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<)ra flere Sider har jeg modtaget 

Opfordringer til at lade mine Artikler 

i „Modersmaalet" - „Dannevirke" fra 

min Rejse til Vestfronten i Marts 1918 

udkomme i Bogform. Naar dette derfor 

ster, er det i Haab om, at Bogen maa 

finde velvillig Modtagelse. 

H a d e r s l e v ,  i  N o v e m b e r  1 9 2 1 .  
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Budskabet 
om den faldne Ven kom. 

Da jeg den 30. November 1917 modtog 

telegrafisk Meddelelse om, at Landbrugs» 

kandidat Mikael Steffensen var falden 

den 29. November, fremkaldte det en Sorg 

i vort Hjem, som om en af vore aller

nærmeste var kaldt bort, og jeg havde 

allerede da det Linske, at Mikaels Ltg 

maatte komme hjem, maatte faa Lov til at 

hvile i det Land, som han havde elsket saa 

hojt, som han havde kunnet, og nu ogsaa 

havde ofret alt for. Kort efter fik jeg For

bindelse med Mikaels Forlovede, Frsken 

Anne Jensen fra Rejsby, og vi modtes da 

i Lnfket om at faa Liget hjem, saa vi kun

de faa Lov til at frede om vor koere Vens 

Grav. 

I Vintermaanederne kunde Hjemtrans

porten daarlig lade sig gsre. Men da For-

aaret noermede sig, blev de indledende 

Skridt foretaget, og det formede sig saa-
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ledes, at jeg kunde selv faa Lov til at 

hente Liget hjem, noget, jeg til at begynde 

med slet ikke havde regnet med, da det var 

meget vanskeligt at faa Tilladelse til at 

komme ud til Fronten, soerlig selvfølgelig 

for os Danske. Imidlertid meddelte man 

mig Paa et Militcerbureau underhaanden, 

at man nok kunde faa en saadan Tilladel

se, naar det gjaldt at hente Liget af en 

noerstaaende hjem. 
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Rejsen tiltroedes. 
Det fornodne Pas blev skaffet ti! Veje, 

og jeg blev vakcineret, som det krcevedeS 

for at kunne faa Lov til at komme til 

Fronten. 

Den IV. Marts startedes Rejsen, en me

get besvcrrlig Rejse, der da heller ikke var 

uden Fare. Men trods alt vilde jeg nodig 

have undvoeret denne Tur, der i mange 

Henseender blev overordentlig interessant. 

Den Gang maatte der ikke skrives noget 

om slige Rejser, og fremfor alt var vi jo 

underkastede en streng Censur, hvorfor jeg 

lod Materialet ligge til senere. 

Efter omtrent 2 Dogns uafbrudt Rejse 

naaede jeg den belgiske Grcense. Indtil 

da havde jeg kun moerket lidt til Krigen, 

ikke stort mere, end vi moerkede til den her-

biemme. Der rejste selvsolgelig mangeSol« 

dater med Togene i Tyskland, men der 

var jo dog ogsaa Civilister med. I D-To-

get, som kunde benyttes fra Hamborg til 

Keln, kunde man endogfaa spise baade 
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godt og billigt i Spisevognen, bedre og 

billigere end man fik det i Hotellerne og 

Restaurationer i Hamborg. Det gjaldt jo 

om at bevare Skinnet udad til saa lcenge 

som muligt. Der rejste jo altid en Del 

Udlcendinge gennem Tyskland, og de 

maatte for alt i Verden ikke ane den Nod, 

som herskede overalt i det tyske Rige, 

og som jo ogsaa mcerkedes godt nok her

hjemme, selv om vi langt fra lcerte den at 

kende i en saadan Skikkelse, som den kun

de mode os i en By som Hamborg eller i 

Jndustriegnene. 

Brod- og Klcedesporgsmaalet drofte-

des meget mere blandt de Medrejsende 

end den foreliggende Krigssituation; man 

fattede ikke inere saa absolut Tillid til 

Sejrsmeldingerne fra det store Hoved

kvarter. Der var jo ogsaa da allerede 

indtraadt en ganske betydelig Krigslrcet-

hed inden for det tyske Folks store Mas

ser. Man ventede vel den Gang ikke no

gen stor afgorende Sejr, selv om et Ne

derlag endnu laa uden for Mulighedens 

Groense. Madsporgsmaalet optog f»?rst 

og fremmest Sindene, og da al Elendig

hed stammede fra Krigen, saa onskede man 

nu bare deus Afslutning saa snart som 

muligt; for at de gamle gode Tider kun

de komme igen. 
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Gennem 
det hcergede Belgien. 
Da jeg kom ind i Belgien, da ssrst 

moerkede jeg for Alvor lidt af KrigenS 

Rcedsler. Rejseselskabet var her et andel. 

De fleste Passagerer var Soldater, Civi

lister traf man kun ganske enkelte as. 

Samtalestoffet var nu ogsaa et helt andet. 

Nu fortaltes der mest om Oplevelser der 

ude fra Sykttegravene. De baade i Ku

peer og paa Jernbanestationer opslaaede 

Plakater: „Voer forsigtig med Dine Ud

talelser, pas Paa for Spionerne!" dem 

var der ojensynlig ingen, der brod sig om. 

Man lagde ikke Fingrene imellem, naar 

Talen faldt paa Officererne. I det hele 

moerkedes en voldsom Bitterhed mod dem. 

Der blev fortalt de mest haarrejsen>>e 

Historier om dem, og Soldaterne troede 

dem, det var det betegnende. Ikke en 

Provede paa at tage dem i Forsvar eller 

blot komme med en tvivlende Bem<vr!-
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ning, selv ilke tilstedeværende Underoffi-

ecrcr og Sergenter. 

Snart saa man derude i Landskabet de 

forste sammenskudte Huse. Vi noermede 

oö Louvain, den By, som havde naael 

den sorgeligste Navnkundighed fra Tysker

nes Fremfcerd i 1914. Jeg var spoendt 

paa, om man kunde se noget fra Toget. 

Aah jo, der var tilstrækkeligt at se, hele 

Gader var raserede. Selvsolgelig var 

alt ryddet pcrnt til Side nu. Tyskerne, 

som raadede i Belgien, skulde nok sorge 

sor, ot der kom Orden i Tingene igen, og 

at i alt Fald de vcerste Spor slettedes. 

H"a5 jeg ikke selv blev vaer, det skulde 

Soldaterne nok gore mig opmcerksom 

paa. De mcerkede, jeg var ny paa Eg-

neu og interesseret i Forholdene. 

Jcg havde besogt Belgien i 1913 og 

glcrdet mig over de gamle belgiske Byers 

Slonhed, nu saa jeg Landet igen efter 5 

Aars Forlob. Men man saa ingen af de 

pcene, velkloedte og hoflige Konduktorer, 

som jeg mindedes fra min forste Tur. 

Konduktorerne var Tyskere. Krigen havde 

ogsaa givet dem et mere lurvet Udseende, 

end de havde haft tidligere, skont Jern

banekonduktorerne ogsaa i det Tyskland, 

som man havde kendt for Krigen, hvor 

der herskede Orden overalt, og Togene 
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var rene og poene, var usoedvanligt snav

sede og ofte ogsaa lurvede i deres Paa-

klcr'fning. 

Paa Jernbanestationerne saas kun tyske 

Iernbaneunisormer, og den kendte rode 

Hue, som de tyske Stationsforstandere 

boerer, luede frem overalt. Ja, man 

havde kat Kloen godt fast i Landet, og 

at de var de eneste Herrer og selve Be-

fcUningen dojede rene Slavekaar, det 

ssulde jeg senere saa at se med egne Vjne! 

I Bryssel havde jeg et flere TimerS 

üp-.^ld fra om Morgenen til henimod 

Middag. Det benyttede jeg til at se mig 

omkring i Byen. Af Vdeloeggelser saa 

jeg ikke mange her. Men som det myl

drede af Soldater her! Der var noeppe 

en Civilist at se paa Gaderne for hver 10 

Soldater, syntes jeg. De marcherede gen

nem Gaderne, og de drev omkring eller 

spadserede i Boulevarderne eller de skon-

ne Aulceg. Jeg horte senere ude ved 

Fronten, at man regnede med, at der 

gemte sig ca. 6000 tyske Soldater som 

Flygtninge i Bryssel. 

I Butikkerne laa Vinduerne fulde af 

Varer, men allerede da til utrolige Pri

ser. Et Par Damestovler, fineste Pariser-

Mode, kostede 160—200 Frc. 
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Slagterbutikkerne viste hele Bjerge af 

Kod og Polser, men Priserne var hoje, 

syntes jeg. Det var Fodevarer fra Ame

rika, som jo skulde komme Belgierne til 

gode. 

Om Eftermiddagen rejste jeg videre til 

Gent. Strengt taget gik min Vej ikke 

over denne By, men jeg loengtes efter »it 

se denne vidunderlige gamle By med de 

utallige, gamle dejlige Bygninger igen. 

Di jeg sidst saa Gent, husede Byen en 

Verdensudstilling og var derfor festsmyk

ket saa odselt med levende Blomster og 

Palmer, som man kun venter det i Fe-

erni'I Lande, men smagfuldt, som kun et 

Kulturfolk forstod at pynte til Fest. 

Da jeg nu hen paa Eftermiddagen 

naaedl Gent, var det med en vis Let

telse, at Njet ikke straks modte Ldeloeg-

gelseu. Byen lod til at vcere skaanet, thi 

jeg saa heller ikke senere storre Ddelceg-

gelser i Byen. Jeg kendte den könne By 

igen, dog, hvor var alt forandret. For 

5 Aa, siden var der Liv og Fest i Byen, 

og Festen viste sig jo ikke blot i Byens 

fine Festskrud, der genspejlede sig paa 

all" Ansigter, naar man gik g^nem 

Byen eller Udstillingerne. Indbyggerne 

var stolte af deres Udstilling, og med 

Rette! 
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Nu var. der en underlig Stilhed over 

den gamle By. Den laa ikke paa den 

militcere Rute den Gang, og var derfor 

nogenlunde befriet for Soldater, der var 

vist kun netop saa mange, som krcevedes 

for al scette Ejendomsstemplet paa Byen 

og opretholde tysk Tugt og tysk Orden. 

Jeg styrede mine Skridt mod en Re

staurant for at spise til Middag. Man 

havde intet, svaredes der, uden for de 

normale Spisetider, mellem Kl. L og 7 

kunde jeg faa stegte Kartofler og 

Spejlceg. 

Der fortaltes mig i I9l3, at Gent var 

en stille By, trods den store Tekstilindu

stri, som drives i Byen. Der skulde voe-

re over 1000 Fabrikker i Byen og alene 

5l).s>yl> Vcrveftole. Nu mcvrlede jeg Stil

heden, men den virkede som Kirkegaar

dens. Fabrikkerne har vel nok vceret luk

kede og Maskinerne voeret sendt til Tysk

land. Jeg saa senere en stor Vcevefa-

brik blive afmonteret, alle Maskiner skul

de sendes til Tyskland. Tyskerne var jo 

Sejrherrerne, og „vae victis"! Hvad dette 

frygtelige Ord rummer i sig, har Bel

gierne faaet Beviser nok for. Det var 

kun saa lidt, jeg saa, men nok til at sen

de en Tak til Himlen, at mit Folk var 

blevet fri for Krigens vcerste Rcedsler. 
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I Farezonen. 
Om Aftenen gik Rejsen videre. Nu 

var der kun et kort Stykke tilbage ned 

til Halluin , som jeg skulde naa samme 

Nat. Denne sidste Strcekning maatte To

gene kun kore om Natten af Hensyn til 

Faren sor Flyverne; vi kom nu ind i 

selve Farezonen. At jeg noermede mig 

Fronten, det mcrrkedes paa mange Maa» 

der. Passagererne var nu ene Solda

ter. Kupeerne uscedvanligt snavsede og 

medtagne, Vinduesruderne til Dels 

slaaede i Stykker, saa den kolde Natte

luft havde nhindret Adgang. Lys maatte 

der ikke vcrre i Kupeerne, men Vjnene 

va-nnede sig til Merket, saa man allige

vel kunde orientere sig derinde. Til Gen-

gceld var Raketterne derude i Horisonten 

saa meget tydeligere. De steg og scenkede 

sig, rode, gule, blaa, det var Flyversig

naler, fortalte Soldaterne mig, eller Sig

nalet til Kanonerne, som laa lcengere 
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t.Ibage bag Frontlinjens Skyttegrave. 

Soldaterne var til Dels paa Tilbage

rejse fra en Orlov i Hjemmet, til Dels 

havde de voeret en lille Afstikker til Brys-

sel eller en anden belgisk By for at be-

soge Kendinge. Samtalen gik jcevnt og 

ret stilfoerdig, maaske lagde min Ncervoe-

relse som Civilist en Dcemper paa dem. 

Deres aabenmnndede Udtalelser paavir-

ledes imidlertid ikke paa nogen Maade. 

Et Par Soldater, som havde voeret i 

Bryssel, fortalte, at nogle Jernbanevog

ne, som havde staaet paa et Sidespor, ved 

et Uheld ved Rangeringen var bleven 

masede, og Vognenes Indhold laa stroet 

paa Pladsen. De havde hovedsagelig in

deholdt kostbart Bohave, Billeder og 

Kunstgenstande. Dette var jo ikke noget 

scrrlig paasaldende i disse Tider. Men 

hvad der virkede overraflende paa mig 

var, at det ejeblikkeligt blev slaaet fast, at 

det var selvsolgeligt noget, som Office

rerne havde „reddet" og nu sendte hjem. 

Jeg ved ikke, om man havde noget som 

helst Bevis for den Slags fvcere Be

skyldninger, scrrlig mod Officererne. Men 

Kendsgerning var, at ikke en tog Office-

rernc i Forsvar mod slige Angreb, eller 

endog blot fremsatte den mindste An-

tydninc om Tvivl. 
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Com eneste Civilist blandt Soldater-

n<? vakte jeg selvfolgelig en Del Op

mærksomhed, og det varede ikke loenge, 

inden jeg kom i Samtale med de noermest 

siddende. Morkt var der jo derinde, men 

ns og til lyste en eller anden Soldat op 

med sin Lommelampe, eller en Tcendstik, 

fra en Pibe, som tcrndtes, gav et kort, 

blafrende Lys. Morket var toettere bag

efter, men Samtalen gik videre. 

Jeg var rejst hjemmefra med en naiv 

Forstilling om, at man, hvis der ikke 

skulde findes Rum i Hoteller eller Gcest-

givergaarde i Noerheden, saa kunde man 

vel henvende sig til „Rode Kors", som 

vel ogsaa tog sig af tilfceldige Vejfarende, 

Vi kendte jo kun Krigen fra Aviser og 

Breve, Jeg fortalte Soldaterne om Hen

sigten med min Rejse og dennes Maal, 

og spurgte om, hvordan jeg vel nu skul

de naa frem til Halluin, da man 

havde meddelt mig, at Toget kun gik til 

M e n i n, den belgiske Grcenseby ved den 

fransk-belgiske Groense. Der var ikke an

det for, udtalte Soldaterne, end at gaa 

Resten af Vejen til Fods. 

Dette var utcenkeligt for mig. Nu 

havde jeg rejst ncesten uafbrudt i mere 

end L Dogn og ikke faaet anden Sevn, 
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-end den man kan faa i et overfyldt Jern

banetog, naar Tra?theden overfalder en 

i nogle faa Minutter. Jeg vilde fore

trække at söge hen til et af Byens Ho

teller og blive der om Natten og saa gaa 

vider? den folgende Morgen. 

Det var jo morkt, saa jeg kunde ikke 

se det Smil, som mine naive Bemærknin

ger bar fremkaldt. Men jeg horte det i 

Svaret. Hotelværelser maatte jeg ikke 

regne med, jeg kunde ikke blive i Menin, 

men maatte videre. Men, tilsojede Sol-

daiul trostende, jeg skal samme Vej, saa 

jeg skal nok hjcelpe Dem og boere Kof

ferten for Dem. 

Da vi ved I-Tiden naaede Menin, holdt 

Toget midt i en Ruindynge, hvor Maa-

nens klare Skin var det eneste Lys til 

ak lcde os paa Vej. Da forst saa jeg, 

hvordan en By ser ud, naar Krigen hai. 

raset hen over den i aarevis. 

Soldaten forte mig langs med Skin

nene ind efter Byens Gader. Der, 

hvor vi gjorde Holdt, havde Stationen 

vcerel, nu var denne ligesom hele den 

tilstedende Gades Bygninger en eneste 

stor Nuiuhob, og dette Syn gentog sig 

helt Byen igennem. 
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En Billetkontrol var der slet ikke 

Tale om. Jeg har formodentlig ogsaa 

va>ret den eneste Rejsende med Billet. 

Aj hele Byen, der for Krigen havde 

talr omtrent 15,000 Indbyggere, en By 

alt>aa omtrent som Haderslev, var de to 

Tredjedele af Husene skudt sammen. 
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I Halluin. 
Efter en lille halv Times Gang naaede 

v> den belgiske Grcense. Vi maatte over 

en Pro, som forbinder Menin med den 

franske Groenseby Halluin, en By, lidt 

mindre end Menin. En Soldat stod Bagt 

ved Broen, men vi kom uantastede over 

Broen, formodentligt fordi jeg var i 

Folgeskab med en Soldat. Kort efter 

naaede vi „Ortskommandanturen", hvor 

jeg skulde melde mig ved min Ankomst, 

som den modtagne Instruktion lod paa. 

Klokken var bleven henad 2, og det var 

derfor ret naturligt, at en Forstyrrelse 

paa den Tid af Natten ikke var saa vel

set af den vagthavende Skriver. 

Jeg bad om at faa anvist et Kvarter, 

men sovndrukken, som han var, havde 

han ikke synderlig stor Lyst hertil. Forst 

da jeg bad om, saa eventuelt at blive 

der i Vagtlokalet hos ham til nceste Mor

gen, da jeg umulig kunde holde ud c»t 

gaa omkring paa Gaden, saa troet og ud-

23 



a^t, som jeg var, da forst bekvemmede 

han sig til at söge en Liste frem. 

fik opgivet et bestemt Nummer i en 

ncp'.mere betegnet Gade, hvor han for» 

modlde, der vilde vcere Husrum for mig. 

Saa traskede vi afsted for at sinde Kvar

teret, som ikke voldte os Vanskeligheder. 

Derimod modte vi i det betegnede Hus 

Vanskeligheder, som vi ikke havde voeret 

forberedte paa. Huset var nemlig et 

Nonnekloster. Da vi kom ind i en lang 

Korridor, viste Dorenes Plader, at Væ

relsernes Indehavere var Nonner. Vi 

havde ikke Mod til at troenge ind til dem 

paa denne Tid af Dognet og vendte der

for om igen og gik tilbage til Ortskom

mandanturen. 

Om han ikke havde opgivet os et fejlt 

Nummer, da det var et Nonnekloster, han 

havde vist os hen til. 

Nej, vi kunde rolig gaa ind, Nonnerne  

var borte. 

Saa provede vi vor Lykke igen. Bi 

gik ind i det forste Vcerelse. Paa Do-

ren stod: Softer Elisabeth. Derinde laa 

et Par Soldater, Officersoppassere. Den 

ene fik vi rusket vaagen og forrettede vort 

AErinde. Men vi fik den Besked, at alle 

Værelser var optagne, udelukkende af Of-



sicerer. Der var ikke en Seng at op

drive i hele Huset. 

Ja, mente min flinke Forer, det er jo 

haablost at söge videre. Vil De tage til 

Takke med at dele Kvarter sammen med 

mig og Z andre Telefonister i Telefon

centralen, saa kan vi se Tiden an til i 

Morgen. 

Der var intet Valg, og jeg tog med 

Tak mod det venlige Tilbud. Den forste 

Nat tilbragte jeg saaledes i Telefoncen

tralen. Vi sov 5 Mand paa 4 Madras

ser. Soldaterne, som jo var bleven voek-

kede ved vor Ankomst og skulde have 

Rede af Kammeraten for hans Udflugt, 

sov snart igen. For mig blev det ikke 

til Sovn den Nat. 

Huset laa ved Hovedgaden, gennem 

hvilket der forte et Jernbanespor. Og 

her ad den Vej sortes om Natten Am

munition, og hvad der ellers skulde brin

ges frem til Jldlinjerne. Der var stcerk 

Trafik, thi Banen kunde jo kun benyttes 

om Natten, og det gik ikke lydloft til. I 

det fjerne hortes Kanonernes Torden, og 

saa ind imellem kom Telefonopring

ninger. Alle disse uvante Lyde i de 

ejendommelige Omgivelser skulde nok hol

de Sovnen borte. 
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Da Soldaterne om Morgenen begyndte 

at lette Paa sig, var jeg heller ikke sen 

til at „komme nd af Fjerene". Det var 

rorende, saa megen Omhu disse fire 

fremmede Soldater viste mig ved at 

skaffe Vaskevand og koge Kaffe til mig. 

Jeg skyndte mig ud i den dejlige For-

aarsmorgen og spurgte Vej til Soldater-

kirkegaarden. Vejen forte mig forbi 

Byens Kirkegaard, bag hvilken den store 

Soldaterkirkegaard var anlagt. 

Hjemme havde det vceret mere Vinter 

end Foraar, da jeg rejste, men her var 

alt mindst en Maaned loengere frem

me. Tra'erne stod med store svulmende 

Knopper, ja Hyld og Syrener var end-

ogsan begyndte at springe ud. I en lille 

Skov, som jeg passerede, havde Anemo

nerne allerede bredt et Blomstertirppe 

over Efteraarets visne Lov. Livet brod 

sig sin Vej. 

Saa meget stcerkere folte jeg Modsæt

ningen, da jeg traadte ind paa Solda-

terkirkegaarden. Her var alt Liv stanget 

nde. En Skov af Kors modte mit Nje, 

Gravtue laa ved Gravtue, saa langt man 

kunde se, i alt var niere end 1500 Sol

dater begravede her paa Kirkegaarden. 

Ikke et Troe eller en Busk livede op, 

ikke en Blomst var plantet Paa nogen af 
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Gravene. Alle Grave var ensartet kan

tede med Grcestorv, og paa hver Grav 

var rejst et Kors af nojagtigt samme 

Maal med den Faldnes Navn, Fodsels-

dag og Dodsdato. Enkelte af Korsene var 

kunstfærdigt udskaarne og smykkede med 

et Skjold til Navn og Datoer. Men disse 

Kors skulde senere fjernes. De svarede 

ikke til de af Militcermyndighederne ud« 

stedte Anvisninger og Tegninger. De 

skulde alle vcrre ens, der maatte ikke go-

res Forskel mellem Officerer og Menige, 

lyske Soldater og Soldater fra de Al

lieredes Hcrre. Her paa Kirkegaarden 

skulde alle va're lige. 

Meningen var vel god nok, men Ord

ningen var cegte Preussisk. Orden og 

System skulde der vcere i Tingene. At 

denne saa stwrkt gennemforts Ensartet-

w'd maatte virke i hej Grad kedeligt og 

tnrttende, er givet. 

Jeg fandt forholdsvis hurtigt Mikael 

Steffensens Grav. Der laa en halvvis

sen Krans paa hans Grav som paa en

kelte af de andre Grave. En af hanS 

Kammerater havde altsaa tcenkt paa ham. 

Jeg satte mig ned ved Graven og lod 

Kirkegaardens store Stilhed falde ned 

over mig. 
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En Soldaterbegravelse. 
Da jeg havde siddet en Stund derude 

ved Graven, mcrrkede jeg, at der begynd

te at blive Rore i Noerheden. Man sam

ledes til en Soldaterbegravelse. Da jeg 

kom noermere, saa jeg, at 11 Kister scen-

kedes i hver deres Enkeltgrav, som laa 

i en lang Rcekke ved Siden af hinanden. 

En Del Soldater var fulgt deres fald

ne Kammerater til Graven. De bar alle 

Staalhjelme og stod opstillede foran Gra

vene. Lidt tilbage stod et Musikkorps, 

og foran Enden af den lange Roekke 

Grave stod Prcesteu i en ejendommelig 

Uniform, en Mellemting mellem en 

Ofsicersuniform og en almindelig Sol

dateruniform. I en lang Koede om 

Halsen hang et Kors ned over Brystet. 

For Fuldstændighedens Skyld skal uc?v-

nes, at han havde Loedergamascher paa. 

Ceremonien indlededes med, at Mu

sikkorpset spillede en Salme. Derefter 

holdt Prcesten en kort opbyggelig Tale, 

og mens Musikkorpset spillede „Ich hatt' 

einen Kameraden", foretog Prcesten Jord-
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paakastelsen, idet han gik langs med 

Gravene. Under denne Del af Ceremo

nien havde Soldaterne blottet deres Ho

veder, og enkelte af dem kastede ogsaa 

nvgle Haandfulde Jord ned paa Kisterne. 

Hele Højtideligheden varede omtrent ^ 

Time. 

Jeg stod der lidt tilbage og overvære

de denne Begravelse, som gjorde et 

stcerkt Indtryk paa mig. I det Fjerne 

rullede Kanonerne og gav det rette Ak
kompagnement til det, der skete her. Fra 

en øvelsesplads i Noerheden skrattede 

Maskingeværerne uafbrudt deres Tak— 

Tak—Tak. Skydningen kunde voere saa 

stwrk, at Prcestens Ord til Dels druknede 

i Larmen. Her solte jeg for forste Gang 

Krigens umiddelbare Noerhed. 

Som jeg stod der, optaget af alt dette, 

som omgav mig, saa jeg, at en af Mu

sikerne sendte mig — den eneste Civilist, 

der var til Stede — et overraskende og 

hilsende Nik. Han kom senere hen for 

at hilse Paa mig, det var nu asdode Mu

siker Kreutzer fra Haderslev, den forste 

Landsmand, jeg traf derude. Der kunde 

ikke blive lang Tid til Samtale, da han 

sammen med Musikkorpset skulde fore Sol

daterne, som nu blev stillet op, ind til 

Byen. Jeg saa ham ikke mere. Da vt 
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kom tilbage til Lighallen, var der allerede 

kommen nye Lig til den noeste Begravel

se. Og saa var det endda de rolige Da

ge lige for den store Foraarsoffensiv, som 

tog sin Begyndelse saa Dage senere. 

I et Brceddeflur toet ved Lighallen 

vat et Par Soldater travlt beskceftigede 

mcd at lave Ligkister. De lavedes af 

uhsvlede Broedder og var selvfølgelig 

Yderst tarvelige. Jeg formoder ogsaa, at 

det har vceret en Undtagelse netop der i 

Halluin, at man lagde de faldne Soldater 

i Kister og gav dem alle Enkeltgrav. 

Netop de Dage, da jeg var dernede, 

havde de ikke saa travlt i Ligkistevoerk-

stedet. Det var jo rolige Dage. Men, 

sagde de, der vil snart komme fuldt op af 

Arbejde, den store Offensiv, vidste man, 

maatte snart komme. 

Ligkistefabrikationen var ikke nogen 

Forretning for dem, men den var en be

hagelig „Druckposten". Det var i det hele 

utroligt, hvad der var lavet slige „Druck

posten" paa der lige bag Fronten. Men 

jeg havde det Indtryk, at disse Stillinger 

hovedsagelig var for oeldre, tjente Solda

ter, som havde vcrret med fra den forste 

Tid, og som var bleven sparet for haarde 

Kvcestelser. Nu havde saa deres aargamle 

Forbindelse med rette Vedkommende 
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hjulpet dem ind i slige Retrcetestillinger, 

og man kunde kun gloede sig Paa de hel

diges Vegne. 

En Hjulmager var ligeledes sysselsat 

bag Fronten. Hans Arbejde bestod i at 

lave smaa Jagtvogne, som jo altsaa ikke 

brugtes ved Fronten, men som de lykke

lige Ejere, der saaledes fik dem paa en 

billig Maade, sendte hjem til roligere Ti

der. Om den Slags „Livsforsikringer", 

som de ogsaa kaldtes, horte jeg bagefter 

adskilligt, som jeg skal omtale senere. 

31 



Paa Kryds og tvcers 
gennem Gaderne. 

Det var nu blevet op paa Formidda-

gen, og jeg gik igen hen paa Orts-

kommandanturen for herigennem al faa 

Forbindelse med Mikael Steffensens 

kompagni. De havde deres Kvarter 

nogle Kilometer fra Byen, men Mikaels 

Feldwebel, en Sparekasserevisor Staack 

fra Kiel, som vidste, at jeg skulde komme, 

havde sendt Telefonbud, at han vilde 

komme ind ved Middagstid eller mulig 

lidt senere. Jeg fik nu anvist et Spise

kvarter samt et Voerelse, Vcerelset, som 

anvistes mig, var i et Hus i Noerheden, 

hvor Ejeren var flygtet. Der var sat en 

belgisk eller fransk Enke derhen som 

Vicevcrrtinde. Sengen havde kun en Ma

dras, Sengetoj kunde ikke skaffes, kun et 

Lagen kunde hun give mig mod Drikke
penge. 

Vcrrelse! var gratis, Maden skulde 

betale med 2 Mark om Dagen. 
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Jeg gik saa hen og besogte mine Ven-

ner Telefonisterne igen, for at hente min 

Kuffert, og fik nu Lejlighed til at se mig 

lidt omkring derhenne. Huset ejedes as 

en Storfabrikant, som imidlertid var 

flygtet. Det store Forhus var herskabe

ligt indrettet med store Stuer og aabne 

Marmorkaminer, det var alt, hvad der 

var tilbage af de Herligheder, som Huset 

sikkert har rummet. De store Stuer var 

indrettet til Skrivestuer og Telefon

central. 

Bag ved laa en stor Tekstilfabrik. Te-

Icsrnisten viste mig omkring, vi kom igen

nem ti store Sale, alle fyldt med Voeve-

stole og dertil horende Maskiner. Mon

terer rar travlt beskceftigede med at af-

r.'.onjere Maskinerne, de skulde fores til« 

Tyjlland, fortalte Soldaten mig. En Del 

af dem var allerede afsendte, og Resten 

vilde folge i Lobet af kort Tid. Ja, vi 

gor ilke saa lidt Krigsbytte, udtalte han, 

ikk' udlv et Stoenk af Bitterhed, tzan 

vat ikke Preusser, tzan var ganske vist 

fodt i Rhinlandene, men hans For-

oeldre lerede nu i Holland, og han loeng-

tes efter ai komme over til dem. 

Bi bor ganske godt her, udtalte Tele

fonisten, men Fjenden, som selvsolgelig 

er orienteret om, at Telefoncentralen er 
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anbragt her, har godt Noenne til os. Nu 

for Tiden er der jo roligt, men Fly

verne besoger os jo dog jcevnligt om 

Natten, Endnu er vi jo imidlertid 

slupne godt fra det, og for Resten saa 

tcenker vi saamoend lidt Paa den Fare, vi 

til Stadighed er udsat for. Man floves. 

Jeg fik senere et Kort fra Telefoni

sten, hvem jeg havde sendt en Pakke til 

Tak for al hans Venlighed. Han med

delte mig da, at et Par Ncetter efter 

min Afrejse, havde Flyverne endelig 

fauet Ram paa Huset. Den nedkastede 

Bombe havde odelagt en Del af Huset, 

men mcrrkeligt nok slap alle Soldaterne, 

som havde Kvarter i Huset, derfra med 

Livet paa en ncer. Et Par var bleven 

faarede, men alle mine Venner fra Rej

sen, de 4 Telefonister, var uskadte, kunde 

han meddele mig. Kortet viste mig et 

Billede af Huset, som det saa ud efter 

Bombekastningen. 

Man vil forstaa, at jeg i mit stille 

Sind takkede for, at det ikke var sket de 

faa Dage i Forvejen, da jeg havde mit 

Kvarter der. — 

Dct blev Middag, og Tiden trak ud, 

inden Hr. Staack kom ind til Byen. Jeg 

gik derfor en Tur igennem Byerne. Nu 

ved Dagslys kunde jeg bedre se, hvor 
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Byerne var hcergede. Af Halluin var de 

w Tredjedele endnu nogenlunde velbe

varet. Men i Menin, som jeg ogsaa 

uhindret kunde gaa igennem, saa det 

frvgteligt ud. 

Her traf jeg Kobmand Orbesen fra 

Haderslev, som selvsolgelig blev me

get overrasket over at se mig der. Han 

havde Vagt, men kunde gore sig fri en 

Timestid, og viste mig saa lidt omkring. 

Det blev en interessant Tur under 

hans Forerskab. Ja, sortalte han, 2 

Tredjedele af Byen er ruineret, men kun 

den ene Tredjedel kommer paa Fjendens 

Konto, den anden Tredjedel har Tysker

ne besorget. For faa Dage siden blev 

4000 af Byens Befolkning opfordret til 

at forlade den paa Grund af 5oerhoen-

gende Livsfare. En lignende Ordre havde 

for jaget Tusinder fra deres Hjem. 

Ja, er Faren da ikke lige saa stor for 

Resten af Befolkningen? 

Je, det er den vel, mente han; men 

Qrdren kom, og den maatte adlydes. De 

maatte kun tage med af deres Ejendele, 

hvad de kunde bcere i en lille Bylt. For-

skristerne satte Grcensen for, hvad man 

maotte fore med sig, til 35 Klg., for at 

mau ikke skulde overlcesse sig. Saa snart 

d<- saaledes fordrevne Beboere havde 
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forladt Husene, staar Soldaterne rede til 

at „redde", hvad de kan bruge. I Lo-

bet af utrolig kort Tid er Lejlighederne 

raseiede for alt, saa staar de tomme Huse 

tilbage. Saa forsvinder efterhaanden 

Vinduer og Dore til Brcendsel, og til 

sidst maa Tommeret holde for. 

. t?g Mcerke til, at i nogle af Husene 

er Bjcelkerne splintrede, der har Bom. 

b>'r og Granater gjort deres Arbejde, 

men i andre er de savede over, der har 

de tyske Soldater hentet deres Brændsel. 

Men, tilsojede Hr. Orbefen, man maa 

jo huske paa, at det Brcrndsel, som Sol-

do terne skal bruge, det maa de hente, 

hvor de kan faa noget. Og man undskyl

der sig med Skuldertrcek: c'est la guerre. 

I Gaderne traf jeg paa hele Kolon

ner af unge belgiske Arbejdere, der af 

Soldater sortes til og fra deres Ar-
bejdspladfer. 

Et frygteligt trist Syn, at se disse 

Mc?nd fra 1K--40 Aar i lurvede Klcrder 

med el tykt Uldtorklcede om Halsen og 

Cijfencekasketten trykket ned i Sjnene 

vandre slove hen ad Gaden med tyske 

Soldater som Slavefogder i Hcelene 

paa sig. Soldaterne gik med en Bosse 

over Skulderen og med en tyk Stok f 

Haanden. 
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Hvem der ikte vpforte sig ester Linske 

eller ncegtede at arbejde, blev indespoer-

rede og satte paa Smalkost. Man viste 

mig en Skole, som tjente som midler

tidigt Fcengsel for disse Stakler. Det 

var Krigens Pariaer. — Jeg kunde se 

den, siddende ved Vinduerne eller hcen« 

gcnde ud af dem stirre ud over Gaden 

med tungsindige Lijne. Men mest var de 

ganske flovede. 

üm Forholdet mellem Soldaterne og 

deu civile Befolkning i Belgien har jeg 

hasl Lejlighed til at tale med flere as 

mine Landsmcend, og alle har vceret enige 

om at udtale, at Belgierne altid bestrcebte 

sig paa at optrcrde korrekt over for deres 

Undertrykkere, fkont Soldaterne for det 

meste var det modsatte mod dem, ganske 

bortset fra de Pinsler, som Beboerne i 

de Byer, der skulde uudgcelde for for

mentlige Overfald, har maattet lide. 

Selvfolgelig har de Instrukser, som 

Soldaterne fik, saasuart de kom ind til 

Belgien, vceret i hoj Grad medvirkende 

lil Soldaternes ofte brutale Fremfcerd. 

Ten tysk? Soldat er jo ellers godmodig, 

som det tyske Folk er det gennemgaaende. 

Men da de kom ind i Belgien, da fik de 

Paolceg om aldrig at gaa ud uden Baa

ken og aldrig gaa ene, da man aldrig 
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kunde vcrre sikker for lumske Overfald. 

En saadan Instruks maatte jo fremkalde 

den Forestilling hos de unge Soldater, 

at de var falden blandt Rovere. Mine 

Landsmcend har alle hcevdet, at de ikke 

liar oplevet noget i den Retning, ligesaa 

lidt som de har Hort om sligt fra tro-

vcrrdig Side. 
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Fra Fangelejre. 
En aldeles paalidelig Landsmand for

tale mig, at han i en Skov i Belgien 

havde fundet en Pcel, der sjensynlig var 

bleven benyttet som Retterpcel, da baade 

denne Peel og de noermeste Trceer var 

fulde af Gevcerkugler. 

Han havde set mange belgiske Mcend, 

unge og gamle, som i Fangeafdelinger 

blev forte til Tvangsarbejde, og 

han vidste Positivt, at Fangevogter

nes Stokke ofte blev brugt til at 

hjcrlpe lidt paa Arbejdslysten hos de Ef

terladende. Naar disse Belgiere meldte 

sig syge, da blev de udskceldte for Simu

lanter. 

Forst naar Sygdommen var saa ojen

synlig, at den ikke kunde bortforklares, 

da kom de paa Lafaretter. Til at be

gynde med kom de da paa de samme La-

saretter som Soldaterne, men det oendre-

des snart til, at man sendte dem paa 

scrrlige Lasaretter, og Forplejningen paa 

disse var oftest meget daarlig. Min 
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Hjemmelsmand havde vceret paa et saa-

dant Lasaret, og man kan da danne sig 

et Begreb om Forplejningen paa dette 

Lasaret, naar man horer, at de syge Bel

giere ventede længselsfuldt paa at faa 

Resterne af hans og andre venligsindede 

Sygepasseres Middagsmad. Vi var jo 

saa heldige, udtalte han, at vi for det 

meste kunde skaffe os en storre Portion, 

saa der blev noget at dele ud af. 

Og dog, fortalte han videre, saa var 

Behandlingen af disse Belgiere jo endda 

human i Sammenligning med den, Ty

skerne lod de franske Krigsfanger til Del, 

som var bleven fort ud til Fronten og 

anbragt«' i de saakaldte Gengceldelses-

sangelejre. 

Man havde med Forkcerlighed valgt 

Krigsfanger fra det forste Krigsaar til 

disse Straffelejre. De kom derud med 

deres rode Bukser, der gjorde dem let 

kendelige. De anbragtes i Barakker, 

hvor de led frygteligt under Vinterkulden. 

Sygemeldinger blev der ikke taget det 

mindste Hensyn til. 

Allerede dette, at de blev tvungne til 

at skaffe Munition frem til de forreste 

Linjer, var, ganske bortset fra, at de med 

Forsa?t udsattes for den ftorfte Fare, en 

sjcrlelig Tortur for dem. Det var jo mod 
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deres egne Landsmoend, de her arbejde

de Men dertil kom en saa elendig og 

mangelfuld Forplejning, at de dsde i 

Hundredevis i Lejren. 

Jeg laa den Gang i Nordfrankrig, for

talte han, og havde mit Kvarter hos en 

gammel Morlille, der boede sammen 

med sine Bornebsrn. Hendes Mand var 

bleven skudt og var bleven begravet i 

Haven. Da jeg sammen med en anden 

Kammerat vilde grave Haven for hende, 

stedte vi intet anende paa hans Lig. Svi-

gersonnen var fransk Soldat, og Datte

ren var bortfort til Tvangsarbejde i 

Maubeuge. 

Mens jeg laa her, var jeg en kort Tid 

Fangevogter. Vi skulde fore et Hold 

Fanger til Arbejdspladsen, der laa noget 

tilbage. Paa denne Vej passerede vi 

hver Dag et lille Hus, hvor der boede en 

gammel Franskmand, Veteran fra 70. 

Tet morede mig at loegge Moerke til hans 

Adfoerd, som gentog sig hver Dag. Jeg 

gik i Spidsen, og naar jeg nikkede til den 

Gamle, hilste han hofligt igen, idet han 

loftede Huen. Men naar de franske Sol

dater kom, saa stod den gamle Soldat 

stram, og de fik en Militcerhilsen. 
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Forholdet til Fangerne i mit Hold var 

selvfolgelig godt, vi kunde altid skaffe dem 

lidt Mad underhaanden. 

Det var ogsaa tilladt Fangerne at tobe 

enkelte Forfriskninger i vore Marketen

derier, nien de blev slemt huggede over 

Lirerne. En Sodavand maatte vi betale 

med 15 Pg., en Fange maatte af sine 

sun fortjente Skillinger betale 35 Pg. 

For at hjcelpe dem, kobte vi saa for dem. 

Naar der blev uddelt Brod til Fauger-

ne, varPortionerne beregnede til 2 Mand. 

Vi saa da, hvorledes de selv havde lavet 

sig smaa Vcrgte af Pinde, og Brodet blev 

nojagtigt vejet i to Dele, at ikke den ene 

fil en Krumme mere end den anden. 

Noar de fortes ud, rev de Skarntyder 

op ved Vejen og fortcrrede dem, og man 

kunde blive Vidne til, at de faldt over en 

dod Hest ved Vejen som Ravnene over 

et Aadsel. Intet Under, at svcvre For-

dojelsessygdomme maatte blive Folgen. 

Jeg var Vidne til, at de sidste fortes 

bort fra en af disse Lejre, det var van

drende Lig, der slcebte sig hen ad Vejen. 

En Tel af dem bragtes hen paa vort La-

sarcl, hvor jeg nu var, og det Syn, jeg 

her saa, glemmer jeg aldrig. De havde 

alle svcere Fordojelsessygdomme og var i 

de!l Grad udtærede, at det bogstaveligt 
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talt kun var Skind og Ben. En af dem, 

en fuldvoksen Karl, vejede 60 Pund. De 

unge Sygeplejere bar dem fra Badet, som 

var det Born. 

Mange af Fangerne havde en Stovle 

og en Trcrsko paa, andre havde slet intet 

Fodtoj mere, men gik med Fodderne be

viklede paa den haarde, frosne Jord. 

Foruden Mavesygdomme havde de derfor 

ogfaa meget ofte Koldbrand i Lemmerne 

og i Lirerne. Fangerne paastod, at 

Stevlerne blev taget fra dem i Lejren, 

n>mr de var brugelige. Og jeg tror, det 

var sandt, sagde min Hjemmelsmand. 

Äll?sammen var de fuldstændig sjoele-

lig nedbrudte. Da folte jeg Sandheden 

i Ordet, her hades og myrdes der, da 

foltc jeg, hvor grusom en Krig er. 

Senere kom jeg til Belgien og var her 

ost'.' Vidne til, at Mcend, Gamle og Unge, 

og oste halvvoksne Drenge blev bortfort 

ganske Pludseligt fra deres Hjem til 

Tvangsarbejde i audre Egne. 

Der blev den Gang holdt streng 

Mandstugt, saa vidt det var muligt. Hver 

By havde sin „Ortskommandant", som 

skulde holde Paa Orden. 

Tyverier var forbudt. Det eneste, som 

der klagedes over, var Tyverier af Mark-
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og tzavefrugter. Fristelsen var stor, Sol

daterne havde ofte lidt nok, og saa laa 

en Kartoffelmark ofte fristende noer. Naar 

der saa indgik Klager, blev Reglemen

tet oploest for Kompagniet, men Ty

ven fandtes aldrig, sogtes vel heller ikke 

synderligt. 
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I et Soldaterhjem, 
En anden Landsmand fortalte meget 

interessant om sit Ophold i Belgien, 

hvor han forst havde vceret i et Sol

daterhjem og kunde virke til Gavn og 

Velsignelse for sine Kammerater. Han 

oar selv en alvorlig Kristen og kunde saa-

ledes vcere til Trost for mange, der var 

i Nod. Imidlertid blev den gamle Leder 

af Soldaterhjemmet syg og blev aslost as 

en ung Underofficer. Men nu blev To

nen en anden i Hjemmet, og Soldaterne, 

der nu sogte derhen, var ogsaa af en helt 

anden Type, saa det esterhaanden artede 

ud til et almindeligt Svirehul. Vor 

gamle Leder, udtalte min Landsmand, 

bar Jesu Kors paa sine Skuldre, den nye 

Leder fik Jernkorset hoestet Paa sit Bryst 

for udmcerket Tjeneste for Foedrelandet. 

Det blev uudholdeligt for mig, og jeg 

sogte derfor bort. Ester en Hjemorlov 

blev jeg afkommanderet som Kusk. Mit 

tzovedhverv blev nu at kore med Fange-

oogn. 
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Med Fangevogn, 
Militceret fandt med deres strenge 

Blikke Tusinder af Forbrydere, store og 

smaa. Alle sammen maatte stifte Be

kendtskab for kortere eller längere Tid 

med et gammelt Fort, hvor der var ind« 

rettet Enkelt- og Masseceller. Det kunde 

i alt rumme ca. 400 Fanger. Og det var 

altid fuldt af Belgiere. Eeu havde smug

let, en anden hamstret, en tredje tigget. 

Andre havde gaaet paa Gaden uden Pas. 

Nogle havde sagt et eller andet slemt om 

Officererne eller om den preussiske Hcer. 

Eller de havde vcrret uforsigtige nok til at 

udtale hojt deres Forhaabniuger om de 

Allieredes Sejr. 

En Del unge Mcrnd havde provet paa 

at flygte over den hollandske Groense. 

Hos andre havde man fundet Vaaben, 

noget af det vcerste, der kunde hoende. 

Det var ofte gamle arvede Vaaben, som 

man ikke havde kunnet skille sig ved. 

Men der var Aarsager nok til at Putte 

alle disse usikre Elementer i Hullet for 

at sikre tzceren i Ryggen. Og det blev 

gjort grundigt. 
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-t—8 Spand Heste var til Stadighed i 

Gang med dette Arbejde. Og Vognene, 

som lunde rumme indtil 8 Personer, var 

alt for smaa. Arrestanterne, Gamle og 

Unge, Mcend og Kvinder, ja Modre med 

deres Spoedborn, blev stuvede ind i Vog

nen som Fisk i en Tonde. 

I den vcrrste Hede som i den stcerkeste 

Kulde maatte de staa Timevis sammen

stuvede i halvoprejst Stilling. Der spa

redes heller ikke paa Skoeldsord og unod-

vendige tzaardheder mod de stakkels Fan

ger. De skulde mcerke, at Tyskerne var 

Sejrherrerne. 

Undervejs benyttede jeg Opholdene til 

at lukke Vogndoren op for dem et Oje« 

blik, for at de kunde faa en Smule frisk 

Luft Selv en saadan lille Vennetjeneste 

var de rorende taknemmelige for. „Non 

Prussien", kom det sagte fra dem med et 

taknemmeligt Blik. Men det var altid 

med en vis Angst, at man saadan sogte 

at lindre den vcerste Nod for dem. Der 

var alle Vegne Kriminalbetjente, som 

holdt Oje med Soldaterne, at de efterkom 

„deres Pligt". Og var man nu en Gang 

bleven Fangevogter, saa maatte man 

vccrsgo' undertrykke alt, som kunde tyde 

Paa Foleri eller endog blot Sympati med 

Landets Fjender. 
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Sammen med Mikael 
Steffensens Kammerater. 

Endelig henved Kl. 4 kom en Feld

webel fra Mikaels Kompagni. Det var 

rn Hamborgs? Storkobmand Langenfeld. 

Hr. Staack havde ikke kunnet komme bort 

fra Kontoret og havde da bedt Hr. Lan

genfeld om at tage ind til Byen og brin

ge mig derud til deres Kvarter. Han 

brag'e Kisten til Mikael med. Den var 

kob: i Cortrick, en af Nabobyerne. 

Vi kunde benytte Vognen til at kore 

ud til Kvarteret. Men da Vejret var 

godt, foreslog Feldwebelen mig, at vi 

skulke tage den til Fods, det var kun en 

lille Mils Vej. Og det var ikke en udelt 

Fornoielse at sidde paa en faadan Mi-

litcrrvogn og blive dygtig gennemrystet, 

da den jo ingen Fjedre har. 

Pi naaede da ogsaa derud inden As

ton, og her traf jeg saa Mikaels ncermv-

st.- Foresatte, Feldwebel Staack, der 
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imidlertid mere betragtede sig som Mi

kaels Ben end hans Foresatte. 

De laa i Moorseele, en lille By i 

Belgien, kun ganske kort bag ved Fron

ten. Forste Kompagni, ved hvilket Mi

kael havde ligget, var lige gaaet i Stil

ling. Cn af Officererne sendte Hilsen og 

beklagede, at han ikke kunde faa Lejlig

hed til ur hilse paa mig. 

Skrivestuen, hvor Hr. Staack residerede 

med sin lille Stab, var indrettet i et 

Bondehus ude paa Marken. Man ind

bod mig til Aftensmad efter March

turen sammen med Hr. Langenfeld; de 

undre havde spist. Maden, godt belagt 

i^msrrebrod, var fra Officersmessen. 

Hr. Staack var synlig bevceget, da han 

hilste paa mig som Mikaels Ven. Han 

sortalle mig om de ncermere Omstcen-

digl.eder ved Mikaels Dod, og Beretnin

gen gjorde et stoerkt Indtryk paa mig, da 

X'!! vidnede om, hvor megen Pris man 

havde sat Paa ham. 

Mikael skulde sammen med en anden 

Kammerat bringe Mad ud til Office

reine i de forreste Skyttegrave om Nat

ten bin 26. November. Staack havde 

provet paa at faa en anden af Sted, da 

hau vidste, at de laa under stcerk Ild den 

N,,.. Men Mikael havde sagt, at det var 
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hans Tur, og saa vilde han ikke, at en 

ond^n skulde tvinges til at tage den for 

h.,m. Hau havde vceret noget tynget 

den Ästen, men gik dog frejdig som altid. 

Om Morgenen bragtes Kammeraten 

sacnet tilbage. Mikael hentedes forst se

nere. Da han kom, kunde vi ikke opdage 

noget Saar Paa ham, og jeg bad da, ud-

tal<e Hr. Staack, en Lcege om at under-

seae. bvad Dodsaarsagen kunde have voe-

r?l. Lcegen fandt et lille Saar under 

Skuldrene, hvor Splinten af en Schrap-

neltugle var trnmgt ind, havde gennem

boret fjertet og var standset foran Bryst-

hindi u. Doden maatte vcere indtraadt 

oiebiiikeligt, som Kammeraten ogsaa hav

de berettet. 

Dette Trcek rorte mig dybt. At man 

dav^e haft Tid til derude, hvor de 

mange Saarede og Syge lagde fuldt Be

slag paa Leegen, at nndersoge en falden 

Soldat, for at fastslaa Dodsaarsagen, det 

gjorde man kun ved en god Ven, ^in 

man satte gauske seerlig Pris paa. 

Kammeraten havde fortalt, at de netop 

havde kueelet ned for at hvile et Vjeblik, 

indcn det sidste og voerste Stykke Vej 

maatt? tages. Mikael havde taget sin 

Madpose af og stillet den ved sin Side, 

ligesom han havde taget sin Hjelm af. 
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Do mau fandt ham, laa hau med An

sigtet mod Jorden, Hjelmen havde han 

i sin tzaand og i den anden en Stok, 

somOrdonnanserne soedvauligt brugte dem, 

dkls ti! at stotte sig paa, dels til at orien

tere sin med i Msrket, man kuude da ikke 

se Grauithullerne, som maatte klares. 

Havde han ikke kncelet, mente Hr. 

Staack, saa var han formodentligt slup

pet med et Saar i Benene, og havde da 

vceret frelst. Jeg havde netop arbejdet 

pna at saa Mikael helt bort fra denne 

farlige Ordonnanstjeneste og knyttet ham 

hett lil mit Kontor. Og selv om jeg 

maatte regne med store Vanskeligheder, 

forbi Officererne ikke vilde give Slip pc^a 

hum fra denne yderst vanskelige Post, 

lMr han gjaldt for den mest paalide. 

lige, sac. havde jeg begrundet tzaab om, 

at det vilde lykkes mig denne Gang. Til 

Julen havde jeg toenkt at indstille Mi

kael til at blive dekoreret med Jernkors 

af l. Klasse, som han sikkert vilde have 

faaet og havde fortjent mange Gange. 

Det blev et Kors paa Kirkegaarden. 

Jeg blev et Par Timer derude hos 

dem, og Samtalen kom selvfølgelig til at 

dreje sig om Krigen. Man var stcerkt op

taget af den store Offensiv, som skulde be-

gynde i meget noer Fremtid. De mente 
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endogsaa, at den var saa noer fore-

stllaende. at jeg, da jeg skulde rejse igen 

den 15. Marts, vilde saa Ouverturen med, 

Hurtigskydningen for Stormen. 

Dennc Gang er vi i den Grad for

beredte. ytrede Hr. Staack, at vi vil og 

skal bryde igennem. Men det stakkels 

Frankrig, det vil blive frygteligt! 

Jeg udtalte min Tvivl om, at det vilde 

lykkes bedre denne Gang end de Gange, 

man havde forudsagt det tidligere, og sik

kert ogsan havde ventet det derude ued 

Fronten for. 

Nej, mente baade Staack og Langen

feld, denne Gang er enhver Tvivl ude-

lukkei. 

Senere efter Tilbagetoget skrev 

Staack til mig. Han havde ofte toenkt 

paa vor Samtale hin Aften. Jeg havde 

dog iaaet Ret. 

Mens vi sad og underholdt os, kom en 

Soldat ind og stod stramt henne ved Dö

ren. Han havde Hort af en af Solda

terne om min Ankomst og bad om at faa 

Lov til at hilse paa mig, da han var en 

Landsmand af mig. Det var Land

mand Kli ver fra M a s t r u p. 

Ja. saa kan De kore Hr. Sarup ind 

til Holluin i Aften, mente Staack. Det 
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vor vi godt tilfredse med begge to. Han 

bestiltes saa til at mode Kl. 11. 

Og Samtalen gik videre. Langenfeld 

frreslog, at jeg skulde blive derude i 

Kvarter om Natten og saa gaa en Tur 

med ud til Skyttegravene noeste Morgen. 

Han syntes, at der jo var forholdsvis 

Ro, og det vilde vcere en interessant Tur 

for mig. Jeg kunde saa ogsaa faa Lej

lighed til at hilse paa Mikaels Kamme

rater derude. 

Jeg var straks rede til at gaa ind paa 

delte Arrangement. Men Staack mod-

salte sig det Paa det allerbestemteste. Han 

vilde end ikke tillade, at jeg blev derude 

i KvaUeret om Natten. Vi faar stadig 

enkelte Granater, endnu i Gaar drcebte 

en faadan et Par af Beboerne her ude 

paa Marken. Vi andre skal vcere her, 

men hvem der ikke er tvunget til det, har 

ikke Lov til at udsoette sig for den Livs

fare, som er forbundet med Opholdet 

her ude og endnu mere med en Afstikker 

ud til Skyttegravene. 

Det interessante ved en saadan Tur ud 

til de yderste Skyttegrave og se Solda

terne i deres underjordiske Huler, som 

de nu havde kamperet i alle de lange 

Aar, virkede ret fristende. Jeg syntes, Hr. 

Swork saa for sort, jeg vilde nok trodse 



Fareil, som jeg mente ikke var saa over

hængende, og sluttede mig til Hr. Lan

genfelds Forslag, men maatte til Slut 

boj^ mig for Staacks absolutte Modstand. 

Vi aftalte saa en Tur til Lille nceste 

Tag og derfra til Cortrick, i hvis ncer-

meste Omegn jeg vidste at Urmager P. 

Henningsen og Kobmand Peter 

Frees fra Haderslev laa, og som jeg 

derfor gerne vilde benytte Lejligheden til 

at hilse paa. 

Staack lovede at scrtte sig i Telefonfor

bindelse med Feldwebelens Kontor der og 

anmelde vort Besog. 

Klokken var imidlertid bleven li og Kli-

ver holdt for Dören med en Gig for at 

ksre mig tilbage til mit Kvarter. 
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En Koretur om Natten. 
Det var dejligt mildt Vejr, og Maa-

nen skinnede. Men Landskabet husker jeg 

i k k e  m e g e t  a f ,  v i  k o m  i g e n n e m  C h e -

louv, som ogsaa havde lidt meget. M»n 

Tiden brugtes ellers ikke til at se. Sam» 

talen kunde nu gaa Paa vort ModerS-

maal, og som det var en Gloede for mig 

at modes med en Landsmand derude, 

saaledes moerkede jeg, at Glceden over 

vort korte Samvoer var ikke mindre for 

Kliver. tzan fortalte ustandseligt, og jeg 

spurgte og lyttede. 

Kliver havde gjort Krigen med fra Be

gyndelsen af og havde haft det notten 

ufattelige Held, at han ikke havde voerst 

saaret eller syg i alle de Aar, sksnt han 

hele Tiden havde voeret med i forreste 

Roekke. 

Nu havde hau faaet en Plads bag 

Fronten som Kusk. Hans Arbejde bestod 

til Dels i at kore Proviant og soerlig 

Ammunition og Maskingevoerer frem til 

Jldlinjen. Men helt frem kom han jo 

aldrig med sit Koretoj. Det sidste oz 
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farligste Stykke Vej skulde Ammunitio

nen eller Provianten bceres frem af Sol

dater. 

Det gjaldt jo om at faa en eller anden 

af de mange „Druckposten" bag v-d 

Fronten, fortalte han. Ja, der er mange 

af den Slags, en Del af dem officielle, 

men mange af dem er lcmcde for Tilfod-

dét. En meget attraaet Post er saaledes 

01 blive Oppasser for Regimentets Ko 

Hvert Regiment har nemlig sin Ko, i^g 

den skal jo passes. Hvem der har d-t 

Held at faa den Post, er godt forsorg?!. 

Til tzestebeslag og til at holde alle de 

mange Vogne i brugbar Tilstand sami 

til at reparere Uniformer og Stovler tra

vedes der jo ogsaa en bel Del Haandvcer-

kere, Smede og Hjulmagere, Skomagere 

og Skrceddere, som saaledes slap for at 

komme ud i Jldlinjen. Men der laves 

da ogsaa andet end absolut Krigsmateriel, 

fortalte han. Haandvcvrkerne er villig? 

til alt, det goelder om at bevare Stillin

gerne! 

Andre meget attraaede Stillinger v>>r 

at faa Anscettelse i Officersmesse», euten 

som Kok eller med at gaa denne ri 

Haande. De behovede ikke at sulte, tl^i 

naar der kom Proviant, saa skulde dis'e 

Messer altid forst forsynes, saa sku!>e 
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Feldwebelen have sin Part, Skriverne paa 

Skrivestuen havde ogsaa scedvanlig god 

Forbindelse med Kokkenfolkene, saa d^ 

ikte blev glemte. Det, der blev tilbage, 

naaede saa endelig nd til Frontfuda-

terne. 

Jeg var en Tid lang Oppasser for >n 

af vore Feldwebeler — de havde ingen 

Ret til at holde Oppasser, men det var 

der ingen, der brod sig om. — Som saa-

dan blev jeg en Gang sendt hen ril Offi

cersmessens Kokken efter noget li' min 

Feldwebel. Kokken holdt et Hus af de» 

anden Verden. Feldwebelen skulde inte» 

have. Jeg stod ganske rolig og lod Skyl

len gaa over mig, jeg var jo w- Nestcn 

ogsaa ligeglad. Men da Kokk-„ havde 

faaet lettet sit Hjerte, saa udlever-de han 

mig den onskede Proviant. Han lurde 

simpelt hen ikke andet. Det kostede jo 

kun Feldwebelen et Pennestrog, jac ro i 

Kokken fra sin Bestilling, som ikke e^net 

til denne Gerning, og saa gik Vejen ud i 

Styttegraven! vi havde Kramme pna 
dem! 

Og hvor er der bl vet sen)t uendeltc 

meget til tyskland as Soldaterne og Offi

cererne, fortalte han videre. Da vi paa 

et af vore Tilbagetog kom til 
C a m b r a i, blev alle Beboerne focdre^et. 



Cambrai var en ikke helt lille Fabrikslig, 

hvor der foerlig lavedes fine Lærreds-

varer. Alt, hvad man fandt af diss-> Va-

rer, blev sendt hjem, og det var ikke smaa 

Pakker, som Soldaterne sendte af Sted, 

de kortes bort i store Vognloes. Mm 

Feldwebel „reddede" en meget kostbar 

Buffet, som han sendte hjem. En Soldat, 

der var Snedker, skulde hjcelpe mig med 

at skille den ad og pakke den ned. Men 

desvcerre for Feldwebelen ankom kun en

kelte Dele af Buffeten i hans Hjem, saa 

han har ikke haft udelt Gloede af dette 

Rov. 

Det oplcestes joevnligt for os, at Tyve

rier var forbudt. Men Soldaterne t^'g 

ikke dette saa hojtideligt, de vidste, at der 

dog ikke blev foretaget alvorlige Efter

forskninger. Og hvordan man maalte 

forstaa at hjcelpe sig, det lcerte man oS 

ogsaa. Da vi en Aften ncermede os en 

By, lceste en af Officererne en Fortegnel

se op over de Koer, Faar og Svin, som 

var i Byen. Der maatte ikke stjceles, 

sluttede Oplceseren, men hvad man skul

de bruge, kunde rekvireres. Saa „rekvire

rede" Soldaterne, men der blev intet 

„stjaalet". 

Til sidst faldt Talen tilbage Paa Mikael 
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Steffensen, som Kliver havde voeret sam

men med i lang Tid og derfor satte me

get stor Pris paa. Hin 26. November 

om Natten havde Kliver ogsaa voeret ude 

med sit Koretoj til Jldlinjen. Da han 

kom tilbage til Kvarteret om Morgenen, 

horte han, at Mikael var falden. Saa 

vidste han, at han havde set ham. Han 

havde set en falden Kammerat ligge 

Vejen, hvor han kom forbi. Da havde 

han ikke toenkt paa, at det knnde vcere Mi

kael, skont en Tanke skod gennem mig, 

sagde han, at det i Grunden kunde lign? 

Mikael. Men jeg skod Tanken fra mig. 

Det var jo heller ikke noget usoedvanligl 

at se en falden Soldat ligge ved Vejen, 

scerlig i disse urolige Ncetter. 

Ved Midnatstid ankom vi til tzalluin, 

og Kliver afleverede mig i mit nye Kvar

ter. Vi tog Afsked med hiauden, nceste 

Dag skulde Kliver med paa den planlagte 

Udflugt til Lille og videre. 

Da jeg kom op paa mit Voerelse, fik jeg 

min Notebog frem for at nedskrive lidt af 

Dagens Oplevelser. Snart viklede jeg 

mig ind i mit Rejsetceppe og fandt nogle 

Timers Hvile. Jeg havde voennet mig 

noget til de mange forskellige Lyde, og 

Troetheden gjorde sit til, at jeg fik nogle 

faa Timers Sovn. 
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Hemmeligt Politi. 
Ncrste Morgen stod jeg tidligt op, da jeg 

vaagnede efter nogle Timers forfriskende 

Sovn, den eneste rigtige Sovn, som jeg fik 

paa hele Nejsen derned. Staack og Kliver 

skulde forst komme op paa Formiddagen, 

saa jeg havde endnn flere Timer lil min 

Raadighed, som det gjaldt at fan anvendt 

paa den bedste Maade. 

Min Morgenmad sknlde jeg have i det 

Spisekvarter, som var bleven mig anvist. 

Det var vist mest beregnet poa Embeds

mandene og de lavere Befalingsmand i 

Byen. Maden var velsmagende, en god 

Appetit hjalp ogsaa godt til, at den ellers 

noget tarvelige Mad skred saa let. 

Morgenmaden bestod af et Par tykke 

Skiver Brod med Marmelade og en varm 

Drik, som sknlde forestille Kaffe. Men med 

de Reserver, som jeg selv havde ined i min 

Kuffert, knnde jeg nok faa et kraftigt Mvr-

genmaaltid, som kunde give Kroefter lil 

de forestaaende Strabadser. 

Jeg vandrede omkring i Gaderne de 

Par Timer, indtil Rejseselskabet lil Lille 
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kunde komme. Der var jo altid noget at 

se efter, og man kunde have Held til at 

trcesse paa ^andsmcxnd, eftersom det vir 

rygtedes, at jeg var kommen derned. Der 

var ikke saa faa af dem dernede, og mange 

havde de mest mcerkelige Bestillinger. 

Drejer R. Bahnsen fra .Haderslev hav

de saaledes faaet Anscettelse som hemme^ 

ligt Politi i Menin. Han har fortalt mig 

gauske interessante Trcek fra sin militcere 

Karriere, der begyndte som Arbejdssoldat; 

han var oprindelig kasseret for Milit^rrts*-

neste paa Grund af en Hjertefejl - og »u 

tilfsdst var han altsaa kommen ind i det 

hemmelige Politis Tjeneste. Hans Nau

den bestod i en tyk Stok og en Revolver. 

Som Arbejdssoldat sandtes han nok ikke 

voerdig til at bcrre Sabel. 

Men for han naaede frem til dennePost, 

havde han en kort Tid voeret ansat ved 

Proviantsordelingsstedet og derefter som 

Fangevogter. 

Ved Proviantsordelingsstedet havde han 

i Grunden forst oplevet, hvor bnnduoerlige 

Menneskene var. Den Proviant, som 

skulde have voeret fordelt mellem Solda

terne, blev brugt som Betalingsmiddel 

ved de berygtede „Schieberforretninger". 

Officererne og de Soldater, der kunde saa 
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Lejlighed til det, sendte store Pakker Lev

nedsmidler hjem. 

For var der ofte blevet oplcest et Regle

ment for os, hvorefter Tyveri var for» 

budt. Det samme gjaldt vel ogsaa her, 

men der var bare ingen, der brod sig om 

det. Ja, en Officer fortolkede endogfaa 

Reglementet saaledes for Mandskabet, at 

Tyveri i og for sig ikke var forbudt, men 

det var forbudt at lade sig fange. Og den 

Fare at blive fanget, var meget lille, for vi 

stjal alle, ingen havde noget at lade den 

anden hore. 

Senere maatte jeg gore Tjeneste som 

Fangevogter for Belgierne, som skulde fo

res til Arbejdspladser. Da jeg imidlertid 

opdagede, at de blot skulde arbejde for at 

fordrive Tiden — de skulde bygge Barak-

ker, som de maatte bryde ned igen for at 

bygge dem paa en anden Mark — saa tog 

jeg det ikke saa hojtideligt med Arbejdet. 

Jeg gav dem Lov til at tage sig en Skrå-

ber, jeg skulde nok holde Vagt og sikre .is 

mod Overraskelser. 

Mit noeste Trin paa den militoere 

Rangstige blev saa, at jeg kom ind i Po-

litiets Tjeneste. 

Vort Arbejde, fortalte han, bestod i at 

spadsere fra Morgen til Aften — jeg vil 
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hellere sige at luske omkring saa lidt iojne-

faldende som muligt. Alt, hvad der kun

de voekke vor Opmærksomhed eller Mis

tanke, skulde vi underfoge og melde, sir

lig skulde vi have et vagtsomt Vje med 

Officererne og afkrceve dem deres Legiti

mation, hvor vi traf dem. Man mente, 

at franske Spioner med Forkærlighed be

nyttede deres Uniformer til Forkloedning. 

Det er gerne muligt, men jeg har aldrig 

haft Lejlighed til at fange en Spion, og 

Belgierne skulde jeg nok lade gaa i Fred. 

Paa et Tilbagetog kom vi til Byen 

Jsegim i Flandern. Alle mandlige Ind

byggere fra IK til 45 Aar skulde indespær

res for at sikre Tilbagetoget mod lumske 

Baghold. Kirken blev benyttet som Foeng-

sel. Det var os paafaldende, at til Trods 

for, at vi nu havde flcebt Mcend hen i 

Kirken i mange Timer, saa fyldtes den 

ikke, og det var, ligesom Byen ikke kunde 

tsmmes. Vi opdagede saa, at der stod 

en Stige op imod et Taarnvindue, og der

igennem forsvandt de, lige saa hurtigt vi 

puttede dem ind i Kirken. Det blev der 

jo saa sat en Stopper for. 

Hen paa Eftermiddagen havde vi saa 

endelig faaet hele den mandlige Befolk

ning samlet der i Kirken. Saa opdagede 

vi en Flok fjendtlige Flyvere. Vi fik alle 
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travlt med at söge Ly i Kcrldere og andre 

Takninger. Da Belgierne moerkede, at 

Vagten var borte, var de heller ikke sene 

med at komme ud og spredtes hurtig i 

alle Berdenshjorner, og senere tcenkte in

gen paa at samle dem igen. 

En Gang skulde jeg transportere n 

Belgier til et Fcengsel i en Naboby. Un. 

dervejs kom vi forbi hans Hjem. Han 

bad, om han ikke maatte faa Lov at vcere 

hjemme om Natten, da det nu var blevet 

Aften. Jeg indvilgede heri, imod at han 

ogsaa skulde skaffe mig Soveplads, og det 

gtt han med Glcrde ind paa. Der blev 

serveret en meget velsmagende Aftensmad 

for os — jeg horte senere, at det ha!'de 

vceret stegte Aro-Laar. Min Soveplaoz 

blev anvist mig sammen med Wgteparret 

i deres eget Soveværelse. Om Morgenen 

gik vi hen til Fcrngselet, hvor Manden 

blev afleveret. Jeg har senere tcenkt paa, 

at jeg i Grnnden lob ikke saa lille en Ri

siko ved at gaa med ham hjem og loegge 

mig til at sove, han vidste, at jeg bar Be

viset for hans Lovovertrædelse Paa mig. 

Men de svigtede ikke den Tillid, jeg havde 

vist dem. Jeg tror derfor heller ikke no

gen af de Historier om lumske Overfald, 

som man fortalte os. 
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En mislykket Udflugt. 
Henimod Middag forst ankom Staock 

og Kliver, og vi rejste saa med Toget '.il 

Lille. Staack syntes, at jeg skulde se den 

franske Fcestning nu, da vi var den saa 

nc?r. Desværre var Planen ikke tilstræk

kelig gennemtænkt og nndersogt, inden 

tog af Sted. Jeg maatte nemlig Dagen 

efter gore Tilbagerejsen over Lille, som 

jeg forst fik at vide senere, og da fik jeg et 

Ophold fra Middag til om Aftenen Kl. 

10, der var altsaa me^e end Tid nok til at 

se mig omkring Dagen efter. Men des

uden stedte vi paa Vanskeligheder, som vi 

slet ikke havde regnet med, og som fuld

stændig kuldkastede den Plan, som var 

lagt Aftenen i Forvejen, og gik ud 

paa, at vi fluide benytte et Tog, der gik 

til Cortrick, og derfra naa nd til mine 

Landsmcend Peter Henningsen og Peter 

Frees, hvem jeg gerne vilde vcere sammen 

med den Eftermiddag og have personlige 

Hilsener med tilbage til Hjemmene. 
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» Der var en Times Tid rigelig, til To-
get gik, og den skulde benyttes til ,t se 

os lidt omkring i Gaderne lige ved Bane-

gaarden. Da vi imidlertid vilde forlude 

Jernbanestationen, afkrcevede Kontrollen 

mit Pas. Det var forste Gang under hele 

Opholdet derude, at det var blevet mig 

afkroevet. Da jeg ikke var paa Henrejse 

eller Tilbagerejse, kunde han ikke lade mig 

passere. Han beholdt mit Pas, og j-g 

maatte vente, til Fcestningskommandan-

ten kom hen paa Eftermiddagen, hvem 

Sagen maatte fremlcegges for. 

Skont en Feldwebel ellers anses for at 

voere nogenlunde almcegtig ved Militceret, 

kunde Staack dog ikke klare disse Vanske

ligheder. Der var ikke andet for, end 

taalmodigt at vente, til Kommandant.'« 

kom. Men dermed rog Turen til Cor-

trick i Luften, da Toget korte fra os i 

Ventetiden. 

Senere horte jeg, at baade Henningsen 

o g  F r e e s  s a m t  D y r l o e g e  I .  P .  S c h m i d t  

fra Aabenraa, som ogsaa laa i denne 

Egn, havde ventet paa mig hele Efter

middagen med nogen Uro, da de ikke kun

de forstaa, at vi udeblev, efter at vi be

stemt havde anmeldt vort Besog. Til

med fik de den Besked fra Feldwebel 

Staacks Kontor, at vi var taget af St?d. 



Da vi under vort tvungne Fangenskab 

paa Banegaarden blev sultne, tillod Kon» 

trolien os at gaa hen til et noermere be

tegnet Spisekvarter, hvor Jernbane-

embedsmoendene spiste. Vi kom derhen, 

men fik desvcerre den lidt kedelige Efter

retning, at man ingen Mad havde mere, 

alt var spist op. Efter en Del Parlamen

teren fik vi hver en Kop Bouillon, det var 

nu noermest en Kop Saltvand. Det maal

te vi forelobig nojes med. Senere fik »>i 
en Kop Kaffe med Smaakager i en Kaf'. 

Det var alt, hvad vi kunde faa, saa Pro

vianteringen var noget sloj den Dag. In

gen af os havde toenkt paa at tage Mad 

med paa Turen. 

Endelig hen paa Eftermiddagen kom 

Kommandanten, og vi blev forte ind nl 

ham. Han viste sig imidlertid at vcere ea 

yderst hoflig og sorstaaende Herre. Han 

indledte straks Forhoret med et SporgZ-

maal, om jeg ikke var paa Vejen hen for 

at hente den faldne Bens Lig hjem. Jeg 

vilde ikke lyve for ham og sagde derfor, 

at jeg havde voeret i tzalluin, men at jeg 

gerne vilde have besogt et ParLandsmcend, 

som laa her i Ncerheden. Det gik han 

slet ikke ind Paa, men mente, at man v?l 

nok kunde gaa ud fra, at jeg var paa 

Vejen til Halluiu, og dermed var dette 
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Forhor endt. Jeg fik mit Pas igen, og >'i 

kunde nu bevcege os frit omkring. 

Da Tiden nu imidlertid var saa vidt 

fremskreden, maatte vi se at komme vi» 

dere, for at naa Halluin til Aften. D?r 

gik ingen Tog, men vi kunde benytte den 

e l e k t r i s k e  B a n e ,  s o m  f o r t e  o v e r  T o u r c  o  i n  

og Roubaix, et Par smaa idylliske Byer, 

som tilsyneladende ikke havde lidt synderlig 

Overlast af Krigen. Herfra maatte vi gaa 

det sidste Stykke Vej til Halluin ad en dej-

lig bred Landevej, som de for Resten er 

almindelige i Frankrig. 

Vejen blev lang og trcettenve. 

havde voeret i Gang fra om Morgenen tid

lig, uden anden Mad end min Morgen

mad. Vi var derfor godt troetts, 5a vi 

ankom til Byen ved 8-Tiden. Smack oa 

Kliver kunde kore det sidste Stykke Vej 

hjem til deres Kvarter, da Koretojet ur 

blevet staaende i Byen om Morgenen. 

Na'ste Morgen skulde vi modes Kl. >0, 

Mikaels Lig skulde saa graves op. 

Inden vi stiltes, gjorde Staack mig .'p-

moerksom paa, at ved dette Vejr kunde t>i 

vente Flyverbesog om Natten, jeg maatte 

derfor i paakommende Tilfcrlde sorge for 

at komme ned i Husets K<?lder. 

W 



Da jeg havde spist Aftensmad i mit 

-Spisekvarter, gik jeg hen til Telefonstatio-

nen for at tage Afsked med mine Sove-

kammerater fra min forste Nat dernede. 

Min flinke Vejviser ledsagede mig tilbage, 

og jeg gik derefter tidlig til Ro, i'g 

trcengte til Hvile. 



Et Flyverbombardement. 
Jeg havde kun sovet et Par Timer, saa 

vcrkkedes jeg af Allarmsignalet, der meldte 

Flyvernes Ankomst. Jeg toendte Lys og 

saa, at Klokken var henad 1. Der var 

saaledes loenge til Dag. Jeg mindedes 

Staacks Formaning om at söge ned i 

Koelderen. Der var imidlertid den Van-

skelighed, at jeg for det forste ikke anede, 

hvor Koelderen befandt sig, men dernoest 

skulde jeg gennem min Voertindes Sove

kammer for at komme ned, og det ommede 

jeg mig ved. 

Der blev ingen Sovn mere den Nat. 

Jeg laa og lyttede til de forskellige Lyde, 

men jeg syntes ikke, at jeg kunde skelne 

andre, end dem jeg havde Hort den forste 

Nat fra Jernbanetoget og en fjern Rullen 

nu og da. Men uhyggeligt var det. Jeg 

onflede mange Gange, at jeg havde haft 

mit forste Kvarter sammen med Telefoni

sterne. Saa var jeg dog i alt Fald ikke 

ene og kunde faa at vide, om min Wng-
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stelse var berettiget, eller om det blot var 

Nerverne, der noget overspændte spillede 

mig et Puds. 

tzenimod Morgenstunden horte jeg en 

Eksplosion, som dog ikke var soerlig stoerk. 

Saa snart det var lyst, stod jeg op. Toi

lettet var hurtigt besorget, da jeg alle de 

Noetter, jeg var dernede, havde maattet 

beholde det meste as mit Toj Paa. 

Saa snart jeg havde faaet lidt Mor

genmad, gik jeg ud i Byen og kom snart 

til Kirkegaarden. Her erfarede jeg, at en 

fjendtlig Flyver havde kastet en Bombe 

ned ved Banegaarden, knap 5 Minutters 

Bej fra mit Kvarter. 

Fire Belgiere, som havde staaet i Nær

heden af Banegaarden, var bleven ramte 

og drcebte paa Stedet. De var lige ble-

veu bragte til Lighallen. Deres lemlceste-

de Lig saa frygteligt ud, en havde faa-t 

Hovedet revet af, en anden en Arm og en 

tredje et Ben. 

De havde Hort til en Arbejderkolonne, 

men de ovrige havde voeret lidt loengere 

borte fra Stedet, hvor Bomben faldt, saa 

de var bleven uskadte. Jeg mcerkede igen 

Krigens Noerhed, som jeg Dagen i For-

vejen havde voeret noget tilbojelig til at 

glemme. 
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Mikaels Lig graves op. 
Klokken 10 skulde jeg mode paa Kirke-

gaarden. Til den fastsatte Tid ankom 

Feldwebel Langenfeld og en Del af Mi

kaels Kammerater. Staack havde lobet 

sine Fodder omme Dagen i Forvejen paa 

vor Tur, saa han maatte sende en Und

skyldning, at han ikke kunde mode. 

Soldaterne, der bar Stormhjelme, havde 

bragt en Del Kranse med til Kisten. De 

stillede sig op ved Lighallen, hvor en Offi-

rer var ankommen, som sknlde overvnere 

Opgravningen og fastslaa, at Liget v.ir 

det rette. Uden for Lighallen stod en 

Ligkiste, men den lagde jeg ikke videre 

Moerke til. Det var jo ikke noget nsced-

vanligt paa det Sted, og Kisten var if 

samme Slags, som jeg havde set den for

ste Morgen, lavet af graa, uhovlede Bran

der. Forst senere lagde jeg Moerke til, ct 

den bar Mcerker af Jord. Officeren dreg 

mi" ind i en Samtale, hvorved jeg vendte 



Ryggen lil de andre og ikke mcerkede, hvab 

der foregik bag ved mig. 

Jeg vendte mig intet anende om til 

Soldaterne igen, og mente, at vi vel >>u 

skulde ud til Graven. Men da var Kisten 

bleven aabnet og Mikaels Lig laa i den 

lige foran min«' Fodder. 

Hamderne var kulsorte. Han holdl dein 

srem, som greb han efter noget. Det var 

et Syn, som jeg aldrig vil glemme. Lan

ge Tider senere havde jeg dette Syn for 

mig, saa snart jeg lukkede Ljnene. 

En af Soldaterne begyndte at aabne 

Mikaels Vaabenfrakke for at söge Erken-

delsesmc?rket frem. Straks kom hans nsg-

ne Bryst frem. Han havde intet andet 

paa end Frakke og Bukser. Mcerket var 

der ikke. Det har mau vel ikke tcenkt paa 

at give med i Graven, da man efter Ob

duktionen har givet ham lidt Toj paa, in

den han er bleven lagt i Kisten. 

Men Erkendelsesmcerket var overflsdigt. 

Baade hans Kammerater og jeg kunde k?n-

de ham igen. ?lt han, til Trods for at 

han allerede havde ligget 4 Maaneder i 

Graven, var saa lidt forandret, saa han 

uden Vanskelighed kunde genkendes, vor 

vistnol en Folge af, at Graven havde vcr-
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ret fyldt med Vand til op over Kisten. 

Officeren var tilfreds med vor Dokumen

tation. De nodvendige Dokumenter ud

stedtes, og jeg maatte kvittere for Modta

gelsen af Liget. 

Han blev senere lagt over i den Kiste 

med Zinkindlceg, som Langenfeld havde 

bragt med den forste Dag. Men mens 

dette stod paa, forte man mig bort. Dette 

overvcrrede Langenfeld kun. 

Kort Tid efter blev Kisten stillet op paa 

en Vogn og vi ledsagede den ud til Jern

banestationen. Ncermest Kisten gik Kam

meraterne fra hans Afdeling med Kranse. 

Derefter fulgte Laugenfeld og jeg, og det 

lille Ligtog afsluttedes af nogle enkelte 

Soldater, der tilfcrldig var til Stede. Af 

L a n d s m c e n d  v a r  H j u l m a g e r  P a u l s e n  

fra Gabol blandt dem. 

Ligkisten blev stillet ind i en Jernbane

vogn og Kransene anbragte til Dels paa 

Kisten, til Dels hcrngt op i Vogneu, som 

derefter plomberedes, og jeg fik Vognens 

Nummer opgivet af Togpersonalet. 

Jeg tog Afsked med Kammeraterne og 

takkede dem for al deres .Venlighed mod 

vor foelles Ven og for den sidste Wre, de 

nu havde vist ham ved at ledsage ham til 
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Jernbanestationen. De var meget bevoege-

de, hos enkelte trillede Taarerne ned ad de 

vejrbidte og skcrggedeKinder, da jeg trykkede 

deres Haand til Afsted. Klokken 12 gik 

Toget fra Hallniii Station, og Hjemturen 

begyndte. 

7k. 
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Et Ophold i Lille. 
En fast Koreplan for Togene kunde man 

selvsagt ikke regne med i disse Egne og un

der slige Forhold. Man kunde paa Jern

banestationerne se Afgangstiderne, men 

der var udtrykkeligt taget Forbehold. 

Flyverfaren har selvsolgelig haft sin sto

re Indflydelse paa Toggangen, men for

modentligt har man ogsaa af Hensyn til 

Troppetransporter i det hele villet vild

lede Fjenden ved at uudlade faste Tog

tider. 
Det blev mig meddelt, at jeg maat e 

vente i Lille til om Aftenen Kl. w, fci 

den Tid gik Toget ikke videre. 

Med .Hensyn til Provianteringen havde 

jeg jo Dagen i Forvejen gjort mindre go

de Erfaringer. Jeg vilde derfor nu prove 

mig frem paa en anden Maade. 

Jeg vidste, at mit Pas gav mig Adgang 

til Officersmessen, men hidindtil havde 

jeg ikke haft behov at benytte mig af Pas

set som scerlig Legitimation i den Sligs 
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Ojemed. I Halluin havde man anvist 

mig et joevnt Spisekvarter, som jeg godt 

kunde hjoelpe mig med, jeg skottede slet 

ikke om at komme i Officerernes Selskib. 

Nu gik jeg hen til Banegaardskomman-

danturen, og idet jeg fremlagde mit Pas, 

udbad jeg mig anvist et Sted, hvor jeg 

kunde spise Middag. Kommandanten var 

yderst elskværdig og viste mig hen til Offi

cersmessen, som jeg jo ogsaa havde ven!-t. 

Officersmessen var indrettet i et gam

melt Hotel med store, hyggelige Lokal-r. 

Da jeg kom ind og havde taget Plads ved 

et af Bordene, uoermede en civilklcedt Tje

ner sig. Jeg havde lagt Moerke til, at e» 

tilstedeværende Officer havde vinket ham 

hen til sig og fort en kort Korrespondance 

med ham. Tjeneren spurgte mig — ikke 

om mine Onsker med Hensyn til Spisesed

len, men — om mine Papirer. Da jeg 

havde fremlagt mit Pas, og min Legiti

mation faaledes maatte anses for fuldgyl

dig, kunde jeg ogsaa faa en Spiseseddel. 

Middagen, som blev serveret for mig, nar 

baade rigelig og meget velsmagende, 0g 

dertil ganske forbavsende billig: 3 Retter 

Mad med en halv Flaske Rodvin for 5 

Mark. Det var ikke stort mere, end jeg 

havde betalt Dagen i Forvejen for Kaffe 
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med nogle torre Smaakager i Kafeen. Jeg 

forstod, at jeg var kommen til den rette 

Kilde. Men jeg forstod ogsaa bedre el 

Ord, som man horte overalt dernede og 

forReften ogsaa herhjemme: „Gleiche Löh

nung, gleiches Essen, denn wäre der Krieg 

schon längst vergessen". (Frit oversat: 

Med samme Mad og lige Lou, havde Kri

gen for lcengst voeret en Drom.) Nu mær

kede jeg i Grunden forst, hvor tarvelig den 

Mad havde voeret, som vi havde spist t 

Halluin, og dog var den sikkert adskillig 

bedre end den, man leverede til Frontsol

daterne, dem, der gjorde det storste Arbej

de og troengte allermest til en ordentlig 

Forplejning. 

Efter at jeg saaledes havde styrket mig, 

kunde jeg i Ro give mig til at se paaByen. 

Omkring Banegaarden var Gaderne slemt 

medtagne. En hel Del store Huse var 

skudte i Grus, men, som jeg horte var det 

sket af Tyskerne, inden Fcestningen var ta

get. De Allierede havde ikke beskudt Byen 

synderligt. Kuu Flyverne havde min 

jcevnlig Besog af. 

Mens jeg gik omkring Paa eu stor 

Plads i Noerheden af Banegaarden, hvor 

det myldrede af Soldater Civilister 

saa man ikke mange af — blev jeg anholdt 

af en Soldat, der med sin Messingplade 
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foran Brystet kendetegnedes som Gen

darm eller Politi. Han snskede at se mit 

Pas. Man var i Lille ojensynlig mere 

nerves og cengstelig for Spioner end i de 

andre Byer, hvor jeg havde vceret. 

Der laa nu en hel Eftermiddag foran 

mig, og den skulde gerne anvendes godt, 

saa jeg kunde faa set, hvad der var af in

teressante Ting og Forhold. Det, jeg sav

nede, var en Forer, men jeg anede ikke, 

hvem der mulig kunde ligge her af mine 

Landsmoend. 

I Halluiu og Menin var Lykken mig 

huld, der lob jeg paa Landsmoend vaa 

Gaden. Og det syntes virkelig, som om 

jeg fluide have lidt af samme Held her. 

Det var, mens jeg gik paa den store Plads 

i Noerheden af Banegaarden. Jeg saa da 

Bogholder Knud Hoy fra Aabenraa qaa 

paa den modsatte Side af Pladsen. 

I øjeblikket kunde jeg ikke komme i 

Tanker om hans Navn, og der var derfor 

intet andet for end at se, om jeg kunde 

indhente ham. Men inden jeg naaede der 

over, var han forsvunden i en eller anden 

Sidegade. Han var min eneste Chance, jeg 

saa ingen andre Landsmcend dernede, 

skont der selvfolgelig har vceret adskillige af 

dem. 



I Teatret. 
Ved et drive omkring i Gaderne kom 

jeg forbi Teatret og saa paa Opslaget, it 

der netop fluide gives en Forestilling om 

Eftermiddagen Kl. 4. Naa, altsaa Teater 

bag Fronten, ja hvorfor ikke? Det maatte 

jeg se. Det fluide interessere mig at se, 

hvad man bod Soldaterne, og saa vilde jeg 

nok gore Psykologiske Studier. 

Det var berlinske Kunstnere, som var 

reklamerede sri for Krigstjeneste, fordi de 

flnlde stille deres Evner i Folkets Tjeneste 

paa en bedre Maade ved at sorge for god 

og fornojelig Underholdning. Nu var de 

kommen til Frankrig for at glade Solda

terne med d,"-es Kunst 

Teatret var stuvende fuldt, ene Solda

ter, og de syntes for en tort Stuud at have 

stroget alle Tanker om Krigen, og hvad 

den forte med sig, af sig, for at give sig 

hen i Nuet. Der spilledes et Lystspil og de 

udmærkede Skuespillere gav deres Bedste. 
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Soldaterne reves fnldstcendig med og ydede 

udelt Bifald. 

For mig var Modsætningen for stoerk, 

jeg fanede ncrppe, at man kunde glemme 

Krigens Alvor saa helt og holdent. Der 

var baade i Vestibulen og inde i Teatret 

opslaaet store Plakate, som opfordreoe til 

at söge ned i Koeldrene, naar Alarmsigna

lerne meldte, at Flyvere noermede sig. El 

saadant Signal var jo nok til at afbryde 

Idyllen. 

Selv da Lamperne slukkedes, stod disse 

advarende Plakater for mine Ljne midt 

under Spillet. Jeg folte mig ikke tryg og 

kunde ikke under Spillet glemme, hvad der 

laa der ude. 

Forestillingen gik uforstyrret, som sag

tens saa mange. Men om Signalerne 

havde lydt, kunde alle Tilskuerne da naa 

at komme ned i Koeldrene? Hvor var de, 

og var de rummelige nok? 

Den Slags Tanker kom og gik. Jeg 

mcerkede paa mig, at jeg var mere nervoS 

her, skout jeg nu var lcengere fra Fronten, 

end jeg havde vceret de to foregaaende 

Dage, hvor jeg endog havde vceret i umid

delbar Noerhed af Skyttegravene og havde 

vceret fuldstoendig roiig. Men alle de stoerke 

Indtryk, som jeg havde vceret udsat for 
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de sidste Dage, havde taget noget mere paa 

Nervesystemet, end godt var. 

Efter Forestillingen gik jeg hen i en me» 

get elegant Kafe, hvor jeg for dyre Penge 

kunde faa en Kop Chokolade. Men der 

var mennesketomt og kedeligt, og jeg loeng« 

tes efter at kunne forlade Byen. Og der 

var endnu flere Timer til Togets Afgang. 

Da fik jeg den gode Tanke at faa mig et 

Bad. Badeanstalten, havde jeg set, var i 

Noerheden. Det styrkede mig. Det nar 

forste Gang i K Dage jeg kunde faa mig 

klcedt helt af, og som et nyt Menneske for

lod jeg Badeanstalten. 

For Afrejsen gik jeg endnu en Gang hen 

i Officersmessen og fik mig en udmoerket 

Aftensmad, og saa endelig ncermede Ti

den for Afrejsen sig. 
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Hjemrejsen. 
Loenge for Toget skulde forlade Lille, 

havde jeg opsogt mig en Plads i Toget, 

efter at have forvisset mig om, at Vog-

nen med det opgivne Nummer var med-

indrangeret. Mine Medrejsende var alle 

Soldater. Kupeerne var merke, og som oi 

sad og ventede paa Afgangssignalet, sluk

kedes paa en Gang alle Lys paa Bane-

gaarden. 

Der er Flyvere i Anmarch, hed det. 

Saa var Nerverne der igen. Jeg syn

tes, det var en Evighed, vi holdt der paa 

den morke Banegaard. Selv i tzalluin 

under Flyverangrebet havde jeg ikke voe-

ret saa nervös. Her folte jeg i Grunden 

for forste Gang Angst. Jeg vidste jo, at 

Flyverne var godt orienterede med Hen

syn til Jernbanestationernes Beliggenhed, 

og dem hjemsogte man med Forkcerlig-

hed ved Flyverangreb. I Halluin havde 

jeg ncrsten uden at mcerke det, oplevet et 
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Flyverangreb, og ellers var jeg vandret 

omkring i et af de mest ndsatte Kampom-

raader. uden at jeg havde mcerket til no

gen overhcengcnde Fare. Skulde Skceb-

nen indhente mig nu saa at sige her pna 

Falderebet? 

Endelig begyndte Toget langsomt at 

scette sig i Bevcrgelse, vi rullede ud af den 

morke, nu saa uhyggelige Banegaard, og 

snart laa Byen ogsaa bag os. Det var 

morkt i Toget, men over os lyste en 

stjerneklar Himmel. Der ude i Horison

ten steg og dalede de forskellige Lyskugler, 

gule, blaa og rode, som det skonneste Fyr-

vcerkeri, et pragtfuldt Syn for Vjet, »aar 

ikke den alvorlige Baggrund havde vcerer. 

— Kanonernes Rullen, Ildlinjernes Don-

ninger lod fjernere, som vi korte fremi 

Faren blev mindre. 

Men Toget gik mig ikke hurtigt not, 

jeg loengtes efter at komme hjem, bort fra 

det hele. Soldaterne, der rejste med, var 

for storste Parten Orlovsrejsende. De 

var derfor i godt Humor, og Snakken gik 

lysteligt, men jeg var ikke i Humor til at 

give mig i Samtale med dem, gad noeppe 

hore efter, hvad de talte om. Emnerne 

var de samme, som jeg nu havde Hort ide
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ligt i flere Dogn. Jeg provede paa al 

sove, men det var »muligt. 

Endelig naaede vi Bryssel om Mor

genen Kl. t>. Her havde jeg igen Ophold 

til langt hen paa Estermiddagen. Jeg 

maotte nemlig nu kun benytte Persontog, 

da Vogne med Lig ifolge Bestemmelserne 

ikke maatte feres med Eksprestog. 

Imidlertid gik der et Eksprestog Kl. !, 

og da jeg vidste, at det var ret alminde

ligt, at Ledsagere af Lig paa disse lange 

Transporter fik det ordnet saaledes, at 5e 

kunde tage med Ekspressen og saa lade 

Liget folge efter, vilde jeg ogsaa ordne det 

saaledes. Jeg vilde nemlig gerne blive 

en Dag over i Hamborg, da min Son laa 

i Garnison i Groß Flottbeck den Gang. 

Det havde jeg imidlertid intet Held med 

til at begynde med. Den Embedsmand, 

som jeg henvendte mig til, afviste mig 

vnre. Jeg begyndte cil parlamentere med 

ham, at jeg jo kunde prove paa at ind

hente Tilladelse til at benytte Ekspres

toget hos Stationsforstanderen. Det vilde 

va-re ganske forgaves, protesterede yan. 

Hm, var fungerende Stationsforstander 

for Tiden, og det var ham, der ene traf 

Bestemmelse, saa loenge han havde Tje

neste. Jeg horte senere as en Mand, som 
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havde gjort den Slags Rejser mange Gan

ge — han drev nemlig Forretning med 

at hente Lig hjem fra Krigsskuepladsen 

—, at det havde jeg begyndt ganske for

kert. Jeg fluide have stukket ham en 

20-Markseddel, saa havde der ingen Van

skeligheder vceret. Paa den Maade var 

han altid sluppet igennem. 

Da jeg moerkede, at Manden ikke kunde 

vindes med det gode, han arbejdede sig me

re og mere op i en knnstig Ophidselse, lod 

jeg ham staa. 

Jeg lod, som om jeg forlod Banegaar-

den, for at han ikke fluide moerke Uraad. 

Men gik saa ad en Omvej ind i Kontorer

ne og bad om at blive fort til Stations

forstanderen, for hvem jeg frembar min 

hoflige Anmodning. Han var en Herre .:f 

en hel anden Stobning. 

Det er ikke tilladt, men jeg veed godt, 

at det bliver gjort almindelig, sagde han, 

og jeg kan saa inderlig godt fole med 

Dem. Det er en meningslos Bestem

melse, at Ligets Ledsagere skal vcere tvun

get til at ligge flere Dogn paa Jernbanen, 

da han jo dog ikke fra sin Kupe kan over-

vaage, at Ligvognen ikke ved en Fejlta

gelse kobles fra paa en af Stationerne ved 
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de idelige Rangeringer, som Persontogene 

ofte er underkastede. 

Stationsforstanderen gik med mig ned 

til Billetsalget og besorgede personlig en 

Tillcegsbillet til mig, saa kunde den anden 

brosige Herre ikke mere standse mig, og 

glad var jeg. 

I Grænsestationen Her best hal mel

lem Belgien og Tyskland maatte jeg kla

rere Fragten for Transporten gennem 

Tyskland, der rar meget hoj. Gennem 5e 

besatte Dele af Frankrig og Belgien var 

Transporten, saa vidt jeg mindes, gratis. 

Iernbaneembedsmanden i Herbesthal be-

gyndte ligeledes at gore lidt Vanskelighe

der. men der kendte jeg Metoden. Da 

jeg havde stukket ham en Drikkeskilling, 

var alle Vanskeligheder fejede bort, og all 

gik glat. Han lovede mig yderligere at 

sende mig et Telegram til Hamborg med 

Meddelelse om, hvornaar og med hvilket 

Tog Liget gik derfra, for al jeg i Ham

borg kunde regne ud, hvornaar Liget vil

de unkomme dertil, saa vilde jeg rejse 

med samme Tog hjem. Jeg gav ham ri

gelig Penge til Telegrammet og rejste saa 

videre. 

Paa Hjemvejen kredsede Tankerne sta-

dig om min Son, som mulig skulde >if 
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Sted ud til Fronten en af de ncermeste 

Dage, 11», da den stvre Offensiv stod for 

Dören og selvsolgelig vilde kroeve alt, 

hva^ der var tilbade af Soldater i (^ar-

nisenelne. Hans Uddannelsestid var lor 

la>nge siden forbi, vidste jeg. Jeg gruede 

ved Tanken, nn mere end for, nn da jsq 

havde set og Hort, hvilke frygtelige For

hold han skulde nd til. Det var mere, 

em> jeg kunde holde til, syntes jeg, og i 

init stille Sind onskede jeg, at han vilde 

gaa jamme Vej, som saa mange af hans 

Kammerater var gaaet, over Kongeaaen 

til Friheden. 

Da jeg kom til Hamborg, og vi nn hav

de en lang Dag og Nat at tale sammen, 

slog jea forsigtig paa en saadan Udvej, 

Han slog mig ined mine egne Paaben. 

Jeg havde ofte i Hjemmet talt om, >,t 

det var vor Pligt nn at blive. Denne 

Pligt folte han nn, ikke over for Tysk

land, men over for vort eget Folk. Han 

vnr ikke voerre stillet end alle de andre, 

der maatte gaa denne Vej. Hvis jeg ron>-

mede, mente han, saä vilde Du blive ind

kaldt, lad os altsaa ikke tale mere om det. 

Du maa ikke tcenke paa mig, bad jeg, 

man vil dog ikke sende mig til Fronten. 
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Men jeg solte, at han stod fast paa lit 

og tnrde ikke paavirke ham. Vi tmwe 

knn haabe, at han inaatte blive bevaret. 

Han havde knn vcrret 17^ Aar, da han 

indkaldtes, en nng Alder at inaatte for

lade sit Hjem i nnder slige Forhold 

Imidlertid havde en Fabrikant i Gro>; 

Flottbecl aabnet sit Hjem for ham i den 

Tid, han laa der i Garnison, en Venlig

hed, som vi var ham og hans Fainiii? 

yderst taknemlige for. 

Fabrikanten, en oeldre Herre, havde en 

Cementstensfabrik, som i Fredstid havde 

sysselsat ra. 40 üO Mand. Da Krigen 

udbrod, standsedes Virksomheden. Fabriks

bygningen blev taget i Brug som Käser»?, 

og her blev netop den Afdeling, til hvil

ken min Son horte, indkvarteret. Forår 

Fabriksbygningen laa Fabrikantens Villa, 

hvol han boede med sin Familie. Et Par 

Vcerelser i Villaen var taget i Brug ak 

Militceret, og her havde min Son vcere: 

sysselsat en Tid som Ordonnans. 

Formodentligt har Fabrikantens Fa 

milie da lagt Moerke til den nnge Soldat, 

De indbod ham til Kaffe, og Forholdet 

udviklede sig hurtigt saaledes, at han op

holdt sig hos denne Familie i al sin 

Fritid. 
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Efterhaanden moerkede han, at det 

kneb for Fabrikanten at skaffe den nod-

vendige Fode, og at de tog imod en 

Cmule Mad med stor Taknemmelighed. 

Min Son bad om at faa lidt rigeligt til-

maalt i Kokkenet, hvor han forklarede 

Forholdene i Hjemmet, og det opnaae^e 

han. Han bragte da hele Portionen hen 

til Fabrikantens Hjem, hvor den blev 

spcedt op med Vand og tilsat med Kar

tofter, og saa kunde han og Fabrikanten 

og hans Frue samt en voksen Datter hver 

Dag spise sig mcet ved Hjoelp af deu 

Mad, som en menig Soldat saaledes kun-

d? skaffe til Huse. Om Aftenen hentede 

han og Datteren lidt Moelk langt ude 

paa Landet hos en lille Gaardmand. En 

Cmule Smor og andre Fedtstoffer kunde 

vi hjcelpe dem med. Paa den Maade led 

de ingen Nod. Deres eneste Son var 

med i Krigen. Men da han var Officer, 

troengte han ikke til Stotte hjemmefra. 

Da jeg befogte Fabrikantens i deres 

hyggelige Hjem og lidtalte min Gloede og 

Taknemmelighed for al deres Venlighed 

imod vor Son, udtalte Fruen: Det kom

mer nok an Paa, hvem af os der har 

mest at takke for. 
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Forholdet i dette Hjem har sagtens vce-

ret typisk for store Kredse af den bedre 

stillede Mellemstand. 

Alt i Hjemmet tydede paa, at der, ind

til Krigen brod ud, havde vceret Velstand 

til Huse. Borneue havde faaet en meget 

god Opdragelse. Nu maatte Familien 

vcrre taknemmelig for at kunne gore sig 

til Gode med Tilskud af en Soldats 

Madpose. 

Mens jeg opholdt mig i Hamborgs dut-

ked- Minderne op fra den Tid, da jeg var 

kommen til Altona sammen med mine 

Kollegaer som Krigsfange. Jeg fik Lyst 

til at aflcrgge et Besog i Kriminalfoeugslet 

i Altona, hvor vi havde siddet den sidste Tid 

af vor temmelig omflakkende Tilværelse 

som Krigsfanger. Da vi i den sidste Tid 

havde faaet en Del scerlige Friheder der 

i Fcengslet, kom vi snart paa en ret god 

Fod med Fangevogteren, som til at begyn

de med havde vist sig fra en ubehagelig og 

brosig Side. Og scrrlig havde han kastet 

sin Kcerlighed paa mig. Jeg mindedes 

saaledes, at han en Aften bad mig om at 

komme ned paa sit Kontor, og her stat 

hav et dejligt stort Tceppe til mig, som 

jeg skulde lcegge i min Seng, at den ikke 

skulde vcrre fuldt saa haard. Men jeg 

maatte endelig ikke omtale det til de andrel 
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Nu vilde jeg altsaa benytte et Par Ti

mer, da min Son var optaget af sin Tje

neste, til at afloegge ham et Besog. 

Jeg ringede paa Foengselsporten, og en 

Betjent kom ud og spurgte mig, hvad jeg 

onskede Jeg udrettede mit ÄErinde, at 

jeg gerne vilde hilse paa Overfangevogte

ren Han bad mig om at vente et øje

blik og smcrkkede Porten i for Nossen af 

mig Noget efter kom Overfangevogteren. 

Nik og bred, og meget reserveret. 

Om han ikke kunde kende mig igen? Jo, 

nu kendte han mig. Vi skiftede et Par 

Neplikker, men Porten blev lukket for mig. 

Jeg nurrkede, at en Fcengselsport ikke son 

let aabner sig for Befogende, som jeg hav

de lioel. Sidste Gang, jeg gik ind ad den 

Port. gik det nok saa let. 

Noefte Dags Morgen var der endnu ikke 

kommet noget Telegram fra Manden i 

Herresthal, jeg begyndte derfor at blive 

urolig. Jeg forespurgte Paa Godsekspe

ditionen i Hamborg, men der svarede man 

mig, at Liget vilde gaa lige igennem, og 

de kunde ikke give nogen Oplysning om. 

hvilket Tog det vilde komme med. Der 

var ikke andet for, end at rejse hjein og 

haabe, at det nok vilde klare sig. 

Ankommen til Bojens erfarede jeg imid

lertid, at Liget stadig ikke var kommet, 
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Jeg begyndte at blive ængstelig for, at 

Manden i Bryssel alligevel havde spillet 

mia et Puds og enten havde stillet Vognen 

iud paa et blindt Spor og „glemt" den 

der, eller havde dirigeret den fejl. Fri 

Manden i Herbesthal horte jeg intet. 

Dagen efter ankom Liget imidlertid i 

god Behold, og dermed var saa alle Be

kymringer fjernede. 

Ni? kunde Mikael stedes til Hvile i Fa

miliegravstedet paa Hammelev Kirkegaard, 

og vi, hans Venner, kunde faa Lov til at 

frede om hans Grav. Denne Tanke lod 

mig glemme Rejsens mange Besvoerlighv-

der Men Reaktionen kom, og det tog 

lang Tid, inden jeg kom til Kroefter igen 

efter de udstaaede Strabadser. Voerst vir 

det med Sovnen. Naar jeg kom til Ro, 

saa indfandt Minderne sig, og den aabue 

Kiste i Halluin stod igen for mig, saa 

snart jeg lukkede Njnene. 

Senere har jeg modtaget et Brev fra 

Peter Henningsen, hvori han omtaler den 

farlige Egn, som jeg havde besogt. Han 

skrivei her blandt andet: 

Afsnittet as Kampfronten ved Halluin« 

Meuin kaldtes „Wytfchete-Bogen". Det 9. 

Armekorps var gentagende i denne Stil
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ling, der var meget udsat for svoere An» 

greb. De to ncevnte Byer, som laa under 

Fjendens Artilleriild, var efterhaanden 

bleven slemt medtagne. Civile Folk var 

der kun faa af, alle paa egen Risiko, for 

storfte Delen beskæftiget af Hoerledelsen. 

De mange smaa Byer i Ncerheden var 

fyldte med Soldater og Krigsmateriel, 

den noget lcengere tilbage liggende By 

Cortrick (Flandern) var ofte udsat for 

Flyverangreb, og mange af Byens dejlige 

gamlc Huse og offentlige Bygninger bor 

Ma?rker af de frygtede Flyverbomber 

Dette var isoer Tilfoeldet i den Tid, den 

beromte Friherre v. Richthofen sden rode 

Kompflyver) var med sin store Flyverirop 

i Lejren et Stykke fra Byen. Til Tider 

var her flere Hundrede Flyvere, og aldrig 

var der Ro, hverken Dag eller Nat, det 

ene Brag afloste det andet. Det var der

for med storste Forundring, at jeg en Dag 

i Telefonen fik Meddelelse om, at du havde 

faaet Lov til al komme ind i dette Kainp-

afsnii. Min Svoger, Dyrloege Schmidt 

fra Aabenraa, der var Kommander for et 

Heftelafaret, og tilfcrldig laa i Noerheden, 

Peter Frees og jeg ventede paa det aftalte 

Sted for at voere sammen med dig. Bi 

gloedede os til Sammenkomsten, men den 

blev jo desvcerre ikke til noget. 
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