange måtte et angreb følges af et andet og måske et tredje før en højde eller et afsnit
kunne kaldes for erobret. Tegn på opløsning øgedes. Hver dag kom flere fanger. Klædt i civil gik man i massevis
over til fjenden. Hundreder af fjendtlige sårede, kun nødtørftigt behandlet, blev taget i varsom pleje. Tyske og
østrigske fanger blev befriet af deres brødre.
Som i anden halvdel af november den sidste serbiske soldat overskred grænsen til sit hjemland, og dermed
ikke længere var på hjemlig grund, brød den sidste modstand sammen. Fra indbyggerne i Nyserbien, der kun
tvunget havde båret de hidtidige besidders åg, kunne man næppe forvente noget godt. Med fjenden lige i hælene,
de indfødte i baghold og under afsavn af enhver art, trak ruinerne af den serbiske hær sig tilbage over hine Amselfeld 1), der allerede tidligere havde ført til undergang. Ved Pristina og Mitrovica var serbernes magt blevet
brudt, mordet i Sarajevo blodigt hævnet.
Sejrens pris var det tidligere kongedømme, langt over 150.000 fanger og mere end 500 kanoner. Men også
mange af vore, der gav sit alt til denne sejr i trofast opfyldelse af pligten, ligger i dag i fremmed jord. Frem for
alle skylder fædrelandet tak til hine helte for det sejrrige felttog
Med dette overblik, tilbage til Reserve-Infanterie-Regiment 116:
6. 10. 1915: Brigade- og regimentskommandør opklarer mulighederne for at sætte over Donau. Af hensyn til
flyene, sneg vi os med største forsigtighed rem til bredden. På den anden side var alt roligt, og selv i kikkert
kunne man intet se. Det var ikke nødvendigt med forsigtighed. I Pussta og mellem bjergene var 15 tyske batterier
sat i stilling, der om eftermiddagen begyndte ildforberedelsen. Kanten af floden, skråninger med den gamle borg
kam og den øverste bjergkam blev lagt under ild. Derover var der intet der rørte sig. Kl. 16 satte to både med
frivillige fra 71 og pionererne, over. De nåede uhindret den anden side. Fjenden havde åbenbart afholdt sig fra
at forsvarer floden.
7. 10. 1915: Overgangen over Donau skulle for 101 Inf.Div. ske ved Bazias, med 103. Inf.Div ved Palank og
med 105. Inf.Div. ved Dunabombe-Temeschiet. 103. skulle begynde, besætte Gorica højderne og herigennem
lette de øvrige divisioners overgang. Straks efter midnat blev der sat i værk fra Körted mod Palank, og regimentet forberedte sig til på overgangen. Også A.O.K. 11 placerede kommandostationen på en højde tæt på floden
ved Palank for at få bedst mulige overblik. Herfra fulgtes overgangen af Feldmarschall v. Mackensen, General v.
Gallwitz og den kommanderende general for X. Res.Armekorps, Rosch, men gik hurtigt omkring udenfor kommandostationen. IR 71 begynder overgangen på færger dannet af to pontoner forbundet med to bjælker og et dæk
af træ, der blev roet over. I forbindelse hermed blev der åbnet en kraftig artilleriild, også med tunge kalibre, mod
Gorcia højderne og landsbyen Ram, kun besvaret med nogle få shrapnels. Den fjendtlige ild hørte hurtigt op som
de oversatte dele af IR 71 fordrev besætningen fra Ram, erobrede de to (eneste) fjendtlige kanoner og 17 mand –
en slags landstormssoldater, usle skikkelser, til fange. Fangerne fortalte, at der kun havde været indsat nogle få
kompagnier; man havde med en flodbredde på 1200 meter ikke forventet en overgang her. Overgangen skete
derfor langt hurtigere, end man havde forventet. IR 71 blev fulgt af IR 32 og denne igen af RIR 116. Regimentsstaben landede kl. 1053 i Serbien, fulgt af III., II. og I. og så af bjergartilleri. Stab, III. og II. besteg straks Gorica
højderne, hvor bataljonerne gravede sig ned. I. Batl. forblev som reserve ved floden. IR 32 gik videre frem mod
de tilsyneladende af fjenden besatte Anatema-højder, og gravede sig ned i linjen Ram – Gorica højder – toldbygning. IR 71 forblev ved Ram. 101. Inf.Div. satte over Donau til venstre for os. Om eftermiddagen landede to gra1)

Kosovo - »Solsorte sletten«, berømt for et voldsomt slag mellem serbere og tyrkere 1389, der stadig af det nationalistiske
Serbien højtideligholdes.
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nater af middeltung kaliber fra Anatema-højderne mod ovre stillingen. Natten blev tilbragt i stillingerne. Der
blev øjeblikkeligt påbegyndt etableringen af en krigsbro til artilleri og forsyningskolonner. De næste dage blev
dette arbejdet stærkt forsinket på grund af den indsatte kraftige vind, der lokalt kaldtes Kossava.
08. 10. 1915: Kl. 1100 marcherer regimentet fra Gorica højderne til Ram, for her at virke som reserve for IR
71 fortsatte fremrykning. Bivuak i silende regn langs Donau, men stemningen kom, som Gefreiter Regensburger
fra Regimentsstaben med en dejlig stemme sag Löwesche sangen »Prinz Eugen« - også selvom natten i den
silende regn ikke var så munter og sangens skønjomfruer desværre helt savnedes.
9. 10. 1915: Lipar højderne og Recica skal erobres. RIR 116 skal rykke frem vest for vejen Ram – Recica bag
højre fløj af IR 71. II. rykker frem til den sydlige udkant af Ram og I. og III. til den nordlige. Senere fremrykning
til dalsænkningen 2 km nord for Recica. Kl. 1415 modtager regimentet befaling til at indtage den af fjenden
besatte Recica og fortsætte angrebet til Klicevac. I. Batl. forbliver til disposition for brigaden. Med II. til højre og
III. til venstre iværksættes angrebet på Recica under fjendtlig shrapnel beskydning. Kl. 1530 er Recica på vore
hænder. Fremrykningen fortsætter mod Klicevac, som kl. 1700 er indtaget. En højde lige øst for stedet er stadig
på fjendens hænder. II. Sikre mod Donau, sydøst og syd, III. sikre mod øst. I./71 underlægges regimentet og
placeres med regimentets stab i Klicevac. Byen ligger fortsat under fjendtlig infanteri- og artilleribeskydning.
10. 10. 1915: Fjenden på højde tæt øst for stedet fordrives med MG-ild og ild fra byens tagluger og besættes
af II. og III. Batl. Da det meldes om fjendtlig fremrykning mod byen, befaler brigaden alarmberedskab. Der
kommer imidlertid ingen fjender.
11. 10. 1915: Regimentet forbliver i Klicevac, da yderligere fremrykning afventer artilleriets overgang af
Donau.
12. 10. 1915: Kl. 0300 befaling. Regimentet skal med to batterier fra FAR 205 og halvafdeling Hasper fra det
tunge artilleri kl. 0500 rykke frem mod Kurjace. Da artilleriet på så kort tid ikke kan nå frem, blev der først
iværksat kl. 0700. Kl. 0945 er Kurjace nået uden at møde modstand. Under dækning af regimentet går artilleriet
i stilling vest og sydøst for Kurjace, for herfra at kunne beskytte fjendtlige stillinger, der er i mellemtiden er
konstateret ved Magilovac-Sirakovo. Regimentet rykkede herefter frem og graver sig ned under beskydning med
skrapnells på højderne nordøst for Sirakovo. Da det til gennemførelse af et angreb, er blevet for sent på dagen,
indsættes I. til venstre med forbindelse til IR 32. Den meget præcist ledede fjendtlige artilleriild fortsætter.
13. 10. 1915: Efter artilleriforberedelse skal IR 71 indtage Beranje, mens RIR 116 med tilslutning til IR 71
sikre Siracovo og kreten nordøst for stedet. Kort efter iværksættelsen af ild fra det tunge artilleri kan man observerer enkelte serbere forlade deres stillinger bagud. Der blev øjeblikkeligt rykket frem. II. og III. indtager efter
forbitrede huskampe Beranje, mens I. sikrede Giracovo da IR 71 var kommet for langt til højre og havde sikret
Kassibol. Den fjendtlige artilleri var endnu engang meget dygtigt ledet. Regimentet sikrede herefter linjen højder
syd for Beranje – sydspids Siracovo-højder – nordvestlig Siracovo med forbindelse til IR 32. Senere opnår IR 71
forbindelse til højre. Tab: Lts. Sanner og Mesert og 16 mand død, Lts. Feutrine, Schneider, Schaum, Vollmer,
Weiss, Willecke, Stautz, Gehnicken og 79 mand såret.
14. 10. 1915: Efter afløsning med IR 71 mellem Beranaje og Siracovo, sikre regimentet nu fra sydspids Siraacovo til skillelinje til IR 32 øst for Magilovac, der øst for Magilovac har tilslutning til 101. Inf.Div. (IR 45).
Kl. 0700 sender regimentet to kompagnier fra I. med to maskingeværer, 10 ryttere og 1 feltkanon over Lipovac –
Højde 250 til Pecanica. Om eftermiddagen fulgte resten af I. Regimentsstab, II og III går i kvarter i Siracovo.
Lt.d.R. Wittkop og 10 ryttere fra Gren.Regt. zu Pferd underlægges regimentsstaben. Blandt disse var en gammel
Sergeant, der ved starten på mobiliseringen, trods sin fremskredne alder, frivilligt var rykket i felten med sit
gamle regiment. Under de serbiske felttog ydede han regimentet væsentlige tjenester, da han både i nat og i tåge,
og uden kort, altid med sikkerhed fandt de steder, hvortil han var sendt. Kossava-blæsten blev hele tiden stærkere, så ingen trafik over Donau allerede i to dage havde været mulig. Enhederne led imidlertid ikke under mangel
på forplejning, da området tæt på Donau var meget frugtbar, og det var muligt at leve af landet. Især var der en
overflod af svin.
15. 10. 1915: Kl. 1100 tilgik befaling til at rykke frem mod Mala-Gradiste og Ljubinje, efterfølgende at sikre
højderne syd for Mala-Gradiste over Højde 214 – Garevo, og sikre forbindelsen til naboenhederne. Iværksættelse
kl. 1230 i storm og kold regn over de nøgne højder. I. sluttede sig til i Pecanica. Kl. 17 er de befalede stillinger
indtaget og 3 ganger taget. Tilslutning til naboenheder ikke mulig. I. besætter østlige, II. vestlige højder. Regimentsstab og III. i kvarter i Mala-Gradiste.
16. 10. 1915: Om formiddagen gik 6 tyske og 2 østrigske haubitser batterier i stilling. III. blev klargjort i
slugten 2 km sydvest for Mala-Gradiste. Kl. 1430 begyndte regimentets fremrykning mod Zabrega, igen under
meget præcist ledet serbisk artilleri. IR 71 er endnu ikke gået frem og også forbindelsen til 101. Inf.Div. mangler. Artilleriet under Major Abels, der ofte fortræffeligt var støttet os, virker meget fint. Enkelte serbere forlader
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deres stillinger. Regimentet opnår gode resultater. Under den fortsatte fremrykning, rømmer serberne deres stillinger og regimentet forfølger over Zabrega, sikre syd for stedet og fremskyder feltvagter på Højde 220 og Højde
270. 31 fanger tages. Tab: 4 døde, 18 sårede. IR 71 og 101. Inf.Div. opnår under fremrykningen tilslutning. I/32
underlægges regimentet og går i kvartil i Mala-Gradiste.
17. 10. 1915: Kl. 0900 fortsættes fremrykningen med III til højre, II. i midten og I. til venstre. I/32 i anden
linje. den fjendtlige artilleri er meget aktiv og opmærksom, og især regimentsstaben blev betænkt, hvor det imidlertid kun gik ud over regimentsadjudantens stok. Højde 183 og nordkanten af Vocevac nås, hvor der på ordre
fra brigaden bliver standset op. Da IR 71 endnu ikke er nået frem da fjenden fortsat yder modstand foran dens
front, må III. trække sin højre fløj tilbage. Major Grussdorf såres i skulderen af shrapnelkugler. Kommandoen
over II. overtages af Rittmeister Müller, der kl. 1745 sikre Bocevac. Tb: Lt. Gnilkowski og 8 mand død, Hauptmann Zahn, Lt. Holke, Feldw.Lt. Wundt og 64 mand såret.
18. 10. 1915: Regimentet fortsætter fremrykningen. I., II. og III. i første linje, I/32 i anden bag midten. Under
livlig ild fra infanteri og artilleri vindes efterhånden Højde 192. Divisionen står nu foran en gennemgående,
højere liggende fjendtlig stilling, der danner den vigtigste del af Branjevac. Det befales at udsætte det generelle
angreb til næste dag. Dog skal der, hvor der er fordele herved, gribes til. Hen under aften lykkes det III. at tage
og besætte Kula. Yderligere dele af regimentet og staben følger hertil. Ved mørkefald bestiger Rittmeister Müller
i et dristigt angreb Vranjevac med II., kaster fjenden ud og sætter sig fast. Af regimentet forstærkes bataljonen
med to kompagnier fra I. og to fra III, samt alle MG. I løbet af natten følger tre kraftige angreb fra fjenden side
med håndgranater og artilleristøtte. Vranjevac forbliver på vore hænder. 8. Komp., der mistede sin fører, Lt.
Ahmeis, på grund af et skud i brystet, trænges lidt tilbage og mister 1 MG. Som det konstateres ved daggry,
havde fjenden efterladt mange døde foran stillingen. Regimentets tab: Lts. Steiber og Kugel (regimentsadjudantens yngre bror) og 9 mand død, Lts. Ahmels, Ohlweiler (begge hårdt), Krämer, Böttcher og 67 mand såret. 13
mand savnedes. I divisionsbefalingen den 18. 10. 1915 kl. 2330 stod: »Jeg takker Regt. 116 for dens beslutsomme fremrykning, der til erobring af Bjerg 289 førte, og som kan få en særlig betydning for hele armeens angreb«.
Succesen skyldes hovedsageligt Rittmeister Müller.
19. 10. 1915: Divisionen fortsætter angrebet på Rasanac for at lette naboenhedernes fremrykning. I første
omgang kunne fjenden ikke observeres fra Højde 289, men alligevel lå stedet under kraftig artilleribeskydning
der indledningsvis umuliggjorde yderligere fremrykning. Senere blev der rykket frem i to linjer, første linje til
højre III, til venstre I., anden linje højre II, venstre I/32. Fremrykningen skete i starten kun langsomt, da 101
Inf.Div. til venstre for I. endnu ikke var på plads, og I. derfor lå under flankerende beskydning. 101. Inf.Div
senere tilsynekomst lettede betydeligt på fremrykningen. Højde 194 og 300 blev nået og regimentet gravede sig
ned her med tre bataljoner i linjen. Tab: 10 døde, såret major Westphalen, Lt. Lösenbeck og 55 mand. Major d.R.
Westphalen blev om formiddagen såret af en shrapnelkugle i overlåret ved Branjevac. Selvom såret ikke var
videre alvorlig, stødte der under det lange sygeleje lungebetændelse til, af hvilken han døde natten fra 2./3. januar 1916. Major Westphalen, der i fredstid som leder af Hamburgs brandvæsen var højt skattet, var for os alle et
lysende forbillede med sin fysiske og åndelige friskhed i en alder af 64 år. Han bar med lethed alle afsavn og
anstrengelser, var en fortræffelig fører for sin bataljon, og sørgede som en far for sine undergivne. Hans minde
vil, for alle der kendte ham, forblive med ære i tankerne. Kommandoen over III. overtog Hauptmann Köpke fra
IR 71.
20. 10. 1915: Fjenden foran divisionen står i linjen Højde 144 – 228 – 194. Angrebet fortsætter i retning
Rasanac – Starcevo. Regimentet for tildelt to bjergkanon-batterier, under hvis støtteild det langsomt arbejder sig
frem, i første linje II. til højre, III. i midten og I/32 til venstre og med I. i reserve bag midten. Kl. 11 trænges
fjenden tilbage fra Højde 228 og om eftermiddagen nås Starcevo og Højde 230 syd for byen. Forreste linje bliver
Kulina - Højde 230. Fjenden fastholder tilsyneladende Visoka højderne med større styrker, og generer os meget
herfra med to kanoner, hvis placering vi ikke kan finde. Senere blev den fjendtlige ild så omfattende, at man
forventede et angreb, som imidlertid ikke kom. IR 71 måtte afvise to fjendtlige angreb. Tab: 5 døde, Leutnant v.
Strzemnieczny og 40 mand såres.
21. 10. 1915: Trods artilleriforberedelse lykkedes yderligere fremrykning mod de fjendtlige stillinger ikke.
Fjendens to fremskudte kanoner er endnu ikke fundet og generer os meget. Et angreb i dag aflyses. I. stilles den
hårdt trængte 101. Inf.Div. til disposition. 5 døde, 26 sårede.
22. 10. 1915: Situation uændret, 3 døde, 25 sårede.
23. 10. 1915: Kl. 5 indgår melding om, at serberne havde rømmet deres stillinger. Kl. 9 blev der uden at møde egentlig modstand, rykke frem over Visoka højderne i angrebszonen med vest begrænse i tilslutning til IR 32
– vest skråning Højde 286 – østkant Knecica, østlige begrænsning med tilslutning til 101 Inf.Div. Ved middagstid må der gøres holdt, da vi kom under flankerende beskydning fra øst. Kl. 1230 kunne fremrykning genopta-

45
ges. Fjendtlige kolonner på vej ned af højderne sydøst for Kamenovo blev lagt under ild fra vore MG. Linjen
Smerdan – Højde 286 sikres. I/32 returnerer til eget regiment. Der er taget 28 fanger. Tab: 1 død, 15 sårede.
24. 10. 1915: Kl. 0940 fremrykning over en bred front, II. til højre, III. til venstre. Højderne øst for Petrovac
nås uden at møde modstand. Hen under aften ramte to blindgængere området på meget lang afstand. II. sikre
foran Petrovac, III. overtog den lokale sikring af Petrovac og kom her i kvarter sammen med staben. 13 fanger
og 1 hest sikret.
25. 10. 1915: Kl. 0830 fik regimentet med II. vest og III. øst for marchvejen frem mod Højde 274 og 320,
hvor fjenden efter meldinger fra kavaleriet skulle være forskanset. II. nåede Højde 274 kl. 10 nåede II. Højde
174, hvorfra fjendtligt infanteri og kavaleri kunne observeres under tilbagerykning mod sydøst. III. derimod blev
foreløbig standset. Efter indsættelsen af artilleri nåede III. Højde 320. I./32 er igen underlagt regimentet. Kl.
1515 blev fremrykningen genoptaget. Fra Højde 332 mødte vi infanteri- og artilleriild. efter indsættelse af artilleri blev højde let indtaget. Efter ordre fra division skal fjenden så vidt muligt forfølges. Allerede som det blev
mørkt blev fremrykningen mod Dubnica genoptaget og en serbisk afdeling på 98 mand taget til fange. Der blev
gjort holdt på Højde 232. 4 døde, Lt. Brink hårdt såret, 21 mand såret, 140 fanger.
26. 10. 1915: Kl. 0530 fornyet fremrykning mod Dubnica med I. i første, II. og III. i anden og I/32 i tredje
linje. I og Regts-stab kom hurtigt under infanteri- og artilleriild fra Højde 275. III. blev indsat til venstre, fjenden
trængt tilbage og Dubnica nået og gennem skredet. I silende regn forsinkede den gennemblødte og smattede jord
fremrykningen mod Lukovica. Ved Højde 249 gjorde artilleriild skråt fra venstre i første omgang fremrykning
umulig. Senere blev der rykket frem gennem slugen nord for marchaksen mod Højde 262. Mens regimentet
således som befalet var i gang med at sikre sig Højde 220 syd for Bobovo, kom nye ordre: »sving mod sydøst for
at sikre Højde 211 ved Tokina, og om muligt nå Kolista«. Da der på Kolista højderne blev erkendt stærkere
fjendtlig besætning, og det begyndte at blive mørkt, besatte regimentet med I. Tokina, II. og III. Velika Polje,
I./32 skråt bag venstre fløj. 4 døde, Lt. Horn hårdt såret af artilleribeskydning fra flanken, 12 man såret.
27. 10. 1915: Mens I. holder Tokina besat, gik II. og III. i uophørlig silende regn frem mod Kolista højderne.
Fjenden falder tilbage mod sydøst, men forhindre vores forfølgelse med kraftig artilleriild. Et kompagni fra I.
skydes fem til Resava. Lt. Schweder og 13 mand såret. 50 fanger.
28. 10. 1915: Regnen er ophørt. Befaling til med underlagte III./71 at angribe Sedlari – Staro-B – Jezevac og
trænge igennem til Zapis højderne – Kupinovac. Regimentet gør gode fremskridt, højderne nås kl. 1330 og overskrides. Så begynder kraftig artilleribeskydning fra Zapis højderne. III. sikre Kupinovac, II. Zapis højderne.
Herunder blev bataljonsfører, Rittmeister Müller, hårdt såret af et skud i brystet, alligevel kunne han om aftenen
med den sædvanlige munterhed fører en telefonsamtale med regimentskommandøren. Den opnåede linje fastholdes. Tab. 2 døde, Lt Dähmlow og Graffow og 17 mand såret. 200 fanger (for det meste overløbere).
29. 10. 1915: Selvom regimentet ved Zapis-højderne ligger overfor fjenden, skal angrebet ikke fortsættes.
Senere går fjenden tilbage under pres fra 101. Inf.Div. Regimentet marcherer til Sedlari. I. sikre mellem Zafenovo og 101. Inf.Div., II. og III. med Regt.stab går i kvarter i Sedlari.
30. 10. 1915: Regimentet står fra kl. 0900 til disposition for divisionen i Troponje og marcherer kl. 1330 til
Zasenovo. På grund af den kraftige regn, er igen er startet, er alle veje i en frygtelig forfatning. II. stilles til disposition for IR 71 og indsættes. I. og III. samles i Zasenovo. Kl. 1630 ny befaling. en bataljon (II.) forbliver ved
IR 71, en bataljon (I.) i Zasenovo, mens III. og stab som divisionsreserve forskyder til Troponje. På ordre fra
generalkommandoet marcherer I. til Medvedja og underlægges her 101. Inf.Div.
31. 10. 1915: III. underlægges IR 32, II. kommer som divisionsreserve til Troponje.
1. 11. 1915: Ingen ændringer. II. bliver om eftermiddagen som divisionsreserve flyttet til Brestovo.
2. 11. 1915: I. returnerer til regiment og marcherer til Gladna, hvor også reg.stab flytter. II. reserve for division i Bogava, mens III. forbliver ved IR 32.
3. 11. 1915: Reg.stab, I. og II. marcherer som korps-reserve til Velika Popovic. III. forbliver ved IR 32. Efter
lang tids pause ankommer igen post.
4. 11. 1915: Kl. 0800 marcherer Reg.stab, I. og II. som divisionsreserve til Højde 274, 6 km syd for Velika
Popovic. Kl. 1330 befaling til at gå i kvarter i Isakovo. De uroligt dårlige, af regnen opblødte veje, var blokeret
af bagage, vogne med flygtninge og kvæg, så det var vanskeligt at komme frem. Der var imidlertid en fremragende udsigt over Morava dalen i en herlig belysning, nu hvor regnen endeligt var hørt op.
5. 11. 1915: Kl. 0930 står regimentet uden III. til disposition for divisionen ved stutteriet Dobricevo. Kl. 11.
march til kvarterer i Davidovac. 4. Kompanie afgives til division med vogne til aftransport af fanger. Forreste
linje havde denne dag ikke længere føling med fjenden og nåede Plana-Klacevica.

46

47

48
6. 11. 1915: Regimentet igen underlagt brigaden. Til venstre for os er bulgarerne gået ind i kampen. Fremrykning over Mirilovac – Golubovac til Ivanovac. Ved Bracin fjendtlig artilleribeskydning. Regimentet i dækning nord for Bracin. IR 32 i Bracin. Fjenden har placeret en bagtrop med artilleri og MG bag Pacavica, hvor
broer over den ret brede flod er ødelagte. III. returnerer til regimentet, der har fundet kvarterer i Bracin.
7. 11. 1915: Bulgarerne har indtaget Nisch og Kraljevac. 103. Inf.Div. forstærkes med to bulgarske regimenter og følger i anden linje. March til kvarterer i Radocevac. Med et erobret serbisk forsyningstog sikres tobak, te,
citroner og Johannesbrød.
8. 11. 1915: Regimentet marcherer med divisionens hovedstyrke bag 107. Inf.Div. til Krusevac. Morova
overskrides ved Stalac. Fra et strandet serbisk tog sikres paktasker, seletøj, fransk mundvand og tandpasta. I. og
II. i kvarter i Lukovac, Reg.Stab og III. i Pepeljevac.
9. 11. 1915: Forspids, Major Rademacher med I., II. og Gebirgs-Kanonen-Abteilung (uden 1. batteri) marcherer fra Lukovac over Novaci til Alexandrovac. Ved Drasnica kom forspidsen under artilleriild og kl. 15 infanteriild fra højderne øst for Vobote. Fjenden fordrives. Ved mørkefald støder forspids på stærkere fjendtlig modstand og holder i den nåede stilling ved Vitkovo med sikring mod syd og sydøst. 90 fanger blev taget. 2 mand
såres.
10. 11. 1915: II. for til opgave at sikre to kanoner mod Lesnovacka afsnittet sydvest for Alexandrovac. Kl.
0910 fremrykning (II., III/32 i spids, I., III./RIR 116 med underlagte I./32 og Gebirgs-Kanonen-Abteilung Gros
under Major Rademacher) mod Lepovac. Det går langsomt fremad, da forspidsen må nedkæmpe modstand på
Zstubal højderne, på højderne ved Parcin og på højderne ved Dobrojupci. Vi kan følge lange kolonner af serbere
falde tilbage. Om aftenen sikre I/32 med forbindelse til forspidsen ved Dobrojupci. Hovedstyrken i kvarter i
Ljubinci og Parcin. Tab på en såret. Modtagelse af forplejning ligger 35 km væk.
11. 11. 1915: Fortsat fremrykning i de opdelte formationer, I/32 højre flankesikring. Kl. 1130 har forspidsen
nået Lepenaca, hovedstyrken Igros og højre flankesikring Brus. Her under artilleribeskydning skråt bagfra til
venstre, så da vore kanoner optager kampen, har de næsten modsat retning i forhold til vores artilleri. Senere
indkvartering i Igros.
12. 11. 1915: Kl. 9 morgen antrædning i vejgraflen syd for Igros for at følge 107. Inf.Div. i retning Vlace.
Vejen fører gennem den meget skønne Rasiara dal frem til Vlatasnica dalen, hvor 107. Inf.Div rykkede i forvejen. Da dele af denne division kom i kamp syd for Ravni, og fremrykningen stærkt generes af ødelagte broer,
standsede brigaden mellem kl. 1230 og 16 på vejen mellem Rozbogna og Ravni, og gik herefter over i hvil,
Reg.Stab og I. i Dupci, III. i Mosuki.
13. 11. 1915: kl. 0930 marcherede I. og III. som forspids fra Rozbognia over den meget stejle Javorac højde
(hvor der i en højde af 896 meter stadig voksede majs) – Sibnica til Rasica. Mellem sidstnævnte byer kom forspidsen under artilleriild. Der drejes af og marchers langs en meget stejl side. Reg.Stab og I. bliver ved mørkefald i Rasica, III. i Sibnica.
14. 11. 1915: Kl. 0700. Artilleriild over Rasica. 0730 rykker I. frem, støttet af to bjerg-kanon kompagnier og
når kl. 1240 Højde 638, men kan ikke komme videre, da 603 stadig er stærkt besat. III er fulgt på 1 km afstand.
Da vi modtager artilleribeskydning fra venstre flanke, bliver 12. Kompanie som venstre flankesikring sendt gennem Tjurbuska dalen i retning Højde 647. Da kompagniet er for svagt til at kunne erobre højden, tildeles den en
MG-deling. Forstærket på denne måde kom kompagniet længere frem, men man endnu ikke nå toppen. Fjenden
har uforholdsvis megen artilleri, hvormed man, som altid, holder slugte under beskydning. II. komme retur og
indkvarterer i Rasica. Tab: 16 sårede, herunder Lt. Goetz. 15 fanger.
15. 11. 1915: III. melder indtagelsen af Højde 647. I. besætter Højde 603 efter at have fortrængt svage kræfter. II. følger III. Fjenden har besat højderne syd for Cerovica-floden, og holder om eftermiddagen Højde 603 og
Dresnica under artilleribeskydning. II. sikre med forposter linjen 506 – Kutlovac – skovhjørnet ved Kutlovac. I.
efterlader et kompagni på 603, resten af regimentet i kvarter i Dresnica. 7 sårede. 27 fanger.
16. 11. 1915: Kl. 0800 rykker II. frem mod højderne syd for Cerovica floden, fulgt af I., mens III. står til
disposition for brigaden. Fjenden yder ingen modstand. 513 nås kl. 0900. Fremrykning fortsættes mod 634 –
gruppen af huse syd for 595. Denne linje overskrides kl. 11. Fjenden yder endnu modstand fra højderne syd for
Konjuva, men den brydes. Der fortsættes mod Perunica. Der er en pragtfuld udsigt over Toplica dalen med Kursumlja og bjergene på den anden side Toplica. Fjenden falder tilbage over Toplica dalen. Fjendtlige kolonner
bliver på lang afstand fulgt af MG-ild på den anden side dalen. II. skydes frem til Duga Luka på Toplica og sikre
dalvejen mod nordøst og sydvest. Da der ikke er overgange over Toplica, skal II. slå bro. Reg.Stab, I. og III.
forbliver i Perunica. En såret.
17. 11. 1915: Natten igen kraftig regnvejr, der om morgenen går over i kraftig snevejr. Toplica svulmer meget hurtigt op og strømmen stadig mere kraftig, og det lykkes end ikke Pioner-delingen at slå bro uden yderligere
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materiel. Også hr. brigadekommandør er overbevist om det umulige. Der bliver marcheret til Kursumlija, hvortil
regimentet ankommer fuldstændig gennemblødt. Der gøres holdt før stedet og anlagt store bål, til tørring af tøjet.
Regimentet i kvarter i Kursumlija. Sneen bliver liggende. Om eftermiddagen standser snefaldet.
18. 11. 1915: Herligt vinterlandskab i et dejligt vejr. Hviledag.
19. 11. 1915: Om natten tilgår divisionsbefaling: Resten af den serbiske hær, omkring 60-80.000 mand med
massen af artilleri står mellem Pristina og Mitrovica på Kossovo Polje (Amstelfeld, - Solsortesletten - en gammel slagmark) Den er allerede omringet. Med fremrykning fra nord, øst og sydlig retning skulle denne sidste rest
af den serbiske hær tilintetgøres. Denne situation krævede derfor en stadig, yderligere fremrykning med alle dele
af divisionen.
Af den indsatsparate mandskab opstiller hvert regiment en bataljon. IR 32 under Hauptmann Holthoff, IR 71
under Hauptmann Wilck og 116 RIR under Hauptmann Soepel med rigelige MG, ordonnans ryttere og 6 bjergkanoner. Fører Major Rademacher. Bataljon 116 fremrykning ad vejen Kurfumlija – Prepolac, hvor også
Reg.stab slutter sig til. Bataljon 32 på højderne mod vest, bataljon 71 på højderne mod øst for nævnte vej. Iværksættelse ved middagstid. Bataljonerne mødte modstand, der ikke i første omgang kunne brydes. Vejen går gennem en snæver dal, der også med få kræfter kunne spærres, mens en udfløjning fra vejen ikke var mulig på grund
af de stejle skråninger. Som det blev mørkt forblev Bataljon 32 i Dubinovac, Bataljon 116 og Regt.stab i Prepolada-Banja og Kar. 3 (gamle tårne anlagt til spærring af dalen). Bataljon 71 i Vodice.
20. 11. 1915: Bataljon 71 opnåede gode resultater indtil Højde 947, hvor den stødte på hård modstand. Bataljon 32 havde en stærkere fjende foran sig og på flankerne, men sikre Bulkojevac. Fremrykningen for Bataljon
116 var særlig vanskelig, da vejen lå under artilleri- og MG beskydning, og en udfløjning ikke var mulig. Bataljon 32 forstærkedes af to kompagnier 116 og nåede Gusujak. Bataljon 71 til Orliste, Bataljon 116 og Reg.stab
Gornja-Dubnica. Tab ved 1216: 2 døde og 5 sårede. 400 fanger (mest overløbere), 150 geværer erobret.
21. 11. 1915: De to kompagnier ved Bataljon 32 returnerer til Bataljon 116. Under den fortsatte fremrykning
kom hele kolonner af fjendtlige overløbere os i møde med hvide faner, drevet af sult. Fjenden fastholder stadig
vejen til Pristina, 1½ km øst for Letanec. Bataljon 32 når Dobrodol, Bataljon 116 og Reg.Stab Dobro-Dubnica.
Bataljon 71 underlægges igen eget regiment. De dele af divisionen, der stadig står ved Kursumlija, sendes frem.
500 overløbere.
22. 11. 1915: Regimentet reorganiserer som tidligere og overskrider med I. og to bjergkanoner kl. 9 Labfloden. i løbet af dagen bliver Nekekuze nået uden at møde modstand. I. skyder sikring frem på Lesnica-ryggen
og til Popovo. Reg.Stab og III. bliver i Rekekuze, II. i Obranca. Kortene bliver hele tiden mere upræcise. Indbyggerne (os venlig sindede Arnauter (albanere) af tyrkisk oprindelse) benævner ofte deres landsbyer helt anderledes, end det står på kortet. Man ser nu mænd med turban, er har bevæbnet sig ned serbiske geværer, og af
eget initiativ går på jagt efter de forhadte serbere. Overalt brager det i bjergene. Alle huse er omgivet af et hegn
af fletværk. Husets herre bor for sig selv, og der er intet at se til kvinderne, der ligeledes bor alene. Husherrerne
tager det meget ilde op, hvis man ved en fejltagelse, som det skete i begyndelsen, trådte ind til kvinderne. Der
var frostvejr med sne. I husene var der kun kaminild.
23. 11. 1915: Afmarch kl. 0700 med regimentet fra Nekekuze, III. med en deling bjergkanoner som forspids
og II. og I. i hovedstyrken over Kusevce – Kiesela – Banja – Pirova – Bailjevo – Babinmost. Her blev I. artilleri
og regimentsstab, II. i Ochaije, III bliv i Priluz og skød sikring over Sitgnica. 130 overløbere. Også her var indbyggerne venligsindede og afleverer serbiske fanger. Husene er tyrkisk indrettede, der er ingen sidde muligheder
og bordene er så lave, at man kun kan sidde ved dem med krydsede ben. Da vi ikke har lært dette, lægger vi
bordpladerne på transportkurve og bruger kurve som stole.
24. 11. 1915: Hviledag.
25. 11. 1915: 103. Inf.Div. udtræder med 101. Inf.Div. af X. Res.Armekorps og tilgår IV. III. afløses af dele
af 101. Inf.Div. og rykker til Orhandje. II. rykker herfra til Podujevo.
Tab under det serbiske felttog:
Døde
Sårede:
Totalt

5 officerer
29 officerer
34 officerer

92 mand
542 mand
634 mand

26. til 30. 11. 1915: March ad den vej, vi er kommet ad, over Kursumlija til Prokuplje i frost og sne. III.
modtager den 27. erstatningspersonel på 1 underofficer og 145 mand. I Kursumlija udtalte hr. Divisionskommandør til regimentskommandøren sin fulde anerkendelse over regimentets præstation.
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1. 12. 1915: Divisionen når et indkvarteringsrum syd for Nisch, hvor den indtil nye operationer bliver underbragt. RIR 116, Reg.Stab i Brestovac, I. stab og 2. Komp. i Pukovac, resten af I. i Brestovac, II, stab og 3. Komp
i Dreskovac, 1. Komp. og Geb. M.G.A. 224 Kutlas, III. Kocane, Geb. MG. Abt. 225 i Pukovac. Geb. Minenwerfer-Abt. var allerede i begyndelsen af det serbiske felttog igen trukket ud af regimentsramme.
2. til 9. 12. 1915: Vedligeholdelse af våben, beklædning og udrustning. Mønstring af alle heste og pakdyr
ved regimentskommandøren. Skydeøvelser fra dækning mod forsvindingsmål afholdes og øvelser med kast af
håndgranater. 7. 12. overtager Hauptmann a.DS. Igel II. Batl, Hauptmand d. R. Lücken, der havde først bataljonen siden Rittmeister Müller blev såret, overtager igen sit kompagni. 6. Kompanie kommanderes til Lestovac og
A.O.K.
10. 12. 1915: Mønstring af I. Batl. kompagnier i Pukovac.
11. 12. 1915: Mønstring af II. Batl. kompagnier mellem Dreskovac og Kutles.
12. 12. 1915: Mønstring af III. Batl. kompagnier ved Pukovac af regimentskommandøren, på tidspunkter ledsaget af Divisions- og brigadekommandør.
13. 12. 1915: Videre march med II/FAR 205. Underbringelse: Reg.Stab og tre kompagnier af I. Batl. i Batilovac. Resten af I. Batl. i Konopnica. . Stab og to kompagnier II. i Piljepa, Slozani, resten i Lizinac. III. i Stajkowce.
14. til 17. 12. 1915: Hviledag og skydeøvelser. 17. 12. kom 6. Komp. tilbage til regimentet.
17. 12. 1915: MGK mønstres af Hauptmann v. Schierfstedt fra A.O.K.
18. 12. 1915: Regimentskommandøren tiltræder en 14-dages orlov. Kommandoen over regimentet overtages
af Hauptmann Igel, hvis II. Batl. overtages af Hauptmann Lücken. I. Batl. marcherer til Licnidol og Novoselo, II.
Palojci. Resten forbliver i deres kvarterer.
19. 12. 1915: Til den videre forskydning formeres divisionen i tre marchgrupper. Gruppe 3 er RIR 116,
II/FAR 205, Lyskasterdeling, sanitetskompagni 103. Marchen går over Vranje til Kumanovo. Vejret er delvis
regnfuldt, vejene meget dårlige og må oftest først undersøges.
25. – 26. 12. 1915: Hviledage. Reg.Stab og I. Kumanovo, II. Grn. Tobanocce, III. Reljan, Golemidol, Zunica,
Aligjeri.
27. 12. 1915: II. og III. skifte kvarter.
28. 12. 1915 – 6. 1. 1916: Hviledage, der anvendes til yderligere uddannelse.
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7. 1. 1916: Befaling til fremrykning mod Saloniki. Genforsyning var overordentlig vanskelig, da der kun var
en enkelt jernbanelinje til rådighed, hvor broer og overføringer for det meste først måtte forstærkes til at bære de
tunge tyske maskiner. Også vejene var i så dårlig en tilstand, at enkelte strækninger først måtte omlægges. Da
forplejnings forsyningen blev forsinket, blev marchgrupperne i deres kvarterer. Kun II. skiftede kvarter.
9. – 12. 1. 1916: Fremrykningen fortsættes. Vejforholdene var så dårlige, at marchen ikke kunne fortsættes
den 11. 12., da veje først måtte opklares.
12. 1. 1916: Fremrykning genoptages og omkring Veles blev følgende kvarterer indtaget: I. Gradmanci,
Bresnica, Krusa; Reg.Stab og II i Kozle, III. i Zelenikovo og Rovoselo.
13. til 18. 1. 1916: Hviledage. 13. 1. Regimentskommandør returnerer fra orlov og overtager igen kommandoen over regimentet fra Major Grussdorf, der siden han var kommet sig af sine sår, havde afløst Hauptmann
Igel siden jul.
14. til 15. 1. 1916: Snevejr om aftenen. Sneen blev liggende.
17. 1. 1916: Regimentsadjudant, Oberleutnant d.R. Kugel, sendes på orlov for at genvinde sin sundhed. Adjudant III, Lt. d.R. Kircher overtager, mens Lt.d.R. Schimansky overtager III.
18. 1. 1916: Rideheste og køretøjer sendes forud, for ad en omvej at nå vejen Usküb – Veles.
19. 1. 1916: Fremrykning i første omgang ad smalle, stejle bjergstier med en meget flot udsigt over Bardar
dalen frem til kontakt til vejen Usküb – Vesles.
I. til Jovanli, Guzumel- TGararli
II. og Reg.Stab til Kara Osmanli, Dursuli.
III. til Vitgersko, den 20. til Cari Hamzali. Den 20. bliv bataljonen fordelt på Kara Osmanli, Tatarli, Sari
Hamzoli, Kisina da IR 71 endnu ikke havde rømmet de tildelte kvarterer.
I disse kvarterer forblev regimentet til den 15. februar fortsat fra, at Jovanli måtte rømmes den 25. Stab og
dele af I. Batl. kom til Hazi-Ahmedli.
23. 1. 1916: Major Schirmer tilkommanderes regimentet og overtager I. Bataillon.
27. 1. 1916: H.M. Kejserens fødselsdag fejres med en parade ved Osmanli. Mandskabet modtog af bataljonerne indkøbt vin. Brigadekommandør, Oberst v. Auer, forfremmes til Generalmajor.
Uddannelsen fortsættes og bygning af dækningsanlæg efter direktiver fra Generalkommandoet indøvet. De
beredne officerer gennemfører mindre jagter. Vejret var for det meste godt, om natten mest lettere frost. Lidt
efter lidt ankommer julepakkerne.
10. 2. 1916: Mønstring af 2., 3. og 4 Kompanie og MGK i felttjeneste ved Tarli, gennemført af regimentskommandøren i overværelse af højre foresatte til og med division.
11. 2. 1916: Mønstring ved Durfulli af 1., 5. og 6. Kompanie og Geb.MG.Abt. 224.
12. 2. 1916: Mønstring ved Durfulli af 7., 8. og 9. Kompanie og Geb.MG.Abt. 234, som er underlagt regimentet.
14. 2. 1916: Mønstring af 10., 11 og 12 Kompanie og Geb. MG.Abt. 225 ved Kara Osmanli under overværelse af højere foresatte inklusiv Hr. kommanderende general, der udtalte sig meget rosende om uddannelsens niveau. Om eftermiddagen ordre til afmarch den 16. 2. 1916.
15. 2. 1916: I det nye indkvarteringsrum bliver officerer sendt frem til opklaring af veje og forberedelse af
kvarterer.
16. 2. 1916: Fremrykningen fortsættes. Nye kvarterer: Reg.Stab i Stip, I. ,stab og 1. Komp. i Karbinci, 2. Kucicino, 3. Argrelica, 4. Rusilevo, MGK Koziak.
II. Afdeling, stab, 5., 7. i Grn. Balvan, 6, 8. i Krupista, Geb.MG.Abt. 224 og 234 i Cardakli
III. Afdeling, 9 og Geb. MG.Abt. 225 Radanja, 10. Tarainci, 11, 12 Sahsavarli, Pi-Deling Rikomani.
17. 2. 1916: Gebirgs-Minenwerfer-Abteilung 304 underlægges I. Batl. II. placerer en MG-deling til luftværn
på Højde 450 syd for Stip; der kommer imidlertid ingen fly.
18. 2. 1916: Rittmeister Müller, der siden returnering efter hans sår i slutningen af december, havde ført III.
Bataillon, overføres efter ordre fra Gen.Kdos. IV. Res.Armeekorps til Ersatz-Bataillon. Regimentet mister med
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ham en fremragende feltsoldat, som forstod i kamp at få det yderste ud af sine folk. Kommandoen overtages af
Hauptmann Waldeck.
19. 2. 1916: Pioner-delingen begynder bygning af bro over Breganica ved Karabinci.
20. 2. 1916: Hauptmann d.R. Wehner tilkommanderes regimentet og overtager kommandoen over 8. Kompanie.
25. 2. 1916: Leutnant d.R. Dreyer sendes til Hudova for her af rekognoscerer for stillinger ved Dojran, og for
at modtage yderligere direktiver.
27. 2. 1916: Fremmarch fortsætte i divisionens tre marchgrupper. Indkvartering: Reg.Stab Surgula, II. Pukce,
III. Ljubotgen, I. (hørte til anden marchgruppe) i Strip.
28. 2. 1916: March. Reg.Stab og II området ved Voislavci, III. Surbol. Befaling til afløsning af bulgarer ved
Dojran modtages.
29. 2. 1916: Den bulgarske grænse overskrides. Reg.Stab Grabofor, II. Dobrejci-Vasilevo, III. ProsenikPipesovo.
1. 3. 1916: March i silende regn. Reg.Stab Raborci, da den tildelte landsby Cam fuldstændigt var ødelagt under Balkankrigen. II. Kuklis-Secevo, III. Soidovica-Banjslo.
2. 3. 1916: Stadig kraftig regn. Bjerge må to gange overskrides af rimelig gode veje. Reg.stab og III. Piravo,
II. Cepelli. Frugttræerne blomstre.
3. 3. 1916: Hviledag.
3. 4. 1916: March i stilling til afløsning af 2. bulgarske division. 103. Inf.Div. er opdelt i tre regimentsafsnit;
regimentet overtager venstre fløjafsnit mellem Kala Tepesi højderne med tilslutning til IR 71 til Dojran-søen. III.
skudt frem over Dojran som forpostbataljon. Stab og to kompagnier forpost reserve ved Dojran, to kompagnier
som forpostkompagnier skudt frem til den græske grænse. Reg.Stab med 2. og 4. Eskadron, Grenaderer zu Pferd
i Dojran, Reg.Stab i en stor skolebygning direkte ved søen. II. til højre, I. til venstre på Kala-Tepesi og skråningen ned mod søen. Området er meget skønt. Fra Kala-Tepesi højderne kan man på klare dage se Olympen, til
venstre Athos, og ind i mellem – men kun i kikkert – glimtet af det Ægæiske hav. Synet af den i snit 5 km store
Dojran sø er køn, konstant hjemsted for utallige ænder og vandfugle, også enkelte pelikaner, i nord afsluttet af de
endnu snedækkede Belacica Planina. Foran os lå grænsen til Grækenland, der kun skulle overskrides med mindre enheder. Fjenden, engelsk og fransk kavaleri, lå langt væk.
5. 3. 1916: Bataljonerne begynder anlæggelsen af stillinger, der er meget vanskelig, da de oftest må sprænges
ud af klippen. Da der i Kala-Tepesi afsnittet ikke fandtes underbringelses muligheder, måtte kompagnierne selv
bygge disse. Divisionskommandøren besigtiger stillingen.
6. 3. 1916: Armefører, Generalfeldmarschall v. Mackensen, kommer til Dojran, og han af regimentskommandør og andre højre foresatte, at den meget dårlige og smalle sti førers til Kala-Tepesi.
8. 3. 1916: General v. Gallwitz besigtiger stillingen.
9. 3. 1916: Tung skanseværktøj modtages til udbygning af stillingen, da dette ikke var muligt med let værktøj.
12. 3. 1916: Hauptmann Waldeck bliver bykommandant i Dojran. III. overtages af den til regimentet nyligt
tilkommanderede Hauptmann Martinsen. Den 15. 3. overtager Major v. Schütz fra IR 32 bataljonen, mens
Hptm. Martinsen overtager 9. Kompanie.
16. 3. 1916: Stilling II (højre fløj) rykkes længere frem for at lette udbygningen, og for at fastholde forbindelsen til IR 71, der ligeledes lægger linjen frem.
19. 3. 1916: Geb.MG-Abt 234 overgår under 2. Bulgarske Division.
21. 3. 1916: Stærke kavaleripatruljer sendes frem mod Pataros for at bringe egne agenter i sikkerhed, og
for at opfange to fjendtlige. Operationen lykkes.
23. 3. 1916: Omkring kl. 10 kom en fjendtlig eskadrille på 16 flyvemaskiner fra retning Saloniki og kastede
bomber over regimentets stillinger. 7. Kompanie havde 2 døde, 4 sårede. Et fjendtligt fly skydes ned af et tysk
og styrter i søen.
24. 3. 1916: Det fjendtlige fly bjærges fra søen. Den franske flyver begravet af divisionens feltpræst Harney
under deltagelse af regimentskommandør og den bulgarske og den tyske bykommandant.
30. 3. 1916: Den kommanderende general, Generalleutnant v. Winckler, besigtiger regimentets forposter.
7. 4. 1916: En officerspatrulje (Lt. Jakobsen og tre grupper) afsendt til opklaring af Dobrovica, men støder på
stærk fransk kavaleri. Under træfning bliver en underofficer såret. En fransk underofficer falder i håndgemæng,
en mand bliver, hårdt såret, taget til fange. Underofficeren medbragte en dagbog med for os værdifulde oplysninger.
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15. 4. 1916: En officerspatrulje unde Leutnant Sluyter, på fem grupper, besætter om natten Mackensen højden. Tidligt på morgenen nærmer sig en afdeling fransk kavaleri, omkring 60 heste. Lt. Sluyter lod dem komme
ind på 600 meters afstand, åbnede ilden og fordrej modstanderen. Under forfølgelse af fjenden kom han selv
under ild og måtte falde tilbage uden tab. Fjenden mistede 3 mand og 1 hest. 2 heste, 3 karabiner og 5 sabler
erobres.
20. 4. 1916: Befaling til afløsning. Regimentet afløses af det bulgarske IR 34. Om natten kastede to fjendtlig
fly bomber mod Dorran med særlig forkærlighed for regimentsstabskvarteret, der på grund af sin størrelse og
beliggenhed er særlig påfaldende. Vores Brigadekommandør havde hele tiden forudsat dette, men også vores
forudsigelse, at bomber mod disse huse for det meste ville ramme søen, viste sig rigtig.
21. 4. 1916: Kommandøren for den bulgarske IR 34, Oberst Marinoff, ankom med nogle få officerer, og blev
af os forevist stillingen.
22. 4. 1916: Afløsning i løbet af formiddagen. Det var i mellemtiden blevet meget varmt. Tilfælde af malaria
med meget høj feber var forekommet forskellige steder, selvom der var gjort meget for at udrydde Anophelesmyggene. Den kraftige varme gjorde det lettere for os at tage afsked med Balkan, der så længe havde været vores
krigsskueplads. Regimentets adjudant, Oberleutnant d.R.. Kugel, der den 31. 3. var returneret fra orlov, modtog
Jernkorset I. klasse . Gebirgs-MG-Abteilung 224 og 225, der havde gjort os så mange tjenester, forlod regimentet og forblev i stillingen. March til Brajkovci, hvor der bivuakeredes.
23. 4. 1916: Påskesøndag. 41° i solen. Indladning af regimentet på banegård Hudova Nord og Mitte. Transport over Veles – Cuprija – Belgrad – Ajvidek – Crsekuevar – Sosnowice (her aflusning) – Oppeln – Breslau –
Sagan – Kottbus – Kixdorf (hvor kort over vestfronten modtages) – Gadelegen – Minden – Düsseldorf – Aachen
– Herbesthal – Liège – Namur – Charleville – Rethel til udlosning i Bazancourt og le Catelet.
1. 5. 1916: Losning og march til kvarterer: Reg.Stab, II. og MGK St. Loup, I. l’Ecaille, III. Alencon. 103.
Inf.Div. indtræder i 3. Armee under General d. Kavallerie v. Einem, VIII. Reserve-Armeekorps under Generalleutnant Fleck.
5. 5. 1916: Den kommanderende general inspicerer tre kompagnier fra hver Division i gravtjeneste og indvier
os i hemmelighederne bag skyttegravskrigen på Vestfronten. Generalen spurgte en mand: »Hvor langt kan De
kaste en håndgranat?« Svar: »Omkring 100 meter, Deres Exzellenz«. »Gud ske lov, De endeligt er her. Dem har
vi manglet her«, sagde den kommanderende general. Man kunne heraf se, hvor fremmed håndgranater var og i
det hele taget hele tjenesten i graven, som den siden vores afgang fra Vestfronten i november 1914 havde udviklet sig.
6. – 8. 5. 1916: Uddannelse i skyttegravskrig, udlevering og tilpasning af gasmasker og undervisning i dens
brug. Håndgranatkast.
9. 5. 1916: Kl. 1515 parade med 103. Inf.Div. foran H.M. Kejseren ved L’Ecaille. Efter paradeopstilling udtalte H. Majestæt sin anerkendelse til regimentskommandøren. H.M. Kejseren overrakte Hauptmann Waldeck og
Lücken Jernkorsets I. Klasse.
9. – 11. 5. 1916: Afløsning af RIR 72 i dens stillinger ved Beine. Vi overtager en rimelig rolig, meget godt
udbygget stilling, hvor regimentet får lejlighed igen at lærer den glemte skyttegravstjente. Desværre var der også
forfærdende meget skriftlig arbejde, som vi hidtil under krigen ikke havde lært at kende. Regimentet opstiller et
Infanterie-Pionier-Kompanie, der overtages af Leutnant d. Ldw. Oelkers.
Stillingen var inddelt i tre bataljonsafsnit. Af hver bataljon var to kompagnier i forreste linje, et kompagni i
beredskab og et kompagni i hvil i Epoye, hvor den dannede brigade- og divisionsreserve. Hvert kompagni skulle
være 16 dage i forreste, 8 dage i beredskab og 8 dage i hvil.
18. 5. 1916: Der oprettes et rekrutdepot i Neuflize under Major Schirmer, Adjudant Lt. Jaeckel, Kompagnifører Hauptmann Römheld og Oberleutnant Riechmann. Hauptmann Soepel overtager I. Bataillon.
Der ligger daglig artilleriild over stillingen og der indtræffer næsten hver dag mindre tab. Der kan kun arbejdes i mørke. Dagene frem til den 4. 6. forløb uden særlige begivenheder.
4. 6. 1916: Den fjendtlige artilleriaktivitet stiger dagen igennem. Kl. 2345 blæste fjenden klorgas i tre skyer
under heftig artilleriild. Umiddelbart herefter stødte kraftige fjendtlige opklaring frem, som det lykkedes at trænge ind i 11. Komp. grav og tage 4 mand til fange. Ellers blev de overalt afvist. Vore gasmasker havde klaret det
ganske fortræffeligt, og vore folk har fået fuld tillid til dette beskyttelsesmiddel.
5. 6. 1916: Dagen igennem stadig livlig fjendtlig artilleriaktivitet.
6. 6. 1916: Lt. d. R. Zeh bringer 70 mand erstatning til I. og II. Artilleriaktiviteten bliver igen svagere.
11. 6. 1916: Sportsfest for VIII. Res.Armeekorps i Warmériville, hvorunder også officerer, underofficerer og
mandskab fra regimentet opnåede præmier.
13 – 15. 6. 1916: I disse nætter afløses regimentet af IR 24 fra 6. Inf.Div. og rykker til Tagnon.

57
16. 6. 1916: Hviledage i Tagnon.
17. 6. 1916: Aftransport af regimentet fra banegård Le Chatgelet over Charleville – Namur – Givet – Arlon
til Gondrecourt. Her udlosning og march til indkvartering i Anoux. Det er nu klart, at divisionen skal indsættes
ved Verdun.
18. – 21. 6. 1916: Uddannelse af stormtropper under ledelse af den til dette tilkommanderede Leutnant
Reichert. Angrebsøvelser afholdes.
22. 6. 1916: Regimentet trækkes frem til område ved Billy. IR 32 og 71 indsættes i løber af natten.
23. 6- 1916: Angreb med regimenterne 32 og 71 foran Vaux i retning af Fort Souville. RIR lå i reserve i Herbebois i nærheden af brigadens kommandostation. Da vores artilleris gasskydning ikke opnåede de ventede resultater, kunne IR 32 og 71 ikke helt nå målene. En fortsættelse af angrebet blev udsat.
24. 6. 1916: I. bliver underlagt IR 71 og trækkes frem i Kasematten-slugt.
25. 6. 1916: Major Schirmer bliver syg. Major Grussdorf afkommanderes til Rekrutdepotet. II. overtages af
Hauptmann d.R. Wehner.
26. 6. 1916: Regnvejr. III. rykker i Jägerlager. Om aftenen rammes Reg.Stab af en fuldtræffer. 6 døde, 4 sårede.
27. 6. 1916: Da et fjendtligt angreb tilsyneladende er forestående trækkes III. frem til Herbebois.
28. 6. 1916: III. og Reg.Stab rykker i Jägerlager. Regnen fortsætter.
30. 6. 1916: II. rykker til Billy. Den planlagte fortsættelse af angrebet må hele tiden udsættes, da den vedvarende regn gør den tunge jordbund næsten impassabel. Når vejret overhovedet tillod, blev der afholdt angrebsøvelser, og befalinger til angreb på Fort Souville blev udarbejdet.
2. 7. 1916: Demonstration af flammekaster ved Lager Deutsche Eck. Vejret bedrede sig den 1. og 2, men den
3. begyndte det igen at regne.
4. 7. 1916: Formiddag angrebsøvelse med II. og III. Aften tordenvejr med kraftig regn.
5. 7. 1916: En planlagt mønstring af II. og III. Bataillons kompagnier i angreb må på grund af regnen aflyses.
6. 7. 1916: Dejligt, varmt vejr. Reg.Stab opretter kommandostation ved La Vauche. Bataljonerne går i stilling
i løbet af natten.
7. 7. 1916: Igen regn. Angrebet på igen udsættes, bataljonerne går tilbage i deres lejre.
8. – 9. 7. 1916: Igen dårligt vejr.
10. 7. 1916: Angrebet fastsættes til næste dag. Reg.Stab indretter kommandostation i Kasematte-slugten. Bataljonerne afløser i løbet af natten i stillingerne under meget heftig fjendtlig artilleriild, der gør afløsningen, specielt for II. Bataillon, meget vanskelig og skaber forsinkelser. III. havde allerede afløst natten før.
11. 7. 1916: Natten før angrebet på Fort Souville afløste II/116 de to kompagnier af I/71, der stadig bemandede forreste linje i det højre underafsnit. Afløsningen var stærkt generet af den heftige artilleribeskydning, og
kompagnierne kom først på plads hen mod morgen og med tab. Fremme i stillingen var den genstand for samme
beskydning, III. havde været genstand for siden dagen før. Bataljonerne var derfor på ingen måde
friske før angrebet, som skulle
iværksættes med II. til højre og III.
til venstre. I. lå i regimentsreserve i
Kasematten-slugten sammen med
regimentets stab. Til højre var der
forbindelse til Alpekorpsets 3.
Jäger-Regiment og til venstre til IR
32. Internt i regimentet havde II.
ansvaret for opretholdelse af forbindelsen. Efter en artilleriforberedelse, iværksat kl. 0400 med en
gasskydning, blev angrebet iværksat kl. 0545 under kraftig fjendtlig
spærreskydning og flankerende
MG-ild fra Souvlle-næsen. Store
tab indtraf øjeblikkeligt – gasskydningen havde åbenbart ikke haft
den påtænkte virkning. Man kunne
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ikke angribe i løb, men måtte med besvær arbejde sig gennem det sønderskudte terræn i Capitre-skoven, dækket
af ødelagte træer og grene. Det fjendtlige infanteri skød livligt. Den forreste linje kom kun ca. 200 meter frem og
havde med højre fløj taget den forreste franske grav.
Kl. 0915 fik I. ordre fra regimentet til, med et kompagni at forstærke III. de meldinger, der nåede regimentet
gennem de sårede på vej tilbage, stemte derhen over ens, da fremrykningen var meget vanskelig og tabsgivende,
og overhovedet ikke ville kunne lade sig gøre uden fornyet artilleristøtte. På ordre fra Division skulle artilleriilden fortsættes frem til middag, hvilket straks meddeles bataljonerne via regimentet. Da yderligere skydninger
med gas ingen virkning havde, og den fjendtlige MG-ild fra Souville fremspringet ikke blev påvirket, var yderligere fremrykning umulig på grund af den flankerende beskydning. Stormtropper fra 2. Kompanie, der blev indsat herimod, afvistes med store tab. Fremsendelsen af forstærkninger fra Kasematten-slugt var under artilleribeskydningen meget vanskelig og tabsgivende. I løbet af dagen kom den forreste linje yderligere omkring 200
meter frem. Forbindelsen til IR 32 gik tabt, da III. nåede længere frem end IR 32, og 2. Kompanie måtte indsættes i hullet. Da 4./71 blev trukket ud om aftenen, fik forbindelsen til Alpekorpset tabt. I dette hul blev 3. Kompanie indsat, således at forbindelsen til højre og venstre ved mørkefald var retableret. For, om end kun i ringe grad,
at dispenserer for tabet af 4. Kompanie, blev 1. Kompanie tildelt III. som forstærkning. Natten gik med kraftig
artilleriild fra begge sider.
Tab: døde – 13 officerer, 138 mand; såret – 10 officerer, 448 mand – savnet 38 mand.

I. Bataillon
II. Bataillon

MGK
Stab
5. Komp.
6. Komp.
7. Komp.
8. Komp.

Faldne
Feldw.Lt. Ritter
Lt.d.R. Holze
Lt.d.R. Dreier (fører)
Lt. v. der Wense (fører)

sårede
Lt. Goez
Lt. Wittkop
Oblt.d.R. Trümper (fører)
Lt.d.R. Koch
Lt.d.R. Partalas
Lt.d.R. Schäfer (død 14.7.)
Lt.d.R. Meyer
-

Lt.d.R. Kessler (fører)
Lt.d.R. Nordhues
III. Bataillon
9. Komp.
Lt.d.R. Bäu (fører)
Lt.d.R. Loëfenbeck
10. Komp.
Lt.d.R. Stutz (fører)
Lt.d.R. Rödiger
Lt.d.R. Taenzer
11. Komp
Lt.d.R. Grassow (fører)
Lt.d.R. Kammenfee
Lt.d.R. Vengsch
12. Komp.
Lt.d.L. Weiss (fører)
Lt.d.R. Schröder (Paul)
Offz.Stellv. Wiedmann
Af 8 kompagniførere i de to bataljoner i første linje var 7 faldet, den ottende såret.
12. 7. 1916: Fra divisionens observationsstade på Hardoumont observeres, at dele af Alpenkorpset var trængt
ind i Fort Souville. Divisionen befalede derfor kl. 10 angrebet fortsat, og underlagde hertil II./71 under regimentet. Forbindelsen til Alpekorpset skulle ubetinget fastholdes. Bataljonerne fik nye angrebsbefalinger og to kompagnier fra IR 71 trukket frem i Vaux-slugten under store tab. Under den usvækkede artilleri- og flankerende
MG-ild kom bataljonerne ikke frem. II. meldte, at den umiddelbar havde kontakt til Alpekorpset på samme højde. Det viste sig herunder, at meldingerne fra division observationen ikke stemte. En patrulje fra korpset var
trængt frem og ved Souville taget til fange af fjenden. Divisionen befalede herefter en indstilling af angrebet.
Tab: død: 14 mand, såret: 5 officerer, 88 mand. De sårede officerer var Hptm.d.R. Wehner, fører for II.,
Lt.d.R. Vosch, 2. Komp., Lt.d.R. Amberger, 4. Komp., Offz.Stellv. Anger, 4. Komp., Lt.d.R. Geilen, 9. Komp.
13. 7. 1916: Ordre til indstilling af angrebet og fastholdelse af opnåede stillinger.
14. 7. 1916: På ordre fra division opslår Reg.Stab. kommandostation på La Vauche.
15. 7. 1916: Siden kl. 0400 meget kraftig fjendtlig artilleriild mod stillinger og bagterræn, især koncentreret
omkring slugterne. Hen under aften lidt roligere.
16. 7. 1916: Temmelig rolig dag; Nyhed om, at divisionens skal afløses.
17. 7. 1916: Forholdsvis rolig dag, eftermiddag og aften bliver den fjendtlige beskydning livligere.
18. 7. 1916: Ordre til afløsning af Garde-Ersatz-Division. Om eftermiddagen kommer staben ved 7. GardeRegiment til kommandostation la Vauche til orientering om afsnittet.
19. 7. 1916: Om natten 19./20. bliver regimentet afløst af 7. Garde-Regiment og rykker i kvarter: I.: Lagere
Neuer Wald; II: Lager Deutsch Eck, MGK og III. Billy. 15 officerer og 1400 mand erstatning ankommer.
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Regimentskommandøren fungerer i stedet for den forfremmede og afgåede brigadekommandør i kommandostation Herbebois. Regimentets samlede tab ved Verdun:
Døde : 16 officerer
Sårede : 20 officerer
Savnede : 36 officerer

245 Underofficerer og mandskab
903 Underofficerer og mandskab
300 Underofficerer og mandskab
1.448 Underofficerer og mandskab

21. – 22. 7. 1916: II., III. og MGK indlades i Spincourt og transporteres til Thiaucourt. Divisionen forlader
X. Reserve-Armeekorps. Natten 21./22. afløser II og den følgende nat III. IR 358 i den nye stilling. I. bliver først
transporteret 23./24. og går ved ankomst i kvarter i Lager Hafenheide ved Thiaucourt. Den nye stilling ligger
mellem Meuse og Moselle foran Montsec. To bataljoner og 12 MG er indsat i forreste linje, en bataljon og 3 MG
i hvil i Ozières-lager. Af beredskabsbataljonen er to kompagnier fremme, en i beredskab og en i ro i EmdenLager. Regimentet har til højre forbindelse til 14. Landwehr-Brigade og til venstre til IR 71. Regimentets kommandostation ligger på nordskråningen af Montsec. Der blev endnu engang opstillet et Infanterie-PionierKompanie under Lt. Oelkers, og hver bataljon tildeles en deling. Hindringen foran stillingen kunne gøres elektrisk. Stillingen var generelt rolig. den lå delvis i skov og krævede meget arbejde på grund af grundvand og til
nykonstruktioner. Da mandskabet dels på grund af det gode vejr, dels fordi man i skoven ikke kunne ses, ofte
opholdt sig udenfor gravene trods forbundet herom, opstod en række unødvendige tab til pludselige fjendtlige
artilleribeskydninger. Hptm. Soepel havde kommandoen over I., Hptm. Wilck, IR 71 over II. og Hptm. Holthoff,
IR 32; over III.
28. 7. 1916: Af de tre musikkorps, der efterhånden er opstået ved bataljonerne, formeres nu regimentsmusikkorpset under Sergeant Schleuse.
2. 8. 1916: Hptm. Soepel går på orlov. Føring af I. Batl. overgår til Hptm. Waldeck.
6. 8. 1916: Regimentskommandør beordret på gaskursus i Berlin og i tilslutning hertil, på orlov. Regimentet
føres af Hptm. Frhr. v. Dobeneck, IR 32.
8. – 10. 8. 1916: Regimentet afløses af Landwehr-IR 66. Divisionen indtager en ny stilling syd for Combres
højderne mellem St. Remy og Lamorville. Regimentet afløser her 4. Bayr. IR. Den nye stilling er temmelig urolig, da den meget ligger under fjendtlig artilleri og især mineild. To bataljoner i stilling, en i ro i Zirkus-Schlucht
og Russen-Schlucht. Trænet ligger i Hattonchatel.
I stedet for den med øjenlidelse syg divisionskommandør, Generalleutnant v. Estorff, overtages kommandoen
af Generalleutnant v. Unger.
13. 8. 1916: Hptm. Römheld kommanderes tilbage til regimentet fra rekrutdepotet og overtager kommandoen
over 10. Kompanie.
16. 8. 1916: Hptm.d.R. Waldeck, i fredstids krigsretsdommer ved 16. Division, udnævnes til krigsretsdommer ved 103. Inf.div. Kommandoen over I. overtages af Hptm. Römheld.
18. 8. 1916: Meget omfattende minebeskydning fra fjenden, der retter store skader på stillingen og ødelægge
enkelte tunneldækninger. Ilden blev af os livligt gengældt med minekastere.
21. 8. 1916: To Elsasser, hidtil gode soldater, udmærket med Jernkorsets II. klasse, løber over til fjenden. De
var netop kommet tilbage fra orlov til deres hjemby Gebweiler.
26. 8. 1916: Major Radermacher overtager efter tilbagekomst fra orlov igen kommandoen over regimentet.
5. 9. 1916: 103. Inf.Div. overgår til V. Armeekorps. Hptm. Renschhausen, der hidtil har ført en MG-enhed i
stillingen, forsættes til regimentet over overtager II. Bataillon.
6. 9. 1916: 5. og 10. Kompanie afgives til opstilling af nye enheder, og to nye kompagnier opstilles af regimentet.
14. – 17. 9. 1916: Afløsning af 103. med 111. Inf.Div.. regimentet af IR 76. Aftransport til nye kvarterer.
Reg.Stab., I. og II. Rombach, III. Möwern, MGK Hagebingen. Alle håber på en ny anvendelse i Rumænien.
17. 9. 1916: Generalmajor v. Gobain udnævnes til ny kommandør af 103. Inf.Div.
20. 9. 1916: Der opstilles endnu et MGK. 1. MGK ved I. Batl. føres af Lt. v. Strczemniecuy, 2. MGK ved II.
Bataillon af Lt. Boris. Lt.d.R. Lühning indgår som MG-officer i regimentets stab. Divisionen transporteres, regimentet over Sedan og Vouziers til Sémide og Signy. Stor skuffelse. I steder for Rumænien havde målet være
»Lause-Champagne«. Efter losning underbringelse i Armee-lejren Mont-St.Martin.
21. 9. 1916: I. og II. afløser IR 155 i stilling mellem Somme-Py og Tahure. III. i hvil og samtidig regimentsog brigade reserve. Stillingen er godt udbygget og har et meget omfattende system af grave. Fjenden forholder
sig rimelig rolig, hans artilleri skyder kun med lettere kalibre, hans minekastere kun med lette miner. Hans patruljeaktivitet var særlige ringe. Regimentet har til højre forbindelse til IR 32, til venstre til IR 71.
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22. 9. 1916: Regimentsstaben afløser staben ved IR 155 og besætter kommandostationen Rheinfeld.
24. 9. 1916: Regimentsreserven trækkes længere frem. 9. og 10. Komp. til en jernbanetunnel i nærheden af
regimentets kommandostation. 11. i Frankfurter lager, 12. som brigadereserve i den meget fint udbyggede
Graudenzer Lager. Dagene frem til den 4. 10. forløb uden særlige begivenheder. Den 4. 10. kom ordre til afløsning. Det bliver klart, at divisionen skal inddrages i Somme-slaget.
5. 10. 1916: I løbet af natten bliver bataljonerne afløst af IR 240 og indkvarteret: I. i Semide, II. i Contreuve,
III. i Machault.
6. 10. 1916: Regimentsstab afløses og kommer i kvarter i Semide.
7. 10. 1916: Transport fra Sugny.
8. 10. 1916: Udlosning i Bohain og march til Brancout, hvor hele regimentet indkvarteres. I den næste dage
intensiverer regimentet sin uddannelse, specielt i modangreb efter erfaringerne fra Somme slaget, også med
artilleri.
11. 10. 1916: II. march til skansning ved Bony og underbringes her. Brigade- og divisionskommandør inspicerer enkelte kompagnier af I. og III. i modangreb.
12. 10. 1916: II. forskydning til Liéramont.
13. 10. 1916: Reg.Stab, I. og III. marcherer til Bony (I.) og le Catelet (III.). Reg.stab placeres på Macquinecourt Ferme.
14. 10. 1916: Reg.Stab, I. og III. marcherer til II. i Liéramont. Divisioner underlægges 1. Armee, Gruppe D.
Regimenter 32 og 71 afløser 113 Inf.Div. ved Moislains. RUR 116 forbliver i første omgang Armee reserve i
Liéramount. Bataljonerne skanser under ledelse af 20. Ersatz-Brigade mellem Nurlu (hvor brigaden har sin
kommandostation) og Epinette skoven. Regimentet modtager 1.667 stålhjelme.
15. 10. 1916: Infanterie-Pionier-Kompanie opstilles igen under Lt.d.L. Oelkers, og bygger under skansningen
pigtrådshindringer til bataljonerne. Den store bagage flyttes fra Libéramont til Villers. En del må bivuakere.
Indtil den 27. fortsætter bataljonerne skansningen, en del af hvilken er anlæggelsen af tunneldækninger og
landsbybefæstning ved Liéramont.
27. 10. 1916: III. og 2. MGK underlægges 211 Inf.Div, I. underlægges 103. Inf.Div. I stedet træder en bataljon fra hver af disse divisioner i Armee reserve. Stab I. bliver i Liéramont, 1. og 4. Komp. bliver ved IR 32, 2. og
3. Komp. ved IR 71 til skansning tæt bag forreste linje (krater-stillinger). III. underlægges IR 1103 og afløser
I/103 med tre kompagnier i R.II og med et kompagni i R.I stillingen.
28. og 29. 10. 1916: Skansning i Nurlu-tværstillingen.
30. 10. 1916: II. og 1. MGK stilles i seks dage til rådighed for IR 27/211 Inf.Div. Trods flere forsøg på at
finde anvendelse ved de af regimentet indsatte dele, bliver Reg.Stab føringselement for Armee-reserven, der hele
tiden består af vekslende fremmede elementer. Kompagnierne styrke ved indsættelsen var omkring 100 mand.
Af resten blev der under energisk føring formeret 4. delinger, der indsætte i transport af stillings byggemateriel
og forplejning, og som erstatningsreserve ved tab. Hver man var udrustet med stålhjelm, to feltflasker og bar to
sandsække med håndgranater omhæng om halsen.
Bataljonernes kampindsats var som følger:
I. Bataillon: Bataljonen havde mellem den 27. 10 og 2. 11 skanset i 103. Inf.Div. afsnittet Moislain. den 2.
11 blev den underlagt 211. Inf.Div. og med det samme indsat i afsnittet St. Pierre-Vaast skoven. den 3. 11 fik
bataljonsføreren befaling til næste morgen at rense en fransk stilling i Afsnit A1, St. Pierre-Vaast skoven, hvor
fjenden den 1. 11 havde sat sig fast. Den 4. 11. kl. 0645 fremrykning, forstærket af en stormgruppe flammekastere. På venstre fløj eksploderede en flammekaster staks i starten på angrebet. Fjenden havde erkendt forberedelserne til angrebet, havde forstærket stillingen og indsatte en kraftig artilleridækning. Angrebet her blev derved
afvist. På højre fløj blev der trængt ind i den fjendtlige stillingen. To stormgrupper faldt til MG-ild, men alligevel lykkedes det at fortrænge fjenden.
Om natten 4./5. 11. afløste bataljonen, forstærket af 9. og 11. Kompanie, III./IR 27. Den 5. 11. lå der heftig
artilleriild over stillingen og over baglandet, og ved middagstid angreb fjenden Vaast-stilllingen. Den var besat
af 2. Kompanie (omkring 50 mand) og 24 mand fra 9. Kompanie, men øjeblikkeligt forstærket med ordonnanser,
telefonfolk og oppassere fra bataljonens kommandostation, der lå i nærheden. Da begge officerer (Lt. Waldmann
og Lt. Oberst) med det samme blev såret, overtog bataljonsadjudant Lt. Klump kommandoen sammen med den
til bataljonsstaben kommanderede Lt. Robrian. det lykkedes den svage besætning af afvise fjenden med store tab
og erobre et maskingevær. Modstanderen blev forfulgt gennem skoven, patruljer blev sendt ud, men komme
imidlertid ikke tilbage. Fjenden havde sat sig fast i den nordlige spids af St. Pierre-Vaast skoven.
I mellemtiden blev også den øvrige del af bataljonens front angrebet. 1. og 3. Komp. gik under store tab frem
i modangreb. Kraftigst blev 4. Komp. angrebet i Støttepunkt B. Indtil natten angreb fjenden her 8 gange, men
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hver gang afvist med tab. 4. Komp. selv led herunder også store tab. selvom den tapre kompagnifører, Lt.d.R.
Winter, var faldet og Lt.d.R. Böttger overtog, holdt den lille besætning med sit ene maskingevær tappert ud.
Franske fanger bekræftede senere, hvor meget kompagniet havde skadet fjenden. De dele af 9. og 11. Kompanie,
der var placeret i Støttepunkt C, D og E blev taget til fange på grund af en omgåelse. Fjenden udnyttede imidlertid ikke denne succes og trængte ikke længere ind i skoven, men satte sig fast omkring 400 meter fra Støttepunkt
B. På anmodning fra bataljonsfører, Hptm. Soepel, blev 10. og 12. Kompanie stillet til disposition, og placeret
bag 4. Kompanie til forstærkning af Støttepunkt B og i Vaast-stillingen til modangreb. Alle forsøg på at få kontakt til højre naboregiment var forgæves; alle steder stødte man på fjenden, der tilsyneladende var trægt igennem
her. Der syntes ikke længere forbindelse mellem Vaast-stillingen og højre fløj af 4. Kompanie. Om morgenen
blev hullet lukket af III./29.
II. Bataillon: Bataljonen blev den 30. 10. underlagt 211. Inf.Div. og først placeret i R.I og R.II stillingen, den
1. 11 i forreste linje. Den forreste linje bestod her, som overalt, hvor regimentet blev indsat på Somme, at granatkratere, der af den vedvarende regn var forvandlet til mudderhuller, og overhovedet ikke gav dækning for det
dårlige vejr. Om middagen den 1. 11 øgedes den fjendtlige artilleriild til trommeild og kl. 1515 fulgte et kraftigt,
fjendtligt infanteriangreb i tre bølger, der kun nåede den første nåede vore stillinger og her blev afvist under store
tab, mens de to følgende ikke kunne nå frem på grund af vores artilleris spærreskydninger. Hos nabobataljonen
til højre, I/27, trænge fjenden ind i forreste linje og satte sig her fast. Med assistance fra 6. og 8. Kompanie lykkedes det fuldstændig at rive den franske stilling op. Den del af bjergbane-støttepunkt som var besat af II. Bataillon, blev løbet over ende at modstandere, der var trængt igennem i nabobataljonens afsnit, men øjeblikkeligt
generobret i et modangreb, og hele II. Bataillons stilling var fast på vore hænder.
I tiden mellem 2. og 4. 11. blev bataljonen, der til stadighed lå under heftig artilleribeskydning, endnu engang
ramt af et svagere angreb, der uden vanskeligheder kunne afvises. Under det generelle angreb på St. Pierre-Vaast
skoven den 5. 11. hastholdt bataljonen alle sine stillinger.
III. Bataillon: Bataljonen blev den 28. 10. underlagt 211. Inf.Div. og indsat i forreste linje i Afsnit X2, hvor
den hele tiden var genstand for kraftig artilleriild, specielt med gasgranater. den 2. 11. gennemførte fjenden efter
trommeild, kl. 2115 et håndgranatangreb, der afvistes. Den videre aktivitet er allerede nævnt under I. Bataillon.
Regimentets tab under kampene på Somme:
I. Bataillon: død lt. Winter, Offz.Stellv. Fischer, såret Lts Waldmann og v. Strezernyiecny, savnet Lts. Leiber, Püttmann, Röder. Af underofficerer og mandskab 43 døde, 95 sårede og 72 savnede.
II. Bataillon: såret Lt. Schneider, død 24, såret 63, savnet 27 underofficerer og mandskab.
III. Bataillon: såret Lt. Oberst, savnet Lts. Dähmlow, Weber, Schleyer, Heyhl. Død 18, såret 92, savnet 134
underofficerer og mandskab. Totalt havde regimentet mistet af officerer 2 døde, 5 sårede og 7 savnede, af underofficerer og mandskab 85 døde, 150 sårede og 233 savnede. Derudover havde I. Batl. 33, II. 25 og III. 48 syge,
totalt 106, oftest forkølelsessygdomme da folkene konstant i den fortsatte regn måtte ligge på den totalt opblødte
jord og tilmudrede kratere.
7. 11. 1916: Efter afløsning gik I. Batl. i R.II stillingen, II. i R.I stillingen, mens 2. MGK forblev i forreste
linje og først den 10. 11. flyttede til R.II stillingen.
8. 11. 1916: III. afløses og kommer i kvarter i Roisel.
9. 11. 1916: Infanteri-Pionier-Kompanie rykker til Roisel.
11. 11. 1916: I. afløses i løbet af natten, marcherer til Epéhy, hviler her og fortsætter om aftenen til kvarterer
i Bellicourt. Regimentsstaben kommer igen under kommando af 103. Inf.Div. og placeres i Epéhy. De totale tab
under Somme-kampene:
Døde :
2 officerer
Sårede : 2 officerer
Savnede : 7 officerer
11 officerer

84 Underofficerer og mandskab
268 Underofficerer og mandskab
236 Underofficerer og mandskab
588 Underofficerer og mandskab

12. 11. 1916: II. og 2. MGK afløses i løbet af natten og går i kvarter i Epehy.
13. 11. 1916: I. marcherer til Joncourt, Reg.Stab og II. til Estrees.
14. 11. 1916: Transport fra Essigny-le-Petit over St. Quentin og Laon.
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15. 11. 1916: Målet Machault nået, hvor I. Regt indkvarterer. Reg.Stab, II, III og 1 og 2 MGK placeres i Armee lager Mont St. Martin.
16. 11. 1916: 103. Inf.Div. skal afløse 10. Ersatz-Division i stillingen ved St. Marie-a-Py og underlægges 3
Armee, XII. Armeekorps. Regimentet skal afløse IR 371, III. til højre, II. til venstre i forreste linje, I. som hvilebataljon i Bayreuther Lager syd for St. Etienne, hvor også regimentets lille og store bagage placeres. Regimentsstab i kommandostation på jernbanen ved St. Marie-a-Py. Infanterie-Pionier-Kompanie i Rendsburger Lager.
Tilslutning til højre til IR 32, til venstre til IR 71. Fjenden forholdt sig med en enkelt undtagelse rolig. Begge
siders patruljeaktivitet var ringe. Der var ikke megen plads til sådanne, da de tyske og franske linjer lå meget tæt.
Stillingen var godt udbygget, men kridtjorden reagerede dårligt på skift mellem frost og tøvejr. Siderne på gravene styrtede ofte sammen i tøvejr og krævede meget arbejde.
17. 11. 1916: Afløsningen gik glat i løbet af natten og kl. 0700 overtog regimentsstaben afsnittet.
23. 11. 1916: Efter udsagn fra en overløber, måtte der regnes med et større fjendtligt gasangreb. Gasbeskyttelsesofficerer ved Armeen gik gennem stillingen og afprøvede gasbeskyttelsesforanstaltningerne. Om aftenen
gasalarm. Under den heftigt artilleri- og MG-beskydning udløste fjenden gas mod IR 32 afsnit, men et angreb
fulgte ikke. I regimentets afsnit kunne gas kun i ringe omfang mærkes.
Der opstilles et 3. MGK ved III. Bataillon under Lt.d.R. v. Strczemniecny. Fire MG findes ved enheden,
yderligere 12 rekvireres. Heste og køretøjer må regimentet selv opstille.
24. 11. 1916: III. afløses af I. Der er i hvert bataljonsafsnit tre kompagnier i forreste linje, et kompagni i beredskab, to kompagnier af bataljonen i hvil er samtidig regiments reserve i Rendsburger Lager. Stab og to kompagnier i divisions reserve i Bayreuther Lager. Af maskingeværer er ni i forreste linje, to ved regimentets kommandostation ved banegården i St. Marie-a-Py, og seks i regiments reserve i Lager Neudorf.
25. 11. 1916: Om aftenen nyt gasangreb som den 23. Samtidig blev der afleveret en overløber ved regimentets kommandostation. Han fortæller, at det kun drejer sig om gas, der blev tilovers den 23., og at der ikke ville
følge et angreb. Hans oplysninger blev bekræftet.
26. 11. 1916: 3. MGK modtager de to endnu manglende MG.
30. 11. 196: Fremvisning af divisionens stormkompagni i terrænet ved Bayreuther Lager.
5. 12. 1916: Divisionen meddeler, at H.K. Højhed, storhertugen af Hessen vil besøge regimentet den 7. 12.
7. 12. 1916: H.K. Højhed Storhertugen af Hessen modtaget kl. 9 af regimentskommandøren på banegård
Amagne og med automobiler fra divisionen kørt til Bayreuther Lager. Her stod i paradeopstilling Stab I., 5., 6,
og 7 Komp., et kompagni sammensat af MG-kompagniernes reserver og dele af Feldartillerie-Regiment 205.
Efter en tale fra Storhertugen skete parademarch. Herefter uddelte Storhertugen et antal Hessischer TapferheitsMedaillen, fulgt af en besigtigelse af lejren og officersmessen. Herfra blev der kørt til frokost med divisionsstaben i kasinoet i St. Etienne. I tilslutning hertil biografforestilling. efter endnu et kort ophold i kasinoet til kasse
og kage, kørte H.K.H: tilbage til banegården.
12. 12. 1916: H.M. Kejserens fredstilbud afvises.
18. 12. 1916: Regimentet må igen afgivet et antal heste. Måneden december forløb for regimentet uden nævneværdige begivenheder. Fjendens kampaktivitet var ringe. Nyhederne om franskmændenes succes ved Verdun
tungede på stemningen, der ellers var hævet på grund af vores succeser i Rumænien.
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3. 1. 1917: På ordre fra division bliver der ved regimentet opstillet en signalmiddel-afdeling.
Vores Divisionskommandør, generalmajor v. Gabain, udnævnes til kommandør ofr 17. Inf.Div., mens vores
brigadekommandør, Generalmajor v. Auer, udnævnes til kommandør for 103. Inf.Div. den hidtidige kommandør
for en landwehr-brigade, Oberst v. Kern, overtager 205. Inf.Brigade.
5. 1. 1917: 103. Inf.Div. skal bytte med Garde-Ersatz-Division, der er indsat ved Verdun. Bataljonen i hvil
ved regimentet, II. , afsendes allerede samme dag kl. 2100 fra banegården Machault. I. der skal afløses, må
forblive i stilling indtil Garde.Ersatz-Division når frem.
6. 1. 1917: 2. MGK afgår kl. 18 fra banegården Machault.
7. – 10. 1. 1917: Ingen ændringer eller særlige begivenheder.
11. 1. 1917: Overtagelseskommando fra 7. Garde-Ers.Regt. ankommer.
12. 1. 1917: III. afløses om aftenen af II./6. G.Erz.Regt. og marcherer til Bayreuther Lager.
13. 1. 1917: Kl. 0900 afgør III. fra banegård Machault. I. bliver om aftenen afløst af I./6. G.Erz.Regt. og marcherer til Bayreuther Lager.
14. 1. 1917: 1./116 underlægges 7. G.Erz.Regt. som regimentsreserve og placeres i Bremer Lager. 3 MGK
afløses og marchere til Lager Neudorf. Infanterie-Pionier-Kompanie marcherer kl. 15 fra Rendsburger Lager til
banegård Machault og afgår herfra med tog kl. 21.
15. 1. 1917: Kl. 17 bliver 3. MGK og regimentsstab uden kommandør og ordonnansofficer, som bliver tilbage med opgaver, og I. (minus 1. Komp.) transporteret fra banegården Marchault.
16. 1. 1917: II. og III. afløser dele af 6. Garde-Erz.Regt. ved Verdun i afsnit Talou-ryg og Pfeffer-Ryg. der
falder megen sne, som på grund af den samtidig frost, bliver liggende.
17. 1. 1917: Regimentsstaben overtager kommandostationen Ormont Ferme, der desværre ligger meget langt
fra stillingen – Afsnit A. I Afsnit Aa (højre fløj af regimentet – Talou-åsen): i. og 10. på Højde 270,4 (Talou,
11. Komp. i Champ, 12. Komp. i Champneuville. Feltvagter fremskudt til Meuse, der løber foran stillingen.
Afsnit Ab (Pfeffer-åsen – Cote du Poivre): 5. Komp. til højre, 8. Komp. i midten og 6. Komp. til venstre, med 7.
Komp. som reserve i Champneuville. 103 Inf.Div. er underlagt 5. Armee, V. Reserve-Armeekorps.
18. 1. 1917: Som hvilebataljon bliver I. placeret i Damvillers og Etraye, mens den store bagage placeres i
Crepion.
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19. 1. 1917: I. Batl. underlægges IR 246.
20. 1. 1917: I Etraye demonstration af forbindelsen mellem infanteri-fly og infanteriet.
I de følgende dage sker en ikke særlig betydende skift af stillinger med IR 246. Regimentsstaben flyttes frem
til »Namenlose« slugten.
26. 1. 1917: Regimentets stilling blev endegyldigt fastlagt: til højre afsnit Talou, til venstre afsnit Pfeffer.
Regiments kommandostation på ferme Ormont, hvilebataljonen i Etraye. Stillingen på Talou højderyggen med
Meuse i front og på højre flanke, var taktisk meget god, men mindre god i dens udbygning. Man havde fra højderyggen en meget fin udsigt, ved klart vejr kunne man se helt til Verdun. Det var også på Talou, at regimentets
primære observationsstade var placeret. Byen Vacheranville for foden af Talou-højderyggen var på fjendens
hænder. Man måtte Man måtte være meget opmærksomme mod et overraskende fremstød herfra og tage særlige
forholdsregler (fremskudte feltvagter). Placeringen af vore stillinger på Pfeffer højderyggen (Cote du Poivre)
var meget dårlig. Kreten på højderyggen var besat af fjenden, mens vore lå halvvejs nede ad skråningen og derfor fuldstændig kunne overvåges af fjenden. Bag stillingen lå en dyb nedskåret slugt, der skilte Talou og Pfefferhøjderyggen – kaldt »Granatental« - granatdalen. Bag Pfeffer-højderyggen, med granatdalen foran sig, lå Cainetværstillingen, hvis fortsatte udbygning var af største betydning. Som modstandere lå en fransk territorial-enhed
foran os. Da regimentets afsnit strakte sig til Meuse blev I./Landw. 15 underlagt, som overtog den yderste højre
fløj af stillingen. I. strakte sig et stykke til højre til forbindelse med I./Ldw. 15. Siden den 16. januar lå der op til
20 cm sne, som blev liggende indtil midten af februar. Der herskede gennemgående frostvejr, hvor temperaturen
på enkelte dage faldt til 20°.
27. 1. 1917: Meuse-kanalen er tilfrosset. Floden er stadig åben. Forbindelse til I/Ldw. 85 oprettes ved hjælp
af Felttelefon og lyssignaler.
30. 1. 1917: Den gennemsnitlige kompagnistyrke i graven er 3 officerer, 10 underofficerer og 111 mand. stillingen på skråningen af Pfeffer-højderyggen skal på grund af dens ugunstige placering, ikke udbygges, da den
senere skal rømmes, ligesom stillingen på Talau højderyggen. R-stillingen skal overgå til at blive første linje.
Omgrupperingen afhænger af udbygningen af R-stillingen, der for tiden ikke kan anvendes, da der stadig mangler tunneler til dækninger. Denne udbygning skal gennemføres af den til enhver tid her placerede styrke.
På trods af den stærke kulde er regimentets sundhedstilstand udmærket. I januar begyndte udrustningen af
regimentet med lette maskingeværer.
1. 2. 1917: 3. og 4. Kompanie/Pionier-Bataillon 24, der er stillet regimentet til rådighed til udbygning af dens
stillinger, indsættes i udbygningen af R-stillingen. Infanterie-Pionier-Kompanie indsættes i udbygningen af
Caine-tværstillingen. Signalforbindelserne forbedres gennem tilgangen af brevduer.
3. 2. 1917: Vind fra øst – minus 20°. Om formiddagen ankommer den kommanderende general, Exzellenz v.
Garnier, til regimentsstaben, hvor han orienterer om situationen og lader sig informerer om forholdene ved regimentet. Han gjorde opmærksom på, at der ikke kunne forventes afløsning af regimentet foreløbig, selvom den
flere gange af regimentet var blevet anmodet med følgende begrundelsen:
»Regimentet har siden maj 1916 uden hvil været indsat i otte forskellige afsnit af Vestfronten, og har i
denne tid haft tab på 55 officerer og omkring 3000 mand. En stor del af erstatningspersonellet, især ved
III. Bataillon, består af ældre folk. Ved denne bataljon er 60%, i et af kompagnierne endda 75% over 35
år gamle. Bataljonen har nu knap 120 tidligere soldater. Ved I. og II. Bataillon er det noget bedre. Uddannelsen, specielt i skydning og håndgranatkat, er utilstrækkelig. Til en øgning af kampkraft og moral er en
uddannelsesperiode på tre uger bag fronten ubetinget nødvendig«.
5. 2. 1917: Om natten sammenstød mellem egen patrulje og en fransk ved Vacheranville. To mand såres,
hvoraf en ikke kunne bringes med tilbage.
6. 2. 1917: 25 Res.Div. til venstre for 103 Inf.Div. indbringer fanger i forbindelse med en patruljeoperation.
Af disse fastlægges den franske 21. Inf.Div. i linjen overfor. Da denne division ikke er en angrebsdivision, mindskes de højere myndigheders vedvarende formodninger om et forestående angreb.
7. 2. 1917: Et fjendtligt patruljeangreb mod Unteroffizier-Posten 3 ved Meuse afvises. To patruljer fra I. under rekognoscering af Batterie 602 overraskes og afskæres for en dels vedkommende. Syv mand kommer ikke
tilbage.
9. 2. 1917: Kort efter midnat rammes Feldvagten fra 3. Kompanie af to fuldtræffere. To mand såres alvorligt,
to mand lettere, mens to begraves. Afløsningen fra I./Landw. 15, der ligeledes sad i dækningen, havde 8 døde og
3 sårede. Da denne postering lå under godt indskudt fransk artilleri fra Fort Marre, blev to poster inddraget og
erstattet af stående patruljer med skiftende placering. De øvrige poster forskydes længere mod vest.
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10. 2. 1917: Regimentet tildeles en revolverkanon kaliber 3,7-cm med båndladt ammunition. MG-mandskab
uddannes i betjeningen i Damvillers.
16. 2. 1917: Efter fire ugers hård frost indtræder i dag tøvejr.
21. 2. 1917: Tæt tåge nødvendiggør udsættelsen af flere poster. På grund af de store mængder optøet sne er
gravene stærkt tilmudrede og kræver meget arbejde for at undgå, at vand løber ned i dækningerne.
22. 2. 1917: En officerspatrulje fra IR 71 tager fire fanger. Ifølge dem ligger nu 55 Inf.Div. overfor os. Heller
ikke den er en angrebsdivision.
28. 2. 1917: Brigadekommandøren holder møde med regimentskommandøren på Ormont-ferme. Han oplyser, at tilbagelæggelsen af stillingen formentlig vil finde sted den 10. marts.
7. 3. 1917: Bataljonen i hvil flytter til Lager Köhlerdorf ved Molleville Ferme. Forholdene her er beskedne.
8. 3. 1917: Den hidtidige R-stilling, ser skal blive hovedstilling (Samogneux-stilling) besættes af III. Batl. Infanterie-Pionier-Kompanie besætter tunnelkasernen i Brabanter slugten.
9. 3. 1917: De hidtidige stillinger på Talou og Pfeffer højderyggene rømmes. Talou-ryggen og Cainetværstillingen besættes af I. med svage forpoststillinger, mens hovedmodstandslinjen ligger i Samogneuxstillingen. I./Landw.15 forlader regimentet og returnerer til eget regiment. II. forlægger som hvilebataljon til
Köhlerdorf lejren. Kraftefordeling: Poststillinger 1., 2. og 3. Komp. Hauptm. Soepel er fører for poststillingen i
hele divisionens afsnit, og indretter med sin stab kommandostation i Cotelette-slugten, Samogneux-stillingen er
fra højre fløj besat med 12., 11., 10., 9 Kompanie. 4. Kompanie ligger som beredskab med ¾ i Hecken-slugten
og med ¼ i Samogneux, hvor også III. Batl. stab er placeret. Infanterie-Pionier-Kompanie er regimentsreserve i
Brabant slugten. Stab II, 7. og 8. Kompanie er regimentsreserve, 5. og 6. Kompanie brigade reserve i Köhlerdorf
lejren. Regimentets kommandostation er placeret på nordvest skråningen af Højde 338,5 nord for Samogneux.
Regimentsstab, I. og II. Batl. træn i Köhlerdorf lejren, III’s i Straye lejren. Alle forskydninger sker ubemærket af
fjenden. Rømmede grave og dækninger ødelægges.
10. 3. 1917: Regimentskommandøren tildeles Ritterkreuz til Hohenzollernschen Hausordens mit schwertern.
12. 3. 1917: Fjenden har ikke bemærket rømningen.
14. 3. 1917F: Fjenden har fremskudt posteringer i de rømmede grave ved IR 32. Vores gamle stillinger er
endnu ubesatte.
15. 3. 1917: Hptm. Neumann-Neurobe, adjudant ved AOK 5, overtager kommandoen over I. Batl., mens
Hptm. Soepel er på orlov.
16. 3. 1917: Om natten sendes patruljer frem for i de forladte grave at foregive, at der fortsat skanses.
17. 3. 1917: I løbet af natten kaster fjendtlige fly forgæves bomber over Confevoye skoven og landsbyerne i
baglandet.
20. 3. 1917: Fra Talou-højderyggen kan det observeres, at en fjendtlig gruppe kl. 16 fra en sappe, springer
over i en af fore forladte stillinger på Pfeffer-højderyggen.
22. 3. 1917: Kl. 1630 nærmer en fjendtlig patrulje på 1 officer og 7 mand støttepunkt Cote i poststillingen.
De afvises af ild fra I. Komp. Føreren, en løjtnant, falder og en mand såres. Begge falder i vore hænder. Det
bliver herigennem konstateret, at det stadig er de franske 55. Inf.Div, 204 Inf.Reg, der ligger overfor os.
25. 3. 1917: Vore fly tvinger et fjendtlig fly til at lande mellem Champ og Champneuville. Piloten forsøgte at
undslippe, men blev taget til fange af mandskab far 1. Kompanie.
30. 3. 1917: 11. Kompanie, Landsturm-Infanterie-Regiment Chemnitz underlægges regimentet til bygning af
dækninger i Samogneux-slugten, men indsættes i første omgang i de forreste grave, der på grund af den kraftige
regn, har lidt store skader.
31. 3. 1917: Regimentskommandøren bevilges orlov. Kommandoen overgik til Major Schubert, IR 71.
4. 4. 1917: De forladte stillinger er stadig ikke besat af fjenden.
9. 4. 1917: Da RIR 83 fra 25. Res.Div. til venstre trækkes ud, øges regimentsafsnittene i 103 Inf.Div. Forpost
bataljonen forstærkes med dets 4. kompagni. Som beredskab i hovedstillingen blev der til regimentet underlagt
2. Kompanie, Landsturm-Bataillon Reutlingen og 4. Kompanie Landsturm-Bataillon Heilbronn. Styrkefordeling:
Poststilling 8., 7., 6. Kompanie, Støttepunkt II, III, IV og V to delinger 5. Kompanie, en deling 5. og Stab II i
Cotelette-slugten. Hovedstilling 10., 9., 12., 11. Kompanie, Landwehr-Kaserne 4./Heilbronn, Meininger Kaserne
2./Reutlingen, I.Pi.Komp. og Stab I Barbarossa-slugt, 3., 4. Kompanie Köhlerdorf i Regts-Reserve, 1. o0g 2.
Köhlerdorf Brigade-Reserve.
18. 4. 1917: Regimentets afsnit forlænges til Højde 344 sydøst for Samogneux. De fire kompagni-afsnit bibeholdes og forlænges. Landst.Batl. Kirtzingen underlægges og fordeles med 1. Komp. i Mollville-Ferme, 2. i
Namenlose Lager slugt, 3. Landwehr-Kaserne, 4. Meininger Kaserne.
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20. 4. 1917: Regimentskommandøren tilkommanderes fra sin orlov fra 20. – 27. 4. 1917 kursus i forsvarsslag
i Sedan.
27. 4. 1917: Foran os ligger den franske 123 Inf.Div., der den 16.12.1916 havde klaret sig godt ved Verdun.
Tegnene på et forestående angreb er tydelige.
28. 4. 1917: Regimentskommandøren returnerer fra kurset i Sedan og overtager igen kommandoen.
Yderligere tre MG indbygges i post-stillingen. Skinanlæg fremstilles og hindringer anlagt for at vildlede
fjenden.
2. 5. 1917: Dette fastslås at den overfor os liggende 126. franske Inf.Div. er indsat.
10. 5. 1917: I poststillingen indbygges yderligere tre MG. Hindringerne er færdigbygget.
18. 5. 1917: I området ved Neville blev der gennemført en modangrebsøvelse med et af divisionens tre reservebataljoner sammensat regiment under kommando af Major Radermacher. Ved afslutningen af øvelsen meddelte den kommanderende general, at divisionen de næste dage ville forlade V. Res.Armeekorps for at blive transporteret til en forsvarsfront.
19. 5. 1917: Det meddeles, at 103 Inf.Div. vil blive afløst af 28. Res.Div., RIR 116 af RIR 110. Hauptmann
Holthoff forlader regimentet. Hauptmann Neumann-Neurode forsættes til regimentet og overtager III/LIR 85.
20. – 23. 5. 1917: Afløsning og transport af regimentet fra banegården i Brieulles.
24. 5. 1917: Ankomst til mål, I. i Laon, alle øvrige i Voyenne. Kvarterer: I. Laon, II. Athoncourt Ferme med
I.Pi.K., III i Lager Chivy. Divisionen underlægges 7 Armee, gruppe Vailly, XI. Armeekorps og indsættes mellem 50. og 206 Inf.Div. langs Chemin des Dames ved Fort Malmaison. Et forkommando fra III. sendes til den
nye stilling.
215. 5. 1917: II. march til Laon og i kvarter her. I. afsender sit forkommando. III. afløser dele af IR 53.
26. 5. 1917: I løbet af nattet afløser 3.MGK med ni MG I.R. 53 maskingeværer. I. afløser under kraftig artilleriild med forbindelse til III, dele af IR 394 (tab: 3 døde, 3 sårede). Infanterie-Pionier-Kompanie afløser 8u./53 i
Garenne skoven.
Reg.Stab, der fra den 24. om eftermiddagen havde været placeret i Laon, forskyder om formiddagen til Chavignon, hvor den placeres i en afstivet kælder, da der ikke var andre muligheder for etablering af kommandostation. Den overfor liggende fjende er 65. Chasseurs. Fanger har fortalt, at franskmændene i de nærmeste dage vil
foretage et angreb på fort Malmaison, der er del af regimentets stilling.
Regimentets opstilling:
Underafsnit Vest: 9., 10., 11. Komp. i forreste linje, 12. Komp. beredskab. I første linje fem MG
og hver to MG i MG-stilling V og VII
Underafsnit Øst: 2., 3., 4. Komp. i forreste linje og to MG. Mellem 1. og 2. linje to MG. I 2. linje
to MG. Bag 2 linje 1 MG. I MG-stilling VIII 2 MG. l. Komp. i beredskab.
Regiments reserve: Infanterie-Pionier-Kompanie i Garenne skoven.
II. Divisions reserve i skovlejr Chivy, hvor også trænet er placeret.
Regimentets forreste linje lå på Chemin des Dames højderyggen på begge sider af Fort de Malmaison. Denne
lå tæt bag forreste linje og gav gode observationsmuligheder, og havde en sikkerhedsbesætning i de skudsikre
kasematter. Den til venstre tilstødende IR 32 lå delvis ikke på Chemin des Dames, og skulle forbedres ved erobring af højere liggende terræn i en operation, der havde gået navnet »Sonnenwende«. Forberedelserne hertil blev
øjeblikkeligt sat i gang.
27. 5. 1917: Heftig artilleribeskydning af alle dele af stillingen og bagved liggende terræn, især Chavignon.
28. 5. 1917: Artilleribeskydning svagere. Fjendens daglige kampaktivitet er forskellig og vanskeliggør en
vurdering af situationen.
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29. 5. 1917: To kompagnier fra rekrutdepotet indsættes i udbygningen af 3. linje. 7. og 8. Komp. underlægges IR 32 så en bataljon kan trækkes ud til øvelser forud for »Sonnenwende« operationen.
30. 5. 1917: Chavignon ligger dagligt under let og middeltung artilleri.
31. 5. 1917: Lt. Evers overtager regimentets observationsstade på Fort Malmaison. Her er ligeledes placeret
en artilleriobservation, blinksignalstation og radiostation.
1. 6. 1917: En patruljeoperation fra III. under Lt. Steinmetz mislykkes på grund af stor vagtsomhed hos fjenden. Lt. Steinmetz og Gefreiter Hag og Beckmann såres. Patruljen roses af brigaden. Også ved I. er der livlig
patruljeaktivitet: også her er fjenden meget vagtsom.
3. 6. 1917: Særlig kraftig fjendtligt artilleriaktivitet langs hele linjen. En af brigaden iværksat signalmiddeløvelse giver gode resultater.
6. 6. 1917: Operation »Sonnenwende« iværksættes kl. 0500 af I./32 og bataljon fra 206 Inf.Div. efter en kort,
kraftig artilleriforberedelse. Den befalede linje blev nået og fastholdt. Omkring 400 franskmænd fra regiment
112, III Armeekorps tages til fange, fem MG erobret, et korps, der hidtil havde være i hvil og endnu ikke var
indsat på en kampfront. Regimentsobservationsstadet kunne fint observerer operationens gennemførelse, og
sendte kontinuerligt gode meldinger, der af brigaden blev sendt videre. Om aftenen blev fjendtlige angreb på den
nye stilling afvist.
7. 6. 1917: 10. Kompanie bliver trukket ud af den forreste stilling og afsnittet fordelt mellem 9. og 11. Komp.
Kompagniet træder i beredskab og placeres i Garenne slugten i I.Pi.Komp. dækninger, der selv flyttes til Chavignon hulen ved vejen mellem Chavignon og Soissons.
8. 6. 1917: Tegnene på et forestående stort fjendtligt angreb øges. Alle forberedelser til et forsvar træffes.
Under beskydning af Chavignon er Gefr. Stark og Landsturmmann Barth fra Reg.Stab faldet; de havde gennem
længere tid være del af staben, og havde til enhver tid været pligttro. Landsturmmann Sonnenkalb, tegner ved
Reg.Stab, blev hårdt såret.
9. 6. 1917: Fort Malmaison blev fra kl. 16 beskudt med tunge kalibre 1). Kasematter, der var blevet anset for
skudsikre, blev ødelagte og 13 mand fra Inf.Pio.Komp. og 3 mand fra 10. Komp. blev begravet. Assistgenzarzt
dr. Hoffmann iværksatte øjeblikkeligt et redningsarbejde. Takket være hans opofrende indsats og med hjælp fra
fører for Pionier-Komp. 28, Oberleutnant Schulz med dele af hans kompagni, lykkedes det at bjærge en del af de
begravede. Fortet blev herefter i første omgang rømmet.
10. 6. 1917: Reg.Stab forlægger til en nybygget kommandostation ved Chavignon.

1)

Fort Malmaison var allerede i 1880’erne af det franske forsvar anvendt som mål for skydeforsøg med de dengang helt nye
brisant granater, der på én gang gjorde de fleste fæstninger i verden forældede. Fortet var derfor opgivet og beskadiget allerede før den første verdenskrig. oa.
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11. 6. 1917: Der gennemføres en forskydning indenfor divisionen, hvorved regimentets afsnit formindskes.
Fordelingen af første linje øst: 10., 9. Komp; K-2-linje 11. Komp. Bataljons reserve12. Komp. i Garenne slugten.
Forreste linje vest: 1., 4., Komp; K-2-linje 2. Komp; Bataljonsreserve i Garenne-slugten 3. Komp. Regimentsreserve i Chavignon hulen, Inf.Pio.Komp. II. forbliver underlagt IR 32 som beredskab.
Den kommanderende general, Generalleutnant Kühne, aflægger regimentsstaben besøg.
13. 6. 1917: Den fjendtlige forstyrrelsesild koncentreres på smallere punkter af linjen. Disse punkter vil formentlig af fjenden blive anvendt som indbrudspunkter for deres stødtropper.
Assistenzarzt dr. Hoffmann og Unteroffizier Eichelmann modtager jernkorset I. klasse og 5 mand II. Klasse
som anerkendelse for deres indsats i Fort Malmaison den 9. juni.
15. 6. 1917: II. står igen til rådighed og afløser i løbet af natten under kraftig artilleriild (tab kun en såret) I.
Bataillon, der som divisionsreserve forlægger til skovlejr Chivy. Fanger fortæller, at et angreb på Fort Malmaison og de nyligt tabte stillinger er nært forestående. En patrulje under Offizierstellvertreter Dörr fra 8. Kompanie
erobre et brev i den franske stillinger, hvori den franske styrkeoversigt fremgår.
18. 6. 1917: En patrulje fra 8. Komp. erobre et fransk fusil mitrail. Posten blev skudt, en anden mand såret.
Patruljen bragte den dødes jakke med tilbage, hvoraf det fremgår, at den franske Regt. 158, XXI Armeekorps
ligger overfor os. Fører for patruljen, Vizefeldwebel Wolter. Hen mod morgen hørte poster støj fra hindringen og
skød herimod. Som det ved daggry viste sig, havde skuddet kostet et vildsvin livet. En velkommen afveksling af
feltkøkken forplejningen.
19. 6. 1917: Leutnant Schswertfeger, Landwehr-Pionier-Bataillon 9 overtager kommandoen over InfanteriePionier-Kompanie efter Leutnant Oelkers. Som fører for Pioner-delingen og senere Pioner-kompagnier i øst, på
Balkan og i vest havde Leutnant Oelkers vist sin dygtighed og erfaring som pionerofficer, og havde på bedste
måde tjent regimentet. Den 10. juni trådte han ud af regimentet for at finde en, sit renomme svarende, anvendelse
på krigsskuepladsen langs Donau.
20. 6. 1917: En konstatering af bygning af nye hindringer foran de fjendtlige stillinger, havde formentlig til
opgave at sløre fjendens angrebshensigt.
22. 6. 1917: I de sidste dage er en kraftig forstyrrelsesild lagt over Chavignon og regimentets kommandostation. På senere erobrede fjendtlige kort var kommandostationen markeret som en batteristilling. Da ordonnanser
havde tab ved kommandostationen, blev en ny indgang etableret på fjendesiden under et stort æbletræ.
23. 6. 1917: Den kraftige fjendtlige artilleriaktivitet bliver gengældt endnu kraftigere af vores artilleri.
26. 6. 1917: II. Bataillon gennemfører en patruljeoperation, omhyggeligt planlagt af Hptm. Neufschhausen
og ført af Lt. Böhrer i kraftig regnvejr. Efter nogle få skud artilleri mod en fastlagt fjendtlig feltvagt ved »Sandgruben-höhe«, rykkede patruljen frem kl. 0900. Resultat fem fanger og to lette maskingeværer. (fusil mitrail). Da
besætningen på bakken ikke ville give sig, blev de belagt med 24 håndgranater. Fangerne kom fra IR. 158 og
Chasseur 31. Efter fangerne havde der været hensigter om angreb, men i den sidste tid havde de ikke hørt mere
til disse. Lt. Böhrer modtog Jernkorset I. klasse, mens indsatsen fra hans patrulje fra 5., 6. og 8. Kompanie anerkendtes med tildeling af Jernkors II, orlov og en dagsbefaling fra Gruppen.
Divisionen afgiver et bataljonsafsnit til 50 Inf.Div. RIR 116 flytter et bataljonsafsnit til venstre. Den nye stilling besættes med ½ 1. og 4. Komp. i K1-linjen, ½ 1 og ⅔ 3. i K2-linjen. Ved bataljonsstaben i Bois de Beau ⅓ 3
og 2. Kompanie.
29. 6. 1917: Det fjendtlige artilleri skyder nu kun med lette kalibre mod stillingerne, men beskydningen af de
bageste områder de sidste to dage har være meget ringe. Antal fjendtlige batterier er gået ned. Et angreb over en
bred front er tilsyneladende ikke længere forestående.
30. 6. 1917: Artilleriaktivitet stadig ringe. Sundhedstilstanden i juni måned var god.
2. 7. 1917: Artilleriaktivitet omfattende, også middeltunge kalibre mod bagterrænet, med særlig opmærksomhed mod regimentets kommandostation.
6. 7. 1917: Leutnant Sluyter, der var tilkommanderet Rekrutdepotet, da han allerede havde mistet tre brødre
som faldne, mister levet ved et uheld under håndgranatkast. Han blev den 10. 7. begravet i Marie under overværelse af divisionskommandøren, General v. Auer.
8. 7. 1917: Kl. 0430 sikre III./71 efter en artilleri- og minekaster forberedelse på 3 minutter, en del af den
franske stilling og udvider dermed IR 32’s resultat. Det erobrede stykke skyttegrav forsvares med succes mod
fem angreb. Som resultat er det en meget urolig tid, der fortsætter den 9. 7.
10. 7. 1917: Hptm. Neuschhausen bevilges orlov. Kommandoen over II. overtages af Rittmeister Schuchardt
fra staben ved 205 Inf.Brig.
13. 7. 1917: Meget livlig fjendtlig artilleribeskydning, der øgedes i løbet af natten.
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14. 7. 1917: National festdag hos fjenden. Livlig artilleribeskydning. Om aftenen bliver en koncentration af
fjenden konstateret nord for Jouy. Vores artilleri skyder »Forstyrrelsesild hele front«.
15. 7. 1917: I løbet af natten trækkes IR 32 ud af fronten. RIR 116 forlænger sit afsnit. III./193, LandsturmMG-Kompanie og to afdelinger fra Rekrutdepotet stilles til disposition. Regimentets afsnit opdeles i tre afsnit.
Fordeling: Vest: K1 ⅔ 10., ⅔ 11., ⅔ 12./193. K2 ⅓ 10., ⅓ 11., ⅓ 12./193. Stab III og 9./193 i Malmaison-hulen
ved Malmaison Ferme; Midt: K1 10., 11. Komp. K2 12. Komp. Stab III og 9. i Garenne slugten. Øst: K1 5. og 6.
Komp., K2 8.Komp, Stab II og 7. i Beau skoven.
17. 7. 1917: Rittmeister v. Dietlein overtager kommandoen over II. Bataillon. Rittmeister Schuchardt træder
tilbage til brigaden. Leutnant Dortschy går den 19. 7. tilbage til regimentsstaben.
20. 7. 1917: Fjenden beskyder for første gang Afsnit Øst med miner.
22. 7. 1917: Kraftig beskydning af Chavignon. Efter oplysninger fra agenter vil fjenden gennemfører mindre
angreb mod divisionens afsnit. Forhøjet kampberedskab. Kodeordet »Mondnacht« udsendes og I. bliver trukket
frem til Barabarossa slugten.
23. 7. 1917: III./71 stilles til rådighed for regimentet som reserve, det forhøjede beredskab aflyses, da agent
oplysningerne tilsyneladende endnu engang ikke passer. I. afløser i løbet af natten III./193 i Afsnit Vest.
24. 7. 1917: En operation ved vores højre nabo divisionsafsnit mislykkes, da fjenden øjeblikkeligt åbner
spærreskydning som vores artilleri åbnede artilleriforberedelsen. Fjenden havde altså desværre erkendt vores
overraskelsestaktik med at angribe efter ganske få minutters artilleri og reageret herpå.
25. 7. 1917: Fjendtlig artilleriaktivitet livlig. Der hersker usikkerhed over, hvilken fjendtlig enheder, der ligger overfor os. Indbringning af fanger bliver hele tiden vanskeligere.
26. 7. 1917: Om aftenen bliver regimentets kommandostation igen beskudt med middeltunge kalibre, hver
20. minut med nogle få skud. En ordonnans på vej tilbage til kommandostationen, falder under de første skud.
27. 7. 1917: Fjendtlig artilleriaktivitet mod stillingen ringe. derimod blev regimentets kommandostation fra
kl. 10 med en pause omkring kl. 1630, uafbrudt beskudt til ind i natten, men uden tab.
29. 7. 1917: Om aftenen lægger fjenden en endnu ukendt type gas over K2-linjen fra øst til inklusiv Beau
skoven, men uden at koste tab. Hptm. Neuschhausen bliver af krigsministeriet beordret til tjeneste her. Regimentet mister med ham en dygtig og rutineret bataljonsfører.
30. 7. 1917: Fjenden belægger mellem kl. 2115 og 2300 Afsnit Øst med samme type granater som i går. Det
fastslås, at der ikke er tale om gasgranater, men om røggranater.
31. 7. 1917: På et sted langs den fjendtlige linje blev hindringen skudt i stykker med artilleri og minekastere
med den hensigt, at kunne tage fanger under fjendens retablering af hindringen. Forsøget mislykkedes på grund
af fjendens årvågenhed.
Sundhedstilstanden i juli var mindre god på grund af et større antal mavetilfælde. Sygdommene var godartede af natur og aftog igen mod slutningen af måneden.
1. – 3. 8. 1917: Ringe kampaktivitet på grund af stærk regn. Regimentet skal i hvil i Laon.
4. 8. 1917: II. og III. afløst af to bataljoner fra IR 81 og marcherer til Laon, hvor en stor kaserne gav rimelig
gode kvarterer. I. marcherer fra skovlejren Chivy til Laon og kommer i kvarter i infanteri- og artillerikasernen.
De tre MGK placeres i skovlejren Chivy.
5. 8. 1917: Reg.Stab afløses af staben ved IR 71 og forskyder til Laon.
6. – 8. 8. 1917: Bataljonerne har hvil. Der gennemføres kun aflusning og afprøvning af gasmasker.
9. 8. 1917: Uddannelsen genoptages ved kompagnierne ved Laon.
12. 8. 1917: Gudstjeneste i Martins kirken.
13. 8. 1917: II. forlægger igen til skovlejren Chivy.
16. 8. 1917: Regimentsappel. Den gode virkning af hvilet på mandskabets fremtræden, udseende og holdning
er tydelig.
18. 8. 1917: Generalfeldmarschall v.Hindenburg kommer til Laon, hvor han taler til en bataljon fra hans regimenter.
19. 8. 1917: Gudstjeneste i Martins kirken. Major Stetin, IR 168, tilkommanders regimentet og overtager II.
Bataillon.
20. 8. 1917: Mellem kl. 0800 og 1230 mønstring af bataljonerne af regimentskommandøren på øvelsespladsen ved Laon under overværelse af Brigade- og Divisionskommandøren. Bataljonernes uddannelses niveau bliver rosende anerkendt. Om eftermiddagen afholder III. sportsfest.
21. 8. 1917: 9. og 10. trækkes frem til skansearbejde ved IR 32 på Chavignon højderne.
22. 8. 1917: I. afholder sportsfest om formiddagen.
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23. 8. 1917: Regimentet indsættes igen mellem IR 32 og 71 med I. og II. Stab III. forbliver med 11. og 12. i
Laon for her at opbygge et øvelsesværk. II. rammes af en fuldtræffer under afløsningen: 4 døde og 12 sårede.
24. 8. 1917: Regimentsstaben afløser staben IR 71. Underlagt er to bataljoner IR 71 og II/116. På den måde
er det muligt at afløse staben. Fordeling af kræfter: Vest K1: 6., 5., K2: 7., Pinon-tværstillng: stab og 8.
Kompanie. Mitte: K1: I./71, K2: 1., 4., 2. Malmaison-hule Stab og 3. Kompanie. Øst: II./71, K1: 5. og 6., K2: 7.,
Stab og 8. i Garenne skoven. I stillingerne er placeret 24 tunge og 24 lette maskingeværer og 8 minekastere.
25. 8. 1917: Kraftig artilleri mod Vest. Overfor ligger franske Inf.Div. 170, 3. Chasseurs. Fanger benægter
hensigter om angreb. Fuldtræffer i regimentets observationsstade. Leutnant Braungarth hårdt såret. Panorama
kikkert ødelagt.
26. 8. 1917: Atter kraftig artilleri mod vest. Mellemgraven ødelægges fuldstændig.
27. 8. 1917: Mellem kl. 0530 og 0600 stiger skydningen til trommeild, det herefter følgende infanteriangreb
afvises af infanteriild og spærreskydning. Dele af K1-graven Vest er på grund af beskydning omdannet til en
kraterlinje. Tab: 1 død, 1 såret, hvilket er meget lidt set i forhold til beskydningens voldsomhed. 9. og 10. Kompanie afløses af 11. og 12. i Chavignon hulen og marcherer til Laon.
30. 8. 1917: En fange fra 10. Chasseurs indbringes. 170 Inf.Div. ligger stadig overfor os.
31. 8. 1917: Generalleutnant v. Müller bliver fører for Gruppe Vailly. General Kühne overtager en anden
gruppe.
Sundhedstilstanden i august var god. Kun ved III. opstår stadig mavesygdomme.
4. 9. 1917: Under befæstning af forterrænet kommer det til en mindre træfning. Ved 7./71 indbringes en såret
franskmand. Indsættelsen af Division Maroquaine overfor os bekræftes.
5. 9. 1917: Påfaldende heftig fjendtlig aktivitet i luften. Om eftermiddagen 22 fly.
6. 9. 1917: Igen heftig fjendtlig aktivitet i luften. 20 flyvemaskiner.
7. 9. 1917: Inddelingen af afsnit ændres, da den 3. regimentsstab igen indskydes. Alle tegn tyder på et større
fjendtligt angreb. Hvert regiment er nu igen kun tildelt egne bataljoner. Regimentsstab 116 overtager Afsnit F,
den hidtidige F Vest og Ost, og placerer igen kommandostation 200 meter syd for Chavignon. Organisation:
Vest: III. Bataillon. K1 og K2: 10., 12. Komp., stab og 11. i Baurains sluggen. F-Ost II. Bataillon; K1: 8., 7., K2:
5. og 6., stab. Beredskab: I. Bataillon minus 1. Komp. Skovlejr Chivy, 1. Komp. Chavignon-hulen til disposition
for Kommandør for pionererne. Inf.Pio.Komp. i Chavignon-hulen.
10. 9. 1917: Operation »Moritz« gennemføres af II. Bataillon under kommando af Lt. Schlicht. Indtrængning
i den fjendtlige stilling lykkedes. En franskmænd, der satte sig til modværge, blev dræbt af en håndgranat fra
Unteroffizier Loffner. Den døde havde hverken regimentsmærker eller papirer på sig, så operationen gav altså
intet resultat. Tab: 1 død, 1 hårdt såret af den iværksatte spærreild. Desuden fik Lt. Oberst ødelagt kæben af et
MG-skud.
15. 9. 1917: Hauptmann Neumann-Neurode beordres til Gaskursus. III. overtages af Rittmeister Schuchardt.
Om natten løb en franskmand fra IR 370 over ved I. hvorved XXI. Armeekorps bekræftes. Franskmanden fortæller, at der om 14 dage forestod et stort angreb.
18. 9. 1917: På bestemmelse fra Krigsministeriet udnævnes regimentskommandøren den 16. 9. til Oberstleutnant.
19. 9. 1917: Operation »Maulwurf« lykkes ikke. Med det hastværk, hvor det efter ordre fra højere myndighed
skulle gennemføres, var hindringer ikke i tilstrækkelig grad ødelagt, hvorfor stødtroppene ikke nåede igennem
før spærreilden iværksattes, og derfor måtte returnerer.
21. 9. 1917: IR 71 tager to fanger fra 22. Inf.Div., der bekræfter afløsningen af 38. Inf.Div. og fortæller, at
angrebet skal finde sted den 5. 10.
24. 9. 1917: Operation »Max« mislykkes. Den angribende stødtrop afvises med håndgranater.
25. 9. 1917: Gennem indskydning af et regiment fra 2. Garde-Inf.Div. (Garde-Grenadier-Regt 4 Augusta)
mindskes regimenternes ansvarsområde. Fordeling: Vest I. Batl. Forreste linje 2., 1., Granatloch-hule 3., Stab og
4. Baurains-slugt. Øst: forreste linje 6., 5., Vaucains-slugt 7., stab og 8. i hule øst for Vaudesson. 11. Skansekompagni Barbarossa-hule. Regimentsstab i hule tæt syd for Vaudesson.
28. 9. 1917: 11. Kompanie slutter sig til bataljonen i Chivy-lejren. Den øverstkommanderende for 7. Armee,
General v. Böhn, kommer til lejren, skrider fronten af på den opstillede bataljon, taler med mange officerer,
underofficerer og mænd, uddeler 10 Jernkors II. Klasse og besigtiger lejren.
29. 9. 1917: Møde mellem brigade- og regimentskommandører over forsvaret.
30. 9. 1917: Fire fjendtlige fly skydes ned. Omfattende artilleri. Sundhedstilstanden i september var god.
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2. 10. 1917: Om aftenen får vi udløst den fjendtlige spærreild gennem afgivelse af de franske signaler hertil.
Der opstår en meget omfattende skydning, der kræver meget store mængder ammunition. Formålet, at afslører de
fjendtlige batterier og fastlægge dem, blev opnået.
9. 10. 1917: Hptm. Neumann-Neurode tilbage fra gaskursus og orlov, og overtager igen sin bataljon. Divisionen skal i løbet af de næste dage afløses af 13. Inf.Div.
10. 10. 1917: Efter udsagn fra fanger, starter det ventede franske angreb indenfor de næste få dage. Da der i
mellemtiden er indtrådt regnvejr, der kraftigt har tilmudret grave og gennemblødt terrænet, forventes det, at
franskmændene vil udsætte angrebet nogle dage.
12. 10. 1917: Afløsning i løber af natten af II. med III./55 uden tab. II. afgår om formiddagen med tog fra banegården i Glacy. Indkvartering i Düppel-lejren ved la Selve.
13. 10. 1917: III afløses af II./55 i løbet af en storm- og regnfuld nat uden tab, men vanskeliggjort af den opblødte jord. Transport fra Glacy. Underbringelse i Hülsemann lejren i barakker, der hverken er vind- eller vandtætte, og beliggende i et sumpet terræn.
Regimentsstaben overdrog kl. 0700 afsnittet til staben ved IR 55 og transporteres til La Selve øst for Sisonne.
Officererne ridder hertil. I. ligger i Paderborner Lager, Inf.Pi.Komp. ved III. Regimentet er Armee reserve og
tilhører Gruppe Sisonne under Generalleutnant Graf v. Schmettau, som regimentet allerede i 1915 ved Rawa var
underlagt som fører for 9. Kav.Div. Divisionskommandøren, General v. Auer, tildeles 14 dages orlov. Divisionen føres herunder af Oberst v. Kern.
14. og 15. 10. 1917: Regimentskommandøren inspicerer bataljonens kvarterer. Indkvarteringen forbedres.
Aflusning og hvil indtil den 20. 10.
20. 10. 1917: Uddannelse genoptages.
21. 10. 1917: Gudstjeneste i lejrene. Artillerislaget i det gamle afsnit er begyndt.
22. 10. 1917: Orientering af regimentskommandør og bataljonsførere om 235 Inf.Div. stillinger under føring
af Divisionskommandøren, General v. Treskow. Regimentet er indgrebsregiment for denne division. Rideundervisning for officerer begynder under Rittmeister Schuchardt. IR 71 modtager befaling om at gå i marchberedskab. Stor spænding om situationen under slaget i det gamle afsnit. I de næste dage orienteres kompagnifører om
235 Inf.Div. afsnit af respektive bataljonsførere.
24. 10. 1917: Dårlige nyheder om fransk indbrud i vores gamle afsnit. På vores side store tab, især også i
fanger og artilleri.
25. 10. 1917: Kl. 1300 ordre til regimentet om marchberedskab. Kl. 1430 befaling til skift af indkvartering.
Reg.Stab., I og II. i den gamle lejr ved Sisonne, III og Inf.Pio.Kmp. i Lejr Wesel og Spandau øst for Sisonne.
Divisionen skal formentlig indsættes i kampene mellem Braye og Vauxillon. Straks efter ankomst til den nye lejr
bliver III. med lastbil bragt til forstaden Neuville ved Laon. Da denne på tidspunkter ligger under beskydning og
der ikke er indkvarteringsmuligheder sættes bataljonen i march mod Molinchart, hvortil den ankommer ved
midnat og nødtørftig underbringes ved I./71. Sidstnævnte rykkede en time senere ud, mens III. forblev.
26. 10. 1917: III forskyder fra Molinchart til Hindenburg-Lager ved le Trou Fourcy, for den finder rimelige
kvarterer, og hvor den underlægges 235. Inf.Brigade. Kl. 0400 blev Reg.Stab, I. og II. med lastbil over Laon
bragt til Molinchart. Her mødtes vi af hele flokke af flygtende indbyggere, for det meste på troppevogne. Regimentet tilhører Gruppe Crécy, 27. Inf.Div. og er indgrebsdivision i IR 150 afsnit. Regimentsstab, I. og II. underbringes i Schlucht huler ved Sebacourt, III. bliver i Hindenburg Lager. Dagen er rolig.
27. 10. 1917: Modangrebet blev af regimentskommandøren i terrænet gennemgået med bataljons- og kompagniførere fra I. og II. I. afløser i./6 i tunnelkasernen, III. placeres i Schlucht hulen.
28. 10. 1917: Om eftermiddagen afløses regimentet af IR 143, marchere til Cerny-les-Bucy og indkvarterer
og underlægges 6. bayrischen Division. Indkvarteringen er med de overfyldte belægning middelmådige.
29.-30. 10. 1917: Kvarterer sættes i stand og uddannelse gennemført.
31. 10. 1917: Efter direktiv fra 6. bayr. Inf.Div. skal regimentet trækkes frem til udbygning af de bagved liggende stillinger. Sundhedstilstanden i oktober måned var god.
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2. 11. 1917: Skansearbejdet sker efter anvisning fra Sto.Pi. 155 og begynder den 3. 11. Meget lang march vej
til de seks timers arbejde. På anmodning fra regiment bliv 4. 11. (søndag) frigivet til hvil og arbejdssteder langt
tættere på kvartererne.
5. 11. 1917: Skansning.
6. 11. 1917: En bataljon har fra nu af altid en dag fri fra skansearbejde, og skal anvende denne til uddannelse
og soinering.
7. – 16. 11. 1917: Regimentet skal i stedet for skansning anvendes til istandsættelse af vejnettet med to bataljoner dagligt indsat. Brigadekommandøren gennemgår på Lanisberg ved Laniscourt planerne for indgreb.
17. 11. 1917: Regimentet underlægges igen 103. Inf.Div. og marcherer til følgende kvarterer:
I. Verneuil, Reg.Stab. og II. Barenton-sur-Serre, 2. MGK Cohartille, III. Barenton-Cel. Kvartererne lod meget tilbage at ønske. Uddannelsesaktiviteten er stor. Skydeøvelser gennemføres på Montagne St. Georg vest for
Barenton-Bugny. Områder til større øvelser rekognosceres og øvelserne forberedes.
23. 11. 1917: Befaling til marchberedskab forud for borttransport, der skal begynde den eftermiddag. Transporterne går fra Dercy til Origny [-Ste-Benoite] på Oise, hvor kvartererne er bedre. II. Thenelles.
24. 11. 1917: Orientering af regimentsstaben af kommandøren for 5. Garade-Regiment z.F. om afsnittet syd
for Itancourt. Vi er underlagt XVII Armeekorps, Gruppe Oise, Generalleutnant Fleck, der i foråret 1916 havde
indført os i vestfrontens hemmeligheder. Som indgrebsdivision sættes vi klar ved 4. Garde-Inf.Div.
25. 11. 1917: Fra kl. 0600 klar til indgreb, da et fjendtligt angreb forventes. Angrebet kommer ikke og
marchberedskabet nedlægges.
26. 11. 1917: Endnu engang marchberedskab fra kl. 0600, der senere ophæves.
27. 11. 1917: På ordre fra Gruppe Oise indøver bataljonerne dagligt kl. 0730 i fuld marchudrustning, angrebs- og modangreb i terrænet ved Thenelles. Artilleri-støddeling og infanterifly tildeles. Også bataljons- og
kompagnifører orienteres i afsnittet.
1. 12. 1917: Den kommanderende general overværer øvelserne og hilser på regimentet som gamle bekende
fra Champagne. Bataljonerne skifter mellem en dag med øvelser, en dag med skansning og en dag i hvil.
5. 12. 1917: Tegn på et fjendtligt angreb ved Itancourt forstærkes. Fjenden skyder fra hidtil ikke fastlagte
minekastere og lægger røg over terrænet mellem Itancourt og Oise med røggranater, på samme måde som under
et angreb i Laffaux-hjørnet. Der beordres forhøjet kampberedskab i forreste linje.
7. 12. 1917: Divisionskommandøren inspicerer om formiddagen bataljonernes indkvarteringer og udtaler sig
anerkendende over arbejdsindsatsen.
8. 12. 1917: III. trækkes frem og indsættes som skansebataljon i dårligere indkvarteringer i en ufærdig tunneldækning ved Lorival Ferme.
9. 12. 1917: Hviledagene udnyttes til skydeuddannelse for at give mandskabet fornyet tillid til deres geværer,
der desværre har lidt meget i forhold til håndgranater.
10. 12. 1917: Situationen langs Gruppens front aftager mere og mere, det forventede fjendtlige angreb synes
ikke at blive til alvor. Under den fremskudte bataljons skansning, der efter fem dage afløses, lider uddannelsen.
Dette påpeges i den ugentlige melding om enhedernes kampkraft. Stemningen har bedre sig i den sidste tid på
grund af de bedre indkvarteringer, og især gennem de gode nyheder fra den italienske krigsskueplads.
11. 12. 1917: Konference med divisionskommandør, brigade- og regimentskommandører og adjudanten i regimentets stabskvarter over afløsning af 238 Inf. Div. og en større operation i St. Quentin-buen, hvor man formoder fjendtlig undermineringer i større stil, bekræftet af udtalelser fra fanger.
12. 12. 1917: Om formiddagen orientering af kommandører om 238 Inf.Div. afsnit.
15. 12. 1917: Den planlagte operation gennemføres ikke. Regimentskommandøren meddeles orlov og afløses
af Major Stettin. Føring af II. overtages af Rittmeister Schuchardt.
18. 12. 1917: Om eftermiddagen sprængning gennemført af pionerdelingen med II. og III. som tilskuere.
19. 12. 1917: Foredrag af Hptm. Keissel, FAR 205, for regimentets officerer.
20. 12. 1917: Der planlægges for en afløsning af 4. Garde-Inf.Div. med 103. Inf.Div. i tidsrummet mellem jul
og nytår. Regimentet skal afløses RIR 93 i Afsnit J2 ved Alaincourt. Orientering skulle gennemføres de næste
dage.
21. 12. 1917: Regimentsøvelse under overværelse af divisions- og brigadekommandører. Om eftermiddagen
lysbillede orientering fra Flieger-Abt. 287 over den nye stilling.
22. 12. 1917: Major Stettin deltager i H.M. Kejserens besigtigelse af Cambrai-slagmarken ved Solesnes.
23. 12. 1917: Foredrag om den nye stilling for regiments-, bataljonskommandører og adjudant gennemføres
ved Divisionen i Guise.
24. 12. 1917: Bataljonsøvelse med tre bataljoner. Gudstjeneste og julefest.
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25. 12. 1917: Eftermiddag gudstjeneste.
26. 12. 1917: Om aftenen afløser II. i den nordlige del af Alaincourt afsnittet en bataljon fra RIR 93.
27. 12. 1917: Om aftenen afløse I. i den sydlige del af Alaincourt afsnittet en bataljon af RIR 93.
28. 12. 1917: III. indkvarterer i Lucy som hvilebataljon. Reg.Stab. afløser staben ved RIR 93 i »slottet« (et
lille landhus) i Lucy. Regimentets nye stilling lå med venstre fløj langs Oise-kanalen ved Alaincourt med forbindelse til 123. Landwehr-Division på højderne på den anden side Oise. Mod nord rakte stillingen frem til bakkerne ved la Folie ferme. Stillingen var godt udbygget og fjenden lå temmelig langt væk, hvilket muliggjorde en
omfattende patrulje aktivitet. En del af stillingen i nord var trukket langt frem - »Flecknase«. Stillingen var godt
udbygget og temmelig rolig.
29. 12. 1917: Signalmiddel-øvelse ved regimentet.
30. 12. 1917: Gruppe Oise underlægges en ny, indskudt armee, 18. under General der Infanterie v. Hutgier.
Regimentsstabene indtager deres kommandostationer, RIR 1167 Oise-Kaserne. General v. Auer besigtiger stillingen.
31. 12. 1917: Bataljonsøvelse ved III. I afsnittet er den fjendtlige artilleri aktivitet meget ringe. Ud over ild
fra to fjendtlige revolverkanoner, modtager kun Pionerparken ved baneunderførelsen mellem Mezières-sur-Oise
og Alanincourt nogle få skud. Divisionen henviser til en aktiv fastlæggelse af fjendens enheder. Sundhedstilstanden i december var god.
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1. 1. 1918: Gudstjeneste ved III.
2. 1. 1918: III. afholder bataljonsøvelse.
3. 1. 1918: Om aftenen afløses II. af III. Divisionskommandør, General v. Auer, falder om aftenen på grund
af en flybombe mod divisions stabskvarteret. Rammes af en bjælke fra det sammenstyrtede tab. Generalstabsofficeren, som står ved siden af ham, er uskadt. Regimentet mister med ham en højagtet foresat, som man havde
været underlagt siden den 15. maj 1915, og hvis navn altid vil stå med ære hos hans undergivne. Oberst v. Kern
overtager midlertidigt kommandoen.
4. 1. 1918: En godt gennemført patrulje under kommando af Unteroffizier Hübgen trænger ind i den fjendtlige B-grav, fastlægger posteringer og indhenter værdifulde oplysninger om hindringernes udførelse.
5. 1. 1918: En operation med tre stødgrupper fra 1. Kompanie mislykkes på grund af fjendens vagtsomhed.
To mand lettere sårede, en såret savnes. Regimentsstaben indtager igen sit kvarter i Lucy.
6. 1. 1918: Om formiddagen sørgehøjtidelighed for General v. Auer i st. Benoit kirken i Origny. Bataljonen i
hvil stillede med en krigsstærk deling, og repræsentanter for regimentets officer deltog ligeledes.
7. 1. 1918: Regimentskommandøren returnerer fra orlov og overtager igen kommandoen over regimentet.
Major Stettin overtager igen sin II.
10. 1. 1918: Patrulje fra 2. Komp. under Vizefeldwebel Kohstall melder den forreste fjendtlige grav rømmet.
En officerspatrulje fra 4. Kompanie bekræfter dette.
11. 1. 1918: I. blive i de tidlige morgentimer afløst af II. På grund af tøvejret siden i går, er gravene kraftigt
mudrede og står på nogle få steder under vand. Bataljonen i hvil indøver nu angreb og overgang til bevægelseskrig.
13. 1. 1918: Det sætter ind med fornyet frost og gør situationen i gravene endnu værre.
15. 1. 1918: Angrebsøvelser med I. på bakkerne øst for Lucy under ledelse af regimentskommandøren.
18. 1. 1918: Generalmajor Lepper, som er udpeget som kommandør for 103. Inf.Div., overtager kommandoen. I afløser III. Bataillon.
19. – 21. 1. 1918: Ingen særlige begivenheder. Vore patruljer, der hver nat er ude, kan ikke opnå resultater på
grund af fjendens store vagtsomhed.
22. 1. 1918: Divisionen afholder signaløvelse om formiddagen, regimentsstaben bemander kommandostationen. Vore patruljer medbringer flyveblade »Breve fra Tyskland« til den kun med fjendtlige patruljer bemandede
forreste grav.
24. 1. 1918: Fjenden er mere urolig end normalt. Hyppig belysning af ingenmandsland om natten og tydelig
forstærket postbesætning af den forreste linje. MG- og kraftig infanteriild ved den mindste uro i ingenmandsland. Artilleri aktivitet generel ringe. Meget omfattende luftrekognoscering fra begge sider fører flere gange til
luftkampe. Den Ischias, der i den sidste tid har ramt regimentsadjudanten, forværres så meget, at han må overføres til Tyskland. Oberleutnant d.R. Kugel har været adjudant siden oktober 1914, og havde som sådan ydet regimentet stor fortjeneste. Højt respekteret af alle officerer, var han altid pålidelig og svigtede aldrig sin hjælp til
kommandøren. Ny adjudant blev Ordonnansofficer Lt.d.R. Dortgschy.
25. 1. 1918: Afløsning af II. med III.
26. 1. 1918: I tiden mellem kl. 0715 og 0730 skete der ved II. Bataillon en meget beklagelig ulykke. 6.
Komp. træbarak, der stod på en åben plads ikke langt fra kirken i Lucy, kom i brand på grund af en kortslutning,
og stod efter et kort øjeblik i flammer. Barakken var belagt med 85 mand, der forsøgte at slippe ud i det fri gennem den ene dør, der stadig kunne anvendes. 18 brave folk nåede ikke ud i tide og fandt døden i de brændende
rester af barakken. 7 mand fik alvorlige brandskader.
27. 1. 1918: Til fejring af H.M. Kejserens fødselsdag blev der afholdt gudstjeneste for den del af regimentet,
der lå i Lucy. Kl. 1245 var der parade med II. Bataljon og tale af regimentskommandøren i overværelse af divisions- og brigadekommandør. Divisionskommandøren skred fronten af og overdrog Jernkors I og II. Kl. 14 var
der middag for officerer ved II. Bataillon og Regimentsstaben. Stemningen var meget påvirket af ulykken ved 6.
Kompanie. Hauptmann Neumann-Neurode blev forfremmet til major og Vizefeldwebel d.R. Paul til Leutnant
d.R.
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En patrulje fra 4. komp. under Vizefeldwebel Haun nærmede sig om natten til 27. 1. den fjendtlige stilling.
Efter at tre mand allerede havde passeret den første pigtrådshindring, blev der på højre flanke opsendt en hvid
lyskugle, der øjeblikkeligt udløste geværild og håndgranater. Fire mand fra patruljen blev såret med det samme,
herunder Vizefeldwebel Haun alvorligt. På trods af den fortsatte skydning lykkedes det de to let sårede og de
uskadte at bringe Vizefeldwebel Haun og en anden hårdt såret mand med tilbage. Herunder udmærkede sig især
Musketier v. Cappeln og Heissner. Vizefeldwebel Haun døde straks efter at være nået tilbage til egen linje. Haun
havde været med siden krigens start. Med ham mistede kompagniet en særlig dygtig og rutineret delingsfører.
Denne patrulje bør særligt anerkendes.
28. 1. 1918: Eftermiddag begravelse af ofrene fra brandulykken ved 6. Kompanie på kirkegården i Origny.Da
modstanderen på grund af vores fortsatte opklaring er blevet opmærksom og nervøs, udsendes der kun lurepatruljer i ingenmandsland. Hos modstanderen er der tegn på, at englændere har afløst franskmænd.
29. 1. 1918: Formiddag øvelser ved 4. Garde-Inf.Div. under ledelse af den kommanderende general og i
overværelse af armeens øverstkommanderende i området mellem Guise og Origny. Øvelsen viser et angreb gennem et stillingssystem. Om eftermiddagen indtager Reg.Staben kommandostationen som vagthavende stab.
30. 1. 1918: Lt.d.R. Medler, der for i omkring et år har været overgået til flyvetropperne, returnerer til regimentet og bliver tilkommanderet reg.staben som ordonnansofficer. Nogen livlig artilleriaktivitet fra fjenden.
31. 1.1918: Sundhedstilstanden ved regimentet var i januar måned god. Enhederne er ved tilfredsstillende
moral og kampkraftig.
1. 2. 1918: I. afløses af II.
2. 2. 1918: Meget omfattende aktivitet i luften i det dejlige vejr. Den påfaldende ro hos fjenden fortsætter. Da
der stadig er uafklaret, om englændere eller franskmænd ligger overfor, iværksættes igen omfattende patruljeaktiviteter.
3. 2. 1918: Gudstjeneste ved hvilebataljonen. Meget omfattende aktivitet i luften. Enkelte fjenders bevægelser udenfor dækning, formentlig på grund af tilmudrede grave, forhindres af skud fra posterne. Ingen fjendtlig
artilleri aktivitet.
4. 2. 1918: De på grund af vejret meget medtagne grave, er med et fortsat flittigt arbejde igen sat i stand.
5. 2. 1918: Omfattende natlig patruljeaktivitet fra II. og III. har endnu ikke ført til resultater. Regimentsstaben
returnerer igen til Lucy.
6. 2. 1918: Livlig aktivitet i luften om eftermiddagen.
7. 2. 1918: Angrebsøvelse med I. Bataillon under ledelse af regimentskommandøren og under overværelse af
højere foresatte inklusiv divisionskommandør.
9. 2. 1918: Patruljeoperation fra III. opnår ikke resultat. Tysk artilleribeskydning kl. 0430 besvares kun svagt.
10. 2. 1918: En patrulje under Lt. Wolter når helt til 3. fjendtlige grav, men tager ingen fanger. En patrulje
under Vizefeldwebel Körner, 10. Kompanie, finder den fjendtlige grav ubesat. Tidligt på morgenen afløses III.
og I. Bataillon.
13. 2. 1918: Major Stettin meddeles orlov. Bataljonen overtages af Oblt. Zimmermann.
14. 2. 1918: Angrebsøvelse med III. De fortsatte natlige patruljer, oftest med officerer som fører, finder hele
tiden den forreste fjendtlige grav ubesat, men indhenter alligevel vigtige oplysninger til forberedelsen af Operation »Hagen« mod en grusgrav ved fjenden.
15. 2. 1918: Fortsatte angrebsøvelser med III.
17. 2. 1918: Patrulje under Lt. Brust finder grusgraven ubesat. »Hagen« må derfor indsættes på et andet sted.
18. 2. 1918: Endeligt lykkes det en patrulje under Lt. Brust efter nærkampe og uden tab til os, at tage en fange, der endegyldigt fastslår englændere overfor os. III. afløser II.
19. 2. 1918: Fjendtlig artilleri beskyder Alaincourt, Berthenicourt og K.T.K. syd med omkring 100 middeltunge granater.
20. 2. 1918: Leutnant Wolf og Abbickes ankommer til regimentet og tildeles III.
21. 2. 1918: Meget livlig flyaktiviteter. Dag og nat hyppige MG-krydsild mod Afsnit Syd og mod Alaincourt.
Den kommanderende general, Generalleutnant Fleck udnævnes til fører for Generalkommando zur besonderen Verwendung Nr. 61. Gruppen føreres af ældste divisionskommandør, General der Infanterie Frhr. v. Gayl,
13. Landwehr-Division, indtil ankomst af den nyudnævnte kommanderende general, Generalleutnant v. Webern.
22. 2. 1918: En patrulje fra 3. Kompanie under Lt. Keller overskrider den fjendtlige 1. grav. Mens de arbejder sig igennem hindringen foran 2. Grav, kom en patrulje frem mod Musketier Burchardt, som var efterladt til
sikring ved den 1. Grav. Da han ikke kunne fastslå om det var ven eller fjende, anråbte han dem på engelsk. På et
svar på engelsk, skød han på den forreste, som faldt sammen med et skrig, mens de øvrige flygtede. Under øjeblikkelig åbnet MG-ild og i mørket kunne den ramte englænder ikke findes.
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Regimentet modtager 116 mand erstatning fra rekrutdepotet: 16 til I., 15 til II. og 85 til III. Bataillon.
23. 2. 1918: Formiddag konference om en større operation mellem divisions-, brigade og regimentskommandører ved et observationsstade i Alaincourt.
25. 2. 1918: Om formiddagen en bataljonsøvelse med bataljonen i hvil, som altid under ledelse af regimentskommandøren og under overværelse af divisions- og brigadefører. Ligesom dagen før, er kamphandlingerne i
linjen meget ringe.
26. 2. 1918: Kraftig beskydning med 150 middeltunge granater af KTK Syd, Alaincourt og Pionerparken.
27. 2. 1918: II. afløser I.
28. 2. 1918: Divisionskommandøren inspicerer stillingen.
1. 3. 1918: I. danner fjendestyrke under en bataljonsøvelse ved II./71 vest for Thenelles.
Om eftermiddagen blev 1. og 4. Kompanie og Støddeling I under Lt. Dupuis bragt frem i stillingen med feltjernbane forud for Operation »Günther«.
Organisation til operationen:
1. Afdeling – 1 officer, 4 skyttegrupper, 2 lMG grupper
2. Afdeling – 1 Vizefeldwebel, 2 grupper
3. Afdeling – 1 officer (Lt. Dupuis), 2 grupper, 1 lMG gruppe
4. Afdeling – 1 Vizefeldwebel, 2 grupper
5. Afdeling – 1 officer, 3 grupper, 1 lMG gruppe
Hver afdeling har desuden tildelt en pionergruppe på 2 Gefreiter og 2 mand.
Af artilleri var disponibel:
1. Til afledningsild: 2 feltkanon batterier
6 lette felthaubitser batterier
2 tunge felthaubitser batterier
2 15-cm kanon batterier
2 Mørser batterier
total: 14 batterier
2. Til afspærring:

4 feltkanon batterier
6 lette felthaubitser batterier
3 tunge felthaubitser batterier
3 15-cm kanon batterier
1 Mørser batterier
Total 17 batterier

Stormen begyndte kl. 2115 uden artilleriforberedelse efter sprængning af hindringerne med rørladninger.
Støttet af den på flanken angribende 1. Komp., satte en deling fra venstre fløjkompagni sig i besiddelse af et
støttepunkt efter en kamp på håndgranater. Englænderne flygtede gennem den 3. grav mod nordvest, forfulgt af
en stødgruppe. Samtidig rullede en anden del af venstre fløjkompagni den 3. grav og satte sig i besiddelse af et
MG-støttepunkt. Besætningen blev nedkæmpet, og en fange og et maskingevær bragt med tilbage. Nogle få dybe
dækninger blev ødelagt med sammensatte ladninger. På trods af iværksat spærreskydning blev tilbagetrækningen
gennemført uden tab. Resultat af operationen: to fanger (inklusiv en sergeant fra den engelske 18 ID), 1 let MG,
8 geværer, stålhjelme, gasmasker og anden udrustning. Den fjendtlige spærreild var meget svag. Den 3. fjendtlige grav kan ikke anses som hovedmodstandslinje og synes udelukkende at være forpostlinje. Eget artilleri skød
meget fint, dets afspærringsskydning lod ingen forstærkning igennem. Afledningsilden opfyldte dens formål.
Under gennemførelsen af operationen udmærkede sig især Lt.d.R. Keller, der som den første trængte ind i
støttepunktet og tog en englænder til fange; Segt. Reul og Musketier Wassum, 1. Komp., der udmærkede sig
under indtagelsen af MG-støttepunktet, desuden Unteroffizier Konrad fra 3., Gefreiter Silberborth, Musketier
Feckler og Walther fra 2. Kompanie, Gefreiter Vesthaus, Pi. 28, Pionier Meyer fra regimentets pionerdeling. Kl.
0100 rykkede kompagnierne tilbage til Lucy.
3. 3. 1918: Major Stettin overtog efter endt orlov igen II. Bataillon. Oblt. Zimmermann returnerede til III.
4. 3. 1918: H. Kongelige højhed Kronprinsen overrækker personligt i Origny Jernkorset I. Klasse til Lt.d.R.
Keller, Sergent Reul og Musketier Wassum og 60 jernkors II til mandskab. I løbet af natten heftige ildoverfald
med lette og middeltunge kalibre mod vore stillinger.
5. 3. 1918: Regimentet bytter afsnit med IR 71 og overtaget Afsnit Nord ved Itancourt. Ombytningen sker i
løbet af to nætter. Heftige ildoverfald mod Berthenicourt og Mezieres-sur-Oise. Hvilekvarteret er uændret.
6. 3. 1918: De fjendtlige ildoverfald fortsætter. III. afløses af III/71.
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7. og 8. 3. 1918: Øget kampaktivitet ved et dejligt vejr.
9. 3. 1918: Et fjendtligt fly nedkaster kl. 11 ti bomber over den vestlige kant af Lucy. På efterretninger fra
agenter bliver der befalet forhøjet kampberedskab. Hvilebataljonen besætter reservestillingerne Landwehr-, Römer- og Sissy skov.
10. 3. 1918: Efter midnat stor uro ved fjenden. Itancourt beskydes med omkring 120 tunge granater (20,3cm).
Fjendtlige fly nedkaster fire gange i løbet af dagen mod Itancourt.
11. 3. 1918: Omfattende flyaktivitet. Itancourt flere gange beskudt.
12. 3. 1918: En dagpatrulje fra 8. Kompanie lå fra kl. 0545 til kl. 2045 tæt foran den fjendtlige 1. grav, og
hentede vigtige oplysninger om besættelsen af den fjendtlige 3. grav. Et MG fra regimentet nedskød et fjendtligt
fly, hvis rester ved »namenlosen« ferme blev beskudt af fjendtligt artilleri.
13. 3. 1918: Livlig fjendtlig artilleriaktivitet natten igennem.
14. 3. 1918: I de tidlige morgentimer blev II. afløst af III., og rykker i stedet ind i beredskabsstillingen bag
III. Brigadeadjudanten underretter regimentsadjudanter, MG-officerer, MW-officerer og forsyningsofficerer om
forsyningstjeneste under angreb.
Under en natlig patruljetræfning falder ved Itancourt 1 mand, mens to såres lettere (12. Komp.)
15. 3. 1918: Regimentsstab returnerer til Lucy.
16. 3. 1918: Omfattende kampaktivitet ved fjenden, specielt natlig forstyrrelsesskydninger mod baglandet.
Måske havde fjenden opdaget vore angrebsforberedelser. Flyangreb følger næsten hver nat.
17. 3. 1918: Forstyrrelsesskydningerne mindsker. Regimentskommandøren informeres om det forestående
angreb af brigadekommandøren på dennes kommandostation.
18. 3. 1918: Om formiddagen igen bombenedkastninger og Istandcourt. II. og III. afløses af det bayr.
Inf.Reg. 2 og rykker til det kommende angreb i forudbestemte beredskabsrum i Siegfriedstillingen mellem Mézières og Berthénicourt.
19. 3. 1918: Ingen særlige begivenheder. Om eftermiddagen konference ved divisionen i regimentets kommandostation Oise-kaserne, der nu er overtaget af divisionen.
20. 3. 1918: Reg.Stab flytter til sin kommandostation i beredskabsstillingen. Det sidste møde med bataljonsførere før angrebet. 103. Inf.Div. hører til 18. Armee (v.Hutier), IV. Res.Armeekorps (v. Conta). 8./FAR 205
under Oblt. Schreyer, er tildelt regimentet som ledsagebatteri.
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21. 3. 1918: Natten forløb rolig. Kl. 4 stod alle klar i gravene for ikke at miste øjeblikket, hvor den voldsomme artilleriforberedelse startede. Præcist kl. 4 begyndte på én gang ild fra alle batterier mod fjendens grav,
kommandostationer, batteristillinger og dækningsanlæg – et øjeblik, som vel alle, der overværede den, aldrig vil
blive glemt. Den fjendtlige respons var meget ringe. Kl. 0940 gik artilleriilden over i en ildvalse og infanteriet
startede deres angreb. IR 32 og IR 71 i første, RIR 116 i 2. linje. Der lå en tæt tåge over området, der i væsentlig
grad vanskeliggjorde forbindelse enhederne imellem. RIR 116 skulle første støde frem i forreste linje langs vejen
Vendeuil – St. Quentin, men da de fjendtlige MG-stillinger i forreste frontlinje ganske vist var passeret, men
ikke nedkæmpet, måtte dette ske fra 2. linje. Lidt efter lidt, og tidligere end planlagt, måtte huller i den 1. linje
lukkes. Samtidig blev kompagnier også involveret i kampe udenfor eget ansvarsområde. Alvorligere træfninger
opstod først efter at landsbyen Moy lå bag os.
Efter passage af vejen St. Quentin – Vendeuil erobrede I. en MG-stilling med 14 MG og tog omkring 350
mand til fange inklusiv flere officerer. Fjenden ydede alvorlig modstand langs Vendeuil-højderyggen, men også
denne blev nedkæmpet. Som et engelsk batteri bag højderyggen skulle erobres, kom højderyggen under egen
artilleribeskydning, hvorunder de fjendtlige batterier kunne trække sig tilbage. Senere blev Vendeuil-stillingen
erobret, rykket frem til den anden side stillingen, og så gjort holdt, mens sulten blev stillet med den overalt fundne, rigelige engelske forplejning. Regimentet havde taget 400 fanger og erobret artilleri og MG. Blandt de faldne
var 3 officerer, fører for 11. Komp., Lt.d.R. Strunck, Lt.d.R. Schlicht og Geyer og 56 mand. Blandt de sårede var
Lt. Zey, Hoff, Körner, Kohstall, Offz.Stellv. Dör og 220 mand. Englænderne var blevet fuldstændig overrasket
over vores offensiv, som de først havde forventet 14 dage senere.
22. 3. 1918: Da der herskede tæt tåge, blev fremrykning først genoptaget kl. 0630. Fjenden har rømmet sine
stillinger i løbet af natten, og regimentet nåede kl. 1020 dets mål Crozat-kanalen uden kamp. Kun Regimentsstab
havde 1 død og 4 sårede på grund af artilleriild fra egen venstre nabodivision. Modstanderen blev især erkendt
langs jernbanelinjen på modsatte bred. Regimentet gravede sig ned med II. og III. i første linje og de første stillinger langs kanalen. I. som regimentets reserve langs vejen Liez – Travecy sydøst for Liez. Om eftermiddagen
fik regimentet ordre til at tiltvinge sig overgang over kanalen. Kommandøren for divisionens pionerer, Major
d.Ldw. Lönholt ankom til regimentet og trak 9./Pi. 28 og divisionens brotræn med frem. Der ligger let artilleriild
over regimentets stillinger, og opklaringen modtager infanteri- og MG-ild langs kanalen. Bygning af broen over
den 22 meter brede kanal forsinkes. Tab: 8 døde, 44 sårede.
23. 3. 1918: Kl. 0500 blev kanalen overskredet omtrent overfor Voyaux Ferme. Rækkefølge II., I., III. Næsten ingen fjendtlig modstand. Fjenden havde ikke erkendt broslagningen, på tidspunkter lå en begrænset fjendtlig artilleriild over kanalen. Regimentet klargør til fortsat fremrykning med II. og I. forrest, fulgt af III.
Fjenden havde besat jernbanelinjen på begge sider af den foran liggende Voyaux Ferme. I starten var der meget tåget, men som sigtbarheden bedredes øgedes den fjendtlige artilleri, infanteri og MG-ild til største voldsomhed. Alligevel kom angrebet fremad, især efter at der var påkaldt eget artilleri mod banelinjen. Omkring kl. 11
var den fjendtlige stilling nået. Efter forbitrede nærkampe faldt englænderne tilbage til Halot skoven. Regimentet
fulgte efter, men måtte igen trække sig ud af skoven da denne lå under eget artilleriild fra venstre nabodivision,
og en hurtigt udvigelse gennem den tætte underskov ikke var mulig. Senere blev skoven passeret og fremrykningen fortsat mod bois de Frières. Da nu 33. Division blev trukket frem gennem 103. Inf.Div. i første linje, blev
der gjort holdt ved La Faisanderie og overgået i hvil. Af officerer var Lt. Keller, brust og Bauer såret. 24 mand
døde, 86 sårede, 7 savnede.
24. 3. 1918: Divisionen forbliver i begyndelsen i deres bivuakpladser. Kl. 15 ordre til som reserve at følge til
Villequier-Aumont. Regimentet marcherer ad vejen i rækkefølge III., II., I. På grund af hyppige marchstop blev
Villequier-Aumont først nået omkring 2300. Regimentet bivuakere i byens udkant i retning af Commenchon.
25. 3. 1918: Kl. 9 march til Maucourt. Ved Commenchon et længere holdt i en sænkning syd for marchvejen,
hvor divisionskommandøren udtalte sin anerkendelse til regimentets præstation i de sidste dage. Under den
fortsatte fremrykning flere gange artilleribeskydning, der for det meste kan undviges. Maucourt nået om efter-
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middagen, og bivuak etableret syd for stedet i en sænkning delvist i engelske telte. Langs marchvejen var der
store depoter af engelsk artilleriammunition. Ligeledes passerede vi flere gange enkelte langrørende kanoner af
stor kaliber. Tab: to sårede.
26. 3. 1918: 0745 fremrykning over Quesny – Muirancourt til beredskabsområde i Châpitre skoven vest for
sidstnævnte. Kl. 1230 klargøring langs kanalen ved Seremaize. Divisionens ansvarsområde højre begrænsning
nordvest kant Lagny – nordvest kant Plessis-Cacheleux, venstre begrænsning vejen Sermaize – Cuy. Første linje
IR 32 tril højre, IR 71 til venstre, fulgt af RIR 116 bag midten. Fjenden er franskmænd. Lagny og Scéaucourt
sikres, og om aftenen er højderne på vejen Sceaucourt – Cuy nået. Her starter en kraftig artilleribeskydning. I. og
III. bliver i forreste linje foran Sceaucourt med II. tæt på landsbyen. Tab: 5 døde, 19 sårede.
27. 3. 1918: Da offensiven ikke foreløbig skal fortsætte, blev regimentet trukket frem i første linje til højre
ved siden af IR 32, hvor den skal arbejde sig frem til vejen Lassigny – Dives og her indrette sig til forsvar. I
første linke ligger I. til højre, III. til venstre, med II. i reserve ved den sydlige skråning af de bevoksede bakker
nord for Plessis-Cacheleux. Til højre tilslutning til 36 Inf.Div’s IR 128. Fremrykningen sker under voldsom
artilleribeskydning. Lidt efter lidt nås å-linjen langs Divette og om aftenen den befalede linje. Stillingen er meget
ugunstig, da den fuldstændig beherskes fra Plemont og grundvandet straks nås under nedgravning. Tab: Lt. Veste og Warnke såret, 14 døde og 49 sårede.
28. 3. 1918: Kraftig beskydning af forreste stilling og landsbyer. Regimentets kommandostation forlægges
fra det stærkt beskudte Sceaucourt til Lagny, hvor det ikke er stort bedre. 5 sårede.
29. 3. 1918: Ingen ændringer. Regimentsstaben indtager en gammel dækning i skoven ved Højde 102 nord
for Plessis-Cacheleux. 1 død, 3 sårede.
30. 3. 1918: Om natten tilgår befaling til fortsættelse af angrebet efter en artilleriforberedelse i morgen mellem kl. 0700 og 0730. Angrebet havde på forhånd ringe udsigt til succes, set i lyset af den ringe artilleriforberedelse, den stærke, beherskende fjendtlige stilling ved Plemont og den stærkt reducerede kampstyrke på grund af
de foregående dages offensiv. Alligevel må angrebet formodentlig imidlertid have været nødvendig af grunde,
tropperne ikke kunne vide. Regimentet trak til angrebet frem til vejen Lssigny – Dives, mens II. som reserve blev
trukket længere frem. I løbet af formiddagen nåede I. halvvejs til højderne ved Plemont, III. længere tilbage. Den
fjendtlige artilleriild var meget heftig. Ved I. kom det til håndgranatkamp med franskmændene. Da der manglede
tilslutning og dele af I. truedes i flanke og ryg, blev II. indsat, senere og reserven fra IR 71. Flere gange manglede der ammunition, og i stedet måtte franske våben og ammunition anvendes. Højre nabodivision faldt tilbage og
det lykkedes ikke regimentets stab at få den til at standse langs vejen Lassigny-Dives. På trods af dette forblev
regimentets tapre skare i deres stillinger. Senere blev den bayriske IR 17 indsat og nåede med en bataljon frem i
området nordvest for Lassigny, en bataljon til Malcamp Ferme og en bataljon Malmaison Ferme. I. Bataillon fik
stillet Gebirgs-MG-Abteilung 249 til rådighed, men kun et MG herfra nåede frem til den forreste linje. Som det
blev mørkt blev enhederne nogenlunde reorganiserede og forbindelser genoprettet. 8. Komp. lå til højre for I., 5.
og 7. buet tilbage på venstre fløj af I. Bataillon. Tab: såret Lt. Waldmann, Wehr, Runge, Paul, Thomsen. 30
døde, 104 sårede, 14 savnede.
31. 3. 1918: Om eftermiddagen blev der af
fjenden rettet et angreb
med håndgranater mod
højre fløj, der ikke havde
tilslutning. Angrebet afvistes af 3. og 8. Kompanie.
Højre fløj blev forstærket
af fire MG fra 2. MGK. På
ordre fra brigaden skal
højden ved Plemont Ferme
som forterræn zone kun
besættes med et kompagni
– 1./RIR 116 og dele af 7.
Hovedmodstandslinjen
forlægges til mellem banelinje og vejen LassignyDives. Denne linje blev i
løbet af natten 31.3/1.4.
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indrettet og forstærket og ammunitionen suppleret. Situationen for det fremskudte 1. Kompanie var meget truet.
III. blev i løbet af natten afløst af III./71 og placeret i Plessis-Sacheleux, hvor det imidlertid ikke kom til ro på
grund af den kraftige beskydning. Tab: 8 døde, 72 sårede. Kompagniernes gennemsnitsstyrke er reduceret til
blot 45 mand. En del af de lette maskingeværer var udslidte, men kunne til dels suppleres med reserve våben fra
den store bagage.
1. 4. 1918: Formiddagen forløb rolig. Kl. 16 startede på en gang en voldsom artilleribeskydning på de fremskudte dele ved Plemont Ferme og spærreild bag den. Lt. Baumbach fra 7. Komp. faldt. Fører for 1. Komp., Lt.
Dupuis, savnes med 27 mand fra hans kompagni. Franskmændene havde erobret Plemont Ferme, men hans yderligere fremrykning forhindredes af 2. Kompanie. III. blev til modangreb trukket f rem i Divette dalen, og afløser
så på ordre fra brigaden III./71 til venstre for I . og II./116. Tab: Lts Dupuis og Baumbach død, Lt. Conrad savnet, 6 døde, 23. sårede, 52 savnede. Vejret har i nogle dage været koldt og regnfuldt.
2. 4. 1918: Megen artilleriild mod de forreste stillinger og landsbyer. Også K.T.K. ligger under beskydning. I
løbet af natten rykker I. som regiments reserve til Sceaucourt. 4. Kompanie bliver tilbage som reserve for II. Tab
på 4 døde og 7 sårede.
3. 4. 1918: Livlig fjendtlig artilleriaktivitet. Mellem kl. 18 og 19 egen beskydning af Flemont Ferme. Kraftig
fjendtlig beskydning af Plessis-Cacheleux. 6 sårede.
4. 4. 1918: Kraftig ild ligger over vore stillinger. I løbet af natten forskydes divisionen længere mod venstre.
Lt. Bechmann og 8 mand såret.
5. 4. 1918: I løbet af natten særlig kraftig beskydning af landsbyerne. Om dagen mindre skydning end tidligere. Om eftermiddagen blev Lt. Bartels, regimentets gasbeskyttelsesofficer, hårdt såret ved regimentets kommandostation (han døde senere af sine sår).
6. 4. 1918: Den fjendtlige beskydning bliver kraftigere. På grund af den fortsatte regn er alle veje i en dårlig
forfatning. Regimentsstaben forlægger til skolen i Lagny. Befaling til afløsning med IR 67. Et forkommando
ankommer.
7. 4. 1918: Artilleribeskydningen mod stillinger og bebyggelser fortsætter.
8. 4. 1918: Bataljonerne afløst i løbet af natten. Reg.Stab afløses kl. 0700. MG-kompagnierne afløses 24 timer senere. I. i bivuak på nordsiden af bakkerne nordvest for Lagny. II. bivuak ved kanalen nord for Sermaize.
III. i kvarter i Bethancourt, Cressonnier og Chevilly. Regimentsstab i Sermaize. Regimentet er underlagt 68.
Inf.Brigade som indgrebsregiment.
9. 4. 1918: Formiddag march med vogne, der som del af den store bagage i begyndelsen af offensiven var
forblevet tilbage i Lucy og nu trækkes nærmere.
10. 4. 1918: Rittmeister v. Dietlein tilkommanderes regimentet i 7 dage til føring af 6. Kompanie. Befaling
om afløsning af 103. Inf.Div.
11. 4. 1918: Formiddag afløsning af regimentet med IR 400. Bataljonerne marcherer individuelt uden kamptræn over Muirancourt – Guiscard til Flavy-le-Matel, hvortil II. og III. ankommer mellem kl. 18 og 19, men I.
først om natten mellem midnat og kl. 0100. Om aftenen når også den store bagage frem til Jussy øst for Flavy-leMartel. Mellem den 21. marts og 11. april har regimentet af officerer mistet 4 døde, 16 sårede og 2 savnede. Af
underofficerer og mandskab har det haft 16t2 døde, 673 sårede og 100 savnede, til sammen 957 mand. Bytte:
836 fanger, 22 kanoner, 46 MG.
12. 4. 1918: Divisionen under lægges 7. Armee (Laon) og skulle øjeblikkeligt afmarcherer mod armee området i særligt inddelte marchgrupper. Til regimentets gruppe hørte desuden et batteri, Minen-Werfer-Kompanie
103, to pionerkompagnier, Sanitätskompanie 203 og Gebirgs-MG-Abteilung 249. Marchen gik over Frières –
Faillouet – Tergnier – la Fère til Fourdrain, hvor stab, II. og III blev underbragt og til la Bovette, hvor I. fandt
indkvartering. I nærheden stod den kanon, hvormed Paris blev beskudt. Om natten nedkastning af flybomber,
ingen tab.
13. 4. 1918: March over Crépy – Vervaise. I., II., og Reg-Stab til Barenton-Bugny, III. til Barentonj-Cel. Gebirgs-MG-Abteilung 249, der har været tildelt under offensiven, forlader igen regimentet.
14. 4. 1918: March til Pierrepont for Stab, II. og III, mens I. indkvarteres i Vesles, hvor regimentet håbede på
en længere periode af uddannelse og hvil. Der er ankommet 300 mand personelerstatning. Om eftermiddagen
modtages et lykønskningstelegram fra H.K. Højhed, Storhertugen af Hessen. Divisionen er igen underlagt Gruppe Vailly.
15. 4. 1918: Hviledag og aflusning. Om natten indløber befaling til fornyet indsættelse! Divisionen underlægges Gruppe Sisonne.
16. 4. 1918: Afmarch til Paderborner lager (I. og III.) og Düppel-Lager (Stb og II.) ved Sisonne.
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17. 4. 1918: Regimentet skal afløse IR 265 fra 108. Inf.Div. Forkommando sendes til Regt. 265. I. afluses i
Lappion.
18. 4. 1918: Regimentet skal indsættes på højre fløj af divisionen i et tre kilometer bredt afsnit Corbény –
Hubert højderyggen. I løbet af natten blev II./205 afløst af II. med tre kompagnier i forreste linje, I./265 af I. med
to kompagnier i forreste linje. III. blev placeret i Friedrichshafen.
19. 4. 1918: Kl. 0800 afløste regimentsstaben stab 265 i dens kommandostation og overtog ansvaret for afsnittet. Stillingen er temmelig rolig og kampaktivitet på begge sider ringe. Fjenden lå temmelig langt væk og gav
derfor mulighed for en omfattende patruljetjeneste.
20. – 22. 4. 1918: Indarbejdning i den nye stillingen uden større hændelser. Natlige opklaringspatruljer mod
fjenden (franskmænd).
23. 4. 1918: Den kommanderende general, Graf v. Schmettow, som allerede kendte regimentet som kommandør for 9. Kav.Div. ved Rawa, besøgte regimentsstaben. Kl. 19 blev begge K.T.K. beskudt med gas. En
fuldtræffer i dagrummet ved K.T.K. West (I.) dræbte artilleriobservationsofficeren og sårede en anden officer af
staben, men kun så lidt, at denne kunne blive ved enheden.
26. 4. 1918: II. afløses i løbet natten af III.
28. 4. 1918: Om dagen ofte korte artilleribeskydninger af afsnittet. Kl. 2030 heftig artilleri mod venstre afsnit, blandet med gasgranater. K. 2120 et fjendtligt fremstød, som afvises af Feltvagt I og II ved I. Bataillon.
Tab: 3 døde, 10 sårede, 1 savnet. Gravene, også i hovedmodstandslinjen, der en kort overgang lå under beskydning, blev kraftig beskadiget. Af papirer fundet på en faldet franskmænd fremgår, at IR 73 fra 51 Inf.Div. ligger
overfor os.
29. 4. 1918: Regimentsstaben flytter til en nye lejr .ved Sisonne. En officer forbliver i kommandostationen.
Hauptmann d.R. Römheld returnerer til regimentet og overtager II. Bataillon i de tre uger, Major Stettin er på
orlov. Der ankommer 62 mand
30. 4. 1918: Ringe kampaktivitet. Signaløvelse ved II.
1. 5. 1918: Ingen særlige hændelser, regnfuldt vejr.
2. 5. 1918: Kraftige fjendtlige ildoverfald på forskellige tidspunkter. Gravene bliver igen stærkt beskadiget.
Bataljonerne modtager 15-25 nye folk, uddannet på let maskingevær. Lt. Schulz kommer tilbage fra Rekrutdepotet og bliver fører for den store bagage. Lt. Baedeker bliver rettergangsofficer. II. afløser I. Brigadekommandør,
Oberst v. Kern bliver kommandør for 170. Landwehr-Brigade, mens Oberst Freiherr v. Ziegefar overtager 205.
brigade.
3. 5. 1918: Om eftermiddagen heftig beskydning med middeltung og tunge kalibre mod batteristillinger og
adgangsveje.
4. 5. 1918: Fjendtlig artilleri rolig, kun skydning med gas mod Corbeny. En patrulje fra 8. Kompanie støder i
ingenmandsland på en fjendtlig, der med det samme iler tilbage.
5. 5. 1918: Eget artilleri indskydes i spærreskydningspunkter. Gasgranater mod K.T.K. højre. Gudstjeneste
ved hvilebataljonen.
6. 5. 1918: Om eftermiddagen ret heftig artilleriaktivitet fra begge sider. I. begynder igen uddannelse.
7. 5. 1918: Lt.d.R. Schmidt bliver sikkerhedsofficer, der skal forhindre bevægelser ved dagslys og ved bevægelser om natten forhindre brugen af lys og sørge for, at transporterne foregår så lydløst som muligt. Tilsyneladende forbereder vi en ny større operation.
8. 5. 1918: K.T.K. Venstre flyttes, da den efter beskydningsmønsteret synes afdækket, og – som store dele af
stillingen – kunne ses fra Winterberg 1). Fjenden roligere. I. indøver bataljonsangreb på MG-stillinger.
9. 5. 1918: Efter observationsmeldinger ligger de nu englændere overfor, efter efterretningsoplysninger, en
nedslidt division. Fjenden er roligere end hidtil. Om natten bliver ingenmandsland i mindre omfang belyst. Egne
patruljer forstærkes.
10. 5. 1918: Patruljer, der kan høre fjenden snakke, bekræfter, at der er tale om englændere. Fjendens artilleri
er roligere end hidtil, skyder med shrapnels af engelsk fabrikat. General Graf Schmettow besøger stillingen.
Øvelser i bevægelseskrig med artilleri ledsagelse og infanterifly.
11. 5. 1918: Rekognoscering for en operation med III. for at tage fanger.
12. 5. 1918: Rekognoscering fortsætter.
14. 5. 1918: Patrulje under Lt.d.Ldw. Olbach støder under opklaring på en overlegen fjendtlig patrulje og
tvinger den til at vende om.

1)

Højdedraget nord for Craonne.
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15. 5. 1918: I. afløser III. Kraftig flyaktivitet. Artilleriaktivitet lidt stigende, da der er god sigt. Ritterkreuz
mit Schwertern des Hohenzollernschen Hausordens er tildelt Major Stettin, Major Neumann-Neurode, Lt.d.R.
Dorschy, Schimansky og Hartmann.
16. 5. 1918: En stærk patrulje fra II. Bataillon, fem grupper under Lt. Müller, trænger ind i den fjendtlige stilling for at nedkæmpe en formodet fjendtlig post. Der var ingen post. Yderligere fremtrængen forhindret af kraftig MG-ild. 1 underofficer såret. Patruljen returnerede med engelske udrustningsgenstande.
17. 5. 1918: Bataljonerne modtager 50 mand erstatning. De første befalinger til den nye offensiv når regimentet. Egne natlige patruljer fastslår, at fjendens patruljer syntes at være ophørt.
18. 5. 1918: Den vedvarende rolige indstilling hos modstanderen tyder med stor sandsynlighed på, at det drejer som om en nedslidt division.
19. 5. 1918: Forberedelser til den snart forestående offensiv. Pakning og udlevering af forstørrede oppakning. Natlig trafik overvåges intensivt og størst mulig vægt lagt på mest mulig begrænsning af støj, for at skjule
forberedelserne til offensiven for fjenden, specielt oplægningen af ammunition.
20. 5. 1918: Mellem kl. 0300 og 0400 blev en fjendtlig patrulje fordrevet med ild fra I. Ved bataljonen i hvil
gennemføres bataljonsøvelse ved Fleuricourt Ferme. Øvelser må i klart vejr lægges længere tilbage for ikke at
kunne observeres af fjenden fra Winterberg.
21. 5. 1918: En patrulje fra I. under Lt. Binder trængt ved nat ind i den fjendtlige stilling og bringer 1000 patroner tilbage med dum-dum projektiler. Hensigten at tage fanger mislykkes på grund af fjendens forsigtighed og
tilbageholdenhed. III. afholder bataljonsøvelse under overværelse af højere foresatte inklusiv divisionskommandør.
22. 5. 1918: Aflevering af alt overtallig oppakning og køretøjer uden forspand ved materiel-samlepunkt La
Selve. Gennem tilråb til fjendtlige poster bliver englænderne på ny bekræftet.
23. 5. 1918: II. afløses før tid af III for at give den mulighed for forberedelser til offensiven. I. afviser natlig
fjendtlig patrulje med MG-ild. IR 32 tager en fange, hvorved den engelske 8. Division bekræftes foran 103.
Inf.Div. front. Vejret vedvarende skønt og varmt.
24. 5. 1918: Omkring kl. 0200 blev en fjendtlig opklaringsstyrke, der efter en kort ildforberedelse forsøgte at
trænge ind ved 1. Kompanie, afvist. Egne patruljer bliver ikke længere sendt ud for at forhindre fjendens muligheder for gennem fanger at erfare om vores angrebsforberedelser. Kun lytte-patruljer sendes ud. Om dagen kraftige fjendtlige ildoverfald. Hans fly- og ballonopklaring stiger påfaldende.
25. 5. 1918: Angrebet skal begynde den 27. Forkommando fra Füsilier-Regiment 39 vises på plads i stillingen. Beredskabspladser rekognosceres for RIR 116, I. og II. i selve stillingen, III. i anden linje. Der hersker en
usædvanlig stilhed.
26. 5. 1918: Livlig fjendtlig artilleri og i sær aktivitet i luften. De sidste forberedelser til offensiven træffes.
Udlevering af ammunition, lysammunition, flykendings paneler og kort, der rækker frem til Vesle. Pionerer med
pionerværktøj fordeles på bataljonerne. ./FAR 205 under Oblt. Schreyer, tildeles regimentet som ledsagebatteri.
Regimentets kamptræn inklusiv feltkøkken og MG-køretøjer samles ved divisionen under kommando af Rittmeister d.R. Schuchardt.

27. 5. 1918: I de første morgentimer lå fjendtlig strø- og virkningsskydning over stillingerne. Bataljonerne
indtog i løbet af natten deres beredskabspladser. I. blev i stillingen, II langs banelinjen ved Amifontaine, III. 2
km bag ved i anden linje. Regimentsstaben indtog dens kommandostation i afsnittet. Kl. 0200 startede vores
artilleriild på én gang, hvorunder det i starten heftige fjendtlige svar hurtigt mindskedes. Kl. 0440 gik artilleriet
over i en ildvalse bag hvilken IR 53 stormede, fulgt af FR 39 som reserve og med RIR 116, 103. Division som
anden linje. Regimentet rykkede kl. 5 i første omgang frem til kampgraven og samledes her. Undervejs få tab på
grund af den fjendtlige artilleri mod vore batterier. Angrebet skred hurtigt fremad. Til højre for os blev Winter-
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berg nået, der behersker hele dette område. Talrige tyske fly deltog i angrebet. Hurtigt blev der slået bro over
gravene, og via disse fulgte batterier, ammunitionskolonner, brotræn og lænkeballoner i retning af la Ville-auBois. Regimentet rykkede under kraftig nysen på grund af vores egen gas i første omgang frem til »FranzosenWald« ved La Ville-au-Bois. Efter ordre fra division skulle vejen herfra til Juvincourt i første omgang ikke overskrides. Efter en pause på seks timer marcherede regimentet i rækkefølge III., II., I. til Pontavert. Her blev der
igen gjort holdt, da broerne over Aisne endnu ikke var fri til os. Feltkøkkener blev bragt frem til forplejning, men
næsten allerede havde allerede forplejet på engelske rationer, der som i oktober 12914 ved Ennetières var fundet
i store mængder; kun manglede der denne gang de dengang i store mængder fundne brune rosinkager. Kl. 22
begynder overgangen af Aisne. Kl. 0020 blev der indkvarteret i Roncy. Byen lå endnu under fjendtlig artilleriild.
28. 5. 1918: kl. 10 fremrykning og klargøring ved Vantelay. Om eftermiddagen blev regimentet, minus III.,
der forblev til disposition for 205. Inf.Brigade, underlagt 50. Inf.Div. I. og II. blev sat i march, mens regimentskommandør og adjudant med bil blev bragt til staben ved 50. Inf.Div. Her havde man i det klare vejr overblik
over hele kampområdet foran os, kunne se alle granat nedslagene, mens den fjendtlige artilleri virkning fuldstændig manglede. Det blev ikke nødvendigt for regimentet at blive sat ind. Regimentet kom i kvarter i Vreuilsur-Vesle. Også III. blev forlagt hertil.
29. 5. 1918: Kl. 0945 ankom Hr. Divisionskommandør med befaling til, at regimentet stod til disposition for
50. Inf.Div. Regimentet blev sendt i march mod Crugny, mens regimentsstab red i forvejen til staben ved 50.
Inf.Div i udkanten af Crugny i retning Lagery. Regimentet skal indsættes til venstre for at lette 52. Inf.Div. til
venstre for 50. Inf.Div. overgang over Arbre og for at forhindre et fjendtligt modangreb i det hul, der var opstået
mellem de to divisioner. Herunder blev Lt. Marschall, Narath og Noldan, sidstnævnte alvorligt, såret. Om eftermiddagen er 52 Inf.Div. igen kommet på højde, og regimentets opgave dermed overstået. Regimentet samles i
skoven vest for Brouillet. Senere indløb ordre til at gå i beredskab i nordkanten af Bois d’Alignicy. March hertil
over Arcis-le-Ponsart – Igny Abbaye. Ankomst hertil kl. 0100 efter en anstrengende dag. Tab: foruden de nævnte
officerer er 4 døde og 32 sårede.
30. 5. 1918: Kl. 0230, efter kun 1½ times hvil, fortsat march i måneskin ad smalle skovveje under sikker føring af Hptm. Römheld, fører for forspidsen. Gennem Bois de Rognac over Roncheres i sydkanten af Bois Meunier, der nås kl. 0930. Her blev der mødt fjendtlig modstand. RIR var indsat i en selvstændig stribe mellem 5.
Garde.Inf.Div. til højre og 50. Inf.Div. til venstre. 10. og 3 MG-Kompanie havde temmelig store tab. Landsbyen
Champvoisy, hvor fjenden havde sat sig fast, blev indtaget og 70 fanger (franskmænd) taget. Lt. Hartmann såredes let. Om aftenen var Bois de Riz nået og gennemskredet. Tæt foran os for foden af højderne flød Marne, der
af dele af I. og II. under Lt. Vinder blev nået ved Dormans. Adjudant ved III., Lt. Schimansky, såres let i hovedet
og afløses af Lt. Evers. III. forblev i Bois de Riz, II, syd for Vincelles, I. i skoven vest for la Chapelle Hurlay,
hvor også regimentsstaben er placeret. Tab: foruden de nævnte officerer: 5 døde og 96 sårede.
31. 5. 1918: Målet, floden Marne, var nået. II. trækkes frem ved siden af III. , mens I. forbliver. Regimentsstab trækkes frem til III. og bliver i skovkanten ca. 1 km bag III. Om natten indløber befaling. Efter afløsning af
IR 158 skal 103. Inf.Div. marcherer tilbage til Romigny.
1. 6. 1918: Kl. 0500 march tilbage over Champvoisy, gennem Bois Meunier-Goussancourt til Villers-AgronAignzy. Her fik regimentet af divisionskommandøren ordre til indsat på højre fløj af divisionen for at støtte IR
32 og IR 71, hvis angreb ikke kan komme videre, og ligeledes nå Marne. III. indsættes mod Bois de Navarre, I.
mod Trotte, med II. som reserve. Regimentsstab blev i en rugmark på højderne ved Belle-Idee Ferme, hvorfra
der var god udsigt. Landsbyen Trotte indtages, og også III. kommer godt fremad. På grund af den heftige artilleribeskydning fra den anden side Marne, og på grund af talrige maskingeværer, hvis placering ikke kunne stedfæstes i den godt forsvarede Trotte skov, lykkedes det ikke at tage skoven. Under III. fremrykning blev Major
Neumann-Neurode såret i låret af en granatsplint, og kommandoen overtaget af Oblt. Zimmermann. Yderligere
tb: Lt. Wolf såret, 12 døde, 77 sårede.
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2. 6. 1918: Om natten befaling til forsættelse af angrebet efter en artilleriforberedelse. Staben II. med to
kompagnier trukket frem til III. Artilleriforberedelsen havde ingen udpegede mål, da den korte tid ikke gav mulighed for at finde placeringen af de talrige fjendtlige maskingeværer. Angrebet iværksat kl. 0700. 2. Kompanie
nåede højde mellem Navarre- og Trotte skovene, men var ude af stand til at sætte sig fast på grund af den heftige
artilleribeskydning fra den anden side Marne. Lt. Waldmann, kompagniets fører, som allerede ved mange lejligheder havde vist sig en dygtig og tapper fører, faldt. Kompagniet måtte igen opgive bakken. Den nåede linje
forløb fra nordvestkant af Bois de Pareuil gennem midten af det lille skovstykke sydvest for Trotte til den sydlige udkant af landsbyen. Da heller ikke IR 71 og 32 havde opnået resultater, var divisionens mål – Marne – ikke
nået. Med den begrænsede tid var det ikke muligt i tilstrækkelig grad at forberede angrebet. Artilleriilden var
uden resultater, der præcise mål manglede. Specielt var MG-stillingerne, der for de flestes vedkommende lå i
skov, ikke ramt, og det samme var tilfældet med de fjendtlige artilleribatterier på den anden side Marne. Den
nåede stilling skulle holdes. Regimentsstaben forblev i en vejgrøft ved Belle-Idé Ferme på landevejen nord for
Passy-Grigny. Tab: Lt. Waldmann og 17 mand død, Lt. Olbach, Schmidt, Petersen og 77 mand såret.
3. 6. 1918: Fjendtlig artilleriild ligger hele dagen over stillinger, landsbyer og adgangsveje.
4. 6. 1918: Om natten afløses III. af I./53 og trækkes tilbage til skråningen ved Belle-Idee Ferme.
5. 6. 1918: Regimentsstaben forskyder til Neuville Chateau da det i længden ikke var muligt at udfærdige alt
skriftlig arbejde under åben himmel. Her lå desuden staben af IR 32 og flere artilleristabe, der meget imødekommende gjorde plads til os. Også Neuville Chateau lå dagligt under beskydning. III. modtager 50 mand erstatning, der alle er over 40 år gamle. Hptm. Römheld modtager Jernkorses I. klasse.
6. 6. 1918: Fjendens artilleriaktivitet er stadig ikke reduceret. Angrebet skal ikke føres videre. Vi skal igen
indrette os på stillingskrig.
7. 6. 1918: Den fjendtlige artilleri bliver svagere. Fjendens infanteri holder sig som før meget rolig.
8. 6. 1918: I. bliver afløst af III og rykker i beredskabsbivuak i Semoigne dalen ved Belle-Idee-Ferme. Lt.
Evers modtager et Jernkors I. Divisionskommandøren besøger I.
9. 6 . 1918: Bygningen af stillinger fremmes, men med en ringe styrke i kompagnierne, går det meget langsomt. Lt. Haas modtager Jernkorset I.
10. 6. 1918: Det hidtidige vedvarende varme vejr bliver kold og regnfuld. Da mandskabet endnu mangler
dækningsanlæg, og med undtagelse af I., der kan anvende kældrene i Trotte, alle derfor må ligge under åben
himmel, stiger antallet af forkølelsessyge stadig mere.
11. 6. 1918: Hauptmann Hoyer, IR 71, tilkommanderes fra Ersatz-Bataillon og overtager III. Oblt. Zimmermann vender tilbage til 9. Kompanie.
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12. 6. 1918: Divisionens afsnit udvides til venstre. Omkring 700 meter terræn mellem Trotte-skoven og
landsbyen Trotte, der ikke giver nogen form for dækning, kan kun om natten besættes med lette MG i trægrupper. Området bliver ligeledes flankeret af andre maskingeværer. Lt. Shimansky og Petersen, der begge har været
lettere såret, vender tilbage til regimentet. .
13. 6. 1918: Ingen særlige hændelser.
14. 6. 1918: Regimentslæge, Stabsarzt Dr. Guth såres hårdt af et sprængstykke i låret. Hans sår heledes ikke
helt før krigen sluttede. Som anerkendelse for hans store fortjeneste ved regimentet og især ved I. Bataillon, hvor
han var bataljonslæge, blev han senere tildelt Ritterkreuz der Hohenzollernschen Hausordens mit Schwertern.
15. 6. 1918: II. afløses af I. og placeres i en ny lejr i skoven ved Aignizy.
16. 5. 1918: Egen patruljeaktivitet forstærkes. Forterræn og hovedmodstandslinje fastlægges og herefter bearbejdet. Med den ringe styrke i enhederne var det vanskeligt at skabe ligevægt mellem post- og patruljetjeneste,
stillingsbyggeri og den nødvendige hviletid for tropperne. Afløsning er generelt et ønske og bliver gentagende
gange nævnt i stemningsrapporterne.
17. 6. 1918: I hvileområdet bliver der dagligt ekserceret en smule, men det meste af tiden går med bygningen
af indkvarteringer.
18. 6. 1918: En patrulje fra I. støder om natten på en fjendtlig og trænger den tilbage.
19. 6. 1918: En del af hvilebataljonen bliver daglig anvendt til konstruktionen af en artilleribeskyttelsesstilling. Divisionskommandøren besøger afsnittet og taler med mandskabet om nødvendigheden af at
holde ud uden afløsning, da hans personlige henstillinger til Armekommandoet er forblevet resultatløse. Dagen i
forvejen havde den kommanderende general Graf Schmettow overfor regimentskommandøren givet udtryk for
lignende tanker, mens kommandøren havde fastholdt at en snarlig afløsning var indtrængende nødvendig, da
også tilfældene af influenza var konstant stigende.
20. 6. 1918: Ingen særlige hændelser.
21. 6. 1918: 103. Inf.Div. skal alligevel afløses af 33. Inf.div. i 8 – 10 dage, og placeres i bagved liggende
landsbyer for her at gennemfører angrebsøvelser. Der træffes forberedelser til afløsningen. Et kursus til uddannelse af 20 mand fra hver bataljon i let maskingevær oprettes under Lt. Rurtzen. Orientering af et forkommando
fra IR 83.
22. 6. 1918: I. afløses af II./83 og overtager dens kvarterer i Mont-sur-Courville. II. afløses af I./83 og placeres ligeledes i Mont-sur-Courville. Kvartererne er rimelige, men begrænsede.
23. 6. 1918: III. afløses af III/83 og underbringes i gode barakker i Mont-sur-Courville.
24. 6. 1918: Regimentsstaben afløses af stab 83 og følger efter til Mont-sur-Courville, hvortil også regimentets træn kommer. Til gennemførelsen af en operation forbliver Lt. Oldach og en deling fra III. i stillingen. Operationen resulterer ikke i fanger, men værdifulde meldinger om forløbet af den fjendtlige stilling indhentes. Geværer og andre udrustningsgenstande medtages. Hptm. Sospel meddeles orlov. Bataljonen overtages af Oblt.
Zimmermann. Tiden anvendes til badning, aflusning, afprøvning af gasmasker, vedligeholdelse af våben og
udrustning.
25. 6. 1918: 103. Inf.Div. er underlagt Korps Schmettow som indgrebsdivision. Uddannelsen påbegyndes.
Bataljonernes signaldelinger underlægges Lt. Medler til uddannelse.
26. 6. 1918: Rekognoscering af stillepladser for tilfældet af indgreb i området syd for Lagery.
27. 6. 1918: Divisionskommandøren inspicerer indkvarteringerne.
28. 6. 1918: Influenzaen griber mere og mere om sig. Hos mange er den kun let, andre må indlægges på lazaret.
29. 6. 1918: Kl. 10 parade for H.K.H. Kronprinsen ved Courlandon. Regimentet stiller hertil en deling fra
hver bataljon, divisionen en sammensat bataljon. Foruden 103. Inf.Div. deltager to gardedivisioner og 36.
Inf.Div. H.K.H. udtrykker sin anerkendelse af tropperne i en tale, skrider fronten af og udleverer
udmærkelser. Herefter parademarch i gruppeformation.
30. 6. 1918: Gudstjeneste for begge trosretninger.
1. 7. 1918: Influenzaen griber om sig. Alene 200 syge ved I. Bataillon. Det skulle være det samme hos fjenden. I. afholder øvelse.
2. 7. 1918: Angrebsøvelse med III. unde ledelse af regimentskommandøren under overværelse af højere foresatte inklusiv den kommanderende general. 103. Inf.Div. skal igen afløse 22. Et forkommando afsendes.
3. 7. 1918: I. afløser III./82. II. afholder angrebsøvelse. Influenzaen breder sig yderligere. For de syge er der
indrettet et særligt influenza lazaret i Courlandon. Vejret er igen efter en periode blevet varmt og tørt.
4. 7. 1918: III. afløser I./83. Regimentets træn går i bivuak i et skovstykke vest for Brouillet. Med kompagnierne reduceret med omkring ⅔ af influenzaen er bemandingen af stillingerne utilstrækkelig. Gentagende anmod-
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modninger bringer ingen afhjælpning. Stillingsbyggeriet skrider kun meget langsomt frem. Forberedelserne til
den tredje offensiv begynder.
5. 7. 1918: II. rykker som regimentsreserve ind i skovstykket vest for Brouillet. Regimentsstaben rykker til
Brouillet. Kampaktivitet meget ringe. Ved III. er de forreste posteringer kun 30 meter fra fjenden.
6. 7. 1918: Influenzaen griber fortsat mere og mere om sig. Begge beredskabskompagnier må derfor indsættes i fronten. Brigaden stiller derfor to kompagnier fra IR 71 til disposition. Bataljonen i hvil bygger dækningsgrave i sin bivuak på grund af flybomber. To kompagnier arbejder om natten på en artilleri beskyttelsesstilling
ved Temple Ferme. Regimentsstaben flytter igen til Neuville Chateau.
7. 7. 1918: III. opklarer for en operation til indbringning af fanger.
8. 7. 1918: Bataljonernes kampstyrke er på under 100 mand.
9. 7 . 1918: Officerer fra 2. Garde-Inf.Div. rekognoscerer for angreb i regimentets afsnit. III. operation trænger efter sprængning af hindringer, dybt ind i Trotte skoven, men opnår ingen fanger, da de fjendtlige poster
løber væk. Erobret materiel og friske franske aviser bringes med tilbage.
10. 7. 1918: Forberedelserne til den 3. offensiv skal være afsluttet inden den 12. 7. Der ligger allerede megen
ammunition fremme, som fjenden ofte ved et tilfælde rammer, og resulterer i eksplosioner, der ikke kan holdes
skjult for ham. Rittmeister v. Dietlein, 3./Dragoner 6 overtager kommandoen over III. Hptm. Hoyer, der ikke har
krigserfaring, overtager 1. Kompanie.
11. 7. 1918: Regimentet underlægges 28. Inf.Div. og hører taktisk til Gruppe »Marneschutz«. Aflevering af
overskydende bagage og ikke bespændte vogne på divisionens samlepunkt i Guyancourt. Udlevering af kort,
luftfoto, fly-identifikationsflager, ammunition og nærkampmidler.
12. 7. 1918: II. underlægges 5. Garde-Inf.Div. og skal ved starten på offensiven rense Trotte-skoven. Pionerdelingen fordeles på regiments- og bataljonsstabe. I. afløses af II. og marcherer til sin beredskabsplads på vejen
mellem Lagery og Igny Abbaye.
13. 7. 1918: Bataljonerne alarmeret natten til den 14., da der efter meddelelser fra agenter kan forventes et
fjendtligt angreb, som imidlertid ikke bliver til noget. Vejret vedvarende skønt, varmt og tørt.
14. 7. 1918: Ingen særlige begivenheder.
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15. 7. 1918: Kl. 0110 iværksættes den 3. offensiv gennem ildforberedelse med artilleri og minekastere, der
kl. 0450 går over i en ildvalse. Under skydningen trækkes I. frem til skovstykket syd for vejen Lagery – Cohan.
Regimentets træn forlægges til skoven ved Lhéry. KL. 0450 starter 2. Garde-Inf.Div. angreb gennem vores afsnit
og kommer hurtig fremad. II. støder i Trotte skoven stadig på kraftig modstand, specielt fra flere MG. Først efter
at skoven var omgået og fjendens muligheder for at flygte dermed var forhindret, overgiver den sig. 9 officerer,
herunder en major, og 354 underofficerer og mandskab tages til fange. 10 MG erobres. Efter rensning af Trotte
skoven returnerer II. til regimentet. II. og III. forbliver i stilling indtil kl. 1330 og marcherer herefter til Anthenay, hvor Reg.Stab og I. allerede opholder sig. 103. Inf.Div. er reserve for O.H.L. Regimentet forbliver i
Anthenay til sidst på aftenen, hvor den sammen med en afdeling tungt artilleri danner divisionens Marchgruppe
A. Tab: Offz.Stellv. Hagelücken og 6 mand død, 27 mand såret.
16. 7. 1918: Kl. 1 march over Olizy-et-Violaine – Romigny til en baraklejr øst for dette sted, hvor der blev
bivuakeret. Kl. 10 fortsat march over Ville-en-Tardenois – Chambrecy til bakkerne øst for dette sted, hvor Regimentet bliver indtil mørkefald, da en kraftig fjendtlig artilleriild forhindre fortsat fremrykning. I. sendes om
eftermiddagen til Bois de Reims for at fastslå, om der her endnu stod fjender. Bataljonen passerer skoven i
sydøstlig retning indtil næsten på højde med Pourcy. Her kom den under så voldsom artilleriild, at den ikke kunne komme længere og måtte grave sig ned. Kl. 22 marcherede regimentet videre over Chaumcy for sammen med
IR 71 at bivuakerer i rummet Marfaux – Pourcy. Da der stadig blev kæmpet om Pourcy blev der gjort holdt vest
for Marfaux med II. til højre og III. til venstre for vejen. Regimentsstaben var længere tilbage ved vejen. Lt.
Rrtzen falder. 6 mand død, 32 såret.
17. 7. 1918: Kl. 0500 fortsætter divisionen fremrykningen. Forrest IR 71 til højre og IR 178 til venstre, der er
tilgået divisionen som forstærkning, da IR 32 stadig kæmper i Bois de Reims. RIR 116 følger efter IR 71 med I.
og II. i første linje og III. bag ved. Mens IR 71 rykker frem mod Nappes skal RIR 116 gå i beredskab i skovstykket sydvest for Marfaux. Reg.Stab og I. når skovstykket og bliver her fastholdt mellem kl. 1330 og 1530 af en
ualmindelig heftig artilleriild. II. og III. søger dækning mod beskydningen i en bevokset slugt, der nordøst for
Les Haies går i retning af Ardre-åen. Det planlagte angreb kunne ikke gennemføres på grund af fjendens overordentlig kraftige forsvar. IR 71 må afvise et modangreb fra italienske og farvede franske styrker. II. og III. trækker sig kl. 15 tilbage, da deres placering i slugten erkendes af fjenden, til Courton skoven, hvor de for kontakt til
brigadens stab. Brigadekommandøren gav her befaling til Hptm. Römheld, at han til aflastning af IR 71 skulle
rykke ind til venstre for denne. Under et tordenskyld gik bataljonerne frem og dækkede venstre flanke af IR 71,
der manglede enhver tilslutning. Herunder faldt Lt. Krüger og Joffek. Regt.Stab og I. trækker sig frem i nærheden af Espilly Ferme. Tab: foruden de nævnte officerer er Lt. Wolter og Feldw.Lt. Grob såret. 6 mand død, 43
såret.
18. 7. 1918: Angrebet kan på grund af de stadig kraftigere fjendtlige modangreb, ikke komme videre. Vi fik
senere at vide, at fjenden havde kendskab til vore angrebshensigter, var undveget angrebet og herefter øvede et
overordentlig kraftigt modtryk navnlig fra sit talmæssigt overlegne artilleri. Enhederne reorganiseres, hovedmodstandslinje og forposter fastlagt. III. til højre med forbindelse til IR 71, II til venstre med en usikker forbindelse til IR 178. I. blev om aftenen som regimentsreserve trukket frem til les Haies slugten. Regimentes stab i
Espilly Ferme. Om eftermiddagen kom befaling til at lægge linjerne længere tilbage. Denne forskydning gennemførtes i løbet af natten. Regimentsstab forlægger til skoven Les Haies sydvest for Nappes.
19. 7. 1918: Dag og nat ligger kontinuerligt en kraftig fjendtlig artilleriild over stillingen. Lt. Lambey og 7
mand død, 16 såret.
20. 7. 1918: Efter en kort heftig artilleriild mod divisionens afsnit følger om formiddagen et kraftigt angreb
fra et skotsk regiment. Kl. 9 angreb Gordon og Seaford Highlanders med stærke kræfter frem mod regimentets
afsnit. Forterrænet i skoven bliver løbet over ende, dele falder tilbage til hovedmodstandslinjen. Fører for forterræn linjen i III. Bataillon, Lt. Vollmer, falder. Ved II. trænger fjenden ind i hovedmodstandslinjen. KTK, Major
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Römheld, hvis kvarter lå meget langt fremme, Adjudant Lt. Warncke, som kort forinden havde afløst den sårede
Lt. Voight, og bataljonsstaben blev taget til fange. (Hauptmann Römheld døde efter senere tilgåede oplysninger,
allerede samme dag af en hjerneblødning). Også venstre fløj af IR 71 blev trængt tilbage. Med et ihærdigt modangreb med to kompagnier fra I. under kommando af Lt. Sievers og Ernst, blev fjenden bragt til standsning langs
brandbæltet i skoven mellem Espilly og Paradis. Den nye hovedmodstandslinje blev fastlagt her og bemandet
med III. Flankerende virkende MG fra Lt. Böhrer ydede her forsvaret god tjeneste. Lt. Sievers og Ernst såres,
førstnævnte i en håndgranatkamp med en fjendtlig officer, som faldt herunder. II. blev under kommando af Lt.
Böhrer underlagt I. Som det blev mørkt blev andre enheder indsat og afsnittet nyorganiseret. Besætning fra højre
mod venstre: I./71, I og II./116, II./RIR 111, III./Landw. 85, IR 106, IR 178. Fjenden forholdt sig i løbet af natten fuldstændig rolig. Tab: foruden de nævnte officerer 11 døde, 45 sårede og 145 savnede. Lt.d.R. Sievers modtog senere Ritterkreuz til Hohenzollernschen Hausordens mit schwertern.
21. 7. 1918: Fra kl. 0900 heftig fjendtlig artilleriaktivitet og overfald med gas. Det forventede angreb fulgte i
første omgang ikke. Der blev anmodet om virkningsskydning, der netop begyndte at falde som skotter, hvide og
farvede franskmænd brød frem i angreb, der blev afvist med store tab til fjenden. Lt. Schulz fra Reg.Staben stilles til disposition for III. Der er stadig hver dag et større antal syge af influenzaen, men nu kommer også daglig
raskmeldt personel tilbage. 1 død, 10 sårede.
22. 7. 1918: IR 71udvider en bataljonsbredde til venstre. Dermed frigøres II./116 og rykker som regimentsreserve til den nordlige spids af Courton skoven. Dagen forløber forholdsvis rolig. Om aftenen øges den fjendtlige
aktivitet i luften. Hptm. Sospel kommer retur fra orlov. 6 sårede.
23. 7. 1918: ved daggry blev III. afløst af I./32 og rykker til den nordlige spids af Courton skoven. II. rykker
herfra til sikring af venstre flanke af IR 32 i les Haies slugten. Kl. 0600 øges den fjendtlige artilleriild. Der fulgte
intet infanteriangreb ved os, men med Marfaux angreb fjenden med 6 kampvogne, der og især af artilleriet bliver
standset. Tab: Lt. Thomas såret, 5 døde og 26 sårede.
24. 7. 1918: Natten temmelig rolig. III. trækkes frem i la Haies slugten og sammen med II. underlagt IR 32.
Stab 32 afløser Stab 116, der på ordre fra brigade forskyder til Ville-en-Tardenois, hvor den underbringes i en
tom vinkælder, der uden overliggende hus var placeret i en have. Relativ rolig dag. Kl. 2300 heftig fjendtlig
artilleriild mod også la Haies slugten. Lt. Böttger såret. 4 døde og 10 sårede.
25. 7. 1918: Hptm. Soepel har igen overtaget sin bataljon. Hptm. Hoyer er syg. Befaling til tilbagelæggelse af
forsvaret til den bagved liggende »Dora« stilling, der generelt løber mellem Chambrecy og Ville-en-Tardenois,
og som er besat af 28. Inf.Div. Lt. Zimmer og 6 såret. 2 døde.
26. 7. 1918: Regimentets tre bataljoner trækkes sammen i den nordlige del af Courton skoven. I løbet af dagen, hjulpet af det usigtbare, regnfulde vejr, blev en del af artilleriet og af minekasterne trukket tilbage. RIR 116
skal dække tilbagetrækningen, der skal finde sted samme nat, i en stilling i linjen Champlat – Cohedon – sydøst
kant Ecliffe skoven. Denne stilling opklares i løbet af dagen og besættes kl. 23 af bataljonerne fra højre mod
venstre: I., II., III. Regimentstab placerer sig ved vejen Boujacourt – Chambrecy.
27. 7. 1918: Tilbagetrækningen iværksat ved midnat. Ubemærket af fjenden frigjorde IR 32 og 71 sig og de
sidste batterier kørte kol. 0300 tilbage. Så gik regimentet over en bred front tilbage til vejen Ville-en-Tardnois –
Chambrécy. Her blev der samlet, maskingeværer lagt på vogne, hvorefter bataljonerne faldt tilbage ad befalede
akser med mest mulig omgåelse af punkter, belagt med artilleriild. Regimentsstabens rideheste var bestilt leveret
til Lhéry, men var ikke nået frem, da de længer tilbage var kommet under artilleriild. 5 heste blev dræbt, 2 oppassere såret. Sadler og remtøj stjålet. Indkvartering i Sarcy. På grund af fjendtlig beskydning blev der snart efter
befalet anden indkvartering: Reg.stab, I. og II. i Unchair, III. i Hourges.
28. 7. 1918: Bataljonerne skanser eftermiddag i »Egon« stillingen. På grund af fjendtlig beskydning af arbejdsområdet, der giver IR 32 store tab, udsættes arbejdet til mørketimerne.
29. 7. 1918: Dagen anvendes til personlig soignering, vedligeholdelse af våben og istandsættelse af tøj og udrustning. Om eftermiddagen opdeles den del af »Egon« stillingen, der tilfalder regimentet fra højre til venstre i I.,
II. og III. MG-kompagnier fordeles på MG-stillinger i for- og mellemterrænet. Om natten skansearbejde.
30. 7. 1918: Befaling til besættelse af »Egon« stillingen. Om eftermiddagen bygges fire spang over Arbre.
Om natten afsluttes bygning af stillingerne.
31. 7. 1918: Der kan ikke længere skaffes erstatning for tab af heste. Regimentsstaben må hente erstatninger
for de tabte rideheste indenfor regimentet selv. Forberedelser til besættelse af »Egon« stillingen. Indretningen af
signalmidler.
1. 8. 1918: Regimentet indsættes kl. 23 i »Egon« stillingen som optagestilling for de enheder, der falder tilbage fra »Dora« stillingen. I. til højre, II. til venstre og III i regimentsreserve i Brazilet [rau de barizet] sænkningen, en sidedal til Ardre dalen. Regimentsstab i en fælder uden hus i Hourges. En patrulje under Lt. Medler sen-
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des syd til Højde 186 en kilometer sydvest for Chateau Pein. »Dora« stillingen rømmes fra midnat. Kl. 0300
rykkede de sidste dele af 22 og 28. Inf.Div. over Arbre.
2. 8. 1918: Regimentets træn rykker ind i en bivuak i skoven ved Bouffignereux. Lt. Medler rykker med sin
patrulje langt mod syd til Højde 224 sydvest for Lhèry. Fjenden trængte hurtigt efter med kavaleri- og infanteripatruljer. Kl. 11 var der stærke infanterienheder ved Lhéry, der blev lagt under vores artilleri. Om eftermiddagen
rykkede fjenden frem til Højde 186 og lagde ild over Savigny, Serzy og Crugny. Lt. Medler trængte en fjendtlig
kavaleripatrulje tilbage og bringer en hest med tilbage, i hvis pak-tasker der var et meget fint fotografiapparat og
meget interessante informationer om priserne i Priser. Dagen er regn- og stormfuld og forhindre fjendtlig luftopklaring. Fjendtlig infanteri skanser om eftermiddagen på Højde 186. Den fjendtlige artilleriild mod vore adgangsveje er stigende. Om aftenen ligger også Hourges under ild. Oblt. Zimmermann kommer tilbage efter Bataljonsfører kursus. Lt. Hartmann er tilbage efter orlov.
3. 8. 1918: III. forlader kl. 0030, I. og II. samt Reg.Stab kl. 0100 deres stillinger. Pionerkommandoer gennemfører omfattende sprængninger af broer, kældre og dækninger. Et kompagni fra II. danner bagtrop. Fjenden
følger ikke efter. March over Vesle broen ved Voisin Ferme – Venteaux – Romain – Vantelay – Roucy til Bouffignereux.
4. 8. 1918: Bataljonerne ligger i både bivuaker i skoven, regimentets stab i Bouffignereux. Lt. Markmann og
Seinmetz modtager Jernkorset I. klasse, ligeledes Gefreiter Brand IV i 10., Käfferlitz fra 12. og Heinrichs fra 3.
MGK, der under en patrulje indbragte fire englændere og et maskingevær. Lt. Mitterhausen fører 11. Komp.,
Oblt. Zimmermann kommanderes til IR 71 som bataljonskommandør. Om aftenen anmodes der om en hasteindberetning om transportstyrke.
5. 8. 1918: Regimentet er underlagt 28. Inf.Div. som indgrebsdivision. Omkring kl. 8 befaler 56.
Res.Brigade: fjenden brudt ind i stillingen. Regimentet gør sig straks marchklar. Kort efter befaling til afmarch
til nordskråningen af Montagne de Guyancourt. Lidt senere: »Situation genoprettet. Regimentet forbliver i bivuak«. Regimentskommandøren tiltræder tre ugers orlov og afløses i perioden af Major v. Werder, IR 71. Om
aftenen igen befaling til marchberedskab da fjenden er trængt over Vesle. Kl. 0200 er situationen genoprettet og
beredskabet ophævet.
6. 8. 1918: Dagen anvendes til bygning og forbedringer indkvarteringer, der i det fortsatte regnvejr og opblødte jord er helt utilstrækkelig. Da fjenden gennemfører gentagende opklaringsforsøg over Vesle, blev regimentet kl. 23 alarmeret og trukket frem på skråningen syd for Guyancourt, hvor der ikke fandtes beskyttelse
mod kulde og regnvejr. Ved daggry var der på denne side af Vesle intet at se til fjenden.
7. 8. 1918: Kl. 0600 marcherer I. og III. tilbage til deres bivuak ved Vouffignereux. II. bliver på sydskråningen af en sænkning 1200 meter sydvest for Long-Voisin Ferme vest for Bouvancourt, hvor den først om skaffe
sig indkvartering. Vejret bliver bedre.
8. 8. 1918: Bataljonernes forskellige natlige skansninger fortsætter. For tilfældet af et modangreb rekognosceres adgangsvejene til de forreste regimentsafsnit.
9. 8. 1918: Kampaktiviteten langs fronten er mærkbar aftaget. Om dagen hersker fuldstændig stilhed, og om
aftenen og natten begrænset forstyrrelsesild mod adgangsveje og mod Roucy.
10. 8. 1918: Om eftermiddagen gudstjeneste i bivuakken. Om aftenen blev II. afløst af III.
11. 8. 1918: Ingen nævneværdige begivenheder.
12. 8. 1918: III. rykker tilbage til bivuakpladsen ved Vouffigneux. De natlige skansninger indstilles.
13. 8. 1918: Lt. Hübers fra den opløste RIR 32 tildeles regimentet og overtager kommandoen over 3 MGK.
Kompagnierne eksercerer i nærheden af bivuakpladserne.
14. 8. 1918: Regimentet afløses af IR 71 og marcherer om natten til den 15. over Aisne broen ved Pecherie
Ferme – Juvincourt – Amifontaine til skovlejren Bitterfeld (Stab, I. og II.) og Friedrichshafen (III.)
15. 8. 1918: Hvil, aflusning, vedligeholdelse af våben, beklædning og udrustning. Dejligt vejr.
16. 8. 1918: Ny udlevering af beklædning og undertøj i det omfang de disponible lagre rækker.
17. 8. 1918: Divisionen skal transporteres væk fra banegården La Malmaison og som indgrebsdivision tilgå
Gruppe Staabs. Lt. Schimansky afgives til erstatning for af influenza hårdt ramte regimentsadjudant lt. Dortschy.
18. 8. 1918: I. og III. afgået kl. 16, Reg.Stab. og III. kl. 19. Ankomst Anizy-le Chateau kl. 20 og kl. 24.
March til Wissignicourt. Bivuak i nærheden af dette sted. Regnfuldt vejr.
19. 8. 1918: Regimentet underlagt 76 Res.Div. som indgrebsregiment. Rekognoscering for tilfælde af indsættelse iværksættes: a) mod Bagneux, b) modangreb mod Chavigny, c) mod Braye. Vejret er igen blevet godt.
20. 8. 1918: om natten 20./21. skal 103. Inf.Div. afløse 76. Res.Div. Befalingen annulleres, mens regimentet
skal gøre klar til indgreb i tilfælde a). Regimentet rykker ud kl. 12 og får undervejs befaling til at fortsætte til
Trou-des-Lups, hvortil den ankommer kl. 17. Bataljonerne placeres på den sydøstlige skråning, mens Reg.staben
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placeres i en hule ved siden af Stab 32. Regimentet er divisionsreserve og ligger bag en optagestilling etableret af
IR 71 til højre og IR 32 til venstre. Senere fik regimentet ordre til, som indgrebsregiment for 222. Inf.Div. at
rykke til Guny.
21. 8. 1918: Afgang efter tre timers hvil. I. til en slugt ved Selens, Reg.Stab, II. og III. til Blulan, 1½ km sydvest for Guny, hvor to slugte mødes. Opmarchen var afsluttet kl. 0800. Der tages forbindelse med 7. Inf.Brigade
fra 222 Inf.Div. og regimenterne fra Division 81: 397 og Jäger 13. I. Bataillon underlægges IR 81, II. og III.
bliver divisionsreserve således dog, at II. står til rådighed for 7. Inf.Brigade til modangreb.
22. 8. 1918: På ordre fra korps blev fronten lagt tilbage til en linje Kanal – Inselberg. Kl. 0100 rykkede
Reg.Stab, II. og III. ud. I. marcherede selvstændigt som regimentsreserve til skråningen nordvest for Bethancourt. Tilbagetrækningen forløb uden forstyrrelser og tab. II./71 underlægges regimentet. Linjen bemandet med
II./71 til højre, III. i midten til forsvar af Inselberg, og II. til venstre med forbindelse til IR 71. Ved middagstid
blev II./71 trukket ud og erstattet med I./RIR 116. Regimentets kommandostation indrettet i en middelmådig
tunneldækning i den nordlige udkant af Bethancourt, der kort efter blev alvorlig beskadiget af tre artilleritræffere. Fjenden er i løbet af formiddagen relativt hurtigt fulgt efter, og hans forreste dele dukkede ved middagstid op
foran vores front. Foran venstre naboafsnit (IR 71 og Jäger 13), iværksætter franskmændene angreb, der afvises.
Om eftermiddagen fulgte kraftige angreb, der også berørte II., men som ligeledes afvistes. På trods af al fysisk
udmattelse og de opståede tab, holder vore kompagnier deres stillinger. Aften og nat gik i forventning af nye
angreb, men disse udeblev. Også tabene forblev begrænsede: 4 døde, 12 sårede.
23. 8. 1918: Fjendens artilleribeskydning og opklaringer tager til. Mindre fjendtlige patruljer afvises i løbet af
formiddagen. Alle forventer et fjendtligt angreb. Kl. 17 forstærkes den fjendtlige beskydning til trommeild, og
ødelægger hurtigt alle forbindelser til fronten. Kl. 1805 bringer Lt. Haas meldingen om, at fjenden er trængt
igennem til venstre for Inselberg. Selve bakken falder efter at den var omgået i ryggen. Fjendtlig opklaring over
den temmelig tørre engslette langs Oise-Aisne-Kanalen mod I. Bataillons stilling afvises. I. Blev derefter trukket
tilbage til bakkerne ved landsbyen Paradis og indtager en flankestilling langs kanaldæmningen. Forsprængte dele
af II. og III. slutter sig til og indsættes frem til den nordlige del af La Glorie. Den temmelig forvirrede situation
blev så afklaret gennem indsættelsen af en bataljon fra IR 32 frem til forbindelse med den i Paradis-bakkerne
kæmpende II./71. Hptm. Hoyer samlede ved Bethancourt dele af II. og III. Bataillon. Skæbnen for Bataljonsstab
III er ukendt. Regimentet blev herefter med alle bataljoner underlagt IR 32. Oberst v. Kornatzky overtog kommandoen over brigaden og Jäger 1. Om aftenen ankom Regt.Stab. 32 til RIR 116 kommandostation, hvor den
overtager kommandoen over de dele af IR 32, der har været underlagt 116. Meget dejligt vejr.
24. 8. 1918: Hptm. Hoyer kommanderes til føring af III./32. Rittmeister Schuchardt overtager II. Bataillon.
Den fungerende fører for III., Oblt. Zimmermann, indfinder sig, men må på grund af hjerteproblemer overføres
til lazaret. Lt. Müller, som såret var faldt i fangenskab, men befriet igen af sine folk, må ligeledes på lazaret. Lt.
Böhrer er savnet (faldet). Et modangreb ved middagstid under kommando af Oberst v. Kornatzky, generobre en
del af det tabte terræn. En linje forløber nu fra Brosted 12 gennem midten af landsbyen la Vallée og Paradis
bakken. Rekognoscering forud for yderligere modangreb gennemføres.
25. 8. 1918: Til det fortsatte modangreb indsættes 4. Garde-Regimente z.F., der efter ½ times ildforberedelse
iværksætter angreb kl. 1730 gennem IR 32 og RIR 116 linje. Angrebet giver store vanskeligheder, da det udvikler sig til en mødekamp med samtidig angribende hvide og farvede franskmænd. Bag 4. GR står i anden linje til
højre 32, til venstre 71 og som reserve fra kanalen til skråningen øst for la Glorie til højre I/116, til venstre bataljon Schuchardt, der er dannet af II. og III. Bataillon. Regt.Staben forlægger sin kommandostation til en vejskråning i den sydlige udkant af Bethancourt. I løbet af formiddagen lykkedes det lidt efter lidt Garde-regimentet at
gå frem. Kl. 11 er Inselberg igen på tyske hænder. Fjendtlige modstød afvises og et større antal fanger bliver
indbragt. Om aftenen blev en afløsning af 103. Inf.Div. med 7. Inf.Div. indledt. IR 32 og 71 afløses af regimenter fra 7. Inf.Div. RIR 116 marcherede uden afløsning i løbet af natten til en rekognosceret bivuak i den østlige
kant af Hocquencourt skoven ved Brandcourt [-en-Laonnais]
26. 8. 1918: Kl. 0500 var alle dele af regimentet fremme i bivuakken. Dagen er hviledag, men roen forstyrres
meget af skydning med et i nærheden stående mørser-batteri og gennem fjendtlig beskydning af området med
middeltunge kalibre. Om aftenen for regimentet på anmodning tilladelse til returnerer til den gamle bivuak ved
Wissignicourt.
27. 8. 1918: Ved daggry bliver den gamle bivuak genindtaget.
28. 8. 1918: Regimentet forlægges til området ved Cerny-les-Buzy. Reg.Stab og Bataljon Schuchardt i skovlejren Irene (da lejren er fuldt belagt, må der bivuakeres, I. i Kaiserlager. Divisionen skal før en længere uddannelsesperiode havde tre fulde dages hvil. General Lepper returnerer fra orlov og overtager igen kommandoen
over divisionen.
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29. 8. 1918: Kl. 0715 alarmering i stedet for hvil. Stærke fjendtlige angreb langs Oise-Aisne-Kanalen gennemtvinger en fornyet anvendelse af divisionen. syd for Ailette er fjenden afvist, men ved Folenbray opnår han
resultater. Der er stadig ikke klarhed over situationen. På ordre fra division marcherer regimentet i første omgang
til skoven ved Prémontre og går i beredskab i forlængelse af »Siefried« stillingen mellem »Schlangenwege« (½
km nord for den store vej gennem skoven) og den store vej nordvest for Croix-St.Jean. Til højre går IR 71 i beredskab. Bataillon Schuchardt opdeles igen i II. og III. Bataillon. Som fører for III. bliver af division Hptm. Gebicke, tidligere IR 32, tildelt. Divisionen er underlagt Gruppe Contard.
30. 8. 1918: Kl. 20 alarmeres regimentet og underlægges 244 Inf.Brig., 237 Inf.Div. Regimentsfører og
adjudant bliver i bil fra brigaden over Fresnes – Verneuil bragt til IR 460 kommandostation. Efter mørkefald
marcherer bataljonerne gennem slugten mod Coucy-la-Ville, og bliver af vejviser fra IR 460 ført til KTK II., der
skal indsætte bataljonerne i forreste linje. Kl. 0200 er bataljonerne fremme.
31. 8. 1918: IR 460 afløses af RIR 116. På trods af den stærke beskydning, der lå over afsnittet, skete afløsningen hurtig og sikker. Kl. 0800 overtog regimentet afsnittet. Kl. 1030 returnerede regimentskommandøren fra
orlov. Major v. Werder overdrog afsnittet og returnerede til eget regiment. Regimentets afsnit, der for den største
del lå i skoven vest for Couzy-le-Chateau, havde for en tid været målet for hårdnakkede fjendtlige angreb. Gennem en uophørlig artilleriild med alle kalibre mod skov og bagved liggende terræn, forsøgte fjenden at mørne
vores infanteri. Hyppigt forsøgte patruljer sonderende frem mod vore stillinger. Kl. 0400 startede trommeild,
fulgt af et kraftigt fjendtligt angreb. Dele af IR 460, der havde samlet sine enheder i den nordlige del af skoven
og Pionier-Kompanie 365 og 366 blev indsat som forstærkning. Alligevel er besætningen meget tynd, da regimentets personelstyrke var meget ringe. Det fjendtlige angreb blev afslået med store tab, men også egne tab er
mærkbare på grund af den ringe styrke. I artilleriilden falder Lt. Nodrian og Haas, begge velfortjente officerer,
der længe havde tjent regimentet. Hen under aften forstærkedes den fjendtlige beskydning, yderligere angreb
forventedes, og brigaden blev indtrængende anmodet om forstærkninger. I højre naboafsnit er IR 462 meget
medtaget og afløses senere på aftenen af to bataljoner fra IR 139. Den samlede sine rester i baneindskæringen
hvor også 116 Regiments kommandostation er beliggende. I løbet af natten ankommer III./139 tril forstærkning
af regimentet og indsættes dels i den nordlige del af skoven, og dels ligeledes langs jernbanen. Kompagniernes
styrke er gennemsnitlig dalet til 15 mand. Tab: 2 officerer og 16 mand døde, 63 såret og 12 savnet.
1. 9. 1918: Natten forløb forholdsmæssig rolig. På tidspunkter kraftig beskydning af afsnittet, de bagved liggende områder og primære adgangsveje blandt andet med tunge kalibre. Forplejning kan kun delvis bringes
frem. Efter en relativ rolig formiddag, hvor enhederne reorganiseredes og enhederne tildeltes afsnit i forhold til
deres styrke, begyndte igen kl. 1530 fjendtlig ildforberedelse med en styrke, der reducerede forsvaret. I højre
naboafsnit trængte fjenden ind i skoven. Enkelte franskmænd dukkede op i ryggen på vores stilling, men fordrives igen. Da også venstre naboafsnit gennembrydes, kan eget afsnit næppe mere holdes af risiko for omringelse.
Umiddelbart var særligt højre bataljon (I.) truet. Et modstød med III./139, der på grund af den fortsatte artilleriild
mistede store dele af dens mandskab, opnåede intet resultat. Ved at bøje fløjen tilbage blev der på venstre fløj om
aftenen retableret forbindelse, mens højre fløj ligeledes måtte bøjes tilbage. Ingen særlig hændelser i løbet af
natten. Tab: 10 døde, 22 sårede, 20 savnede.
2. 9. 1918: Franskmændene forsøger fortsat at erobre skoven
gennem talrige mindre
fremstød og ildoverfald.
Især den stærkt pressede
højre fløj havde det
svært. Enkelte mindre
grupper blev meldt
savnet. For at undgå
yderligere
oprulning,
blev hele I. Bataillons
afsnit af forreste linje
trukket omkring 500
meter tilbage til et
brandbælte, der vinkelret skar den store skovvej. Linjen løb nu fra
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højre fløj i sydøstlig retning gennem skoven. Forbindelsen til højre til IR 139 og til venstre til IR 461 retableres.
Organisation: Højre I., venstre bataljon Schuchardt i rækkefølgen Komp. Curletti (5. og 6. Komp.), Komp.
Lichtwerk (7. og 8. Komp.), Komp. Schmidt (9., 10., 11. og 12. Komp.). I. Bataillon til højre har rækkefølge 4.,
1., 2., 3., Pi.Komp. 365, 366, sammensatte Bataljon 460. Bag højre fløj den sammensatte Bataljon 462. I reserve
et kompagni 139, i beredskab III./139 og Reg.Stab 116. Ved middagstid sonderer kraftige patruljer frem mod
vores linje, men afvises af MG- og infanteriild. Fra kl. 1330 øgedes den fjendtlige artilleribeskydning og gik kl.
1530 over i trommeild. Eget artilleri svarede glædeligt kraftigt igen. Leutnants Hubers og Wolters falder. Navnlig sidstnævnte havde gennem længere tid tilhørt regimentet, hvor han var kendt som en tapper og dygtig officer.
Lt Horn såres ret alvorligt af skud i hoved og bryst, mens Rittmeister Schuchardt såret lettere af sprængstykker i
låret. Det lykkes fjenden at trænge venstre naboafsnit omkring 600 meter tilbage, men artilleriet forhindrede ham
i at udnytte resultatet yderligere. Forbindelse til venstre gik tabt, og vores venstre fløj måtte derfor til egen sikring svinges tilbage. Brigaden blev gentagende gange anmodet om forstærkninger. Omkring kl. 18 indstillede
fjenden sine angreb. Ved mørkefald kan forbindelsen til venstre naboregiment (461) genoprettes. Om natten
ankom IR 78 til afløsning, der gennemføres uden indblanding fra fjenden og uden tab.
3. 9. 1918: På ordre fra 244 Inf.Brig. samledes regimentet i skoven ved Prémont og afventede yderligere ordre. Forplejning blev udleveret. Kl. 0800 overtog IR 78 kommandoen over afsnittet, mens RIR 116 blev underlagt 9. Res.Brigade under 5. Res. Div. og som indgrebsregiment for afsnit Folembay forlagt til østkanten af
Couzy skoven ved Barisis. Ved samlingen har regimentets tre bataljoner en samlet styrke på omkring 180 mand.
Der formeres én bataljon på tre kompagnier under Hptm. Goepel; Adjudant lt. Bauch, Komp. I. Lt. Sievers,
Komp. II. lt. Lichtwerk, Komp. III. Lt. Schmidt. Hver kompagni er opstillet af respektive bataljoner. Førerreserve består af Lt. Auer og Curletti. Hptm. Gebicke var allerede tidligere indlagt på lazaret med hjerteproblemer. De
210 mand erstatninger, der i mellemtiden er ankommet, forbliver i første omgang ved den store bagage. Lt.
Steinmüller og Brückner fra IR 32 tilkommanderes regimentet. Førstnævntet tilknyttes III, sidstnævnte førerreserven. Lt. Schulz sendes som forbindelsesofficer til 9. Res.Brigade.
4. 9. 1918: På ordre fra 9. Res.Brig. skal regimentet kl. 0330 rykke til området øst for Barisis. Lt. Plinke
sendes til 5. Inf.Div. til modtagelse af yderligere ordre. Da han endnu ikke er kommet tilbage, rykker regimentet
efter forplejning ud kl. 0500. Undervejs mødes Lt. Plinke med den meget velkomne befaling til at stille sig til
disposition for 103. Inf.Div. øst for St. Gobain. March over Parisis til den Sydøstlige kant af St. Gobain. Her et
længere hvil og ordre til at gå i bivuak øst for St. Gobain. Efter rekognosceres indrettes bivuak på en skråning,
og efter de store anstrengelser, hvilet ud.
5. 9 .1918: Regimentet skal (i divisonsramme) opstilles i området bag Gruppe Contard og marcherer over St.
Nicolas – la Boretto – Couvion – Pouilly-sur-Serre – Crecy-sur-Serre til Pargny les Bois (I.), Bois les Pargny
(Reg.Stab og II.) og Valecourt Ferme (III.). Regimentet organiseres igen i tre bataljoner efter fordeling af erstatningspersonellet. I. Hptm. Goepel, II. Lt. Curletti, III. Lt. Lichtwerk.
6. 9. 1918: Regimentet skal i fire dage hvile, afluse og vedligeholde våben, udrustning og uniformer. Oblt.
d.R. Riechmann forsættes fra feltrekrutdepotet til regimentet, hvor han samtidig med 6. Kompanie også overtager føring af II. Bataillon.
7. 9. 1918: Lt. Auerbach, tidligere 32, overføres til regimentet og overtager føring af 1. MGK. Lt. Baedeker
afprøver regimentets gasbeskyttelse. Den tidligere MG-officer ved 205 Inf.Brigade, Lt. Müller, overføres til
regimentet som MG-officer. Kl. 1800 kommer meddelelse om, at RIR 116 forlader 103. Inf.Div. og skal opløses!
(På grund af mangel på erstatningspersonel bliver på én gang flere reserveregimenter opløst). Kl. 20 afskedsfest
ved divisionsstaben.
8. 9. 1918: Kl. 11 holder divisionskommandøren en afskedsparade for det i åben firkant opstillede regiment,
hvor han giver udtryk for stor anerkendelse og tak til regimentets indsats. Efterfølgende forbi defilering i gruppeformation, og feltgudstjeneste ved divisionspræst Harney. Lt. Moog, Runge og Schmidt samt 8 underofficerer og
mandskab modtager Jernkorset I. Klasse, 189 underofficerer og mandskab II. klasse. Om aftenen ankommer den
store bagage til Konitzer-lejren.
9. 9. 1918: Lt. Zeh overføres igen fra Ersatz-Bataillon til regimentet, hvor han overtager 5. Kompanie. På ordre fra generalkommando VII. Armeekorps skal regimente på tre dage nå Vousies (8 km nord for le Cateau) og
21. Inf.Div. Afmarch individuelt i løbet af morgenen. Indkvartering ved middagstid i Flavigny-le-Grand for
Reg.Stab, II. og MW-Kompanie, Audigny for I. og Guise for III.
10. 9. 1918: Morgen march til nye kvarterer: I. og II. Boue, Regt.Stab og III i Bergnes-sur-Sambre. Lt.
Schwertfeger sendes med et kommando i forvejen for tildeling af kvarterer. Sent aften meddeler Lt. Schwertfeger, at 21. Inf.Div. stadig opholder sig i Bonsies, men at stedet er fuldt belagt med andre enheder. Regimentet
forbliver derfor i kvarterer.
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11. 9. 1918: På ordre fra AOK 2 skal regimentet underbringes i St. Souplet, 7 km syd for Le Cateau. Bataljonerne marcherer selvstændigt kl. 15 over Oisy – Rejet – Mazinghien hertil. 21. Inf.Div. ligger endnu i stilling,
men skal næste dag trækkes tilbage til St. Souplet. I regimentet træffes forberedelser til opløsning. På ordre fra
21. Inf.Div. forbliver bataljonerne samlet. I. tilgår IR 80, II. IR 81 og III. IR87. De tre regimenter opløser herfor
en af deres egne bataljoner.
12. 8. 1918: Hvil for bataljonerne. Lt.d.R. Weiss returnerer fra orlov og overtager føringen af 7. Kompanie.
13. 8. 1918: Lt.d.R. Lange, tidligere RIR 32, overgår til regimentet og overtager 3 MGK. Lt. Schmidt fører
9., Lt. Lichtwerk 10., mens lt. Curletti overføres til 5. Kompanie. Alle underofficerer og mandskab tildelt bataljonernes signaldelinger, returnerer til deres respektive kompagnier. Heste og køretøjer fra Reg.Staben fordeles på
bataljonerne. Staben ved 21. Inf.Div. under Generalmajor v. Wahlen-Zürgass kommer til St. Souplet sammen
med IR 81.
14. 8. 1918: Kl. 0800 tager regimentskommandøren afsked med sine bataljoner, som han 3½ år har haft
kommandoen over. Han takker dem for deres trofaste opfyldelse af pligten og lader dem træde ud af regimentet
med ønsket om, at de også i fremtiden vil gøre deres pligt som hidtil. Bataljonerne marcherer herefter til deres
nye bestemmelsessteder: I. til IR 80 i St. Benin, III. til IR 87 i Maurois, II. tiltræder IR 81 i St. Souplet.
Til varetagelse af det nødvendige arbejde i forbindelse med regimentets opløsning, oprettes et opløsningskommando under Lt. Schimansky. Heri indtræder de fire intendanter med deres skrivere og en skriver fra hver
bataljonsstab og kompagni, en postordonnans og oppassere og hestepassere til førere og de tre intendanter, fem
rideheste, fire trækheste og to vogne. Kommandoen underlægges til indkvartering og forplejning til IR 81. Da
21. Inf.Div. igen blev indsat, blev opløsningskommandoet flyttet til Ersatz-bataljonen i Friedberg (Hessen).
Efter ordre fra krigsministeriet blev regimentskommandøren den 15. september udnævnt til kommandør for
Reserve-Ersatz-Regiment 4 under 206. Inf.Div. Regimentets adjudant trådte tilbage til erstatningsafdelingen ved
sit FAR 18.
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Regimentets kampkalender

22.08.14 – 23.08.14
24.08.14 – 29.08.14
30.08.14 – 06.09.14
07.09.14 – 12.09.14
13.09.14 – 06.10.14
15.10.14 – 27.10.14
28.10.14 – 27.11.14

06.12.14 – 17.12.14
18.12.14 – 18.03.15
22.03.15 – 04.04.15
08.04.15 – 16.04.15
24.04.15 – 08.05.15

01.06.15 – 10.07.15

31.07.15 – 19. 8. 15
20.08.15 – 02.09.15

07.10.15 – 11.10.15
06.10.15 – 28.11.15
01.12.15 – 03.03.16
04.03.16 – 21.04.16

11.05.16 – 25.06.16
23.06.16 – 20.07.16
23.07.16 – 15.09.16
21.09.16 – 06.10.16
14.10.16 – 11.11.16
14.11.16 – 15.01.17
16.01.17 – 23. 05.17

Vestlige krigsskueplads
4. Armee, XVIII. Reserve-Armeekorps, 25. Reserve-Division
Slaget ved Neufchâteau
Slager ved Meuse
Slager ved Ardenner-kanalen og forfølgelse mellem Meuse og Marne
Slaget ved Marne
Stillingskamp i Champagne og vest for Argonne
XIII. Armeekorps, 25. Reserve-Division
Slaget ved Lille
XXIV. Armeekorps
Slaget ved Ypres
Østlige krigsskueplads
9. Armee, XIII. Armeekorps
Slaget ved Lowicz-Sanniki
Slaget ved Rawka-Bzura
Korps Menges
Stillingskamp langs Pilica
9. Kavallerie-Division
Stillingskamp langs Rawka
III. Reserve-Armeekorps, 5. Reserve-Division
Stillingskamp langs nedre Bzura
Sydøstlige krigsskueplads
Østrigske Armee, 103. Inf.Div.
Grænsebevogtning i Syrmien
Østlige krigsskueplads
11. Armee
Forfølgelseskampe fra Wieprz til Bug
Forfølgelseskampe fra Bug til Jasiokda
Krigsskueplads Balkan
11. Armee
Donau overgang ved Ram
Felttog i Serbien
Opmarch mod den græske grænse
Kampe langs den makedonske-græske grænse
Vestlige krigsskueplads
3. Armee
Stillingskamp i Champagne
5. Armee
Slaget ved Verdun
Armee-Abteilung v. Grantz
Stillingskamp mellem Meuse og Moselle
3. Armee
Stillingkamp i Champagne ved Tahure
1. Armee
Slaget på Somme
3. Arme
Stillingskamp i Champagne ved Somme-Py
5. Armee
Stillingskamp foran Verdun½

108
24.05.17 – 27.05.17
28.05.17 – 23.10.17
24.10.17 – 02.11.17
03.11.17 – 23.11.17
24.11.17 – 26.12.17
27.12.17 – 20.03.18
21.03.18 – 06.04.18
21.03.18 – 22.03.18
23.03.18 – 24.03.18
25.03.18 – 31.03.18
07.04-18 – 11.04.18
12.04.18 – 26.05.18
27.05.18 – 13.06-18
27.05.18
28.05.18 – 01.06.18
14.06.18 – 04.07.18
05.07.18 – 14.07.18
15.07.18 – 25.07.18
26.07.18 – 03.08.18
04.08.18 – 16.08.18
19.08.18 – 03.09.18
14.08.18

7. Armee
Dobbeltslag ved Aisne og i Champagne
Stillingskamp langs Chemin des Dames
Bagtropskamp ved og syd for Aillette
Stillingskamp nord for Aillette
2. Armee
Kampe i Siegfriedstillingen
18. Armee
Stillingskamp ved St. Quentin og langs Oise
Store slag i Frankrig
Gennembrudsslag ved St. Quentin og La Fère
Kamp ved overgang af Somme og Crozat-kanal mellem St. Christ og Tergnier
Forfølgelseskamp til Montdidier-Noyon
Kampe langs Avre og bed Montdidier-Noyon
7 Armee
Stillingskamp nord for Aisne
Slaget ved Soissons og Reims
Storm på højderne ved Chemin des Dames
Forfølgelseskamp mellem Oise og Aisne og over Vesle til Marne
Stillingskamp mellem Oise, Aisne og Marne
Stillingskamp mellem Aisne og Marne
Forsvarsslag mellem Soissons og Reims
Bevægelige forsvarsslag mellem Marne og Vesle
Stillingskamp langs Vesle
Forsvarsslag langs Ailette
Regimentet opløses
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Rangliste
Großherzoglich Hessischen Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 116
pr. 5. 8. 1914
Regimentsstab
Regimentskommandør – Oberstleutnant v. Pfeil
Regimentsadjudant – Oblt. v. Ilsemann
Fører for store bagage – Lt.d.R. Kugel
I. Bataillon
Kommandør - Major v. Westernhagen
Adjudant – Lt. v. Holly und Donienhietz
Forplejningsofficer – Lt.d.R. Graf v. Rechteren-Limpurg
Bataljons og regimentslæge – Stabsarzt Dr. Kypke-Burchardi
Assistentlæge – Dr. Lindig
Intendant – Unterzahlmeister Gümblein
1. Kompanie
3. Kompanie
Hptm v. Goetze
Hptm. Frhr. v. Stein zu Nord- und Ostheim
Oblt.d.R. Weimer
Lt.d.R. Schärfe
Lt.d.R. Huhn
Lt.d.R. Eckharfdt
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Jung
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Müller I
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Schott
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Zeh
2. Kompanie

4. Kompanie

Hptm. v. Schütz zu Holzhausen
Oblt d.R. Waldeck
Lt.d.R. Vischoff
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. v. Strzemieczny
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Niedling

Oblt. v. Lyhncker
Lt.d.R. Todt
Lt.d.R. Frohneberg
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Preuss
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Lutz
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Müller II
MG-Kompanie
Hptm. Frhr. v. Buddenbrock-Hettersdorf
Lt.d.R. Rausch
Lt.d.R. Rael
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Sievers
II. Bataillon
Kommandør - Major Schroeder
Adjudant – Oblt. Möller
Forplejningsofficer – Lt.d.R. Wild
Bataljonslæge – Stabsarzt d.R. Dr. Hansemann
Assistentlæge d.R. – Dr. Meyer
Intendant – Unterzahlmeister Köllner

5. Kompanie
Hptm. Lefzner
Lt.d.R. Daubes
Lt.d.R. Rindfuss
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Ochs
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Thielert

7. Kompanie
Hptm. Coulmann
Lt.d.R. Hoch
Lt.d.R. Stimmel
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Sieger
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Böckmann
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Gilbert
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6. Kompanie
Hptm. Bader
Lt.d.R. Trümper
Lt.d.R. Castringius
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Gundrum
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Saxer

8. Kompanie
Oblt.d.R. Fischer
Lt. Andreé
Lt.d.R. Beyer
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Rieger
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Neurath
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Intzi
III. Bataillon

Kommandør - Major v. Busse
Adjudant – Oblt. Quade
Forplejningsofficer – Oblt.d.R. Ockel
Bataljonslæge – Stabsarzt d.R. Dr. Jany
Assistentlæge – Dr. List
Intendant – Unterzahlmeister Vogel
9. Kompanie
Hptm Frhr. Raitz v. Frentz
Lt.d.R. Schemenski
Lt.d.R. Warnke
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Reyes
10. Kompanie
Hptm. Dihm
Lt.d.R. Voie
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Meyer
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Barth

11. Kompanie
Hptm Soepel
Lt.d.R. Eckardt
Lt.d.R. Vollert
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Rauff
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Wahl
12. Kompanie
Hptm. Ulrichs
Oblt. v. Mentz
Lt.d.R. Nieder
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Kolter
Offz.Stellv. Vizefeldw.d.R. Malzan
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Krigsorganisation af 25. Reserve-Division
Formeret: Darmstadt, Elisabethstraße 12
Kommandør
Generalstab:
Adjudantur:
Ordonnansofficer:

Generalleutnant Torgany
Hauptmann v. Unruh
Hauptmann Wegeli
Rittmeiseter Frhr. v. Niedesel
Leutnant Zickgraf

50. Reserve-Infanterie-Brigade
Oberst v. Bassewitz
Reserve-Infanterie-Regiment 83
Oberstleutnant Schollmeyer

Infanterie-Regiment 168
Oberst Kundt

49. Reserve-Infanteri-Brigade
Oberst v. Helldorff
Reserve-Infanterie-Regiment 118
Oberstleutnant v. Westrell

Reserve-Infanterie-Regiment 116
Oberst v. Pfeil

Reserve-Dragoner-Regiment 4
Major v. Schlichting

Reserve-Feldartillerie-Regiment 25
Oberstleutnant v. Petery
II.

Reserve-Sanität-Komp.

I.

Res.Div. Brücken-Train

2./Res.Pionier-Batl. 11

1./Res.Pionier-Batl 1

Bemærk:
25. Reserve-Division var underlagt XVIII. Reserve-Armeekorps (Frankfurt a.M.)
Kommanderende General: Generalleutnant v. Sieuben
Stabschef: Oberst v. Studnitz
Generalstab: Oberstleutnant v. Barenhorst.
Til korpset hørte desuden 21. Reserve-Division med 41. og 42. Reserve-Infanterie-Brigade.
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