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Hvem synes ikke, at han har læst alt for meget 
om Verdenskrigen! Men det er ikke Meningen at 
fylde disse Sider med Krigshistorie eller Militær
væsen, lige saa lidt som det er min Agt at rejse An
klager, skildre bloddryppende Begivenheder eller 
udpensle kvalfulde Lidelser. Hundreder af Lands
mænd har oplevet uhyggeligere Ting end mine smaa 
Prøvelser, om end det ikke lader til, at de vil skrive 
derom. Men kan ikke noget tale for at trykke en 
Beretning om en Slesvigers Hverdags - Tilskik
kelser i den prøjsiske Trøje under den store Krig? 

Dengang sendte jeg nogle Feltbreve til »Flens
borg Avis«. De maatte affattes grumme forsigtigt. 
Jeg havde hjemme oplevet, at Generalmajoren i 
Flensborg slettede et Feltbrev, fordi det fortalte om, 
at der efter et Regnskyl havde staaet Vand i Skytte
gravene, som maatte øses ud med Spande. Folk 
skulde kun læse, hvad der kunde styrke deres Krigs-
mod. Som oftest slap mine Feltbreve naadigt igen
nem Censuren. Men naar Samværet med nogle søn



derjyske Kammerater nævntes, blev det strøget. Et 
Par af de sidste Breve blev trods alt Maadehold helt 
undertrykte. Om de afsluttende Krigsmaaneders 
Spænding fik jeg «l-3t ikke skrevet noget. 

Paa en Rejse til Østen tog jeg Feltbrevene med 
om Bord, desuden et Udvalg af de Privatbreve, jeg 
under Krigen havde sendt min Hustru, og en Del 
smaa Dagbogsblade fra Tider, da der var Brevspær
ring eller Forbindelsen med Hjemmet helt var af-
brudt. Ogsaa i Breve maatte man være forsigtig, 
da de somme Tider blev aabnede undervejs, og en 
Dagbog kunde blive beslaglagt. — 

Jeg sidder paa Promenadedækket og ser ud paa 
en mørkeblaa, bølgende og solglitrende Halvkreds 
under et lyseblaat, flimrende Himmelhvælv. I den 
friske Luftning maa Bøger og tunge Askebægre 
bruges til at holde Papirerne fast. Mange Dage som 
denne har jeg siddet et Par Formiddagstimer og sys
let med at sammenkæde Breve og Dagbogsblade — 
tørrede Blomster fra Rusland og Frankrig med vel
bevarede Farver faldt ud imellem de gulnede Brev-
ark —, og jeg foretrak at bruge Ordene, som de 
var, uden at pynte paa dem. Nogle faa Enkeltheder 
maatte jeg have Lov til at indføje efter Hukommel
sen. Det er kun en lille usminket Virkelighedsberet-
ning om en dansk Slesvigers Liv og Tanker ved de 
tyske Fronter, disse Blade vil give. 

Om Bord paa »Falstria«, 6. 2. 1923. 



FØRSTE DEL 

ET AAR MOD ØST 





I. 

DE FØRSTE UGER HJEMMEFRA. 
(Dagbog.) 

TIL ELSAS. 

20. September 1916. 

I oget ruller fra, Flensborg syd paa. I den regn-
fugtige friske Morgen nikker jeg Farvel til hver 
Stump Gade, hvert Træ. 

Men ellers er jeg ikke melankolsk. Nu har Ind
kaldelsen kunnet forudses i et Par Aar. Hver Dag 

er nyindkaldte strømmede til" Flensborg og dragne 
forbi Kontoret med deres Æske eller Haandtaske. 
Næsten hver Uge er nyudrustede Afdelinger blevne 
sendte af Sted, fulgte paa Vej af Kvinder med taare-
blanke Øjne og af Børn, der i nysgerrig Stolthed 
marcherede med Far til Banegaarden. 

Min Tur maatte komme engang. Det ene maa 
overstaas med det andet i disse Aar. Vejen til Fri
heden gaar igennem denne Skærsild. 
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For mig er der ingen Tvivl. En indre Røst, et 
Instinkt, en Vilje har peget paa denne Vej som en 
Selvfølge. Hvorfor? Ja, hvem har udredet det 
haarfint i følgestrenge Slutninger? 

Er det maaske til Syvende og sidst Trælleaanden, 
der er paa Spil? Hellere lystre Pisken end flygte 
fra den? Er det Hensynet til Familie og Erhverv? 
Jeg mener nej, tværtimod. Naar Livet staar paa 
Spil, er det alligevel det nemmeste at gaa over Græn
sen. Jeg mener at handle i Traad med, som de 
danske Slesvigere har handlet fra 1864. 

Hvis vi alle gik over Grænsen, saa kunde mulig
vis Danmark komme i Fare; men i hvert Fald vilde 
vor Hjemstavn, naar Tyskland ikke bukkede under, 
af sine egne Børn fuldt og helt være prisgivet til 
Erobrerne, skønt vi havde brovtet med at ville 
hævde vore Fædres Jord til sidste Aandedræt. Saa 
kunde vi fra Landflygtigheden stirre over i det 
Land, vi frivilligt havde rømmet. Dette at gaa over 
Grænsen staar for mig som at sætte alt paa eet Kort. 
Og saa er dette Skridt alligevel kun halvt. 

Jeg synes, at hvem der har staaet paa fremskudt 
Post i den nationale Kamp, har dobbelt Ansvar med 
Hensyn til, at vor Befolkning under alle Omstændig
heder hævder Retten til sin Jord. Men jeg forstaar, 
at andre kan tænke anderledes og bringer alle Mod
grunde til Tavshed med, at de ikke kan gaa i Krig 
i den prøjsiske Trøje. Jeg har ikke holdt nogen til
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bage, der var af en anden Mening end jeg, og jeg 
dømmer ingen. 

For mig har det været »naturligt« (!) at følge 
Indkaldelsen fra den Side, hvis Vaaben jeg af hele 
min Sjæl maatte ønske Nederlaget. Altsaa maa Da
gene slaas ihjel hver for sig med frisk Mod. Ingen 
Fordybelse i Følelser, intet Surmuleri! Tusinder af 
Landsmænd deler din Lod. Og nu kan du altsaa faa 
Ungdomsdrømmene om Eventyr opfyldt! 

Vi begynder i Flensborg seks Mand stærke, førte 
af en Underofficer af Fodartilleriet. I Hamborg en 
Kumme Giubbesuppe med Suppegrønt i; det smager 
udmærket. 

Lidt før det lange Tog glider ud af »Hannover
scher Bahnhof«, faar Slægtningene Adgang til Per
ronen. Den bliver sort i et Øjeblik. Afskedskys og 
Omfavnelser. En flagrende Vrimmel af Lomme
tørklæder. Vi ruller forbi alle disse Mødre og Søstre 
og Børn — ikke een uden Taarer, fattige og rige. 
Mange hulker. 

Alvorlige Tanker vil snige sig ind. Men vor 
Transportfører er en fugtig og munter Svend. Han 
siger, at vort Bestemmelsessted Neubreisach i Elsas 
ligger i Krigszonen, men ikke er meget udsat for 
Flyverangreb. Det er for lille. Flyverne prøver 
slet ikke paa at ramme den lille Klat Huse, fordi de 
alligevel vilde ramme ved Siden af! 

11 



22. 9. 1916. 

Taagen ligger over Rhinsletten. Engang imellem 
dukker Schwarzwalds Kupler frem af den hvide Uld. 
Den anden Nat i Kupeen er gaaet. En Flok for 
frosne, ubarberede, søvndrukne Skikkelser. — 

l)er er Brevcensur fra Elsas og maa kun skrives 
et Brev og et Kort om Ugen paa Tysk. 

28. 9. 1916. 

Artilleri-Uddannelsen er begyndt med Rekrut
tjeneste paa Stuen. Før 39-aarig Familiefader i 
ledende Stilling, her yngste Lærling, der kan hund
ses af enhver Gefrejter. Det er i Grunden morsomt 
saaledes at slutte af og begynde forfra en Tid. Jeg 
føler mig flyttet tilbage i Konfirmationsalderen, 
skurer Gulv og pudser Knapper og glatter hver Fold 
i Sengetæppet. Føden, som vi faar i et Vaskefad, 

passer dog ikke min Mave. 
Væggetøjet er det værste. Men naar man over

drysser hele sin Seng med Tobak eller Insektpulver, 
gaar Væggetøjet til Naboen. Kl. 9 Aften stiller vi 
ved Sengen i Skjorte til den sidste Parade — og 
naar Lyset er slukket, kommer den bedste Tid. I 
Mørket ser man Cigarerne gløde som St. Hansorme, 
og en hamborgsk Opvarter synger umoralske og 

melankolske Viser i Flæng. 

8. 10. 1916. 

Min Mave gør Oprør over for Kosten. Tilbringer 
de fleste Dage paa Sygestue og slaas med Væggetøj. 
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Naar Mennesket ingen Ønsker har mere, er det ulyk
keligt. Ergo er jeg nu ovenud lykkelig. 

19. 10. 191G. 

Kun een Gang har jeg været med til at trække en 
15 Centimeters Havbits, et Par Gange ekserceret, 
ellers sygemeldt, Indentjeneste osv. Der bliver efter-
aarskøligt nu, og Bjergenes bløde Hundinger ligesom 
stivner. De øverste Toppe har iført sig Snehætter. 

Paa Gangen i Kasernen staar malet: 

Träumt ihr den Friedenstag, 
träume, wer träumen mag, 
Krieg ist das Losungswort, 
Sieg, und so klingt es fort. 

Men paa Retiraden er der skrevet med Kridt paa 

Væggen: 

Kriegten alle gleiches Essen, 
dann war der Krieg sethon längst vergessen! 

VED ELBEN. 

25. Oktober 1916. 

Nu sidder jeg i Altona i stribet Lazaretdragt og 
skriver paa det lille Natbords Marmorplade. 

Lige var jeg havnet paa Skrivestue i Neu-
breisach — hvor den største Kunst var at forslaa 
megen Tid med lidt Arbejde og den vigtigste Op
gave at varsko Stabssergenten, naar Løjtnanten 
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forlod sin Bolig —, da alle mindre tjenstduelige blev 
beordrede til Infanteriet i Altona. Med Sorg sagde 
jeg Farvel til min udmærftede Kammerat Flens
borgeren Vilhelm Jensen. 

En ny Rejse paa to Døgn, denne Gang med en 
Mave, der nægtede at tage imod noget som helst. Et 
Par Dage i »Lunapark« i Altona. Sygemeldt. 
Stabslægen er flink og har indlagt mig paa Lazaret 
til Iagttagelse. Skønt han spurgte, hvilket Blad jeg 
redigerede. 

— Den danske Avis! Ja, saa slipper De ikke 
helt fri. Det gør mig ondt for Dem. 

Paa det store Skolelazaret ligger nogle mave
syge og en Del Frontsoldater. For disse er alt »be
skidt«, og Hovedkvarterets daglige Beretninger 
modtages med Haanlatter. 

12. 12. 1916. 
Det Liv, jeg har ført i de sidste Uger, er baade 

til at le og græde over. 
Fra Lazarettet til min Infanteri-Reserveafdeling, 

der ligger paa et Pakhusloft i Altonas Udkant (Moor-
twiete), et vældigt, lavt og mørkt Lokale med Ce
ment til alle Sider, i Mørket Sengestilladser i to 
Etager med Papirsaffald i hullede Sække som Ma
dras, en Luft, som kan skæres med en Kniv, tomme
tykt Snavs alle Vegne. 

Om Morgenen stilles der. De fleste er halve Inva
lider, og mange melder sig syge. Saa vanker der en 
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lang Marchetur til Kasernen. Paa Gangene samles 
Hundreder af sygemeldte. Over Døren til »Revir
stuen« staar: »Du kannst, und du sollst, und du 
musst!« Derinde foregaar Afklædningen — til Tøjet 
er der kun Plads paa det snavsede Gulv —, og saa 
gaar det i Gaasegang ind forbi Lægen. Han skal 
være mere end et Menneske for at faa noget ud af 
det. Selv oplever jeg, at en sølle Fyr med Mave
krampe og uudholdelige Smerter skrives tjenst-
duelig, en fræk Simulant faar tjenestefri. Som oftest 
vanker der nogle Dages »Indentjeneste« = Kar
toffelskrælning Formiddag og Eftermiddag i et halv
mørkt Rum, hvor intet Lys naar ind udefra. Hvem 
der kan, snyder sig fra Arbejdet. 

Omsider bliver det Aften. Nogle gaar i Byen en 
Times Tid, andre ligger paa Sengen. Henne fra 
Krogen lyder svagt og melankolsk en Mundharpes 
Toner til den drævende Dansemelodi: 

Wenn die Liebe nicht wär, 
wenn die Liebe nicht wär, 
wär das Herz mir so öde und leer. 

En begyndende Kvalme fortrænges af et Smil. 
Pebret Kaalrabisuppe afløses af Surkaal og 

»Traadforhug« (sortkantede, tørrede Kaalrabi- og 
Grøntsagesnitter). Svage Maver nægter helt at ar
bejde. Dage i tætfyldt, snavset Sygestue, hvor en 
virkelig eller foregiven nervesyg gør Spektakler fra 
Morgen til Aften, og hvor Kaffekanderne er prydede 
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med Rande af fjorten Dages nye Paafyldning uden 
Opvask. Uger ved Kartoffel- og Roeskrælning, en 
kelte Dage med Friluftstjeneste — November gaar, 
og det lakker ad Jul. 

En Dag, da jeg gentagende beder om Lov til at 
holde mig selv med Kost, som Lazaretlægen for liere 
Uger siden har anordnet, oplæser Stabssergenten en 
Bataillonsbefaling for mig: »Der er endnu stadig 
Mandskaber, som indbilder sig, at de paa Grund af 
Mavelidelser ikke kan taale Kosten ved Kompag
nierne! Det er en Vildfarelse! Enhver tysk Soldat 
kan taale Kompagnikøkkenernes Mad! Skulde nogen 
efter dette endnu fastholde, at han ikke kan taale 
Maden, skal han fremstilles for Majoren!« 

— Der wird ihm den Magen schon reinmachen! 
tilføjede Stabssergenten. 

Mit Lazaretophold var kun anordnet af Stabs-
lægen »til Undersøgelse«. Lazaretlægen erklærede 
mig ude af Stand til andet end Skrivestuetjeneste 
paa egen Kost. Men »Papirerne« fra Lazarettet syn
tes aldrig at naa til Kompagniet, og der nægtedes 
mig ny Adgang til Stabslægen. Ved en Udtagelse af 
Folk til Armeringen (Arbejdstropperne) blev jeg dog 
ikke medtaget af Lægen; men noget efter blev jeg 
beordret til særlig Undersøgelse, og af en Sanitets
soldat tik jeg at vide, at Lægen havde faaet en Næse 
af Bataillonen, fordi jeg var bleven fritagen paa 
Grund af en Mavelidelse. 
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24. December 1916. 

Yi har haft Julerengøring. Alle »trykkede sig«, 
saa godt de kunde. Hvis man ikke til en vis Grad 
var nødt til at være med i det, vilde det være ustyr
lig komisk. »Unteroffizier vom Dienst« gaar og 
trommer Folkene sammen som en Flok Faar, og 
knap vender han sig til en anden Side, saa er tre 
Fjerdedele forsvundne som lyssky Kakerlakker ind 
i alle mulige Smuthuller paa det mørke Loft, og han 
begynder bandende forfra. 

Haabet om Juleorlov glippede. Til Juleaftens-
nadver vankede der — en røget Sild. Jeg havde 
tænkt at spise i Raadstuekælderen i Hamborg; men 
den var lukket. Med en Kammerat fandt jeg ud til 
et dansk Sømandshjem og fejrede ved Julesalmer 
og Kaffebord en Times dansk Jul. 

25. December 1916. 

Kl. 10]/2 Opstilling til Kirkegang og en Times 
Marche. Kl. 12 ind i Kirken. Det kunde, sagde 
Præsten, synes ilde anbragt at tale om Fred paa 
Jorden nu; men den tidligere Fred havde været en 
raadden Fred, fordi den forvaltedes af det lumske 
England; nu vil Tyskland skabe en tysk Fred, og 
det ærlige, uselviske Tyskland vil forvalte den godt! 

Amen. 
Paa Vejen fra Kirken ser jeg paa de fire Soldater 

i Rækken foran mig. Min »Formands« Krop er for
vreden til begge Sider; hans to Sidemænd er nydeligt 

Du kan, du maa og skal! 2 17 



symmetrisk skæve liver til sin Side. Nr. 4 luder for
over med kroget Ryg. 

II. 
EN NYAARSNAT. 

(Dagbog.) 

1. Januar 1917. 
Dagen efter Jul blev vi alle, krumme og halte og 

skæve og mavesyge, sendte til Lægen og »skrevne 
raske« — inden for Døren med Ordene: »Du kannst, 
und du sollst, und du musst! —, derefter førte gen
nem Byen til et Danselokale (»Karlsruhe«) og ind-
kvaiterede her. Vi var udtagne til Armering, Ar-
bejdstropperne, formentlig i Rusland, og maatte ikke 
mere forlade Huset. 

Travle Dage med Marcher til Depotet, Indklæd-
ning i feltgraat, Udlevering af fuld Udrustning, Pak
ning, Sværtning af Remme osv. I en Sal til et Par 
Hundrede Tilhørere ligger tre Hundrede Soldater. 
Sengestilladserne tager det meste af Pladsen. Jeg 
kan kun naa mit Leje hen over flere andres. Her skal 
vi gøre vore Ting i Stand, pakke Tornyster osv. De 
i Altona hjemmehørende faar Besøg af deres Familie. 

Nyaarsaftensdag blev vi fremstillede for Majoren 
i Storm og Regn og haabede paa fri Resten af Da
gen. Men nej! Overløjtnanten sluttede Appellen 
med Ordene: Transporten gaar i Morgen tidlig. Der 
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vækkes Kl. 3. Ingen forlader Kvarteret. Hvem der 
har paarørende her, kan sende Bud efter dem. Der 
er spærret for Alkohol-Udskænkning. Enhver For
seelse straffes skaanselsløst. Jeg tager ikke i Be
tænkning at straffe 20 Mand, naar de gør sig skyl
dige i noget! Bort kommer de alligevel og afsoner 
Straffen ved Ankomsten! (Der skal have været noget 
galt med sidste Transport.) 

Hidtil har Stemningen været nogenlunde, og en
hver har været »pligtopfyldende«. Nu bliver nogle 
nedslaaede, andre rasende. Nogle havde deres kære 
fem Minutter fra Kvarteret; andre ventede dem uden
bys fra; men hvorledes faa sendt Bud? 

Da der næsten ikke er Plads paa Gulvet, ophol
der jeg mig det meste af Dagen paa min første Sals 
Seng. Engang imellem klatrer jeg ned og baner mig 
Vej over alle mulige Barrikader. Naar en besøgende 
kommer ind forbi de Vagtposter, der spærrer alle Ud
gange fra vort Fængsel, — der er ikke Tale om at 
linde nogen blandt alle de ensklædte graa Skikkelser 
i den røgfyldte Sal — raabes Navnet paa den efter
søgte ud ved Indgangen, somme Tider flere samtidig, 
og der svares med et: Hier! — Luften er hele Dagen 
fyldt med Summen og Skraal. 

Hjemme hos mig aner de intet; men en nordsles-
\ igsk Kammerat fra Neubreisach-Turen kommer og 
^iger Farvel. Ellers er jeg alene blandt de mange. 
I Kantinen sidder der henad 9 Aften fuldt af Arme-
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ringssoldater og deres paarørende. En midaldrende 
Mand og Kone sidder med Haanden paa hinandens 
Skulder, somme Tider med Kind imod Kind, og de 
klinker med Saft og Vand, som for Resten er ufor
skammet dyrt. Henne i Krogen sidder et ungt Ægte
par og stirrer fortabt frem foran sig, Konen med 
Taarer paa Kinden. Da Afskeden nærmer sig, tager 
hun sig dog sammen, stryger blidt ned ad Mandens 
Kind og trygler ham om at skrive tit. Ved Siden af 
mig sidder en brystsyg, huløjet Armeringssoldat, 
hvem jeg kender fra Sygestuen, med en smuk ung 
Datter, ogsaa forgrædt. Et graasprængt Ægtepar 
tager Afsked paa Dansk. Han har ligesom jeg været 
paa Sygestue hele Tiden; men der er renset ud i 
Sygestue, Lazaretter, Garnisomkompagnier — »Fæ

drelandet« er i Nød! 

Jeg gaar ud til Døren, hvor der staar to dansk
talende Vagtposter med skuldret Gevær — der er 
endog Vagt i Køkkenet, og Vagtposterne er fra en 

anden Afdeling. 
— Det er en dejlig Nyaarsaften! siger en af os. 
Aftensmad vanker der ikke, kun en Klat Smør 

til Brødforraadet. 
Ved Døren standses jeg af en Strøm, der er for 

Udgaaende. De paarørende skal forlade Lokalet. 
Ogsaa i selve Salen har de siddet og staaet i alle 
Gange mellem Sengestilladserne, Koner og Børn, 
Forældre og Søskende. Jeg ser l aarer i næsten allt 
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Øjne. Mangt et langt, dvælende Kys midt i Mæng
den, et sidste Haandtryk i Døren, et Blik — og begge 
er opslugt af Vrimlen. Lidt misundelig kan man 
blive iblandt; men det er alligevel godt, at jeg ikke 
behøver at tage ny Afsked. 

Omsider er alle besøgende borte. Halmsække 
slæbes ud i Midtergangen, saa man knap kan naa op 
i sit Bur. Henad ti slukkes de store Blus; men der 
bliver ikke Ro hele Natten, mens det gamle Aar gaar 
ud og det nye fødes. Der synges drævende Sange 
— xteure Heimat, sei gegrüsset, in der Ferne sei ge-
grüsset«. Ind imellem brøler nogle paa Plattysk: 
Prost Nyjaar! Alle mulige vittige Hoveder skraaler 
Kommandoord og Afrøflinger med udmærket Efter
ligning af kendte foresattes Tonefald. Stabs-
sergent »Schauderhaft« — han har faaet Navn efter 
sit Yndlingsord — efterlignes meget. En vover sig 
endog til at holde en Tale med Majorens Røst. 

Luften er til at kvæles i. Jeg maa være falden hen 
til sidst, men vaagner ved et vældigt Rabalder. En 
har smidt en Blikkande paa Gulvet og raabt: Prost 
Nyjaar! Mon Klokken er 12? Jo, udefra høres 
Klokkerne ringe. Hvad mon det Aar bærer i sit 

Skød? 
Man prøver paa at sove igen. Ti Minutter før 3 

Hammer Buelamperne op: Aufstehen! Faa Minutter 
efter: Antreten, zum Bettenabgeben! De forskellige 
Korporalskabsførere samler hver deres Folk i den 
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største Hurlumhej. Der hentes Kaffe, første Gang 
i det nye Kogekar. 

Kl. 5 marcherer vi af med fuld Oppakning i den 
mørke Nat. Den friske Luft er en Vederkvægelse. 
Et andet Sted i Byen faar vi varm Mad, Byggryns-
suppe med lidt Bønner og Roer og nogle Kødtrævler. 
Trods Tidspunktet smager det mig godt. Ny Opstil
ling, Ventetid — en prøjsisk Soldat skal jo tilbringe 
sit halve Liv med at vente —, Afhentning af Brød 
og Flæsk og Jernportion, een Ting ad Gangen, til 
Slut Lønnings&ppel. I en Fart maa alle de nye Ting 
stuves bort i de fyldte Gemmer. Det store Rugbrød 
maa dingle ved Tornysterremmen. 

Saa stilles der endelig til Afmarche. En Del 
paarørende er i Mellemtiden mødte. Med Musik i 
Spidsen svinger vi ned ad Gaden; men et Vagthold 
Soldater med Geværer — v i har ingen Vaaben — 
indeslutter os paa begge Sider. Halvtpaaklædte Men
nesker viser sig ved Vinduerne. Skønt »Fangevog
terne« genner dem tilbage, trænger de paarørende 
igennem Kæden. Min lille »Formands« Kone og 
Børn mylrer omkring ham og vil hjælpe ham at bære 
Pakkerne, tage ham i Haanden, give ham et Kys 
osv. Idelig sakker han agterud; og jeg, der selv aser 
tungt med den uvante Byrde, som klemmer Brystet 
fladt og snærer Skuldrene ind, halvt smiler ad denne 
Kærlighed og halvt ønsker den Pokker i Vold, des 
formedelst min Bagmand tramper mig i Hælene. 
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Paa Altona Hovedbanegaard pakkes vi ind i et 
langt Tog, fem Mand i en af de ældre tredje Klasses 
Hjørnekupeer med Toilette. Jeg har erobret en 
Vinduesplads! 

Omsider henad Nitiden ruller Toget af Sted, mens 
der viftes og vinkes. — Hamborg, Büchen, Hagenow! 
Jeg sidder sammen med nogle ret hyggelige Ham
borgere — det har været umuligt at komme sammen 
med de dansktalende i Transporten. Vi spiser Kom
misbrød og Flæsk, og i Lommen sidder Mavepulveret 
ubrugt, og Drengen i Manden venter nysgerrigt paa 
det nye, som nu er under Opsejling. 

III. 

IND I DEN RUSSISKE VINTER. 

(Dagbog.) 

2. Januar 1917. 

Transporttog giver sig god Tid. I Aftes kørte 
vi paa Ringbanelinjen norden om B e r 1 i n. Saa 
begyndte Natten. 

Vi nøjes med at hale de store Støvler af og tage 
det ene Tæppe ud af Tornystret. Jeg ligger paa 
Trekvartbænken sammen med en anden Mand, Ho

vedet hver sin Vej og Tæppet over. Først blunder 
vi, saa vækkes vi af Skraal fra Nabokupeen, hvor 
man havde arrangeret sig kunstfærdigt og hvor alle 
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er tumlede imellem hverandre og tilsyneladende 
ikke har deres Knogler nummereret. 

Længe ligger jeg vaagen med værkende Ryg og 

blunder saa en Stund, til Kl. 4. 
En Times Tid efter holder Toget. »Aufstehen!« 

Lidt efter Hornsignal til at forlade Toget. Søvn
drukne og uvaskede faar vi Støvlerne paa og dum
per ud i Regn og Mørke. Nu ser vi først, hvor væl
digt vort Tog er blevet alt imens. En bred, felt-
graa Strøm af Armering, Artilleri og Infanteri ar
b e j d e r  s i g  f r e m  F o d  f o r  F o d .  V i  e r  p a a  K r e u z  
Station. Igen sammenkogt Mad i Steden for Kaffe. 
I et Skur Vaskelejlighed, Aftørring i et Lommetør
klæde og senere Haaret børstet i den bælgmørke 

Kupé — Lyset strejker i hele Vognen. 
Mens vi kører videre øst paa, bryder Dagen frem 

graa og tung og glinsende af Væde. Regnen trommer 

paa Vogn taget. 

3. Januar 1917. 

Faa tredje Dag i Toget. Øjnene har en Tilbøje
lighed til at falde i naar som helst. En ubehagelig 
Fornemmelse af Uvaskethed og Uredthed. Ellers 
gaar det over Forventning. Som en stakkels felt-
graa, der skal i Krig, føler jeg mig slet ikke, snarere 

som en, der skal ud for at opleve noget. 
I Gaar Middags daarlig Kaalrabisuppe i Brom

berg. Saa skydes vi hen paa et Sidespor og staar 
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der til 8 Aften. Vor lille Oliepraas gaar ud. Om
sider kommer der Varme i Kupeen, og alle andre 
falder i Søvn. Jeg holder mig vaagen for at kunne 
sove om Natten. I det svage Lysskær fra Jernbane
terrænet ser jeg Lidelsesfællerne lænet imod hinan
den, halvt liggende, halvt siddende, nogle med aaben 
Mund, en med et gustent Skær. Som et Glimt farer , 
Tanken om en Slagmark med døde Soldater igennem 

mit Hoved. 
Vældige Forberedelser for at faa mere Plads til 

Natten; men Resultatet er, at een Mand bliver fuld 
kommen tilovers ved det. Hvor han har været henne 
i Nat, veed jeg ikke. Støvlerne af, Trøjen under 
Hovedet, et Tæppe over, og jeg sover som en Børsten
binder paa min haarde Bænk, lige til vi purres ud. 
Vildt Roderi i Mørket. Næsten som om det lød: Frelse 
sig, hvo kan! roder enhver efter sine vigtigste Klæd

ningsstykker og styrter ud af Toget. Spændende 

hver Dag, hvor vi er henne. 
Snedækket Jord, mild Frost, lidt glat imellem 

Sporene. — S o 1 d a u! lyder det fra Mund til Mund. 
Her har altsaa været Krig allerede; men der er 
mørkt, og Dagen begynder med varme Ærter, spiste 
ude i en frisk Vintermorgen. Saa et Stykke Pølse i 
Haanden, Kaffe fyldt i Feltflasken og lidt i Mad
karret til at skylle det med, Gaffelskeen renset med 
Sne og tilbage i Toget — Vaskelejlighed er der ikke, 

kun lidt Sne til at tø Øjnene op med. 
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Dagen gryr tidligere herude. Vi kører igennem 
et snedækket Landskab med mange Naaletræer og 
med smukke Løvtræer langs Vejene. 

— Neidenburg, Willemburg! 

4. Januar 1917. 

Paa min Plads i Kupeens Nordvestkrog. Skyerne 
bliver mere spredte; der er Sol i Luften. Ude et 
lille Snelag, vide Sletter, engang imellem store Skove, 
nye Blokhuse ved Banen, Ruiner af større og mindre 
Bygninger, halvt underjordiske Dækninger, den 
første Kane — inden Døre Kammeraterne ved Kor
tene og ret hyggelig Stemning. Vi har nu vænnet 
os til Kupélivet og har det næsten rarere end i vort 
sidste Kvarter. Men slemt ser vi ud med store 
Skægstubbe, uvaskede fra i Forgaars — jeg vaskede 
rnig dog en Smule i lidt Te i Morges —, i Halv
mørket om Eftermiddagen som Kulsvierskikkelser. 

I Willemburg er vi bøjet af fra den østprøjsiske 
Linje ind i Russisk-Polen. Smalle, rundt pløjede 
polske Agre, tomme eller brændte russiske Huse, 
hvoraf kun Skorstenspiberne er tilbage. I O s t r o-
1 e n k a en Spaseretur igennem en Ruingade, haard-
frossen Jord. 

Mens Skumringen lister frem, stirrer vi ud over 
endeløse Vidder, Skov og Pur og Sletter, tilsyne
ladende udyrkede og øde. Men Vinduerne fryser 
efterhaanden. Kupeen har været kold hele Dagen. 
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Mens det er lyst, spiller nogle Kort. I Mørkningen 
gaar et Par Timer med Sang, Mundharpemusik, For
tællinger. En forhenværende Opvarter og Her
skabstjener fortæller slibrige Historier af sine Op
levelser. En raaber ind i Nabokupeen: 

— Hermann, magst du noch leb?n? 
— Nä! 
— Denn häng di op! 

— Ja, dat sieht man so bummelich ut! 
Ved Nitiden i Aftes kørte vi ind paa et endeløst 

J e r n b a n e t e r r æ n  —  B i a l y s t o k .  

7. Januar 1917. 

Skilt Hundreder af Mile fra Hjemmet ved Tid og 
Rum og Forhold, der er høje som Mure; men en 
Søndagsstund flyver Tanken hen over det alt sam
men til Byen derhjemme. 

Fra Bialystok den 4de over Mosty til Lid a. 
Rygtet fortæller, at Maalet nærmer sig. Ordren 
kommer til at pakke og holde sig rede. Endnu halv
tredje Times Jernbanetur øst paa. Kupeen er kold 
fra om Morgenen, og Ruderne dækkes af tykke Is
blomster. Holdt ved næstsidste Station paa tysk 
S i d e  —  J u r a t i s h k i .  

Ud i Snefog, Ventetid. Man veed ikke, hvor 
man skal gøre af os. Yi kan knap se en Haand for 
Øjnene og synes, vi er havnede i Vinterøde. Om
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sider Marche til nogle Barakker, ny lang Ventetid. 
Endelig Indkvartering i tomme Dækninger i Skoven. 

En halv Snes Mand i vor. Der er lavt til Loftet, 
koldt og mørkt. Lys maa man selv sørge for herude. 
Ved Hjælp af en Lommelygte finder jeg en Plads paa 
et Sengestillads. Der lugter af Svovl hernede, og et 
Baal i en lille muret Kamin i den ene Ende af Rum
met varmer ikke. Siddet paa Brandvagt ved Ka
minen ved Midnatstid, senere ikke sovet stort for 

Kulde. 

Den 5te en Køretur paa en smalsporet Feltbanes 
aabne Vogne en halvanden Times Tid. Bidende Syd
øst. Kussere i Færd med at skovle Sne. Halvanden 
Times Marche til Dovnary, en Landsby, der af Trop
perne er indrettet til Reserve og Hvil. Der er pyn
tet og uniformeret paa det hele og malet Paaskrift 

paa Husene. 

Nu fordeles vi efter Abc til forskellige Kom
pagnier, og jeg skilles baade fra mine gemytlige ham
borgske Rejsefæller og fra mine nordslesvigske 
Landsmænd. Kompagnierne ligger ret langt fra 

hinanden. 

Eter en ny Times Marche installeret ved 1. Kom

pagni 55. Armeringsbataillon i S h a s k i midt i 
Sumpegnene ved Lille Beresina, en Biflod til hjernen. 

Vi ligger i halvt underjordiske Dækninger til 50 
Mand hver, Sengestilladser i to Etager til højre for 
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en Gang, der halvvejs spærres af to murede Ka
miner og et Par Sma'borde paa nedrammede Pæle i 
Lergulv, et Par smaabitte Vinduer. Det fugtige Ved 
paa Ildstederne fylder Rummet med Røg. Min Seng 
er Granstolper med Traadnet over; men Tornysteren 
er Hovedpude, og Teltlærredet knappes sammen til 
en Sæk og fyldes med Træuld. Paa dette Under
lag lægges Tæpperne som en Pose, jeg kryber halv-
paaklædt ind i, thi nede ved Gulvet gaar der trods 
Kaminerne isnende Træk, hver Gang Døren aabnes. 

Næste Morgen op Kl. 5 paa Arbejde. I den mørke 
Nat, mens Stjernerne funkler og Sneen knirker, tager 
vi Opstilling, og Tæerne begynder at fryse, inden 
Stabssergenten, den sirlige »Maks«, kommer dansende 
i sine fine Støvler, med Kappekraven op om Ørene, 
mønstrer os lidt haanligt og siger med snøvlende 
Røst: Korporalschaftsführer melden! 

Saa faar den ene efter den anden af disse sin 
Overhaling, Arbejdsredskaber hentes og fordeles, og 
vi marcherer ud i Kulden, medens Maks danser til
bage til sit Kvarter i et Bjælkehus og gasser sig dob
belt i sin varme Seng. Kompagniføreren viser sig 
aldrig om Morgenen og sjælden i Dagens Løb ved 

Arbejdet. 
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IV. 

MARCHE OG ARBEJDE. 
(Feltbrev.)*) 

S h a s h k i, først i Februar 1917. 

Stjernerne blegner paa Himlen, og den sløres i 
den første Graalysning. En Kolonne kappeklædte 
Skikkelser med Gasmasker i Baand over Skulderen 
arbejder sig tungt frem ad Vejen over Snemarkerne. 
Fnuggene begynder at falde, og snart hvirvler de 
tæt i Ansigtet paa de marcherende, der skridter vi
dere i Tavshed i samme tunge Marche. Hist og her 
lyser en Pibe eller en Cigar. 

En Time eller to gaar det videre paa den Maade. 
Der skydes Genveje, hvor kun to og to kan færdes 
ved Siden af hinanden, eller hvor hele Kolonnen maa 
drage fremover i Gaasegang som en endeløs Slange, 
der bugter sig svagt. 

Alt imens gryr det ad Dag. Himlen rødmer i 
Øst. Skovene tegner sig mørkt mod den hvide Slette. 
Der gøres Holdt paa et Samlingssted. Inddelingen 
sker, Redskaberne fordeles efter Arbejdets Art, og 
hvert Hold drager sin egen Vej. 

Arbejdet er meget forskelligt. En Skovkolonne, 

*) Feltbrevene er sendte til »Flensborg Avis«. — Med 
»Breve« menes Privatbreve. Stednavnene i Feltbrevene er 
indføjede bagefter; under Krigen var det forbudt at an
føre dem. 
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der laver Pæle og- Materiale til Broer og Beklæd
ning af Skyttegrave, maa regnes for en Behagelig
hed. Øksen og Saven gaar. Træerne falder Brag*i 
Brag for hurtigt at blive sønderskaarne. Stykkerne 
bæres til Samlingsstedet og bearbejdes. Der* tændes 
et Baal, og Arbejdstidens Højdepunkt er Frokost-
pa\ sen. Et lille Spid er hurtigt lavet, og hvor en 
Humpel tørt Kommisbrød, ristet over Baalet, smager 
efter flere Timers Arbejde i fri Luft og russisk Kulde, 
kan man hjemme knap forestille sig. Som oftest er 
der stille i Skoven; men en Dag, da Solen skinner og 
det er mildt ved stille Luft, kvidrer Mejserne, en hel 
Overraskelse herude, hvor alt andet Liv end det mi
litære synes uddød. 

Et andet Hold skovler maaske Sne. Et tredje 
skaffer tykt Tømmer til Dækninger, som er tungt at 
bære. Et fjerde arbejder helt foran i forreste Linje, 
et femte med Betonsten og hvad der ellers kan være. 

Kan man glemme Kulden, hvad der ikke er let, 
saa kan man ogsaa i nogle Øjeblikke glemme Krigen. 
Man har skiftet Bosted og Erhverv, er bleven Fri-
luftsarbejder. Men Himlen hvælver sig blaa, og Slet
ten strækker sig hvid, og de faa skarpe Smæld eller 
dumpe Drøn minder en maaske kun om en Skytte
fest derhjemme. Saa idyllisk er der selvfølgelig ikke 
altid. Kuglerne kræver ogsaa Ofre her, og hvem 
veed, naar 1917 for Alvor tager fat paa sine Annaler! 

Kulden — ja, den er det mest fremtrædende i 
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alles Bevidsthed. Den driver mere paa Arbejdet end 
nogen Befalingsmands Ord. Is aar temperaturen en 
Morgenstund daler til 31 Graders Kulde, rummer 
Tanken næsten kun det ene at klare sig mod den. 
Det hænder ogsaa, at færre Grader bliver føleligere 
ved en isnende Blæst, og at Fødderne ikke engang 
bliver varme paa Morgenmarchen. 

For hver Dag, der gaar, bliver det lysere om Mor
genen. Her saa langt mod Øst er vi i det hele læn
gere fremme. Forleden Morgen drog vi ind i et 
Eventyr. Paa Himlen glimrede Glansen af gryende 
Dag. Natten havde bragt stærk Rimfrost. Den 
store Slette laa som en størknet Sø. Men Skovbred
derne trindt omkring straalede i uforlignelig Skøn
hed. Hvor løjerligt det lyder, giver maaske et Jule-
glansbillede i de mest uvirkelige Krystalfarver den 
bedste Forestilling herom. Hvert Skovstykke var 
overgydt med Brillanter mod Morgenhimlen, saa her
ligt, saa man troede sig hensat i Feernes Land. 

Men slige Tanker har ikke Tid til at dvæle. 
Marche og Arbejde, Marche og Arbejde! Klokken 
slaar, Tiden gaar — men langsomt i Vinterkulden. 
Omsider kommer Kommandoen til at marchere af. 
Holdene samles, Redskaberne bringes i Hus. Tung 
og fast gaar Marchen den lange Vej tilbage, tilsyne
ladende langsomt; men der vindes alligevel hurtigt 
frem. Nu det sidste Skovfoælte, nu det skarpe Pust 
fra Sletten, et Stykke endnu, saa hænges den tunge 
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Kappe nede i Dækningen. Der hentes Mad (og man 
fryser mest de ti Minutter, man staar og venter 
uden Kappe paa), spises, vaskes Kogekar, hentes 
Brød osv. 

Endelig falder der lidt Ro over det hele. Var
men fra de murede Kaminer faar Øjnene til at 
glippe. Der er mørkt, kun Baalene og nogle Tælle
lys spreder et svagt Skær. Hvile og Mæthed lader 
ingen Længsler komme op. I to Rækker over hin
anden fylder Sengene Halvdelen af Dækningen. 
Megen Plads til at røre sig er der ikke. Sengen og 
Væggen over Hovedenden er det eneste Gemmested 
for Ejendele. Ejermændene kravler ud og ind. 

Svag Summen af Passiar lyder fra den ene Ende 
til den anden. I de smaa Lyskredse skimtes svagt 
nogle skæggede Ansigter. Et helt Rembrandt'sk 
Billede. Det hænder, at en Mundharmonikas melan
kolske Toner lyder fra en Krog. Andre Forlystel
ser er der ikke. Støvler og Tøj maa i Orden. Der 
skal vaskes og sys lidt. Øjnene er ved at falde i. 
Klokken ni er alle til Køjs. Det gælder om at vaagne 
tidlig til en anstrengende Dag. 

KRIG ? 

(Breve.) 4 Februar 1917. 

Arbejder nu paa en Dækning til en Brigadegene
ral. Der bliver to smaa bitte Rum med metertykt 
Loft og lige saa tykke Mure af Cementsten og Jern 
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med Jord uden om. Alene denne lille Indretning, 
som næppe tages i Brug nogen Sinde, koster en 

40,000 Mark. 
Vi arbejder i Regelen imellem forreste Grav og 

Artilleristillingerne; men der er som oftest fraset 
nogen Kanontorden paa Afstand saa roligt her. 
saa man i visse Øjeblikke fristes til at tro, at det hele 
er Komedie. Hvis Russerne ikke havde Brug for 
deres Kanoner andensteds, kunde de dog ikke alene 

naa vort Arbejdssted, men ogsaa vort Bosted. 

5. Februar 1917. 

I Morges før Afmarchen lod Stabssergenten os 

slutte Kreds: I Aftes kom der en Gnistdepeche, selv
følgelig ingen glædelig Nyhed. Amerika har er

klæret os Krigl 
Hvor det livede op, og ikke mig alene! Folkene 

taler ellers kun om Mad og Kulde. Nu var der noget 
at snakke om. Jeg er glad ved Undervandsbaads-
krigen og Amerika. Før vi naar igennem det hele, 
faar vi ikke Fred. Venter Tyskerne sig noget af 
Undervandsbaadskrigen, vel, saa maa de prøve den 

først! 
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y. 

NYE KAMMERATER. 
(Feltbrev.) 

S h a s h k i ,  f ø r s t  i  M a r t s  1 9 1 7 .  

Paa Hjemvejen mærkes Dagens Anstrengelser, 
og hænder det, at man lige før Maalet skal bøje af 
fra Vejen ud i den dybe Sne for endnu at hente nogle 
Træstammer i Skoven, inden den sildige Middags 
mad er fortjent, saa kan der tænkes gladere Over
raskelser. 

Men for Resten er det meget forskelligt, hvor
ledes Folk klarer sig. Jeg mærker nogen Træthed; 
men mit Blik falder paa vor lille Afdelings Fører, 
bred og kraftig, en smuk Skikkelse, vel kun Arme-
ringssoldat af Hensyn til manglende Synsevne. Han 
gaar med en svagt vuggende Gang, let og spænd
stigt i sine tunge 'Støvler, og Trætheden er glemt. 

Forleden gik jeg bag en anden Kammerat. Lille 
og krumrygget, med sine 40 Aar mærket af mange 
Aars Slid og Slæb. Ogsaa her ved Arbejdet en tro
fast Slider. Andre tramper omkring i Kulden og 
ynker sig selv; han kender ikke at lade iSav eller 
Økse eller Skovl hvile. Hvad han sættes til, det ud
retter han troligt, til han kaldes derfra igen. Kun 
een Ordre kan han ikke lystre: Op med Hovedet, lad 
være med at stirre Hul i Jorden! 

Vi har endnu en Slider, men en fuldkommen 
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Modsætning til den første. Han er tyk og velnæret, 
og Hovedet sidder bredt og fast paa en Tyrehals. 
Hans Røst gjalder over det hele med det Østprøjsi-
skes syngende, for Slesvigere og Nordtyskere mær
kelige Tonefald. De efterligner til Tider hans Røst. 

— Naa nu—u—! lyder det saa fra den ene Ende 

af Dækningen til den anden med hans Tonefald. Ude 
ved Arbejdet lægger han sig i Selen, og hjemme i 
Lejren har han altid travlt. Han er Underofficers-
oppasser, henter Mad og Kaffe til dem, børster 
Støvler osv. Altid er han i Spidsen, naar vi staar 
nde i Vinterdagen og venter paa Mad. Tit falder der 
noget ekstra af til ham; at han ikke sulter, er let at 
se. Halvt misundt og halvt gjort Løjer med tramper 

han uforstyrret sin Vej. 
En ihelt anden Skikkelse har jeg set de sidste 

Formiddage. En Overgang var jeg igen ude i 'Sko
ven med Armering og Pionerer. Den høje, smal
skuldrede Pioner i sin medtagne Kappe havde lavet 
Baal og sad lige til Frokost og varmede sig, stir
rende ind i Ilden, mens vi. arbejdede med at fælde 
Træer og bære Stykkerne ud. Som en Indianer
høvding, uden at røre sig og uden at ænse Omverde
nen. Man mindedes om sine Drengeaars Læsning. 
Det hændte dog, at en Bemærkning fik ham ud af 
sin Reserve, og han kunde saa komme med nogle 
Ord saa klare og skarpe, saa afgørende, saa Smaa-
snakken frem og tilbage forstummede. Efter Fro-



kostpavsen Hyttede han sig og gav sig til at kløve 
de savede Ender. Øksen lynede gennem Luften, og 
i kort Tid havde han kløvet et vældigt Bjerg Fyrre-

brænde, for det meste i Tavshed. 
I Grunden er hver eneste en Original. Det er 

ingen unge Mennesker — skønt man, skilt fra Hjem
stavn, Familie og Kald, til Tider kan føle sig som 
Læredreng —, men fyrretyveaarige for største De
len, allerede mærkede af deres hidtilværende Liv 

med uudsletteligt Stempel. — 
Hver Morgen, før Lyset tændtes, krøb han ud 

af sin 'Seng, næsten fuldt paaklædt, med Ørevarmer 
paa, og vimsede rundt i Mørket som en af de under
jordiske. Hans Sprog — nede fra Rhinpfalz — var 
vanskeligt at forstaa for de fleste af os andre, og 
than talte altid og spurgte- altid, kunde holde smaa 
Foredrag om dette og hint og røbede tit fornuftige 
Anskuelser. Af Birkestænger havde han tømret sig 
en særlig, højereliggende Køje, og ved Fællesbordet 
havde han i en Krog lavet sig en særlig Plads med 
et lille Skab, og der kunde han findes i hele Fri
tiden. 'Havde en anden sat sig der, snærrede han. 
Lidt skiftende beærede han andre med sit Yenskab. 
Om Aftenen bryggede han sig en Nattedrik, Te, Ka
kao, Suppe osv. og gav vedkommende et Bæger 
med. Han er Konditor i Civil og kunde om Aftenen, 
naar Lyset slukkedes, pirre og pine os med at be
skrive Sammensætningen af de fineste Ting — han 
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har været Hotelkonditor i Italien og Svejts. Men 
saa meget er vist, at skulde der slæbes tunge Stam
mer i Skoven, saa stod han sin Mand — stod, siger 
jeg, han er flyttet i Gaar. 

Det samme, om Kræfterne, gælder en anden lav
stammet, men fastbygget Fyr, P., en Kontormand 
som jeg. Men jeg stønner, naar jeg skal bære den 
uvante Byrde. I Begyndelsen kan man være For
tvivlelsen nær, naar man synes, man ikke kan mere 
og alligevel maa bide Tænderne sammen, fordi man 
ved at slippe vilde bringe alle Bærerne i Fare. Jeg 
beundrer de smaa Fyre, naar de, tilsyneladende let, 
slæber af med en tung Stamme til Samlingsstedet og 
saa paa den bagestes Ordre: Smid væk! lader den 
flyve gennem Luften. P. raaber sit: Smid væk! med 
en spinkel Ungpigerøst, det tit efterlignes af Kam
meraterne. Han har Æbleskivekinder og spillende 
Øjne, og der kan ikke siges eller gøres noget i hele 
Dækningen, uden at P. stikker sin Næse ind og 
spørger eller stirrer med ubetvingelig Nysgerrighed. 
Han har noget kvindagtigt i sit Væsen og har til
egnet sig ikke netop de bedste kvindelige Egen
skaber; men holdes han lidt i Ørene, er han ingen 
daarlig Kammerat. 

Saa er der de to meklenborgske Arbejdere, der 
for Aar tilbage er dragne til Hamborg, den ene tung 
og sindig, med en ret hvas, men morsom Tunge, den 
anden spidsnæset, altid belærende, hvad enten det 
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er Kortspil eller Støvlepudsning. Altid klager han 
over sin Mave; men den ene Dag om Ugen, da hans 
Korporalskab staar først i Rækken og efter at have 
faaet sin Portion kan slutte op bagfra og faa en halv 
Øseskefuld mere, spiser han alt, hvad han kan faa. 
Om Aftenen sidder han saa med udslukte Øjne og 
klager sig. — Hvorfor tier vor —? spørger de spotte
lystne, idet de giver ham Navn efter en Fugl, hvis 
mindre melodiske Røst høres tidlig og silde. 

Af en helt anden Verden er en hamborgsk Frisør, 
elskværdig og beleven, der arbejder med ude og 
slider i det hjemme, naar vi vilde finde det frygte
ligt, om vi ikke kunde hvile lidt. Og hans Nabo, 
Akademiker og ret intelligent, men stivbenet efter 
et Ulykkestilfælde — han skal engang have været 
nær ved at drukne og allerede have haft Stivkrampe. 
Nu gaar han som paa Stylter og taler grødet. Naar 
han bærer Sten eller Ved, ser det livsfarligt ud; men 
han slipper altid godt over de farlige Steder, selv 
om han slingrer som en Skude i oprørt Sø. 

Den ene har en Særhed, den anden en anden. 
Men alt i alt er der ret godt Samliv og Kammerat
skab. Lad mig endnu nævne vor kære D., en lidt 
indskrænket og meget trohjertet meklenborgsk Gods
arbejder. Naar den lille Frontavis er kommen, sid
der han og læser højt, mens alle andre læser deres 
eget Blad i Tavshed og smiler ad hans Iver. Kan 
han finde en Tilhører og for ham udbrede sine For
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klaringer af Verdensbegivenhederne, saa er ingen 
gladere end han. Men bedst kan vi dog lide, naar 
Haandharmonikaens Toner lyder fra hans Plads i 
den øverste Sengerække. De overdøver de tung
høres seksogtres henne i den anden Ende, og Valsene 
og Folkemelodierne minder om en Verden derhjemme, 
om en Tid før denne — langt borte bag Bytage og 
Floder og Aar, men aldrig ude af Sind. 

VI. 

ARMERINGEN FLYTTER. 

(Feltbrev.) 

S u b k o v i t s h i, sidst i Marts 1917. 

SKYTTEGRAVSARBE JDE I RUSSISK YINTER. 

Halvanden Times Marche er tilbagelagt. Vinden 
blæser skarpt fra Øst, og vi har i op mod 30 Graders 
Kulde lige kunnet holde Varmen. Nu hales Red
skaberne frem af den lille Dækning, og i Gaasegang 
gaar det ud paa en Snemark, hvor man kan synke 
i til over Knæene. 

Smaa Pæle i Sneen viser, hvor den nye Skytte
grav skal være. Først maa en Alen Sne skuffes bort 
i forsvarlig Bredde. Fødderne fryser eller værker, 
Hænderne er det rent galt med, Vinden bider i An
sigtet, saa man fristes til at opgive Ævred. Men i 
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Steden for arbejdes der hurtigere en Stund. Visne 
Græsstraa titter frem, Blodet ruller hastigere, Kulden 
træder mere i Baggrunden. 

To og to arbejder sammen. Allerede lyder Hak
kens Slag mod den frosne Jord, hvis øverste Lerlag 
er som Sten at hugge i. Hvem der ikke har Kræfter 
og Forstand paa Arbejdet, kan hugge i Timevis uden 
at komme videre. Hvem der har begge Dele og en 
god Spidshakke, faar hurtigt lavet et Hul ned gen
nem en halv Meters Frost, udvider det og kan snart 
bryde større Flager løs. Kammeraten kaster dem ud 
til Siden og tager fat med Spaden. Halvanden Meter 
bredt, halvanden Meter dybt skal de. Kulden er 
glemt. Den opkastede Jord begynder at yde Læ. 
Passiaren gaar. Endog Frokostpavsen tilbringes paa 
selve Stedet. Kommer Solen frem lidt, da saa meget 
des bedre. 

I Muldjorden vrimler der af Oldenborrelarver og 
fuldt udviklede Oldenborrer. Tages de med hjem i 
Varmen, vaagner de til Liv. Forleden brummede en 
hele Aftenen oppe under Loftet. 

Det værste er overstaaet, kun et Par Spadestik 
efter. Nu maa der holdes Hus. Arbejdstiden er 
uforanderlig, selv om det daglige Pensum er fuldført 
og der som her paa Grund af Frosten ikke kan tages 
fat paa noget nyt. Hvem der bliver alt for tidlig 
færdig, fryser snart igen, og naar alle klatrer op af 
Graven til Hjemmarchen, svider den skarpe Blæst 
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paa ny, Ørevarmeren kommer atter paa, og Kappen 
knappes med blaafrosne Fingre. — 

Sneen behersker det hele. Aldrig har jeg saa 
længe og saa aldeles haft den hvide Farve for Øjnene. 
Man vænnes til alt; kun kan det svimle lidt for en, 
naar Morgensolens Straaler brydes i nyfalden Sne 
som i tusind Diamanter, eller naar man i daarligt 
Føre i Række og Geled nødes til at se ned for sig 
hele Tiden for ikke at snuble. 

Sneen spiller ogsaa en Rolle i Krigsførelsen. 
Lytteposten derude i den forreste Grav bærer et 
hvidt Stykke Lærred snoet om sin Hue. Og et Par 
Gange har vi mødt en mærkelig Flok, Soldater i 
hvidt Tropetøj i sibirisk Kulde, med hvide Over-
træksbluser og Lærredsbenklæder, dertil de nye 
Staalhjelme, Haandgranater osv. — det er Stød
tropperne, der gaar i Spidsen ved Skyttegravs-
angrebene. De øver flittigt i Forvejen, og Armerin
gen laver hele Snestillinger til disse Øvelser. *) 

FYRRE OG BIRKE. 

Et Stykke fra Skovens Udkant, for sig selv paa 
Sletten, staar en Gruppe mægtige Fyrre. Med deres 
store Kroner, hvori hver Grens Naaleduske samler sig 

*) De højere Officerer tog i fir- og seksspændige Kaner 
ud for at se paa Forestillingen, og naar saa. Bjældeklangen 
fra deres flotte Forspand var døet hen igen paa de Veje, 
der førte tilbage fra Fronten, beordredes Stødtropperne ud 
til det rigtige Stormangreb. 
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til en tættere Masse, danner de et Billede af ejen
dommelig Skønhed. 

Noget længere ude følger høje Birke, en hel Allé, 
store, rige, levende Kroner. Men hvad er det? Stam
men er forkullet paa hele den ene Side, Barken er 
borte. Ilden har ædt sig helt ind i Træet. 

Hvor er vi i det hele taget? Ud til Siderne staar 
unge Frugttræer, delvis i snorlige Rækker. En anden 
Birkeallé gaar paa tværs af denne. En enkelt Pæl 
rager frem af den dybe Sne. Det er det hele. 

Her har der ligget en stor Landsby eller lille 
Købstad midt i en stor Frugthave, med Agermark 
omkring og Granskov som en Bræmme langt ude, 
prægtig om Foraaret i et Hav af Blomsterbægre. 
Alle Huse er jævnede med Jorden. Alle Ruiner er 
dækkede af den barmhjertige Sne. Næsten intet 
Spor minder om, hvorledes der i Fredens Tid har set 
ud i Borissovo. 

Men et Blik paa den forkullede Stamme derhenne, 
som bærer den store, smukke Birkekrone, lukker op 
for Tanken paa den hærgende Krig. 

Andre Steder i tæt bebyggede Egne kan man 
finde store Lader staa alene paa Marken — Beboelses
husene er forsvundne. Murrester af Stuehusets Fun
dament er hist og her midt i store Haver de sidste 
Levninger af Herresæder. Den eneste Beboelse, som 
er i Orden endnu, er Storkereden oppe i det store Træ. 
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I SKOVEN. 

Skovene er blevne fælt medtagne i Krigen. 
Mange ligner Kirkegaarde. Meget Træ bruges endnu 
til Dækninger og til Brændsel; men der er begyndt 
at komme nogen Orden i det. I de vigtigste Skove 
er der ansat Forstunderofficerer, og der niaa ikke mere 
hugges uden alt Hensyn til Skovens Fremtid. »Panje-
kompagnier« er begyndte at rydde op i de mange 
Kroner, som er blevne liggende, efter at Stammerne 
er hentede bort, i de mange fældede Træer, som er 
faldne uheldigt, er blevne liængende i andre Træ
kroner og roligt har faaet Lov at blive der. Enkelte 
Steder hænger de paa Kryds og tværs. Mænd, 
Kvinder og Drenge fra Landsbyen arbejder under en 

tysk Soldats Opsyn. 
I vort faste Kvarter gjaldt det om efter Søndags-

formiddags-Eksercitsen og Middagsmaden at hente 
Træ i Skoven og save og kløve til vor egen Ovns 

Ugeforbrug. 
Forleden Søndag var vi sent paa Vej. Der var 

faldet megen Sne de sidste Dage, og de store Fnug 
hvirvlede atter gennem Luften. En Blæst, der stadig 
blev stærkere, peb omkring Dækningerne. Vort Kor
poralskab fik fat i en stor Bredslæde og trak den til 

Skoven. 
Øksen var lagt ved Foden af en vældig Gran, som 

alene kunde give Brænde nok. Men i Læsiden stod 
andre Træer, et tæt paa hver Side. Granen skulde 
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falde mod Yinden. Alt som Saven gned sig Vej 
igennem den anselige Stamme, øgedes imidlertid 
Blæsten. Der lød en Bragen, Træet begyndte at 
falde, men til fejl Side og blev hængende. Hvert 
Stormkast ruskede i den store Krone; men Granen 

hang fast, og Sneen piskede ned. 
Lidt Betænkningstid og Selvkritik: Jeg sagde 

det nok! 
Saa tager et Par ligeglade Svende med Piben i 

Mundvigen fat. De staar lige bag den mægtige 
hængende Gran, til den Side, hvor den maa falde, 
og saver et af de Træer om, i hvis Krone den hænger. 
Taktfast gaar Saven frem og tilbage, da — et 
Spring til Siden —. Stammen splintrer, højt op, og 
begge Træer falder med et tordenlignende Brag. 

Saa er det stille igen, Yinden sukker, Sneen 
dækker Stubbene, et Par Kæmper færre i Skoven. 

Hurtigt er Stammerne parterede, de tunge Styk
ker fragtede ud paa Slæden. Med Yinden i Ansigtet, 
tungt aandende, men hurtigt skyder vi den tilbage. 
Sav og Økse arbejder. Saa kommer endelig den vel

fortjente Søndagsfred. 

To Timer efter at Vinden susede i Granens 

Krone derude, luer dens Ved i vor Ovn. 

PAA MARCHE. 

Armeringen er paa Marche, paa Flytning »felt-

marchemæssigt«. Paa Ryggen Tornysteren med 
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Indhold, Snørestøvler, to Uldtæpper, Teltlærred, 
Madkar, paa Brystet den mere private Bagage i en 
eller flere Kasser af Pap eller Træ. Det sner til at 
begynde med lige i Ansigtet. Senere klarer det op, 
og Sneen skinner. Vejen drejer, og Blæsten farer 
lige ind fra Siden. Den løse Frostsne fyger i hvide 
Skyer hen over Sletten og ind imellem Fligene paa 
de lange Kapper. Den ene Side af Ansigtet er varm, 
den anden kold. 

Tornysteren tynger, og hvad der er værre, Rem
mene gnaver paa Kravebenene, Skuldrene bliver 
omme og vil ikke mere. Hver lille Standsning bru
ges til at bøje sig ned og skyde Tornysteren lidt i 
Vejret paa Ryggen. 

Og Standsningerne bliver hyppige. Vejen er tæt 
tilsneet. De tunge Køkkenvogne kører foran og ma
ser sig fast i Sneen. Til sidst maa vi uden om dem 
og marchere op tre Mand i Række for at bane Vej. 
De, der gaar yderst i den løsere Sne, er ikke til at 
misunde. 

Dagen gaar med enkelte Hvil. Der er lysere 
Øjeblikke med Glemsel og bortilende Tanker. En 
Forfriskning i Lommen læsker og styrker en lille 
Stund. Men Timerne er lange. Anstrengelsen rider 
de uvante som en Mare. 

Knap er Kolonnen naaet ud af den ene lange 
Landsby, før den anden øjnes forude, hvide Fir
kanter løftede over det hvide Land paa mørkere Un-
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derlag. Men hvor skuffer Synet! Hvor der er langt! 
I Timevis vades der gennem Sneen, og løftes Blik
ket, saa vil Tagene slet ikke rykke nærmere. Umær
kelig langsomt sker det i alt Fald. Og naas saa det 
store Trækors med det lille Krucifiks ved det første 
Hus, saa er selve Bygaden lige saa endeløs lang, og 
det gaar ud igen paa den anden Side. 

Vejen bøjer, den bliver daarligere, mere ubanet. 
Atter en By langt forude. Rygtet vil vide, at det er 
Maalet; men det har allerede løjet et Par Gange. 
Saa længe maa der holdes ud i Fygevejret. Paa 
begge Sider af de Fodspor, hvori vi træder, er der 
kun dyb Sne, Blæst og Kulde, milevidt øde Slette. 

Men længere gaar det heller ikke! 
Hvor snegler Tiden sig hen, og hvor driller de 

Tage de trætte. 
Endelig svinges der ind i Bygaden, et Stykke ind 

i Byen. Holdt! Tornysteren af i Sneen, Korporal-

skabsførerne kaldes sammen. 
Vi liver lidt op og strækker os. Den sidste lille 

Bolche læsker Tungen. 
— Bagagen paa! Hus 47 og 49! siger vor Kor

poral. 
Altsaa Indkvartering lier! 

Gud ske Lov! 
Hvad gør det, at vi endnu skal til den anden 

Ende af den lange By — disse Landsbyer tæller 
50—100 Smaaejendomme, alle langs Bygaden. Be
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boelseshuset ud til Gaden, Laden langt agterude, et 
lille særlig solidt og pynteligt Kornskur ved Siden 
af Beboelseshuset eller paa den anden Side Gaden. 

Omsider naar vi vort Hus. Det ser pænt ud, 
stort, med faa, men venlige Vinduer i Bjælkemurene. 
Inden Døre minder det rigtignok mere om et Vaske
rum — sodet Bjælkeloft, snavsede Vægge, hullet 
Lergulv, i Krogen den store aabne Ovn, ellers intet 
andet end et Par tomme Sengesteder og et Bord og 
en Bænk, jo Helgenbillederne i Krogen ved Vindeut. 

Vi kaster vor Bagage og synker til Sæde. Op
livelsen svinder igen, efter at Glæden over det uvant 
rummelige Kvarter har pustet lidt til Gløderne. 
Trætheden melder sig dobbelt. Kroppen er som 
mørbanket. 

Langt om længe kommer der lidt Liv i de trætte. 
Et Leje maa laves til Rette ved det svindende Dags
lys. »Panje« har Halm, og hvert Leje afgrænses 
paa Gulvet med nogle Tømmerstokke. Nogle hel
dige faar Sengestederne, to og to. Der er vel frit 
for Udyr? Over Halmen bredes til sidst Teltlærred 
og Tæpper. Den flinke Kone har faaet Blus i Ovnen, 
spreder til sidst Gløderne og lukker Spjældet, hvor
efter Varmen vælder ud i Rummet sammen med 
lidt Os. 

Oppe under Loftet hænger et Oplag af lange 
Fyrrespaaner, der bruges som Lys. Et flakkende 
Skær kaster de ud i Rummet. Endnu er de nyan-
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komne ligesom kolde indvendig. Ryggen kan blive 
varm; men det er galt derinde. En Skaal varm 
Kaffe bøder lidt herpaa. Saa i Seng, segnefærdig. 

— Aa! 

Næste Morgen galer Hanen ligesom derhjemme 
p.ia Landet. De langhaarede tynde Grise løber om
kring i Byen som Hundene hos os. Men Sneen 
hvirvler ned trods Foraaret i Almanakken. 

VIL 
LANGT FRA MIT HJEM. 

Hen under røgsorte Bjælker flakker det søgende Øje. 
Hvor her er stille! En Slædes Meder knirker derude, 
Træernes Grene svajer for Yindvet i Krogen. 
Fnuggenes Dans er begyndt, som den endte i Gaar. 

Tidlig Kompagniet drog ud paa sin daglige Marohetur, 
Kammeraterne støjed' af Sted med et Farvel til den syge. 
Ene slider han Dagen i polske Landsbyfolks Stue; 
svøbt i sit Tæppe døser han paa sit Leje af Halm. 

Vinden suser derude i Birkenes Kroner; 
langvejs den fo'r hen over snedækte Vidder, 
nyt har den ikke at melde, ensformigt den nynner — 
Sletter og Skove, Skove og Sletter, klædte i Sne og i Is. 

* 

— Far, vil du komme 
med ind til Mor 
i Dagligstuen, 
til dækket Bord! — 

Du kan, du maa og skal! 4 ,}9 



Piben var sat til Side, 
Pennen var gaaet i Hvil, 
glade og stærke Tanker 
var fødte og satte i Stil. 

Nu staar hun der, det lille, 
guldlokkede Elsebarn, 
hun kigger skælmsk fra Siden 
og tryller mig i sit Garn. 

Hun putter sin Haand i min større 
— med Smilehul paa sin Kind — 
og trækker afsted med sit Bytte 
rask gennem Stuerne ind. 

Solstrejf forgylder Gardinet, 
blusser i Kande og Laag. 
Aa, hvor dufter den brune Drik! 
Hygge aander hver Krog. 

Drengene støjer dernede; 
vi har det helt for os selv. 
Tanker og Blikke mødes, 
tlyver fra Sjæl til Sjæl. 

Minder drages af deres Gem, 
Øjet faar blankere Skær. 
Hvor har vi haft det frisk og sundt! 
Det Liv var Indsatsen værd! 

Nu sidder hun ved Klaveret 
og tryller de Toner frem, 
der kalder paa Tanke og Vilje og Id, 
der maler vort Land og vort Hjem. 



En Sang om jublende Foraar, 
om Blomst og Bøg og Haab, — 
hvor vælder den frem med Klang og Kraft, 
et Brus af Sejrsraab! 

En Sang om Folkeminder, 
om svundne Slægters Tro, 
smyger sig ind om mit Hjerte 
og bygger til dit en Bro. 

Barnet er havnet paa mit Skød, 
lytter som Far i Kvæld 
til Mor, der lukker op for os 
det danske Tonevæld. 

Drømte jeg kun? Blunded' jeg da med vidtaabne Øjne? 
Her i Rusland du ligger paa Halm i røgsværtet Stue, 
hist i Krogen ved Ovnen vrimler det af Kakerlakker, 
snavsede Vægge du ser og Huller i lerstampet Gulv. 

Vinden synger som før sin ensomme Vise, 
Slette og Skov har den mødt — kun Sletter og Skove! 
Granen og Fyrren og Birken — kun Fyrre og Birke! 
Mennesker har den hørt med fremmed, haardtklingende Maal. 

Vindens Sus blandes en Tid med Drøn af Kanoner, 
det er Krig, glem det ej! Og derhenne er Fronten! 
Dag og Nat staar de paa Vagt og paa Spring i Graven derude, 
endeløs langt imod Nord og imod Syd til fjerneste Strand. 

Hen under røgsorte Bjælker flakker mit søgende Øje, 
til Vindvet i Krogen, hvor Jomfru Marie og Barnet 
pynter paa sodede Væg, hvor Træernes Grene 
bestandig svajer i Blæsten bag Vinduets Glar. 
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Fnuggenes Dans er hørt op, det lysner i Vejret. 
Solstrejf stjæler sig ind paa Skraa af den halvblinde llude, 
spiller paa Gulvet med Smil og Bud om en Verden, 
der endnu er bastet og bunden af Sne og af Is. 

VIII. 
PAA LAZARET. 

Mavesyg og daarlig kom Fyren til Rusland, og 
skønt Anstrengelserne straks var lige ved at tvinge 
ham i Knæ, kvikkede Friluftslivet ham hurtigt op. 
Naar man færdedes derude i Vinterskoven eller naar 
engang imellem paa Marchen en ukendt Spændstig
hed stak Hovedet frem, saa gav Læberne sig til at 

nynne. 
Men saa kom en midlertidig Flytning paa Grund 

af Stormangreb og i Forbindelse dermed en lang 
Marche i dyb Sne med fuld Oppakning. Dødtrætte 
faldt Øjnene i den Aften; men hen paa Natten fulgte 
Opkastninger, som fortsattes de følgende Dage, mens 
jeg laa syg i en sodet Bjælkestue. Da Kompagniet 
gik tilbage i sit gamle Kvarter, fik vi syge Lov til 
at tage et lille Stykke af Vejen med Feltbanetog. 

Jeg indlægges i Kompagniets Sygestue og sættes 
til at lægge Ild i det iskolde Rum, der først bliver 
varmt Dagen efter og saa er en Bagerovn i den ene 
og en Iska'lder i den anden Ende. En Uge gaar i en 
Døs, stadige Opkastninger, ogsaa efter Nydelsen af 
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tynd Melsuppe. Til sidst drikker jeg kun Te og 
kaster alligevel en Mængde blodig Slim op. Sani-
tetsunderofficeren tager sig en Bøf og spiller Kort 
og ofrer ikke ret mange Minutter paa at se til de 
syge. Af Kompagniets Kød tages de bedste Stykker 
fra, og i Mandskabets Mad er der efter Kogningen 

kun nogle Trævler at se. 
Endelig beordrer Stabslægen mig paa Lazaret; 

men jeg skal selv sørge for at komme derhen — det 
bliver I v j e, en lille Købstad noget øst for Lida. 

(Af Feltbreve.) 

HVILE. 
I v j e, Paasken 1917. 

En Søndag Morgen skinner Solen i Shashki, og 
Bække risler fra den smeltende 'Sne. Alle Vegne 
travle Hænder i Gang for at lave Afløb, saa ikke 
Dækningerne drukner. Af Sted med Proviantvognen, 
for det meste i Trav. I den ufjedrede Vogn vanker 
der vældige Knubs, saa det kører rundt i en. Heldig
vis er Turen ikke ret lang. Endnu en lille Marche 
med Oppakningen til Sygesamlingsstedet i Dovnary, 

hvorfra de syge fordeles til Lazaretterne. 
— De maa vente til i Morgen! 
Den lille Sygebarakke er ret lys og venlig; men 

der er varmt. Alle Klæder tages fra den ankom
mende for at »afluses«. Han beholder kun Ur og 
Kniv osv. i sin Hue og faar en anden Skjorte. Saa 
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kan han krybe i Seng. Der er tre Rækker Senge
kasser, to pynteligt opredte med hvide Lagener, til 
dem, der ikke kan flyttes videre — her ligger en 
Del haardt saarede fra en Kamp forleden — og i 
Midten en Række, »Gennemgangsstationen«, kun 
med et Par mørke Uldtæpper. 

Sjælden har en Dag slidt sig saa dræbende lang
somt hen. Naar der tilsyneladende er gaaet en Evig
hed og Uret siger, at det knap nok er et Kvarter, 
saa opgiver man at se paa Uret. Ganen klæber til 
Tungen. Helt skorter det ikke paa Afveksling. 
Lægen er meget omhyggelig og kommer ofte. Og 
midt i en stille Formiddagstime springer en Sanitets
soldat op. 

—Men Laden brænder jo! 

Han styrter ud. En anden samler alle Spande 
sammen og iler bagefter. Hvem der kan løfte sig op 
af de saarede, rapporterer fra Vinduerne. 

— Ja, der er Ild i Taget! 
— Hvad er der derinde? 

— Heste og Sanitetsvogne og Materiel. 
— Hvor langt er der herfra? 
— 40 Meter. 
— Er der Fare? 

— Aa, nu er der snart et helt Kompagni i Lag 
med Slukningsarbejdet. 

Knap en halv Time efter er Kaffe- og Madspan
dene skyllede og paa Plads igen. 
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Hen paa Eftermiddagen kommer de ind med en 
Soldat paa Sygebaare. Han vikles ud af sin Kappe 
og lægges i Sengen ved Siden af min. Begge Hæn
der i kuglerunde Bind som Bokserhandsker. 

— Han har fingereret med et Tændrør ude i 
Skyttegraven, melder en Ledsager. Tre Fingre borte 
paa den ene Haand, et Stykke af en Finger paa den 

anden Haand. 
Der sømmes Lægter fast til Sengen, og Armene 

bindes op for at mindske Blødningen. En Blodplet 
ses paa den ene Haands Bind og afmærkes med 
Blaakridt. Hvis den ikke bliver meget større, vil 
man helst ikke skifte Bindet, som kun er et Tar 

Timer gammelt. 
En 'Sanitetssoldat sætter sig hen til den tilskade

komne, lader ham bide af en stor Rundtenom Marme
ladebrød og holder ind imellem et Bæger med Kaffe 
til hans Læber. Manden lader sig made som et Barn 
og er tilfreds. Senere vaander han sig. Han faar 
en Indsprøjtning, og Øjnene falder i. — 

Den lange Nat er gaaet. I Døsen har jeg set 
Lægen give en af de haardest saarede en ny For
binding paa og kort og bestemt forlange de Ting, 
Hjælperen skal række ham i en lang Metaltang. 

Pludselig Ordre til Paaklædning. Halvsvimmel 
ud i det frie og ind i en lille Sanitetsvogn paa Felt-
banen. Tornysteren bringes bagefter. Først med 
Heste, senere med en lille og til sidst med en større 



Maskine for gaar det af Sted. Grøfterne langs Ba
nen staar fulde af Vand1. Hist og her dukker Agre
nes høje Midterryg op af Sneen. Men vældige Sne
masser er der endnu. Vi holder ved en Station. 

— Lærken synger! siger min Nabo. 
Lærken ! 

I oget krydser et andet. Tilbagevendende orlovs-
rejsende sidder oppe paa Godsvognenes Ladning. 

— Er Sneen borte i Tyskland? 

— Ja, en Snes Mil herfra hører den op allerede. 
— Er der meget at spise? 
— Nej. 

Men alligevel har enhver af dem sine Pakker 
med, og de fleste sidder og spiser af de gode Ting 
hjemmefra. 

Lidt nervepirrende skorter det heller ikke paa. 
De forreste Hjul af vor Vogn springer ud af Skin
nerne, mens Toget er i fuld Fart. Døre springer op, 
en Sygebaare løsner sig og ruller frem og tilbage, 
Kakkelovnen truer med at vælte og sætte Ild i det 
hele. Ledsageren fløjter og raaber, Soldater paa 
Godsvognene giver Raabet videre. Endelig standsos 
der. Hurtigt er Vognen bragt paa ret Køl igen. 

En Times Ventetid i Nefetki-Lazarettets Indskriv-
ningskontor. Mad til dem, der ønsker det. Jeg skyl
ler Munden med Te. 

Sanitetskøretøjet ruller frem, med fire Heste for. 
Vi faar en varm Pels uden paa Kappen, Filtsko 
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uden paa Støvlerne og pakkes ind i Vognen, der luk
kes med Teltlærred. Tornystrene anbringes uden-
paa. Bag Vognen gaar nogle syge, der er »marche 
dygtige«. 

Vi tager fat paa de 12 Kilometer. 

Tolv Kilometer! Dengang Cyklen var min dag
lige Følgesvend og rullede saa let og legende hen ad 
de glatte Landeveje derhjemme — tolv Kilometer 
— rigelig en halv Time. Her, fire Heste for, en god, 
temmelig let, fjedrende Vogn — tre Timer taltes 
der om! 

Det tog længere Tid. Alendyb smeltende Sne 
paa Vejen, somme Steder Søer. Hjul og Hove synker 
til Tider igennem. Snart kommer de første Stands
ninger. De bliver hyppigere, til sidst for hver halve 
Snes Meter. Det ser helt haabløst ud. Saa, som det 
tegner værst, gaar det igen en Stund, indtil Stands
ningerne tager fat paa ny. 

Inde i Vognen døses der, Vognen fjedrer godt; 
men snart hælder den truende til den ene, snart til 
den anden Side. En enkelt Gang krænger den helt 
over. En nervøs Rejsefælle venter hvert Øjeblik at 
vælte. Os andre er det fuldkommen ligegyldigt. 

Endelig hen paa Eftermiddagen ruller Hjulene 
ind over knudrede Brosten; endnu en lang Tur, saa 
holder den paa Torvet i Ivje. 

I Indskrivningskontoret er der varmt og travlt. 
Omsider er Papirerne færdige. 
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— Anden Station, over Torvet! 
Tornysteren maa paa Ryggen en Gang endnu. — 

Derovre det store røde Hus. 
Lidt Ventetid igen. Afklædning, Badning. En 

ny Skjorte paa, et Tæppe om, op ad en lille Trappe, 
ind i en Sal med en Summen af 'Stemmer og op i en 
hvid Feltseng med en blod Madras. 

_ Aa ! 

En stor Synagogesal er her taget i Brug, ny, 
med lyse Vægge, lysebrunt tavlet Loft, en Tribune i 
Midten, vel til Menighedens Ældste, en Mængde 
store rundbuede Vinduer, og langs den ene Side højt 
oppe et Galleri med runde Buer, afgrænsende en mere 
lavloftet Sal, som siges at være forbeholdt Kvinderne. 

Ved Sekstiden om Morgenen begynder der at 
blive Røre. De ikke-sengeliggende henter et Par 
Spande Vand, og de syge gør Toilette i Krogen, 
5 Haandklæder til 40 Mand. Kun de haardest an
grebne faar et Vaskefad hen til Sengen. Sengene 
redes, Hovedenden skrues lidt i Vejret, og imens er 
der allerede bragt et Par dampende Kaffespande ind. 

Et Sted, hvor Dagen slider sig saa ensformigt 
hen som paa Lazaret, især i Felten, hvor der ingen 
Besøg kan ventes, bliver Maaltiderne af sig selv en 
Begivenhed for dem, der kan spise, og de er Mærke
pælene i Dagens Kredsløb for os alle. Maden er for
skellig efter Sygdommen; men Spisesedlen er selv 
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følgelig efterhaanden bleven enklere. Hvem der har 
strengeste Diæt, faar til at begynde med ingenting om 
Morgenen, senere lidt Hvedebrød, skiftevis med Mar
melade og Smør. Alle de andre faar fire Gange om 
Dagen en tyk Rundtenom Rugbrød med Marmelade 
eller Pølse, en enkelt Gang Smør, og Kaffe eller Te. 

Knap er Morgenmaden fortæret, før Temperatur 
og Puls maales. Der fejes og luftes ud, og Tiden 
gaar hurtigt, indtil Underlægen begynder sin Runde 
ved Nitiden. Noget efter kommer Assistenslægen, 
og begge standser ved enhver af de syge og træf
fer deres Anordninger. Imens kommer Mellemmaden, 
til Diætfolkene Grubbevælling. Ved Titiden gaar 
Lægerne, der gives Omslag, elektriseres osv. Posten 
kommer, og en Soldat raaber alle lykkelige Modtagere 
af Breve og Pakker op, mens de syge lytter i deres 
Senge, og for Resten er der Ro indtil Middag til Læs
ning, Brevskrivning osv. Hvert Øjeblik fyldes der 
Breve i den aabne Cigarkasse, der bruges som Brev
kasse. Ingensteds er der jo bedre Lejlighed til at 
skrive Breve end her. 

Klokken 12 kommer Madspandene, til de fleste 
ikke mavesyge den sædvanlige Soldaterkost, som 
Diætmad igen Vælling, til enkelte alvorligt syge sær
lig Mad. I nogen Tid bliver der saa stille. Der døses 
eller blundes. Morgenens Friskhed er borte, Efter
middagen bliver sædvanlig mere ensformig. Ved 
Tretiden Kaffe, senere ny Temperatur-Maaling, ny 
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Lægevisit, Lysene tændes, Klokken 6 Aftensmad. 
Henad 9 reder de syge eller Personalet Sengene til 
Natten, Lysene slukkes paa den ene Lampe nær ved 
den vagthavendes Plads. 

Og for Resten ingen anden Afveksling end den 
daglige Fragang om Morgenen og Tilgang, mest om 
Eftermiddagen. I Skjorte og med et Tæppe om duk
ker de nye op i Døren og faar anvist deres Seng. 

Tiden gaar ret langsomt paa Lazaret; men for 
dem, der trænger til at hvile ud og samle Kræfter, 
er der rart. 

Der er megen Tid til at t æ n k e. Tankerne 
gaar tilbage over Liv og Virke før Krigen, og de 
flyver ud i den uvisse Fremtid. Men det kan ikke 
være andet for ethvert Land og Folk saavel som for 
det enkelte Menneske, derhjemme, i Skyttegravene 
eller paa Lazaret, at saa længe Livsmodet ikke er 
kuet, saa længe lever ogsaa Haabet og lever Viljen 
til at tage fat igen enhver paa sin Post, i sin Gerning, 
uden Hensyn til, hvad der er slaaet i Stykker. 

Fra Sygelejet er der ikke noget at se af Om
verdenen. Kun om Solen skinner eller Himlen er 
blygraa som i denne Paaske, kan ingen tage fejl af. 

Men Tanken iler over Flode og Sletter. 

TONER. . , .. 
I v j e, 19. April 1917. 

Livet glider stille hen herinde. Af Vaaren har 
vi kun Solen derude. Sædvanlig er jeg meget tidlig 
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vaagen. Øjene glider op — mellem fire og fem efter 
den nye Tid. Paa Væggen ved Siden af min Seng 
spiller et rødligt Lys. Jeg vender mig om. Vin
duerne paa Nordøstsiden flammer i den opgaaende 
Sols Straaler. Nogle Skystrimler er badede i fly
dende Guld. Senere sløres Himlen. Dagen gaar sin 
Gang, langsomt, Time efter Time — indtil ved Syv
tiden Aftensolen vinker et rødmende Farvel i Vin
duerne lige over for mig. Pludselig er den borte, 

Skyggerne lister frem af Krogene. 
Den ene Dag gaar stille som den anden. Udefra 

høres kun en sjælden Gang Vognrumlen og maaske 
hver anden Dag højlydt Sang fra en jødisk Jorde
færd. En Eftermiddag lyder der Bulder og Drøn 
derude, noget anderledes' end naar vi en enkelt Gang 
hører det svære Skyts fra Fronten. Lidt efter bliver 
det halvmørkt. Lynene flammer — den første For-

aarstorden. 
Og imens slaar Lynet ned herinde. 
Misforstaa mig ikke, kun Lazaret-Lynet, om jeg 

saa maa sige. Min Sengenabo, med hvem jeg i fjor
ten Dage har været fælles om den lille Træbuk mel
lem Sengene til Bæger, Ur og de nødvendigste Ejen
dele, og hvem jeg er bleven godt kendt og Kamme
rat med i mangen Mørkningspassiar, skal bort i Mor
gen tidlig. Han har hentet sig revmatiske Smerter 
i Skyttegraven. Hver anden Dag syntes han, at han 
var rask igen og Karl for sin Hat. Hver anden Dag 
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var det galt paa ny i Ryggen og Benene, og han 
fandt det hele ørkesløst. Men ind imellem smilede 
han elskværdigt af sig selv. — Lidt efter hører jeg, 
at ogsaa de to eneste Bekendte fra før, et Par Nord
slesvigere fra andre Lazaretafdelinger i Byen, som 
har besøgt mig engang imellem, skal bort i Morgen. 
De tre nærmeste nye Venner paa een Gang. 

Om Morgenen har de bortdragende travlt med at, 
faa Tøj og Tornyster udleveret, Ting indpakket osv. 
De gaar fra og til nogle Gange. Lazaret-Dragten 
er afløst af Uniformen. Alle i feltgraat, men dog 
lidt forskellige paa Hue og Krave og Fodtøj. Som 
syge var de alle ens. Nu skilles de: Artilleri og In
fanteri, Kavaleri og Armering. I Uniform og Støvler 
ser de alle kraftigere og mere firskaarne ud end før; 
kun Ansigterne er noget blege endnu. Omsider en 
hastig Afsked. 

— Paa Gensyn! 

Døren falder i. Man ses som oftest aldrig mere. 

I Gaar var det en Festdag. Feltpræsten kiggede 
ind ved Middagstid og bebudede en lille Koncert. Et 
Klaver blev rullet ind. i Salen. 

Eftermiddags-Lægevisitten varede usædvanlig 
længe. Feltpræsten kom imens og gik igen. Der 
blev tappet Væske ud af en sygs Bryst. Til at be
gynde med vaandede han sig, mens Lægen talte be
roligende; senere laa han stille. Omsider var Lægen 
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naaet rundt og forlod Salen. Feltpræsten kom ind 
og satte sig ved Klaveret, en anden militær stemte 
sin Violin. 

En indsmigrende Melodi af Rubinstein, en herlig 
lille Menuet af Beethoven. 

Noget forunderligt rører sig i Brystet. I Maaneder 
og Aar har de fleste ikke hørt disse legende, lette 
Toner. Hvor meget tungt og graat og haardt skiller 
dem fra den Tid. Enkelte faar Taarer i Øjnene, andre 
slaar fornøjede Takt med Taaspidsen, atter andre 

ligger udeltagende. 
Griegs Brudefærd fra Hardanger toner nu der-

hennefra — fjernere og fjernere. 
En Sal derhjemme. Lysstraalerne brydes i Kro

nernes Krystal og spiller i alle Regnbuens Farver. 
En Forsamling i Festdragt. Et Orkester af mange 
Instrumenter spiller den samme Melodi og andre. 
Bagefter ryddes Salen, og de lysklædte unge Pigers 
hvide Sko flyver hen over det bonede fjedrende 

Gulv. 
De sidste Toner er døde hen. Hvor har mine 

Tanker været? Slutningsnumret er slet ikke naaet 

til min Bevidsthed. 
Feltpræsten lukker Klaveret. Han og Violinisten 

siger Farvel. Lidt efter rulles Klaveret ud igen, Sen
gene bringes i den vante Orden, Uddelingen af Af
tensmaden begynder, Aftensolen kigger et Øjeblik 

ind, Skyggerne lister frem. 
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Igen en Dag gaaet til de andre, af Lazaret-Tiden, 
af Krigen — af Livet. 

LIV OG DØD. 
I v j e, 7. Maj 1917. 

Engang imellem holder Dødsengelen sit 
Indtog i Salen. Den døde svøbes i et Tæppe og 
bæres ud. 

Samtalen kommer langsomt i Gang igen; men 
inden Aftensolen har sagt det sidste Farvel, gaar 
Passiaren igen som før. Man taler om den syge, om 
Menneskets Forkrænkelighed, om hvor let dets Spor 
slettes ud, naar lige det sidste Aandepust er draget 
— til sidst glider man over til andre Emner. 

Og inden Nattehvilens Time slaar, lyder allerede, 
spinkelt og fint, Mandolinens Toner henne fra Krogen. 

Næsten for tit og længe nyder vi nu godt af den 
Mandolin. 

Med den øgede Tomhed var der blevet løjerlig 
dødt i Salen. De faa talte oven i Købet sagtere. Det 
var derfor en Befrielse, da Mandolinen lød første 
Gang. 

Og den har saa hjertelig lidt med Krig at bestille. 
Til Mandolinen hører en ung Sanitetsfeldwebel 

med daarlige Øjne. Han er medicinsk studerende. 
Tager han de mørke Briller af, saa har han det rene 
Barneansigt, runde Kinder, skægløs Hage, spillende 
muntre Øjne, en høj. klinger Latter, der næsten lyder 
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for ofte, ved den mindste eller slet ingen Anled
ning. 

Siden han har faaet hentet sin Mandolin og faaet 
lokket de første Toner frem, er de to uadskillelige. 
Han er aabenbart gaaet op i de nye smaa Trouba
dourers Kald, at vandre syngende og klimprende ud 
i den frie Natur. Han har med Liv og Lyst været 
»Vandrefugl«. 

Og nu sidder han paa sin Seng eller sin Bænk 
eller et Bord eller oppe i Vinduet og synger sagte 
kælne Kærlighedssange og muntre smaa Viser og 
akkompagnerer sig selv paa sit kære Instrument. 

Er det Krigstid og Nødstid? Krigen og Døden 
er langt borte. 

Enkelte begynder at skænde over den evige 
Klimpren. Mig lykkes det som oftest at glemme den, 
naar jeg er ked af den. — 

Nogle Dage har Vejret ogsaa tilladt en Tur ud i 
det frie. Meget er her ikke at se. Byen ligger paa 
en nøgen Slette med en mørk Fyrreskov langt ude. 
De graa Træhuse med de mosgroede Trætage og de 
bare Marker — alt sammen graat i graat. Lige bag 
vort Lazaret (den nye Synagoge) ligger den ældre 
Jødekirke, en stor Træbygning, umalet og ret med
tagen. I et lavere Sideskib er der Skole, og man 
mindes den tyske Talemaade om Støjen i en Jøde-
skole. Ud fra Vinduerne lyder en monoton, halvt 
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syngende Oprainsning. Hvert af Børnene læser for 
sig og synes at ville overdøve de andre. 

Hurtigt gaar jeg forbi. Der er bag Kirken en 
større, firkantet, fasttrampet Plet mellem de pløjede 
Marker, nogle Steder bar, men paa det største Stykke 
grønnes Græsset mere for hver Dag der gaar. Naale-
træerne er mørke, Løvtræerne er nøgne; her paa 
denne Plet ses de eneste Foraarstegn videnom. 

Og det er her paa Grænsen imellem russiske og 
polske Egne de samme Græsstraa som hjemme, og 
de samme Bladkranse, der bebuder frembrydende 
Blomster. Smaa Kløverblade vrimler op alle Vegne 
mellem Græsset, og derhenne blomstrer sandelig de 
smaa røde Nælder akkurat som hjemme ved Vej

kanten. 
Jeg er naaet over til Plankeværket paa den anden 

Side, der er groft og umalet som alt herude, og kig
ger ind imellem de brede Planker. En vældig, vissen 
Græsmark, begrænset af et tilsvarende Plankeværk, 
hist og her enlige Kampestene, mosgroede, halvt væl
tede — en polsk Købstads-Jødekirkegaard. 

Saa hellere kigge paa min grønne Plet og paa 
den blaa Himmel, dette vældige Hvælv med de dri
vende hvide Skyer, som er det samme alle Vegne 

paa denne Jord. 

* * 
* 
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Tankerne bliver andre, mens Kræfterne øges. 

Der er »noget i Luften, 
jeg veed ikke hvad«. 
Er det Solen og Vaaren 
som nu gør mig glad? 

Er det klarere Øjne, 
er det friskere Blod — 
efter Sygdom og Lede —, 
som skaber nvt Mod? 

Eller vidunderlig Hvile 
efter Maaneders Slid, 
der minder om Frihed, 
om selvvillet Id? — 

Vist lidt af Vaaren 
paa Mark og Vang, 
vist lidt af Blodets 
blidt daarende Sang, 

vist lidt af Længslen 
mod fordums Tid, 
mod Fredens Virke 
og Kappestrid; — 

men mere end det 
i Hjertets Slag 
jeg mener at kende 
helt grant hver Dag: 

Noget nyt bæres frem 
i denne Vaar, 

en Dirren, som Øret kun lige 
at gribe formaar, 
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en usynlig Bølge, 
en Tone, en Klang, 
der kan dø — eller svulme 
til sejrende Sang. 

Der er noget i Gære, 
som om Krig og Nød, 
Vaabnenes Gny 
og Mændenes Død, 

som om Aaringers 
grufulde Mareridt 
var i Færd med at vige 
Skridt for Skridt. 

DEN STORE MAND. 

(Brev.) 

I v j e ,  8 .  M a j  1 9 1 7 .  

I flere Dage har Lazaretbyen været een Forvent
ning — en stor Mand skulde komme og tilse Laza
retterne. Det var ikke hyggeligt, for nu fik Chef
lægen og andre, som ellers aldrig viste sig, travlt 
med at besøge os, og de syge maatte pudse Vinduer 

med Avispapir og gøre rent. 
Den store Dags Morgen holdes Gulvvask — det 

gælder om, at Gulvet bliver vaadt, Renhed er ikke 
paakrævet — og Sengeflytning. Alle de 50 Senge, 
hvoraf kun en Fjerdedel er optagne, staar opredte 
med skinnende hvide Lagener og Dynebetræk, delvis 
meget fint Lærred. Ved Totiden ruller saa et Avto-
mobil ind i Byen, og lidt efter kommer de Herrer — 
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General-Overlægen med Adjudant (en Stabslæge), 
Korpslægen og vor Cheflæge og Stabssergent. Vor 
Sygepasser er kommen i skinnende hvidt efter at have 
haft Rengøringsraseri lige til det sidste, en Stads, vi 
aldrig har kendt Mage til. Lige før var han meget 
respektstridigt kommen styrtende ind i Salen, hvor 
Assistenslægen ventede, med Raabet: Han kommer! 

De Herrer gaar langs Sengene. Den store Mand, 
med langt hængende Hindenburg-Overskæg, tilknap
pet, selvbevidst, henvender kun nogle Ord til en en
kelt og nøjes i øvrigt med Assistenslægens Forkla
ringer. Besøget varer maaske ti Minutter, saa smæk 
ker Døren i, og en Befrielsens Summen gaar igen 
nem den vaadgulvede, vinduesblinkende, hvidsen 

gede Sal. 

IX. 

PINSEMORGEN. 
(Feltbrev.) 

S e l i s h t s h e n e n t a ,  f ø r s t e  P i n s e d a g .  

Under et blomstrende Frugttræ ved Vejen har jeg 
spredt mit Teltlærred. Lærken kvidrer ufortrødent 
over den grønne Kornmark lige overfor, der for mine 
Øjne synes at brede sig lige til den store Skov, som 
ogsaa her strækker sig hele Synskredsen rundt, 
Gøgen klikker derovre, og mellem Naaletræernes 



mørkegrønne lyser nyudsprungne Løvtræer. Dumpe 
Drøn fra Egnen bag Skoven husker en paa, at der 
er Krig. 

En solbeskinnet Morgenstund tog jeg paa Jøde 
kirkegaarden Afsked med Lazaretbyen. De udskrevne 
travede med fuld Oppakning ud til den lille Bane-
gaard ved Feltbanens Sidelinje. Og saa kom »To
get«, en fem, seks »Lorer«, smaa aabne Godsvogne, 
som løber paa Skinner og trækkes af Trænheste. Vi 
klatrer op paa Cementsten eller Hølæs. Føreren, en 
Underofficer til Hest, der hele Tiden traver paa Vejen 
ved Siden af Toget, giver Signalet, og vi ruller af 
Sted, siddende paa Vognkanten. Det første lyse
grønne Skær viser sig paa Løvtræerne, og Markerne 
grønnes, de dyrkede med dybere Farve. Nede i 
Lavningen skinner det gult fra Engkabbelejer. Ned 
ad Bakke gælder det for Kusken og Bremsevogteren 
at holde en passende Afstand fra Vognen foran. 

Med smaa Standsninger ind imellem gaar det rask 
fremad gennem det svagt bølgende Landskab og ind 
i en stor Skov, indtil vi løber af Skinnerne. Det 
tager nogen Tid at faa det tunge Stenlæs paa ret Køl 
igen, og paa Feltbanens Hovedlinje er Toget dampet 
af, da vi naar den. Men en varm Marche ved syn
kende Sol bringer os tilbage til Kompagniet. Hvor 
er hele Egnen fremmed! Da jeg kom dertil og da 
jeg drog bort, var alt dækket af alendyb Sne. Nu 
grønnes Jorden i Vaarsolens Straaler. Ved Dæk-
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ningeme er der gjort fint i Stand og plantet smaa 
Træer, Løjtnantens Hus har faaet en Birketræs-
Veranda, sorte Kaniner farer omkring i et stort 
Traadfletnings-Indelukke. En med Græstørv dækket 
Kødkælder er et helt Kunstværk. Gamle Kendinge 
byder en Velkommen, og vi veksler nogle Ord. Det 
er sent, og jeg skal endnu bygge mig en Rede. Kor
poralskabet er flyttet fra Dækningen ned i et »Panje-
hus« ved Lejrens Udkant. 

Her er mere for Øjet end ved Lazaretbyen. Sko
ven mod Øst grønnes for hver Dag, der gaar. En 
Rugmark, der vist er grumme tarvelig i en Land
mands Øjne, fryder mit, og det sumpede Engdrag 
ind imod Skoven spættes af Kabbelejer. Gøgen kuk
ker uafladelig Nat og Dag. I de gamle Frugttræer 
i den lille Abildgaard ved Huset, som jeg glæder 
mig til at se i Blomst, rumsterer Stære, og hist henne 
i Træet holder Storkefar Foredrag for sin Kone — 
for det er vel ikke omvendt? Men hver Morgenstund 
er endnu hele Engdraget hvidt af Rimfrost. 

Marche og Arbejde er helt anderledes end i Vin
ter. For de gamle Plager: Kulde og Sne, er der 
kommet nye: Varme og Støv. Mange Steder paa 
Vejene ligger Støvet som Mel, og især inde i Skovene 
stiger det op i Kolonnen som en mindre behagelig 
Taage. Men hvor er der anderledes dejligt alligevel. 
Man fryser ikke i hvert lille Hvil, og ude i Skoven, 
langs hvis Udkant vi laver Bjælkevej, finder jeg duf
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tende Anemoner og dybblaa Skovvioler. En Arme-
ringssoldat med en Viol i Knaphullet, solbrændt An
sigt, Huen lidt paa Snur paa den svedige Tande, er 
alligevel en anden Karl end den kappeklædte, »an-
sigtsskaanede« Skikkelse, der i den sibiriske Kulde 
render akavet rundt for at holde Liv i Fødderne. 

Og saa Frokosthvilet derude i Skoven! Den 
halve Time er en Svir. Knap er den begyndt, før 
den ogsaa er Slut. Hvert Minut maa nydes i fulde 
Drag. Brød er der ikke Raad til at spise meget af. 
Mange har slet intet med; men et enkelt Stykke 
Kommisbrød og en Slurk af Feltflasken skal der dog 
gerne til — saa en Cigar og lang udstrakt paa Blom
stertæppet i Læ eller, naar det er køligere, ude paa 
den bare Plet i Solen. — 

En Aften sent fik vi stor Indkvartering i vor 
Halvdel af Panjehuset, fem Orlovere fra et andet 
Kompagni, som skulde ligge her et Par Dage, inden 
de kunde komme af Sted med et Tog for Landmænd, 
der rejste paa Orlov. Vi var ikke særlig glade for 
den store Familieforøgelse i vort lille Hummer; men 
jeg blev i alt Fald glad, da jeg iblandt de fem fandt 
en Landsmand, hvem jeg havde lært at kende paa 
Lazaret i Altona, truffet siden i Ny og Næ, sidst paa 
Transporten til Rusland, og var bleven skilt fra ved 
Fordelingen til Armeringsbataillonens Kompagnier. 
En rigtig nordslesvigsk Type, sindig, retfaamælt, lys
skægget, hjertensgod, men med et lunt Blink i Øjet, 
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et godt Haandelag og en fast Vilje, en af dem, man 
er glad for at se og endnu gladere for at tale med. 
De Stunder er saa sjældne herude. 

Der var ogsaa en Søndag Eftermiddag blandt de 
Timer, vor Indkvartering boede hos os. Og en fem, 
seks Nordslesvigere lejrede sig paa en højere Plet 
ude paa Marken ved Skoven. Gøgen kukkede som 
sædvanlig, Lærken kvidrede, som den gør Dagen 
lang, og fra Skoven lød de sælsomme Skrubtudsehyl, 
der forekommer fremmede saa uforklarlige. Passia
ren gik om dem derhjemme og om Oplevelserne her
ude, og det endte med, at en tog en Dagbog frem og 
læste om Ankomsten herude og Dagene derefter. 
Mere eller mindre var det det samme, alle havde 
været med til; men det fik ny Farve i Erindringen. 
Flere Gange læste han om sin gamle Mor hjemme og 
sin Bekymring for hendes Helbred, og hver Gang 
dirrede hans Røst, mens der blev dyb Stilhed. Hver 
tænkte paa sine kære. 

Men den festlige Stund afbrødes snart af Sol
daterpligt. Næste Morgen tidlig trykkede vi de bort
dragendes Haand til Afsked og marcherede i isnende 
Majkulde, der uden Kappe og Handsker næsten føl
tes værre end Vinterkulden, og Støvfog ud paa Ar
bejde, medens de stævnede hjemad til Landet mel
lem Østersø og Vesterhav. Det var ikke frit for, at 
der rørte sig noget derinde i Brystet. 

Men op med Hovedet! Der kommer vel andre 



Tider for os alle. Ved Arbejdet glemmes de melan
kolske Tanker. — 

En Formiddag kort efter, en dejlig Yaardag med 
summende Bier, kommer lige før Frokostpavsen Or
dren, den kendte og frygtede eller nysgerrigt ven
tede: »Fertigmachen! Abrücken!« 

Hjemme i Lejren gives der Ordre til at pakke 
feltmarchemæssigt. Snart er Vognene kørte frem, 
og paa den smukt istandgjorte Plads ligger der Hobe 
af Redskaber, Køkken- og Skrivestue-Inventar osv. 
Alle de nye Anlæg maa forlades; hvor den ene 
Troppeafdeling saar, høster den anden. 

Natten tilbringes dog endnu i det gamle Kvar
ter, og hvilken Nat! 

Der er Rotter i vort Hus, og Kammeraterne sagde 
straks ved min Ankomst, at Madvarer maatte hænges 
op i Snore under Loftet. Det gik godt for mig et Par 
Nætter; men min Sidemands Tornyster blev gnavet 
itu en Nat under hans Hoved. En Morgen var min 
Sejldugs-Brødpose, der hang midt nede under den 
øverste Sengerække, gnavet itu, og der var et stort 
Hul i det dyrebare Brød, der i det højeste kan slaa 
til og gaa til. Brødposen blev anbragt endnu mere 
»utilnærmelig«, og alligevel var der om Eftermid
dagen, da vi kom tilbage, gnavet Hul igen paa Posen 
og Brødet. Det kunde umulig blive ved i disse Tider. 

Den sidste Nat var det rent galt, som om Udyrene 
vidste, at vi skulde bort, og at det gjaldt om at faa 
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fat i, hvad der var. De rumsterede hele Natten, fra 
Lyset slukkedes. Vi skulde op Klokken 3, og jeg 
havde derfor gjort min Morgenmad i Stand i en Æske 
og hængt den op i en lang Snor. Saa min Sanden, 
midt om Natten lyder der et Dump, en Kammerat 
vækker mig af en halv Døs, og vi jager Rotten bort, 
som har gnavet Rebet over og allerede er i Færd 
med Æsken. 

Ogsaa den Nat fik Ende. I Graalysningen tør
nede vi ud, og halvfem stod Kompagniet rede med 
fuld Oppakning. 

Det blev en stille Dag med stærk Solvarme. 
Allerede i Morgentimerne var det varmt, og Støvet 
steg op fra de mange 'Støvlesaaler. Men det gik 
alligevel lettere end i den dybe Sne om Vinteren, og 
der blev endog gjort Tilløb til Sang. 

Et Par Timer arbejdede Kolonnen sig fremad ad 
temmelig kedelige Veje, Sveden perlede i Ansigterne, 
og Bagagen begyndte at tynge. Saa gik det fra So
len ind i en kølig Skov, og paa de grønne Skrænter 
ved Vejen smagte et lille Hvil herligt. 

Endnu et Par lange Marcher og et Hvil, og midt 
paa Formiddagen naaedes Maalet. 

I en stor Barakke, hvor Paaskrifterne viste, at 
Ungarere havde haft til Huse, indkvarteredes hele 
Kompagniet, og støvede og trætte, som alle var, en 
Del med Blærer paa Fødderne, gav de sig straks i 
Lag med at bøde paa Senge og Halmmadrasser, lede 
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efter Træ til Hylder, Sten til at hamre Søm i med 
osv. Først om Aftenen sent holdt Hammerslagene 
op og de trætte sov fast. — 

Den første Arbejdsdag herude er gaaet. Ogsaa 
paa den grønne Mark efter halvfjerde Times Arbejde 
var Frokostpavsen en Nydelse for en, der tager Øje
blikket, som det er, i Steden for at snakke om Brød 
og Marmelade og om alt det, som nu engang ikke er. 
Friluftsliv og Sundhed og Vaarsol og Lærkesang og 
Mælkebøtter paa en Græsmark og et lille Stykke 
Brød til en Slurk kold Te — er det ikke nok til at 
være glad! 

Pinselørdags Aften gik med stor Rengøring, og 
Parolen for første Pinsedag lød svært lovende: Kaffe 
Klokken 7, Middagsmad Klokken 12, Kaffe Klok
ken 4. Altsaa ingen Tjeneste, vistnok første Gang 

i den Tid, vi er herude. 

Først en lang god Nattesøvn 

Klokken halvseks rives Døren op, og en Under

officer stormer ind: 

— Nabolandsbyen brænder! Alle gør sig færdige 

og rykker ud! 

Halvt paaklædte skynder nogle sig ud af Døren. 
En tyk kvalmende Røgsky vælter op dernede ved 
Skoven. En Del begynder at vaske sig; men der 
kommer ny skyndsom Ordre: Ingen Tid at spilde! 
I Drejlsjakken og af Sted uden Morgenkaffe. 
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Det er en smuk Pinsemorgen med Sol og Varme 
og alt, hvad der hører til. I Engdraget dernede pluk
ker jeg i Forbigaaende en Blomst. En lille halv Mil 
er der næsten til Byen. Ved Indgangen til højre lig
ger en tysk Soldater-Massegrav pænt indhegnet. Til 
venstre ses de forkullede Rester af nedbrændte Huse. 
Men de stammer fra en anden Brand. 

Midt i Byen flammer Baalet; men til alt Held 
bærer Vinden ud til Siden. Tre Ejendomme med i 
alt 12—14 Træbygninger staar i Lue. En Kone er 
dræbt af en nedfaldende Stærkstrømsledning. Inden 
for Vindueshullerne i Bjælkehusene et eneste gloende 
Flammehav. Paa Vejen i Nærheden er der næsten 

ikke til at være. 
Hurtigt sættes Folkene i Arbejde. Brændende 

Bjælkemure stødes omkuld og spredes, Tagene paa 
de nærliggende Ejendomme overhældes med Vand. 
Tømmerstabler fjernes; der kastes Jord paa de yder
ste brændende Bunker. Vand hentes ved Brønde 

langt borte. 
Hurtigt ses det, at Branden vil blive begrænset. 

Hvis Vinden havde baaret langs Bygaden, vilde hele 

Byen ikke have staaet til at redde. 
En ung Kone, pænt klædt i broget Skørt og 

hvidt Hovedlin, styrter af og til hen til en al de 
brændende Husbunker, vrider sine Hænder og ud
støder hjerteskærende Klager, der lyder halvt som 
Sang. Nogle siger, at der er brændt en Ko, andre, 
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at det er andre værdifulde Ejendele, der er gaaet 
op i Luer. 

Ved Døren ind til et af Nabohusene sidder en lille 
l ige med smertefortrukket Ansigt. En Armerings-
soldat forbinder hendes Arm, der er forbrændt helt 
op. Og dernede bag Genbohusene, hvor Yinden 
bærer fra, ligger spredt de faa bjærgede Ejendele, 
lidt Sengetøj og Husgeraad. Inde mellem det sidder 
Kvinder paa Hug i deres Pinsestads, Kjoler i stærke 
Farver, der stikker mærkeligt af mod de bare Ben, 
og Mænd i hvide Lærredsdragter. Mens vi marche
rer tilbage ad den støvede Vej, ser vi, at Beboerne 
i næsten alle Huse har flyttet Ejendele ud paa Mar
ken. Som oftest gaar ved en saadan Brand hele 
Byen op i Luer. — 

Støvet bankes ud, Ansigt og Hænder vaskes. 
Kommisbrødet med lidt Fedtelse og den sorte Agern-
kaffe smager som den herligste Pinsefrokost, og nu 
ligger jeg under det blomstrende Frugttræ paa Mar
ken. Der har været stille og fredeligt, mens jeg har 
skrevet dette. Kun engang imellem lød der Drøn 
af Kanoner nærmere og fjernere, og for lidt siden 
havde jeg Besøg af en nysgerrig Gris med et Lænke-
baand om Halsen og en Krølle paa Halen. 
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X. 

PAA SKANSEARBEJDE. 
(Feltbrev.) 

S e l i s h t s h e n e n t a ,  3 .  J u n i  1 9 1 7 .  

I trykkende Solhede kan Arbejdstimerne blive 
lange nok; men der er dog altid Lejlighed til en Pas
siar og til at studere de forskellige Folkefærd fra det 
tyske Riges Landsdele. 

Vilhelm er kendt af alle. Han kaldes ogsaa »Ber
lin«, er Renovationsarbejder i Rigshovedstaden, har 
svinepoliske Øjne og forbruger megen Skraatobak. 
Han er dygtig til at arbejde, naar han ikke er borte 
paa Naturens Vegne, hvad der ikke hænder saa helt 
sjældent. De sidste Dage har han kastet Drejlstroje, 
Støvler og Strømper og trykket Spaden i Jorden med 
den bare Platfod. Og i Gaar havde han til denne 
Paaklædning det lige udleverede Myggenet paa, der 
ser ud som en graablaa Damehat af Tyl, med et Slør 
af samme Kulør ned over Hagen. Vilhelm saa stor
artet ud. For et Par Dage siden blev der under Op
stillingen om Morgenen søgt nogle Folk, der forstod 
sig paa at malke. Blandt dem, der meldte sig, var 
Vilhelm. Feldwebelen spurgte lidt forundret, om han 

kunde malke. 
— Aber feste! svarede Vilhelm højt, og hele 

Kompagniet brød ud i en skraldende Latter. 
Det er dog især Frankfurterne, der er mest frem

79 



trædende i mit Nabolag. Som en Overgang er der en 
lille bred Hesser med langt Overskæg og dyb Røst, 
som i Timevis kan opremse Vittigheder, han har 
læst i Vittighedsblade. Og som Ramme er der Folk 
fra Rhinpfalz og Elsas, hver syngende og sløjfende 
n'erne paa sin Maade. 

Der er mange Frankfurtere i vort Hold, og de er 
helt anderledes end Hesseren og Elsasserne. Deres 
Sprog lyder behageligt, let syngende og en lille 
Smule pudsigt i nordiske Øren. Nogle af dem har en 
ret klangfuld og indsmigrende Røst. 

Den første Frankfurter lagde jeg Mærke til paa 
Lazarettet. Han var der et Par Dage paa Gennem
rejse, et smukt Kristu&hoved, en fuldttonende Røst, 
veltalende, megettalende, øjensynligt noget forkælet 
hjemmefra og ventende Opmærksomhed, ret kløgtig, 
god Fortæller. Men kom han ind paa Politik, saa 
viste den tilsyneladende temmelig blødsødne Mand 
sig at være den mest krasse Anneksionist, hyldende 
den Anskuelse, at Krig maa der til; hele Livet er 
Krig, hele Naturen, og Menneskene maa gøre det 
efter. Helt Uret har Manden vel ikke. Alligevel er 
der noget, der heder Idealer. Uden dem, uden Kam
pen for Forbedring af egne Kaar, af Verden og Men
neskehed, for at naa opad og fremad til større Ren
hed og Styrke er Livet ikke meget værd. 

Frankfurterne her i Kompagniet er anderledes. 
Et Par smaa Jøder med tynde Arme og muntre Øjne 
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er der iblandt, altid fornøjede, altid vittige. De 
nynner Operatekster og synger Duetter og serverer 
ind imellem mere tvivlsomme Vittigheder. 

Perlen fra Frankfurt er dog vor D. Han er tung
hør, men vil gerne føre politiske Diskussioner, og det 
kan blive noget besværligt; men ellers er han et 
prægtigt Menneske. Meget forskellig fra en anden 
Frankfurter, V., der ogsaa er meget tunghør, men i 
øvrigt pyntelig, med fint friseret Haar og Hageskæg. 
Naar Y. graver Jord, som skal kastes op imod Dæk
ningerne, stikker han den af i snorlige Linjer og 
glatter Vægge og Gulv af som til en Dansesal. 
Somme Tider har han gravet bort, saa han staar paa 
en fin kvadratisk Sokkel som det legemliggjorte 
Mindesmærke af en dog lidt for sirlig Armerings-
soldat. Plan er Herreskrædder, har egen Forretning 
og har tegnet Krigslaan for et Par Tusind Mark. 

D. er høj og bred og sindig med sort Overskæg og 
en lille Snip over Hagen, en bred, godmodig Næse. 
Han fører sin store Skovl langsomt og adstadigt. 
Naar han staar der i Skjorter og Bukser, med to 
store Kæder fra Bæltet ned til Kniv og Ur, ligner han 
en Røver i en gammel Børnebog. Hviskende har han 
betroet mig, at han har haft en anselig Mave — 
Saa langt naaede den! —; men den er uigenkalde 
lig forsvunden. 

Han har arbejdet med blottet Bryst, og Solen er 
falden i Huden. 
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- Det ser slemt ud! bemærker en Kammerat. 

— Jeg skal knappe Skjorten, saa faar du ikke 
ondt af det! svarer D. 

Han arbejder ved Siden af en lille Fyr paa atten 
Aar, Hamborger med nordisk Navn, et kønt lille 
skægløst Barneansigt og Barnekinder, saa latter
mild, at han somme Tider ikke kan holde op igen. 

— Med sine atten Aar har han allerede bragt det 
lige saa vidt som jeg med mine 46! siger D. Han 
kan blive til noget. 

I Civil er D. Sadelmagermester i Frankfurt, har 
siddet med sin lille gode Forretning og tømt sit Krus 
som en Mand. Nu svinger han Skovlen paa andet 
Aar og har alligevel ikke opgivet at filosofere endnu. 

Alle Frankfurtere har lidt for sig selv, har faaet 
en Smule i Arv af den gamle frie Rigsstad, dens 
Blanding af Nord og Syd og dens videre Horizont 
som Handels- og Børsmidtpunkt. 

Seks Storke sejler højt oppe i Luften og glimter 
hvidt mod Himlens Blaa, frem og tilbage, i Ring og 
i Ra>kke — og Frankfurterne overbyder hverandre i 
Vittigheder over disse Flyveres Eksercits som pas
sende Fredsforberedelse. D., der er gammel Ung
karl. sukker: 

Ja. det kan blive Hip som Hap, enten bliver 
jeg nok nødt til at ty til dem deroppe, eller Mønten 
gaar til Ungkarleskat. 
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— Det bliver ikke saa slemt, mener en anden 
Frankfurter, nu har du jo faaet lært at lystre. 

XI. 
SKÆRSOMMER VED NJEMEN. 

(Feltbrev.) 

J e s s e v i t s h i ,  1 7 .  J u n i  1 9 1 7 .  

Som et lille offentligt Anlæg laa 

ABILDGAARDEN MED DE UNGE TRÆER 

midt i Landsbyen. En Sti, der skød Genvej, gik 
tværs igennem den, og paa de varme Dage var det 
rart fra Solen at komme ind i Skyggen, at træde 
blødt og glæde sig ved Æbleblomsternes Duft og 
skære Farver. 

Et Par Søndage tilbage havde Bataillonsmusik-
ken meldt sin Ankomst til Kompagniet, og skønt 
Tordenen buldrede og Lynene glimtede i flere 
Himmelshjørner, lød der pludselig Hornmusik op fra 
Anlægget. Strømmen gik derned. Med Mygge-
sløret om Ansigtets øverste Del blæste og fløjtede 
Musikerne ufortrødent. Hist og her under Træerne 
samledes Klynger af Soldater, og paa den ene Side 
stod en hel Flok Landsby-Kvinder i Søndagsdragt og 
bare Ben. Øjnene spillede af Liv. Muntre Valse lød 
ud over Byen i den lumre Luft, og Sindene gjorde et 

kluntet Forsøg paa at flagre let i Vejret som i gamle 
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Dage; men tunge Draaber begyndte at falde, og 
Musikken maatte flygte inden Døre. 

Det var rare Dage, da vi en hel lille Flok Sles
vigere kunde spasere sammen hver Aften, som oftest 
ud til M., der var udnævnt til Mælkekontrollør. Han 
skulde paase, at Beboerne afleverede den paalignede 
Mælkemængde, og boede i et eget lille Blokhus, hvor 
vi kunde være helt for os selv. *) 

Hvor er de henne nu, alle de andre? Knap fik 
jeg sagt Farvel til dem. En Aften ved Parolen kom 
mer Forflyttelsen til et andet Kompagni, og næst i 
Morgen ved Daggry stiller en lille Flok med fuld 
Oppakning. Ingen af mine nærmere Kendinge er med. 

EN TO DAGES TUR 

paa smukke Junidage i ukendte Egne regnes i Al
mindelighed for en Fornøjelse. Tung Oppakning og 
svigtende Helbred tager Glansen af den; men fra 
Tid til anden glemmes dog alt for de skønne Bille 
der, Naturen tryller frem. — 

Tung og fast har Søvnen været i den forladte 
Landsby undervejs. Søvndrukken tumler man ud 
af Døren. Men hvor er der herligt dugfrisk i Morgen
solen! Blødt træder Foden paa Skræntens Grønsvær, 
hvor hist og her Primulaer løfter deres Blomster
hoveder op over det tætte korte Græs. Det Hus, der 
har givet os Nattekvarter, ligger ene langt ude ved 

*) Denne Udgang slettedes af den prøjsiske Censur. 
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Skrænten, der strækker sig ned til Njemen. Bag det 
følger Landsbyen. Der er mange tagløse Huse og 
sært stille. 

Ogsaa hernede paa de grønne Skrænter ligesom 
suser en mærkelig Ensomhed i ens Øren. Fugle
kvidderet i Skoven paa den anden Side af Floden, 
som allerede her i det øvre Løb har en anselig 
Bredde, understreger den kun yderligere. 

Midt nede paa Skrænten ligger i sammenfiltrede 
Bunker Rester af Traadforhug ligesom sære Plan
ter, der er groede frem i Ensomheden og visnede. En 
Sti er traadt igennem dette Bælte af Jern og Rust. 
Dernede glider Vandet af Sted mellem Skræntens 
sidste stejle Del og Sandbankeøen midt i Løbet. Jeg 
klatrer ned i det løse, lidt fugtige Strandsand og 
sætter mig ned paa en Sten med Fødderne paa et 
Stykke Græskant lige ved Vandet. Og saa hilser 
jeg den nye Dag, som jeg tog Afsked med den gamle, 
ved at kigge ned i det glasklare Vand, de ilende 
Smaabølger, og øse den friske Væde over Huden. 
Øjnene ser straks anderledes paa Verden. De spørger 
Broen derhenne og den forladte By og den rindende 
flod, hvis Bredder har været Slagmark langt ned, 
hvad de har at fortælle. Men Svaret er Stilhed. 

Floden var først dukket op i sidste Øjeblik. Hele 
Gaarsdagen var vi undervejs, delvis paa Feltbane. 
Paa Marchen drog den lille Kolonne igennem en 
Skov. Mod Slutningen flyttede Fyrretræerne længere 
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fra hverandre, og den sumpede Skovbund imellem 
dem saa ud som et eneste Hav af nikkende Blomster
hoveder, skinnende hvide, som var de udfoldede i 
dette Øjeblik. Saa man nærmere til, var det ikke 
Blomster, men Kæruld, hver Tot saa langt fra den 
anden, at det hvide ikke flød helt sammen, og allige
vel en endeløs hvid Flade ind imellem de spredte 
Træer, ren og skær som nyfalden Sne, som nyud
sprungne Liljer. — 

Dagen efter gaar det videre paa den anden Side. 
Til at begynde med en Vej som paa Østkanten der
hjemme, Hegn paa Siderne, blomstrende Kapri
folier, Skygge og spillende Solpletter. Men Hegns-
buskene hører snart op. Som en Park ligger Lan
det milevidt til begge Sider. Det herligste Grønsvær 
med enkeltstaaende store Træer eller maleriske 
iSmaagrupper, et Paradis for firbenede Skabninger. 
Men de savnes, og i Dag som i Gaar møder vi ingen 
Mennesker, fraset nogle militære i Landsbyerne eller 
en Rytter undervejs. 

Landet hæver sig i Bølgelinjer. Det er ikke mere 
den fuldstændig flade Slette. Pludselig vader vi i 
stikkende Solhede ud i Ørkensand med lavt Fyrre-
purl. Vejen synes at tabe sig i endeløs Bredde ud 
til Siderne; men det ene Sted er ikke bedre end det 
andet. Fluerne summer arrigt, og Sveddraaberne 
lister sig ned. Men paa ny gaar det ned ad Bakke 
til et frodigt Strøg. Floden, der bugter sig svært, 
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dukker frem paa ny, senere en stor Indsø. Der er 
maleriske Billeder, lige til Maalet naas og Støvet 
bankes ud ved det nye Kvarter i Jessevitshi. 

HER ER LANDLIGT OG STILLE. 

Kompagniet er spredt i Landsbyens tomme Huse. 
Civilbefolkningen er flyttet længere tilbage; men om 
Dagen viser der sig en lille Trup barbenede Pige
børn, der styres af en polsktalende Soldat, og de 
renser Kartoffelstykkerne. De støjer og snakker, 
fjanter og ler og vilde let spredes for alle Vinde, om 
deres Kommandant ikke temmelig barsk holdt sam
men paa dem. Men de veed, at han slet ikke mener 
det saa galt, og lystrer smilende. 

Mange Træer skygger omkring Husene, og kun 
et Engbælte skiller til den ene Side Byen fra den 
grønne Skov. Forude løfter det ene grønne Bakke
drag sig over det andet med Træklvnger og grønne 
Marker paa Skrænterne og i Dalene. 

Vi har arbejdet en Tid paa det øverste Bakke
drag, og derfra gik det en Dag til en anden Landsby 
til Badning. Over Marker med Hedeblomster og 
Enge med Liljekonvaller skød vi Genvej og kom 
igennem en lille Landsby. Ikke et levende Væsen at 
se. Alle Vinduesaabninger tomme, næsten alle 
straatakte Bagbygninger sunkne sammen, Grønsvær 
paa Vejen. Naturen i Junifrodighed som Ramme. 

Og ikke langt derfra synes alt uberørt. Et vidt 
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Engdrag strækker sig ind i Bakkelandet, afgrænset 
af skovbevoksede Skrænter. Paa den anden Side 
Engene dukker et Slot, en stor velvedligeholdt Avls-
gaard og et nyt Brænderi op ved den Landsby, vi 
skal til. Inden vi drager ned paa Engen, kaster vi 
til højre et Afskedsblik ud over Fyrreskovene mod 
Øst. Der er et Indhug i det forreste Bælte og vi ser 
gennem det ud over et blaanende Hav af Fyrre-
kroner i Soldis. Et Øjeblik ser jeg de blaa skum
toppede Bølger rulle af Sted i Kattegat og synes 
endog at spore den havsalte Friskhed. — 

Kolonnen naar over i Skyggen. Det nye Bræn
deri er kun uskadt udadtil. De store svenske Maskin-
anlæg og Kedler fra 1908 er sprængte og splintrede. 
Men der er rigelig Plads derinde til en Badeanstalt. 
Og Vandet pumpes op af en idyllisk lille Sø nede 
bag lluset, indrammet af høje Birke. Fuglene fløjter, 
Bierne summer, og Træerne spejler sig i det blanke 
Vand. 

MYG OG MAD. 

Naturskønhed er det heller ikke alt sammen her
ude. At klare sig mod Myggene uden Myggeslør 
er ikke saa ligetil. Man lader sit Lommetørklæde 
fra Huen hænge ned over Nakken, men Ansigt og 
Hænder og hele Kroppen er det svært at bjærge. 

I den høje Fyrreskov er der Myg; i den lave Skov 
af Løvtræer og Graner flyver de i tætte Sværme. 
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Fraset den lille Frokostpavse maa en Ån^eringssol-
dat ikke sidde ned fra Udrykningen om Morgenen 
tidlig til Indmarchen først paa Eftermiddagen. Men 
i den nævnte Skov fristes han heller ikke til det. 
Han vilde straks være dækket af Smaavæsner med 
lange spidse Lanser, som de søger at bore ind, endog 
gennem Drejlsdragt og Undertøj; ja nogle prøver det 
endog, heldigvis forgæves, paa Støvlerne. Saa hel
lere glemme Plagen under Arbejdet. Der staar den 
stolte sytten Aars Gran, med Grene helt ned, friske 
lysegrønne Skud paa hver Kvist, pyntet i Pinse
skrud. Øksen blinker, de nederste Grene falder. Sa
ven skærer, Træet daler, Økse og Sav arbejder vi
dere, og snart er Stammen sønderdelt og baaren bort 
og Grenene samlede i Bunke. 

Men værst er Myggene om Aftenen i Kvarteret. 
Træt af Dagens Møje strækker man sig paa sit Leje. 
En fin Summen lyder over det hele under Bjælke
loftet. Øjnene falder i, Bevidstheden sløves, — saa 
farer man op ved en arrig Summen. En »fjendtlig 
Flyver« er i Færd med at styrte sig lige ind i ens 
Ansigt. Man slaar til den og er vaagen igen. Saa-
ledes gaar det Gang efter Gang. Den tilbageslaaede 
Fjende vender tilbage, henter Forstærkning; man 
bliver varm og utilpas, og næste Aften finder man 
sig hellere straks i det uundgaaelige og dækker i 
Lummerheden Hovedet til med Tæppe eller Telt
lærred eller Lommetørklæde; saa slipper man da med 
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et enkelt Myggestik hver Nat foruden den Portion. 
Dagen plejer at bringe. 

Myg og Mad er yndede Samtaleemner. Den 
friske Luft og Friluftsarbejdet giver raske Folk 
glubende Appetit. Enhver søger at øge sine For-
raadskilder. Af Hensyn til Brandfaren maa der 
ikke fyres i Husene og ikke 100—150 Meter fra dem. 
Men nede i Engen bølger Røgen i Vejret om Afte
nen. Hele velindrettede Komfurer har Armerings-
soldaterne anlagt sig. Paa en Jernplade over en 
lystigt blussende Ild staar tre store Kar med Grøn
foder. Spinat er Dagens Løsen. Brændenælder, 
Melde osv. plukkes paa Marken og ved Husene. En 
har endog prøvet at putte Valmueblade i. De saa 
saa appetitlige ud, syntes han; men han fortrød 
det dog. 

Det hænder ogsaa, at der kommer noget andet 
i Gryden. Da vi forleden Morgen vadede over en 
blomsterda'kket Eng, hoppede en anskudt Ravn 
forbi. En Soldat greb den, og jeg saa senere det af
huggede Hoved med det store Na>b, de metalglin
sende Fjer og de brustne Øjne. Dagen efter spurgte 
en, om Ravnen havde smagt. 

— Jo—o! lød Svaret lidt langtrukkent. 

EN VAGTNAT OM SOMMEREN 

kan næsten va»re en Behagelighed, især naar Tjene
sten Dagen efter ikke er for lang. 
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Det banker paa Ruden i det lille Vagthuses eneste 
Vindue. 

— Klokken er to! 
Jeg lægger mit Tæppe til Side. Det er min Tur. 
Udenfor faar jeg Bøssen og hænger den over 

Skulderen. Døren falder i efter min Kammerat. 
Jeg staar alene paa Landsbygaden. 

Det er Nat endnu og saa vidt mørkt; men mod 
Øst lysner det dog allerede paa Himlen. 

Turen gaar i tre Timer frem og tilbage igennem 
den sovende By fra den østlige Ende til den vestlige 
og tilbage. Paa Østhimlen er der nogle Skyer et 
Stykke over Synskredsen. Strimlen neden under 
dem er allerede farvet rød. Og Lærken er oppe. 
Ved Byens vestlige Ende er der endnu mørkt og 
tyst. — Jo, der stiger en Lærke lige ved mig, og 
dens Triller lyder næsten skingert i Stilheden. 

For hver Tur er den gryende Dag kommen et 
stort Stykke nærmere paa sin Solvogn. Blide Fløjte
toner lyder fra et Træ. I Skoven høres Gøgen, 
denne utrættelige Skraalhals. Hjemme hilser Køb-
stadboen den med Glæde paa en Skovtur. Her raa
ber tit to og tre paa een Gang og ustandseligt, saa 
man bliver led og ked af det. 

Himlen nede i Øst er badet i flammende rødt. 
Mellem og over Smaaskyerne, som letter og staar 
til Vejrs, skinner Himlen i en uvirkelig perlemors-
agtig og dog krystalren Glans. 
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I Skoven lyder det første Krageskrig. I Kæret 
høres en enkelt Frøs Kvækken, som om Fyren er ude 
at se paa Vejret og forsvinder igen for Morgen
kulden, der er ret følelig. Nu er der allerede lyst; 
ogsaa mod Vest svinder Skyggerne, og Lærkerne 
jubler alle vide Vegne. 

Jeg naar ikke tilbage til den østlige Ende, det 
første Solskær glider allerede hen over Jorden. I 
Lindetræerne begynder Spurvene deres højrøstede 
Morgenpassiar. 

Hurtigt stiger Solen, og snart begynder den at 
varme. Jeg banker paa Kokkens Rude; men som 
første Morgenmand er han allerede paa Benene. 
Snart dukker flere Mennesker op, og Klokken 5, da 
min Vagttid udløber, ligger Byen i fuld Dag og Sol. 

I KIRKE. 

At marchere en halv Mils Vej i Kirke midt paa 
Dagen i Hede og Støv er ikke netop den bedste For
beredelse til at skabe lydhøre Kirkegængere. Men 
der er svalt i Fabrikslængen med de store tomme 
Vindueshuller, og Maskinerne og den midlertidige 
Prædikestol er dækkede af Ungbirkenes festlige 
Skrud. 

Feltpræsten har et daarligt Mæle; men der dirrer 
Følelse i hans Ord, og han taler om Hjemstavnen, 
om de lykkelige Hjem, der efter Sangens Ord var et 
Himmerig paa Jorden. Det hænder, at Ordene fin
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der Sangbund hos de støvede Soldater, som hellere 
vilde have haft søndagsfri, men nu glemmer deres 
Modvilje. Den lille Prædikant med det runde ven
lige Ansigt taler om Krigens Gru, om de faldne Fa
miliefædre og om Hjemmet histoppe. Han samler 
alle Forbønner i et Fadervor. I Bønnen om det dag
lige Brød siger han: Giv os — og dem derhjemme 
— i Dag det daglige Brød! Og ved Vesignelsen slut
ter han med at lyse Fred over os — og vort Land! 

Han har bragt en Streng til at tone, og den klin
ger endnu, da den stille lumre Dags Solhede igen 
lægger sig blytung over Kolonnen og en vinget Hær 
af Fluer og Bremser for længst har genoptaget sine 
Angreb. 

XII. 

PAA ENGEN. 

19. Juni 1917. 
Min skarpe Økse har haft travlt i Dag, 
hugget festklædte Graner til Døde. 
Nu gaar det hjemad, vi farer i Mag; 
Luften sitrer og skinner af Hede. 

Blødt træder den mødige Fod 
paa grønne Eng. 
Øjet oplives og gransker med Lyst 
dens Blomsterseng. 

93 



Frodigt dækker det saftige Græs 
den hele Bund, 
højt til Vejrs bærer svajende Stilke 
en Blomsterlund. 

Muntert viftes der her til dig 
med gule Flag; 
blaa og røde dig følger paa Vej: 
iHer er jeg! Her er jeg! 
God Dag! God' Dag! 
Mellem Græs og duvende Blomster — 
— midt nede blandt Stilkenes luftige Spind 
møder et gennembiudt Mønster 
mit Øje og fængsler mit Sind. 

Bly skjuler du dig 
og farver dog Engen lyseblaa -
Forglemmigej! 
En sagte Hvisken synes at gaa 
fra Blomst til Blomst. 

Aa, kunde 1 hviske fra Eng til Eng, 
fra Sogn til Sogn, 
hvad om et Pust kunde liste med 
i Øst vindens Vogn! 

Hvad er det, I siger, I Blomster smaa? 
I vugger og nikker, 
jeg tror at forstaa, 
1 finder nok Vejen, jeg mener. 



Farvel for i Dag, du smaa 
Forglemmigej! 
Husk, du har lovet 
med Bud at gaa 
til min egen Strand, 
til min egen Jord: 
Forglem mig ej! 
Kald mig hjem til dig, 
naar Tiden er inde! 

XIII. 

DE RULLENDE HJUL. 

(Feltbrev.) 

K o v s h a r y ,  J u l i  1 9 1 7 .  

Det blev et brat Farvel til den fredelige lille 
Landsby, og med Engen med Forglemmigejerne fik 
jeg slet ikke taget Afsked. Om Aftenen sent kom 
Ordren til at pakke, Rationer til to Dages Rejse 
blev uddelte, og efter faa Timers Søvn var vi paa 
Marche med alle vor Ejendele, først smaasnakkende, 
saa tavse paa den sandede Yej i Heden. 

Efter tiere Timers Marche gjorde Hvilen paa Felt
bane-Endestationen Pantushevitshi godt, og mens 
Feltkøkkenet beredte sig til at udlevere Middags
maden, blev Kompagniets andre Vogne læssede paa 
Feltbanens Godsvogne, og alle Kompagniets i Egnen 
spredte Kommandoer kom efterhaanden marche-



rende, mest skæggede, midaldrende Mænd, bøjede 
under Byrden, støvede og vaade af Sved. Men Gen-
synshilsnerne til gamle Kendinge i de andre Afdelin
ger fløj muntert frem og tilbage. 

Der er travlt Liv paa en saadan Station; der 
smedes og hamres, tømres og saves af Armering og 
»Panjekompagnier«, og Drenge fører Jord frem i 
store og smaa Tipvogne til nye Sporanlæg. Lange 
Vognkolonner henter Proviant til Fronten, lette 
Køretøjer, delvis med svære Artilleriheste for, ruller 
af Sted med Officerer, »Orlovere« strømmer til og 
fra til Fods og til Vogns. 

Vor fem Timers Køretur til Feltbanens vestlige 
Endepunkt (Novojelna) holdt Opmærksomheden fan
gen, selv om man sad paa en smal Vognkant med 
Fødderne indeklemte mellem Tornystre og Kasser. 
Bratte Kløfter med svimlende smalle Broer og Diger, 
store Skove, skiftende med Strøg, hvor smukke Birke 
og Ege stod mere spredte, og saa hele Vejen langs 
Jernbanediget Sommerens Hilsen: Kornblomst og 
Gaaseurt. 

Natten i Barakken i Fyrreskoven vil jeg helst 
ikke tale om — Maven har gjort Knuder igen i no
gen Tid, og Opkastning hører til Dagens Orden —; 
men næste Morgen sad vi paa Hovedbanen i en 
tredje Klasses Kupé og gled forholdsvis mageligt 
af Sted. 

En helt mærkelig Fornemmelse, lidt i Retning 
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af fra en øde 0 at komme om Bord paa Damperen, 
som sejler, eller kan sejle, hjem til Evropa: Yinter og 
Vaar og Sommer har vi levet derude i det afsides 
Afsnit af Fronten og ikke set noget rigtigt Jernbane
tog, og nu ruller vi frem som derhjemme, og disse 
Hjul kunde, om Tiden var dertil, føre os lige til den 
hjemlige Strand. 

Men det er andre Tider. Det gaar fra Lida mod 
Øst igen. Vi har nok gjort en Rundtur. Til Slut 
en Marche i Skumring, en Nat paa en Bænk i et 
Tanjehus, en Dags Arbejde med at indrette en stor 
tom Lade til nødtørftig Beboelse, foreløbig med 
Sengestilladser som eneste Bohave, og saa begynder 
Arbejdet igen. 

Den har været streng, denne Maaned hos Jern
baneafdelingen, dobbelt streng for dem, hvis Hel

bred svigtede; men man kan vænne sig til alt, og-
saa til det, der først synes uudholdeligt, og kan 
endda maaske finde et Øjeblik til at nynne, til at 
plukke en Blomst, til at smile ved oplivende Tanker. 

Op Klokken fire, Afmarche Klokken 5, Arbejde 
fia G til G med 20 Minutters Frokost- og to Timers 
Middagspavse, hvoraf dog en Del udfyldes af Marche 
til Samlingsstedet, hvor Feltkøkkenet er kørt op. 
Den første Time gaar med Marche, Ventetid, Spis
ning, Rensning osv., men saa de følgende tre Kvar
ter er min bedste Tid hele Dagen. Liggende udstrakt 
i Græsset op til Birkekrattet, ved Foden af de høje 

Du kan, du maa og skal! Qn 



Graner, hviler de trætte Lemmer efter det strenge 
»Jernbanemonark«-Arbejde, Øjnene søger op til de 
sejlende Skyer, og Øret lytter til det sagte Sus i 
Granens Krone eller i det modnende Korn. Men alt 
for hurtigt lyder Klokken; mødige stavrer de for
skellige Hold af Sted i Heden, indtil Arbejdet igen 
bringer Lemmerne i Gang. Timerne gaar, endelig 
kommer Slutsignalet, Marchen hjem, Uddelingen af 
Rationer, Rensning af Tøj og Støvler, Post, Parole. 
Det er paa Tide at krybe i Køjen. Med Søvn kan 
det blive skralt nok endda. Hver Morgen vægrer 
Øjnene sig ved at tro, at Klokken allerede er fire, en 
ny Dag begyndt som den i Gaar. Om Søndagen for 

det meste Arbejde til Middag. 
Og saa kommer Regntiden til. Først Torden

bygerne Dag efter Dag, saa Dagregnen, trøstesløs 
og ustandselig. Morgen efter Morgen ingen For
andring. Den vaade Kappe, man har dækket sig til 
med om Natten, er ikke tør, Støvlerne lige saa lidt. 
Gennem hele Søer og dybt Pløre gaar det til Ar
bejdsstedet, og Dagen over vades der i Lersøle. En
gang imellem, naar det hælder alt for slemt ned, 
gives der Lov til at søge Dækning i et forladt under
jordisk Opholdssted eller en Panjehytte; men Ar
bejdet haster og kan ikke hvile længe ad Gangen. 
Kuldskære Byboere lærer at sætte Hensynet til Vejr 
og Vind til Side og til overdreven Renlighed og Pæn
hed i Paaklædning med. Alligevel kan det paa 
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Hjemmarchen more mig at se, hvor de, der af Na-
tiueii ei giisede, har opnaaet at faa langt mere Ler 
smurt paa sig end de andre, skønt Arbejdet er det 
samme for alle. 

Efterhaanden faar Laden en Port, og Hullerne i 
Gavlen tættes. En Regnnat lyder der sære Plask. 
Der har samlet sig foddybt Vand foran og ind under 
vore Senge, og de, der staar op i Mørke, dumper 
uforvarende i Vandet, De følgende Dage fyldes der 
op og lægges en Strimmel Bræddegulv, tømres 
Borde og Bænke af Haandværkerne. Se saa, nu har 
vi det herskabeligt. 

Og som det er allerværst — Smaasøer alle Vegne 
lige til Ladens Port, Landsbygaden et bundløst Mo
rads til at begynde med hver Morgen — springer 
A inden endelig om i Øst, og Solen steger som før 
Regntiden. Men hellere en svedig Krop end disse 
trøstesløse Dage. Saa faar Myggene tages med i Kø
bet, der plager en om Natten og i Avgust synes rent 
rasende i deres hensynsløse Overfald, og Fluerne 
der om Dagen møder op i Sværme. 

A i arbejder i Nærheden af den yderste Jernbane
station (Bogdanow), før Krigen kun en Mellem
station paa en russisk Hovedlinje, og har hele Dagen 
Jernbanediget for Øje. Med kortere eller længere 
Mellemrum buldrer Togene forbi. Grustog og Pro
vianttog og Transporttog, mens Flyvernes Motorer 
snurrer oppe under eller over Skyerne. En Tid er 
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Kanonbulderet stærkere end det sædvanlige mod 
Nordøst, som knap mere hørtes, og der er Dage, da 
de svære Drøn lyder Slag i Slag eller i Salver. Og 
Togenes Tal øges. Endeløse Rækker af Vogne 
ruller forbi, lige fra Stabens Salonvogne til de aabne 
Godsvogne med Avtomobiler og Maskingeværer og 
Kanoner og Køretøjer i det uendelige, alt i snorlige, 
sirlig Opstilling, forneden de svære rullende Hjul paa 
Skinnerne, foroven de hvilende Hjul — hele Skygge
ridset aftegnet klart i den gennemsigtige Luft. Pyn
teligt ser det ud, som Legetøj, og dog kan om faa 
Timer nogle af de mange Ansigter, der hilser os i 

Forbifarten, være blegnede i Døden. 
Men Bulderet stilner af derude, og de mange Tog 

ruller tilbage igen, Dag og Nat. I Søvne hører vi det 
som fjern Torden. Der er Orden og System i det 

hele. 
— Jernbaner og Feltbaner og stærkt Artilleri, de 

kan gøre en Front uindtagelig for en overmægtig 
Modstander! forklarer en Jernbanesoldat mig, og 

vist ikke uden Føje. 
Men to Gange om Dagen farer et særligt Tog 

forbi i svimlende Fart, to Lokomotiver for, en lang 
Række Vogne, kun Personvogne som hjemme, og 
hver Gang sætter disse Tog Sindene i Bevægelse hos 
os alle. Hver Eftermiddag kommer det ene ude fra 
den sidste Frontstation. Endnu har det kun kørt 

faa Minutter, og det skynder sig. 
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— Vi har lang Vej frem, vi maa skynde os! pru
ster Maskinerne. Der er mange, der venter paa os. 
Timerne er faa, og hvert Øjeblik er kostbart for dem. 
vi fører frem. 

Lige fra Fronten til Berlin gaar dette Tog med 
de lykkelige, der drager hjem paa Orlov, misundte 
af dem, der bliver tilbage, og alligevel — hver eneste 
af de mange, der fylder Yinduerne, skal det være 
velundt. Maaneder og Aar herude og saa et Par 
Uger hjem til de kære, til Hjem og Hjemstavn, et 
Par Uger, der flyver af Sted med Iltogsfart, mindre 
kan det ikke være for hver enkelt af de mange Tu
sinder og Millioner. 

Tidlig paa Formiddagen kommer det andet Tog. 
Det ser ligedan ud, er for saa vidt ogsaa det samme, 
der om Eftermiddagen kommer tilbage. Det er og
saa fyldt med orlovsrejsende og rummer trods det 
en anden Verden. For dets Passagerer er de lykke
lige Dage, de kostbare Minutter uigenkaldelig forbi 
for denne Sinde. Tjenesten venter, i Skyttegraven, 
ved Arbejdet. Der vil sagtens gaa lang Tid, inden 
en ny Orlovstur kan gøres, om den i det hele kom
mer. Alle kan ikke vente at slippe hjem igen. Naar 
engang den store Orlov kommer, den Orlov, man 
ikke behøver at vende tilbage fra, vil der mangle 
adskillige. 

De to Tog med deres forskellige Verdener giver 
hver Dag Anledning til mange Slags Tanker. Og 
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den nærmestliggende for de enkelte Tilskuere er: 
Hvornaar kommer Turen til dig? Hjemme venter 
de med Længsel. Herude er den ikke mindre, om 
end det klogeste er at holde den nede og væbne sig 
mod 'Skuffelser. 

Og saa godt væbnet kan Soldaten være, at naar 
saa Budskabet kommer en Aften ved Parolen: I 
Morgen tidlig melder N. N. sig paa Skrivestuen, Or
lov! — saa staar han ganske koldsindig, vantro, 
veksler nogle ret ligegyldige Bemærkninger med 
Kammeraterne; men dybt inde begynder en klar Lue 
at slaa frem fra de skjulte Gløder under Asken. 

70 OG 3. 
9. Juli. 

Tungt og lavt hænger Skyernes Hvælv, 
snart falder de første Draaber. 
Dagregn melder hvert Tegn, vi ser, 
ingen paa Bedring haaber. 

Snart driver Regnen i silende Strøm -
travlt klinger Skovle og Spader —, 
Væden trænger ustandseligt frem, 
Foden i Søle vader. 

Kappen føles nu tung som Bly 
Knæene gennemvaade. 
Stærkere øser det ned fra Sky, 
Vognene bliver snart Baade. 
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Piben skingrer til første Hvil: 
Ind i den lille Dækning derhenne! 
Stenhob eller Bjælke er Siddeplads, 
Øjet til Nat maa sig vænne. 

Her staar vi nu eller sidder paa Hug, 
Armene støttet mod Knæet. 
Ingen i Kredsen mæler et Ord, 
enhver har nok i sit eget. 

I Dag min Mor, 
i Morgen min lille Pige! 
Til Lykke til eders Højtidsdag, 
nu skal al Fortrydelse vige. 

Halvfjerds og tre, 
en Verden skiller de tvende, 
og dog to Skud af samme Rod, 
to Led i et Liv uden Ende. 

Du kære, gamle Moilil, 
vor Far er død, dine Børn i Krig; 
men ej er du ene tilbage, 
end ligger Haabet ej Lig. 
For gækkende Smil om Barnemund, 
for ømme Kærtegn af Armen rund 
glem en Stund 
alle dem. der er borte. Vort Hjerte 
banker mod dit i Fryd og Smerte. 
Du er ikke ensom. Se kun, i Dag 
vi sender en Guldalf, som fører vor Sag. 
Engang dages det vel, saa kommer vi selv 
og slutter dig i vore Arme. 
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Men i Dag og i Morgen: Til Lykke I to! 
som slaar mellem Fortid og Fremtid en Bro, 
som legemliggør en sejrrig Tro 
paa Mindets og Haabets Lykke. 

* 

(Dagbog.) 

SULT- 24. Juli 1917. 

500 Gram Brød vanker der nu kun om Dagen, 
dertil en tynd Suppe om Middagen ved haardt Ar
bejde og lang Arbejdstid. 

Mange spiser deres Todagesbrød den første Dag 
og sulter den anden. Søndag gik saaledes adskillige 
med tom Mave paa Arbejde. Op Kl. 4; først efter 
12 vanker der Middagsmad og ikke nok til at blive 
mæt. Man kan sagtens præke for Folk, at de skal 
inddele deres Brød. De kan ikke styre sig, naar 
Sulten og den nye Brødration mødes. Den umodne 
Frugt forsvinder allerede nu fra Træerne. Nogle 
Dage inddelte jeg en Kammerats Brød og gemte 
Halvdelen for ham. Saa lod jeg ham prøve selv igen 
— Risikoen var mig for stor, da der er Langfingre 
i Laden —; men han slugte igen sit to Dages Brød 
paa een Gang og rystede paa Hovedet af sig selv. 

UNDER PISKEN. 28. Juli 1917. 

Min Ven fra Elsas siger, at vi har endnu aldrig 
gjort noget Arbejde, som er kommet til Nytte. Gud 
skal vide, om ikke det samme kommer til at gælde 
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nu. Bogdanow, den østligste tyske Jernbanestation, 
siges at kunne blive udsat for Ild af nye langtræk
kende russiske Kanoner. Yi skal derfor lave en Re-
serve-Feltbanegaard længere mod Vest ved Jernbane
linjen Lida—Bogdanow, ved Jachimovitshi, et helt 
Net af Jernbanediger gennem Lerælte og gennem 
Skov. 

Som oftest har vi en Vicefeldwebel til at lede 
Arbejdet i vort Hold, en Haandværksmester, lille, 
pertentlig Fyr med bistert Blik. Han er Stræber til 
Fingerspidserne og jager paa fra Morgen til Aften, 
knapper ogsaa helst af paa vor Smule Fritid. Hvad 
enten vi er gennemblødte af Regn og tilsølede fra 
everst til nederst eller drivvaade af Sved, saa for
langer han, at der skal arbejdes i fremskyndet Tempo. 
Da en Mand falder om af Overanstrengelse, staar 
Vicefeldwebelen med Kikkert paa Maven og Hand
sker paa Hænderne og ser paa ham. 

— Det faar hjælpe sig, om nogle gaar til, naar 
vi kun faar Farten sat op! 

Der gaar en rasende Forbitrelse igennem Ræk
kerne. 

— Lad mig møde ham alene! siger en. 
— Han har nok Knaphulskløe! siger en anden. 

Men han skal tage sig i Yare! 
Yor gamle Kaptajn for 3. Kompagni faar Under

retning ad Omveje. Han vil gerne være en Fader 
for sine skæggede Børn og giver den nidkære Mand 
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en kølende Douche; men det hjælper ikke stort. 
Vedkommende regner med, at andre foresatte tænker 
anderledes. 

XIV. 

TILBAGE FRA ORLOV. 

(Feltbrev og Dagbog.) 

S y d  f o r  B o g d a n o w ,  2 6 .  A v g u s t  1 9 1 7 .  

— Nimmer, Panje! sagde de plukkende Børn ved 
Banelinjen, da jeg spurgte dem, om de allerede 
havde en Portion Hindbær til Salgs i den brændende 
Sol, og jeg skridtede videre langs Skinnerne med 
alle Soldater-Ejendele paa Nakken. 

— Haløj, Kammerat, vent lidt, vi skal vist samme 
Vej! lød en Røst oppe fra en Telegrafpæl, hvor en 
militær Telefonarbejder var i Færd med at istand
sætte en Ledning. Han førte i Hast en Telefonsam
tale med sin Kaptajn og Vagtmester og fik Lov til 
at gaa til sit Kvarter. 

Det blev selvfølgelig en Passiar om Krig og 
Fred og den samme forunderlige Blanding af Lys
syn og Mørksyn hos det samme Menneske, som man 
linder hos saa mange Soldater. 

Omsider var alle Formaliteter overstaaede, det 
vigtige »Aflusningsbevis« puttet i Lommen til Or
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lovspas og Rejsebeviser, og Toget rullede af Sted 
Dag og Nat. En Aftenstund i magisk Skumringslys 
over Njemen ved Grodno med Resterne af den mæg
tige og smukke gamle Bro hængende ned i Vandet, 
en solgylden «Morgenstund over Weichsel forbi War
szawas Tinder og Taarne, en Middagsstund over den 
tyske Grænse ved Aleksandrovo, en Aftenstund igen
nem Berlin med de utallige kvindelige Funktionærer, 
en Nat i »Bumletog«, nogle Formiddagstimer mod 
Nord i ivrig Samtale med en nordslesvigsk Kending, 
som ligeledes er for Hjemgaaende, og saa er jeg 
h j e m m e — med en Følelse som ingen Sinde før. 

Altid tales der om Orlov ved Fronterne, i Minde 
og Haab, i Vinterens Sne ved Baalet, i Sommervar
men under Hvil i Græsset. Enkelte siger, at de 
slet ikke vil hjem paa Orlov, det er alt for slemt at 
skulle bort igen. Mange indrømmer, at det er sandt; 
men af den Grund vil de dog ikke give Afkald paa 
de gode Dage. At disse gaar med forfærdende Hur
tighed, sander enhver. Selv om de udnyttes paa den 
smukkeste Maade, svinder de som Dug for Solen. 
For nogle er selve Afskeden og Tilbagerejsen det 
værste. Andre slipper forholdsvis godt igennem 
denne Brænding. De er saa glade og taknemlige 
for den dejlige Tid, den bedste Ferie i deres Liv, saa 
de føler sig i Stand til at tage en Tørn igen. De 
første Dage ved Afdelingen gaar ogsaa let; men saa 
melder efterhaanden Savnet sig, tungere end før den 
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korte Visit i Hjemmet, og der skal Sjælsstyrke til 
at komme i Ligevægt igen. 

Tit maa Kompagniet søges i nye Omgivelser i en 
helt anden Egn. Jeg kører til Bogdanow, mar
cherer syd paa og finder omsider Barakken paa en 
grøn hvælvet Mark med spredte Træer og Højskov 
i Baggrunden. Yenlige Hilsner lyder den tilbage
vendende i Møde. Min bedste Kammerat, en usæd
vanlig tiltalende Elsasser, griber noget af min tunge 
Bagage og bærer det ind til den tomme Fjælleplads 
ved Siden af hans Leje. Dagen gaar med Anmel
delser, Indretning osv. Adskillige af Kammeraterne 
er borte. Den hedeste Aarstids Sygdomme har sat 
Spor, om end de er i Nedadgaaende. Men faa Dage 
efter kommer Elsasseren paa Lazaret for Blodgang. 

Hverdagenes Trædemølle begynder, og Vejen 
strækker sig endeløs fremover, saa langt Øjet kan 
naa. 

# * 

* 

Saadan egentlig faaet at se, hvad Krig er, har 
jeg ikke trods henved et Aars Soldatertid, deraf tre 
Fjerdeparten lige bag Fronten. 

I Elsas, hvor Løbebanen begyndte, vankede der 
Krigslønning. Om Natten hørtes dumpe Drøn, og 
Lvskugler lyste op paa Himlen. Men ellers var der 
fredeligt. Kun een Gang, en straalende Efteraars-
dag, lød der skarpe Smæld og haarde Brag. Mor
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somme smaa hvide Skybolde saas paa den blaa 
Himmel, og alle stirrede spændt derop: en fransk
engelsk Flyvereskadre paa Vej til Freiburg, Bombe
kast og Beskydning. Et Par af Flyverne blev skudte 
ned, og en cyklende Ordonnans bragte et Spræng
stykke, hvis takkede Rande nok kunde faa det til 
at gyse lidt i en. (Skumlere fortalte, at en Stabs-
sergent tilbragte længere Tid i Kælderen.) 

Paa Østfronten er der som oftest anderledes fre
deligt end paa Vestfronten. Paa lange Strøg mær
ker man faa Kilometer bag Fronten intet til nogen 
Fare. I Maaneder arbejdede vi mellem de tyske 
Artilleri- og Infanteristillinger, og ved Lejlighed skød 
Artilleriet hen over os; men de russiske Kanoner 

hørtes kun paa Afstand. 
En kold Vinterdag var vi en lille Flok ude i den 

forreste Skyttegrav. Hos Lytteposten fik jeg Lov 
til at kaste et Blik gennem »Sakskikkerten«, der gør 
det muligt i Dækning at se over Brystværnet. Men 
hvad var der at se? Et Pigtraadshegn og en Sne
mark og endnu et Pigtraadshegn. At Snemarken 

skjulte en lille Flods stivnede Vande, var ikke en

gang kendeligt. 
Man advarede os mod et mere aabent Sted, hvor 

de russiske Skarpskytter kunde tage direkte Maal 
af os. Men netop der i Nærheden maatte vi bakse 
tunge Stammer op paa Skulderen og kante os inil i 
en Skyttegrav hen til en ny Dækning, der var under 
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Opførelse. Russerne var dog saa skikkelige at lade 
os i Fred. 

At der kunde komme Alvor med i Spillet ogsaa 
paa denne rolige Front, hørte vi lidt om i Frokost-
pavsen. Jeg fandt Husly i en lille Underofficersdæk-
ning og ristede mit Brød paa den lille Brændekakkel-
ovn. En Underofficer fortalte, at han Dagen i For
vejen var gaaet et Ærinde paa Naturens Vegne. 
Undervejs hørte og saa han en russisk Granat komme 
susende og vendte om. Paa Tilbagevejen mødte han 
en Soldat, der skulde sammesteds hen. Underoffi
ceren advarede ham ved en Haandbevægelse; men 
han gik smilende videre. Lige efter lød der et Brag 
og et Skrig. Da Kammeraterne naaede derhen, 
havde han allerede forblødt sig. 

Aldrig glemmer jeg det smilende Ansigt, 
sagde Underofficeren, faa Minutter efter var det 
stivnet i Døden. 

Saa for Kesten har vi under Arbejdet et Par 
Gange hørt Trommeild ved Fronten foran os, har i 
Spænding drevet omkring en hel Dag paa Vejene 
under et Angreb, det var det hele! 

Hvor vi ligger nu, er der lidt mere livligt. Om 
Natten har det svabre Skyts dundret, saa man har 
kunnet høre det halvt i Søvne. Næsten hver Dag 
har Ballonskytset haft travlt med en eller anden 
russisk Flyver. 

Men i Gaar var der stille og fuldkommen frede
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ligt. Luften sitrede af Varme. Paa Kompagniets 
Appelplads en halv Times Vej fra vor Delings Kvar
ter havde vi staaet en Times Tid og var halvt sløve 
gledne over i en Drømmeverden. Da fo'r vi op og 
vidste knap. hvad der var sket. En Hvinen og Su
sen, et Knald, — endnu en Gang. Der blev Undren 
og lidt Forvirring, indtil vi omsider blev klare over, 
at Russerne med langtrækkende Skyts skød efter en 
Lænkeballon, der som sædvanlig stod urørlig til 
Vejrs lige i Nærheden, lysende mod det blaa Hvælv. 

Appellen blev sluttet, og vi drog til Kvarteret i 
spredte Klynger ad Omveje, større eller mindre alt 
efter de enkeltes Omhu for deres Liv eller Magelig
hed, idet Appelsagerne tyngede i Heden. 

Russerne oppede sig. — Bum — bum! lød det 
langt borte, lige efter de mærkelige Hvin i Luften og 
Eksplosionerne. Store Fontæner af Røg og Jord 
stod op fra Skovranden, som vi var gaaede langs 
med paa Henvejen. Shrapneller og Brandgranater 
skiftede i broget Blanding. Ovre ved en Feltbane-
gaard i Nærheden stod de samme Fontæner i Vejret, 

hist ovre ved Savværket ogsaa. 

Det var et spændende Skuespil, især for dem, der 
ikke havde faaet Ilddaaben. Ballonen blev staaende 
deroppe. Kuglerne gik for lavt, og det vilde have 
været farligt for den længere nede. Kun et Par 
Heste skal være faldne paa Valen. Men i Marken er 
der dybe Huller, som Granaterne har rodet op. 
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Hele Aftenen gik Samtalen livligt i Barakken. 
Den ensformige Tilværelse var brudt af en Oplevelse, 
og de sædvanlige fortærskede Samtaleemner og Tu 
sinder af Gange gentagne Vendinger blev for en 
Stund lagte til Side. 

I Dag sidder jeg paa den grønne Mark, mens den 
synkende Sol spreder Guld over det bløde Græs
tæppe! Knap en Lyd høres. Sommerlig Stilhed 
med en ganske svag Anelse om tilstundende Efter-
aar. Egepurl og smukke Birke og Graner spredte 
over Marken. Fred og ingen Fare. 

XV. 

FALDENDE BLADE. 
(Feltbrev.) 

S y d  f o r  B o g d a n o w ,  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 7 .  

Den lavstammede ludende Underkorporal B. 
gjorde ved første Øjeblik et løjerligt Indtryk med sil 
tætte, graanede Helskæg og sin medtagne Uniform, 
et umilitært Indtryk af en, der er groet op paa Li
vets Skyggeside og har slaaet sig til Taals med altid 
at blive skubbet til Side. Helt saadan er han ikke. 
Ved nærmere Bekendtskab vinder han ikke lidt. 
Tværtimod en selvstændig Personlighed, nidkær i 
Pligtopfyldelse, retfærdig til de mindste Smaating, 
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altid paa Pletten, men ude åf Stand til at trænge 

sig frem. 

Hans Tale falder let ind i det elsassiske Lands 
maal og bliver vanskelig at forstaa, og han er 
i det hele faamælt, vant til at gemme sine Tanker i 
Biystet. Men hvem der kender lidt til B., respek

terer ham. 

En Tid forestod han mit Korporalskab og bragte 
ved Parolen en og anden Budskabet om, at han 
næste Morgen kunde rejse hjem paa Orlov. 

— Skal du ikke snart selv af Sted, B.! kom jeg 

til at spørge engang. 

Det trak lidt omkring hans Mundvige. 

— Ingen Udsigter! lader det til. 

Men for et Par Dage siden blev det til Alvor. 
Sent en regnfuld Aften kom Meddelelsen. I et Sky
brud om Eftermiddagen var alle blevne dyngvaade 
til Skindet. B. maatte endnu over paa Skrivestuen 
en halv Times Vej for at give en Oplysning, og da 
jeg senere som vagthavende sad alene i Barakken 
ved et Tællelys, mens de lange Sengerækker laa i 
Mørke, gav han sig til at pakke, ganske langsomt, 

enhver lille Ting for sig. 
— Skal du ikke i Seng, B.'? 
— Nej, jeg skal af Sted Klokken tre og vil ikke 

først i Seng. 
Han løftede Ansigtet op til mig fra Tornystren. 
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Der stod Sindsbevægelse og Glæde at læse. Jeg til
bød ham at lade Vagtposten vække ham i god Tid, 
men nej, han kunde alligevel ikke sove. 

Vi talte om Gensynet derhjemme. 

— Maaske jeg faar min ene Dreng at se, siger B.; 
han er netop hjemme paa Orlov og har to Dage 
endnu, naar jeg kommer. Sidst jeg kom hjem, var 
den anden lige rejst. Jeg har ikke set de to, saa 
længe Krigen varer. Jeg har været hjemmefra i tre 
Aar, de ogsaa. 

Ved Afskeden trykker jeg hans Haand med gode 
Ønsker, og han har svært ved at skjule sin Be
vægelse. — 

Jævndøgnsstormene har begyndt, Regnen pisker 
mod Barakkens Bræddevægge, og Mørket falder for 
hver Dag tidligere paa. 

Vestenvinden piber lige ind gennem Fugerne og 
køler Hoved og Nakke paa de sovende. Bedst at 
trække Tampet helt over Hovedet og prøve paa at 
blive varm paa den Maade. Et Par Maaneder skal 
vi vistnok blive her endnu, og man har begyndt at 
tænke paa den kolde Aarstid. Paa Østsiden har en 
lille Styrke i de sidste Dage op mod Bræddevæggen 
bygget en tyk, skraanende Mur af Sand og Græs
tørv, helt pyntelig at skue. Naar den først er naaet 
rundt, vil det lune godt. Nogle smaa Brænde-
kakkelovne vil røve mere af den knebne Plads, men 
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alligevel være velkomne. Tiden nærmer sig, da man 
kan spise ristet Brød; men den har jo ogsaa nogle 
smaa Ubehageligheder i Følge. 

Sommeren synger uigenkaldelig paa sit sidste 
\ ers. Da vi i Gaar drog langs det nye Feltbane-
dige, føg pludselig en lille Skypumpe af halvvisne 
Blade hen over det og havnede i Grøften. Og inde 
paa Engen ved Siden af holdt Kragerne stor For
samling for at raadslaa om den tilstundende lange 
Pid, da de behersker Landskabet. Længere fremme 
lyste skære gule og røde Farver i et lille Ahorntræs 
Krone. 

Der er en vidunderlig Udsigt fra vor Arbejds
plads. Lige omkring denne tomme Stubmarker, hvor 
Ensformigheden kun brydes af nogle pløjende Tre
spand af smukke Trænheste. Men i svagt rundede 
Bølger falder Jordsmonnet ned til det brede, aldeles 
flade Engstrøg i Floddalen. Og paa den anden Side 
stiger Skrænterne med Landsbyer og Træer. Mod 
Nord, lyser en hvid Slotsgavl malerisk frem mellem 
en Parks store Trækroner, og over det hele staar 
paa en Bakkekam en Granskovs takkede Kant mod 
Himlens Blaa. Men paa Parken histovre kan vi følge 
Tiden fra den ene Dag til den anden: Først staar der 
eet Træ med gullig Krone, Dagen efter endnu et. 
Tallet øges, og Farverne bliver stærkere. Nu følger 
ogsaa et Iræ efter histovre i Landsbyen. Og den 
store smukke Birk i Nærheden af Barakken: I Gaar 
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Morges opdagede jeg, at der hang gule Guirlander 
ned mellem det grønne i dens Krone. — 

For et Par Uger siden stod mit Korporalskab paa 
en lille Landsbykirkegaard. Tre Timers Marche var 
vi dragne mod Nord gennem et stærkt bakket Strøg. 
Fra Kirkegaarden ved den lille hvide Kirke med de 
grønne Kuppelspir, som nu er en Afdeling af et stort 
Lazaret, saa man over paa et vidtskraanende frodig
grønt Bakkehæld med Træklynger og Skov, den her
ligste Naturpark. Her kunde være godt at hvile; 
men det var fremmed Land. 

Da vi drog ind paa Kirkegaarden, kom en lille 
Panjevogn kørende med den umalede Kiste, og vi 
lirede den ned i Graven og ventede paa Feltpræsten. 

Lidt efter kom han, med Sølvkorset paa den felt-
graa Rideuniform, holdt en lille Tale og forrettede 
Jordpaakastelsen. En Del af Kammeraterne kastedo 
ogsaa Jord paa Kisten, med Spaden eller med Haan-
den, og saa marcherede den lille Trup den lange \ ej 

tilbage. 
Histoppe paa Kirkegaarden hvilede nu en af Kor

poralskabet, en hamborgsk Familiefader, falden som 
OlTer ikke for Kuglerne, men for en af den varmeste 

Aarstids snigende Sygdomme. 
Hurtigt er et Menneskeliv slettet ud, som et Blad, 

der falder. Ikke alene herudefra kommer Dødsbud
skaberne. Hvor mange er der ikke gaaet bort der
hjemme i disse Krigsaar. En mærkelig lammende 
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Følelse at gribe en Avis og læse om et saadant Døds
fald. Allerede død og begravet, et Menneske, med 
hvis Bortgang ingen har regnet. Og ikke engang 
kan man trykke de efterlevendes Haand. Thi hvad 
er Ord i en saadan Stund. Et stilfærdigt, varmt 

Haandtryk er det meste, man kan give. 

Men Efteraaret, det er ellers min Tid. Yaaren, 
den længselsfuldt ventede, er saa drillevorn og lune
fuld og koket og kølig. Men de stille September- og 
Oktoberdage med deres høje rene Luft, da Foden 
gaar saa let over blødt Græs eller nyfaldent Løv eller 

visne Naale! 
Hvem der har Have eller Mark, glemmer Efter-

aarets Melankoli. I hvert Fald blandes den med 
Forjættelse. Den muldtunge Jord vælter frisk og 
grødefuld frem for Spaden eller Ploven, Blomster
løgene lægges i Jorden, Knopperne skyder frem paa 
Buske og Træer, den hvide Lilje skyder en ny Blad
krans. Selv paa taage- og sludfulde Novemberdage 
kan man arbejde med Jorden og kende sig runden af 
den og bestemt til at vende tilbage til den og allige
vel føle sig stærk og glad, med Vilje til at gøre sin 
Gerning i Livet, saa længe det monne være en for

undt. 

* 
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SMIL. 

Graadtung gaar Tiden sin Sneglegang, 
mens Gravene tues saa vide, 
Granaternes Brag er dens eneste Sang 
om Menneskers Vildskab og Kvide. 

N u kalder jeg paa dit Smil, 
ret nu er Tiden at smile! 
Selvopgivelsens Hvile 
er at segne for Modgangens Pil. 

Nu kaldes der paa de stærke, 
før var det ingen Sag. 
Ret nu er det Hjemsøgelsens Dag, 
nu hejser den tapre sit Mærke! 

XVI. 

ELSASSERE OG ANDRE FOLKEFÆRD. 
(Af et Felfcbrev.) 

S y d  f o r  B o g d a j i o w ,  7 .  O k t o b e r  1 9 1 7 .  

Til Livsfarerne ved Fronten maa regnes Barbe
ringen. Hjemme kan man besørge den selv eller 
sidde i Barberens magelige Stol. I Felten udføres 
denne I'orskønnelsesproces i Dækningen eller Ba
rakken midt i Vrimlen og i Halvmørke, og Barberen 
faar adskillige Puf imens, som han maa vogte sig for 
at forplante til sine Kunders Hals. 
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Jeg sad i Aftes paa Hjørnet af en Bænk og blev 
ved et Tællelys taget under Behandling af min Yen 
Radomsky. Min Dom om ham er endnu ikke af
sluttet. I det Landsbyhus i Jessevitshi, hvor vi 
første Gang laa i samme Kvarter, var han stiv og af-
maalt og nedlod sig kun af sær Naade til at barbere 
mig. Han taler et mærkeligt haardt, men fejlfrit 
Tysk og er alt andet end dum. Før sin Indkaldelse 
har han haft en Frisørforretning i Berlin og kun be
tjent Stamgæster, som kom daglig. I Kovshary var 
han en meget søgt og misundt Personlighed. Alle 
bærplukkende Kvinder fra Byen søgte ham som 
sprogkyndig Mellemmand ved Afsætningen, og man 
skulde helst være Ven med ham for at faa en Skaal 
duftende Skovjordbær eller Blaabær til Købs. 
Efterhaanden er vi blevne bedre kendte paa Marchen 
og i Hvilestunder, og i Aften sang han til mig fra 
sin Krog med Haanden paa Brystet og opadvendte 
Øjne: 

Nu er det Tid, 
om du vil barberes, 
før den store Flok 
stormer min Salon! 

Da jeg vendte den anden Kind frem, kom der en 
lille Forstyrrelse. En elsassisk Arbejder, der sad 
oppe paa første Sals Seng, var, uden at vi havde lagt 
Mærke til det, kommen op at kævles med en ham-
borgsk Kontorist, som stod nede ved Siden af Bar
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beren. Pludselig gav Elsasseren sig til at kyle alt 
rørligt Gods fra sine Omgivelser, Blikkar og Vaske
fade og Støvler osv. ned i Hovedet paa sin Modpart 
og sprang saa ned og fo'r løs paa ham. Et Øjeblik 
maatte jeg halvbarberet bjærge mig i Sikkerhed, saa 
fortsattes Barberingen, og jeg slap derfra med Livet 
ligesom alle de andre Gange. 

Den stridslystne Fyr, der fik Bersærkergang, er 
ikke en almindelig elsassisk Type, men en blandt 
flere. De har nok hedere Blod end vi dernede. Unge 
H., eneste Søn af en elsassisk Bonde og Vingaards-
mand, Modtager af mange Pakker med gode Sager 
og altid velbeslaaet med Mønt, er ogsaa saare hidsig 
og kan bruge Mund, saa det høres i den anden Ende 
af Barakken; men det har intet at sige. Han er en 
dygtig og modig Fyr, hurtig i Vendingen og en god 
Kammerat. Han kan faa det besørget i en Fart, hvad 
enten det gælder om at gøre Morgentoilette eller for
dele Korporalskabets Marmelade eller fælde et Træ. 
Men til det sidste kan han ogsaa bruge meget lang 
Tid, naar Tiden skal gaa med det. 

En helt anden Skikkelse er hans Landsmand L., 
Møbelhandler i Mulhouse, 45 Aar, en smuk, fast, 
bredskuldret Skikkelse, med stor Næse og buskede 
øjenbryn, men kloge graa Øjne. Selv vor barske 
foresatte har kaldt L. vor »Kunstner«. Ved Felt-
banearbejdet har han mest haandteret med Opmaa-
lingsinstrumenterne. Forleden færdedes jeg nogle 

120 



Dage sammen med ham med de rødhvide Tavler. 
Somme Tider havde vi travlt med at fastslaa Jern
banedigets Højde og Grøfternes Dybde, saa den store 
Flok kunde komme i Arbejde med Hakke og Spade; 
men saa kunde vi tage det med Ro, mens vi i Skoven 
huggede Smaapæle til ny Afstikning. Hans Aaand 
er som hans Legeme: en meget selvstændig Karak
ter, lidt vel jordbunden, men godt i Stand til at se 
tværs igennem et Væv af Forklaringer, der er be
stemte til at gøre Indtryk paa Masserne. Naar andre 
trættes frem og tilbage, kan L. med et lille Kølleslag 

ramme Pælen ned, hvor den skal sidde. 
Men han synes ellers hjemme ikke at have for

agtet Bordets Glæder. Næsten daglig er han ude 
paa Marken med sit Kogekar, hvor Blussene lyser til 
sent om Aftenen. Ihærdige Mennesker kan endnu 
stadig skaffe sig Kartofler, skønt det i Hovedsagen 
er forbi, da Beboerne efter Optagningen ikke mere 
vil sælge. Lige efter Optagningen var det morsomt 
i Fritiden at se Flokken styrte fra Barakken hen til 
Kartoffelstykkerne med Spade og Sandsæk. Med en 
Nidkærhed, som mange ikke plejer at vise i Arbejds
tiden, blev Jorden rodet op igen af denne Menneske
sværm, og Udbyttet var forbavsende stort. Landsby
folkenes Kvinder er nok ikke vante til at gaa grun

digt til Værks ved Optagningen. 
Beboerne har i øvrigt haft Ulejlighed nok med 

deres Kartofler i Sommer. I et Par Maaneder har de 
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hver Nat holdt Vagt ved deres Kartoffelstykker. I 
Stjernelys og Regnskyl kunde vi se deres Blus lyse 
nær og fjern. Til sidst blev det forbudt fra Fron
ten, da Baalene lyste over til Russerne; men dengang 
skulde Optagningen netop begynde. 

Hver Morgen i denne Tid har L. været højre Fløj
mand i første Række. Ved Siden af ham gaar en 
anden Elsasser, hvem jeg aldrig har hørt mæle et 
Ord. Han er meget lille og bred; men med sine store 
Støvler gør han meget lange Skridt. Han viser tyde
ligt, at Menneskets Gang bestaar i en Falden frem
over, og er altid tilbøjelig til at fremskynde det sin
dige Armeringstempo, men holdes i Tømme ved Til-
raab. Armeringen har sit eget Tempo, som den er 
vænnet til paa de tit lange daglige Marcher ad daar-
lige Veje. Vil man ikke snuble, maa man stadig, 
med mindre man gaar i første Række, have Øjnene 
hæftet paa Jorden. Ser jeg et Øjeblik op og ud paa 
Landskabet, skal foden nok tørne mod en stor 
Kampesten eller dumpe ned i et Hul. Det hører altid 
tU en af de smaa dagligdags Glæder eller Sorger, 
om man kommer til at gaa i en af Siderækkerne, 
hvor der er mere Albuerum, eller inde i Flokken. 
Paa Snevejrsdage vil man dog helst gaa i Midten, 
hvor Sneen er trampet og kørt mere fast. 

Der er mange Elsassere her ved Kompagniet. 
Oprindelig var hele Bataillonen Elsassere (som var 
førte bort fra deres Hjemstavn kort efter Krigens 
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Udbrud); men ved Eftersessionerne kom efter-
haanden mange bort, og Udfyldningen kom fra alle 
Egne af det tyske Rige. Ved'det Kompagni, jeg 
først tilhørte, var det østprøjsiske Tysk lige saa 
fremtrædende som det elsassiske, og det var mig en 
Lidelse at høre de syngende højrøstede Folkemaal 
fra Morgen til Aften. Man kunde ligefrem faa For
nemmelser i Mellemgulvet, og det gjorde godt og 
gav lidt hjemlig Fornemmelse at høre om end kun 
holstensk Plattysk, ikke at tale om en enkelt Gang 
vort eget Folkesprog. Elsassisk klang dog ikke saa 
fælt i Ørene som Østprøjsisk; men naar det tales 
hurtigt, forstaar en Nordtysker kun enkelte Ord. 

Der er mange andre elsassiske Typer. En Mand 
holder hver Aften hele Foredrag med et sødt, halvt 
undskyldende Tonefald. En anden, der spiller Kort 
efter Aftensmaden, kan jeg hver Aften høre, naar 
mine Øjne lukkes og Bevidstheden sløres. Han har 
en meget høj og salvelsesfuld, lidt brægende, men alt 
i alt ikke uskøn Røst. Selv om han taler om ganske 
ligegyldige Ting, er det morsomt at høre ham messe. 
Han har, uden Sammenligning for Resten, mindet 
mig om gamle Moldt fra Sønderborg, naar denne op
læste Vælgerforeningens Regnskab paa Aars-
møderne med en saadan Værdighed og Klarhed og 
et saa fornøjeligt og indtagende Ansigt, saa enhver 
maatte holde af ham. Alle Foreningskasserere til 
Efterfølgelse! 
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En elsassisk Underofficer har vi ogsaa, en høj og 
knoglet Skikkelse, noget urolig og ængstelig, uden 
tilstrækkelig Selvtillid, men med en glubende Appe
tit. Han maa døje en Del Skoser; men jeg har dog 
nogen Respekt for ham fra de Par Dage, jeg med en 
halv Snes Mand arbejdede under ham i Kovshary. 
Vi stod foran to store Dobbeltwaggoner med ti Meter 
lange, svære Træstammer. De skulde bruges til 
Bjælker til en ny stor Laderampe og skulde aflæsses 
i Løbet af et Par Timer saaledes, at de var nemme 
at tage igen. Det saa noget uoverkommeligt ud; 
men her var vor Underofficer i sit Es. Vi kantede 
Trøjen, byggede af svære Sveller et Slags Funda
ment neden for Vognen, rejste Skraaplaner af Svel
ler op imod den, tog Sidestøtterne ud, og med Jern
stænger og Hænder fik vi de svære Stammer til den 
ene efter den anden, med Bulder og Brag, men al
ligevel let og elegant at falde og glide ned paa 
Plads, saa de fleste ikke behøvede at rykkes til 
Rette, og vi blev endda for tidligt færdige. Mens vi 
gjorde Jernbanevognene i Stand igen, kom vi til at 
tale om Rejser, og ved Fortællingen om en Sørejse 
var Underofficeren andægtig Tilhører med store un
drende Øjne. Han havde aldrig set det aabne Hav. 

Et godt Øje og Haandelag spiller en stor Rolle 

ved sligt Arbejde. For et Par Uger siden læssede vi 
et Par Dage Skinner af Jernbanevogne, syv Meter 
lange Dobbeltskinner til en Feltbane, forbundne med 
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Jernsveller. Vor Korporalskabsfører, en purung 

lille slesisk Underofficer med Jernkors fra Fronten, 
giver klare, veludtænkte Ordrer og arbejder selv 
med. I et Øjeblik er vi arbejdede sammen, otte 

Mand nede og vi fire Mand oppe paa de svimlende 

Skinnestabler paa Vognene, hvorfra der er vid Ud
sigt over By og Land. Skinnepar efter Skinepar 

flyver ned, mens man paa de andre Vogne arbejder 
med Stænger og Bomme og hvert Øjeblik kører fast. 

Vi bruger kun Hænderne, men i Takt. Og uden 

Uheld tømmer vi Vogn efter Vogn. 
Takten har meget at sige. Forleden Morgen 

skulde et lille Hold læsse Skinner igen. Et lille Ryk 
fra den ene Ende i urette Tid bragte min Pegefingei 

i Klemme. 
Mange andre Slags Elsassere, ogsaa en enkelt 

Jøde, færdes vi iblandt, men helst dvæler jeg ved 

Ernst Müller. Ved at se hans milde kloge Øjne og 

smukke Ansigt gætter man ikke paa, at han er Gæst

giver og Barber i Bollweiler. Men der er ogsaa fint 

i hans anselige Hus med de grønne Skodder. Barber

salonen er moderne indrettet med Marmor og Spejle 

og magelige Læderstole, og i Gæstgiveriet skænkes 

der mest Vin, elsassisk Landvin og fine tyske og 

franske Mærker, ikke sjælden Champagne. Min Ven 

kan efter eget Sigende godt tømme et Bæger; men 

det er ikke hans mest fremtrædende Egenskab. Han 

125 



-

er en udmærket Kammerat og et Menneske med et 
varmt Hjerte paa rette Sted.*) 

, Naar j'- lg færdes med ham ad en Marksti eller sid-
oer med ham eller L. en Attenstund inde i Barakken, 
gaar liden hurtigt. Hyppigt har jeg dog andet Sel
skab, en ung hamborgsk Boghandlermedhjælper K. 
med et polsk Navn. Dette viser enhver Polak, at 
han nedstammer fra polsk Almue, siger den før
nævnte polsk-berlinske Barber; men paa Brakmark 
gror det ikke daarligst. Han forstaar i Samtale at 
spørge — og jeg har alle Tider skullet »trækkes op« 
først — og spørge fængslende, og han veed saa me
get om nordisk Litteratur og nordiske Tilstande, at 
nan lian gøre mangen Nordbo til Skamme. Tiden 
kan gaa saa hurtigt, at næsten alle Lys er slukket 
inden jeg husker at se paa Uret. K. gør det aldrig! 
Han føler sig som Germaner (hans Mor er tysk) er 

andrefugl« og har Hovedet fuldt af Ideer der 
trænger til at afklares. Men han har Stof i sig'til at 
blive til noget, om ikke Krigen varer alt for længe 
endnu og bringer ham til at staa i Stampe: Dog: 

*) Over for ham kunde man nævne, hvad en Dansk el
teni aldrig talte om; vi elskede Prøjserne lige lidt, og vort 
Haab var det samme. Naar vi i en af de faa Fritimer un-

v/i w r 1 ,Kovshary aleoe 8ik en Tur ad den grønne 
Vej bag om Laderne og Byen, fortalte han om Prøjsernes 
Færd i Avgust 1914 og tilføjede: Man kan aldrig vide en 
gang faar vel »Sejrene« Ende. ' 
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Det Par Aar, Krigen varer endnu, holder vi 
nok ud! siger den mest folkelige af vore »Feld-
webler« spøgende, naar nogen drøfter Krigens 

Skyggesider. 

XVII. 

INDEN DØRE. 

(Feltbrev.) 

D s e s s e n t n i k i ,  1 7 .  O k t o b e r  1 9 1 7 .  

En Soldat gik hen ad Landevejen, men ikke ly
steligt en—to, en—to. Han vadede i Pløre og Plad
der til over Anklerne og bar alle sine Ejendele paa 
Ryggen. Vinden hylede, og Bygerne raslede ned 

den ene efter den anden. 
I helt godt Humør var han alligevel, om end han 

ikke rigtig kunde forstaa, at han skulde paa Lazaret 
— formedelst en »slem Finger«. Ordren kom over
raskende, og han maatte pakke og drage af Sted 

uden Afsked med Kammeraterne. 
Nu havde han allerede naaet den nærliggende 

Landsby, hvor det paagældende Feltlazaret har til 
Huse. I Grunden for tidligt paa Dagen til at holde 
Indtog. Hvem veed, naar Porten lukkes op igen. 
Der er jo en Kantine! Et Glas 01 og en Cigar paa 
Falderebet, eller rettere paa Tærskelen. 
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Kilometerlangt strækker Landsbyen sig langs 
Vejen, og Halvdelen er nu Lazaret. I Modtagelses-
huset bliver jeg indlemmet i Protokollen, og saa 
gaar det igen paa Vandring. Først til en stor Hø-
lade, der er gjort i Stand til et udmærket lyst og 
hyggeligt Lazaretlokale. Der er varmt og ind
bydende, Borde og Bænke og Brætspil' og anden 
Tidkort til de syge, der kan være oppe. Derhenne 
sidder jo en Kammerat fra mit Kompagni! 

— Ingen Plads! 

Forbi et Par andre Huse naar vi ned til et lavt 
straatakt Hus med Gavlen ud til Vejen. I den store 
Forstue arbejder militære Murere. De rydder Baller 
og Værktøj bort fra Stuedøren, og jeg træder ind. 
Et lavloftet Rum med fire smaa Vinduer. Bjælke
murene og Loftet er hvidtede, den store Ovn lige
ledes. Der staar elleve Senge tæt sammen, et Bord 
og en Bænk i Midten. 

Her er koldt, og ude Stormen truer. 
— Skal jeg være her alene? 
— Ja, foreløbig. 

Naa, foreløbig drog jeg til Badeanstalten, halvt 
vantro, og ikke fri for at drille mig selv. 

Men da jeg kom tilbage mellem to Byger, saa dci 
helt beboeligt ud. Et stort Baal blussede i Ovnen, 
og der var allerede fire andre Patienter i den nys-
aabnede Afdeling. 

Et Par Dage røg der fælt, inden alt kom i den 
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rette Gænge. Og da det først var saa vidt, syntes 
vi, vi havde været her længe. Den ene Dag gaar 
som den anden. Ved Halvsyvtiden om Morgenen 
begynder en og anden at røre paa sig. Madrassen 
forsvinder fra det første Vindue (paa Grund af 
Flyverfare skal Yinduerne blændes om Natten). Det 
er højlys Dag. De ikke-sengeliggende tørner ud, 
lukker op, farer i Lazaretdragten, reder Seng, vasker 
sig, alt sammen i Løbet af faa Minutter, hjælper de 
sengeliggende med at gøre Toilette, og saa er ogsaa 
allerede Kaffen der og de smurte Rundtenommer. 
Tiden gaar hurtigt indtil Lægevisitten. De, der skal 
til Operationsstuen, faar Besked og møder straks 
efter i et Nabohus, et lille Landsbyhus, fint og prak
tisk indrettet efter Lægekunstens Krav. Det er ikke 
saa overvættes velgørende, naar den betændte Fin
ger klemmes; men der er ret interessant derinde, saa 
Besøget er næsten Dagens eneste Forlystelse. Døren 
gaar hele Tiden: syge med Arm eller Hoved i Bind, 
syge paa Sygebaare osv. De to meget omhyggelige 
Overlæger har travlt hele Tiden og drøfter alligevel 
de enkelte Tilfælde. At somme Tider ogsaa en Ar-
meringssoldat kan lidt Latin, tager de sig ikke i Vare 
for. En Underlæge, et Par Underofficerer og flere 
menige hjælper. I kort Tid faar man mange For
bindinger fra Haanden. 

Ret oplivet af Afvekslingen og af at være sluppen 
helskindet træder man igen over sin egen Tærskel 
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og maa kønt huske at bøje Hovedet, om man ikke 
vil slaa Panden imod. Frokosten venter, et Bæger 
Bouillon og en ny Rundtenom. 

Saa gaar Timerne deres rolige Gang med Læs
ning, Skrivning, Brætspil, Maaltider, ny Lægevisit 
om Aftenen. Mørket falder tidligt paa. Vinduerne 
barrikaderes igen, og den lange Aften og Nat er be
gyndt! Tidlig søger vi til Sengs; men det hænder, 
at en ny Stuefælle bæres ind, mens vi er i Færd 
med at lukke Øjnene. 

Saare ensformigt er der paa dette lille afsides 
Felt af det store Krigsskue. Det hænder, at Solen 
en Dag straaler varmt og forførerisk fra en blaa 
Himmel og spiller i Træernes stærkt udtyndede gule 
og røde Bladhvælv. Det hænder, at den flyvende 
Sommers lette Spind skinner fra hvert Græsstraa og 
hver Sten paa Vejen. Men Dagen efter rusker Stor
men i Huset. Hele Flager af Blade piskes ned. Reg
nen trommer paa Ruden, og ved Femtiden er der 
saa bælgmørkt, at man ude knap kan se en Haand 
for øjnene. Saa gasser vi os herinde. Saa finder 
jeg mig bedst i det. Thi jeg kan ikke glemme Fri
luftslivet, som har gjort mig saa godt de sidste Maa-
neder. Og selv den allersidste Arbejdsdag, hvor var 
det rart, næsten festligt, da jeg i Middagsstunden 
med Kappekraven op om Ørene i Smuskregn laa paa 
Maven i Skovens Udkant og med den lille Shagpibe 
tændt, efter at et Stykke Brød var fortæret — Felt' 
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køkkenet kommer ikke mere ud til os — stirrede ind 
i Mostæppets friskgrønne Trylleskov. 

Derude vides Lungerne ud, og det er herligt at 
føle sig rask trods Vejr og Vind, Hundreder af Mile 
fra alle fastgroede Vaner og Bekvemmeligheder. 

Men herinde gaar den ene Dag umærkeligt som 
den anden. I Suset fra Træerne og i Regndryppet 
blander sig svære, buldrende Brag fra den nære 
Front. Om Dagen ruller Køretøjer og Lastavtomo-
biler forbi. Men ellers ingen Forbindelse med Ver
den derude, fraset Brevene, de længselsfuldt ven
tede. Naar de udebliver, gaar der en Sky for Solen; 
men ogsaa den glider forbi. 

En Nat bringer en ny lille Oplevelse med et for
bitret Overfald af Væggetøj, der er vaagnet af Dva
len; men jeg flytter fra Væggen og bruger min Æske 
Insektpulver, der har fulgt mig et helt Aar, og faar 

Ro igen. 
En lille Mus med lang Hale boede i et Hul i Ov

nen og løb tit ved højlys Dag rundt paa Gulvet og 
aad Brødkrummer. Et Attentat paa min Trækasse 
opgav det skikkelige lille Dyr hurtigt. Men i Aftes 
fangede den ellers saa godmodige Sakser den med 
Haanden og knuste den til Trods for min Forbøn un

der sin Støvleihæl. 
Forleden Morgen studsede mit Øre, og jeg lyttede 

halvt vantro til en højrøstet Passiar mellem to unge 
Soldater, der pløjede i en Nabohave. Jo, saa min 
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Sanden, ægte, uforfalsket »Aafenraa'er Dansk« her
ude i D., ved Verdens Ende, talt af et Par unge Men
nesker med godt Humør og røde Kinder. 

Fraset slige store Begivenheder gaar den ene 
Dag aldeles som den anden. Mennesker, der aldrig 
har set hinanden før, gror i faa Dage sammen til en 
Familie. Den ene er velset for sin Hjælpsomhed, 
den anden for sit tørre Lune, den tredje for sin 
hjælpeløse Beskedenhed, den fjerde for sin fordrings
løse Ungdom, den femte, fordi han nu engang er 
sneet herind og hører med. Og naar saa som i Dag 
to Mand udskrives af det lille Samfund og siger Far
vel i den lave Bjælkestue med Tornyster paa Ryg
gen, er det helt vemodigt trods Afskedsvittig-
hederne. 

Ovnen havde fri i Gaar; men i Ruskvejret i Dag 
kom den til sin Ret igen. Hvor lyste de klare Luer 
i Skumringen muntert ud i Stuen, og Veddet knitrede 
og drog mine Tanker langt bort til en stor hyggelig 
Dagligstue ved hjemlig Strand, hvor jeg mangen 
Efteraarsaften, inden Lampen tændtes, som Gæst 
har siddet i en blød Stol foran Kaminen med det 
lysende, varme Baal, mens Samtalen gled i stilfær
dige, fredelige Baner og de fine Røghvirvler fra Ci
garen steg op i Luften. 
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xvin. 

NOVEMBER-MULM. • 
(Feltbrev.) 

S y d  f o r  B o g d a n o w ,  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 7 .  

I Maj spaserede en lille Fyr omkring under de 
blomstrende Æbletræer i Selishtshenenta i bar 
Skjorte og lo til den fremmede Soldat. Hele Vinteren 
var gaaet i en Egn uden Ungdom, uden Befolkning. 
Siden har jeg set en Del Landsbyungdom. 

Forleden Morgen kom et lille Tog os i Møde paa 
den nye Feltbane, vi har bygget, et Lokomotiv og 
tre aabne Godsvogne med levende Ladning, stu
vende, stoppende fulde af Drenge i Pelskofte og 
med Skindhue paa Hovedet og Spade paa Ryggen. 
De stod saa tæt sammen, saa de bogstavelig talt 
ikke kunde røre Overkroppen, og paa Siderne hæl
dede de ud over de lave Vognfjælle. Men de var 
fornøjede over Køreturen og lo i Morgenfriskheden 
til os over hele Ansigtet. Tre store Skaale med 
Menneskeblomster, som af os hilstes med muntre 

Smil, især af dem, der har Børn hjemme. 
Alle Sjæles Dag, mens jeg endnu var iført den 

stribede Lazaretdragt og stod ved Landsbygaden 
i D., drog den kvindelige Ungdom forbi til Kirken 
eller Kirkegaarden. En rød Nederdel og et hvidt 
Hovedlin livede ved Lejlighed op i November-Graa-
heden, en Fod i sirligt Fodtøj hoppede over en Pyt, 
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en Haand tog koket i Nederdelen, og et Smil strej
fede Tilskueren. 

Sligt var dog kun et sjældent Solglimt. En Aften
stund i laage og Regn med Søle paa Vejen traskede 
en gammel Kone med en Pose forbi mig i Æltet, paa 
den ene Fod en hullet Støvle, den anden Fod bar. 
Skønt jeg havde ondt af hende, kunde jeg ikke 
værge mig for den Tanke, om hun mon skiftedes til 
at lade Fødderne nyde godt af Fodtøjet. I bare Ben, 
men med Hovedet forsvarligt indhyllet ser man for 
Resten Almueskvinder løbe her lige til hen paa 
Vinteren. 

En Dag kom der et Ægtepar forbi vort Lazaret
hus, en Herre i fin Overfrakke, med Stok og sort 
Filthat, og en Dame i tilsvarende Dragt og med stor 
Skindboa. Det var Godsforvalterens fra Bogdanow, 
før Herrer over en vældig Besætning paa over 100 
Malkekøer, mange Heste og Faar og en Frugthave 
som en Park, under Krigen satte paa Aftægt med et 
Par Køer og Raadighed over to Frugttræer. 

Mest levende staar dog et andet Billede for Øjet 
fra den dejlige, men svundne Lazarettid. Jeg sad i 
Kantinen, der husedes i Forstuen eller Forrummet i 
et Landsbyhus og fik sit Lys fra den aabentstaaende 
Dør, medens Beboelsesrummet benyttedes til Skrive 
stue af en 1 roppeafdeling. En Kone paa op imod de 
50, med kraftige, smukke Træk, skridtede med sine 
bare Ben over den høje Tærskel og blev staaende. 
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Fødderne var vaade, halvvejs dækkede af Gade
pløre, blaafrosne. En Underofficer spurgte Kantine-
sælgeren, om !hun vilde tigge. 

— Nej, hun vil kun se til sit Hus! svarede Manden. 
Der stod hun, efter med et lille Smil at have budt 

God Dag, med Ryggen til os lige inden for Dørens 
lave Bjælkekarm og stirrede ud i den raakolde Efter-
aarsluft. Et Exner-Billede randt mig i Hu med 
stærke, klare Farver — her alt graat og koldt, men 
et Billede af Krigens Alvor og af Lidelse, der bæres 
med Taalmod. — Lidt efter var hun stille forsvun
den til den Hytte i Byens Udkant, hvor nogle af Ind
byggerne endnu er til Huse, flere Familier stuvede 

tæt sammen i endeløse Aar. — 
En stor Del af den mandlige Befolkning er samlet 

i Arbejds- og »Panjekompagnier«, der forretter for
skelligt Arbejde ved den store Frontstation og ude 
omkring. Forleden arbejdede de nede i en Grus
grav, mens vi tog Muldjorden bort foroven. Deres 
tilsynshavende holdt dem til Ilden og sparede ikke 
paa et Rap engang imellem. Unge Piger luger paa 
Markerne, saa Befolkningen faar ikke Lov til at 

ligge paa den lade Side. 

I disse sidste Uger har Solen sjælden ladet sig se. 
Tunge, drivende Skyer har leget Tagfat paa Himlen; 
somme Tider var alt graat i graat, og Regnen sivede 
ned eller Snefnuggene dansede en stakket Dans. 
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Grøfter, der har ligget tørre længe, er blevne rivende 
Vandløb. Paa de russiske Veje er der et Pløre, som 
de daarligste Veje hjemme ikke giver nogen Fore
stilling om. Ved Proviantmagasinet i Bogdanow, 
hvor der for Tiden laves en ny »Knippeldæmning«, 
synker Vognene i til Navet i løst, flydende Pladder. 

Omkring vor Barakke staar Vandet blankt i hver 
lille Fordybning i Grønsværet. Hundrede Skridt fra 
Huset er Støvlerne sølede til op paa Skafterne. Næ
sten hver Dag Regn. I Regn marcheres der ud om 
Morgenen, i Regn tilbage, og Støvler og Kappe bli
ver kun halvt tørre i Nattens Løb. Al Fritid maa 
selvfølgelig tilbringes inden Døre i det menneske
fyldte Rum. Men en Armeringssoldat er vant til lidt 
af hvert, og Stemningen er ikke mere tynget end om 
Sommeren, i all tald ikke i Fritiden. Da i Forgaars 
Arbejdet blev afbrudt henad Middag, fordi alle var 
dvngvaade og Regnen vedblev at øse ned, toges det 
som en fornøjelig Oplevelse. 

At staa paa Vagt en Novembernat er endnu ens
formigere end ellers. Selv først paa Aftenen høres 
kun af og til en Dør gaa og nogle Fodtrin paa de 
løse Sten, der er lagte hen langs Barakken. Ellers 
kun Regnens Dryp eller Vindens monotone Sang. 
Og paa den mørke Himmel flimrer af og til et Lys
skud fra Fronten. Ellers alt mørkt og tyst. 

Dagen kan være graa som Natten. Og det gør 
da ikke stor Forskel, om der engang beordres Natte
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arbejde. Men sidste Lørdag kom det dog over
raskende, da om Aftenen Huer og Halsbind var va
skede og Støvlerne gjorte fint i Stand til Søndags-
appellen og de fleste var gaaet i Seng eller i Lag 
med det — da det saa pludselig Klokken 9 lød: 
Klokken 9,45 stiller følgende 60 Mand udenfor til 
Aflæsningsarbejde i B. 

Øjnene var allerede halvt lukkede til Søvnen og 
Lemmerne rede til at hvile sig efter en Dags Arbejde 
og Marcher og en Aftens Syssel; men der hjalp ingen 
Kæremor; de nysmurte Støvler, Kappe og Gas
maske paa, og Piben stoppet. 

Som St. Hansorme hoppede de elektriske Lomme
lygter ud af Døren i Mørket, og der lød plaskende 

Fodtrin. 
Optælling, Lygterne slukkes, og af Sted gaar det. 

Fødderne løftes for at undgaa Sten og Stub og Pøl; 
men enkelte falder alligevel, dog uden at tage Skade. 
Vinden suser i Granerne. Et Lys skinner nede i 
Floddalen. Et Drøn lyder fra Fronten. Stille lunter 
Flokken af Sted, enhver sysselsat med sine Tanker. 

Maalet naas. Toget er endnu ikke kommet. Med 
Haløj springer nogle ind i et aabent Høskur og lader 

sig dumpe i Høet. 
Pludselig kommer Toget glidende ud af Mørket. 

Vi ser paa de Vogne, vi skal bakse med, to Waggoner 
med Feltbane-Godsvogne, en med Sporskifter, en 

med en svimlende Stabel Brædder. 
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I en Fart foregaar Inddelingen. Mit Hold smaa-
bander: Sporskifterne! Vist det tungeste Stykke 
Arbejde af det hele. 

Men her nytter det ikke at græde. Fire Mand 
entrer Vognen, en Fakkel tændes, og fra oven og 
neden løsnes den tykke Jerntraad, som er lagt om 
Skinnestablerne. Snart buldrer det første tunge 
Stykke Sporskifte ned. Hver af Mændene nede 
søger sin Plads. 

— Færdig! Løft op! 

Vi ranker Ryggen med den anselige Byrde og 
bringer Sporet hen paa den Plads, hvor det skal 
ligge. Vi er nogenlunde lige høje, ingen snyder. 
Det gaar rigtig godt, baade med de smallere Styk
ker, hvor Sporene deles, og med de bredere, som 
passes til disse, indtil Skinnerne igen lægges hver 
for sig. Efter en Times Forløb ser vi, at vi bliver 
nødte til at hjælpe de andre. I lidt langsommere 
Tempo tages den sidste Tørn. 

Vi er først færdige, lidt efter Holdet fra Brædde-
vognen. Men med de to andre ser det galt ud. 
Jernbanevogne, hvoraf Sidevæggene ikke kan ta
ges ud, men kun Dørene lukkes op, er ved Hjælp af 
Kraner fra oven proppede med de svære Undervogne 
til t eltbanevognene, med de brede Jernrammer, som 
udgør Vognbunden, med Bundfjællene og Sidevæg
gene — alene et Sidestykke vejer 310 Pund — for
uden alt muligt Tilbehør. Alt skal her læsses af med 
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Hænderne. Man kan ikke faa Albuerum deroppe 
paa Vognene og har kun lige slaaet Hul paa den 
sammenfiltrede Masse. De svære firhjulede Under
vogne, hvoraf der hører to til hver Feltbanevogn, 
bakses hen til Døren, et Hold nede holder et Stykke 
Skinnespor vandret i Vejret, mens Undervognen 
sættes paa. Saa lægger vi Sporets yderste Ende ned 
paa Jorden, tager Hænderne bort og flygter med 
Vindens Hurtighed et Par Skridt, thi saa ruller det 
lille Uhyre med Bulder og Brag ned, til det bremses 
af det Jernbanespor, paa hvilket det bringes paa ret 

Køl og rulles til Side. 
Omsider bliver det mere tomt deroppe. Ram

merne, der staar oprejste langs hele Waggonens ba
geste Sidevæg, rokkes hen til den forreste Væg, man 
lader en for en glide ned paa Sidevæggen, kippe 
over og falde ned. Forfrosne i Nattekulden styrter 
vi os over det 1300-pundige Uhyre, løfter i Flok og 
slæber af med det. 

Nu gaar det hurtigt. Snart er det sidste Stykke 
nede. Opstilling! Nogle tager de sidste Stumper af 
de brændende Fakler i Haanden, og i Ilmarche gaar 
det hjemad. Men den flygtede Tid kan ikke ind
hentes igen. Klokken bliver over fire, inden vi 
strækker os paa vort Leje. 

Den russiske Vinter staar for Døren, ikke værre 
end dette Novembersøle, denne evindelige Væde. T 
Nat er Vinden sprungen om i Øst. Det sner saa 
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smaat; men alt imens begynder Vandpytterne og 
Jorden at stivne under Frostens første alvorlige 
Favntag. * + 

* 

HJEMMETS HYGGE. 

(Breve.) November 1917. 

I vor Ende af Barakken er der i disse Dage bælg
mørkt. Den eneste Petroleumlampe strejker, og om 
Morgenen maa man tit rode i det tætteste Mørke, 
indtil en eller anden tænder et privat Lys. Men naar 
man om Aftenen færdes i Gangen, kan man trods 
Mørket se Snavset alle Vegne. Her stikker en hullet 
Strømpefod frem, der et bart og sort Ben; hist ligger 
en paa sit Leje med de skidne Støvler paa. Ved 
Siden af er en i Færd med at pudse Støvler, og ne
den under sidder en og smører Marmelade paa sit 
Brød osv. osv. i samme Dur. Du kan tro, man maa 
trods et Aars Tilvanthed somme Tider med Magt 
tvinge den gamle Adam i sig selv til Jorden. Heldig
vis er min snævreste Omgang forneden pænere Folk. 
Over os ligger rigtignok et Par unge, skidne, men el
lers ret kvikke Allerhelvedeskarle, som godt i næste 
Øjeblik kan give sig til at hælde Støvet og Snavset 
ned til mig igennem Revnerne eller give sig til at 
slaas med samme Virkning. Trods jævnlige Skænd 
er vi dog ret gode Venner. 

Under Pavserne i Gaar søgte vi ind i et nær-
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liggende Hus. Ude fra ser det ret anseligt ud, som 
Stuehuset paa en større Gaard, dobbelte Yinduer, 
fremspringende Tag over Døren, hvilende paa to 

Træpiller. 
I første Pavse var jeg inde til venstre. Hele Gul 

vet i den store Stue er dækket af Kartofler, og i 
denne roder flere Kvinder for at pille de daarlige fra. 
Bohave: et Bord og en Bænk samt to Sengesteder. 
Et Barn løber barbenet rundt paa Kartoflerne. 

Anden Gang søger jeg til højre. En gennem
trængende Stank slaar os i Møde; men ellers ser hei 
lidt finere ud. Her bor vistnok to Familier, forholds
vis velklædte og med kulørte Tæpper paa Sengene. 
Paa den ene roder to smaa barbenede Pigebørn, det 
ene med en Del Udslæt; somme Tider kravler hun 
ned paa Lergulvet og op i Sengen igen. Ved Siden 
af vasker Moderen i et Dejgtrug. I en Krog siddei 
en noget ældre Kone og syr bag ved et lille Barn i 
en Vugge, der hænger ned fra en Stang i fire Reb. 
Ved et Vindue arbejder en ung, køn, vandrende Sko
mager, en Pigernes Jens. Vi staar og sidder1 rundt 
paa Gulvet, og ind imellem vore Støvler løber tre 
smaa Grise, som har deres Stald under Ovnen, hvor
fra Vellugten kommer. Oppe i Ovnhullet sidder en 
Kat og gør sig til gode med Indholdet af et Fad. Der 
kommer og gaar Mandfolk og Pigebørn, et af äem 
med Cigaret i Munden. Hun lader ikke til at tage 

sig Tingene nær. 
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I. 

FRA FRONT TIL FRONT. 

I  T o g e t ,  9 .  D e c e m b e r  1 9 1 7 .  

Undervejs vestpaa fra Rusland, med Orlovstog, 

alene, men ikke paa Orlov. 
Vor gamle Kaptajn, en Reserveofficer, holdt for 

meget paa en saa vidt mulig skaansom Behandling 
af sine Familiefædre. Kompagniet var tildelt Jern
banetropperne i Bogdanow. Imod Jernbaneofficerens 
Vilje sendte han os engang hjem, da vi i flere Timer 
var blevne gennemblødte i kold, strømmende Regn. 
Det sivede hurtigt ud, at Jernbanemanden havde 
klaget til Divisionen, skønt denne selv havde udstedt 
den Ordre for en Tid siden — oplæst for os —,, at 
der ikke skulde arbejdes i stærk Regn, med mindre 
der var Fare paa Færde. Et Par Dage efter rygte
des det, at vor Kaptajn skulde bytte Post med en 
Kompagnifører fra Vestfronten, tidligere Skovfoged 
Best fra Hammelev. Kaptajnen rejste, men meldte 
sig syg undervejs. Hr. Best kom, jeg blev pillet ud 
og sendt til hans gamle Kompagni i Belgien som Er-
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statnmg for en Mand, han havde taget med; men jeg 
sendtes en lille Omvej. En natlig Marche i Snevejr 
til Bogdanow, videre derfra ved første Hanegal. En 
Dag ved vort gamle 1. Kompagni, som man havde 
sagt mig, jeg skulde tilbage til, og som nu laa i 
Tokarishki. 

(Feltbrev.) 

E l l e ,  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 1 7 .  

Et Par Timer til nødtørftig Indretning i den ret 
lyse og praktiske Barakke i Tokarishki, og saa sen
der »Maks« mig efter en gennemvaaget Nat ud paa 
Arbejde. I Skoven med Firspand efter Træ. Frisk 
og smukt Vintervejr. Hurtig Gang faar Blodet til 
at rulle raskere, Øjnene klares, og Sindet bliver let
tere. Langt inde i Skoven standser vi ved en Hob 
svære Stammer, som Gud veed hvilken Troppe-
afdeling har fældet engang. En halv Snes af dem 
bakses af os fire Mand op paa Vognen, og saa tager 
de to Kuske et fast Tag i Tøjlen og Pisken. Herinde 
i Skoven er Mudderet kun frosset ovenpaa. Med 
Hyp og Haløj gaar det af Sted. Naar Hjulene syn
ker igennem Sne- og Isdækket og det sorte Pløre 
sprøjter op, gaar det i vild Fart over det farlige 
Sted, mens Vognen slingrer og knager med sin tunge 
Fragt. Det er helt spændende; men vi naar heldigt 
ud paa den haardt frosne Vej. 

Dagen gaar, Haandtryk veksles med gamle Ken
dinge, lige fra den elskværdige hamborgske Barber 
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til et Par Landsmænd derhjemmefra, hvis Maal jeg 
ikke har hørt i Maaneder. Saa kaldes vi sammen til 
Parole. Min Ankomst nævnes. Men straks efter er 
der en særlig Overraskelse: C. forflyttes til 2. Kom
pagni og stiller i Morgen tidlig med Proviant for fire 
Dage paa Skrivestuen! 

Altsaa alene af Sted paa den lange Rejse. (Det 
paagældende Kompagni ligger i Nærheden af Lich
tervelde i Flandern.) Øjnene er ved at falde i. En 
Smule Passiar, saa gaar jeg i Seng for at samle 
Kræfter. 

Næste Morgen, en Søndag, pakker jeg de lige ud 
pakkede Ting ind igen. Vanen slaar Nervøsiteten 
ihjel. Klokken ti staar jeg atter paa Feltbanevognen 
og ruller bort efter et nyt Farvel til et Hold Venner 
og Kammerater. 

Paa Hovedbanestationen (Juratishki) skal jeg have 
»Aflusningsbevis«; men paa Badeanstalten er der 
lukket paa Grund af Reparation. En Times Ilmarche 
igennem Skov og over Marker, hvor Sneen allerede 
ligger højt, lang Ventetid, Ilmarche tilbage; men alt 
naas. Klokken tre ruller Orlovstoget af Sted mod 
Vest. 

Ved Vintertid er Turen knap saa behagelig i en 
fyldt Kupé som om Sommeren, naar Vinduerne kan 
holdes aabne og Trøjen kastes, og paa Vej til Vest
fronten er Sindet knap saa lyst som paa Orlovstur 
hjemad; men lidt Eventyrlyst er bleven siddende i 
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Blodet, og Oplevelser hjælper over mangt og meget, 
selv over Tanken paa Juleposten, der nu kan fare 
rundt i Verden efter mig og maaske ikke naar mig i 
Aar. 

Vest for Warszawa svinder Sneen ind til hvide 
Striber langs Hegn og Grøftekanter. I Tyskland er 
der Tøvejr og Taage. Ingen Plads i Kupeen til at 
ligge ned eller staa op; men Natten, den lange Nat, 
gaar dog ret taaleligt. 

Det er næsten Nat igen, da Lysene fra Berlin 
flimrer igennem Vinduerne og Tornystrene gøres i 
Stand. Paa »Schlesischer Bahnhof« tæt Trængsel. 
Paa den anden Side Perronen holder et endeløst 
Tog: Berlin—Lille. 

— Jeg tager vel bedst med dette Tog til Lichter
velde? 

— Ja! 
Hvad har jeg i denne Udhaling ud af at blive en 

Dags Tid i Berlin? 
Omtrent umuligt at slippe ind i en Kupé. Men 

man glemmer at være ømskindet. —5—6—7! Der 
er Siddeplads endnu. Tornyster og Kasse ned i den 
lille Sidegang, ti Centimeter Plads paa Hjørnet af en 
Bænk, jeg er om Bord. Lidt efter klatrer endnu to 
ind, Berlinere, der ikke længe spørger om Forlov. 
En faar min Kasse at sidde paa, den anden sin Tor
nyster. Nu er vi stuvede sammen som Sild i en 
Tønde, og Benene sidder som i en Skruestik. 
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Men Toget glider ud i Natten. Stormløbet ved de 
andre berlinske Stationer afslaas, vi kan ingen have 
paa Skødet. Samtalen gaar ret interesseret en Tid 
i de nye Omgivelser. Berlinerne har et vist forfri
skende hensynsløst Lune. Men Øjnene glipper paa 
den ene efter den anden. Der trækkes for 

Lampen. 
— Stendal! Hannover! Natten gaar. En lille 

Times Blund engang imellem. Nu ligger Hjemmet 
deroppe mod Nord! (Jeg bad i Tokarishki om Lov 
til en lille Afstikker, men fik Nej.) 

Dagen vil slet ikke gry paa denne ilsomme Køre
tur imod Vest. Solen kan ikke vinde med. Men om
sider det første svage Skær. Ligesom modvilligt 
gryr Dagen. Lys svømmer i et Taagehav, Fabriks
skorstene, Gruber; vi ruller igennem Vestfalen. 

I Rhinprøjsen er det Dag. Fra den ene ret pyn
telige Banegaard til den anden, Bakkeland og Villa
kvarterer og Fabrikker — Düsseldorf. Lidt efter 
buldrer vi over Rhinen. Toppede Bølger, en Slæbe
damper med Lægtere, Taage — vi er paa den anden 
Side. Kendte Bynavne — noget om stor Silke
industri foresvæver mig fra min Skoletid —, Bjerg-
skraaninger med Sne. 

Nu er vi allerede i Belgien. Kvæget græsser ude 
paa frodigt grønne Bakkehæld. Landskabet bliver 
romantisk og smukt. Det ene Bjergdrag efter det 
andet, en skummende Flod, en mørk Tunnel — der 
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er Floden igen, og der højt oppe paa en Bjergtop 
Tinderne af et Slot eller et Kloster! 

Forbi Gruber, gennem Købstæder, en Forfrisk
ning i Liege, Afsked med Dagslyset — det har ellers 
holdt længe — i Louvain, hvor Mørket dækker Kri
gens Spor. (Et Pigebarn halvt klatrer, halvt hales 
ind i en med Soldater fyldt Kupé.) 

Mærkeligt at komme ind i en Storby som Bruxelles 
næsten i Bælgmørke. Kun faa Lys paa Jernbane
terrænet, blændede opadtil. Forbi mange mørke 
Mure, over et endeløst Jernbaneterræn. Yi holder 
paa Bruxelles's noget gammeldags Nordbanegaard. 

Et Par Timer senere videre med et andet Tog, 
ukendte og usete Rejsefæller i en mørk Kupé ad en 
mørk Rute, Hornsignaler, Ophold. Halvsovende 
Skikkelser raver i Mørke til Vinduet. 

— Nej, vi kan ikke være der endnu! 

Navnet Gent høres; men der er intet at se. Ved 
Midnatstid har jeg naaet det foreløbige Rejsemaal, 
Courtrai (Kortryk). Hundreder af orlovsrejsende og 
andre Soldater strømmer ud paa den mørke Bane-
gaard. Nattekvarteret kan ikke rumme dem. Jeg 
følger en Strøm ind i en Ventesal. Lys og varm med 
gule Silkeskærme om Lamperne. 

Det gælder om at slaa Natten ihjel. Nogle faa 
har Siddeplads. Mange staar ret op og ned og stirrer 
resignerede frem for sig. Jeg faar min Tornyster 
presset ned paa Gulvet, Kassen ovenpaa, spiser lidt 
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af mit Forraad af Brød og henkogt Kød og erobrer 
mig saa en Plads paa Gulvet, saa jeg kan ligge halvt 
sammenfoldet imellem to andre. 

Ogsaa den Nat gaar. Dagen gryr, da vi igen staar 
ude paa Perronen, og her vrimler snart Hundreder 
og Tusinder af militære. 

At faa Oplysning om det rette Tog og slippe ind 
i det er ikke let. Jeg staar og sidder omtrent oven 
paa de andre. Et Par Timers Køretur over den 
flandriske Slette, frodige, grønne Marker, smukt 
pløjede Agre, sirligt afstukne Grøfter, høje slanke 
Træer og lige saa slanke Vejrmøller, røde Teglstens-
hnse med hvidmalede Vinduesrammer, store smukke 
Vinduer — et velhavende Land, hvor Kanonernes 
Drøn nu omtrent ikke standser et Øjeblik. Ubemær
ket har den sneget sig ind i Øret, denne Duren. Hvor-
naar den er begyndt, veed jeg ikke. 

I Lichterveldes langstrakte Gade med Leræltet 
oven paa og mellem Brolægningen finder jeg omsider 
det opgivne Maal, en Pioner-Skrivestue, faar et 
Kortrids, bestaaende af to Streger, malet paa mit 
Pas, og begiver mig paa Vej for at finde mit nye 
Kompagni ved Elle. 

Det er klaret op i Vejret, frisk og mildt. Engang 
skydes der efter Flyvere; men jeg har nok at gøre 
med at finde Vej. Modsigende Besked. En siger, 
jeg har endnu en Time at gaa, den næste halvanden, 
den tredje, at jeg er paa helt fejl Vej; men den fjerde 
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skal sammesteds hen, og omsider spørger jeg over et 
Hegn et Par Armeringssoldater, hvor 2. Kompagni 
af 55. Armeringsbataillon ligger. 

— Det er her! 
Det var en Lettelse. Bagagen tyngede for

bistret. 
Skrivestuen er gemt i en halv Ruin. Lidt efter 

holder jeg mit Indtog i en let Træbarak med Paptag. 
— God Dag! 
— God Dag, C. Hvor kommer du fra? 
Der er gamle Kendinge, i sin Tid forflyttede fra 

1. Kompagni. Nær ved mit Leje opdager jeg et Par 
Nordslesvigere. 

Den Nat sover jeg de retfærdiges Søvn trodb 
Bomber og Granater, og den næste med. 

Lidt generende kan Spektaklet blive; men man 

kan vænnes til meget. I Aftes, da vi hentede Kaffe, 
spillede Søgelysene paa forrevne Skyer, og Flyver
skytset gjaldede. Motorerne fra de fjendtlige Flyve
tøjer snurrede. Vi stirrede derop og var nærmest 
ærgerlige over. at vi maatte vente paa Kaffen, mens 
Spektaklet stod paa. Naa, det var hurtigt forbi. 

Tre Dages Arbejde paa tre forskellige Steder, et. 
Mylr af Arbejdere bag Fronten, mange nye Indtryk, 
og alligevel føler man sig hurtig gammel i Gaarde, 
ved en anden Front, i en anden Troppeafdeling. 

Et lille Indtryk har næsten fæstnet sig mest paa 
Baggrund af det Vinterøde, jeg kom fra. 
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Ikke langt herfra knejser en Vejrmølle paa en 
Bakke. Seks, syv Etager høj, mosgroet over det 
hele, aabne Yinduer og Døre, forladt af Beboerne. 
Bag den en Eng med Fløjlstæppe. Og isprængt 
dette store smukke Tusindfryd, Knopper, halvt og 
helt udsprungne, smilende med glade Øjne til Solen. 

* * 
* 

DE FØRSTE INDTRYK. 
(Brev.) 

E l l e ,  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 1 7 .  

Det var nyt for mig at høre Berlinerne tale i Or-
lovstoget. I de Kompagnier, jeg har været i, var der 
nok Utilfredshed; men man vogtede paa sine Ord. 
Her forbandede Underofficerer og menige Krigen og 
ønskede Slut paa den, selv om Tyskland gik Pokker 

i Vold. 
— Er der ved Vestfronten mange, der tænker 

saadan? 
— I vor Division hver eneste een. 
En iSoldat, der har rejst med hele Vejen, fortæl

ler Historier. Hans Afdeling fik forleden Udfyld
ning, delvis udskrevne fra Lazaretterne. En af disse 
sprang paa en polsk Station ud af Toget, snubbede 
en stor Gris og styrtede ind i Kupeen med den. De 
overdøvede Grisens Dødsskrig ved at brøle »O, 
Deutschland, hoch in Ehren«. Grisen blev parteret, 
og ved Ankomsten til Juratishki fik man travlt 

med at brase. 
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En anden Sidemand fortæller gravalvorlig, at 
hans Svoger har haft det »Schwein« (Svineheld) at 
drive 1000 Faar bort fra Rumænien. Han solgte 
seks til Bulgarerne for egen Regning og sendte Pen
gene hjem. 

— Og tænk saa! fortsætter Manden forarget, som 
Pointen i Historien, — saa puttede det Asen af en 
Bank, som vekslede den fremmede Mønt, en hel 
Masse af de surt erhvervede Penge i sin egen Lomme 
for noget, de kaldte Valutaen! 

Klemt inde med Kappen paa, stegende Varme, 
tæt Cigarrøg. Benene sover, ikke faaet mig rigtig va
sket i flere Dage. Nogle Kanoner undervejs paa Jern
banevogne, et langt, øjensynlig meget brugt Lazaret
tog, det er det hele, jeg i øvrigt mærker til Krig. 

Mørkekørslen i Forbindelse med Bevidstheden om 
Flyverfaren var noget nyt. Men naar man har rejst 
i flere Døgn, er man nærmest ligeglad. 

Efter Natten i Ventesalen i Courtrai gik jeg ud 
paa Perronen. Man kan se, at det er rigtigt med 
Flyverfaren. Næsten alle Ruder i den store Perron
hal er knuste og afløste af Brædder. Histhenne endnu 
et stort Hul fra den sidste Bombe. Men Hundreder 
og Tusinder af Soldater, orlovsrejsende osv. trænges 
paa Perronerne. 
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Glædelige og sørgelige Overraskelser i Barakken. 
Da jeg kommer ind, staar nogle Soldater med blot
tet Overkrop og ser deres Skjorte efter. Utøjsplagen 
er langt værre her end i Rusland. Næsten umuligt 
at slippe, siger mine gamle Kendinge. I hvert Fald 
maa en lille halv Time hver Dag bruges til Eftersyn. 

Kosten er langt rigeligere og bedre her end mod 
Øst. Ingen behøver at sulte. 

Vi bygger Dækninger, Reservestillinger osv. og 
ligger i en Del af en stor tom Barakby, hvortil der 
ventes belgiske Civilarbejdere. I Depoterne, til Ek
sempel Elsenbeeke her i Nærheden, er der ophobet 
uhyre Forraad af alle Slags, og desuden staar mange 
Jernbanevogne fulde af Feltbaneskinner, Pigtraad, 
Træuld osv. Hver Morgen samles Tusinder af Sol
dater og Fanger ved et saadant Oplagssted, og det 
er tit komisk at se, at man somme Tider tilsyne
ladende har vanskeligt ved at hitte paa noget Ar
bejde til dem alle, hvad der igen bevirker, at ingen 
tager sin Opgave alvorlig. 

II. 
MINE BELGIERE. 

(Feltbrev, slettet af Censuren.) 

E l l e ,  J u l e n  1 9 1 7 .  

En halv Snes Dage har jeg nu haft dem, og de 
halvanden Uge staar for mig som en hel Evighed. 
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Det var en fæl Søndag. Faa Dage havde jeg 
været i Flandern og skulde nu bruge den første Fri
dag til at bringe lidt Orden i mine Ting. Men det 
blev kun til nogle Breve. Om Middagen udpegedes 
jeg blandt nogle andre til en særlig Kommando, 
Korporalskabsfører for belgiske Civilarbejdere. 

De var komne om Morgenen, før det blev lyst. 
Yi havde hørt de klaprende Træsko, hørt en Summen 
og Snakken og Raaben og set et Tog af mørke Skik
kelser med store Bylte eller Sække paa Nakken. Et 
endeløst Tog. De første var inde i Baraklejren, og 
paa Vejen helt deroppe ved Landsbyen dukkede der 
stadig nye Bugtninger op paa den store Slangekrop. 

Den Eftermiddag sled paa Nerverne. Der var 
Masser af Ting at tage Vare paa, ingen rigtig Op
lysning at faa, en lille Flok til at ordne alt for 1900 
Mand. Mørket faldt paa, og jeg, der skulde vejlede 
de andre, kendte ikke selv Planen i den store Lejr, 
'hvor det ene Hus er nøjagtig som det andet, uden at 
der staar noget skrevet paa dem. 

I Mørke blev alle purrede ud og stillede op i 
Rækker paa fem Mand, hvad der voldte utrolig Ulej
lighed. Man saa straks, at de ikke 'havde Begreb om 
militær Orden og lige Rækker og om at blive 
staaende der, hvor de var stillede hen. Naar man 
havde faaet en Række i Orden og tog fat paa den 
næste, sværmede de straks ud igen. Og saa talte 
de et fremmed Tungemaal, der til at begynde med 
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lød som Indiansk,. og syntes fuldkommen ufor-

staaende over for os. 
Naa, omsider blev de afdelte i Korporalskaber 

paa et halvt Hundrede. Med Møje fik jeg dannet et 
lille Skillerum fra Naboafdelingerne, fandt en, der 
saa ud til at være flink til at skrive, og fik ham til 
at skrive Navne. Han var halvfærdig, saa blev hele 
Inddelingen i Korporalskaber kuldkastet og lavet 
om igen. Men naar det bliver lidt vel broget, gen
vinder man sin Ko. En ny Skriver findes, og alle 
Navne anbringes paa en Stump Papir, flamske Navne 
alle sammen, vanskelige at læse, naar man har dem 
tydeligt opskrevne, men ikke til at forstaa, naar 
Belgierne selv siger dem med halvfransk Udtale: 
Prosper Yercauteren, Jean Clauwert, Romain Ver-
straetberg, Ferdinand De Schryver, Arthur Hoeg-

huys osv. osv. 
Jeg begynder ogsaa at gøre mig forstaaelig for 

dem. Jeg bruger det Plattysk, jeg har lært som 
Dreng blandt flensborgske Skolekammerater. Det 
vigtigste forstaar de fleste. Enkelte, der ikke kan 
følge med, belæres af de andre: men rigtignok fore-
gaar det under en Haløj, saa det ikke kan være 

værre paa noget Marked. 
Omsider kan jeg følge dem til deres Barakker i 

Udkanten af Lejren, og Resten af Aftenen gaar med 

Instruks og Ventetid. 
Et Par Dage senere skal jeg notere deres Alder. 

157 



De ældste er i Trediverne, de yngste 16, den store 
Flok er paa 17—21 (belgiske værnepligtige, der paa 
denne Maade holdes under Tilsyn). Næsten alle er 
de fra Fabriksbyerne ved Antwerpen, og de taler 
Østflamsk, som er noget vanskeligere at forstaa end 
Vestflamsk, der tales her. — 

Øre i Hovedet lægger vi os paa vort Leje mod 
Ordre til at stille næste Morgen med vore Folk. 

Vi »Korporalskabsførere« drilles og tituleres na
turligvis af Kammeraterne. Spot og Skade følges 
ad. Vi maa op før de, klæde os paa i Mørke, faa fat 
i nogen Kaffe, sluge et Par Stykker Brød og saa af 
Sted til Belgierlejren. 

Hvor var det nu, de forbistrede Barakker laa? 
Derhenne lyder et Plask og et Skrig. En »Korporal-
skabsfører« er i Mørket dumpet i en Grøft. Et Par 
Mand haler vi ham op — Støvlerne er fulde af Vand 
— og styrter videre. Det er paa høje Tid. Ved 
Hjælp af min Lommelygte finder jeg Overgangen 
over Grøften derhenne, Pælen fra i Gaar, over endnu 
en Grøft. Derovre i Krogen maa det være! 

— Korporaal, Korporaal! raaber de mig i Møde. 
Med stort Besvær faar jeg dem purret ud. Korpo

ralskaberne ligger ind imellem hverandre. 

— Feerundörtig! Feerundörtig! (34) Korporal
skabets Nummer, raaber jeg, og adskillige af dem 
stemmer beredvilligt i med. 

Endelig, endelig staar de fleste ude, og i Bælg
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mørke lader jeg dem følger med mig til Samlings
pladsen. En syndig Førvirring. De 1900 skal finde 
hver sin Baas, og nogle af Førerne veed ikke selv, 
hvor de skal hen. Numrene skraales i babylonisk 
Forvirring. Der bliver lang Ventetid. Jeg faar mine 
opstillet, og til sidst er de der alle. 

Der raabes og skraales af tusinde Munde. Træ
skoene klaprer, nogle synger. Man hører Toner af 
Marseillaisen, men mest Revuemelodier. 

Naa, endelig er »Meldingen« besørget, og noget 
senere gaar det af Sted, ud i Mørket, et Par Timers 
Marche, fra den ene Vej ind i den anden, Markveje 
og Chausseer og Fodstier, og den Vej skal jeg nu føre 
mine Folk tilbage i Eftermiddag. Naa, lad Skæbnen 
raade. 

De forskellige Hold overtages af Pionerer eller 
Armering. Beholder man sit Korporalskab, er det 
et rent Tilfælde. Den første Dag havde jeg 150 
Mand at passe alene; men da var de endnu ikke saa 
vejkendte og lystne til at absentere sig under Arbej
det som senere. 

Dagen gik. Postens eneste Fordel er, at man 
ikke behøver at arbejde med; i Kulde og Ruskvejr 
er det en tvivlsom Vinding. Jeg fandt ogsaa til
bage, skønt Vejrmøllerne næsten er det eneste, man 
som nyankommen kan finde at bide Mærke i. 

Saa skulde de hente Mad. Adskillige havde 
endnu intet at tage den i og maatte slaa sig sammen 
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med de andre. Opstilling og Tælling. Gaasegang 
gennem Køkkenet. Endelig kan jeg tænke paa min 
egen Middagsmad. Saa over at modtage tør Kost 
til Belgierne og Fordeling under ny Haløj. Jeg fin
der imidlertid en god næstkommanderende, og det 
gaar. Den første Dag tager nogle imod deres Mar
melade i den hule Haand. 

Senere en Times Parole med nye Forklaringer og 
nye Pligter. Der er ingen Trang til Aftensmad. 
Træt strækker jeg mig paa mit Leje. 

Naa, der er et plattysk Ord, som hedder: Dat is 
man eerst, dat gift sik! Al Begyndelse er vanskelig. 
Fritiden bliver uhjælpelig klippet i Stykker, men el
lers er det til at overkomme. 

Rangeringen om Morgenen i Mørke er det værste. 
Men naar først de lange mørke Slanger sætter sig i 
Bevægelse, naar de fladbundede Træsko klaprer om
kring en, mens Flokken summer en Melodi, kan der 
komme en faderlig, veltilfreds Fornemmelse op i den 
kappeklædte Soldat, der gaar midt i Flokken med 
Hænderne i Lommen og den lille Pibe i Mund

vigen. 
Nye Pligter kommer dog til. Ens egne Folk kla

rer man sig med; værre er det med fremmede. Aar-
vaagenheden maa skærpes. En Ladeport klaprer 
undervejs. En Soldat lukker den op, og jeg gaar 
med ind. En Snes mørke Skikkelser purres ud af 
Krogene. I en lille Skov ved Vejen vil andre for

160 



svinde. Omsider gryr Dagen, der melder sig grumme 
sent paa den flandriske Slette, og Arbejdet bliver 

lettere. 
Løsnet er, at disse Folk kun kan styres med den 

største Skraphed. Helt uden gaar det vel heller ikke. 
Men bedst gaar det dog, naar Folkene tillige mær 
ker, at man helst vil komme ud af det med dem med 
det gode. Mine egne skraaler venligt God Morgen 
til deres Korporal, om end de lige efter med den 
største Vrangvilje lystrer Ordren til at forlade Ba
rakken. Efterhaanden opløser Massen sig i Ansigter, 
man kender igen. — Der er den lille Dreng med det 
morsomme Ansigt, der er den ældre, skæggede Fyr, 
der ham med Henrik Ibsen-Ansigtet, der den fine 
Mand, den eneste med Overfrakke osv. 

Alle gaar i Træsko, med snævre Bukser, delvis 
snørede sammen forneden med en Strimmel Tøj. De 
fleste i aaben Trøje uden Kappe, den flade Hue paa 
Hovedet og et uldent Sjal om Halsen og Baghovedet. 
Hænderne i Lommen, Cigaretten tændt. I Rusland 
gaar Folk helst i Pels paa deres Gaardsplads til hen 
paa Sommeren. Her rykker de ud paa Arbejde i 
Vintervejr, som om de vilde skraa over Gaden til 

Genboen. 
Ude kan man have Held med sig. Naar ens 

Hold bliver delt i Smaaflokke med hver sin Arbejds
leder, er man selv overflødig. Der er Tid til at varme 
sig lidt i en Beværtning med en Skaal Kaffe. Inde 
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i Lichtervelde mente en lille buttet flandrisk Skænke-
jomfru med Opstoppernæse sig forpligtet til at holde 
os med Snak Juleaftensdag. Hun talte om Krigen 
og om Flyverne. I de maanelyse Nætter sad Be
boerne oppe til Klokken 2—3 hver Nat. Saa længe 
brummede der idelig en fjendtlig Flyver over 
Byen. 

— Musikhandlerens Hus derhenne er et af de 
sidste, der er lagt i Grus. En Kone blev med. sin 
Seng slynget gennem Gulvet ned i Etagen neden
under og slap godt fra det. Engang da nogen Muni
tion blev antændt, sad vi længe i dødelig Angst. For 
hver Granat, der sprang, troede vi, at det var en ny 
Flyverbombe. 

Et Flyverbesøg her paa Egnen ænses ellers knap 
af andre end dem, der staar ved Ballonskytset. I 
det højeste kaldes man ud for at se paa noget sær
ligt seværdigt. En straalende Solskinsdag med rim-
dækket Jord. Paa den blanke Himmel en mærkelig 
Tegning af Prikker. Først lidt efter lidt løser man 
Gaaden. Der staar en Lænkeballon, over den fjendt
lige Flyvere, omkring disse Shrapnelskyer, mellem 
Ballonen og Jorden noget hvidt, der langsomt daler: 
Iagttageren fra Ballonen, der gaar ned med Fald
skærm. Vi stirrer paa dette Billede. Pludselig en 
Hvinen og Susen i Luften — vi dukker os uvilkaar-
lifAtar et Dump. Hvad var det? Vist en Blind-
gænger fra Ballonskytset. 
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Nu er Julen gaaet, Juleaftensdag og anden Jule
dag Arbejdsdag. Juleaften kun en halv Time til at 
ligge i Ro paa sit Leje og tænke paa dem der
hjemme. Breve er heldigvis naaede frem, Pakkepost 
ikke; men et Stykke ristet Brød med lidt Smør og 
Marmelade er heller ingen daarlig Juleaftensnadver. 
Sent er alle Dagens Pligter fyldestgjorte. Et Par 
Julesange synges i Barakken, mens et lille 10 Centi
meter højt Juletræ stilles paa Bordet med smaa 
Kærter. Senere nyder de fleste vaade Varer, og 
først hen paa Natten bliver der noget mere Ro, saa 
Øjnene kan falde i. Det er stegende herinde. Tan
kerne gør endnu et Slag hjemover til den festlige 
Stue med Julegrønt og den hvide Dug og de smaa 
Ansigter og et Par graa Øjne, saa svinder alt i 
Taage. Juleaften Ar forbi. 

Juledag møder med Sne- og Haglbyger, Tøvejr 
og slemt Føre. Hen paa Aftenen henter jeg mine 
Belgiere til Lønningsappel. Foruden Kosten faar 
de 3—4 Mark om Dagen. Nogle ligger indsvøbte i 
deres Tæpper, tit to og to for bedre at holde Varmen. 
I den ene Barakke er de muntre og sidder i Kreds 
og leger Flyvere, der skydes ned, og andre mærke
lige Ting, ved Hjælp af Lommetørklæder, som kastes 
gennem Luften, Kviste, der fejer hen ad Gulvet, 
Stokke, hvormed Maskingeværilden efterlignes, osv. 

Sent kommer vi til Ro. Maanen har jaget 
Skyerne paa Flugt. Det er mild Frost. Et Lag Sne 
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dækker Landskabet. I Nat synes Flyverne at ville 
lade os i Fred. 

— Gu'n Nacht, Jungs! 
— Gu'n Nacht, Korporaal! 

III. 

I EROBRET LAND. 

(Breve og Dagbog.) 

E l l e ,  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 1 7 .  

BELGIERLEJREN 

kommanderes af en Sakser, en flot Mand med mørkt 
Overskæg og mørke Øjne til hvide Tænder. Han 
holder meget af at høre sig selv tale og tordner paa 
det mest gudsforgaaende over Belgiernes Ondskab 
og Fordærvelse. De skal behandles med Puf mellem 
Ribbenene og Knubs i Ryggen og fortjener at ristes 

levende. 
— Himmelkreuzsakrament! Die Belgier sind 

Hunde! 
Det skal dog vist nærmest opfattes som Vittig

heder. 
Hver Aften udtages et Par af os til at skaffe 

Brænde. Spørger nogen hvorfra, ryster Sakseren paa 

Hovedet af slig Uvidenhed. 
— De tager en Vogn og kører ud ad en eller 

anden Vej; der ligger saamænd nok i Grøften. Men 
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der maa efter højere Befaling ikke fældes Træer eller 
tages fra Husene! »Verstanden!« 

Manden veed lige saa godt som vi, at paa den 
Maade finder man ikke den mindste Stump Pinde
brænde. Der er koldt i alle Barakker og Dækninger, 
og enhver Soldat har den uskrevne Pligt at bringe 
et større Stykke Brænde til Huse hver Dag til den 
fælles Husholdning; ellers faar han Skoser af Kam
meraterne. 

Nissen fra Tirslund — den Kammerat, der paa 
Marken ved Shaski læste for os om sin gamle Mor — 
fortæller, at der er ødelagt for Millioner heromkring 
i den korte Tid, de har været her. Til 15. November 
fik Beboerne i en Del Landsbyer Ordre til at flytte. 
Nu ser de ud som Ruiner. De er ikke skudte ned; 
men Tropperne har revet alt brændbart ud til Brænd
sel. Tagene, Dørene, Yinduerne, Lofterne, Bohavet, 
Guldlister osv., alt er gaaet i Ovnen. 

Belgiefhistorien maa tages fra den morsomme 
Side. Det Arbejde, de 2000 Belgiere udfører, er 
baade til at le og græde over. Først to Timers 
Marche; langt op paa Formiddagen kommer man til 
Maalet, og saa bruges Arbejdskraften paa en Maade 
— særlig arbejdsglade er Folkene naturligvis 
ikke —, som om det nærmest gjaldt om at lade Pen
gene rulle. I Gaar gjorde jeg med en Flok to Gange 
en Tur fra Nærheden af Gits til Elsenbeeke og hen
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tede nogle Pæle — enhver tog den tyndeste Pind, 
han kunde opdage — og en Rulle Pigtraad. Da vi 
kom tilbage fra det Stykke Arbejde, var det omtrent 
Fyraften. For Resten er dette, at Belgierne anven
des til Befæstningsarbejder imod deres egen Konge 
og Hær, nok noget, Tyskerne officielt fralægger sig. 

Naar »Korporalerne« vil have fri, absenterer de 
sig simpelthen i Mørket om Morgenen efter Meldin
gen og sniger sig tilbage til deres Barakke. Der er 
ikke en Sjæl, som bryder sig om det. 

JUL OG NYAAR. 

E l l e ,  2 5 .  D e c e m b e r .  

Til Juleaften de sædvanlige Madrationer, om 
Aftenen Te med et Stænk Rom i. Kompagniføreren 
stod i Køkkenskuret, men sagde ingenting. Tvært
imod blev enhver opskreven, der vilde hente for 
liere end sig selv. Et Par Stjerner skimtes svagt 
igennem Taagen. Galgenhumør og Spydigheder 
over Julen blandt Mandskabet — alle »Liebesgaben« 
til Kompagniet er udeblevne. Kl. 9 kommer Kom
pagniføreren ind i vor Barakke, beklager, at det er 
saa stille hos os, og at Pakkerne er udeblevne, og 
meddeler, at der kan hentes 01 imod Betaling. Om
sider ved Sengetid raaber og skraaler saa de, der 
har fulgt Raadet, og der er knaldet i Ovnen, saa 
man bades i Sved paa sit Leje, hvor der er lavt til 
Loftet i Sengestilladset. 
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Umuligt at sove. Postyret bliver værre og værre. 
De fulde Mennesker ter sig som vilde. Dumpe Drøn 
fra Fronten. Ved Firetiden om Morgenen bliver der 
omsider stille, og de trætte Øjenlaag falder i. 

E l l e ,  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 1 7 .  

Her er fredeligt i Forhold til den uhyggelige Ny-
aarsaften i Fjor. Med Hensyn til Krigen havde 
jeg ved Aarsskiftet i Fjor intet som helst Haab til 
1917, tidligst til 1918. I Aar siger og tænker jeg 
ingenting. Alt er muligt, og vor Lod er at vente. 
Men gid 1918 i alt Fald maa bringe gode Tidender 
fra Hjemmet! 

E l l e ,  1 .  J a n u a r  1 9 1 8 .  

Solen skinner mildt og fint paa den snepudrede 
Jord. Fra Morgenstunden har Kanonerne dundret 
næsten som i Trommeild. 

Nyaarsaften gik bedre end ventet. Der var ikke 
Lejlighed til at faa saa mange Drikkevarer som Jule
aften, og kun faa blev virkelig fulde. En Mand fra 
en anden Barakke kom dog dinglende ind og vilde 
absolut kysse enhver af os, mens han smilede huld
saligt over hele Ansigtet. 

Og saa kom de første Julepakker ad Omvejen 
over Rusland, og jeg laa og rodede med de smaa 
Overraskelser paa mit Leje, som ogsaa her er det 
eneste Sted, jeg har til Raadigihed. En Tid var der 
næsten mennesketomt i Barakken, og man kunde 
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sidde og se ind i Ovnens klare Luer og tænke paa 
det Aar, der trods alt var gaaet taaleligt. 

Kl. 12 vækkedes jeg ved, at Folk styrtede ud 
for at se et Fyrværkeri, der afbrændtes ved Fronten. 

Nyaarsdags Menu var ikke indbydende, Kaal-
rabisuppe med store Stykker utilstraskkelig kogte 
Roer med skarp Smag. For i Morgen staar den paa 
Surkaal. 

PAA SYGESTUE. 
E l l e ,  1 6 .  J a a i u a r .  

Efter ny Kvalmetid med Opkastninger tilbragt 
et stille Døgn i »Reviret«, som har gjort mig godt. 
En lang Hvile-Nat. Engang vaagnede jeg ved, at 
Underofficeren flyttede paa Grund af Regndryp. 
Mens jeg laa vaagen, gassede jeg mig ved at ligge 
varmt og godt. Kun var jeg lidt bekymret for, at 
Taget skulde blæse væk, mens det regnede og stor
mede af en anden Verden, i Formiddags med, saa 
jeg havde ondt af mine Belgiere, hvis Røster jeg 
hørte før Dag. Men saa sendte Underofficeren mig 
og et Par andre syge op paa Taget for at slaa nyt 
Tagpap fast over det hele. En Protest afvises, jeg 
havde jo ikke Feber! Man blev ordentlig gennem-
blæst og gennemkuldet deroppe, og Fingrene maatte 
somme Tider i Lommen for at tøs op. Men vi blev 
færdige, og efter at vi havde siddet en Times Tid i 
Varmen, begyndte Blodet igen at strømme nor

malt. — 
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Det er jo lidt drøjt, at man skal sidde her 
uvirksom og lade Aabenraa arbejde. Ved første 
Lejlighed bedes du hilse Hans Tychsen (i Frøslev, 
Medlem af Vælgerforeningens Tilsynsraad) fra mig 
og anmode ham og ligesindede om, saa vidt der er 
Lejlighed til det, at protestere mod ethvert frivilligt 
Afkald fra vor Side paa selv den mindste Strimmel. 
Dette er mig meget magtpaaliggende, men jo ellers 
ikke noget, du behøver at skrive uforblommet om. 
Breve kan naar som helst blive aabnede. 

HUSET, DER FORvSVANDT. 

E l l e ,  1 8 .  J a n u a r .  

Forlod saa Sygestuen i Gaar Eftermiddags, ud
skreven med nogle Dages Indentjeneste. Der var 
l e v n e t  1 5  C e n t i m e t e r  a f  m i n  g a m l e  S e n g e p l a d s .  D e r  
lagde jeg min Halmsæk og mine Tæpper og min 
Kasse paa Højkant og halvt laa, halvt sad, lidt util
pas, i »Empfangs«-Mylret. Hver tredje Dag faar vi 
for tre Dage Marmelade, Cigarer, Brændevin, Pølse, 
Sukker osv. og skal hente hver Ting for sig med. 
nogle Minutters Mellemrum og have Beholderne 
rede, mens der knap er Plads til at staa paa Gulvet. 
Hvor skulde jeg hen med mit tilsmurte Marmelade-
bæger? Man maa tage Situationen fra den mor
somme Side. Omsider, da man knap kunde se mere, 
rykkede de andre lidt, og jeg fik kneben Halmsæk-
Plads. 
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Om Morgenen vader man i foddybt Lerælte. 
Belgierne vil ikke ud af Barakken. Paa Appel-
pladsen gaar Vandet oven i deres Træsko. Da jeg 
vel havde faaet mine meldt, blev jeg kaldt til Kom
pagniets Skrivestue og beordret til at gøre Tjeneste 
ved Kompagniet igen. Naa, saa sættes man til at 
skrælle Roer og save tykke Træstammer igennem. 
Den Rekreation er mere legemlig anstrengende end 
Arbejdet ellers; men det gjorde helt godt, og lidt at 
se paa var der ligeledes. I Rusland morede »Maks« 
sig ogsaa med at lade de sygemeldte save tykke 
Knuder igennem paa Lejrens mest blæsende Hjørne 
i Snefog, og saa stillede han sig op med Hænderne 
i Lommen og spurgte med haanlig Medynk til vort 
Befindende. 

I Morges stod endnu et lille pynteligt nyt Hus 
paa den anden Side Vejen med røde Tagsten. Be
boerne har maattet rykke ud. Nu blev i Formid
dagens Løb Taget revet løs og hevet ned, Murene 
halvt væltede, Vindueskarme og Døre slæbte bort, 
og der staar en sørgelig Ruin igen — alt for at faa 
noget Brænde. 

EN ARMERINGSSOLD ATS GLADE LIV. 

E l l e ,  2 7 .  J a n u a r .  

En venlig Hilsen tilforn paa denne dejlige Kejser-
fødselsdag! Nær havde vi faaet Surkaal igen i Da
gens Anledning ligesom i Fjor i Rusland, da vi fik 
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Surkaal med Vand; men den kom i Gaar i Steden 
for, og i Dag lød Spisesedlen paa »Backobst«, hvil
ket er nogle Stykker tørre Smaapærer med lange 
Stilke, svømmende i en tynd, lidt sød og lidt salt 

Suppe. 
— Dünn, aber kräftig! sagde en paa Vejen til 

Barakken. Andet vanker der saa ikke den Middag. 
Og saa har vi faaet Løfte om en Festgave paa 50 

Penning hver; men de kommer først senere; de kan 
ikke være der endnu. Som Ekstra-Festgave har 

jeg faaet en Generalforkølelse. 
Saa du mener, jeg skulde tage paa Udflugt om 

Søndagen og se mig om i Verden eller i Flandern! 
Hidtil har jeg haft det saaledes her, at jeg var glad 
for hver Dag, jeg kunde være i Fred. Den Slags 
Turistlængsler taber sig under en Armeringssoldats 
glade Liv. Naar han har slaaet en Dag ihjel med 
alle dens mange smaa, Behageligheder, en Dag og en 
Nat, saa er han tilfreds, og allerede er Bekymringen 
begyndt for at faa Bugt med den næste. 

I Gaar var jeg saa med paa Arbejde og blandede 
Grus og Cement ved en Dækning en Times Vej her
fra. Raakold Taage, svært Arbejde. Snuenæse, hæs 
Hals, men rigtig fornøjeligt. Udendørs Arbejde kvik
ker altid op. Da der kom nogle Belgiere med frisk 
Grusforsyning, var det selvfølgelig Folk af mit eget 
tidligere Korporalskab. Vi hilste venligt paa hin
anden, og de fik nogle Cigaretter. 
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IV. 

DEN FØRSTE VIOL. 

(Feltbrev.) 

S a i n g h i n  v e d  D o n ,  1 0 .  F e b r u a r  1 9 1 8 .  

Den første Stjerne flimrede svagt paa den lyse 
Aftenhimmel. Foran mig langs den lille Bæk en 
Række stive smaa Popler, bag dem som en mørk 
Bræmme den svagt stigende Græsmark, dernæst en 
rosenrød Strimmel i Synskredsen og over den en 
skinnende graablaa Himmel, mod hvilken de høje 
slanke Træer langs Landevejen histovre og den en
somme Mølle tegner sig med skarpe Skyggerids. 

Det er et af de fine smaa Pastelbilleder, jeg hu
sker fra Flandern. Kun en Uge derfra, og allerede 
faar Minderne de samme vage Farvetoner, og Ka
nonbulderet, Ruinerne og det bundløse Lerælte træ
der i Baggrunden som en mørk Bræmme, man kun 
lige skimter. 

I Ugevis spejlblanke Veje hver Morgen, fedtet 
Føre om Eftermiddagen. Vinterdage, da det gjorde 
godt i en Frokostpavse at sidde i en Beværtning 
omkring den belgiske Ovn eller Kulgryde og drikke 
en Skaal dampende Cikoriekaffe, og Regndage, da 
det kostede Anstrengelse at hale Støvlerne med sig 
i det foddybe Ælte. Dage graat i graat som Ver
denskrigen og Dage med fint, snepudret Landskab 
og en Dis langs Jorden, der kunde flagre af Sted el
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ler bunke sig sammen, saa de nærmeste Omgivelser 
forsvandt, mens Solen skinnede paa de høje Lande-
vejstræer — svagt bøjede til Side af Vesten
vinden —, der uvægerligt hører med i hvert Billede 

fra Vestflandern. 
Meget stilfuldt og smukt, solidt og velhavende i 

Byggestilen og alligevel uregelmæssigt sammen
hobede Købstad-Landsbyer med fedtede Gader, som 
ogsaa uden Ruinerne ind imellem de uskadte Huse 
faar en til at aande friere, naar Blikket igen glider 

frit over de grønne Marker. 
Jeg havde fundet mig en ensom lille Bæk, der 

havde gravet sig sit Leje temmelig dybt ned. 
Buskads dækker Skrænterne, og høje Træer følger 
den muntert pludrende Svend, der aldrig gaar ti 
Meter lige ud, men bugter sig snart til den ene og 
snart til den anden Side. I Skumringen gik jeg der 
nogle Gange og kiggede paa Rakler og Bladknopper 
og lyttede til Fuglepip og ænsede ikke Flyverne, 
der som Andetræk snurrede af Sted over mig. Fra 
Fronten lød et svært Bulder, en uafladelig Dundren 
paa Stortromme, med brede knaldende Brag ind 
imellem den evindelig Boblen af Drøn i Drøn, og 
alligevel kunde man her fæste Opmærksomheden 
paa Smaalyde og for Samværet med den evig unge 
Natur glemme, at der er Krig og Ulykker til. 

Jul og Nyaar var gaaet med lidet fornøjelig og 
festlig Ramme og en lang Række af det nye Aars 
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Hverdage, da vi en Morgen tidlig ad frosne Veje 
drog til Jernbanestationen. Maanelyset laa sølver-
hvidt over Landskabet og gjorde Skyggerne dobbelt 
mørke; men den Tid af Natten, da Flyverbesøg ved 
Stjerne- og Maaneskin var Regelen, var forbi. Mens 
vi) sad i den kolde Knpé med den splintrede Rude, 
gryede langsomt Dagen, og gennem Ruinbyer (Rou-
lers, Menin) rullede Hjulene sønderpaa med os. 

Et Landskab i drivende raakold Taage, golde 
Marker, vandfyldte Grøfter, som en velgørende Af
brydelse store Fabriksbyer (Tourcoing, Roubaix), 
hvor selv de sædvanlig saa kedelige Fabrikskaserner 
røber et let Pust af fransk Ynde. 

Hernede fartede vi rundt flere Dage. Næsten er 
allerede den Aften glemt, da vi i Mørke kom til et 
nyt Kvarter ved Deule-Kanalen, en Barakke uden 
Vinduer og Døre og uden Kakkelovne. Trætte var 
vi og svedige af Marchen med den tunge Bagage, 
men blev hurtigt kolde. En gammel Armeringssoldat 
lægger dog ikke Hænderne selvopgivende i Skødet. 
Af med Tornystren, ud i Mørket at lede efter gamle 
Planker og Brædder og Rester af Tagpap. Nogle 
Søm har de fleste i Lommen, en Hammer findes og-
saa. Snart er de værste Huller tættede, nogle Bal
ler med Træuld kommer i rette Tid, og idet vi kry
ber tæt sammen paa Gulvet, gaar Natten helt godt. 
Dagen efter opdrives en lille Kakkelovn, der ryger 
fælt, men varmer, og skønt Halvdelen af os raaber 
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paa, at den skal kastes ud, Halvdelen, at der skal 
lægges mere Brænde paa, synes vi, at der allerede er 
helt hyggeligt. En Aftentur i Mørke ad Vejen langs 
den tavse Kanal, der lige kan skimtes, skønt dens 
Vand er faa Skridt fra mig og næsten staar op paa 
Vejen, hviskende Lyde i Træerne, fjerne Drøn — 
man falder i Tanker og maa vogte sig for ikke at 
gaa ud i Vandet. 

Knap er jeg vendt tilbage, saa kommer Parolen: 
Videre næste Morgen! Ny sejg Marche ad fedtede, 
stenbrolagte Landeveje og over Marker og Grøfter, 
nyt Kvarter i en tidligere Lysbilledhal (i Hantey), 
ret velindrettet, men uden Ruder i Vinduerne og 
uden Varme. Ogsaa her bødes der paa Skavankerne, 
ude og inde tømres der; man henter Sten til at fylde 
op i de sumpige Omgivelser osv. Dag og Nat sprin
ger Granaterne histovre bag Nabobyerne. Hvor 
langt der er til den Linje, hvor de slaar ned, veed vi 
ikke; men vi hører hver Granat hvine gennem Luf
ten som en Piskesnært, inden Braget kommer — ind
til Øret ogsaa vænner sig til det og ikke ænser det 

mere. 
En hel Formiddag arbejder vi paa Kvarteret, og 

der ser allerede helt beboeligt ud, da Ordren kom
mer: Straks standse Arbejdet, pakke, spise og af 
Sted! 

Ordren modtages med Humør. Nu er vi allerede 
vante til den Omgang. Teltlærredet knappes op, 
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Træulden rystes ud, Tæpper rulles, og i et Øjeblik er 
Bagagen »feltmarchemæssig«. Der bliver endda Tid 
til henne ved Gavlen at faa Skjorten af og se den 
efter for at mindske Plagen af det Utøj, der mere 
end al Slags Ubekvemmelighed gør en Livet surt. 
Man bliver kold i den vinterlige Blæst; men Sur-
kaalen varmer igen, og snart efter drager vi ud af 
den franske Landsby, der ligner de flamske, og sen
der et Afskedsblik til den rummelige Kantine, hvor 
der var Varme og Aviser og et godt Glas 01 til at 
forskønne Livet med en stakket Stund. 

Solen kommer op, der bliver stegende i Kappen, 
og Skjorten klæber til Kroppen; men der er Humør 
over Folkene. De har faaet Smag paa Rejselivet. 

I en stor Købstad-Landsby lidt længere fra Fron
ten (Saingihin) faar mit Korporalskab et forholdsvis 
herskabeligt Kvarter i et Par lune Tagkamre med en 
god lille Kakkelovn. Jeg tager et første Sals Senge
sted i Besiddelse ved at kaste min Tornyster derop, 
eer lidt paa Lejligheden og gaar saa i Byen, mens 
der er lyst endnu. Kantiner, Soldaterhjem med god 
Belysning og Aviser, »Kino« — »mein Liebchen, 
was willst du noch mehr«. Vi ligger lunt og godt 
om Natten og glemmer Rejsens Besvær, og Dagen 
efter begynder det regelmæssige Arbejde. 

Nu bliver der Brug for de franske Sprogkund
skaber. Befolkningen er i Almindelighed flink og 
tjenstvillig imod de fremmede. Granaterne er her 
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længere borte, om end jeg i Nat paa Vagt hele Ti
den saa Stjernerne fra Lysskuddene lyse op paa 
Nattehimlen. 

Hver Dag har vi færdedes i en stor Slotspark 
med de herligste slanke Træer med smukke store 
Kroner og med hele Partier af Kratskov. Hist og 
her Bælter af Traadforhug og Dækninger, men 
mange Steder uberørt, om ikke fra Naturens Haand, 
saa dog i en Natur, der i flere Krigsaar har faaet 
Lov til at skøtte sig selv. Brede og smalle Kanaler, 
snorlige i flere Hundrede Meters Længde og bugtende 
sig som Aaløb, gennemkrydser den store Park. Et 
Slots Mure skimtes langt borte mellem Stammerne 
og kalder paa halvglemte Indtryk fra franske Ro
maner. 

Sværdliljer kanter det blanke Vand. Store Aa-
kandeblade svømmer hist og her. Naar Solen kom
mer frem, er der vaarmildt og herligt. Men ogsaa 
paa en Regnvejrsdag kan man færdes herinde og 
glemme Rusk og Kulde og Krig. Syrenbuskenes 
Knopper svulmer. Paa Jorden mylrer det grønne 
frem mellem visne Blade. Jeg kigger paa denne 
V rimmel og dømmer, at der er Primula-Blade og 
Marguerite-Rosetter og først og fremmest Masser af 
Viol-Blade. 

Da Arbejdet var Slut i Gaar, ledte jeg et Øjeblik 
paa Sol- og Læsiden langs en lille Kanal. Og Uma
gen lønnedes. Den første dybblaa lille Viol med en 
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Duft saa herlig, saa selv en halvforkølet Næse ikke 

kunde gaa Glip af den. 
En Sang om Vaarens Viol rinder mig i Hu, og 

smaanynnende gaar jeg i Ra^kken, mens Støvlerne 
for Hjemadgaaende slaar Takt paa den snavsede, 

brolagte Landevej. 

V. 

MENS DET STORE FREMSTØD FORBEREDES. 

(Breve og Optegnelser under Brevspærring.) 

S a i n g h i n ,  2 1 .  F e b r u a r  1 9 1 8 .  

VI HUGGER BUSK. 

Saa snart Solen skinner, er det Flyvervejr. Den 
ene Kamp efter den anden og Himlen spættet af 
.Shrapnelskyer. En Blindgænger fra en Afværge-
kanon kom hylende ned og gik en Snes Meter fra 

mig i den bløde Jord. 
En Stok naaede over en Meter ned i Hullet uden 

dt støde paa noget. 
Vort Arbejde er saare skønt. Vi hugger Busk 

med Krumkniv, Buske til »Blænder«, Forklædninger 
af Veje og Batterier mod Flyver-Iagttagelse, og i 
fen Farbriksgaard i Sainghin føjes Grenene sammen 
ved Hjælp af Jerntraad og rulles til sidst sammen i 
en stor Rulle. Franske Fabrikspiger hjælper ved 
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det. Ikke sjælden synger de — jeg tror, det er 
Nidviser mod Tyskerne. 

Lønningsappel i en Havegang. Syrenbuskene 
staar med bristefærdige Knopper. 

Til Tider, især naar jeg har været falden i Tan
ker eller set paa Naturen, forekommer det militære 
Apparat mig saa uendelig latterligt, saa jeg har 
vanskeligt ved at gøre gode Miner til slet Spil. 

Nu skal jeg til at sy en Lomme og skifte og rense 
Fodtøj osv., og jeg gider sandt for Dyden ikke. Tænk 
dig, naar man er træt af Marcihe og Arbejde og har 
spist Middagismad, saa at gymnasticere op paa en 
første Sals Seng uden Stige. Efter Krigen kan jeg 
vist tjene Føden som Akrobat. 

Vil du med en lille lur ud i det spæde franske 
Foraar? Brændenælder er der allerede Masser af; 
men ingen spiser dem i Aar. Vel er Middagsmaden 
ussel — Roer uden Kartofler, Surkaal osv. i tynd 
Suppe , men den fulde Brødration bøder paa 
meget. 

4. Marts. 
I il Aflusning i Don. Fællessang, mens vi nøgne 

venter paa vore Klæder. 

DE SPANSKE RYTTERE 1 SALOME. 

5. Marts. 
Der søges fire til at. tage med Lastavtomobil til 

Librecourt. Melder mig med tre andre. Faar saa 
først at vide, at vi skal læsse 500 spanske Ryttere 
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paa Avtomobiler og selv køre med sidste Gang til 
Depotet i Salomé, der ligger i det farlige Bælte. Naa, 
vi sætter os paa Bunden af første Vogn og kører i 
Smuskregn den lange Vej over Annoeuillin og Car-
vin, forbi Bjergværker og gennem en Skov med her
lige store Ege og Bøge med prægtige lodrette Stam

mer og brede Kroner. 
I Librecourt er der Pionerpark ved en stor Fa

brik. Tager fat paa Arbejdet. 1000 Endestykker 
til spanske Ryttere — rustne Jernrør med Modhager 

0g spyd — og 500 lange Midterstykker skal bæres 
en lang Vej og læsses paa Lastavtomobil. Faar dem 
fordelt paa tre Læs. Klatrer saa op paa det sidste 
Læs. Sidder godt paa et Bræt bagude, men maa 
passe paa, at vi ikke ved en Ujævnhed i Vejen faar 
en af de spidse Lanser i Ryggen. Igennem Probin 
og Bau vin, over Deule-Kanalen paa en Jernbro, 

igennem Berclau og Hantay. 
Vi begynder igennem Motorstøjen at høre en 

fremmed Lyd — Drøn og Brag. Paa Markerne Mas 
ser af Granathuller. Vi kører ind i Salomé, igennem 
Byen til Pionerparken og maa selv læsse af. Fransk
mændene skyder! Serier af Shrapnelskud. Jeg ar
bejder sammen med en af de andre; der er kun Plads 

til to. 
— Det er ellers ikke langt herfra, de springer! 

siger U. 
— De kommer nærmere! siger M. 
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Engang imellem kaster jeg et Blik over paa Mar
ken ved Siden af Depotet. Høje Fontæner af Jord 
staar i Vejret ved ethvert Brag. Det er vanskeligt 
at vriste Stykkerne af de spanske Ryttere ud af Læs
set, fordi alle Modhagerne hænger sammen. Men 
omsider er godt Halvdelen nede, og vore to Kam

merater tager fat. 
Jeg tænder mig en Cigaret. Det er en pirrende 

Situation. En lille bitte Ændring i Sigtet, saa faar 
v i Salverne. Vi hører Knaldene fra Afskydningen, 
Granaternes Hvin. Braget giver en Lettelse — nu 

gik den forbi. 
Naa — endelig er Vognen tom! Vi kan ikke 

køre den paatænkte Vej hjem, men maa tage en Om
vej. Da Bragene lyder fjernere, aandes der alligevel 

friere. 

DE FORDREVNE. 
9. Marts. 

I Dag læsset Blænder — vi kan ikke lave nok 
her — af Jernbanevogne i Don, blandt andet en 
Waggon Blænder af Siv, der tilstøver os fuldkom
men. Allerede i Morges fløj otte franske Flyvere 
hen over os. I Middags et vældigt Drøn og en Hvi
nen. Kvinder og Børn render forvildede omkring. 
Snart efter nye Brag. Det Hus, hvor vi har Kvar
ter, ryster i sin Grundvold. Det viser sig, at en stor 
tysk Jernbanekanon er kørt op lige bag Byen. 

Kl. 2 til Gasmaskeprøve. Hele Saing'hin er paa 
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Benene. Første Gang ser vi alle Beboere, næsten 
udelukkende Kvinder og Børn. Drengene tæller: 
Un, deux, trois osv. Forbi os kører et endeløst Tog 
af Militærvogne, alle fyldte med Byldter og Kasser 
med Navne paa — lidt Sengetøj, det allernødven
digste af et Hjems Indretning. 

De yderste Landsbyer ved Fronten rømmes. Hver 
I1 amilie faar kun Lov til at tage det allernødven
digste med. Nysgerrige, skrækslagne ser Sainghins 
Beboere paa Optoget. Naar kommer mon den ubøn
hørlige Ordre til dem? Toget faar Ende og be
gynder igen. 

Omsider synes det at være Slut; men faa Minutter 
efter begynder et nyt, Vogne med selve Beboerne. 
Der sidder de, gamle Koner og Mænd og Børn, en 
Del paa egne Stole i Kassevognene. De fleste yngre 
gaar ved Siden af. Faa unge Mennesker, næsten 
ingen Mænd, Børnene nysgerrige, de fleste ældre 
med forgræmmede Ansigter, nogle med stolt Fat
ning, andre grædende. I Aarevis -har de holdt ud i 
Livsfare for ikke at opgive deres Hjem og Ejendele. 
Nu maa de bort alligevel. Sainghins Beboere staar 
tavse. En enkelt Hilsen udveksles. En Slags civili
seret, velordnet Fordrivelse af en Befolkning fra 
Hjem og Hjemstavn og alligevel hele Krigens 
Elendighed! — 

Det kommer an paa, om ikke den Jernbanekanon 
faar Svar. 

182 



SKUD I NATTEN. 
10. Marts. 

Svær Ild fra Morgenstunden længere fremme. 
Trods Søndagen ud paa Arbejde ved Deule-Kanalen. 
Pludselig Maskingeværild lige i Nærheden. En fransk 
Flyver stryger tæt forbi det Krat, hvor vi holder til, 
og skyder. Saa faar han Ild af Ballonskyts og for
svinder, fyrende en Tid endnu. Da vi om Middagen 
kommer igennem Don, Flyverangreb. Maskin
geværerne paa Tagene knitrer ustandseligt. To Fly
vere skydes ned. 

I Eftermiddags en Spaseretur med Nissen fra 
Tirslund nord ud af Byen i Foraarssol. Hører de en
gelske Granater hvine, standser derfor og lejrer os 
i Græsset ved et stort Tjørnelhegn. Synkende Sol i 
Dis, Fred og hjemlig Tale. 

Lige kommen i Seng, da der lyder et Brag ikke 
langt bort«. Englænderne skyder nok med svært 
Skyts, nærmere og nærmere. Afskud i det fjerne, 
lidt efter en Hvinen og Susen, saa et øredøvende 
Brag. Huset ryster, Teglsten høres rasle ned. Nogle 
begynder at staa op, efterhaanden alle. Vi ifører 
os Tøj, Støvler, tager Gasmaskedaasen over Skulde
ren. Flere Nedslag i nærmeste Omegn. 

Ned i Gaarden. Der staar Artillerister og Ar-
meringssoldater murede sammen under Glastaget 
ved Døren. Faar min Pibe i Gang og gaar lidt bort 
fra dem. Nyt Hvin og Brag, denne Gang nok Shrap
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nel. Kælderen fuld af Mennesker, mange civile med 
Børn. Kvinderne har flyttet Børnenes Senge derned 
og mumler den ene Bøn efter den anden. 

Henad Ellevetiden bliver det stille, og vi gaar i 
Seng. Jeg mener at have været fuldkommen rolig. 
Da jeg nu lukker Øjnene, er det, ligesom Nerverne 
dirrer lidt. Falder dog snart i Søvn. 

11. Marts. 

Slæber i Dag Buske ind til Arbejderskerne i Fa
brikken. Et Brag, alle Kvinder flygter skrigende. 
Senere ser jeg den tyske Jernbanekanon staa paa 
Sporet lige nede bag ved Fabrikken. Jeg ser Røret 
hæve sig. Pludselig bryder en Ildslue ud af Svælget, 
lige efter et øredøvende Brag. Det gentages en Del 
Gange. 

Kort efter begynder Englænderne at svare, og 
Jernbanekanonen forsvinder: nu har den jo heldigt 
bragt os i Fedtefadet. En engelsk Granat skal 
have ramt Officerskasinoet i Nabobyen og dræbt en 
Intendant og saaret en Løjtnant. 

Om Aftenen i Biograf og efter en varm Dags Ar
bejde træt i Seng. Henad Kl. 2 vender Bevidstheden 
modstræbende tilbage. I Halvsøvne opfattes de 
kendte Lyde: et fjernt, men ret kraftigt Bum, to Se
kunders uhyggelig Ro — hy-i-i-i! bum! Saa, 
den gik forbi. Endnu engang — nærmere ved Huset, 
hele Legemet lytter allerede efter den næste. Jeg 
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tager Strømper og Benklæder paa. De andre farer i 
Tøjet, nogle ud af Huset. De følgende Skud er dog 
fjernere. Lægger mig igen. Nye Skud, dog læn

gere borte. 
Mærkeligt saaledes at ligge og vente paa næste 

Skud. Ved det øredøvende Brag er det, ligesom 
Hjertet ganske af sig selv staar stille et Sekund. 

FORAAR OG FLYVERE. 
12. Marts. 

Afskærer Vidjer ude ved Kanalen. Jernbane
kanonen skyder nu her. Lærkesang ind imellem. I 
Aften en Tur paa Kirkegaarden. »Une priére s'il 
vous plait« — det er mange Gravsten, der anmoder 
om en Bøn for de døde. Og en stor Obelisk har 
Sainghin en Weppes rejst for sine Børn, faldne for 
Frankrig 1870/71. Hen paa Aftenen Skydning, fjer
nere. Straks efter slukkes det elektriske Lys i hele 
Byen: Flyvere! Engang belyses Gaden dagklart af 

en Lysbombe. 

13. Marts. 

Arbejdet fra Kl. 4 Morgen, kunde knap skelne de 
Grene, vi skulde hugge. Græs og Grene rimdækkede. 
Tidlig hjem, mens Solen varmer. Ud i Græsset med 
»Ved Nyaarstid i Nøddebo Præstegaard«, som jeg 
har fundet paa Tysk i en Feltboghandel. Maskin
geværkampe mellem Flyvere lige over vort Hoved. 
Ogsaa nogle Kanonskud mod Lænkeballonen ved 
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Sainghin. En Blindgænger dumper ned paa Marken. 
Her er ikke Ro til at læse og inden Døre endnu 
mindre. . 

15. Marts. 

Paa Vagt i Nat. Stjerneklart, men temmelig 
mørkt. To Gange hører jeg Modstandernes Flyvere 
summe lige i Nærheden. Fire Lyskastere leder om 
dem. Afværgeskyts skyder. Pludselig blændende 
lyst. Flyverne lader flere Gange Lysbomber falde, 
der opløser sig i Stjerner. Shrapnellerne glimter 
ogsaa i Luften som Gnister. 

17. Marts. 

I Gaar skød Jernbanekanonen igen. I Dag en 
Søndagstur til Chateau du Bois, hvor jeg for over en 
Maaned siden fandt den første Viol. Masser af 
Lænkeballoner og Flyvere, næsten stadig Beskyd
ning og Flyverkampe. Men vi nyder Foraaret, gaar 
ind ad Hovedalleen, sidder paa en Bænk og hører 
Fuglene synge. Finder blomstrende Violtæpper i 
Parken og plukker. Der er Masser af Paaskelilje-
Knopper. Ved Slottet en Frugthave med blom
strende Ferskentræer. — I nordlig Retning en vældig 
Brand. Hen paa Eftermiddagen en Tur til Fournes. 
Byens vestlige Del og Kirken i Ruiner. Hører hele 
Vejen Granaterne (hvine og brage; paa Markerne er 
der vandfyldte Granaühuller. 
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18. Marts. 

Under Arbejdet Artilleri-Øvelsesskydning hen 
over os. I Dag Ordre til at aflevere et Tæppe og 
Uldtojet og hjemsende al undværlig Bagage. Pakker 
alt i min Trækasse, der har fulgt mig fra Rusland, og 
afleverer den. Der er altsaa noget i Luften. Nogle 
af de svære engelske Granater hyler hen over os til 
Don: men kun een af dem eksploderer. I Hantav 
har der i Middags været 2 døde og 8 saarede. 

VIL DENNE OFFENSIV LYKKES? 
19. Marts. 

Arbejde i strømmende Regn. I Aften et Glas 01 
i en Kantine. En Pioner fortæller om den paatænkte 
Offensiv. Der bliver to »Storkampdage«. 

— Vil denne Offensiv lykkes? 
— Ubetinget. Vore nye Gasgranater kan ingen 

staa for. »Blaukreuz« og »Gelbkreuz« gør alt 
levende ukampdygtigt. 

20. Marts. 

Rygter om Afmarche. Arbejde i Plaskregn og 
for at gøre det rigtig godt drattet i Kanalen. Hjemad 
svupper det i Støvlerne. Aften i Biograf. To Gange 
Afbrydelse paa Grund af Flyvere. Under en Kysse
scene paa Lærredet er hele Rummet fyldt af Kysse-
lyde i alle Tonarter. Nogle Børn sidder foran, ellers 
kun Soldater. 
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22. Marts. 

Urolige Dage og Nætter. Shrapnelstykker drys
ser ned. omkring os under Arbejdet. I Dag Afmarcihe. 
Jeg bringer en laant Bænk ned til Husets Ejerinde. 

— Merci bien, madame! A Dieu! 
Hun tager min Haand mellem begge sine. Yi har 

talt lidt sammen en enkelt Gang. 
— A Dieu, bonne chance, monsieur! 
Ad vor sædvanlige Morgenvej marcherer vi med 

fuld Oppakning til Berclau, hvor Resten af Kompag
niet ligger. Et Hold har arbejdet meget udsat inde 
i La Bassée. Vi indkvarteres som Sild i en Tønde i 
et lille Hus. En svær Kanon skyder i Nærheden og 
faar Ild igen. Flere svære Granater og Shrapneller 
eksploderer nogle Hundrede Meter fra os. Ind 
imellem Flyverkamp over vort Hoved og under det 
hele Fuglesang og Sol paa grønnende Marker. Trods 
Skydningen sovet sødelig tre Mand paa to Halm
sække. 

EN NAT FORUDE. 
23. Marts. 

Op Kl. halvtre. Faar udleveret en Spade. Gas
masken skal hænge foran paa Brystet rede til Brug. 
Lang Marohe i Mørke gennem mere og mere øde
lagte Byer, Billy, Douvirin, til sidst kun Ruiner, Kir
kerne triste Grushobe. 

Standser Kl. 5 i Haisnes, IV2 Kilometer fra Fron
ten. Der er dog ret roligt. Yi rydder Vejen igennem 
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Byen for Grus og Skrammel. Omsider gryr Dagen. 
Ikke et Hus helt. Alle mulige Billeder af Ødelæg
gelse. Allerede i den første Graalysning en af Mod
standernes Flyvere lavt nede. En Blindgænger dum
per ned lige i Nærheden. Det lysner mere og mere, 
til sidst klart Solskin, kun Dis ved Jorden. En Sol
dat, der dukker op af en Kælderdækning, siger, at 
fra Kl. 9 ligger hele vor Tilbagevej under Ild. 

Først henad 9 Afmarche i Hold paa fire med et 
halvt Hundrede Meters Mellemrum. Nu først ser vi 
de svære friske Granathuller langs Vejen. I Spæn
ding traver vi tilbage, vi skal holde Spaden nedad. 
Hvert Øjeblik venter vi det første Skud; men det 
kommer ikke. Omsider i Billy er Husene lidt mere 

hele, dog uden Vinduer og Døre. 
I Berclau Ordre til at være marcheberedte KL 3 

Eftermiddag. Pakning ude paa Marken. 

* * 

I ET MUNITIONSDEPOT. 

C o u r c e l l e s ,  s y d  f o r  D o u a i ,  2 5 .  M a r t s  1 9 1 8 .  

Disse Dage er Evigheder og gaar alligevel hur
tigt. Hvornaar skrev jeg sidst? Var det ikke i Gaar? 
Palmesøndag dog vel ikke? For mig en af de haar-
deste Arbejdsdage i mit Liv. Ankommen hertil om 
Natten efter lang Marche, lidt Søvn i en Barakke, 
hvor det blæste tværs igennem, og saa seks Timers 
uafbrudt Arbejde med at bære Granater fra Jern-
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banevogne ind i Depotet, derefter Madihentning, 
I lytning, Indretning i en tom Arbejderstue med 
Stengulv og uden Varme, i Seng Kl. 7 Aften, dog 
umuligt at sove for Lastavtomobiler, der rasler forbi 
paa Stenbroen med Munition, mens Huset ryster i 
sine Grundvolde. Kl. 8 Aften purret ud til Arbejde 
igen, stillet, sendt hjem igen, Støvlerne af paa ny, 
Kl. 9 vækket for anden Gang, alligevel paa Arbejde, 
bakset med 21 Centimeters Granater — næsten 
mands'høje, svære Sukkertoppe — til Kl. 1, i Seng 
Kl. 11/2, Kl. 5 vaagnet, gennemisnet fra Stengulvet, 
op at tømre Senge af Brædder fra et Nabohus, ind 
imellem en Slurk Kaffe, 12,45 paa Arbejde igen til 
Kl. 7 med Munition. 

Men nu har vi møbleret vor tomme Stue med 
Kakkelovne og Sengestilladser, med Bord og Bænke 
og et Spejl paa Væggen — herskabeligt. Og efter 
Opkastninger under Anstrengelserne paa Marchen 
har jeg slidt og slæbt mig rask igen. Om vi faar 
Lov at sove i Nat, veed vi ikke endnu. 

26. Marts. 

Det er hundekoldt nu, og under den store Fa
briks Hvælvinger, i dens Porte og Skure staar der 
en isnende 1 ræk. Men ellers er Livet i et saadant 
Depot under Angrebets Tegn ogsaa ret interessant: 
Hundreder af Jernbanevogne ankommer og afgaar, 
endeløse Rækker af svære Munitionskøretøjer og 
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Lastavtomobiler kører frem og henter Fragt. I alle 
Fabrikkens Rum er der et utrolig righoldigt Sorti
ment af alle Slags Mordinstrumenter, opstablede som 
i et Varehus, med fine kulørte Etiketter, nok til at 
slaa Millioner af Mennesker ihjel med. Mindst een 
Flyver svæver for det meste oppe i Luften for at af
værge Angreb. Vi tænker dog ikke paa Fare, vi har 

nok i vort Slid. 
29. Marts. 

Det siges at være Langfredag i Dag. Jeg har 
ingen Fornemmelse haft deraf. Ligesom i Gaar hai 
vi arbejdet i Dag, tumlet med 21 Centimeteis Pro 
jektiler, med Gasgranater og Shrapneller, og nu bebu
des der, at vi skal begynde igen Kl. 1 Nat. I Gaar 
Trommeild næsten hele Dagen længere fremme. 

30. Marts. 

Mens vi i Dag agerede Rangerlokomotiv paa De
potet og skubbede en Jernbanevogn med 30,5 Centi
meters Granater, vældige Tingester, ind paa et an
det Spor, begyndte Flyverskyts og Maskingeværer 
at buldre og knitre. Og saa kom sejlende først en, 
saa endnu en engelsk Flyver, ganske lavt. Luften 
maa have været broderet med Shrapnel- og Maskin
geværkugler; men Flyverne fløj i Zigzag og slap 
ganske roligt bort igen. Først da de var langt borte, 
kom omsider de tyske Flyvere paa Vingerne. De to 
Englændere har nok været Iagttagelses- og ikke 
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Bombeflyvere. En Bombe ned i en Vogn som vor 
ellei i en af de andre Hundreder af Jernbanevogne 
eller Avtomobiler eller Kolonnevogne eller i et af de 
Hundreder af Oplagsrum, og hele Depotet vilde ryge 
til Vejrs. Jordiske Rester vilde ikke blive tilbage af 
Menneskene. Den Slags Ting tænker man paa et 
øjeblik, skæmter ogsaa lidt med, men er ellers 
ganske rolig. Den værste Mulighed, Forkrøbling, 
•synes i alt Fald udelukket her. 

Om Begivenhederne veed jeg mindre end du. 
^yßter i Hobetal. Et Angreb her synes at have været 
paatænkt, men at være opsat. Hvad veed jeg! Med 
en Armeringssoldats Sneglero lader jeg Udviklingen 
»an mich herankommen«. 

VI. 
DET TRÆKKER SAMMEN. 

(Breve og Dagbog.) 

CIGAREN I GRØFTEN. 

M a r q u i 11 i e R, 2. April 1918. 
Paaskelørdags Eftermiddag Kl. 5 stillede vi i 

strømmende Regn til Afmarche fra Courcelles; ingen 
var ked af at komme bort. Marche i Bælgmørke 
Time efter Time, pjasket fra Pyt til Pyt, faa og smaa 
Hvil, da man kun frøs i Regnen. 

Samme Vej tilbage til Berclau, men derefter en 
halv Time længere, i alt 24 Kilometer. Vaade til 
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Skindet, overstænkede af Snavs, trætte blev vi til 
sidst fornøjede og sang igennem Bauvin i Galgen
humør. Efter Midnat havnet i en Bølgebliksbarakke 
i Marquillies. Sovet paa det bare Traadnet som en 
Sten, men vækket tidlig af Kulden. 

Paaskedag tørret og nettet os. En Nat uden 
Søvn i Kulden. Kl. 7 anden Paaskedag Opstilling 
ved Kirken — hvor Gulashkanonen staar paa Kirke-
gaarden —, sendt hjem igen, paa ny af Sted med 
Spade paa Nakken uden Middagsmad. 

Varmt Solskinsvejr, jublende Foraar, grønnende 
Træer. Det gaar vest paa, ad Fronten til, ud af 
Byen, over La Bassée-Vejen med de høje Træer og 
ud paa aabent Terræn. Vi har hele Tiden hørt de 
engelske Granater brage. Nu ser vi dem slaa ned i 
Dalen en Fjerdingvej borte, hvor der synes at være 
skjult et tysk Batteri. Vi holder os foiihaabentlig 
paa Afstand. — Nej, vi gaar tværtimod stadig nær
mere, forbi den ødelagte By Herlies. Bragene bliver 
kraftigere. 

Til sidst standses vi af Pionerer, som skal ar
bejde sammen med os. Deres Officer staar ved en 
Ruin og siger: 

— Vejen ligger under Ild og kan ikke passeres! 
I det samme summer nogle Granatsplinter hen 

over os som forvildede Humlebier. Vi søger Dækning 
paa Vejskraaningen bag et Hegn. Foran mig en 
græsgroet Grøftekant med Smørblomster og Mælke-
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bøtter, over den Hvidtjørn med grønne Bladdupper i 
Vaarsol, et fredfyldt Billede. Men de svære gjal
dende Brag lyder Gang efter Gang, og Splinterne 
summer. Ind imellem hviler Øjet paa Blomsterne i 
Græstæppet. Jeg har tændt en Cigar, og Røgen sti
ger op i luftige Hvirvler. Jeg mindes ikke, at en 
Cigar nogen Sinde har beredt mig en saadan Nydelse. 

Ilden sagtner og hører op. Den begynder igen. 
— Fremad i Grupper! 50 Meters Afstand. 
Altsaa Spaderne over Skulderen, stadig nærmere 

Bragene. Forbi en ny Ruin, en Drejning af Vejen, 
»Blænderne« af Grene og Vidjer hører op — der
henne slog en Granat ned. Jordklumperne sprøjter 
i Vejret. Langsomt — for hver Granat søger vi 
Dækning i Grøften, mens Splinterne hviner eller 
summer over os, vi finder adskillige Jernstumper paa 
Vejen — rykker vi frem, et Stykke i en Løbegrav 
langs Vejen, hvor der dog ogsaa er gaaet flere Træf
fere ned, og op paa Vejen igen. Da slaar en Granat 
ned et halvt Hundrede Meter fra Gruppen foran os. 
Vi er Kompagniets Fortrop. Der er daarlige Ud
sigter. Kompagniføreren lader os vende om. Som 
ved et Mirakel slipper alle bort . . . 

DEN FØRSTE NAT. 

M a r q u i 11 i e s, 3. April 1918. 

Lige var jeg anden Paaskedags Aften krøbet op 
paa mit Leje, saa kom der Ordre til at pakke — Om-
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kvartering. Med alle Ejendele en lille Marche i den 
vidtstrakte By. Foden, der har været brækket i 
Fjor, værker. Vi finder en ret god Stue i et Bag
hus, til jævn Jord, med Stengulv. Og saa faar vi 
travlt med at samle Brædder til at lægge under vort 
Leje og se efter andre nyttige Ting. Da jeg langt 
om længe havde spiist nogle Rundtenommer Kommis
brød, siddende paa en lav Barnestol, og havde pak
ket mig ind i alt, hvad jeg havde af Teltlærred og 
Tæppe og Kappe, sov jeg sødeligt til Kanontorde
nens Vuggesang. 

Kl. 12V2 Nat vækkes vi i vor fasteste Søvn. Men 
der hjælper ingen Kæremor. Op, en Slurk Kaffe og 
en Bid Brød og saa til Mødestedet. 

Med Pionerer samme Vej som i Gaar. Maanen er 
ved at staa op; men der er roligt ved Fronten. Det 
er helt spændende at marcher® ad det Stykke Vej, 
hvor Granatsplinterne haglede i Gaar. Men det gik 
langt længere ad Fronten til, i alt over halvanden 
Times Marche. Lyskuglerne over Skyttegravene 
kommer stadig nærmere. Maskingeværer høres alle
rede knitre. Vi tror næsten, at vi skal havne i de 
forreste Skyttegrave, da vi standser kort før Aubers 
eller den By, der hed saadan engang. Falder i et 
Granathul og forslaar en Finger; men det er heldig
vis det eneste Blod, der flyder. 

Vi er paa et Sted, hvor det ene store Granathul 
i Vejen følger efter det andet. Den har henligget 
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ufremkommelig her lige bag Skyttegravene under 
flere Aars Stillingskrig. Nu sættes vi til at aflede 
Vandet fra de spærrede Grøfter og fylde Granathul
lerne med Sten fra nærmeste Ruin osv. Der gaar 
mange Trillebørlæs i hvert Hul. 

Vi har arbejdet længe. Det begynder at dages, 
og vi kan nu se hverandres Ansigter. En Fugl pip
per. Snart begynder et tysk Batteri at skyde bag os. 
Granaterne pisker hujende af Sted hen over vore 
Hoveder. Ikke længe efter viser den første engelske 
Flyver sig, snart efter fire, en anden Gang seks. Vi 
staar stille saa længe. Det er højlys Dag. Solen be
gynder at gennembryde Disen nede ved Jorden. Saa 
kommer der nogle Granater fra Englænderne. De 
suser lavt hen over vore Hoveder og springer tem
melig langt borte. 

Men Arbejdet fortsættes. Vi undres herover — 
med en saa lang Tilbagemarehe igennem et truet 
Bælte foran os —, saa var det overflødigt at vække 
os ved Midnatstid. Solen stiger, og vi bliver ved. 
De Herrer Pionerer bestemmer. Vi samler Stenene 
fra et lille Kapel ved Vejen. En Del Folk tages dog 
bort og fordeles andensteds; det er blevet noget for 
livligt her, mener en Premierløjtnant. 

Omsider henad 9 summer en engelsk Flyver nær
mere og skyder med Maskingevær efter vore Folk. 
Saa kommer Ordren til Afmarohe, fire ad Gangen. 
Vel til Mode, men lidt spændte stikker vi af. Nu 
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først ser vi den Egn, som vi er komne igennem. In
gen Mennesker og ingen Dyr. Kun nogle Lærke
triller midt under Skydningen. Golde, tuede Marker, 
splintrede Træstubbe og Ruinrester, indtil tæt op til 
La Bassée-Yejen Granathul ved Granathul, der

iblandt nogle fra i Gaar. 

Jeg skyder Genvej og kommer tværs igennem et 
bredt Bælte af Batteristillinger, der er skjulte saa 
godt som muligt. Heldigvis er der nu Soldis. Det er 
varmt, og jeg sveder med Huen i Nakken. En Tu
sindfryd maa slaa Følge. Det er næsten som paa 
Sommerudflugt. Men jeg gaar med et tre Punds 
Brød under Armen, som vi skulde have haft i Gaar, 
men først fik udleveret ved Udmarchen, saa vi var 

nødte til at tage det med. 
Henad Aften blev der livligt i Marquillies. Fly

vere kastede smaa haandgranatlignende Bomber. 
En af disse gik ned i et Hus, og Glasruderne splin
tredes i hele Nabolaget. I Don og her i alt 6 døde 
og 20 saarede ved Flyverbomberne, desuden en Del 
Heste massakrerede. En Splint naaede hen i vor 
Gaard. Knap er det drøftet lidt, saa kommer 16 af 
de allieredes Flyvere over Byen, senere 10. 

Et Døgn tjenestefri. I Dag en Spaseretur til 
Sainghin. Der er alt som før, men nye Tropper og 
stærk Trafik. En Dag som denne lever man op. 
Faren her er jo alligevel ringe i Fortiold til den i 

første Linje. 
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MØRKE-TRAVLHED. 

4. ApriL 

I Aftes vækket Kl. 10V2- Det kunde efter en god 
Middagssøvn ikke lønne sig at gaa i Seng, og jeg 
var i Biograf. Disse muntre Lystspil et Sted som 
her, hvor de fleste kommer lige fra Skyttegravene og 
alle er i Fare, virker med sær Ironi. I Bælgmørke 
stiller vi saa ved Kirkegaarden og marcherer ud 
igen. Der sker ingenting, og alligevel tror jeg, at 
mangen Krigsven kunde have nok af denne ene Tur. 
Det regner, og Føret er fedtet og pløret. Man kan 
knap skimte den Mand, der gaar foran en. Og saa 
to Timers Marche ad stadig daarligere Vej, en Ti(I 
langs en Feltbane. Vældig Trafik alle Vegne i Mod
sætning til tidligere, da vi ikke mødte en Sjæl. Ras
lende Lastavtomobiler uden Lygte, et enkelt kørt i 
Grøften, lange Vogn- og Munitionskolonner. Engang 
klemmes vi inde paa en smal Strimmel foddybt Æltp 

mellem to Vognkolonner, der kører hver sin Vej i 
Mørket. 

Mærkeligt, at hver Gang jeg har det lidt ondt 
eller er i Fare, saa er der en lille spøgefuld Trold i 
mit Indre, som morer sig over den forkælede Fyr, 
der uformodet er kommen ud i dette. Og næsten 
hver Gang klinger pludselig i mit Øre, med en bælg
mørk Vintermorgen som Baggrund og til klaprende 
1 ræskos Ledsagelse den halvt sørgmodige, halvt ly
stige Melodi (»I Kugleregnen«), som mine. Belgiere 
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oftest sang — Hengivelse i Skæbnen og dog gemt 
under den Mod og Tro paa Livet kunde man lægge 

ind i disse Toner. 
Den mørke Nat udnyttes nok stærkt til at føre 

Forraad frem. Lyskuglerne ved Fronten bruges i 
øvrigt mere end ellers. I en dansk Mils Afstand 
lyser de paa Vejen, men blænder mere end de vej
leder. Stadig nærmere kommer vi dem, nærmere end 

sidst og et helt andet Sted. 
Efter over to Timers Marche Holdt. En lille 

Flok skal vi rense en tilgroet Vejgrøft. Premierløjt
nanten, der holder et lille Foredrag om Arbejdets 
Betydning, anbefaler os at gaa ud i Grøften. Om vi 
fik vaade Fødder, maatte hjælpe sig. Jeg var saa 
forsigtig at lodde først og fandt, at Vandet "v ilde naa 
mig til Brystet. Nogle Steder, i Granathuller, 
naaede Spaden ikke Bund; andre Steder var Grøften 
spærret af Lermasser. Der stod vi saa halvt i Vand 
og arbejdede med det klæbrige Ler og blev vaade 
fra oven imens, i Bælgmørke. Men disse Nattetimer 
gaar hurtigt under den stadige Spænding med Hen
syn til, om Tommy vil lade os i Fred. Soldater fær
des til og fra Skyttegravene, Afløsning, Kaffefaentere 
osv. Lysskuddene lyser her dagklart som det skøn
neste Fyrværkeri i en Bue omkring os, og i Pavserne 
ind imellem kan man slet ikke se. Og alt imens 
gryr Dagen umærkeligt. Ansigterne skelnes og Eg
nen. Lange visne Græsstraa, tuede og hullede og 
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sumpede Marker, lomter og Stubbe, Granathuller 
som smaa Gadekær, nogle Frøer, en svømmende 
Mus, en enlig, forsagt Lærke. 

5. April. 

Endnu en Nat med tolv Timers Marche og Ar
bejde. Den snublende Marche paa den hullede Vej 
i Mørke er en værre Historie, Regnvejr hele Tiden, 
frygteligt Søle, Marche ind imellem og uden om 
lange \ ognkolonner, tæt op ad Heste og usynlige 
Grøfter og Granathuller, uden om kæntrede eller 
fastkørte Køretøjer eller svære Kanoner. 

ET VÆLDIGT APPARAT. 

6. ApriL 

I Aftes fik vi en Nat tjenestefri. Kan du tænke 
dig, med hvilken Nydelse man pakker sig ind i sit 
Svøb, selv om det er paa Stengulvet i en regnkold 
Stue, naar man ikke behøver at regne med at blive 
va^kket efter et Par Timers Forløb? Og saa at 
vaagne om Morgenen og faa sin Kaffe bragt paa 
Sengen — naar man ikke selv er paa Tur til at hente 
den, et Kvarters Vej herfra — og gribe sit Brød i 
Dørkarmen ved Siden af sit Leje og sine Feltpost-
kartoner og holde fyrsteligt Maaltid og saa at tænde 
sin Cigar og skutte sig velbehageligt endnu en Stund! 

Endelig klæder man sig paa — kun hver tredje 
Nat faar jeg Benklæderne og Strømperne af —, smø-
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rer Fodtøjet, bliver barberet, vasker sig fint ved 
Nabohusets Pumpe osv. osv., indtil jeg fint udhalet 
traver til min Vaskekone i Saingfoin. Et Pladder 
paa Vejen, som fra Avtomobilernes Hjul sprøjter fem 
Meter til Siden. I S. værre endnu og en Færdsel 
som paa en Storbys Knudepunkter, kun at de fleste 
Vogne er Lastavtomobiler. Nye Tropper alle Vegne. 
Madame spørger ængsteligt om »l'offensive«, og jeg 
svarer, at jeg veed ikke mere end hun. Paa Hjem
vejen ser jeg Ulaner og en Brigadestabs Bjerge af 
Kofferter. 

Første Gang efter flere Regnvejrsdage lyder en
gelske Flyveres kendte, ikke umelodiske Summen — 
den tyske Motor brummer haardere —, og Maskin
geværer og Kanoner knitrer og gjalder op imod 
dem. 

I øvrigt kan man ikke andet end beundre, med 
hvilken Præcision et vældigt Apparat sættes i Be
vægelse, og hvor uforfærdet og hensynsløst de en
kelte Foretagender gennemføres. Jeg tror dog ikke, 
at man opnaar andet end en Terrænvinding, og det 
er væmmeligt, at de nye Gasgranater skal drage 
Hovedlæsset ved den paatænkte Offensiv. 

Saa Hanssen taler i Rigsdagen om Aalandsøerne. 
Er det ikke i Grunden lidt i Retning af at blande 
sig i Storpolitik? 
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NATLIGT FYRVÆRKERI. 

7. April. 

Da vi i Aftes vækkedes Kl. 11 V2, regnede det 
igen, og til en Forandring gjaldede Bragene af en
gelske Granater igen paa Fronten nord for La Bas-
sée-Vejen, vort Arbejdsfelt. 

Stemningen er noget trykket ved Opstillingen. 
Da vi ved La Bassée-Vejen maa vente længe 
paa Pionererne og et Brag lyder i nærmeste Nærhed, 
forsvinder en Del stiltiende. Yi afmarcherer saa ad 
Herlies-Vejen og farter omkring til Kl. 4, halvt i 
Løb, trods Mørket, over et farligt Stykke, et andet 
Sted nødte til at søge Dækning i Lerpløret. Brag i 
Brag i alle Retninger. Brandgranater sprænges som 
røde Fyrværkerifontæner. Til højre en stor rød 
Røgsky og Eksplosioner, somme Tider røde Stjerner 
i Skyen, vel et Oplag af Lysbomber, der er skudt i 
Brand. Ret interessant det hele, kun at Granat
stumperne til Tider kommer betænkelig nær. Om 
Natten tager vel det meste sig farligere ud, end det er: 
men Fionerløjtnanten var dog ret bekymret, og Ko
lonnerne var holdt op at køre. Om at vende om var 
der dog ikke Tale. Langt om længe naaede vi ud 
til en Skyttegrav i anden Linje og gjorde ryddeligt 
paa Vejen langs med den. Det var Materiale som i 
Lertraden paa et Teglværk. Flyvere hele Tiden, og-
saa paa Hjemvejen og her. Det blev klart i Morges. 
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ALT ER REDE. 
8. April 

Begivenheden blev udsat et Døgn. I Aftes væk
kede IOV2, stjerneklart. Mens vi stillede ved Kirken, 
lød pludselig en Susen, et Knald, og en rød Lue saas 
lige over os. En Shrapnel! Ingen saarede. Utrolig 
Færdsel paa alle Veje. Tit knap muligt at komme 
forbi. Englænderne skyder med svært Skyts paa 
flere Punkter i Nærheden af vor Vej; vi slipper dog 
igennem. Flere Gange hviner en Granat over os. 
Paa Feltbanen 'har Træffere to Steder revet Skin
nerne bort, siden vi gik der i Gaar. Vi arbejder 600 
Meter fra den forreste Grav. Folk i anden Grav, der 
gaar langs Vejen, opfordrer os til ikke at gøre for 
megen Støj. Lysskuddenes sekskantede Stjerner 
lyser som den klare Dag. En Hests Vrinsken lyder 
i Mørket. Den er traadt fejl paa en Bro og falden i 
en Grøft, og Pionerløjtnanten skyder den. Dens kla
gende Vrinsken lyder endnu i mit Øre. 

Mens vi i Halvmørke staar og rydder Vejen, slaar 
jeg gentagende med Spidshakken mod noget haardt, 
indtil jeg opdager, at det er en stor Granat, en Blind-
gænger. Med korte Mellemrum farer som usynlige 
Aander, men meget hørlige, svære engelske Granater 
over os, to og tre ad Gangen, og sprænges med 
svære Brag, som faar Jorden til at skælve, i Nær
heden af en Batteristilling. Det er rimkoldt og mere 
og mere taaget ved Jorden, vort Held. Da det bliver 

2Q3 



lyst, jubler en Lærke mellem Bragene. Sluppen vel 
hjem den lange Vej. Alt er tilsyneladende rede. Fra 
i Aften siges vi at ligge i Alarm. 

Lange Rækker af Minekastere er stillede op, Mas
ser af Artilleri ført langt frem, svært Skyts ganske 
kort bag Fronten, med næsten ingen Dækning, 
Bjerge af Munition helt aabenlyst alle Vegne ved 
Baner og Veje og spredt paa Markerne. 

Nogle Mand af Stormtropperne har tilbragt Nat
ten her. En Sergent fortæller, at der skydes med 
Giftgas paa bestemte Afsnit. Ind itnellem holdes 
smalle Strimler eller Porte fri, og kun paa disse Ste
der gaar de tyske Stormtropper frem for ikke selv at 
komme til at indaande Gassen. 

VII. 
DEN 9. APRIL. 

(Feltbrev*).) 

Marquillies, i April. 

Den 9de vaagnede vi alle tidligt. Vi vidste, at 
den Dag skulde der angribes efter stærk Beskydning. 
Men var det Trommeild? Vi hørte jo kun de faa helt 
svære Kanoner, der var opstillede i og ved vor By. 
Rigtignok var det Brag og Drøn, som om Huset 

*) Blev ikke brugt i Bladet, fordi et forinden afsendt 
Privatbrev allerede var benyttet. 
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skulde vælte. Ud til Gaden røg Ruderne. Klokken 7 
stillede Kompagniet. Glasmalerierne i Kirkeruderne 

raslede ned bag os. 
I Tavshed begyndte vi vor Marehe paa kolonne-

og troppefyldte Veje. Umuligt at komme frem. Vi 
søgte ud paa Markerne. Længere foran blev det 
bedre. Vi marcherede forbi Reserver i Hvil, som 
spottende spurgte, om vi vilde angribe med Spaden. 
Og saa kan det nok være, vi mærkede til Trommeild. 
Det lette Skyts Piften var en Lise for Øret. Som 
tryllede op af Jorden stod de svære Kanoner og Hav-
bitser hele Vejen, ved hver Ruin, i nye Batteristillin
ger, i Rækker paa aaben Mark. Et øredøvende 
Brag — saa, nu har det Uhyre talt, og Røret sænker 
sig. Men lige ved Siden af gaar et andet i Vejret, 
en Flamme, et Brag, der giver en et Kølleslag i An
sigtet, — derhenne gøres en ny Kanon klar, som vi 
skal forbi i faa Skridts Afstand, og hist atter en 21 

Centimeters Havbits. 
I Timer, endeløse, tunge, marcherer vi Fod for 

Fod gennem dette Bælte af Ild og Røg og Brag, med 
aaben Mund, halvt bedøvede. Endelig er vi igennem 
det, og nogle Hundrede Meters Afstand fra Uhyrerne 
bringer allerede Bedring. Trommehinderne er bjær

gede. Men nu kommer Alvoren! 
Den sidste halve Time havde vi i Sekund-Pavser 

mellem Drønene hørt de gjaldende Nedslag af en
gelske Granater. Vistnok var største Delen af det 
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engelske Artilleri overrasket bragt til Tavshed. Men 
noget svært Skyts skød endnu. Da vi kom ind paa 
de Vejstykker, vi havde bødet i de foregaaende Næt
ter, kom Nedslagene nærmere. Til sidst kunde de 
ikke være over to Hundrede Meter borte. Spræng
stykker surrede hen over os. 

— Dækning i Grøften! Vente! 

Var Stormen lykkedes? Nu maatte den dog 
være i fuld Gang, mens den tyske Artilleriild lagdes 
længere frem. 

Pionerer og Armering halvt laa, halvt sad vi 
umageligt i den vaade, lerede Grøft. Arme og Ben 
var lige ved at sove. Hvert Øjeblik en Eksplosion, 
som naar et tykt Isdække sprænges. Granatstum
perne ryger hvinende til alle Sider. Pionerkompag
niets Fører, en Overløjtnant, er stegen af Hesten, 
men staar endnu paa Vejen. Vi ser paa ham som en 
Slavefoged og kan ikke lide ham. Hvor han er vigtig 
i Dag med sin Hest. Han skulde hellere kravle ned 
til os! 

Et nyt Brag, et Smertensskrig. Raab efter Lægen. 
Paa Vejen knæler flere Soldater ved Overløjtnanten. 
En Granatsplint har slaaet Skinnebenet over ved 
Ankelen, Foden hænger ned. En hurtig Forbinding, 
og den saarede føres bort paa en lille Kærre med' 
Ilundeforspand, mens han stønner af Smerte. 

Vi ligger der en Tid endnu. 
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Der kommer den første Tommy! Nej, en 

Portugiser! 
I Løb, uden Hovedbedækning, svedende, leret 

styrter ban af Sted med spørgende Mine. Vi peger 

tilbage ad Vejen: D e r! 
Snart kommer flere Fanger, nogle uden Ledsa

gelse, andre førte af en enkelt Soldat, med leret Uni
form, Bajonetten paa Geværet. Nogle Fanger bærer 
saarede i Teltlærreder og stønner over det. Andre 

traver smilende af Sted. 
— La guerre finie! Krigen er forbi (for mig)! raa-

ber en i Forbifarten. Slaar en Granat ned, dukker 
de sig knap nok; de er komne igennem værre Farer, 
men en enkelt finder dog Døden i Nærheden for en 

engelsk Granat. 
Der kommer tre gaaende, to menige, der støtter 

en saaret engelsk Officer, en høj, slank Skikkelse. I 
Ærmet et stort, takket, blodigt Hul, Blod ved Øjet, 
et fint, blegt Ansigt, et Præg af Lidelse uden Haab. 

Halvt bevidstløs raver han frem. 
Billederne skifter uafbrudt paa denne Vej under 

Kampens Tummel. Da lyder Ordren fra en ung 

Pionerofficer: Op, fremad i Gaasegang! 
Vi naar godt over det farlige Sted paa Kors

vejen, frem imod Skyttegraven. Minekasterne tier; 
de har gjort deres Arbejde. En af dem er væltet, 
en Munitionsvogn udbrændt. De første døde. 
Men der er ingen Tid til Eftertanke. Ind over en 
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Mark med Granathuller, et Spring over en halvt 
sammenskudt Skyttegrav, videre hen over det 
Bælte, hvor selve Fronten har gaaet i tre Aar. Af
skallede splintrede Træstubbe, ikke et Græsstraa, 
Sprængtrakter som store Gadekær. Vor Linje bugter 
sig i Dal og Bakke. 

— Holdt! 

Hurtig Inddeling. Hen over dette Strøg skal vi 
saa hurtigt som muligt lave en Vej, der forbinder 
Vejene paa begge Sider af det hidtilværende Front, 
bælte, saa det svære Artilleri kan komme frem efter 
Stødtropperne. Spade og Hakke kommer i Gang. 

Et Brag — derhenne bag os slog en Granat ned, 
tilsyneladende midt i Linjen af travlt arbejdende 
Pionerer, Armeringssoldater og Infanterister. Men Ar
bejdet haster. De værste Huller fyldes. Infanteri med 
Maskingeværer arbejder sig allerede frem imellem os, 
og der tages en Haand i med, naar Kærrerne ikke 
kan komme frem. En ny Granat! Tyve Meter fra 
mig staar Røg- og Jordhvirvlen i Luften. Jeg kan 
se tykke mørke Stumper uden for den mørke Fon
tæne. Her er der ikke Tale om at søge Dækning, 
kun om at arbejde. Med korte Mellemrum kommer 
Granaterne, velrettede lige paa det Bælte, hvor vi 
arbejder. Hyl, Brag, Røgfontæner! 

Tiden gaar. Jeg ser efter Uret. Klokken er alle
rede halvto om Eftermiddagen. Det svære engelske 
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Skyts synes nu at ville tie. Hvor de sidste tre Timer 
er blevne af, veed jeg ikke. De er gaaede i Slid og 
Spænding. Rygtet er naaet frem fra Mund til Mund 
om døde og saarede, af vore Folk og de andre. Jeg 
kender ikke nærmere dem, der nævnes. Først hen 
paa Eftermiddagen opgives som en af vore faldne 
Hans Nissen fra Tirslund, den hyggelige, varmhjer
tede Kammerat fra Rusland og Flandern, ved hvis 
Side jeg havde gaaet om Morgenen. Hidtil havde 
jeg været i Spænding, i Grunden ret frisk og spænd
stig. Budskabet virkede sært tungt og lammende. 

Nu ligger han med to andre i et fyldt Granathul 
ved den nye Vej; en lille Gravhøj med et Trækors 
og en Krans viser deres Hvilested. Et af de Ofre, 
prøjsisk Regimente har krævet af de overvundne! 

I en halv Times Pavse var vi inde i den første 
engelske Linje. Den sumpede Strimmel mellem de 
to Fronter var græsdækket som en Oase i Ler
ørkenen. Men bag den engelske Grav Hul ved Hul 
af Miner og Granater, hist og her et Stykke uskadt 
Grav, en hel Dækning, men ellers sammenskudte 
Volde og Grave og Dækninger, døde og saarede, 
bortkastede Vaaben, Haandgranater i Massevis, Tæp

per og Teltlærreder, Brødposer osv. En Portugiser 
kravler frem, gul i Ansigtet, med Øjnene forbrændte 
af Gas eller Syre. — 

Men Arbejdet kalder igen, og det bliver en drøj 
Dag. Snart faar Vejen Form; men den er alt for 
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blød. Svære Planker maa bæres frem og lægges 
som Gulv over de værste Steder. Det bliver Nat, 
og det svære Artilleri skynder paa. Kolonnerne hol
der allerede derhenne. Uden om Vogne og Heste, 
over Huller og gennem Pløre i Mørket med Plan
kerne paa Skulderen. 

Det bliver ove'r Midnat. De første svære Kano
ner er paa Vej. Vi er segnefærdige. Og saa den 
flere Timers Marche hjem i Mørke, omsider et halvt 
Bæger Kaffe hos bivuakerende Tropper til den van
smægtende Gane. Vi naar hjem og synker om; men 
lidt efter gør iSulten sig gældende. De mange Timer 
kun med en lille Humpel Brød. — 

Det værste er overstaaet for os foreløbig; men de 
følgende Par Dage er ogsaa drøje. Vort Kompagni 
Bkal holde det vanskelige Stykke Vej over den 
gamle Front i Orden. 

Kolonner passerer ustandseligt Nat og Dag, Ar
tilleri, Træn, Pontoner, Bagage, Vogn efter Vogn, 
Avtomobiler, Heste. Ved Vejen ligger endnu flere 
døde. Den usle Vej køres op i forfærdende Grad. 
Vi fylder Mursten i fra Ruinerne, men det hjælper 
kun lidt. I Mørket dannes en Fakkelkæde langs det 
daarligste Stykke. 

Den 10. April — endnu søvnige og trætte — Af-
marche om Middagen Klokken 1 ud til Frontvejen. 
Der faar vi at vide, at vi skal holde ud til Midnat. 

De stakkels Heste. En falder i en Minetragt. 
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Flere Vogne gaar i Stykker. De engelske Granater 
begynder alt imens at komme igen, dog for langt til 
venstre. Det er Støvregn, koldt og bælgmørkt. 
Kørslen paa en saadan Vej med saa tunge Vogne i 
ravnsort Nat skulde synes umulig; men det gaar, 
med Standsninger, hele Tiden. 

Vi samles til sidst om et lille Baal. Jeg faar ingen 
Siddeplads og staar med Ryggen til i to Timer. 
Langs Lysalleen Piskeknald og Knasen og Raab. Af 
og til glimter det langt borte paa den mørke Him
mel. Et Par Sekunder efter en Hylen og et Brag, 
somme Tider temmelig nær. Man er træt og lige
glad. Men det værste er dog Hjemmarchen mellem 
12 og 2. De usle Veje fulde af Kolonner. Vi maa 
vade op ad Heste og Vogne i knædybt Mudder. 
Somme Tider ind over Marker med Granattragter og 
over brede Grøfter. Hist og her falder en over Pig-
traad eller hængende Telefontraade. Et Sted haler 
vi en Vogn op af Grøften. Vi naar hjem og kaster 
os paa Lejet og sover i fem Timer. — 

Det varer flere Nætter, inden de endeløse Rækker 
af Skyts, af Artilleri og Trænkolonner og Tropper 
ind imellem er naaede over. Endelig bliver der lidt 
Mellemrum imellem Kolonnerne. Engelske Granater 
slaar endnu et Par Nætter ned i Nærtieden, men ikke 
paa selve Vejen. — 

Et Par Dage har vi nu arbejdet en Times Marche 
inde paa det erobrede Terræn. Her er tilsaaede Mar-
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ker med Granathuller. De helt med Jorden jævnede 
Huse afløses af kun halvt sønderskudte Byer. Paa 
Militærvogne har vi set Beboere, gamle Koner med 
Ansigter, der tolker al Krigens Kummer. 

Og saa Marchen tilbage langs Feltbanen igen
nem Frontbæltet, den engelske Blænderække, den 
anden engelske Linje, stadig større Ødelæggelser, et 
leroversmurt Lig ved Siden af et vældigt vandfyldt 
Minehul, sammenstyrtede Grave, rustne Traad-
forhug, det grønne Ingenmands-Land, den første 
tyske Grav, ogsaa halvt ødelagt, Granat- og Mine
huller, splintrede Træstubbe, en uhyggelig Ødelæg
gelsens Ørken og bag den et milebredt Bælte, der 
har ligget i Artilleriild, og hvor der ikke er et helt 
Hus og ikke en jævn Mark. 

Hver Gang aander man friere, naar man kommer 
hjem til sin forholdsvis hele By. Men her er der 
heller ikke farefrit. I lyse Nætter er Bombekastning 
ingen Sjaddenhed. Men desuden skyder nu flere 
Gange i Døgnet en svær engelsk Kanon fra Flanke
fremspringet paa Loretto-Højen ind i Byen. 

Man kan dog vænne sig til mangt og meget og 
leve forholdsvis sorgløst. Men det kniber tit med at 
faa en halv Time tilovers til at vedligeholde Forbin
delsen med Hjemmet, med alt det, der yder en Ryg
stød i denne Verden af Ild og Øde. 
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VIII. 
EFTERDØNNINGER. 

(Breve og Dagbog.) 

M a r q u i 11 i e s, 12. April 1918. 

Din Sol, din Himmel, dine Engda gröna! Fra i 
Gaar bedre Vejr og aftørrede Veje. Men kaput af 
Mangel paa Søvn og af Træthed. Da vi hørte, at vi 
skulde ud igen i Gaar Middags, blev man noget 
trøstesløs; men det gik bedre end ventet. Af Sted 
med glippende Øjne. Men paa Granathulsmarkerne 
blomstrer Tusindfryd, Følfod og Mælkebøtter. Alle 
Vegne Tropper, Bivuak-Liv og endeløse Kolonner. 
Engelske Granater gaar endnu over vort Hoved til 
Fournes. Arbejdede i Gaar ved den tidligere en
gelske Linje. I Pavserne Strejfture i Stillingerne, 
enkelte døde, Haandgranater og Patroner i Massevis, 
alt spiseligt allerede borte. En hel Del Tæpper og 
Skindveste er der, men umuligt at slæbe dem med 
den lange Vej. Englænderne fyrer hver 5 Minutter 
paa vor Vej, men altid for kort. Vi marcherer hjem 
ved Fakkelskin, men maa slukke igen, da Granaterne 
stadig kommer nærmere. Lige før Maalet havnet i 
en Grøft, hvor Vandet løb oven i Støvlerne. 

13. April. 

I Dag omsider en Arbejdsag, der mindede om tid
ligere Tider. Vejarbejde i tørt Føre og ret godt, lidt 
køligt Vejr, uden Tegn paa Fare. Ude fra 6,20 Mor 
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gen til 6 Aften, men følte det som en Befrielse efter 
den sidste Tids Natteliv. Dog stadig ingen Forskel 
paa Søndag og Hverdag, altsaa knap Tid til at skrive 
et Brev. 

I Aftes glædede jeg mig til at kunne sove en hel 
Nat og pakkede mig ind Kl. 9. Men saa kom Fly
verne. Ratsh, Ratsh! Bomberne bragede, nærmere 
og fjernere. Somme Tider ryster hele Huset. Et Ma
skingevær hamrer paa hver Side af Huset op i Luf
ten. Man kan knap se Flyverne; men deres Summen 
høres hele Tiden som arrige Gedehamse, tit meget 
tydeligt. De skyder ogsaa selv med Maskingeværer. 

En lille Pavse, mine Øjne falder i — Ru—um! en 
ny Bombe ganske nær. — Det brænder i Nærheden! 
raaber en. Ved en 40 Centimeters Kæmpekanon i en 
lille Lund ved Byen er der gaaet Ild i Munitionen. 
Kartoucherne flammer op, og saa følger vældige 
Granateksplosioner. Et Stykke paa over to Centner 
fandtes i Morges ved et Hus, hvori et andet Korpo
ralskab ligger. Flyverne kommer virkelig endnu en 
Gang; men jeg sover ind over det. I Nattens Løb 
har de endnu en Gang kastet Bomber. Min Side
mand har hørt, at Flyverne har massakreret et mar 
cherende Kompagni paa tre Mand nær. 

Mens jeg skriver dette, ryger jeg min sidste Ci
gar — og Kantinerne sælger ingen. Det er langt 
værre end Bomber, og vi kan knap blive mætte — 
300 Gram Brød, 200 Gram Kiks og en Liter Suppe 
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om Dagen. I Dag havde jeg eet Stykke Frokostbrod 
efter seks Timers Marche og Arbejde. Men vi faar 
holde ud. Pakke- og Orlovsspærringen hæves næppe 

saa snart. 

15. April. 

Da vi i Gaar lige var komne hjem og havde spist 
Aftensmad — man maa sætte sig paa smal Ration for 
at have noget til næste Morgen — og jeg var paa 
Yej til Haandværkerstuen ved Kirken, lød der en 
uhyggelig Susen og et Brag. Lidt efter Nr. 2. Skræk
slagne styrter Soldaterne langs Gaden — Byen 
bliver beskudt! En Granat gaar ned paa Gaden 
foran vort Kvarter. Med. kort© Pavser følger nye 
Skud. Snart meldes stor Brand — vældige Røg
skyer. Kirken er Lazaret. Flere Granater er gaaet 
ned i dens nærmeste Nærhed. Vort Proviantrum er 
jævnet med Jorden, vor Vagtpost dræbt, Skrive
stuens Yinduer og Tagsten knuste. Flere Avtomo-
biler og Benzinfade paa Kirkepladsen er brændte. 
Noget efter roligt, sover straks ind. En Række Skud 

senerehen har jeg ikke hørt. 

23. April. 

Endeløse Marcher ud i det erobrede Terræn vest 
for Neuvechapelle og lidt Pilleri derude ved Vejene. 
I Gaar laa der endnu døde i den tyske Grav, lige 
ved den nye Feltbane. Saaledes gaar det til! Hjemme 
lever de i Angst og Spænding for de savnedes 



Skæbne, og her ligger Ligene langt bag den nye 
tyske Front, og ingen bryder sig om dem. 

I Dag forste Gang i Uger fri. • Rygtet bebuder 
nye Fremstødsforsøg fra La Bassée. Den store »Sejr« 
har nok været et mislykket Foretagende. Sagen er, 
at Loretto-Højdedraget, som vi i Gaar saa første 
Gang tydeligt i Horizont-Disen, er et farligt Flanke
fremspring mod den nye tyske Linje. Det har skullet 
tages ved Omgaaelse nord og syd fra; men det er 
ikke lykkedes. Mit Indtryk er, at den nye Front 
her stivner og nu skal befæstes paa sædvanlig 
Maade. Der er taget et Stykke Land, Fronten er 
bulnet ud; der er bragt store Ofre af Penge og Ma
teriel og Menneskeliv, og hvad er der opnaaet? En 
ny, stærkt bugtet Front i Steden for den gamle, der 
for kort Tid siden var gjort lige. 

Men Fremtidsudsigterne? Lad det Emne hvile: 
Dagene maa fremdeles tages en for en. 

I Gaar var jeg første Gang med ude paa Tigger
gang fra Arbejdsstedet og opnaaede at faa nogle 
Skefulde Grubbesuppe; det hjalper altsammen til. 
Dei er stadig fuldt af bivuakerende Tropper og Felt
køkkener; men der er kun lidt at »arve«, og jeg veed 
nu, hvad »Kohldampf« er. Men alligevel er jeg glad 
for min Ulvehunger og det legemlige Velbefindende, 
som den vidner om. 

Mange er Mulighederne herude; men i Procenttal 
har jeg dog vist endnu mest Udsigt til at slippe godt 
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fra det. Og4 Held har jeg jo haft med mig i Livet. 
Eller vidner det, at jeg fik dig, mod min Teori? Se 
til at holde dig ung! En Spaseretur fra Flensborg 
til Graasten langs Stranden er nu en Hverdags
begivenhed for mig. 

Det har været helt spændende at komme hjem 
hver Aften, vi spejdede langt borte fra, om vort Hus 
stod der endnu; somme Tider har vi set en Granat 
slaa ned ved Byen og en vældig Jordfontæne staa i 

Vejret. 

IX. 

HAVEN VED LILLE. 
(Breve.) 

M a r q u i 11 i e s, 2. Maj 1918. 

Vi har ikke bestilt noget endnu i denne Maaned. 
Vi ligger i Alarm og driver den af. I Gaar Efter
middags kiggede hvert Øjeblik et Ansigt ind af et af 
vore Vinduer. Det var Folk, som ønskede os Pok
ker i Vold, et Kompagni 84'ere, som har ligget i Ro 
i Nabobyen Moisnil, der begynder ved vort Hus, men 
er blevne »røgede ud« af Tommy. Mens de sad og 
spillede Kort, gik en Granat ned ved Huset. En 
Splint slog igennem Muren og rev Vaabenmesterens 
Hovedskal bort. Et Par andre blev saarede. De 
flygtede saa til vort nærliggende Hus og førte den 
døde med sig i et Teltlærred. Nu vil de helst have 
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vort Kvarter; men vi har ingen Marcheordre endnu. 
Et af vore Hold, saa laa i Estaires, kom først asende 
i Aftes sent. 

Rygtet gaar, at vi er tildelte Jernbaneinspektio 
nen i Gent; men for Resten gisses der lige fra Make
donien til Italien. Det kan være helt godt at komme 
herfra. Et nyt Proviantmagasin lige i Nærheden 
med vældige Hæs af Hø og Halm og Stabler af 
Sække skal nok opmuntre Flyverne. I Nat rystede 
Huset igen. Hvor de 84'ere er fulde af Utøj! 

P é r e n c h i e a ,  4 .  M a j .  

I fint varmt Solskinsvejr den 2den Farvel til Mar-
quillies. Tusindfryd og Mælkebøtter i Fløjlstæppet 
for vor Fod. Sveden perler hurtigt paa Panden. 
Gennem Sainghin, hvor kendte Ansigter hilser og 
tror, at vi kommer igen, til Wavrin. 

Ventetid i Timevis i Sollieden. Endelig Indlad
ning i Kreaturvogne, 40 Mand i hver. 

En dejlig Tur igennem et majgrønt, frodigt Land
skab. Syrener og Frugttræer blomstrer. Kastanje, 
Rødbøg, Lind er sprungne ud. Slotsparker med 
hvide Mure blinkende frem i det grønne og sirlige 
Haver med travle Arbejdere og Arbejdersker og 
saftiggrønne Marker. Lige fra Frontødet ind i dette 
Paradis ved Lille. En Taare lister sig frem i Øjet. 

Efterhaanden mange store Fabriksanlæg. Vi kø
rer aabenbart i Ring omkring Byen, kører over Hau 
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bourdin til St. Andrée og La Madeleine, bøjer saa af 
igen ad Ypern-Banen til Wambréchies. Der stiger 
vi ud og venter ved Banegaarden. Mærkelige Brag 
og en Snurren i Luften. Hvad er det dog? Ingen 
Af skud, ingen Nedslag? Omsider opdager vi, at et 
Par Munitionsvogne paa den nærliggende Feltbane 
brænder. Mest Kartoucher, der blusser op, men en
gang imellem Granater, der springer. Engang ser vi 
et stort Sprængstykke dale ned i Nærheden. Senere 
rasler et andet ned paa en Jernbanevogns Tag. 

Omsider den Besked, at vi skal overnatte i Gods
vognene. Faar Tornystrene hængt op og fordeler 
os, nogle under og nogle paa de smalle Bænke i 
mærkelige Beliggenheder. Sover helt godt i mit 
Tæppe, kun halvvaagen, naar nogen i Mørket raver 
over mig. 

I Gaar Marche over Verlinghem, forbi Fort Lom-
pret og igennem Pérenchies, forbi mange Tropper, 
der gaar tilbage i Reserve. Yi havner paa en Granat
tragt-Mark i det gamle Ruin-Øde. Kompagniføreren 
er cyklet bort. Imens faar vi »Wochenbettsuppe«, 
tynd sød Suppe med tre Pærer i. Kl. 3 Tilbagemarche 
i kvælende Støv til Fort Lompret. Lang Ventetid 
imellem de uskadte græsdækkede Volde. 

— Hvordan ser der ud indenfor? spørger nogen 
en Vicefeldwebel. 

— Sauinässig! siger han. Und in jede Bude sol 
len 6 Mann rein, wo 2 Platz haben! 
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Omsider sendes 1. Deling ud for at finde et 
andet Kvarter. I en Afkrog af den sørgeligt ødelagte 
store Industri-Landsby Pérenchies finder vi en Række 
Arbejderboliger, nye Huse, halvt ødelagte, uden 
Døre og Vinduer, bagude tilgroede Smaahaver med 
Gyldenlak, fyldte Tusindfryd osv. Over Haverne 
Udsigt til en Eng og et frodigt Strøg med blom
strende Frugttræer. Midt igennem en stor Frugt
have gaar et Yigespor, vel bestemt til en Jernbane
kanon. 

Travlt med at tømre Sengesteder, tætte Yinduer 
osv. Har faaet et forholdsvis herskabeligt Kvarter 
paa første Sal. 

5. Maj. 

I Gaar en fin Dag. Ligget i Græsset og læst. I 
Dag en Begyndelse til Kovshary i forbedret Udgave. 
Afmarche Kl. 7, over halvanden Times Marche nord-
paa over Lysfloden ved Frélinghien. Arbejde med 
en halv Times Middag til 7 Aften. Paa Marchen 
gennemblødt af Tordenskyller. Henad 9 hjemme. 
Saa Spisning, Rensning af Mand og Tøj, i Seng uden 
et Øjebliks Fritid til vort lille Paradis. 
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X. 

KRIGSVAAR. 

(Feltbrev.) 

P é r e n c h i e s ,  P i n s e m o r g e n  1 9 1 8 .  

En første Pinsedags Morgen, saadan som vi for 
en Snes Aar siden i Spænding haabede paa, naar 
Staalgangeren stod rede i fineste Puds: Blank Sol 
over grønne Marker og Træer, jublende fuglesang, 
over Vidderne den lette graa Dis, der bebuder en 

varm Dag. 
Endnu perler Duggen paa hvert Græsstraa. Her 

i den skyggefulde Krog ved Ruinen fandt jeg en 
Tromle af en tyk Træstamme. Paa den har jeg bredt 
mit Teltlærred, og nu nyder jeg Morgenen og Stil
heden. Som en fjern Undertone der knap forstyrrer, 
høres Flyvetøjernes ustandselige Snurren og Nynnen 

oppe fra Himlens Blaa. 

En føje Stund kan Tanken tumle sig frit og drage 
af Lande. Øjet kan dvæle ved Billeder af Ansigter, 
som synes at kalde. Men hvor kan du sagtens! 

Faa Skridt herfra over Vejen staar der et øde
lagt Hus. Loftet mellem Etagerne er borte, Taget 
hullet, Vinduer og Døre borte. Over Gaardspladsen 
gaar vi ind i en Have. Sammenfaldne Drivhuse, 
Glasstumper og saa et Paradis, en smuk Gartner
have, som i Aar og Dag har passet sig selv. Sne-
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boldene lyser kuglerunde paa de høje Buske, Syre
ner, enkelte og fyldte, hvide, rosa, dybrøde og vio
lette, udsender en bedøvende Vellugt, Æbletræerne 
lokker med skære Blomsterfarver, ind imellem 
mandshøjt Ukrudt gror store Violer, Liljekonvaller, 
Blaaklokker, fyldte Skov-Anemoner og alle tænke
lige Ilaveblomster. Histhenne sprænger den første 
Rosenknop forjættende sit Hylster. 

Og bag denne Have et stort Frugt-Paradis af 
Træer og Buske og bag det en ny Have og saaledes 
videre over det grønne Land, store Arealer med 
blomstrende Jordbær, Hegn med Hvidtjørn i Pinse
skrud. Solstraalerne spiller i Blodbøgenes Guld og 
Bronze og Kobber. Man kan gaa og gaa og se paa 
et Træ og lugte til en Blomst og høre paa en Fugl og 
indsuge den herlige Duft og glemme Krig og Veder
styggelighed. 

Men uundgaaelig mindes du alligevel derom i 
denne Ensomhed. I en stor Landsby en halv Times 
Vej herfra (Verlinghem) er der anbragt blaa Skilte 
v (d \ ejene i Byens Udkanter. Paa »Ankomstsiden« 
staar en Bøn om at køre forsigtigt gennem Byen — 
for de legende Børns Skyld — og paa den anden 
Side, som læses, naar man forlader Byen, staar en 
Tak. Men hvor er Børnene, og hvor er Beboerne? 
Ikke en levende Sjæl, ikke et Dyr. Haverne er for 
en stor Del urørte. Hegn af blomstrende Træer og 
Buske ud til Vejen, vedbendklædte Porte, Løvbuer — 
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og bag det tætte grønne Gitter halve og hele Ruiner 

med gabende Vindueshuller. 
Men nogle Steder ser der værre ud endnu i dette 

af Naturen velsignede nordfranske Landskab. Paa 
Tilbagevejen fra en herlig, men forvildet Slotspark 
kom vi forleden Aften gennem et Strøg, som havde 
ligget under svær Ild endnu for nogle Uger siden. Et 
vældigt Spinderi er skudt i Grus. Mod den blaa 
Aftenhimmel stod dette Roderi af sammenstyrtede 
Jernbjælker og Loftskonstruktioner og Maskiner 
som et fantastisk Spindelvæv. Den ene Granattragt 
ses her ved Siden af den anden, ind imellem sammen
skudte Dækninger. Et Sted er der en uhyggelig 

Stank. 
En af de første Aftener var jeg med en Kammerat 

en Tur rundt i den store Industri-Landsby og op
dagede, at vort halvt ødelagte Hus var det bedst be
varede i hele Byen. Det har været Arbejderboliger, 
en lang Bygning afdelt i mange Smaahuse, to Rum 
nede, to oppe, en lille Gaard, et Skur og en Strimmel 
Have. Nogle Roser knoppes endnu, fyldte rødhvide 
Tusindfryd lyser hist og her, nogle Solbærbuske 
blomstrer, men ellers Græs alle Vegne. En af Be
boerne har været særligt ude om at forskønne sit 
Hjem. Ét pynteligt Dueslag, en Løvhytte med Vin
ranker over, Komfur i Gaarden til Sommerbrug, en 
Badeindretning vidner om hans Opfindsomhed. Ved 
den store Fællespumpe, der giver krystalklart Vand, 
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har vist tit Husenes Kvinder faaet sig en Passiar. Nu 
er de alle borte. De store Springfjedermadrasser 
ligger endnu mange Steder, nogle Stole er tilbage, et 
enkelt Bord, men ellers kun Grushobe og tomme 
Rum. 

Og ude i Byen ser der værre ud. Vi gaar gennem 
Gader, fyldte med Murbrokker og nedstyrtede Tag
sten. Græsset gror ind imellem. Midt i Gaden er 
der traadt en smal Sti. Alle Vegne den samme Øde-
læggelse, ude i Gaarden sammenstyrtede Baghuse, 
Kaffekander og Barnesenge halvt begravede i Tag
sten, et Stykke Legetøj, en Barnesko, et Haand-
værkerbord med Drivhjul paa . Hvert Hus 
anderledes og alligevel hvert Hus ødelagt. Vi kom 
mer ind i Huse, der engang har været meget pynte
lige, med Fliser op ad Væggene. Vi gaar ind i en 
Park ved den ødelagte Kirke, og uden om et sam
menskudt Landsted. En grusdækket Fritrappe med 
en Sphinx uden Hoved, uhyggeligt splintrede Træ
stammer i en Park, som vist engang har været et 
lille Eden. 

Mørket falder paa, mens vi gaar i denne ensomme 
Verden. Sære Tanker vil liste sig frem. Men de 
faar ikke Lov. Med overdreven Følsomhed er det 
umuligt at leve i denne Tid. Dybt inde skal Hjertet 
bevares rent og Kærligheden stærk og Harmen blus 
sende varm; men endnu er Tiden ikke inde. 

Alle Vegne har Døden luret her for faa Uger 
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siden. Ved Indgangen til Gartner-Haven staar endnu 
en Forskrift om, at der er forbudt at færdes der om 
Dagen, da det kan ses af de fjendtlige Ballon-Iagt
tagere. Hvem har i Fjor kunnet glæde sig over Na

turens Pinsepragt? 
Her har været Artilleri-Stillinger. Lidt længere 

mod Vest kommer det egentlige Frontbælte, hvor 
hvert Træ og hver Busk er sønderskudte, hvert Hus 
og hver Have jævnet med Jorden. — 

En lille Fugl synger saa muntert histhenne. Var-
mon lægger sig over Mark og Haver. Et enkelt Ka
nonskud langt borte kan ikke hindre en i paa denne 
Pinsedag at glemme Krigen. — 

Men ellers har vi her ikke Stunder til at færdes i 
Naturen eller gaa paa Opdagelse, hvis vi ikke vil 
stjæle af vor knap tilmaalte Nattesøvn. 

Selv om vi imidlertid maa arbejde fra tidlig Mor
gen til Aften sent, Søndagene med, saa husvaler dog 
den grønne Pragt Øjet Aften og Morgen. Med Felt

bane gaar det over Grænsefloden til Flandern, nær
mere den nye Front. Flyverne svirrer i Dusinvis, 
Lænkeballonerne staar paa Rad i Snesevis, hos os 
de tyske, bag det blodvædede Kemmelbjerg de en
gelske. Forleden sank et Par engelske Balloner 

brændende ned. I Gaar overfaldt en dristig engelsk 
Flyver, der pludselig lydløst var gaaet ned fra den 
varmedisede Himmel, en tysk Ballon lige i vor Nær
hed, og den gik op i Luer, saa ikke en Stump faldt 
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til Jorden, medens Iagttageren heldigt slap ned i 
Faldskærm. 

Lidt løst og- fast, hvad andet skal man fortælle i 
den fjerde Krigsvaar. Sorg og Længsel hjælper ikke 
nogen af os at stride sig frem. Livsmodet i Brystet 
skal ikke kues i denne lange Vinter. Vaaren maa 
komme — og Pinsemorgen. 

VED LYS. 
(Breve.) 

P é r e n c h i e s ,  1 0 .  M a j  1 9 1 8 .  

I — i Maaneskin! nynner jeg lige, siddende højt 
oppe paa Kanten af den to Etagers Seng, Lorens og 
jeg har tømret os i Dag af Brædder og Stolper, som 
vi havde søgt sammen. 

I Dag er Ekstrafridag, d. v. s. vi skulde en Time 
før op end ellers og marchere til Badning og Aflus
ning i Wambréchies. Der var langtfra hedt nok i 
*'\nen, og naar saa alt Tøjet hænges sammen, bliver 
de smaa graa kun grebne af en mild Livlighed og 
Lystighed og fordeler sig ogsaa over det Tøj, som 
har været frit hidindtil. Men Badningen var kær
kommen. Det er morsomt at se 25 nøgne Armerings-
soldater blive skyllede rene paa een Gang. Marche-
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tur tilbage, ind i Fort Carnot, der er større end vort, 
selvfølgelig nu overmalet med tyske Indskrifter og 
Billeder, smagfuldt, kan du tro, men i øvrigt alt 
uskadt. I en Kasemat højt oppe og dybt inde er der 
Stinkrum og Gasmaskeprøve. Kl. 12 hjemme og 
saa i Lag med at tømre Seng. 1V2 Middagsmad, 
og saa maatte vi ugidelige tømre Sengen færdig, 
inden vi kunde kravle op i den for at slibe en 
Skraber. 

Landbrugs-Orlovere begynder nu at rejse. Snart 
skal der aabnes for den almindelige Orlov igen. 

Paa vort Bord staar røde og hvide Syrener og 
Liljekonvaller og Tulipaner, og paa mine Knæ er 
store Huller — i Bukserne notabene —; men jeg 
ryger Cigar og er vel til Mode, bortset fra, at jeg 
allerede er sulten igen. 

14. Maj. 

I Dag for to Aar siden brækkede jeg Foden. For 
et Aar siden kom jeg ud af Lazarettet i Ivje. I Dag 
har jeg haft en Stophakke at banke Skærver under 
Sveller med. Lige er vi blevne jagede op af en knap 
paabegyndt Middagssøvn; men da vi er færdige med 
vort Stykke og ingen Spade har, har vi faaet Lov til 
foreløbig at sætte os igen. Efter flere Dages Regn 
og Kulde og Blæst smiler Solen. I det klare Vejr 
øjner vi tydelig Kemmelbjerget, det gult pløjede 
Højdedrag i det grønne flamske Landskab, og ser de 
engelske Granater slaa ned der, og vi kan tælle en 
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halv Snes engelske Lænkeballoner foruden 15—16 
tyske. Forleden holdt 24 tyske Flyvemaskiner Ek
sercits og gik ned indtil 20 Meter. De legede vist 
Angreb paa Skyttegrave. 

Nu skyder de lige ved os efter en paagaaende 
engelsk Flyver. At de gider! Jeg gider ikke røre 
mig. Paa en frønnet Træstamme i Grøften ved Siden 
af mig leger to Edderkopper, og Grønsværet er spæt
tet med Smørblomster. Gul er Falskhedens Farve! 
siger Folk; men de siger saa meget. Gul er Solen og 
Smørret og Guldet og Pandekagen, saa gult er en 
god Kulør at kaare. 

Bare vi fik lidt kortere Arbejdstid, skulde vi være 
meget tilfredse. Efter Syrenerne kommer nu Røn og 
Guldregn og Rødtjørn, herlige at skue, og senere 
Roser. Men giver Vorherre Roser, giver han forhaa-
bentlig ogsaa lidt Tid til at lade Øjet frydes ved 

deres Pragt. 
Vort Arbejdssted er en forladt Frontstilling lige 

nord for Lys. Vi gaar over Floden paa en Bro højt 
oppe, der ikke er bredere end det smalle Feltbane-

spor, uden Rækværk. 
Jeg kunde have Lyst til at komme ind til Lille 

engang. L. var der forleden; men Underofficererne 
haT ogsaa fri hver tredje Dag, desformedelst det an
strenger dem mere at gaa og kigge paa os end som 
vi at arbejde selv. Vi menige kan jo bedre taale at 
arbejde hver Ugedag og Søndagen med. Men jeg 
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har den Grundsætning: Mensch! ärgere dich nicht! 

og tager alt fra den lystige Side. — 
Naa, du lille Blomst, som endnu lyser i Græsset 

ved min Side, kan du nu tage et lillebitte Aandepust 

fra mine Læber med hjem til mine kære! 

16. Maj. 

En af vort Kompagni, som har været en Tur til 
Marquillies, fortæller, at Englænderne forleden skød 
derind med Grasgranater, saa alle med Gasmasker 

paa maatte søge over til Sainghin. 
Jeg skriver Brev paa Toget, og i dette Øjeblik 

holder vi lige ved »Tommy-Ecke«, Feltbane-Central
stationen herude nord. for Lys. En engelsk Flyver 
er over os, og der skydes paa ham. Men Flyvere er 
der næsten altid, og det bliver kedsomt at se paa. 
Dagen gaar noget trægt. Kommer man til Fortet 
henad 8 Aften og ser de Herrer Feldwebler sidde i 
Skyggen og spille Kort, maa man jo skænde paa sig 
selv, at man ikke har forstaaet at drive det til mere 
i denne Krigsverden. Vi har nu en rigtig Løjtnant, 
en ung Mand paa 26 Aar, der er meget klar over sin 
himmelhøje Overlegenhed, 1 Feldwebelløjtnant, 2 
Officersstedfortrædere, 1 Stabssergent og 6 Vicefeld-
webler ved vort Kompagni, saa vi er godt forsynede 

med overordnede. 
19. Maj. 

Da jeg i Aftes svedig og træt kom tilbage til For
tet fra Arbejde, havde Kantinen faaet 01. Idet jeg 

229 

——m 



bestilte et Glas, lød der Hyl og vældige Brag af 
Hyverbomber, og Kantinefolkene gjorde Mine til at 
stikke af. Men jeg er utrolig tørstig og forlanger 
med usædvanlig Energi mit 01; netop nu var det jo 
paa høje Tid, at det blev drukket, og de indsaa, at 
jeg havde Ret. Det var svære Bomber med Hyl som 
Granat-Nedslag, som kastedes i Nærheden af en
gelske Flyvere. 

I Gaar saa vi et spændende Optrin. Stegende 
Varme, Arbejde i Skjorte og Bukser. Pludseligt 
Røre. Jeg ser op imod en Lænkeballon skraat over 
os. Maskingeværknitren. En engelsk Flyver er 
uopdaget dalet i Glideflugt ned fra Himlens Blaa. 
Iagttageren i Ballonens Kurv springer ud og flagrer 
langsomt ned med Faldskærm. Flyveren skyder 
efter ham, men forsvinder igen med en dristig Volte. 
Først nu slaar en Ildslue op fra Ballonen. Snart daler 
den som et vældigt Baal; men dette sluger hver 
Trævl, inden den naar Jorden. En Røgstøtte staar 
højt op i Luften; heldigvis er Manden med Fald-
skæimen drevet lidt til Siden af den svage Vind, saa 
Ildsøjlen ikke naar ham. Da han lander, er ethvert 
Spor af Ballonen forsvunden. Han siges at være 
sluppet med et brækket Ben. Flyveren var borte, i 
sidste Øjeblik rasende beskudt af de Batterier, som 
ikke havde passet paa i Tide og nu sagtens kan 
vente en Overhaling fra højere vedkommende. 
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20. Maj. 

Vækket rigelig fire i Dag, anden Pinsedag, med 
den Besked at stille en halv Time før end sædvanlig, 
og det gik ogsaa af Sted i tommetykt Støv helt ud 
ad Armentiéres-Kanten; men vi sluttede tidlig og 
naaede hjem halveet. En fin Aftentur, kigged-3 
fra Lompret Kirketaarn ud over det grønne Land 
med Herregaarde i Parker og længst ude over 
Træerne Lilles Tinder og Kupler. Lompret Kirkes 
Mure er hele, Yinduer og Inventar borte, Præste-
gaarden næsten helt ødelagt. Der ligger et Penge
skab, som er hugget op med en Spidshakke. En Sol
dat fortæller, at Beboerne først blev flyttede fra Eg
nen i Fjor Sommer. Indtil den Tid maa Husene alt-
saa have været beboelige, og nu er de fleste Ruiner. 
Hvilken Part af Ødelæggelsen skyldes Skud og hvil
ken Hærværk? Vi kiggede ogsaa ind i en dej
lig Slotspark, hvor der bor et Par tyske Flyvere. De 
har det som Blommen i et Æg; men Flyvere lever jo 
ikke længe. 

22. Maj. 

Skønt Klokken ikke er 9, er mine Øjne ved at 
falde i. Hele Dagen i den lumre Hede paa en skygge
løs Feltbanestrækning og saa utilstrækkelig Søvn. I 
Gaar blev igen en tysk Lænkeballon skudt i Brand 
af en Flyver. Hele fire tyske Ballonmænd gik ned i 
Faldskærm. Flyvere, Balloner, Faldskærme, Himlen 
oversaaet med Slirapnel-Uldtotter — der var alt for 
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meget at se paa samtidig ligesom i Cirkus Barnum & 
Bailey. F lyverne bliver for Resten mere nærgaaende 
for hver Dag. I Formiddags, uden at vi havde hørt 
det ringeste til Flyvere i Forvejen, faldt pludselig: 
Ratsh, ratsh — ra—atsh! 4—5 Bomber nogle Hun
drede Meter fra os. Noget efter kom en af vore 
styrtende og raabte, at en Bombe var slaaet ned i 
vort Nabohold — 2 døde og 3 saarede af vort Kom
pagni. Disse Smaabomber laver kun et lille Hul i 
Jorden; men Stykkerne fejer ud til Siderne og klip
per alt over som en Kredssav. I Gaar Morges laa 
der døde Heste ved Banelinjen fra en natlig Bombe. 

Den nye Front skal være slem her, med større 
Tab nu i Stillingskampen end ved Offensiven. 
I Aftes plukkede jeg de første Roser og store vellug
tende Blaaregnsklaser, Akelejer, bristende Hjerter 
osv. — der er en overvældende Pragt i min Have, du 
veed nok; men man maa stjæle et Par Minutter til at 
beundre alt dette. 

23. Maj. 

Meldt mig syg i Morges paa Grund af Diarrhoe 
og Sløjhed. Marche til Lægen i Fort Carnot. Han 
fraraadede mig at spise Brød, men sagde ikke, hvad 
jeg saa skulde leve af. Tilbage til vort Fort og 
Fremstilling for Stabssergenten, vor »Grossmutter«. 
Er ens Sygdom ikke anerkendt af Lægen, saa er den 
ikke god. Jeg fik dog Lov til at forsvinde, holdt 
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hjemme det sløje Hoved under Pumpen og befinder 

mig efter et Hvil helt vel. 
De to, der blev dræbte i Gaar, var Familiefædre 

med 5 og 7 Børn, som af den Grund for nylig var 
flyttede fra Fronttropperne »længere tilbage« — 
Skæbnens blodige Ironi. 

I Dag den første Gaaseurt. 
Hvem skulde have troet, at netop vi Hver

dagsmennesker skulde opleve dette? Men hidtil var 
trods alt Livet gaaet vel glat. Nu stilles vi paa 
Prøve, om vi kan døje lidt skarpere Konfekt. Det ei 
som den tørre Storm, der i Dag, medens alt trænger 
til Regn, hjemsøger det majgrønne Land, hvirvler de 
tætte Støvmasser op, slider i den grønne Løvdragt 
og i de Huse, der endnu bar noget af Taget tilbage, 
saa det ikke er ufarligt at færdes i deres Nærhed. 
Men efter Stormen tænker jeg en Dag Regnen kom
mer, vasker alt Støvet af og lader Naturen frem
træde nyfødt af Badet. Vi maa have Lov til at haabe 
noget lignende ogsaa for vort Vedkommende. 

Men Gensynet har det gode Stunder med. Nu 

tales der om Orlovsspærring igen. 

24. Maj. 

Det træffer sig godt med mit Otium netop 
i disse Dage. I Gaar en fonygende Støvstorm, saa 
alle marcherende Tropper var ligefrem sorte i An
sigtet, i Dag Regn og Blæst og Kulde. 
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I Bedring. Har forbrudt følgende (Det eHorø 
mest kun, naar jeg ikke er mobil, at jeg digter saa 
det maa vel være sygeligt; men det gør da ogsaa'kun 

rav paa at være en Smule rytmisk Prosa.): 

IMOD SKÆRSOMMER. 

Den dybe Glød og det perlende Skum 
jeg drikker med tørstende Sjæl 
af Rosernes bristende Bægre. 
Syrenen er falmet; 

men Guldregn og Rødtjørn kalder til Fest, 
og Jasminens smaa hvide Skaale 

fylder den snævre Sti med døvende Duft, 
mens Bierne summer. 

Højt oppe mod Himlens Hvælv 
brummer vingede Væsner 
den evige Krigsmelodi, 
og Kanonerne tordner. 

Derhenne ved Vinduet stod hun med moderlig Ømhed 
of, fulgte de smaa, der legede muntert i Sandet 
og Manden, hvis virksomme Hænder holdt sammen paa Hus 

__ vT ,, , og paa Have, 
o ngdommens hvide Kjoler dernede i Gangen 

hegnet af blomstrende Buske. 

Men nu ligger Huset i Grus. 

I orstummet hver Lyd af Barnelatter og Hænders Virke. 
Hvor er de alle, hvis Hjem 
Krigen har røvet med hærgende Haand? 
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Fremmed færdes jeg her 
paa den ensomme Sti 
helt ene med Naturen. 
En Markmus og en Humlebi 
de følger mig paa Turen. 

Halvt vemodig jeg er i Hu, 
men Vaarens Grøde 
i den friskgrønne Egn 
og Roserne røde 
bag blomstrende Hegn, 
mit bankende Hjerte, 
under Himlens Blaa 
den lille Sangfugl, 
jeg lige saa — 
de vidner tilsammen 
for hvem der vil tro, 
at Liv vil spire og Roser gro, 
hvor meget der end lægges øde. 

6. Juni. 
Nattearbejde igen. En drøj, efter min ringe For

stand helt overflødig Tur, nærmest kun med det lille 
Udbytte, at der kan siges at være arbejdet om Nat
ten. Marcheret til Quesnoy, derfra med Stophakker 
og Spader ad den brolagte Warneton-Landevej til 
Lys-Overgangen ved Deulemont, i synkende Sol 
langs Feltbanen ind igennem Bois de la Hutte eller 
Ploegstert-Skoven — en Skov, hvor alle Træernes 
Kroner er splintrede og døde, medens et Buskads af 
Rodskud vokser forneden, fyldt med tidligere en
gelske Stillinger, Feltbaner osv. Undervejs saa vi 
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to — vist engelske — Lænkeballoner styrte bræn
dende ned og en Snes Flyvere i Luftkamp. I frem
brydende Mørke arbejdet til rigelig Midnat. Det 
blev stille over os; men en Mængde Flyvere hørtes 
hele Tiden, de fleste tilhørende de allierede, efter 
Lyden at dømme lige over os. Henved en halv Snes 
Lyskastere ledte efter dem paa Himlen. Ved Ettiden 
stavrede vi i Bælgmørke tilbage langs Banen, død
trætte ved Hjemkomsten. En 25 Kilometer har vi 
nok gaaet. 

XII. 
BLANDT ARMERINGSFOLK. 

(Feltbrev.) 

Juni 1918. 
Et lille tilrøget Rum, halvanden Meter i Kvadrat 

og lidt mere i Højden, tykke Betonmure og en lav 
Døraabning. Intet andet Bohave end en lille Træ
kasse, jeg har slæbt herind og sat sat mig paa. For
uden mig ikke andre Beboere end en hel Del nær-
gaaende Myg, der summer lydeligt under Loftet. 

For Resten — Myg. Jeg troede at være sluppen 
vel fra dem, da jeg sagde Farvel til Rusland, men 
nej pyt. Her er næsten lige saa mange. Det stille-
staaende Vand i de mange Granattragter og i de 
vanskøttede Grøfter er vist et udmærket Udklæk-
ningssted for talløse Hære af disse fjendtlige Flyvere. 
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Om Natten maa man sove med Tæppe eller Telt-
lærred op over Hovedet, hvad der i tropisk Varme 

ikke netop er en Behagelighed. 
I den lille føromtalte Dækning ved en ødelagt 

Gaard, der er Feltbanestation, tilbringer jeg nogle 
Timers Ventetid, mens en kold Sandstorm gør det 
umuligt at ligge ude i Græsset. Vi er i disse Nætter 
afkommanderede til at ledsage Feltbanetog og 
hjælpe dem paa Gled igen, naar en Vogn springer af 
Skinnerne. Mit Hold kommer først af Sted efter 

Midnat. 
Turen gaar ind gennem en af de mange Skove, 

som Krigen har ødelagt. I frembrydende Skumring 
kan det være helt sært at køre gennem den 
splintrede Skov. Forleden var vi til Fods derude. 
Syv til otte Timers Marche havde vi foruden 
Arbejdet. I Mørket skimtede jeg L o r e n s ved min 
Side. Han er min gode Kammerat. Til at dyrke 
Ensomheden er der jo ikke stor Lejlighed i Felten. 
Til at være kræsen med sit Selskab heller ikke. Men 
man kan ogsaa studere Mennesker her og med lidt 

Nøjsomhed føle sig helt vel til Mode. 
Lorens er mit Bysbarn. Han har en kraftig Næse, 

hvidlig, stridt Overskæg og et stærkt solbrunet 

Ansigt. 
Da vi dødtrætte kom hjem henad Morgen, tog 

han en af de andre, der sukkede selvopgivende, om 
Livet og dansede rundt med ham. Forleden da vi 

237 



lossede Grus, smaa Rullesten fra Stranden, af en 
Kanalpram, løb Lorens med sine 43 Aar saa let hen 
ad Planken med sin fyldte Trillebør som en atten-
aang Ungersvend. Lorens er næsten altid fornøjet 
og holder nok af at lave Spilopper. 

— Jeg takserer, at nu er det snart forbi med den 
her Suppedas! er et af hans Mundheld, og naar man 
saa foreholder ham, at det sagde han allerede før 
Jul, saa er han ikke forlegen for en Udflugt, — og 
denne Gang er det helt bestemt! siger han med Blink 
i det eneste Øje, han ejer. 

Lorens er en flink Kammerat og god at have i sit 
Hold ved Akkordarbejde. Maaske Z. finder ham 
lidt paatrængende. Z. er en bajerskfødt, men i 
Frankfurt bosat Dameskrædder med mørke, funk
lende Øjne, der bliver nervøse, naar der er Fare for 
Flyverbomber eller Granater. Lorens holder nok af 
at drille ham og svinge ham rundt ved Lejlighed, og 
Z. er lidt fin paa det, studerer Kort og Aviser og'har 
sin uforgribelige Mening om Begivenhedernes Gang. 

Dem biy der feter sig ikke om. Han er ogsaa 
min Landsmand, meget ung, med glat Ansigt og 
rund som en Bolle. Overdreven Arbejdsiver lider 
han nu ikke af; men gælder det en særlig Ekspedi
tion, saa er l'eter straks med paa den til Liv og Sjæl. 
Han falder ikke og støder sig som vor noget svær
lemmede meklenborgske Underkorporal, naar det 
gælder om at springe op paa et Feltbanetog i fuld 
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Fart. Kan der bjærges lidt ekstra til Føden ved et 
dristigt Kup, saa er Peter første Mand ved Sprøjten; 
men ellers har han en uforstyrrelig Ro og lader sig 
ikke gaa paa, lige saa lidt som han gør sig Livet 
unødvendig surt. 

Lorens og jeg har nu tømret os en Seng i to Eta
ger; men Peter har bjærget sig en stor Fjedermadras, 
hvorpaa han hviler sammen med V., en ung, næsten 
lige saa buttet slesisk Kammerat. De sover der som 
to Basunengle og gynger blidt i Søvne. Y. har Kæ
restesorg, uden dog at græmme sig til Døde, og jeg 
har vanskeligt ved at holde mig alvorlig, naar Lo-
rens gaar hen og tager ham om Skulderen og polisk 
spørger ham ud og giver ham gode Raad om, hvor
ledes Fruentimmer skal behandles. 

Henne i Krogen residerer G., en hamborgsk Ar
bejder, en af dem, der fra Landet er dragen ind til 
Storbyen. Han holder meget af at fortælle om sine 
Farter paa Værtshusene og om sine to Koner — 
han er skilt fra den første, og den anden skriver 
ikke. Meget forsulten er han. De utroligste Steder 
kan han opspore Feltkøkkener og hente sig en Til
gift til Middagsmaden. Men han er tillige den, hvem 
de smaa graa sidst forlader, naar det en Overgang 
har været umuligt at slippe for dem. 

G. kan spise to—tre Kogekar fulde af Mad, om 
de kan opdrives. Naar han saa har Mavepine, siger 
han, at der maa bydes Maven noget, for at den kan 
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komme til Hægterne, og spiser lidt mere. Derimod 
kan han nøjes med mindre Arbejde. En anden G. af 
vort Korporalskab, ogsaa en hamborgsk Arbejder 
med glubende Sult, garderhøj og mager, tager der
imod et kraftigt Tag, naar det behøves, er renfærdig 
og ærekær og ikke god at mundhugges med. 

Af den Slags selvstændige Naturer er der flere i 
mit Korporalskab, dygtige hamborgske Haandvær-
kere med en hvas Tunge, som det ikke er nemt for 
den unge flensborgske Underofficer at bakses med. 
Men de gør deres Pligt, og Underofficeren er flink og 
vellidt, saa det gaar endda. 

Til mine snævrere Omgivelser hører ogsaa et Par 
unge Pommerinker, hvoraf en nu er paa Lazaret, 
utrolig højttalende og drævende, men ellers rare 
Mennesker. Og i Sainghin, hvor M. tit drak Kaffe 
hos sin Vaskerkone1 og havde hendes Rollinger sid
dende paa sine Knæ, var det morsomt at høre liam 
fortælle om sine Samtaler med madame — han talte 
pommersk Fransk og hun nordfransk Tysk. 

H. hører med i det samlede Billede. Han er en 
ret velstillet hamborgsk Haandværksmester, Fader til 
fem Børn, faar gode Pakker hjemmefra og har helt 
godt Huld paa Kroppen, men klager altid over Krig 
og Elendighed og al Livets Travrighed i en tilpas 
klynkende Tone. Han er bredskuldret, lidt duknak
ket og gammelagtig og gaar helst med Stok. Paa 
Marchen betegner han det som udelukket, at lian kan 
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staa for slige Strabadser, hvorfor han altid holder 
sig et halvt Skridt bag sin Række. Men hvem der 
ved Maalet er paa Pletten efter en Snes eller flere 
Kilometers Marche, det er H. 

Saa har vi faaet Udfyldning, blandt andre N., en 
tunghør Ungkarl i Fyrrerne med mørke Skæg
stubbe. Han kommer med løjerlige afbrudte Bemærk
ninger og ter sig halvt hjælpeløs, halvt ligeglad, saa 
endog H. interesserer sig for ham og gerne vil binde 
ham noget paa Ærmet. Følgen var da ogsaa, at N. 
forleden Aften i Skoven, da Tommy surrede i Luf
ten, gemte sig bag en Busk og forsigtig tittede ud 
efter de farlige Fugle. 

Mange andre kunde jeg nævne; men det skal 
snart være Slut. Yed en Nyinddeling har Korporal
skabet mistet tre Mand, en ung Sydtysker med Zi-
gøjnerblod og Mundharpe, en hamborgsk Musiker 
med fine Manerer og overlegen Dom om mangt og 
meget, og en Frankfurter, Skriftstøberiarbejder, med 
løjerligt Mæle — han tager Munden meget fuld, og 
alle gentager hans: Wos, wos? (Hvad behager?) —, 
men er en grumme solid og tilforladelig lille Mand, 
lykkelig Familiefader og god Kammerat. 

De Herrer af Korporalskabet, som gør Inden-
tjeneste, er naturligvis højt paa Straa. Vor Vaske
mester T. er fint friseret og hilser os med nedladende 
Venlighed, naar vi fra Arbejde kommer stampende 
op af Trappen, graapudrede af Støv. Hans Ansigt 
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misprydes af et Hareskaar; men han synger de 
nyeste gamle Revuviser med de højeste Toner, uden 
at Røsten knækker over. Ved Yaskearbejdet har 
han en Hjælper, en ejegod 45aarig meklenborgsk 
Arbejder med store Skydebriller (ham, der gerne 
vilde læse Feltaviserne op i Shaski). Forleden fik 
han Jernkors, og D. tog straalende imod Lykønsk

ningerne. 
Nede i Gaarden ved vor Dør staar et halvt øde

lagt Komfur. Der møder jeg altid H., en Bekendt 
fra Lazarettet i Fjor Foraar. Dengang besørgede 
han Ærinder for alle syge. Her koger han Stikkels
bær, og hvad andet der kan være, for alle sunde, thi 

hans Fornøjelse er Hjælpsomhed. 

Stikkelsbærgrød har vi spist et Far Gange, og i 
Dag har jeg delikateret mig med en Skaal Jordbær*, 
men ellers lever vi i et Frugtparadis og har ingen Tid 
til at færdes i det og nyde godt af de gode Sager. 
Kun een Gang har jeg ligget i Græsset ovre i den en
somme Park under den vældige rødblomstrede Ka
stanjes Kuppel og stirret over paa Rødbøgen og de 
slanke Popler og op i den blaa Luft, mens Fuglene 
sang og Tankerne gled ad Hjemmet til. 

At færdes meget blandt Landsmænd gør ikke Li
vet lettere herude, naar de paagældende har tunge 
Tanker. Det var dog tit helt hyggeligt i Yinter i 
Elle at have et Par Nordslesvigere som Naboer i Ba
rakkens Sengerække. Hvor Godtfolk er, kommer 
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Godtfolk til. I Mørket, der svagt oplystes af en 
Tællepraas, kom den ene Landsmand efter den anden 
listende og krøb op mellem os eller satte sig paa 
Kanten. Og naar Nissen, der senere er falden, laa 
mellem mine haderslevske Naboer M. og I., gik Pas
siaren tit helt hyggeligt og hjemligt. 

Men Hygge er ellers et Ord, man ikke har Brug 
for herude. Det viser sig, at det gaar uden i Aar og 
Dag. Hvem vilde dog have noget imod at faa lidt 
Part i den igen! Men Lo rens spaar jo, at det ikke 
skal vare længe. Nu skal det vise sig, om han faar 
Ret. 

XIII. 

EN NY FELTBANE. 

(Feltbrev.) 

P é r e n c h i e s ,  i  J u n i .  

Lige ud for vort Kvarter er der eller har der væ
ret en Banegaard ved en Hovedbanelinje. Af Byg
ningen staar kun en Del af Murene. Som oftest er 
der ingen Mennesker at se paa det store Baneterræn, 
der synes at sove Torneroses Søvn ligesom saa me
get andet i de krigshærgede Egne. Men ved at se 
nærmere til opdager man et lille, med Tagpap af
klædt Skur, og naar et af de lange Godstog holder 
eller ruller forbi, dukker et Par militære Banemænd. 
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frem. Man undres saa over, med hvor lille et Perso
nale i Forhold til Fredstid Driften kan opretholdes, 
ikke at tale om Feltbanerne, hvor Fyrbøderen sprin
ger af Lokomotivet, mens Toget kun sagtner Farten 
lidt, løber frem og stiller Sporskiftet og hopper op 
paa sin Plads igen. Paa et Feltbanetog kører man 
ogsaa ganske roligt, endog ved Nattetid, selv om 
man veed, at et modgaaende Tog er undervejs fra 
næste Station, som man skal søge at slippe forbi ved 
et eller andet Vigespor, hvor det bedst kan falde. 

En kort Overgang har vi været tildelte et andet 
Jernbane-Byggekompagni, vistnok »laante ud«. 
Hver Morgen i den første Graalysning bugtede vort 
Armeringskompagni sig som en sort Slange ned ad 
Stien, der skyder Genvej til den nævnte Banegaard 
ved Hovedbanen. En halv Times Ventetid i den ret 
følelige Morgenkulde, saa buldrede et endeløst Gods
tog med flere Maskiner frem langs den halvt øde
lagte Perron, og vi entrede op paa Vognene. De syn
tes tomme; men nede paa Bunden laa andre Arme-
ringsmænd og sov, og det kneb med at finde en Plads 
at sætte sin Fod paa. Et vældigt Ryk i de løst sam
menkoblede Vogne. Forbi en Kirkeruin gaar det ud 
over Sletten, hvor Mosekonen brygger. Det er noget 
nyt, paa Statsbanetog eller Helbanetog, som det nu 
hedder i tysk Sprogbrug, at køre igennem det Bælte, 
der i Foraaret var Front endnu, den tyske og den 
engelske Stilling og Ingenmandslandet med hele det 
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tilhørende Tragtfelt. Det samme, som vi havde set 
mange andre Steder, paa en anden Maade, Ødelæg
gelsens Vederstyggelighed i et sommerfrodigt Land. 
Men lige ved Banediget og lige opad første Linje ei
der en lille uforstyrret Idyl, en af Pile hegnet og høje 
Siv indrammet lille Dam med spejlblankt Vand. 

Mod Vest dukker Tinder og Taarne frem, mens 
Solskiven rød og stor og magtesløs endnu skimtes 
bag Taagesløret mod Øst. Vi nærmer os Armen-
tieres. Paa Afstand ser Købstaden nogenlunde 
uskadt ud. Paa nærmere Hold er Billedet ander
ledes. Man kan forestille sig det hjemme ved at 
tænke sig Flensborg i Ruiner, hvert eneste Hus, 
Villakvarterer og Fattigmandsgyder, Fabrikker og 
olfentlige Bygninger ødelagte. Ingen slotslignende 
Herskabsbygning i stor Have og intet afsides Hus er 
skaanet. Nogle Fabriksskorstene staar skæve; andre 
er gennemhullede eller knækkede. Af et Kirketaarn 
staar den halve Mur, af et andet den hele uden Spir. 
Paa et tredje sidder Spiret endnu, tilsyneladende 
helt, fra een Side set. Fra den anden opdager man, 
at hele Spiret staar skævt paa Murkanten, som naar 
en Mand har Hatten skævt paa Hovedet. Et stort 
moderne Sygehus med mange smaa Pavilloner er 
lige saa lidt forskaanet som Kirkerne. Saadan ser 
en Købstad ud, naar den har ligget tæt ved Fronten 
i flere Aar. 

Vi kører fra Byen et lille Stykke ud ad en anden 
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Linje og tilbringer Dagen med Jordarbejde til en ny 
Feltbane, en Mand paa hver Side for hver to Skridt. 
Nogle Steder graves der indtil en Meter ned i det 
haarde Ler, andre Steder kræves Fyld, atter andre 
stikkes kun Græstørven af. Naar man er færdig, 
flytter man frem, ret hyggeligt og overkommeligt 
Arbejde i Sommervejr. 

Dagen efter faar mit Hold lidt Fornemmelse af 
Oldsagsgravning. Hvor Feltbanediget et Sted skal 
gaa langs en Landevej, beordres vi til at hente Ma
teriale fra en overgroet Grusdynge, som knap viser 
noget Tegn paa, at her har staaet et Hus. Græs og 
Brændenælder ryddes til Side, og Stenene kommer 
frem. Efterhaanden begynder Husets Grundrids at 
vise sig. En opdager med et Jubelraab engelske 
Køddaaser, en anden et tykt Blyrør, som gaar langs 
med Huset og ned i en dyb, under sammensunkne 
Murrester skjult Brønd. 

Arbejdstogets Passagerantal øges hver Morgen. 
Det medfører nu et Tusind Mennesker. Yi sidder 
hver Morgen og Aften iblandt andre Armeringskom-
pagnier, Jernbanesoldater og engelske FangeT, mest 
unge Mennesker. En engelsk Nabo spørger, hvor-
naar Krigen mon vil være forbi. 

— Det maa man vist vide mere om i England, 
end jeg kan vide! svarer jeg med et Smil. 

Tredje Dag sættes vi i Arbejde et helt andet 
Sted, længere nordpaa. Knap at Nivelleringsmand-
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skabet kan skaffe Arbejde til saa mange. Der brydes 
Vej gennem Kratskove. Træer fældes, og Traadfor-
hug ryddes til Side. Der lægges Rør i dybe Grøfter, 
og Jord fyldes paa, og faa Timer efter gaar det snor
lige eller fint afrundede Banedige over hidtil ufrem
kommeligt Terræn. Til sidst havner vi paa aaben 
Mark, hvor der ingen Ben er i Arbejdet. Svært en
gelsk eller fransk ßkyts fyrer ind imod Købstaden 
øst for os. Gang efter Gang staar vældige Fon
tæner i Vejret, og Skyer af Røg og Støv driver lang
somt ned langs Byens Udkanter. En enkelt Granat-
splint summer hen i Nærheden af os. 

Fjerde Dag har mit Kompagni allerede en lang 
Marche at gøre. Det gaar længere ind i det i April 
tagne Terræn, ind i dyrkede Egne med hele Huse. 
Her rasler ikke mere for hvert Skridt en Markmus 
gennem det visne Græs. Store Hvedemarker med 
fyldige Aks, mørkegrønne, kraftige Havremarker, en 
Øjenlyst for Landmænd, store Stykker med blom
strende Ærter og Hestebønner, hvis mørkplettede 
Blomster udsender en behagelig Vellugt. Banediget 
er færdigt paa et langt Stykke; men ind imellem er 
der Huller ved Grøfter og Vandløb, som vi maa 
springe over. Ved en meget bred Grøft forstuver en 
Officersstedfortræder sin Fod i Springet. 

Vi kommer ind i en temmelig farlig Egn, siges 
der. Paa et Feltlazaret er man ikke glad for vor 
Arbejdskolonne. Et andet Lazaret er blevet skudt 
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i Stykker Dagen før. Og Flyvere svirrer uafladeligt. 
Men Arbejdssoldater er paa en varm Dag ikke kede 
af, naar det hedder: Flyverdækning! og man lader 
sig glide ned i det grønne Græs. 

Dagen efter er helt idyllisk. Med et lille Hold 
lægger jeg Rør gennem et af de store Huller i Felt-
banediget og fylder derefter Hullet. Hele Dagen 
alene med en halv Snes Mand i en sommerfrodig 
Hvedemark. Granaterne og Bomberne springer 
langt foran og bag os, og kun nogle smaa Spræng
stykker fra Luftskytset daler under Flyverbeskyd
ning med en ilter Summen ned i vor Nærhed. 

Et Par Dage gaar med Grusaflæsning paa en 
Station, hvor den nye Feltbane krydser Hovedbanen. 
Et Tog med 35 Godsvogne fulde af Grus ruller frem, 
og 4—5 Mand entrer op paa hver Vogn for at tømme 
den. En hel Del Grus kommer vistnok direkte fra 
Stranden, lutter smaa afrundede Rullesten, flade til 
at slaa Smut med og kuglerunde. Naar Skovlen 
kommer lidt ned i Ladningen, er Stenene vaade 
endnu, og deres smukke Farve træder frem. Jeg 
tænker paa Samlingen hjemme paa mit Skrivebord 
fra Slesvigs og Nørrejyllands Kyst og paa de her
lige Feriedage, som de minder om, med Sol over 
Vand og Strand og Sindet frit for Bryderier og Be
kymringer. Hvor var det dejligt, paa Flensborgs 
Yderfjord at lade den lille Baad drive med Strøm
men langs den skovklædte Strand og selv sidde bag-
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ude med Aaren som Ror, i Skjorteærmer, Piben 
tændt — nyde og drømme. 

— Flyverdækning! 

Virkeligheden melder sig igen. 

Attere et Par Dage ud ad Linjen. Otte Kilo
meters Mardie ud og otte tilbage, en Dag i strøm
mende Hegn, mens store Lerklumper følger med 
Støvlerne. Langt frem foran Blænderækkerne ved 
Vejene. Et andet Kompagni har imens taget fat paa 
Skinnelægningen. Et indarbejdet Hold lægger flere 
Kilometer hver Dag. En Benzinmotor med tre Vogne 
fulde af Feltbaneskinner — færdigt monterede paa 
nedadtil hule Jernsveller — kører frem, saa langt 
Skinnerne naar. Tre smaa Hold Armeringssoldater bæ
rer hver et Skinnespor frem og lægger det ned. Nogle 
Bolte sættes i og skrues løselig fast, og Toget kører 
frem igen. Andet Mandskab følger efter og skruer 
de manglende Bolte fast, og Grustog bringer uaf
ladelig Grus ud langs Linjen, mens et talrigt Mand
skab med Stophakkerne slaar det ind under Svel
lerne. 

Der arbejdes til sidst Dag og Nat, og vi begynder 
at se Mening i dette Kaos. Hele den 16 Kilometer 
lange Feltbane, hvoraf kun noget Jordarbejde var 
udført i Forvejen, skulde gøres færdig i otte Dage. 
Naar vi snart arbejdede her, snart hist og ingensteds 
blev færdige, var der alligevel Plan i det. Andre tog 
fat, hvor vi slap. Hver Morgen fordeltes de Tusinder 
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af Arme paa det manglende Arbejde. Kompagnier 
flyttedes som Brikker, og Led føjedes til Led. 

En anstrengende Tid med Arbejde Dag ud og 
Dag ind og utilstrækkelig Søvn. Hvor man gik og 
stod og sad, glippede Øjnene. Naar man paa Hjem
vejen sad langs Sidekanten af en aaben Langvogn 
med Benene hængende ned udenfor, kunde man 
gribe sig selv i halvt i Søvne at duve forover, mens 
Toget i fuld Fart rullede hjemad. 

Men den sidste Dag kom. Selve Jernbanediget, 
var allerede blevet færdigt den foregaaende Nat. 
Man gravede endnu Grøfter og forrettede andet 
mindre nødvendigt Arbejde. Hen paa Formiddagen 
kom allerede Skinnelægningsholdet tilbage fra Ende-
etationen. Grustogene var godt paa Vej derud. Om 
Aftenen skulde Banen meldes færdig til foreløbig 
Benyttelse. Der var knap saa megen Fart paa Ar
bejdet den Dag, og Vittighederne var flere. I et Par 
Kilometers Afstand til højre og til venstre bragede 
Franskmændenes Shrapneller, og over os svirrede 
uafladelig Flyvere, mens Solen laa over det frodige 
Landskab, hvis lovende Marker var forladte af hver 
eneste af dem, der havde pløjet og saaet og holdt 
Hus i Hjemmet. 

Toget ruller fra den hærgede Købstad til vor en
somme Station. I Morgen gaar vi tilbage til vort 
tidligere Byggekompagni og et andet Arbejdsfelt. 
Øjet glider endnu engang over Tragtfeltet og Skytte
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gravene. De gule Lennasser, som Granaterne og 
Minerne har rodet frem, er næsten forsvundne. Ager-
kaalen har først taget fat og malet grønt og gult. 
Pletter af Kamilleblomster skinner hvidt i Solen; 
men alle Vegne, hvorhen man ser, lyser den fine, 
skære Valmues røde Blomsterdupper paa svaje Stilke 
i alt det grønne. 

— For hver Valmue er der flydt en Draabe Blod, 
siger min Sidemand. 

Desværre er der nok flydt adskilligt mere. 

XIV. 
ARMENTTÉRES. 

(Brev.) 
7. Juli 1918. 

Veed du, hvor jeg er henne i Verden i Dag? En 
pæn Stue, højt til Loftet, et stort Vindue, rigtignok 
uden Glas, i Loftet nogle afskallede Steder, men el 
lers helt og det fine lysstribede Tapet delvis ubeska
diget. Møblementet er tre to Etagers raat sammen 
tømrede Sengesteder, men rummelige med fjedrende 
Langbrædder, saa man godt kan sove uden Træuld, 
og desuden ejer hver en lille Træstol med Halmsæde, 
som vi har hentet fra en Kirkeruin lige overfor. — 
Jeg bor nu i Armentiéres. 
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En Aftenstund forleden fik vi Ordre til Afmarche 
næste Morgen. Jeg gik hen i Gartneriet for at sige 
Farvel til Blomsterne og plukkede halvtudsprungne 
Roser. Næste Morgen stillede vort Korporalskab 
med hver Mand sin Rose, jeg med en dejlig mørke
rød, og Kompagniet kørte med Feltbanetog til St. 
Andrée. Indkvartering i en lille Arbejdergades 
tomme Huse. Stuerne halvfulde af muggen Halm og 
Støv. Et Par Timers Rengøring, saa saa alt pænt 
ud. Men straks efter Ordre til ny Flytning næste 
Morgen. Spaseret til en af Lilles gamle Stadsporte, 
Porte de l'Abbaye, men for at komme ind i Lille skal 
man have særlig »Ausweis«. I Nærheden laa et 
Soldaterhjem i en smuk herskabelig Ejendom med 
Tæppe paa Gulvet i Læseværelset og Musik i Re
staurationen. Man levede ligefrem op den Dag. 

En søvnløs Nat paa Grund af et stærkt Hold i 
Ryggen og Flyverbomber. Næste Morgen kunde jeg 
knap røre mig; men en Sygemelding afvistes, og en 
Stuefælle hjalp mig Tornysteren paa. Naar den 
først sad der, stivede den Ryggen af. Men de 117 
Gange, da den skulde af og paa i Dagens Løb, var 
lidt tragikomiske. Med et Transporttog til Armen-
tiéres forbi; vort Frugtparadis og Hjem i to Maane-
der. Langt om længe Indkvartering i halvt hele 
Huse, Arbejde med at indrette sig, Vagt om Natten. 
Jeg havde min Hyre med at passe paa Øjenlaagene, 
der vilde falde i. 
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MELLEM RUINER. 

(Feltbrev.) 

L a m b e r s a r t ,  1 .  A v g u s t  1 9 1 8 .  

For en Evighed siden, en af de Evigheder, som 
denne blygraa Sommer er sammenkædet af, — det 
var en Dag paa Feltbanearbejde nordpaa hinsides 
den belgiske Grænse — dirrede pludselig Kirke
klokketoner igennem Luften. Langt vesterfra kom 
de, hvor Købstaden med Taarne og Fabriksskorstene 
afsluttede Synskredsen, og som i en Melodi fra 
svundne skønne Dage eller en Forjættelse om til
stundende Tider skælvede den lyse Malmrøst i vore 
øren, der var kede af Jernsvælgenes evindelige 

Dundren og Duren. 
Senere har jeg ikke været langt fra at ønske 

disse Klokketoner hen, hvor Peberet gror. De meldte 
fjendtlige Flyverbesøg, og i vort Kvarter lige ud for 
Klokketaarnet havde de en urolig Klang, som hal
sende Hundes Gøen, der irriterede en langt mere end 

selve den Fare, de meldte om. 
En Uges Tid har jeg opsat at nedskrive Ruin

byens nu afsluttede Kapitel. Tanken paa Byen 
fremkaldte hver Gang en Kvalmefornemmelse, der 
dog maaske nok saa meget skyldtes Eftervirknin
gerne fra den spanske Syge, som er vanskelige at 

slippe af med. 
Her i den naturskønne Egn ved Lille, med 

skyggefulde Parker og Voldanlæg ved blanke Ka
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naler, med lange Alleer af smukke Plataner, hvis 
graahvide Stammer danner snorlige Søjlerækker 
under friske grønne Hvælvinger, med en Vrimmel af 
civile Beboere, af lysklædte Kvinder og Børn paa 
Gaderne, her, hvor en lille fire Aars Pige i Aftes 
kravlede op paa mit Knæ, mens jeg sad ved Kana
len, svinder Ugerne i Ruinbyen ind til en ond Drøm. 

Men de begyndte paa samme Maade. En regn
tung, men smuk Morgen sagde vi Farvel til vort en
somme Frugtparadis og havnede inde i dyrkede og 
beboede Egne, hvor vi formelig levede op. Men faa 
Timer efter sivede det ud, at Skæbnen kun havde 
villet drille os ved at lade os indsuge Duften af en 
Drik for saa at tage den bort igen. Næste Morgen 
tidlig rullede Toget af Sted med os, tilbage til vort 
tidligere Kvarter og vesterpaa over den gamle Front 
til Ruinbyen. 

Ved den søndrede Kirke, hvis ene lille Klokke 
levede endnu, skulde mit Korporalskab bo. En Del 
af Loftpudsen var faldet ned. Vindueshullerne var 
tomme, Trappen smal og slibrig af Ler og Gibs og 
Snavs, iturevne Bøger drev omkring — ellers syntes 
her efter vore Forhold helt beboeligt, og snart raa-
dede den sædvanlige Armeringstravlhed alle Vegne. 
Brædder og Lægter slæbtes til Huse, der blev skaffet 
Udvej for en Sav og en Hammer, Søm haledes ud af 
gamle Brædder og sloges i igen. Enhver glemte sin 
Daarligdom for en Stund. Inden Aften havde en 
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hver af os sit rummelige Leje med fjedrende Bræd
der, og da der kom Træuld, blev det helt bekvemt. 
I den næsten helt ødelagte Kirke stod der Stole med 
Halmsæder, i et halvt ødelagt Hus et Bord. Et Par 
Dage senere blev der slaaet Brædder for det meste 
af det store Vindue, og smaa Glasruder, som en af 
os havde faaet fat i, gav det fornødne Lys. 

Nu var Kvarteret helt fint. Og Arbejdet? Mit 
Hold var en Tid paa Oprydningsarbejde i Byen. Og 
at gennemstøve disse Huse uden Døre og Yinduer, 
hvor somme Tider en Stue var hel, en anden ved 
Siden af uden Gulv eller Loft, var ikke uinteressant. 
Man skulde ikke vente at finde Yærdisager, men 
Bøger og Aviser og Breve, Breve fra engelske Sol
dater ved Fronten til deres tidligere Værtinder, fra 
Slægtninge i Paris til Folk i Byen, Indbydelser og 
Taksigelser, Regninger og Overslag. En Vogn kørte 
Klude, Potteskaar osv. bort til nogle Granattragter 
i et helt ødelagt Strøg. Vi læssede af, og blandt 
værdiløst Skrammel fandt jeg en grøn Silkefane, 
hvorpaa der var broderet »Skænket af Kvinderne til 
Armentiéres's Musikkorps 1838« (Donné par les da-
des au corps de musique d' Armentiéres). Nu laa 

den paa Skarndyngen. 
I et 1913 bygget smukt Hus laa Regningen over 

det elektriske Anlæg paa 2000 Francs. (Overslaget 
var paa 1800.) Blandt andet var der indlagt ku
lørte Lamper i et Mørkekammer i Kælderen. Nu 
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var Halvdelen af Huset smadret, og i Fruens Boudoir 
laa hendes Breve og drev paa Gulvet. 

I et stort Kompleks af Lager- og Kontorbygnin
ger, hvortil der hører tre Fabrikker andensteds, lig
ger ude i en aaben Gaard alle Forretningsbøger, store, 
sirligt førte Hovedbøger, Mapper med Korrespon
dance, nogle lukkede, andre opslaaede eller halvt 
iturevne, udsatte for Vejr og Vind. Smaa Vare
prøver af fint Lærred driver paa Gulvene. Lærred er 
herfra gennem hamborgske Kommissionærer gaaet 
til Argentina, ser jeg af Korrespondancen. Nu 
staar alle de Hundreder og Tusinder af Vævestole 
for længst stille. Rustrøde staar de i Fabrikssalene i 
Byen, hvor somme Steder Loftet er braset ned paa 
dem. 

Et Trykkeri fandt jeg en Dag. Men dette Kaos 
af Skriftkasser, slængte mellem hverandre, og af 
Trykmaskiner, halvt styrtede ned i Kælderen og 
halvt skjulte under det nedfaldende Loft, kunde kun 
skære en »Fagmand« i Hjertet. — 

Et Par Dage havde vi været i Byen. Det var 
henad Aften. Underkorporalen stod og fordelte 
Sulevarerne. Jeg laa og læste. Da pludselig, uden 
mindste Varsel, et Brag, der rystede Huset i dets 
Grundvold. De faa Ruder faldt klirrende ud. Store 
Flager af Puds slog ned fra Loftet, Tagsten klaprede. 
En Susen og Klirren hørtes fra alle Huse i Nærheden. 
Paa Gaden foran vort Hus laa en dræbt Soldat, flere 
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saarede i Nærheden. I et Hus var der ogsaa en 
saaret Officer. En svær Torpedogranat var gaaet 
ned lige ved Kirken, 50 Meter fra Huset. 

Den første Overraskelse var værst. Da det næste 
Skud kom en halv Time senere og gik lidt længere 
bort — igen det samme pludselige Brag uden 
mindste forudgaaende Hvin eller Susen —, tog vi 
det med Ro, og senere hørte de Par Timers Beskyd
ning i Døgnet med 30,5 Centimeters Kaliber med til 
Livet i Ruinbyen. Sindet berørtes mindre deraf; 
men rent legemligt indvirkede det pludselige Brag, 
naar det lød lige i Nærheden, paa Hjertet. Hyggeligt 
var det jo ikke, da Maalet næsten altid var inden for 
vort Kvarter af Byen og Tommy selvfølgelig ikke 
altid holdt sig til samme Tid paa Dagen. Nogle af 
vore fik Kælderen ryddet og flyttede derned; men de 
fleste foretrak at blive oppe i den bedre Luft, især 
da en Granat var gaaet skraat ned i en beboet Kæl
der og havde afstedkommet Ulykker. En anden 
slog en Aften sent ned paa Gaden et Par Hundrede 
Meter fra vort Hus, skraat ud for en af vore Under
officerer beboet Kælder. Midt om Natten hørte de 
ynkelige Raab om Hjælp og fik langt om længe ved 
Hjælp af en Stige bjærget en halvt druknet Kam
merat. Jeg saa næste Morgen ned i Granattragten. 
Halvanden Meter under Stenbroen gik en tre Meter 
bred muret og hvælvet Kanal tværs over Gaden med 
ildelugtende Kloakvand. Jord og Sten var skredne 

Du kan, du maa og  skal! 



ned der i hele Gadens Bredde. En militær Fodgæn
ger paa Gaden, som havde været til et Glas hos gode 
Venner og som ikke anede noget om det friske Hul, 
var falden derned, og i Vand og Pladder til midt paa 
Livet og i Bælgmørke prøvede han forgæves paa at 
slippe op igen. 

Naar Vejret var nogenlunde klart, lød Kirke
klokken, der varslede Modstandernes Flyvere, med 
korte Mellemrum. Om Natten vækkedes man af 
Luftskytsets Bjæffen og Plaffen og Dundren i nær
meste Nærhed, med Bombernes: Ratfh — ratsh! ind 
imellem. Paa Gaden ikke langt fra Granathullet gik 
flere Bomber ned; men i Dagens Løb fjernede Arme 
ringen hver Gang Sporene lige saa hurtigt igen. Oppe 
i Luften lavede Flyvere Skinkamp med Maskin
geværer for at skuffe Luftskytset, og pludselig saas 
et Par Flyvere lavt nede — midt paa Dagen —, saa 
man knap vilde tro sine egne Øjne ved at opdage, 
at de var »fjendtlige«. 

Men der kom mange lumre Regnvejrsdage. Reg
nen strømmede ned, og vi fik snart en Find af, 
at der ikke var mange Tagsten paa vort Hus. Især 
i Nabostuen saa det galt ud den første Regnvejrsdag. 
Kammeraterne flyttede rundt med deres Tæpper og 
søgte at opfange Regndryppet i Blikdaaser. Det var 
næsten som at lege Skjul, og vi lo, mens Himlen 
græd. Men snart blev det saa slemt, at de maatte 
flygte ned i Kælderen og kun kunde være oppe i 
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Tørvejr. Paa Trappen kunde man tage Styrtebad, 
naar det regnede. Mere Puds dryssede ned, og man 
maatte passe godt paa for ikke at falde paa de slib
rige Trin, hvor Vandet løb ned i smaa Kaskader. 
Ude i den af høje Mure hegnede lille Have var der 
ikke til at være for .Stank af Skarn og Affald. 

Nogle Dage paa Arbejde i Egnen bragte en lille 
Forfriskning. Men Luften var tordenlummer hver 
Dag, og Sløjiheden efter Influenzadage vilde ikke 
vige. Atter paa Arbejde i Byen. Dette altid at gaa 
og se paa Ruiner, intet Hus som det andet og allige
vel altid det samme: Grus og Støv og hængende 
Tage og Lofter, gennemskudte Mure, alle Vegne 
Møddinger og Skarndynger — med Menneskeboliger 
i Kældrene og bag tilsømmede Ruder i mere hele 
Strøg — blev næsten en sjælelig Lidelse. Naar 
Regnen ikke strømmede ned, summede Flyverne, og 
henad Aften, naar man skulde nyde Køligheden, var 
pludselig den første 30,5 Centimeters der med 
Dommedag'sbrag, og Gaderne var mennesketomme. 

Alligevel gik Livet — det militære — i Byen sin 
vante Gang, og naar en Kantine havde 01, gjaldt 
det om at læske sin Tørst ved et skummende Krus, 
thi rent Drikkevand var ikke at faa, og Krigskaffen 
— naa, jeg skal ikke sige noget om den. 

Er man ikke overdrevent ængstelig, gaar man 
selvfølgelig ikke et Sted som i den beskudte Ruinby 
i Bekymring hele Tiden. Man kan vænnes til alt, men 
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man savner — i Influenza-Pirrelighed dobbelt — 
mellem Grusdyngerne den frie Natur og den grønne 
Mark og den friske Vind. Bedre at bo paa en Kirke
gaard end her. 

I en sønderskudt Have fandt jeg alligevel en Dag 
en lille Græsplet, hvor jeg kunde strække Lem
merne, men snart gjaldede Luftskytset, og nogle 
nedfaldende Sprængstumper summede i Nærheden. 
Lige ved Haven, hvor der før Offensiven havde 
staaet engelsk Skyts, fandt jeg i en Herskabsstald 
en Tavle, paa hvilken det engelske Batteris Muni-
tionsbeholdning var skrevet op i April 1918. 

En Søndag Eftermiddag søgte jeg gennem Ruin
byen ned til Lysfloden. Det blæste til en Forandring 
stærkt; men nede bag Diget lige op ad det glidende 
Vand var der blødt Græs, og en Times Tid glemte 
jeg her alle pirrelige Tanker og nød Naturens Fred. 

Skydningen var ikke mere Samtaleemne. Man 
var tilfreds, naar den foregik ved Dagens Lys, og 
det var knap nok, Kortspillerne standsede et Øje
blik, naar det første Skud kom. En Aften tidlig gav 
det dog en lille Opstrammer igen. Ligesom første 
Gang røg Vinduerne ved Braget. Loftet aabneds 
sig, saa man — i samme Øjeblik smilede man af sig 
se^v — troede, at Granaten skulde dumpe derned, 
og Haven og hele Egnen fyldtes med en uigennem-
trængelig Støvsky. I en tilstødende Gade skraat 
bag vort Kvarter var et stort Hus blevet malet i 
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Grus, og Gaden var dækket af nedfaldende Sten og 
Brædder. Som ved et Mirakel kun een saaret. 

Et Par Dage efter blev Kompagniet opløst og 
fordelt paa andre. Holdene splittedes for alle Vinde. 
Kammerater gennem fire Aar skiltes ad, men ingen 
sagde med Vemod Farvel til Ruinbyen. 

Med nogle faa andre blev jeg endnu et Par Dage 
i Byen for at vente paa Papirer til de forskellige 
Hold. I Underofficerernes store lyse Kælder havde 
jeg en god Seng og paa Bordet en Buket af de dej
ligste halvt udsprungne Teroser, varme, dybt gul
lige, med deres friske Aande. I den store Have stod 
Rosenbedene urørte mellem Granattragterne. Men i 
den anselige Fabrikantvillas rummelige Sale og 
Stuer mindede kun Papirbunker med Breve og Avi
ser om Beboerne. I »Le Gaulois« fra Foraaret 191o 
læste jeg om Børsvæddemaalene vedrørende Kri
gens Slutning, hvorvidt den vilde komme til Juli el

ler Oktober — 1915! 
Den store Hovedtrappe var uskadt; men Saa man 

i Vejret, hang der Bjælker og Brædder fra Taget 
løst ned over Trapperummet, og hele den ene Ende 
af Bygningen var en Grusdynge. Men i min Kælder 
sov jeg sødeligt hele Natten; om Morgenen var der 
frisk og køligt og stille i Haven, og det var alligevel 
med en Smule Taknemlighed, jeg en sollys Formid
dag i Hast sagde Farvel til den for ad de blanke 
Skinner at rulle bort fra Ruinbyen nogle Mil østei-
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paa til bedre Egne, hvor det nye Kompagni laa i 
Hvil, men mardieberedt. 

KVALME. 
(Breve.) 

A r m e n t i é r e s ,  1 0 .  J u l i .  

Der er megen spansk Syge i Byen, og forleden 
Dag mærkede jeg Forvarslerne, var endnu en Dag 
paa Arbejde, sløj og frysende, men meldte mig saa 
syg- I Aftes temmelig høj Feber. I Morges Vente
tid fra 7 til 10 paa Trappegangen hos Saniteteren og 
paa Gaden hos Lægen. Sidstnævnte var for Resten 
flink og mente, at Kompagniet var kommet et slemt 
Sted hen, og at hver eneste Mand vilde faa Sygdom
men. Et Par Dage intet spist, nu lige fortæret el 
Par smaa Tvebakker. Det er en Skæbnens Ironi, al 
man kort før sin Orlov meget mod sin Vilje skal 
melde sig syg flere Gange; men jeg er nok snart kvik 
igen. 

12. Juli. 
Nu skal vi snakke lidt hyggeligt. En Smule kla

rere er jeg dog end i Gaar, og Livsmodet begynder 
at stikke Hovedet frem igen. Men det er svært, som 
den spanske Syge i en Haandevending kan gøre det 
af med en Kraftkarl. De sidste Par Dage maatte 
jeg smile af min egen ynkelige Skikkelse, naar jeg 
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om Aftenen vaklede hen til Saniteteren, der var for 
stor en Mand til at opsøge os. Jeg kunde knap 
holde Kursen. I Forgaars Aftes maatte vi staa tem
melig længe paa Saniteterens Gang for at faa Tem
peraturen maalt og modtage vore tre Tabletter. Jeg 
var ussel og kunde knap staa paa Benene. Plud
selig følte jeg en behagelig Befrielse og fandt senere 
mig selv igen, siddende paa Saniteterens Seng. Jeg 
havde været daanet, og Saniteteren var nu bleven 
utrolig flink. At de febersyge skal komme til ham, 

er vist heller ikke reglementeret. 
Det gaar kun smaat fremad; men den første 

Pibe er dog røget igen. 
Større Fare er her ikke. De natlige Flyverbesøg 

er temmelig regelmæssige, men vi bor heldigvis læn
gere fra Banegaarden end først paatænkt. En s\æi 
engelsk Kanon skyder et Par Gange i Døgnet her
ind; men Byen er jo stor, saa Bekymringer er unød
vendige. — Nede i den lille tilgroede Have fandt 
L., der heller ikke er rask, en stor smuk Gloire du 
Dijon til mig, og den virker som den bedste Medicin. 
Jeg kan ligefrem læse lidt i Dag og har lige studeret 
>La Gazette d'Armentiéres« for 4. Avgust 1914, en 
ret interessant Læsning. Kan du huske, det var 
den Dag, hele vor Redaktion blev fængslet i Flens
borg? Lidt har vi jo oplevet; men saa slemt, som 
det kunde tage sig ud paa Prent, naar man læste det 
om andre, har det alligevel ikke været. 
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13. Juli. 
Dil maa trøste mig lidt i Dag! Mit Befindende er 

omtrent som i Gaar; jeg længes efter at komme ud, 
men er sløj. I Aftes sendte Saniteteren os bort fra 
1 rappen paa Grund af en Beskydnings-Forstyrrelse, 
som jeg skal fortælle om en anden Gang. Men jeg 
døjer altsaa ikke noget videre end de Saar, Kampen 
med de utroligste »Lokumparoler«, som de kaldes 
hei, efterlader. Paa een Formiddag meldes der, at 
nu skal vort Kompagni opløses og fordeles paa 
andre, og lidt efter, at Orloven skal spærres i to 
Maaneder. Nu har jeg gaaet med et lønligt, men 
sta'ikt Haab om og Krav paa efter henved et Aars 
f orløb omsider at komme paa Tur med Orlov Be
falingsmænd rejser med korte Mellemrum, de særlig 
velanskrevne menige mindst hvert halve Aar. Da 
man i Pérenchies-Tiden ved din Faders Død først 
lovede og derefter nægtede mig Orlov, forsikrede 
»Grossmutter«, at i Juli kom jeg bestemt paa Tur! 
Og nu har jeg gaaet og ventet fra Dag til Dag. Men 
bort med alle disse Tanker! Jeg savner den frie 
Natur i denne indelukkede Stenørken, især i disse 
Dage, min Rosenhave og selv de smaa Markmus, 
som vrimlede alle Vegne ved Pérenchies. Længe 
^uei det hele næppe heller her. Sysselsættelsen ser 
nærmest ud efter, at Tiden skal slides hen. 
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14. Juli. 

I Morges vaagnede jeg frisk og glad; men snart 
var Blyet i Lemmerne og Kvalmefornemmelserne der 
igen; men nu vil jeg skrives rask i Morgen. For 
Resten er det Graavejr og Regnvejr og Søndag 
Eftermiddag, og jeg talte lige med Chr. J. om, at nu 
var Tiden der til at gaa ind til Kaffen og Søster
kagen. Sørgelige Tid, da endog Kaffen er saa ilde
lugtende, at man vilde smide den ud af Vinduet, om 
der i det hele fandtes andet at drikke her. I mine 
Fantasier har jeg blandt andet udmalet mig en 
Vandhane hjemme og den paradisiske Nemhed, hvor
med man der kan skaffe sig noget til at læske Tør
sten med. 

21. Juli. 

I Dag har jeg virkelig haft lidt Søndagsfornem-
melse, og for lidt siden følte jeg mig endog saa vel, 
at jeg nynnede og sang om Solen. Stillede Kl. 6 i 
Morges, men en lille Flok fik vi tjenestefri. Vi gik 
ret fornøjede hjem, op ad vor med Loftpuds og 
Snavs oversmurte Trappe og ind i vort noget ren
færdigere, men temmelig tilpakkede Gemak. Der 
lagde vi os igen paa det grønne Øre og kæmpede 
med Fluerne til halvtolv, saa grundig Renselse, Mid
dagsmad (»Dörrgemüse«) og en Tur med L. til en 
solbeskinnet Græsplet ved Lys. Sønderskudte Træer 
bag os og ødelagte Huse paa den anden Bred, men lidt 
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Græs og spillende Bølger og Sol og drivende Skyer 
og man selv renvasket. — Nu venter jeg paa Post 
og skal saa i Byen for at se at finde mig et Glas 01. 

24. Juli. 

I Morgen skal være sidste Arbejdsdag. Kom 
pagniet opløses. Befalingsmændene rejser for en stor 
Del paa Orlov først, skønt de delvis lige er komne 
fra Orlov — vi andre trænger jo ikke saa haardt til 
den, eftersom vi er afvænnede med sligt. 

XV. 
I HVIL. 
(Breve.) 

L a m b e r s a r t ,  3 1 .  J u l i  1 9 1 8 .  

Paa en grøn Mark sidder jeg i Skyggen af høje 
Træer fra en smuk Park med blankt Sollys over 
grønne Plæner dybt inde mellem Træerne. Himlen 
er blaa, og en sagte Vind vifter Kølighed. Saa en
der Juli alligevel godt. I Dag kan jeg første Gang 
rigtig nyde Sommeren. Jeg har sovet hele Natten, 
spist hele min Middagsmad og begynder at arbejde 
mig ud af den sygelige Sløjhed. Hvor velgø
rende at færdes et Sted, hvor ikke alt er ødelagt. 
Nu kan jeg vist skrive om Armentiéres uden at faa 
Kvalme. 
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1. Avgust. 

Glædelig Avgust! I Lummerheden drev jeg 
efter Kaffen ind i Voldanlæggene uden for Lilles 
Stadsmur, der er en halv Snes Meter høj af røde 
Sten, med Bregner og Vedbend hængende ned, Grøn
svær og høje Træer indenfor, en bred Grav foran og 
saa et Bælte af de skønneste Anlæg med velvedlige 
holdte Veje og Stier, bugtende sig imellem roman
tiske Kanaler eller Vandløb. 

Der er mange Bænke, men alle uden Siddebræd
der. Endelig finder jeg ved en Krumning af Vejen, 
ud imod en Kanal med flimrende Solpletter, en lille 
aaben Solskærmspavillon med rund Stenbænk, og 
paa den sidder jeg nu og skriver. Lige nu skydes 
der efter Flyvere; men hvad kommer det mig ved! 
Store Ellebuske indrammer Kanalen paa den anden 
Side. En Rødbøg og en Sølvpoppel og Valnødde
træer udgør Baggrunden. Høje Popler omgiver min 
Hytte, og paa Skrænten ned imod Kanalen staar 
kun en Hængebøg og et lille Grantræ. Til højre ser 
jeg ned ad en skyggefuld Vej med Solpletter. Som
merfuglene leger Tagfat, og Fuglene kvidrer. 

Nogle Pigebørn gaar og synger. Jeg bryder 
mig ikke om denne lidt lirekasseagtige Sang, som 
jeg ogsaa mindes fra Fabrikken i Sainghin, stadig 
oppe i de højeste spinkle Toner. Da foretrækker 
jeg vore Sange derhjemme. 

To Smaabørn krøb forleden Aften op paa mit 
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Knæ, mens jeg sad ved Kanalen, og pludrede nok 
saa lystigt paa deres Franske. De har nu i deres 
Levetid ikke set stort andet til voksne Mænd end 
tyske Soldater. 

4. Avgust. 

I Aftes sad jeg inde i Anlæggene og læste 
lidt sentimental Litteratur og maatte passe paa mig 
selv. I alt Fald kan man kun en sjælden Gang til
lade sig en Mundsmag deraf her, hvis man ikke 
unødigt vil gøre sig Livet tungere at leve. For Re
sten er jeg slet ikke utilfreds. Nu har jeg haft et 
Barndoms-Tiaar, fattigt og dog med gode Minder, 
et Knøse-Tiaar med Drømme og haarde Tider og 
meget Arbejde, et Ungdoms-Tiaar med Følelsen af 
groende Evner og øget Lejlighed og Evne til Ny
delse af Naturen og Livets Rigdom, med Gantning 
og Kærlighed og Forlovelse og Bryllup, et Mand-
doms-Tiaar med Arbejde og Bryderier og Sygelig
hed, med Frugter af Arbejdet og Nydelser iblandt, 
med lidt Vrantenhed og Magelighed, blandet med 
god Vilje. Nu har jeg taget fat paa det femte Ti-
aar, og det skulde gerne uden Sygdom bringe jævnt 
frugtbringende Arbejde og et lyst, afklaret Sind og 
Lejlighed og Evne til endnu at lodde dybt i Livet 
og faa noget godt ud af det. 

Min nye Kompagnifører er meget uvillig over for 
mit Orlovskrav. Han vil først lade alle sine »gamle 
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Folk« køre. Jeg maa nok ansøge om Lov til at 
klage. Naar man gør det uden Forlov, bliver man 

straffet. 

XVI. 

VED SOMME. 

(Feltbrev.) 

C o m b 1 e s, 18. Avgust 1918. 

I Mørkningen marcherede vi med Oppakningen 
paa Ryggen gennem de smukke Voldanlæg ved 
Lille, hvor jeg foruden de forskellige Slags Ahorn 
og Kastanjer og Akacier og Plataner havde fundet 
vor hjemlige Bøg. Luften var dobbelt lummer nu. 
mens Mørket faldt paa, og Sveden perlede i store 
Draaber; men Humøret var ikke ilde. 

Gode Tider varer herude sjældent længe og maa 
nydes hver Dag for sig. Pludselig kommer Opbrud
det. Ingen veed hvorhen og hvad der venter, ikke 
engang vor Fører; men selve Uvisheden rummer jo 
sin Spænding. 

En halvanden Times Marche gennem Anlæggene 
og stille Forstadsgader og en flere Timers Ventetid, 
mens Natteluften pludselig var bleven kølig, paa et 
aabent Jernbaneterræn (i La Madeleine) i Bælg
mørke. Men histoppe lyste Karlsvognen og pegede 
hjemad. 
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Indladningen besørges i en Fart. Rigelig 40 Mand 
i en Godsvogn. Tornystrene og den øvrige Bagage 
stuves saa godt som muligt til Side, Dørene trækkes 
for, og i Mørket lyder en Tid Toner af en Mund
harmonika, og der synges nogle Sange, som skal 
være morsomme. Øjnene vil falde i. Man sidder 
paa den stive Bænk og vaagner pludselig, mens man 
er i Begreb med at falde forover. Det gentager sig 
hyppigt, og imens ruller Hjulene ud i Natten. Rygtet 
har som sædvanlig ved den Slags Lejligheder travlt, 
lige fra Makedonien og Ukraine til Flandern og 
Champagne. 

Vi har alligevel blundet lidt, det er blevet lyst, 
og vi opdager snart, at det gaar sydpaa. Landskabet 
skifter Præg. Trævæksten bliver fattigere, og den 
ene vældige, flade Kridtbanke afløser den anden. 
Ikke langt fra Cambrai, paa en Sidelinje, faar vi 
pludselig Ordre til at stige ud ved Middagstid, og 
snart er vi indkvarterede i en Landsby (Rieux). Den 
er en Idyl, med krogede, ensomme Gader, nyere Huse 
af røde Teglsten og ældre med hvid Puds og Jern
stænger for Vinduerne og hist og her blomstrende 
Pelargonier, vinoverdækkede Gange, men ikke 
mange Træer. Nogle legende Børn bryder knap den 
Stilhed, der hviler over dette Mylr af røde og sorte 
Tage. Mange Huse, især af de ældre, er tækkede 
med smaa Skiferplader, og et saadant mægtigt 
Ladetag, der uden Tvivl har holdt sig uskadt i 
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mange Aar, er synligt langt borte. Paa en Høj 
uden for Byen ser vi langt ud over det fladt bøl
gende Land. Som et Hedelandskab er det at se til 
uden Træer og Hegn og Skov; men Jorden kan 
bære gode Fold, det vidner de mange Kirketaarne 
om, som vi kan tælle trindt omkring. Alle Vegne 
rager de op over Bakkekammene, plantede hver i 
sin Flok skifer- og teglhængte Huse. 

Her kunde være rart at blive. Næsten ingen 
andre Soldater end vi, alt helt og uskadt, rummeligt 
Kvarter paa et stort Loft. Men det kan der selv
følgelig ikke være Tale om. Vi er et Par Mil bag 
den forrige inderste Front i Cambrai-Buen. 

Næste Morgen stilles der da ogsaa til Afmarche. 
Fra den ene Kirkeby ser man frem til den næste; 
andet end Kirkebyer ser man ikke, og de er da ogsaa 
som smaa Købstæder. Men Mellemrummet, Bakke 
ned og Bakke op, er sejgt at overvinde. Og Sveden 
rinder i Strømme. Men en lille Pibe i et Kvarters 
Pavse, henslængt i Græsset ved Vejen, det er en 
Himmerigsmundfuld for en Soldat. 

Omsider naas en Station ved en smalsporet Bane 
(Saint Aubert). I fem Timer staar eller sidder jeg 
ude paa Forperronnen, men keder mig ikke. Fra 
Toget skifter de ret ensformige Landskabsbilleder, 
som dog er nye for os, hurtigere. Byer dukker op og 
forsvinder, der høstes paa gyldne Hvedemarker, 
Tærskemaskiner brummer. En gammel Kone kom
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mer ud af sit Hus og flytter en Ko. Vi hører Sla
gene paa Tøjrepælen. 

Tiden gaar. Pludselig siger en Kammerat: I 
den By er der intet Civil mere! Jeg tvivler; men 
den følgende Landsby bærer tydelige Mærker af Be
skydning, og vi nærmer os nu hurtigt Fronten fra 
før Foraarsoffensiven. Paa en Bakkeskraaning lig
ger eller har ligget en By, maaske Magen til vort Til
flugtssted i Nat. Nu ses der kun Murrester og splin
trede Træstubbe; men det hele, endog Vejene, er 
dækket med et grønt Tæppe, som om Mennesker 
ikke havde færdedes her i lange Tider. 

Og derefter har vi ikke mere set dyrket og be
boet Land. Byerne oppe paa Kridtbankerne og de 
dyrkede Marker er forsvundne. Skure og Barakker 
af Bølgeblik og Tagpap, hist og her hvide Kridt-
stensbunker, der viser, at her er gravet ud til en 
Dækning, Traadforhug og Skyttegrave, Granat-
tragter. Mellem denne Front og Somme-Fronten, i 
det i Fjor opgivne Terræn, bliver Billedet ikke 
bedre. 

\ ed en større Station paa »Storbanen« (Roisel) 
ender vor Sidelinje. I Grunden skal vi nu marchere 
liere Mil; men et Transporttog med mange Køre
tøjer skal netop afgaa vestpaa, og liggende i Skyg
gen under et Køretøj, med Tornysteren som Hoved
pude og en af de desværre saa kostbare og snart 
uopnaaelige Cigarer i Munden overvinder man 
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Kilometrene anderledes behageligt end paa de graa-
hvide Veje, hvor Støvet fyger og Solen brænder. 

De sivgroede Lavninger viser, at vi nærmer os 
Sommefloden. I en sønderskudt Købstad (Peronne) 
stiger vi ud, og efter en kort Marche deles Kompag
niet i to Hold. Gamle Kammerater faar knap sagt 
Farvel til hverandre. Vi klatrer over en endeløs 
Banke, tværs over gamle Skyttegrave og Traadfor-
hug til en Jernbanestation (Doingts) og kører saa i 
tre Kvarter ud ad en Feltbane (til Allaines). Solen 

er ved at dale. 
Om Natten skulde jeg til at strække de 

mødige Lemmer i et rundtaget Bølgebliksskur, men 
Klokken 10 blev vi purrede ud til et nødvendigt 
Arbejde. Det blev en drøj Tørn indtil Klokken 5 
og med et Par Timers Hvil igen til hen paa Efter
middagen. Den Middagsmad, vi skulde have haft 
Dagen før, naaede os først næste Morgen. Vi havde 
dog haft det godt en Uges Tid, og under helt nye 

Forhold falder sligt lettere. 
Men at Flyverfaren spiller en større Rolle her 

end alle andre Steder, hvor vi havde været, fik vi 
snart at mærke, dels paa vore Ordrer, dels paa vore 
egne Iagttagelser. Den nærliggende Købstad og dens 
Jernbanestation gæstedes mange Gange i Døgnet af 
Flyvere. Tit blev de jagede bort af tyske Flyvere; 
men utallige Bomber bragede alligevel. De gæstede 
ogsaa Stationerne i Omegnen. Paa Marken ved vort 
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Skur faldt et Par Heste som Offer, og en Bombesplint 
raslede hen ad vort Bølgeblikstag. Man kunde knap 
gøre Toilette i Fred. Der var en halv Snes Minutter 
til nærmeste Vandsted, og mens jeg en Eftermiddag 
gik derhen, kastede Flyvere to Gange Bomber over 
Egnen. Sligt er dog uhyggeligere om Natten, især 
naar Afværgeskytset dundrer lige op ad ens Natte-
kvarter; men et virkeligt Indtryk af Faren fik vi dog 
først ved et Ulykkesbudskab fra det andet Halv
kompagni. Et Par Bomber havde ramt under Arbej-
det, og blandt de døde var to Mand af mit gamle 
Korporalskab, to Hamborgere, den ret morsomme, 
men noget forslugne og urenfærdige Arbejder G. og 
den trivelige velsituerede Malermester H., som jeg 
har nævnt i et af mine sidste Feltbreve, begge om
kring de 45. For en halv Snes Dage siden, under 
Hviletiden i Lambersart, færdedes de muntert mel
lem os andre; nu har de i næsten en Uge hvilet i en 
Fællesgrav herude mellem de nøgne Kridtbanker. 

En Aften blev vort Halvkompagni igen delt i 
flere Hold. Næste Dags Middag dampede vi 40 Mand 
af Sted med et Feltbanetog, igen frem imod det 
ukendte. Paa den ene Side den brede, næsten helt 
sivgroede Flod, paa den anden Kridtskrænter. 
Mange Steder var der udhulet Dækninger. Her er 
de historiske Egne fra Somme-Slaget eller Somme-
Slagene. Kolonner holder Hvil paa Skrænterne. 
Brune Karle vasker sig ved Bredden, Heste vandes. 
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Røgen stiger i Vejret fra Feltkøkkener. Langt borte 
buldrer Kanonerne. 

Saa gik det nordpaa igennem Dalene mellem 
Bankerne. Ingen Landsbyer, af Træer kun afbar
kede og splintrede Stubbe, knap en Busk, men Bur
rerne knejser frodigt mellem Brændenælderne. Tids
len, Krigens Blomst, staar i fuld Pragt, og ranke 
Kongelys dækker hele Skrænten. Ensomt og vildt 
som jyske Hedelandskaber ved Aften. Og alligevel 
Liv nok, naar man ser nærmere til maaske mere end 
i Fredstid. De mange Dækninger og Jordhuller er 
beboede, Heste og atter Heste gaar paa Græs. Et 
Sted løber endog et Par Høns omkring med afklip
pede Halefjer — de var vel for lange til at gaa i 
Kassen paa Marchen. 

Fra den ene Dal bugter Banelinjen sig ind i den 
anden. Endelig holder vi et Sted, hvor der har lig
get en stor Landsby, som enhver, der har fulgt med 
i Krigen, kender (Combles). Af Husene ses der kun 
nogle faa Murrester, Træerne er gaaede ud — et 
eneste Træ er grønt i hele Egnen, paastaar en Kam
merat. Menneskene bor for en stor Del under Jorden. 

Allerede om Natten mærkede vi, at Flyverne og-
saa kommer her, og næste Morgen, kort før vi skulde 
stille til Arbejde, lød kort efter hinanden et Par af 
de Brag, vi kendte saa godt fra Armentiéres, og 
Røg- og Støvskyer steg i Vejret et Par Hundrede 
Meter fra os. 
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Alt i alt er her dog noget roligere. Arbejdet og 
Arbejdstiden er til at overkomme, og Naturen, om 
end forkrøblet, er altid bedre end en Købstad i Rui
ner. Landskabets store Linjer, de grønne Banker og 
hvide Klinter, er nok til at føle sig ene med Naturen. 

Nogle engelske Feltbanevogne bruges her. Paa 
et Par af dem staar der: Load me quickly, load me to 
capacity, unload me promptly and help to win the 
war. (Læs hurtigt paa, saa meget jeg kan bære, læs 
af, saa hurtigt det kan være, og hjælp at vinde 
Krigen.) 

En Tur i Morgenfriskhed med en Benzinmotor og 
en Vogn op igennem en Dal. Banelinjen, der før 
Krigen har været Storbane, snor sig op paa en 
Bakkekam, mens Skrænten paa den ene Side falder 
et halvt Hundrede Meter ned. De gamle Skinner 
ligger paa Siderne, gennemhullede, forvredne og' 
overhuggede af Granatsplinter. Halvrustne, ubrugte 
engelske Granater ligger endnu i Græsset. Tidslerne 
staar mandshøje, og deres Blomster udsender en sød 
Duft. Vi kører igennem Smaaskyer af vingede My
rer. Hist og her ligger en lille Klynge Grave med 
hældende Trækors, halvskjulte mellem Burrer og 
Nælder. Paa et aabent Bakkehæld lyser Leret endnu 
gult paa en Flyvergrav mellem Resterne af Maski
nen. Langt nede paa en Bakkeskrænt ligger det 
forvredne Stel af en fransk Godsvogn, og et gammelt 
Lokomotiv staar boret ind i Leret ved Siden af Lin



jen. Svære Brag lyder i nogen Afstand; men her er 
stille, og Insekterne summer over Gravene. 

Om Flyverne og Granaterne vil være nogenlunde 
skikkelige, saa synes vi, her er ganske rart. Og oni 
Aftenen sidder vi et kønt Firkløver i mit Kvarter 
og smaasnakker, den lange hamborgske Arbejder 
G., der er et Jern til at arbejde og til at holde sig 
selv og sit Kvarter i god Stand og til at opdage 
Yaskefad og Kost og Bord og Bænk i en øde Egn, 
min Landsmand Chr. J. fra det bakkede Land ved 
Flensborg Fjord, den morsomme rundkindede og 
rundnæsede Bondemand fra Femern Jokum med sit 
Lune og sin hyggelige Snak og min egen Ringhed. 

XVII. 

MELLEM KRIDTBANKER. 
(Breve.) 

A 11 a i n e s, 10. Avgust. 

Sultne kom vi hertil og maatte ufortøvet ud paa 
Nattearbejde. Vi fik Kaffe, men ingen Mad. Allige
vel var jeg helt opkvikket. Hvorfor? Jo, først for
klarede en Overløjtnant os, at »den taktiske Stilling 
nødvendiggjorde forceret Arbejde«, og da vi i Mørke 
var marcherede ind til P e r o n n e, sagde en Ser
gent, at vi skulde lægge et Forbindelsesspor mellem 



to Feltbaner, for at Lokomotiverne kunde føres 
»planmæssigt tilbage«. 

Vi fik for Resten intet bestilt. At der var Fly-
verfare, mærkede vi paa, hvor vrede nogle gamle 
Peronne-Soldater blev, naar vi tændte en Cigar. Det 
var for farligt her, mente de, medens vi hellere vilde 
have det en lille Smule farligt end undvære Cigaren. 
Men lige efter bragede Bomberne, og alle Befalings
mænd var forsvundne, hvorefter vi søgte ned i en 
Kælder. Knap var vi komne op igen, før det be 
gyndte forfra. 

C o m b 1 e s, 12. Avgust. 

I og ved Peronne skal der i to Dage have været 
over 100 døde af Flyverbomber. Vort andet Halv
kompagni har allerede et Tab paa 36, deraf 14 døde 
og mange haardt saarede, fra disse Dage. Godt, al 
jeg ikke var »persona grata« hos Stabssergenten, 
fordi jeg plager ham med, at jeg for længst er paa 
Tur med Orlov. Han tog til det andet Hold, der 
skulde blive sammen med ham, i første Række sine 
\ndlinge og Øjentjenere, og nu slog Lynet netop 
ned der. Vi havde det for Resten ikke rart i Al-
laines, i dette Flyverhelvede, men er allerede borte 
derfra. 

13. Avgust. 

Arbejdet er ikke slemt, Appetitten gevaldig, 
Kvarteret meget fint. Dog bliver jeg vel nødt til 
at flytte til en lille Dækning, hvor der er kneben 

278 



Plads til at ligge paa Gulvet, og hvor Musene render 
omkring paa en, for at have Samvittigheden fri som 
Familiefader. Nu bor jeg sammen med Hamborge
ren G., der holder Hus for mig, i et herskabeligt lille 
Blikskur med Bord og Stol, som vi har for os selv. 
Alle andre bor i Dækninger. I disse Utøjsegne er 
det herligt at bo for sig selv med god Mulighed for 
Renlighed. 

14. Avgust. 

Det er en smuk Aften efter en varm Dag med Ar
bejde ude i Solen, og en svag Varmedis ligger endnu 
over Bankerne omkring Bydalen, mens Maanen alle
rede melder sig paa Himlen. Vi sidder uden for vor 
Villa og skriver, skønt det i Grunden ikke er tilladt 
og raadeligt her; men i Dag er der endnu ikke skudt 
herind. Af de saarede ved Kompagniet er der 
død flere, saa der nu i alt er 20 døde. Vi bliver al
ligevel i vort Hus. Vi har jo mange Eksempler paa, 
at det er de mest ængstelige, der først kommer galt 

af Sted. 

20. Avgust. 

Ude i det frie sidder de og skriver, og herinde og 
alle Vegne er der uvant Stilhed. Det er Forbindel
sen med Hjemmet, der er genoprettet, efter at vi i 
fjorten Dage ikke har faaet Post. Hvor er man glad 
for de Venner, der trofast bliver ved med at tænke 
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paa en. Denne Tid er som en Prøvesten; man ser, 
hviket Yenskab der er noget værd. 

21. Avgust. 

I Dag er Himlen meget klar, og op imod 30 fjendt
lige Flyvere i forskellige Eskadrer har samtidig væ
ret paa Færde, men de har ikke gjort os noget. I 
Morges var der Trommelid ved Fronten ligesom 
flere Gange i de sidste Døgn; men her kan man ikke 
engang faa at vide, hvem af Parterne der angriber. 
Trommeilden var i Dag tysk; men der hørtes adskil
lige Nedslag ind imellem, og den kan jo have været 
Spærreild. Lige kommer syv tyske Flyvere sejlende 
over os, længere tilbage seks andre Flyvere. Det ser 
ganske morsomt ud; men Svalerne nedenunder er 
flinkere. Det er for Resten næsten de eneste Fugle, 
vi ser. 

Det er Aften og dejlig frisk efter den varme Dag. 
Jeg sidder ved et Bord i det frie i mit nu snart af 
Slid og Vask opløste Drejlstøj, med Huen paa Snur 
og glat om Hagen, og er fredelig stemt over for Al
verden og vil derfor ikke drille dig. Selv det kan 
ikke alterere mig, at vor tykke Sergent absolut vil 
tage Nabots Vingaard alias vort Hus fra os til 
Haandværkerstue. Vi kan faa Ordre til at flytte 
med fem Minutters Varsel; men en Soldat er jo vant 
til adskilligt. 
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23. Avgust. 

Det stormer, og Himlen er graablaa. Støvet fy
ger, og fra Fronten lyder uafbrudt fra i Morges en 
boblende Trommeild. Den tog med voldsom Styrke 
fat i Gaar Morges, og fra i Gaar Middags til hen ad 
Aften kørte Lazaretavtomobilerne med Tilhængs-
vogne paa Gummihjul i flyvende Fart frem og til
bage, og letsaarede kom vandrende med Bind om 
Haand eller Hoved eller afskaarne Bukseben. I disse 
Dage har adskillige af de saarede sagt til os, at vi 
behøvede saamænd ikke at forbedre Jernbanelinjen, 
Englænderne skulde nok besørge det selv, naar de 
nu snart kom. — I Nat blev der kastet Bomber, og i 
Formiddags havde Flyverne meget travlt. Vi hørte 
samtidig Flyverkamp (Maskingeværer) og Bombe
kastning og saa en tysk Lænkeballon gaa op i Luar. 
I fem Minutter er saadan en Tingest opløst i intet. — 

I dette Øjeblik kommer et Lazaretavtomobil su
sende fra Fronten med fem Tilhængsvogne, et helt 
Tog. Saadan gaar det med korte Mellemrum. En 
Kammerat, der har været henne paa Feltlazarettet, 
som huses i Telte i Næriieden, fortæller, at han blev 
ilde til Mode; Lægerne kan slet ikke overkomme 
Arbejdet. Det er en drøj Omgang for mange saarede, 
og Nutidsvidenskabens Bud kan selvfølgelig ikke 
overholdes, naar det strømmer ind med haardere og 
lettere saarede. I dette Øjeblik skydes der 
voldsomt efter Flyvere trods Blæst og drivendo 



»Skyer. — Jeg har kigget ud, i højeste Grad for
bavset. Ganske lavt over os hviner en fransk Fly
ver ned igennem Dalen, beskudt med Kanoner og 
Maskingeværer, i halv Storm, og slipper uanfægtet 
bort. Han har nok faaet set, hvad han vilde se. 

XVIII. 

UDEN BLIVENDE STED. 

(Feltbrev, slettet af Censuren.) 

E s n e s ,  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 1 8 .  

En Septembermorgen, naar mørke Skybanker 
staar som Kulisser paa Vesthimlen, er det ejendom
meligt at se Kanonernes Ildglimt lyse op under 
Skyerne. Hver Morgen, naar Bevidstheden vender 
tilbage, lyder Bulderet og Bragene derudefra, og 
halvt i Spøg siger man til sin Sidemand: Der er 
skam Krig endnu, at de gider! 

I Morges, da det var meget mørkt, dannede 
I rontlysene igen Kæde. Det er længe, siden vi har 
set dem. I de lyse Nætter var de overflødige. Men 
Aarets længste Tid afmærker de Fronten fra Vester
havet til Alperne og lyser langt ind over Landet til 
begge Sider. I Sommer og under Bevægelseskrigen 
havde vi glemt dem. Lakker det mod Vinter og 
Stillingskrig igen? Jeg har ikke rigtig Lyst til at 
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sætte mig »til Yinters« allerede, som en Yens Hustru 
skrev til mig i et Fællesbrev i Gaar. 

Efter en Tids Omflakken er vi havnede i en lille 
Landsby i en Dalkedel bag Hindenburg-Linjen (Es-
nes sydøst for Cambrai). Tæt pakkede sammen i en 
Hestestald ligger vi lunt, om end ikke rent, og Øjet 
glædes igen ved hele Huse og legende Børn. 

DE SIDSTE UGER. 

Tanken flyver tilbage over de sidste Uger til Pe-
ronne, dette Bombe-Helvede, til Allaines, hvor vi 
husedes nogle Dage i et Bølgeblikskur og ryddede en 
Feltbanestation til det ventede Tilbagetog, og til 
Combles, hvor vi i Grunden tilbragte et Par idylliske 
Uger. 

Og skønt Fronten øjensynligt nærmede sig, mens 
Dagene gik, skød Tommy kun een Gang ind i Byen, 
saa længe vi var der, og Flyverbesøgene var alt i 
alt ikke saa hyppige som ved Peronne. Fra de 
stærkt befærdede Yeje stod Støvet i Skyer ind over 
Dalen og indbød ikke til Spasereture. Af Byen var 
kun Murrester og Træstubbe tilbage. Engang var 
vi oppe paa Kirkegaarden og stod ved de pyntelige 
friske Grave. Fem i een Række laa Ofrene fra et 
Bombekast for et Par Maaneder siden, deriblandt 
Jørgen Nissen fra Bovlund. De havde ligget i Græs
set ved deres Arbejdssted, Proviantmagasinet, og 
skønt de laa ned, ramtes de dødeligt af Splinterne. 
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Nissen rostes af Kammeraterne som en Kilde til fæl
les Opmuntring med sit uforanderlig fornøjelige Sind. 

Lige ved Siden af den nyeste Soldaterkirkegaard 
laa flere ældre, tyske og fransk-engelske, medtagne 
af Tidens Tand og af Beskydning, mens Byen snart 
var i den ene, snart i den anden Haand, og vidnede 
om, hvor længe Krigen allerede har varet. Over de 
ældste, næsten helt tilgroede og jævnede Grave 
naaede man over paa Byens egen tidligere Kirke
gaard. Nogle Stubbe og halvt skjulte lave Trappe
trin minder om en Midterallé. Over hele Kirkegaar-
den den ene Granattragt ved Siden af den anden og 
alle Vegne mandshøjt Ukrudt. 

Et trist Syn! Da var det forfriskende at fare ud 
af Byen med et lille Feltbanetog paa Arbejde i den 
ensomme, storslaaede Natur. 

EN TUR TIL MARICOURT. 

Men Lænkeballonerne nænnede sig. Til sidst saa 
det ud, som om vi sad inde i en Pose, der snart 
kunde blive bunden til. En Morgeé tøffede vi af 
Sted med en Benzinmotor. Vi skulde hente nogle 
tilbageværende Feltbanevogne med Miner og Muni
tion ud fra Maricourt og havde Skinner og Redskaber 
med, da Linjen allerede mentes at være skudt i 
Stykker. 

Heldigvis viste det sig ikke at være Tilfældet; 
men da vi ventede oppe under Bakkekammen ved 
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Maricourt, mens Føreren sonderede Terrænet, be
gyndte det at hyle omkring os: Hy—ii—vup! — en 
Blindgænger gaar ned kort foran os. Et nyt Hvin 
og et Dump, og et tredje. Modstanderen strør over 
hele Terrænet. Foran og bag ved os og til Siderne 
slaar de lette Granater ned, og hver eneste af dem 
er Blindgænger. Til sidst er vi næsten helt rolige ved 
det nede i vor Grøft. Blandt os sidder en Infante
rist, en Efternøler, der søger sit Kompagni, purung, 
med et smukt Ansigt. Men han er sløj af udstaaede 

Anstrengelser og fuldstændig ligeglad. 
Knap bliver der en Pavse, før nogle faar fat i 

Vognene og, staaende ved Bremserne, lader dem 
alene rulle ned ad Bakken, mens Maskinen tøffer 
bagefter og de øvrige gaar til Fods. Da vi er nogen
lunde i Sikkerhed, maa et Hold af Sted endnu en 

Gang. — 
Det kunde man kalde at have dobbelt Held med 

sig: Skinnerne hele, saa vi ikke sinkedes ved Ar
bejde paa Liljen, og saa Blindgængerne. Var Gra
naterne eksploderede, vilde ingen af os være sluppen 

derfra. 

DEN SIDSTE NAT. 

Samme Dags Eftermiddag kom Ordren til at for
lade Combles næste Morgen. Hver Aften og Nat og 
Morgen havde Trommeilden duret og hamret og 
boblet bestandig nærmere. Tropper var paa Last-
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avtomobiler kørte igennem Combles til Fronten, og 
Lazaret-Avtomobilerne var farede forbi i susende 
Fart med indtil 6 Tilhængsvogne paa Gummihjul. 

Ved Midnatstid den sidste Nat vækkes vi af vor 
urolige Søvn ved, at der staar fuldt af Soldater i 
vor Dør. En Division er lige ankommen og skal 
Klokken fem videre til Fronten, ind i Ildslaget. De 
vil hvile sig et Par Timer og søger inden Døre i den 
maanelyse Nat. Det er endnu ikke gaaet op for os, 
der søvndrukne gnider Øjnene, hvad der er paa' 
Færde, før det lyder: Ratsh, ra-tsh! i nærmeste 
Nærhed, bag Huset, der ryster og klirrer. Ind med 
Gæsterne og Døren i! Nogle spændte Øjeblikke. 
I aren trækker over. Paa Skrænten bag Huset findes 
næste Morgen nogle døde Heste, og et Par Mand er 
blevne saarede af Flyverbomberne. 

En travl Morgen gaar med at afslutte Oprydnin
gen, inden vi damper af Sted ud igennem Dalen mod 
Øst. Det lykkedes at slippe uskadt ud af Fælden. 
Samme Dags Eftermiddag slaar en Granat ind i vort 
hidtilværende Køkken. 

Marohekrig er mere oplivende end Stillingskrig, 
selv om det gaar tilbage, naar det da ikke drejer sig 
om Tilbagetog i fuld Opløsning. Og vi var særlig 
heldige i dette Tilfælde, var tildelte et Jernbane-
Driftskompagni, og selv om mit Hold udgjorde Bag
troppen, havde det dog de rullende Hjul til sin Raa-
dighed. 
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Over Sailly—Saillisel o g andre kendte Steder rul
lede vi østpaa og havnede i et fladt Dalføre syd for 
Neuville ved en lille Barakkelejr fra den engelske 
Tid. Nogle Vigespor var hurtigt lagte. Tankvogne, 
som i Somme-Omraadet, hvor næsten alle Brønde er 
forsvundne, har været i Brug hele Tiden, bragte os 
Vand, og vi var hurtigt installerede. Ind i Bakke-
hældet havde Englænderne i sin Tid gravet en un
derjordisk Gang med to Ind- eller Udgange, og paa 
det dybeste Strøg var den 6—7 Meter under Jor
dens Overflade. Der var ikke hyggeligt, men ret 
sikkert dernede, og adskillige redte deres Natteleje 
der. Jeg blev dog med de fleste i Barakkerne, og 
foreløbig var det ret farefrit. Kampbulderet lød 
fjernt, Ballonerne stod langt borte, og Flyverne vilde 
sagtens søge sig vigtigere Maal. 

Igen nogle fredelige Dage; men langsomt blev 
vort ensomme Tilholdssted mere utrygt. Kampgnyet 
nærmede sig. En svær Kanon skød i Nærheden, saa 
Barakkerne rystede, Lænkeballonerne kom nær, og 
snart hørte vi Granaterne hvine og slaa ind et Par 

Kilometer borte. 
En skønne Dag snørede vi vor Ransel igen og 

drog videre, denne Gang dog ikke øst-, men sydpaa, 
til en større Felt- og Storbanestation Fins, hvor 
vor Afdelings Hovedstyrke havde rømmet Feltbane
stationen og overladt den til Bagtroppen. 

Mit Hold vistes ned til en Barakke midt paa 
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Feltbaneterrænet. Gulvet var den lerede Græsmark 
med Halmrester paa og Møblementet ingenting. Men 
i forladte Kvarterer fandt vi Sengesteder. Et Par 
Halmballer var der ogsaa, og inden en halv Times 
Forløb hvilede vi paa et ukendt blødt Leje, indtil 
rügten kaldte. 

Her i Fins vilde der blive lidt utrygt, kunde vi 
tænke, l'aa Vejene ind imellem Resterne af de store 
herregaardsagtige Bygninger var der voldsom Færd
sel, dertil Togtrafikken paa begge Baner, mens 
Fronten hver Dag kom nærmere. 

Heldigvis var det ikke rigtigt Flyvervejr; men 
Granaterne hvinede hele Natten og slog ned paa 
Banken mod Nord; de fleste var dog Blindgængere. 
I Nattens Løb forsvandt nogle af mine Logisfæller 
med deres Halmsæk for at søge ind i en overfyldt 
Dækning. 

»DICKE LUFT!« 

Den følgende Dag blev Stillingen allerede mindre 
heldig. Blindga*ngerne dumpede stadig ned paa og 
bag den nordlige Banke under Vittigheder om, at 
Tommy nok havde faaet fat i en god Kasse, som han 
gerne maatte blive ved med at holde sig til. Men 
henad Middag begyndte en tysk Jernbanekanon at 
fyre en halv Kilometer fra os, og en Times Tid se
nere kom Svaret, svære Granater, der eksploderede 
med mægtige Sikrald, saa Røg- og Jordsøjler stod i 
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Vejret snart her, snart hist op igennem Dalen. G. og 
jeg laa efter en Arbejdstøm om Morgenen med Paa-
læsning af de sidste Kiil-, Svelle- og Skinneforraad 
paa vore Senge, mens Barakkens Beboere efterhaan-
den flyttede ud med alle deres Ejendele. Efter Mid
dag nærmede Nedslagene sig, og enkelte Splinter 
kom betænkelig nær. Vi gik ogsaa ind omkring 
Pynten i Sidedalen for at lede om et lidt tryggere 
Nattekvarter, og skønt vi ikke fandt noget efter vort 
Hoved, flyttede vi straks efter til et Bølgebliksskur, 
halvt bygget ind i en stejl Skrænt. Vindueshullet 
sømmedes til, et Teltlærred hængtes op foran Døren, 
og paa Gulvet var der knap Plads til fire Mand. Men 
lige efter kom de sidste Beboere farende fra det far
lige Terræn, hvor Granatsplinterne nu raslede paa 
Tagene, og vi maatte give Husly til en femte. Skønt 
Blæsten peb igennem Sprækkerne, laa vi varmt og 
godt den Nat, indtil vi purredes ud i Mørke. 

Jeg blev inddelt i et lille Hold, der tog af Sted 
med et Benzol-Lokomotiv og en Redskabsvogn. Vi 
var spændte paa, hvad Vej det gik. 

Jo, det gik ad Fronten til, eller i hvert Fald ind 
i det farlige Strøg. Fra vor Sidedal ind i Hoved-
dalen og op langs med Hovedbanen. Der lød svære 
Brag. Snart standsedes vi af en Feba- (Feltbane) 
Mand. 

— Derhenne er der farligt (»dicke Luft«)! Lige 
er to svære Granater slaaede ned ved Artilleriværk
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stedet. Tommy beskyder Storbanen. Kør forsig
tigt; jeg veed ikke, om Sporet er helt! 

Vi stirrede fremover, og enhver bestræbte sig for 
at synes rolig. Spændte var vi i hvert Fald alle, 
mens vi nænnede os den paagældende Bygning eller 
Bygningsrest. Snart kom vi til et Sted, hvor Tele-
graftraadene hang i et Vilderede ned over Skinnerne. 
Vi løftede dem op hen over Toget og kørte videre, 
forbi en frisk Granattragt. Paa den anden Side Ar
tilleriværkstedet gik Feltbanen, midt i et Munitions-
depot, over Storbanen, og her var Feltbaneskinnerne 
paa denne gamle engelske Linje, der længe ikke 
havde været i Brug, men nu skulde sættes nødtørf
tigt i Stand til Tilbagetoget, tagne bort og skulde 
erstattes med andre. Halvdelen af Holdet blev her. 
Halvdelen drog videre langs Feltbanelinjen, der, nu 
paa tværs af Storbanelinjen, helt tilgroet af Tidsler, 
slyngede sig op om Bakkekammen. Vi skulde se 
efter, om den var i brugbar Stand. Vi arbejdede os 
opefter, løftede og stoppede og slog ujævne Steder 
lige. 

Pludselig et Skrald! Oppe i Dalen, lige paa den 
anden Side Storbanen, staar en Røgfontæne i Vejret. 

Knap et Kvarter efter Nr. 2, nede i Dalen paa 
den anden Side Artilleriværkstedet, men igen med 
godt Sigte efter Storbanen. Der gaar en Stund 
endnu. Pludselig et øredøvende Brag, en vældig 
Krudtsky, der trækker hen imellem os, Summen af 
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Granatsplinter, opskræmte Forspand, der sætter i 

Galop op over Marken. Den er slaaet ind tæt der
henne ved Arbejdsstedet. Yi stirrer bekymrede der
hen, da den lille Benzol-Maskine kommer tøffende 
ud af Krudtrøgen og Holdets Fører, en flink og mor
som Jernbane-Korporal, springer ned og med et halvt 
Smil, men lidt rystende Stemme tilraaber os: 

— De fik os ikke endnu den Gang! Men det var 
nær ved. Yi var lige blevne færdige og undervejs. 

I Fællesskab arbejdede vi videre. Vi antog, at 
vi skulde samme Yej tilbage, og vi fandt os til Rette 
dermed. Vejret klarede op til Tider. Fra Bakke
toppen — Bankerne er her op til 150 Meter — saa 
vi ud over Landet og saa allerede histovre paa næste 
Bakkedrag de engelske Granater slaa ned i Hobetal. 
Ovre til højre bragede Shrapneller. Et Par kraftige 
Regnbyger trak over. Engang lidt Ly i en Skytte
grav, en anden Gang under en enlig Busk. Men un
der den fandt jeg Brombærranker og modne Bær, og 
jeg gjorde den for Jernbanemænd maaske nye Op
dagelse, at en Stophakke kan bruges til at trække 
Brombærranker fra hinanden med. Mange dejlige 
modne Bær fandt jeg sammen med et Par tililende 
Kammerater, og for dem glemte vi Krigen en stakket 
Stund herude ved Grøften paa de vilde Tidsel
marker. 

Det viste sig, at vor Linje i en Bue mundede ud 
bag Fins i en anden Linje, og vi kørte saaledes i 
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Ring og kom ind til Fins fra den foreløbig mindre 
farlige Side. 

ALT I OPBRUD. 

Der var alt i Opbrud, Kokkenet læsset paa hol
dende Tog, en Del af Mandskabet allerede borte. 

— Hurtigt hente Mad og Brød, pakke, spise paa 
Toget! 

Det gaar i en Ruf med at pakke, hente Mad, staa 
i Kø ved Proviant-Udleveringen. Op paa Toget og 
af Sted. 

Men saa havde vi gode Stunder. Yi kørte i hen
ved tolv Timer, men tilbagelagde ikke ret mange 
Mil. Fire eller fem Tog efter hinanden, jævnlig-i 
Uheld med Afsporing, Ventetid efter krydsende Tog 
og Vandforsyning til de forskellige Maskiner osv. 

Ved nærmeste Station peb og eksploderede Gra
naterne igen i betænkelig Nærhed; men saa glemte 
vi Granaterae og kom snart i Tanker om Flyverne, 
mens Mørket faldt paa og Aftenhimlen stod skin
nende klar og rosenrød i Synskredsen og Træernes 
Skyggerids tegnedes skarpt mod Himlen. Indsvøbte 
i Kappen lænede vi os til vor Tornyster eller sprang 
i de lange Ventetider ned og trampede frem og til
bage langs Vognen, forsigtigt, for ikke at falde i en 
Grøft eller snuble over Pigtraad og andet usynligt 
Djævelskab. 

Nu summede Flyverne i Luften og syntes, alt 
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efter som vi nærmede os Storbanelinjen til Bapaume, 
hvor et Par lange Transporttog rullede forbi, slet 
ikke mere at ville forsvinde. De kastede en Lys
kugle. Skinnende klar hang denne Lampe, tilsyne
ladende ubevægelig, oppe i Luften, for den slukke
des, en ny, og saaledes blev de ved. Engang hang 
fem af disse Lyskugler i Rad som Buelamper langs 
Storbanelinjen og kastede et saa stærkt Lys over os 
nede paa Feltbanen, at vore Skygger blev meget 
skarpe. I det fjerne hørtes flere Bomber springe. 

Men vi slap, med lange Ventetider, forbi det far
lige Jernbaneknudepunkt, over Storbanen sydfra og 
over Hindenburg-Linjen til den Landsby, hvor jeg nu 
er, og indkvarteredes henad Morgenstunden i en 
Slotsgaard i en utæt Kostald, der forekom os gen-
nemfrosne Mennesker som et Paradis. 

Men Andendagen efter maatte vi bort igen, paa 
ny et Stykke mod Vest, til et Jernbaneknudepunkt 
(Marcoing), og indkvarteredes i en Fabriks aabne 
Halvkælder, hvor der tillige i en Mængde aabne Ce-
mentbaase laa en Del andre Soldater og Fanger. 

Svære Bombebrag om Natten, som gjaldede un
der Hvælvingerne, en Røst langt borte: »Licht aus! 
Liegen bleiben!« Jeg var træt og sov ind igen. 

En Dags Arbejde lige ved Storbanen. Idelige 
Flyver-Afbrydelser, et Angreb paa en Lænkeballon, 
Granat-Fontæner hinsides Banken derovre, men en 

vidunderlig dejlig Sensommerdag. 
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Hjem i Reden, Mad, Toilette i Bækken ved Huset, 
pludselig Ordren: Opbrud! 

Inden en lime er alt Køkken- og Proviantrum-
og Skrivestueinventar og vor egen Bagage paa To-
get, og vi damper af Sted igen, østpaa. Foreløbig 
•skal vi kun til nogle Dækninger ude i Ensomheden, 
men undervejs kommer der Ordre til at tage videre 
hertil, og ved Middagstid holder jeg mit Indtog i den 
Hestestald, hvor jeg nu sidder og skriver. 

TIL RUMILLY. 

Et Pai Uger er gaaede. En Dag blev min Lands
mand, Gæstgiver J. og jeg inddelte som Togperso
nale, og han og jeg skulde hente alle tilbageværende 
Vogne bort fra en Station paa en Banke i Nærheden 
af Storbanen. Med et Stykke Brød i Lommen entrede 
vi op uden paa et Lokomotiv og skumplede paa det 
lidt utrygge Sæde ud ad Linjen. Ved Marcoing Kanal
station A entetid. Store Flyverflokke i Luften. Bom
ber brager i Nærheden. Alt Personale er forsvundet. 
Jeg ligger paa en frønnet Træstamme midt i et Kaos 
af væltede Træer over en bred sivgroet Grøft ved 
Scheldes øvre Løb. Over mig en Stamme, foran mig 
blomstrende Siv, og Tanken glider igen tilbage til 
herlige Timer paa slesvigske Fjorde, naar Baaden 
efter en Rotur var forankret i Sivet og gyngede 
blidt, mens Øjet søgte op i Himlens Blaa, 

Nve Flyvere strømmer til, Maskingeværerne knit 

294 



rer i hidsig' Flyverkamp, og liere Flyvetøjer styrter 
ned. Et Kvarter senere er dette Mellemspil og dets 
Ofre glemte. Vi damper op paa Højden og finder 
omsider Maalet (Rumilly), som hverken Maskinperso-
nalet eller vi har set før. Højt oppe fra en Banke 
ser vi hen over Landskabets Bølgelinjer, der taber 
sig i blaanende Dis. Granaterne springer temmelig 
langt borte; men vi har for Resten ingen Tid til at 

tænke paa dem. 

Vi faar sat et Tog sammen af nogle svære en
gelske Feltbanevogne og en Snes smaa Artilleri- el
ler Gmsvogne. Bremserne duer ikke, Koblinger 
mangler, og vi maa lappe Toget sammen. Da vi 
stopper tilbage igen, flyver 3—4 af de smaa Vogne 
af Sporet i et Kørsammen, og vi bakser længe med 
de alligevel temmelig tunge Tingester. Da vi om
sider har alt i Orden og er godt i Gang for Ned-
gaaende, kommer to Munitionstog os i Møde, og vi 
maa tilbage igen. Atter løber et Par Vogne af Spo
ret, og det er med smaa Forventninger om at naa 
hjem den Dag, vi endelig kommer af Sted. 

Men det gaar bedre end ventet. Henad Aften 
naar vi med alle Vogne i Behold Maalet og spiser 
vor Middagsmad med glubende Appetit, idet vi un
dres paa, at vi over Arbejdet aldeles havde glemt 
Faren ved Ekspeditionen. Jeg kan endnu more mig, 
naar jeg i Erindringen tilbagekalder Billedet af dette 
Tog: mig selv paa en af de engelske Vogne foran, 
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ved Bremserattet, J. paa en af de smaa Vogne agter
ude, begge med spændt Opmærksomhed ved all? 
Kurver spejdende efter, om vi faar alleVognene med, 
og om ingen springer af Skinnerne, for at vi ved at 
skraale og fægte med Arme og Ben i Tide kan faa 
Maskinen standset, — mens vi ind imellem smiler til 
hinanden og af os selv. 

I den sidste Uges Tid har jeg ført en roligere Til
værelse. Hver anden Dag tager jeg med af Sted efter 
Proviant, og Travlheden i et Proviantmagasin bag 
Fronten er et a/f de mange Smaakapitler i denne 
Verdenskrig, som ogsaa hører med i det samlede Bil
lede. De lange Rækker Vogne, den Fart, hvormed 
de store Masser Levnedsmidler trods alt nøjagtigt 
tælles af og læsses paa, den Aarvaagenhed, hvormed 
enhver som en Smed maa passe paa sin Proviant og 
sine tomme Sække og Fade, rummer sin Nervepirring 
saavel som Granat-Bæltet igennem det franske Land. 

Et planmæssigt Tilbagetog river store Huller i 
Postgangen. At holde Fødelsdag midt i en »postløs« 
Tid er et af de smaa Stød, Verden giver, og som man 
herude let kommer over, naar der igen er lukket op 
for den levende Strøm af Hjertevarme og Livsind
hold fra Landet mellem Østersø og Vesterhav. 
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XIX. 

VOR FREDELIGE LANDSBY VED CAMBRAI. 
(Breve.) 

C o m b 1 e s, 25. Avgust 1918. 

En engelsk Granat har i Maricourt ramt en Dæk
ning med 150 to Centners Miner. Alle gik i Luften 
med et Dommedagsbrag. Der blev en 50 Meter bred 
Tragt. 

N e u v i l l e ,  2 7 .  A v g u s t .  

Ude slaas der Alarm. Tolv Mand sendes med en 
halv Times Varsel af Sted til et andet Jernbanekom
pagni, og en af dem har prøvet paa »sich zu ver
drücken«. Den lille Jernbanefeldwebel er flintrende, 
men ellers en morsom Mand med et Cirkusansigt. 
Da vi kom til Combles, styrtede han langs med To
get, raabende: Runter von den Wagen! Na, wird's 
bald, runter mit euch! — Vi troede, at vi paa fa
stende Mave skulde styrtes i Arbejde ligesom i Al-
laines. Men det var kun af Hensyn til Beskydnings-
faren, han var saa ivrig, og han er i Grunden en flink 
Mand. Rigtignok satte han os senere til at arbejde 
hele Dagen paa den Banegaard, som han første Gang 
havde saa travlt med at faa os bort fra. 

Det skærer mig i Hjertet, naar jeg ser lange 
Transporttog køre forbi med frisk Mandskab, der ka
stes ind i Trommeilden og stoppes i Hullerne for at 
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ofres for en tabt Sag. Yi har det alligevel langt, 
bedre. 

N e u v i l l e ,  2 9 .  A v g u s t .  

Dette Brev er skrevet paa »Helden-Post«, saa 
forhaabentlig paaskønner du at faa Brev fra en 
»Held«. Til en Helt slaar det ikke til. I Dag »fum
lede« en Benzinmotor os over Fins til Gouzeaucourt, 
hvor vi satte en længe ubenyttet engelsk Feltbane-
linje i Stand. Forbipasserende Soldater mente, at 
vi tog vel Linjen bort; men vi svarede: Nej, der 
bygges! — 

Det lakker ad Efteraar. I Aftes havde vi Uvejr, 
og i Morges var det hundekoldt. Efterslæt af Korn
blomster og Valmuer blomstrer endnu; men ellers 
flyver Tidselfnuggene over de flade Banker. Paa 
Afstand ser Byer som Metz og Neuville pæne ud med 
røde Mure lysende frem imellem Træerne; men kom
mer man nærmere, er der knap et Hus med Tag paa. 
Langs den brede Vej Cambrai—Fins—Peronne er 
hvert eneste af de høje Træer forsvundet, og kun 
nogle Rodskud kranser Stubbene. 

De 12, der kom bort i Forgaars, vendte tilbage i 
Aftes. De var sendte til Peronne som Togførere og 
Bremsevogtere; men i Peronne hagler Granaterne 
ned. I Combles er der alt andet end hyggeligt, og i 
Allaines springer Granaterne, hvor vi laa i Bølge-
bliksskuret. Men bare vi fortsætter med at komme 
bort i rette Tid, gaar det jo nok. 

298 



— — Jeg tænker tit med Sorg paa de mange 
Landsmænd, der ligger i Trommeilden og har det 
uden Sammenligning værre. Jeg kan ikke glemme 
Jørgen Nissen fra Dalsgaard, der har vakt og styrket 
det danske Liv i Ringenæs Sogn. Hvor han var 
uhyggelig forandret, da jeg gensaa ham en Orlovs-
dag. Han sagde intet, saa helt fraværende og mær
kelig ud. Af andre hørte jeg, at han i Uger havde 
ligget i Skyttegravene ved Vestfronten under 
Trommeild. Han skulde derud igen, og kort efter 
faldt han. — 

Noget af det mest triste, værre end de legemlige 
Krøblinge, er det næsten at se de Vrag, hvis Nerve
system er ødelagt. Mit Ønske er kun »Fix oder nix«, 
enten rask hjem eller slet ikke. 

F i n s ,  3 0 .  A v g u s t .  

Er dit Hjerte nu ogsaa tilbørligt opfyldt af Sorg 
og Bekymring i disse Tilbagetogstider? Man mærker 
det i Grunden ikke engang paa de tyske Soldater, 
i alt Fald ikke paa dem, der ikke ligger direkte i 
Ildlinjen. De synes ret interesserede, og maaske 
Fredslængslen faar nogen ny Næring. Vittighederne 
spares der heller ikke paa. 

Lazaretterne pakker sammen og forsvinder paa 
Kraft, Veje og Baner er fulde, og der siges, at vi 
kan vente at faa Kiks i flere Dage, fordi Proviant
magasinerne ogsaa flytter. Et saadant »planmæs
sigt Tilbagetog« volder et uhyre Arbejde. 
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Vi hørte i Morges ved Neuville en voldsom 
Trommeild. Det lyder, ligesom om Modstanderne 
slaar med tusind Hamre paa en lukket Dør og v i 1 
igennem. Vil den holde? Og hvor længe? Man er 
dog saa vant til sligt, at man en halv Snes Kilometer 
fra Fronten færdes i fuldkommen Ro, mens Angrebet 
staar paa. Men man gaar med en Følelse af at 
være en Nomade, der hver Dag hælder sit Hoved, til 
en ny Sten, eller en farende Svend, der knap har en 

Sten at hælde sit Hoved til. 
Papirets Kulør har Kantinen Ansvaret for. Sæl

geren sad i Eftermiddags med alle sine Kasser og 
sin Seng ude i Græsset. Han havde intet Kvarter 
og brød sig Pokker om det hele, sagde han, skønt 

en Tordensky trak op. 

I  T o g e t  f r a M a r c o i n g ,  4 .  S e p t b r .  

Er det den 4de eller 5te i Dag? Jeg veed det fak
tisk ikke. Tilbagetoget med Feba 12 er baade mor
somt og til Tider oprivende. 

Yi er nu bag Siegfried-Stillingen. Ikke langt her
fra er der Civil. Om nu denne Stilling holdes, bliver 
nok en afgørende Prøve paa, om vi er inde i sidste 

Stadium. 
Jeg var med til at hente Proviant i Gaar og kom 

Kl. 7 Aften til Marcoing, der er skudt i Stykker fra 
dengang her var Front. Folkene var indkvarterede 
i en betoneret Halvkælder med Betonbaase og aabne 
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Vindueshuller. Naa, derinde var der forholdsvis 
bombesikkert midt i det Marcoing'ske Bombehul. Et 
Søm i Væggen, og i fem Minutter var mit Palads 
møbleret. Fangne Franskmænd, Landstorm, Arme
ring ligger i Fabrikken, hvis Tag er i Stykker. En 
kold Nat. Kulden fra Betongulvet siver langsomt 
op igennem hele Kroppen. Vækkes af Brag. Flyver
summen høres meget tydeligt, afbrudt af Skodning 
og Bombebrag. Det gjalder under Loftet. Det 
samme gentager sig flere Gange i Nattens Løb. En
gang gaar jeg ud og kigger*. Lidt fjernt endnu, men 
ganske tydeligt høres nu ogsaa her de engelske Gra
naters Nedslag. Som Dansk maa jeg længes efter, 
at de skal komme nærmere, skønt jeg helst er uden 

for deres Rækkevidde. 
En Formiddag med meget at se paa, engelsk Be

skydning, Flyvere hvert Kvarter, brændende Lænke
balloner, Flyverbomber. Mærkeligvis slap vi Kl. 2 
uantastede hjem. Spiser, vasker mig i Bækken og 
ser Undertøjet efter (Utøj), saa hedder det pludselig 
uden officiel Ordre, at alt skal læsses paa Feltbane
vogne. Vicefedwebel T. er fuldkommen forstyrret, 
og vi morer os over hans Anordninger. Han ser el
lers ud som en Blanding af Onkel Bræsig og en 

Skuespiller. 
Lang Ventetid ved Marcoing Kanalbanegaard. 

Engelske Granater slaar pludselig ned lige i Nær
heden, ogsaa Shrapnels. Nogle hviner hen over os. 
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En Del af Folkene stikker af til Fods. En halv Snes 
Tog er kilede sammen, mens Maskinerne tager Vand. 
Trods Laren vi holder op ad et Munitionstog — 
er det som paa Komedie. 

E s n e s, 5. September. 

Kom hertil i Nat, bor i en Hestestald. Vi skal 
læsse hele Feltbanemateriellet paa Storbanen, siges 
der. 

6. September. 

Ved mørk Nat ankom vi hertil, og det var et 
slemt Roderi midt under Rangeringen paa det mørke 
1 eltbaneterræn at finde sine Ejendele ud af den 
A ogn, hvor alles Bagage efter Ordre var stuvet sam
men. Det lykkedes dog for mig ved Mod og Snar-
raadighed hvad ler I af? —, og J. og jeg og en 
Del flere fik omsider anvist Kvarter i en lille Heste
stald. Gammel Gødning ligger foddybt, Luften er 
sti am, og vi ligger tæt sammen. Det er næsten umu
ligt i disse Tider med idelig Flytning og Sammen
stuv ning at holde sig fri for Utøj; men her er varmt 
og lunt. 

8. September. 

Cambrai er nu vist rømmet af de civile. Vi har 
set enkelte Flygtninge her, triste Billeder, til Eksem
pel i Ruskvejr et aldrende Ægtepar, aabenbart bedre 
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vant, medførende en Trækvogn med de nødvendigste 
Sengklæder. Cambrai Banegaard har længe været 
et farligt Sted. En Dag holdt et Orlovstog ved Si
den af et Munitionstog, da Flyverne kom, og en 
Bombe ramle Munitionstoget. Der skal være gaaet 
tusind Mennesker paa een Gang. Mens vi laa ved 
Lille, massakreredes der 100 Mennesker i et Orlovs-
tog, saa der er noget godt ved, at min Orlov hales ud 
i det uendelige. 

Skydningen har i nogle Dage været fjernere, saa 
man næsten havde glemt den. ]STu synes den at 
nærme sig lidt igen. Her er ellers fredeligt endnu. 
I Forhuset er Febaens Skrivestue; men i det store 
Køkken bor endnu Husets Ejerinde, en ældre Dame. 
Hun holder strengt paa, at vi ikke maa komme i det 
lille trekantede Havestykke paa Østsiden mellem 
Huset og Stalden, hvor hver Tomme er optagen af 
Blomster og Frugttræer. Jeg glæder mig ved at 
kigge over Indhegningen. 

September. 

Et Par Gange i Dag, mens vi læssede Feltbane-
lokomotiver paa Storbanevogne, kom jeg i Tanker 
om, at det var min Fødselsdag. Det kneb lidt med 
at faa en særlig Stemning frem, Arbejde hele Dagen, 
strømmende Efteraarsregn og Søle, i Madkassen klæ
get Kommisbrød og lidt Fedt og Marmelade. Jeg 
trøstede mig med, at I drak Fødselsdagskaffen, og 
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var glad alligevel. — Under Stormen kom en engelsk 
Flyver i Eftermiddags lavt hen over Byen og blev 
vældigt beskudt, men slap bort. Ellers hører vi Ka
nonbulderet, men veed ingenting om Krigen. Bedre 
Tider? Ak ja, Haabet er der; men det er blegt og 
fjernt, og Nutiden er graa og støvet og blæsende. 
Men lad os nu haabe paa det næste af mine Aar! 

17. September. 

Jeg har fundet en skyggefuld Plet paa Kirke
banken. Det er varm Sommer igen og alt for lum
mert i Kvarteret. Stormen i Nat har slængt hele 
Barakketag hen ad Jorden. Engang vækkedes jeg 
halvt af et vældigt Tordenskrald, jeg troede, det var 
en Bombe. Flyverne kommer nu hyppigere her; det 
er jo den Vej, vi skal. 

Lige gik den gamle Præst, som er her endnu, 
forbi og nikkede venligt til mig og klappede en lille 
Dreng paa Hovedet. 

Vi hørte i Gaar i Lesdains, at der var opslaaet 
et Fredstilbud i Esnes, og at Fronttropper sendte 
Ordonnanser ind for at faa det skrevet af. Om Af
tenen læste jeg selv i Trængslen. Meningerne var 
som sædvanlig forskellige. Nogle var forhaabnings-
fulde; andre talte bittert om Krigslaans-Agitation og 
»Stimmungsmache« i Hæren og hjemme, atter andre 
om, at Østerrig vilde »abhauen«. 

Søndag Aften var jeg en Tur op til Kirkegaarden 
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uden for Byen. Der er en engelsk Kæmpegrav fra 
1914 med 112 faldne og en tysk Kriger-Kirkegaard 
med 600 Grave, i alt henved 1000 faldne stedte til 
Hvile alene ved denne lille By. Hvor mange Hektar 
Jord er tilsaaede med denne kostbare Sæd langs 
Fronten i Vest og Øst! 

De har altsaa tjent Penge i København. At vi 
ikke engang kan nyde godt deraf ved at spise lidt 
fint hos dem, er en Skam. Naar vi ses igen, har de 
naturligvis drukket Pengene op. 

19. September. 

Til Ribe Domkirke er der vist desværre endnu et 
Stykke igen. De buldrer svært foran, og et Par 
Kilometer videre er det vel gaaet; men i Hovedsagen 
er det vist nu stillestaaende. En ditmarsisk Muni-
tionskusk, vi talte med i Gaar, var endnu højt oppe. 
Andre taler modsat. Sandheden er vel midt imellem 
som sædvanlig. 

Du lever op, naar du en enkelt Gang er sammen 
med Venner nordfra? Ikke skulde du simpelthen 
»fejle« lidt Glæde. Den kommer nok, en hel Skibs
ladning; men den kan ikke være der endnu. 

21. September. 

Om jeg synes, det kunde blive ved at gaa dig 
godt? Ja, jeg har vel syntes det, fordi jeg saa paa 
det som en Opgave, denne Tid lægger paa dig saa-
vel som paa mig, den Opgave at holde dig selv frisk, 
ikke at lade sig gaa paa af alt det onde og triste, af 
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(len lange Tids Adskillelse og de trange Livsvilkaar 
og Uhumskhederne (herude), men saa vidt muligt at 
vedligeholde Sjæl og Legeme og berede dem til at 
tage fat igen kraftigere og bedre og mere afklaret 
end for Krigen. 

Mit Held synes du ikke er stort nok, fordi jeg i 
rigelig et Aar ikke har været hjemme, og fordi nogle 
har det Held at være hjemme hos deres Familie? Ja, 
li vis du saa alle Gravene herude og alt Blodarbejdet 
paa Lazaretterne under større Kampe og mærkede, 
hvor lidt et Menneskeliv regnes, vilde du alligevel — 
hvad du naturligvis ogsaa gør — sande, at jeg har 
haft Held med mig, naar jeg efter to Aars — i For-
gaars var det jo Jubilæum — Liv under slige For
hold og efter j det sidste Aars Tid ret jævnlig at 
have været i Fare alligevel er hel og rask og foler 
mig legemligt flinkere end før Krigen. 

I den senere Tid har nærmest Utøjsplagen gjort 
en Livet surt. Det gør saa meget, at man i den Tid 
f. Eks. aldrig føler sig oplagt til at nynne, selv om 
Appetitten intet fejler. I Formiddags gik jeg til Af
lusning, og trods dagligt omhyggeligt Eftersyn var 
jeg helt forbidt. Mod Forventning synes det at have 
'hjulpet, og hvis jeg bare ikke havde den svinske 
Nabo, der ved den knebne Plads halvt roder omkring 
paa min iSeng, kunde jeg nu have Ro. Jeg bider fra 
mig ved Lejlighed, og det hjælper lidt; men vedkom
mende er en stor Krakiler. 
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Apropos Menneskeliv — naar en Snes Mand og 
endnu flere Heste lige ved Byen bliver slaaet ihjel af 
Bomber, horer man lejlighedsvis derom et Par Uger 
senere, saa lidt regnes det. Nu er her sammenhobet 
et vældigt Munitionsdepot i Dalen, mest Gasmuni-
tion; men forhaabentlig slipper vi ogsaa vel fra det. 

I Gaar arbejdede vi i en Dal vest for Crévecoeur. 
Oppe paa Banken laa engelsk Ild — man havde vist 
opdaget et Batteri der —, og da vi paa Hjemvejen 
lige var kørt hen under en tysk Lænkeballon, blev 
der skudt med Shrapnels efter den. 

22. September. 

Var i Dag atter ude ved Yauxelles. Hvor vi ar
bejdede i Forgaars, sendte Tommy flere Grana-ter hen, 
og i Dag var vi i Nærheden a.f et Batteri. Granaterne 
gik ned til højre og venstre; men i vore nærmeste 
Omgivelser var der forholdsvis fredeligt. Artilleri
ilden er rykket lidt nærmere til Esnes, og de civile 
Beboere forberedes paa Afrejse. En Skyttegravs-
linje faa Hundrede Meter herfra udbedres. Forude 
durer Ilden uafbrudt. I enkelte Øjeblikke stejler 
Nerverne imod den; men saa glemmer man den igen. 
Der er gravet Sprænghuller i regelmæssige Afstande 

under hele Jernbanelinjen. 
Nr. 2-Kort i Dag. Jeg var inde hos Febaens Or-

lovssergent. Jo, jeg var »eingereicht«, men mit 
Pladskort var ikke kommet endnu. Jeg kan vente 

at køre først i Oktober! 
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24. September. 

Tysk Skyts fyrede i Dag paa begge Sider af os 
lidt vest for Vauxelles, mens vi lagde Spor til Muni-
tionsbrug. Heldigvis var det graat, saa de engelske 
Lænkeballoner først kom op, da vi var omtrent fær
dige. Nogle svære engelske Granater hvinede højt 
hen over os — I Nat vækkedes vi af et Brag, der fik 
Huset til at ryste. I en Have saa jeg i Formiddags 
to Bombehuller midt i en Vognpark, og Vognene var 
ilde tilredte. Et Par Mennesker og nogle Heste 
dræbte. 

Nu skal jeg til at spise Ærter. De har kølet lidt 
af, mens jeg skrev. 

26. September. 

I Gaar hele Dagen skruet Møttrikker fast ved 
Lesdains. Der anlægges en ny Feltbanelinje, som 
Soldaterne ler af. Vi bygger til Tommy, siger de. 
Et Par engelske Flyverløjtnanter blev jordede i Nær
heden. De var plyndrede for Støvler og Tøj, inden 
det officielle Ligsyn blev holdt. I Aftes kastedes 
her igen Bomber i en Kolonne. 

Lige Flyveralarm. Soldater kommer løbende ind 
i Husene. Den første Bombe! Inden jeg har skrevet 
disse Linjer, en halv Snes, Brag i Brag. Naar der 
kommer en større Eskadre, vanker der næsten altid 
Bomber, men Enkeltflyvere lægger somme Tider og-
saa Æg. Faa Minutter, saa rasler Færdselen videre 
forbi paa Gaden. — 

308 



Forleden kom der hertil en hel Division tyske 
Alpejægere, unge, kraftige Mennesker med Bjergsko, 
Knæbenklæder og Vadsække. 

— Har Tyskland mange af den Slags endnu, ei
der langt til Enden! tænkte man. 

Men saa rykkede Divisionen fremefter en Dag; 
det var næsten som at se aktive Tropper drage ud 
ved Krigens Udbrud. Jeg havde ondt af disse 
friske unge, og der var Grund til det. Der gik knap 
en Dag, saa kom de første saarede, og der kom 
flere og flere, og Rygtet gik, at Divisionen var ble
ven fuldkommen opreven under det frugtesløse For
søg paa at standse Modstandernes Stormløb. Her 
havde Tyskland gemt en Flok kraftig Ungdom, og 
saa kastedes med et Slag Tusinder ind i et Hul, som 
ikke kunde stoppes. — 

Træerne begynder at faa Efteraarskulør. Selv i 

Solen er der køligt. 

XX. 
ET LILLE HELVEDE. 

(Breve og Dagbog.) 

E s n e s, 28. September 1918. 

I Grunden vilde jeg helst ikke skrive i Dag, og 
jeg vil nødig forurolige dig. Men du har jo fra 
første Færd forlangt Sandheden at vide, som du 
foretrækker for vage Antydninger. At der en Over
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gang kommer en Tid, da det Procenttal, der viser 
Sandsynligheden for at slippe godt fra det, daler 
noget, har vi hele Tiden maattet regne med. 

Næsten har jeg svært ved at rede alt ud fra hin
anden, som vi oplevede i Gaar. Forudskikket, jeg 
er stadig rask og uskadt . . . 

I Gaar Morges kørte vi til Lesdains for at ar
bejde i Retning Syd eller Sydøst. Fra tidlig Morgen 
den voldsomste Trommeild med Nedslag temmelig 
nær. Vi var endnu ikke stegne af de tætpakkede 
Vogne, da det hed: Flyverdækning! Knap var den 
T lok borte, saa kom en anden, og Bomber raslede i 
Omegnen. Vor Afdeling splittedes i alle mulige 
Smuthuller, og adskillige søgte hjemad. 

Nedslagene faldt delvis i nærmeste Nærhed. En
gang raslede Tagsten ned af Granatsplinter. De 
militære Beboere af L. (her er ingen Civil) søgte ud 
af Byen. 

Jochen fra Femern, der altid er rolig og polisk 
med en Ræv bag begge Øren, og jeg var sammen. 
Paa en Mark, hvor der er begyndt paa en Militær
kirkegaard, saa vi en falden Soldat ligge paa den 
Plet, hvor han skulde graves ned. Omsider fandt vi 
vor Underofficer ved Nedgangen til en Dækning. Vi 
stod der en Tid. Stærk Færdsel ud af Byen, Folk 
af alle Vaabenarter. En Hest førtes tilbage med 
Blodet strømmende lyserødt over det ene Ben. Flere 
Udslag ikke langt borte. En Armeringssoldat kom
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mer løbende med store takkede Huller i sit Kogekar, 
som en Granatsplint er gaaet igennem, mens det. 

hang paa hans Trøje. 
Omsider gik vi saa ind paa den nye Linje, og da 

vort Hold ikke var til at finde, arbejdede vi til over 
Middag1, hos et andet Kompagni. Det var ikke an 
strengende; vi maatte af og til sætte os ned (Flyvere 
ganske lavt) eller kaste os ned lidt villigt (Granater). 

Jochen og jeg gav os nu paa Hjemvejen. A ed 
Indgangen til den Dalkedel, hvor først det nye store 
Munitionsoplag, dernæst Feltbanegaarden og bag 
den Landsbyen Esnes kommer, ligger Proviant
magasinet paa Sydsiden. Lidt før vi naaede dertil, 
kom pludselig en Granat hylende. Vi smed os pla
dask ned. Et Stykke brummede hen over os ned i 
Jorden. Vi saa os om: 150 Meter borte, ved Vejen, 
stod Røgsøjlen i Vejret. Lidt efter igen et Skud 
derhen. Vi sætter Fart paa, men standser lidt før 
Proviantmagasinet. Hele Formiddagen var, ind 
imellem Flyverangreb og nær ved eksploderende 
Granater, andre Granater susede over os højt oppe. 
De gik til Esnes, og det hed sig, at Munitionen 
brændte. Vi vidste, at der var megen Gasmunition; 

det var ikke hyggeligt. 
Nu ser vi, at der virkelig er gaaet Ild i Munitio

nen. Men den er delvis opstillet i Hobe temmelig 
langt fra hverandre, og »kun« to af disse brændte. 
En stærk Vind driver Røgen ind over Dalen sønden 
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om Byen. Hvert Øjeblik et Blus — vel en Kar-
touche — eller et Brag, en Granat. 

Mens vi staar og ser paa det, giver det et Chock 
i os en vældig, sort Fonta?ne og et Dommedags-
brag; en hel Munitionsstabel er nok røgen i Luften 
paa een Gang. 

Vi smed os ned og troede et Par Sekunder, at 
vor sidste Stund var kommen, mens smaa og store 
Stumper raslede og susede og snærrede ned omkring 
os og ind imellem os. Men Jochen løfter Ansigtet; 
den spøgefulde Svend er helt alvorlig nu. Vi er 
begge uskadte. Op og hen til en Bæk i Nærheden. 
Den er lovlig bred, men en Blikspand ligger i Midten 
med Bunden opad. Vi gaar med spændt Aarvaagen-
hed og halvt dukkede over paa Nordsiden af Dalen, 
hvor Røgen bærer fra, og arbejder os op ad den 
høje, bare Banke. Der ligger vi lidt nede paa en 
Hulvejsskrænt og ser paa Skuespillet. Det blusser 
og brager fremdeles. Af og til, ved en større 
Sprængning, dukker vi os. Under alt dette er et 
nyt Skud fra svært Skyts gaaet ind i selve Lands
byen. En høj Fontæne staar i Vejret i Retning af 
vort Kvarter. — 

Vi laa deroppe, til Branden syntes at sagtne og 
Skydningen at være ophørt, og gik saa ned i Byen 
fra OambraiA ejen. Overalt i Grøfterne kamperede 
Armeringssoldater, der ikke turde være i Byen. Vi 
naaede derned og fandt alt nogenlunde helt. Et 
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Skud var gaaet ned i en Lade — ingen Ofre —, et 
ved Slottets Bagbygninger, ved den Stald, jeg laa i 
den første Nat (1 død og et Par saarede), et midt 
paa Jernbaneterrænet (1 død, flere saarede), de øv
rige blandt Munitionen. 

Ikke uden Betænkelighed hentede man sin Mid
dagsmad i Slotsgaarden; men at undvære den var 
heller ikke muligt. De fleste civile var blevne i 
Byen. De har for Resten nok nu ikke mere Lov til 
at forlade den og har vist mere Mod end adskillige 
militære. Naa, vi spiste og drak vor lille Brænde-
vinsportion bagefter og var forholdsvis fornøjede. 

Febaens Overkontor pakkede allerede i Aftes 
sine Sager sammen og flyttede i Morges længere til
bage. Vi bliver foreløbig. 

I Nat laa vi kun fire Mand i vor Stald med alt 
Tøjet paa, og jeg sov kun med større Mellemrum. 
Flere Gange Flyvere. Den ene Gang 30—40 Bom
ber. Man ligger og kigger op i Loftet. Mon der 
snart kommer en Bombe ned den Vej? Ratsh, ratsli 
— ra—atsh! Nu begynder det igen, og Motorerne 
summer arrigt. Uden at være ængstelig kan man til 
sidst ligesom mærke sit Hjerte lidt efter et saadant, 
Døgn, især da man er tilbøjelig til at ryge et Par 
flere Cigarer end ellers. Nedslag hørte vi hele Nat
ten, dog ikke i selve Byen. 

I Morges igen svær Trommeild. Proviantmaga
sinet er i Opbrud. 



Efter at jeg havde spist Frokost, tog jeg fat paa 
dette Brev, mens det begyndte at regne. Jeg havde 
lige skrevet første Side, da der lød et Hyl og et 
Brag. Nu skydes der ind i Esnes igen. Lige efter 
Nr. 2. 

\ i søgte over i Forhuset, ind i en hvælvet Kæl
der, og sad der en Tid. Et Par Gange raslede Hun
dreder af Glasruder ved Skuddene. Saa blev der 
roligere, d. v. s. en Munitionsbunke var igen skudi 
i Brand, og svære Skrald lød uafbrudt, mens Regnen 
hældte ned og Blæsten tudede. Der fortælles dog, 
at Gasmunitionen er ført bort i Nat, ifald man nu 
kan stole paa det. 

Gid vi først er slupne vel herfra eller vel over 
denne Tid! Naa, endnu er jeg holden, og Ukrudt 
forgaar jo ikke saa let. Vær kun fortrøstningsfuld! 
Atter det dages paa ny! Og Hjerterne venter jo 
Foraaret trods de brune Farver. 

Naar Hjertet har staaet stille efter en vældig 
Eksplosion, kan jeg blive helt let til Mode ved Tan
ken om, at nu synes den rigtige Udvikling igen at 
tage fat. Yi maa jo ønske, at Granaterne snart 
hagler ned her. Tages vor By, saa veed vi, at Hin-
denburg-Linjen er tagen. Og vi smaa Stakler selv? 
Ja, der er jo unægtelig et lille sejglivet Ønske om, at 
vi maa have faaet Ordre til at forsvinde i Forvejen, 
eller at det ikke maa gaa allerhaardest til netop her; 
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men man kan jo hverken gøre fra eller til. Hvor 
kan man i et Tankeglimt misunde dem, der har haft 
L o v  t i l  a t  k æ m p e  o g  o m  f o r n ø d e n t  f a l d e  f o r  d e r e s  

F æ d r e l a n d !  

C a u d r y ,  3 0 .  S e p t e m b e r .  

Kun lige et Par Ord, at jeg er i Behold. Det har 
været slemme Dage og Nætter; men nu er de fore
løbig forbi. 

(Dagbogsblade.) 
28. September 

Ved Titiden til Proviantmesteren for at læsse Pro
viant af. Tommy har lige begyndt at skyde ind i 
Byen igen. Mens vi gaar over Bækken, der løber 
uden om Slottet, et svært Nedslag oppe ved dette, 
saa Splinterne rasler gennem de høje Træers Kroner 
ved den Gade, vi følger. Mens vi bærer Brød ind 
fra Vognen, et nyt svært Nedslag paa Marken 100 
Meter fra os. En større Splint slaar ind i Vogn
fadingen. Under hele dette Uvæsen mavesløj og 
ulysten og stadig mindre Tro paa at slippe vel ud af 
det. En Overløjtnant gaar og skraber Folk sammen 
til det sidste Indladningsarbejde paa Banegaarden. 
det farligste Sted; men de forsvinder saa at sige 
imellem Fingrene paa ham. Munitionen er skudt i 
Brand igen. 

I Eftermiddagens Løb fortsættes Skydningen, og 
vi søger flere Gange ned i Forhusets Kælder, som 
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dog ogsaa ligger paa et udsat Strøg. Søndrede Ru
der rasler ned ved hvert Nedslag. Vi sidder i 
Mørke og stirrer frem for os. Der bliver omsider 
noget længere Mellemrum. Et Par af os vover sig ud. 

Klokken halvsyv sidder Chr. J. og jeg alene i 
Stalden og spiser Brød og Sul. Alle andre Stald
beboere er forsvundne, vi veed ikke hvorhen. Pludse
lig et bedøvende Brag, som et Kølleslag for Panden, 
Ild for Øjnene, Skiferpladerne rasler ned. 

Vi sunder os langsomt, vi er uskadte og kigger 
ud. Ak, hvor er den smukke lille Have henne, der 
fra Staldens Hjørne gik hen til Forhuset, den gamle 
Kones Stolthed og Hjertebarn? — en eneste Granat
tragt! Sindet stemmes til Alvor i disse Dage. 

Igen ned i Kælderen en Stund. Om Eftermid
dagen har vi forgæves prøvet at finde andet Kvarter. 
I Haandværkernes Hus langt oppe paa Skrænten 
nord for Byen røg det sidste Glas ud af Ruderne, 
mens vi aflagde et Besøg der. 

Men nu enes vi om at gøre et nyt Forsøg. Vi 
tager vort Kluns og iler igennem de stille Gader ned 
i en Kælder, som vi har hørt nogen Tale om. Den 
ligger i Skudretningen; men Hvælvingen er ret solid. 
Det hvælvede Rum er dog optaget, og vi kamperer 
Natten over i Kældergangen med Støvler og Kappe 
paa, jeg med Overkroppen ind i en Niche. Kolde 
Fødder, uhyggeligt. 
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29. September. 

Fra Morgenstunden den sværeste Trommeild ved 
Fronten og mange Nedslag her. Halvt som Haan 
falder den Tanke mig ind, at det er Søndag. Gør et 
forgæves Forsøg paa at hente Brød til Afdelingen i 
en Naboby, ser friske Granathuller paa Gaden. Un
dervejs flere Gange søgt Ly for Bombeflyvere. Hen i 
vor Kælder for at spise Frokost. Rygte om, at vi 

skal bort. 
Klokken 11 tager Torpedogranaterne fat igen. 

De civile Beboere har faaet Ordre til at forlade 
Byen, og de sidste drager nu bort med noget Senge
tøj paa Kærrer og Trillebøre. De fleste af vor Af
deling synes ogsaa »li' saa stille« at have absenteret 
sig. Ohr. J og Jochen er uenige om, hvorvidt vi ikke 
ogsaa bør forsvinde eller vi, siden vi har haft det Ben 
at være ved Provianten i den sidste Tid, bør blive 
til allersidst for at læsse Beholdningen paa. Vi be 
stemmer os med Flertal for at blive. 

I Eftermiddag rykkede Trommeilden nærmere. 
En af de to ellers ret muntre Svende er modfalden. 
Det ser ikke godt ud nu. Yi søger længere op i 
Byen paa den søndre Side, til et Civilhus, hvor 
endnu et Par af Afdelingen er tilbage. En af dem 
koger Kartofler, og vi spiser med. En anden er ikke 
til at drive op af Kælderen selv af den liflige Duft. 
Her er dog fornøjeligere end i vor mørke Kælder. 

Men de andre forsvinder nu ogsaa. De har for
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talt, at den gamle Præst blev kaldt ned til Munitions-
depotet, hvor en Soldat havde faaet Underlivet revet 
op ved en af Eksplosionerne. Han stod ikke til at 
redde og jamrede sig højlydt. Saa satte den gamle 
fianske 1 ræst, som havde gaaet og sørget over at 
se sin lille fredelige Landsby ødelagt og sine Sogne
børn fordrevne, sig hen til Fjendens døende Soldat 
og tog ham i Haanden og strøg ham over Haaret, til 
han drog det sidste Suk. — 

Trommeilden durer, saa det gør ondt i Ørene. 
Den synes at komme alle Vegne fra. Blæsten hyler 
fælt, og de tilbageværende faa Glasruder klaprer og 
klirrer. Det er, som om Jorden ryster under os. 

Hen paa Eftermiddagen tilkaldes vi til Indlad
ning af Proviant' og Kantine. Vi skubber en Jern
banevogn fra Banegaarden ad den bredsporede Linje 
forbi Slottet til Yejovergangen, uden at der skydes 
derhen imens, og begynder i Regnvejr og Søle at 
køre de tunge Kasser ned paa en Trækvogn. Ind 
imellem Skud, som bringer et Par af Hjælperne til 
at forsvinde. 

I Mørkningen er vi færdige og venter nu paa, at 
der skal komme et Lokomotiv fra Caudry for at 
hente os. 

V i gaar ind i et nærliggende Hus for at spise vore 
kogte Kartofler. Beboerne er gaaede fra Tallerke
nerne paa Bordet. Uret paa Væggen gaar endnu; 
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men der er en mærkelig Stilhed, som naar nogen lig

ger Lig i Huset. 
Jernbane-Stabssergenten vil pludselig have os 

til endnu i Halvmørket at begrave tre faldne Jern
banesoldater paa Kirkegaarden langt uden for Byen. 
Alle deres Kammerater forsvinder; men tre af vore 
begiver sig paa Vej til Fods. Jochen og jeg bliver 
i Regnvejr og Blæst paa Vognen og kryber ind un
der den store r^pirspresenning. Underofficererne har 
søgt ind i nærliggende Huse. Kun en Jernbane
soldat er sammen med os. Regnen gaar igennem 
Presenningen, vi fryser. Jembanesoldaten faar fat 
i en Brændevinsdunk og skænker i Drikkebægrene. 
Det varmer. Vort Galgenhumør paa den Vogn, hol
dende i Skudlinjen i Mørket, glemmer jeg næppe 
nogen Sinde. Vi falder i Søvn, men snart vaagner 
vi dog igen klaprende af Kulde. Ved Midnatstid 
søger Jochen og jeg op ad den mørke Gade til det 
Hus, vi kom fra. Vi lægger os paa en Madras og 
blunder. Klokken halvfire vækkes jeg af en Fløjten. 
Vi op og ud og ned ad Vejen. Vognen er borte! 
Lokomotivet har hentet den. Vi enes om at gaa op 
og prøve paa at sove lidt endnu. 

30. September. 

Ved Sekstiden af Sted paa fastende Hjerte; al 
vor Bagage er gaaet med Vognen. Vi følger Skin
nerne bort fra Byen, som vi fandt uskadt og fredelig 
og nu forlader som et lille Helvede. Regn og Storm 



og lavt hængende Skyer. Ilden durer endnu, og 
Vesthimlen luer blodigrød, et pragtfuldt Skuespil. — 
Den tyske Lænkeballon har allerede i flere Dage 
staaet langt bag Esnes. 

I Haucourt indhenter vi heldigvis vor Vogn; den 
er indrangeret i et Tog. Lokomotivet skal fylde 
Vand. Spiser lidt og traver rundt for at faa Varmen. 
Omsider rumler vi af til Caudry. Velsignet at faa 
Esnes paa Afstand! Jeg holdt saa meget af den 
lille By. Nu minder den mig om Armentiéres. 

XXI. 

UDE AT LEDE OM KOMPAGNIET. 

TRE UGERS OMFLAKKENDE JERNBANELIV. — 
I OPLØSNINGENS TEGN. 

(Dagbog.) 

C a u d r y ,  3 0 .  S e p t e m b e r .  

I Toget rygtedes det, at vor Afdeling skulde for
lade I eba 12 og gaa tilbage til Armeringskompag 
niet. Det bekræftes her paa Feltbanens Kontor. Jeg 
skulde have kørt paa Orlov den 3. Oktober; nu er 
det annulleret. Kompagniet siges at være marcheret 
herfra en halv Snes Kilometer til Solesmes. 

Ture i Byen, læser omsider en Avis om Tilbage
toget, hvori der findes Bynavne, jeg kender. Det 
var svært! Nu synes omsider den endeløse Ventetid 
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forbi! Soldaternes Bemærkninger røber kun Glæde 
over, at Krigen omsider faar Ende. Men jeg tror 
ogsaa, at Glæden lyser ud af vore Øjne. Jochen 
snakker polisk om, at Femern nok er dansk, naar 
han kommer hjem. 

Sover i Massekvarter ved Banegaarden. Trangt 
og uappetitligt. 

1. Oktober. 

Ved Titiden marcherer Chr. J. og jeg af med 
fuld Oppakning. Langt ude i Byen moder vi en 
Mand fra vort Kompagni. 

— Kompagniet er paa Vej til Colmar i Elsas. I 
maa skaffe jer Papirer, Klokken 2,16 gaar Toget! 

Vi gaar undrende og vantro til det militære »Aus
kunftsbureau«. Jo, det er rigtigt nok. Kompagniet 
er sendt til Elsas. En Underkorporal fra mit Kom
pagni kommer til og bliver Anfører for den lille 
Transport. Han hedder Maludy, er sortsmudset, 
høj og knoklet, Grubearbejder fra Øvreslesien, veed 
grumme lidt om nationale Forhold, kryber opadtil 
og betragter samtidig efter god Soldatermoral fra 
Krigen alt Snyderi som tilladt, naar det kun ikke 
bliver opdaget. En Soldats første Pligt er at bjærge 
til sig selv, »klauen«, hvad han kan. 

I rette Tid til Toget. Paa Grund af Sammenstod 
mellem to Godstog gaar det ikke foreløbig. Om fem 
Timer kan man sige os, hvornaar det gaar! 
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Flyveralarm et Par Gange. Omsider ind i et hol
dende Tog-. Spist, siddet i Mørke og halvblundet. 
Endelig henad 10 Aften gaar Toget. 

2. Oktober. 

IIiil\ to at naaede vi til Le O a t e a u. Prøvede 
først at sove i en I* orhals Gennemtræk. Umuligt. 
Gaar saa igennem hele den mørice Bakkeby. Faar 
paa »Ortskommandantur« anvist Kvarter i en nær
liggende vældig Lade. Der ligger et tykt Lag Træ
uld paa Gulvet. Spredt over det hele, ogsaa i Gan
gene, ligger sovende Soldater. Vi maa være for-
sigtige for ikke at træde paa dem. Da jeg lægger 
mig ned, ser jeg en Soldat rejse sig op og forrette et 
Ærinde ned i Træulden. Tornysteren under Hove
det, Kappekraven op om Ørene, et Tæppe om Benene 
sover jeg ret godt, indtil Kulde i Fødder og Ben 
vækker mig. Mens Dagen gryr, faar jeg Øje paa 
Hul ved Hul i Taget. 

Ud at lede om Forplejningsstationen. Vældigt 
Rykind. Stort Besvær med at faa en daarlig Slat 
Kaffe og en frugal Marcheforplejning. Flyveralarm. 
Til Banegaarden. Længe forgæves søgt Oplysning 
om Togene. Køreplan findes ikke, og ingen veed 
Besked. Under Tilbagetoget synes Trafikken at gaa 
i Stykker. Omsider op i et Munitionstog med et 
Par Personvogne agterude. Igennem et frodigt 
Landskab med Frugttræer og Skove. Langt borte 
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staar en tyk Røgsøjle fra en Sprængning himmel
højt i Vejret. Over Wassigny til Hirson, en lille 
Købstad med en stor Banegaard, Knudepunkt, pyn
telige, stilfulde Huse. Aftentur i Byen. Vi vil have 
Middagsmad. 

— Ikke Tale om! Vil I spise, maa I staa ud af 
Toget ved Middagstid! 

— Godt, det skal vi huske, hvad enten vi saa 
kan komme videre samme Dag eller ikke! 

(Brev.) 

H i r s o n ,  B .  O k t o b e r .  

Du finder mig i dette Øjeblik i Soldaterhjemmet 
i Hirson. Har lige faaet mig barberet og skæg
klippet efter en Uges Barbarisme, hvad der har høj
net min Selvfølelse, og har lige læst »Kölnische Zei
tung«, hvad der anspænder Tænkeevnen. I Esnes 
og Ilaucourt skal alt være sprængt i Forgaars. Her 
er Etappeland med flotklædte »Etappenbullen«; men 
en Banegaard ikke langt herfra blev forrige Nat al

deles demoleret af Flyvere. 
Fraset en lille Forkølelse alt vel. Det er Rejse

liv paa en ny Maade! 

(Dagbog.) 

3. Oktober. 

Paa hele Turen købt Aviser. Jeg er under stærkt 
Indtryk af de store Begivenheder, som vi nu igen 

21* 323 



kan følge i Samling eller i hvert Fald slutte os til. 
Klokken 11 over paa Banegaarden. Alle ind i en 
tredje Klasses Gennemgangsvogn, flot kørende, god 
Plads. Over Liart til Charleville tæt ved den bel
giske Grænse, til sidst langs Floden, mens rygende 
Fabriksskorstene dukker op i det frodige Landskab. 
I Charleville overfyldt af rejsende Soldater paa alle 
»paagældende Steder«, 100 Meter lang Kø ved Spise
stederne. Ingen Soldat, der har været paa Orlov el-
1 er Lazaiet, har Hastværk med at finde sin Afdeling. 
I en stor Bygning faar vi en lille Stue under Taget. 
Halmsække med Væggetøj. 

(Brev.) 

C h a r l e v i l l e ,  4 .  O k t » b e r .  

Helt komisk at skrive med Pen. Jeg føler mig 
som en Prins paa, Rejse i dette Øjeblik, lidt ogsaa 
som Red. Chr. i Fredstid. Jeg sidder i det palæ
agtige Soldaterhjem i Charleville, hvor der i Skrive
stuen ligger Papir fremme og Blæk og Pen. 

Og lige forinden har jeg siddet ude og læst i en 
Krigsavis, at Armentieres er rømmet, som jeg ikke 
græder for; men der staar ogsaa noget om Linjen 
La Bassée—Hulluch. Sandsynligvis har Beboerne 
maattet ud af vort fredelige Sainghin. Naar de saa-
ledes nær Fronten har holdt ud i Livsfare i flere 
Aar og der saa pludselig en Dag kommer Ordre: 
Inden det og det Tidspunkt alt ud af Byen! det er 
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trist. Mange Steder faar de ingen Vogne stillet og 
kan tage med, hvad de kan fragte paa en Trillebør. 
Saa forlader de deres Hus eller Lejlighed med hele 
Bohavet staaende tilbage, forlader Gaard og Grund. 
»Einen Blick nach dem Grabe seiner Habe sendet 
noch der Mensch zurück!« — I Caudry var lange 
Rækker af disse smaa Flyttelæs masede sammen i 
Gaderne. Velklædte Folk ved Siden af. Og allige
vel saa de færreste rigtig bedrøvede ud. Var det 
Franskmændenes Fremmarche, der lod dem glemme 

alt deres eget? 
Her tages det ikke saa nøje med at afblænde 

Vinduerne om Natten som ved. Fronten. Her er i 
det hele Etappeby, Kronprinse-Hovedkvarter. Hvem 
der lever her, kan holde Krigen ud. Efter den 
Smule, jeg har set, den smukkeste franske By i disse 
Egne med mange stilfulde Huse og Gader og præg
tige Parker. Der ligesom vaagner noget andet, halv
forglemt, i en igen, og Øje og Sind glædes. 

Prins Maks kan jeg godt lide; men det skulde alt-
saa dog være en Prins, et lille Beroligelsespulver ved 
Overgangen til det nye. Godt i alt Fald, at der sker 
noget. Revolution å la Rusland kan ingen af os 
ønske, det vilde være værre end Krigen. Nu veed 

man da sine kære i Behold. 

(Dagbog.) 

4. Oktober. 

En Tur langs Hovedgaderne. Herlige Rigmands-
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hjem. Uhørte Priser i Butiksvinduerne. En lille 
I andekage koster 2 Mark, et Par brugte smaa brune 
Børnesko 60 Mark osv. Kigget ind paa det smukke 
gamle Kolonnadetorv. Til Banegaarden. Overfyldt 
log. Folk sidder paa Puffere og Trapper paa alle 
Orlovstog, og de har vel ikke Orlov alle sammen. 
Vi stiger ind i en anden Klasses Kupé og sidder fint 
hele Vejen. Langs Meuse og Chiers. Landskabet 
bliver mere og mere bjer^fuldt. Donchery, Sedan. 
Vi stiger ud i Montmedy, klatrer op ad Bjerget til 
Militærlejren og skaffer os lidt Aftensmad og gaar i 
Seng. 

5. Oktober. 

M o n t m e d y  e r  e n  B y  i  A r d e n n e r b j e r g e n e  m e d  
en befæstet Bjergtop højt oppe over Byen. Der er 
ikke noget rigtigt Tog i Dag, og vi bliver derfor her 
til i Morgen. I Barakken er der mørkt, men udenfor 
en solklar Efteraarsdag med Dis i Lavningerne. 
Oppe fra Bjerget ser vi ud over det bølgende Land 
til alle Sider. Men man gaar her forhutlet, plaget af 
Utøj, stadig med Uvisheden foran sig. Det er svært 
ikke at blive melankolsk. Kort efter Sengetid 
Flyveralarm. 

6. Oktober. 

Med et forsinket Nattog en langsommelig Tur 
forbi Ardennerbjergenes Udløbere. Ved Fentsch over 
den hidtilværende Grænse ind i Lotringen. Først en 
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Industriegn, saa igen grønne Marker og Træer i Ef-
teraarsdragt. Til sidst over Mosel, med Tinder og 
Taarne paa Afstand. Straks efter holder vi i den 
store Perronhal i M e t z. Yi slipper ikke ud af Bane-
gaarden. Der er indrettet Barakker paa Jernbane

terrænet. Spiser og sover. 

7. Oktober. 

Rigelig 12 uden Middagsmad af Sted — her van
ker kun varm Mad een Gang — igennem et blidt 
Landskab til Saarburg. I en mørk Barakkes 
Trængsel trakteres vi med Yandnudler. Gaar ud i 
Byen og faar os en vældig Portion Steg med Kar
tofler og Gulerødder til 3 Mark 60 Penning i en Be
værtning. Det er et vældigt Indhug i min fattige 
Rejsekasse; men aa, hvor det smager! Een Gang 

skal man dog være mæt. 

8. Oktober. 

Regn. Blank for alle Beholdninger af Madvarer 
og kun et Par Skilling tilbage. Halvti med Toget til 
Strasborg, en vidunderlig Tur igennem Bjerg
kæder, Tunneler, over Skrænter med Løvkupler. Mad 
og Aviser paa Strasborg Hovedbanegaard. Kl. 3,13 i 
store Gennemgangsvogne med et ret hurtigt Tog 
sydpaa. Fuldt af Civil, en Følelse af at være borte 
fra Krigsegnene. Til højre Yogeserne, efter Regnen 
med Skystrimler paa Huen. Til venstre skimtes 

Schwarzwald. 
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(Brev.) 

C o l m a r ,  9 .  O k t o b e r .  

Paa Kasernen i Colmar, hvor vi har sovet i Nat. 
I Aftes kunde de ikke sige os noget paa »Auskunft«. 
Mi har jeg altsaa — paa 15 Kilometer nær — gjort 
en Rundtur fra Kasernen i Neubreisach over Altona, 
Rusland, Flandern, Frankrig hertil, og dermed kunde 
saa Krigen passende være afsluttet for mit Vedkom
mende. Jeg nærer dog ingen synderlig Tro hertil, 
men vil foreløbig nok vide, hvor længe jeg skal gæk
kes med min Orlov. 

I øvrigt er jeg fuldkommen tilfredsstillet med Hen
syn til Rejselivet bag Fronten, hvor mange Tusinder 
driver omkring. Man maltraiteres af Lopper, L. og 
^ «eggetøj det sidste fra Montmedy herned , 
faai knap mæt at spise — alle Reserver er ud
tømte , faar som oftest ikke noget at ryge — min 
hele Cigarbeholdning er borte, og jeg har kun lidt 
Tobak igen. Og for 111. Gang denne postløse 
Fjernhed fra ens kære, som nu igen har varet et Par 
Uger. 

Og Verden og vor Hjemstavn, hvad bliver der 
af dem? Det tænker man jo ogsaa paa imellem 
Stunder. Alt kunde ende ret godt og for os endda 
skidt. Men endnu har vi alle Chancer! 

Colmar synes at være en pæn By, jeg skal nu ud 
at se paa den. Ser du Fru A. J., saa sig, at jeg sen
der hende en Hilsen fra hendes By. Vogeserne er der 
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endnu, kan du sige, og Yinmarkerne, og i Aftes drak 
jeg et Glas ung Vin. 

Efterskrift. 

Lige faaet at vide, at vi skal helt tilbage til Va
lenciennes og søge ny Oplysning der. Ak, du go
deste! Naa, paa en igen! 

(Dagbog.) 

9. Oktober. 

Maludy har faaet nye Papirer — det kunde nok 
gøres behov; thi hvor tit har han prøvet paa at snyde 
sig til en ekstra Portion Suppe til den sultne Flok — 
og ny Billet for sin Transport til Oplysningskontoret 
i Valenciennes, omtrent den Egn, vi kommer fra. 
Middagsmad paa Kasernen og af Sted med Toget. 
Herlig Tur igennem det frodige Elsas med let slørede 
Bjerge over den grønne Slette. Tobakken høstes, og 
Studeforspandene holder paa Marken. I Mørke An
komst til Saarburg, sovet i vort gamle Kvarter. 

(Breve.) 

I  T o g e t ,  1 0 .  O k t o b e r .  

Hundekoldt, Morgentaage. Jeg sidder i Toget 
S a a r b u r g—M e t z. Hyggeligt er her ikke i den 
kolde Kupé, og Cigaren savnes. Men Humøret er 
endda ikke saa helt slet. Jochen sidder lige over for 



mig, og skiftevis driller (han Chr. J. og vil indvikle 
mig i en Diskussion om Freden, hvorpaa jeg svarer 
efter Ønske, at inden de vildfarende naar Kompag
niet, er der nok Fred eller Vaabenstilstand. Men 
hvad det nu end bliver til, noget uhyre oplivende er 
der dog allerede i, at Begivenhederne har taget 
Fart. Det uforanderlige Dødvande var det værste. 
Man hører jo mange Slags Samtaler i Kupeerne: 
Haabløshed og haabløs Haabefuldhed, d. v. s. Lige
gyldighed for Yilkaarene, naar kun Freden kommer. 
— Faar vi den ikke nu, bliver vi alligevel nødte til 
at give os over til næste Aar! siger mange. 

Jeg har jo tænkt en Del paa os selv i disse Tider. 
Men helt glemme os gør man næppe. Yi kommer 
vel først i anden Række, naar den almindelige Drøf
telse er forbi og Specialbudgetterne tages for. Men 
jeg fastholder min gamle Opfattelse. Hellere intet 
end lidt eller halvt. Somme Tider synes jeg, at jeg 
kun lever, naar jeg er i den gamle By, jeg er groet 
fast til, hvor alle mine kære er fødte. — 

Hvorledes det er gaaet til, at Oplysningskontoret 
i Caudry har sendt os til Colmar i Steden for Valen
ciennes, veed jeg ikke. Maaske vor Bataillonsstab 
ligger dernede; mit gamle Kompagni er jo fra Rus
land sendt til Elsas. — Colmar er en dejlig By med 
meget gammelt, megen Stil og smuk Naturramme. 

Her er koldt. Det prikker i Fingre og Tæer. 
Maa jeg ikke komme hjem og varme mig lidt? 
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I T o g e t ,  11. Oktober. 

En kedsommelig Tilværelse. Sad i Gaar i Toget 
fra 6V2 Morgen til 6J/2 Aften og kom kun fra Saar-
burg til Metz. Togtrafikken bag Fronten er meget 
uregelmæssig og dobbelt i denne Tid. Jeg var sul
ten som en Ulv, og da vi kom til Metz, var der ingen 
Middagsmad mere, og vi fik kun to tykke Stykker 
Brød med Pølse som Middags- og Aftensmad. I Af
tes flere Gange Flyveralarm og en hel Trommeild af 
Sprængskyts. Naar man saa staar i Mylret i Tunne
len under Perronerne og tænker sig en Bombe slaa 

igennem 
I Morges af Sted uden Mad. Vi tager igennem 

Belgien. Det er lidt nyt og maaske hurtigere. Hen 
paa Formiddagen steg vi saa ud i Thionville og fik 
et Stykke Brød. Men de gav kun een Gang Forplej
ning, og for at faa Middagsmad maatte vi efter deres 
egen Anvisning tage en Station tilbage, til U e c k i n-
g e n. Herfra kan vi først komme videre i Aften. En 
lille By med en vældig Jernbanestation. — 

Naa, mens vi driver, arbejder jo Verdenshistorien. 
Le Cateau var ved vor Rejses Begyndelse endnu 
langt bag Fronten med uforstyrret Liv. Nu er 
Caudry nok allerede paa den engelske Side. — Tysk
land har fuldført et kæmpemæssigt Arbejde i denne 
Krig. Synd for det, at Kræfterne er blevne brugte 

netop til dette. 
Altsaa paa en kølig, graa Eftermiddag med fal-
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dende Blade, i Iljemløslheds- og Uhygge-Tilstand 
sender jeg med Foraarshaab inderst inde i Hjertet 
en majfrisk Hilsen. 

Den Sang om Maj maa vi høre engang i ny Frisk
hed og Styrke og Livsglæde. 

Hils min lille Pige, som jeg knap kender mere. 
Ved Tanken paa hende kender jeg et Stik i Hjertet! 

(Dagbog.) 

11. Oktober. 

Ventet en Evighed paa Togets Afgangstid og faar 
saa at vide, at det er tre Timer forsinket. Enes om at 
blive i Ueckingen i Nat. Vanker i Mørke rundt med 
hele Oppakningen. Da vi næsten har opgivet at faa 
Tag over Hovedet, finder vi et Kvarter, en tidligere 
Cyklebutik med nogle Tosover-Sengesteder med 
Fjedermadrasser og stukne Tæpper. Enebeboer en 
ældre Arbejder, Pebersvend, Skeptiker, men hjælpsom. 

12. Oktober. 

Op Kl. 5 og hen i Ventesalen, hvor Soldater, 
Kvinder og Børn sidder halvsovende. Lang Vente
tid. Omsider med første Tog til T h i o n v i 11 e, 
købt Morgenmad for Flokkens sidste Skillinger. En
delig videre til L u k s e m b o r g. Bølgende Ager
jord uden Særpræg. Middagsmad paa den store 
Banegaard i Luksemborg. 11,30 videre, nu vest paa, 
i fuld Kupé. Undres over paa Stationerne at se 
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unge Mænd, sunde og raske, i Civil. Misundelses 
værdige Luksemborgere! Over den belgiske Grænse. 
I Arlon længere Ophold. Der rives Hø endnu i Ok
tober. Bakket Land med Pletter af Granskov og 
Granhegn, forneden alle Grene borte, saa man ser 
ind imellem Stammerne. Mange Steder er Landet 
som en Have. Senere Bjergland. Jernbanen gaar 
igennem dybe Udskæringer i Klipperne. Man ser 
lige op i Luften til hængende Træer. Det bliver 
mørkt. En langsommelig Tur. Medrejsende Under
officerer fortæller Oplevelser fra Krigen. En fortæller 
en Kærlighedshistorie om en Skovfogeddatter i Po
len, der holdt Hus for ham, mens han var »Ortskom
mandant«, og kørte med ham til Købstaden og 
fulgte ham som en Skygge, til han blev forflyttet og 
maatte rive sig løs fra det stakkels Barn. En anden 
beretter om, hvorledes Tyskerne skød Mændene i Di-
nant i Kvindernes Paasyn under den første Fremryk
ning. Der har været Rædsler i Belgien! Endelig 
henad Midnat i N a m u r. Staar og sidder et Par 
Timer paa den overfyldte Banegaard. Vaabenstil 
standsrygter. Omsider efter 2 gennem nattemørke 
Gader til en belgisk Rytterikaserne. 

(Brev.) 

I  T o g e t ,  1 2 .  O k t o b e r .  

Nu skal vi se, hvorledes der ser ud i Valen
ciennes. Alle de Steder, hvor jeg har færdedes, er 
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jo nu i Modstandernes Hænder. Bare han ikke naar 
dertil før os, d. v. s. vi fik jo finde os i det uden ar 
girede. Hvad siger du om din »Bos« paa Jern 
banen? Lad os haabe, at indeni er lian den samme 
endnu. 

(Dagbog.) 

13. Oktober. 

Dagen gaar med Ture til Banegaarden i Namur 
og rundt i Byen. Paa Kommandanturen staar vi for
gæves i Kø for at faa vore Lønningspenge. Vi kunde 
altsaa gaa mellem Rækker af Butiksvinduer fulde af 
Frugt og Vindruer og Skinke og Flæsk og Bøf og 
Pølse og Cigarer uden at kunne købe for en Øre. 
Man føler sig rigtig som Proletar. Forlydende om 
en ny Standsning af Orloven. I Eftermiddags i Bio
graf ved Soldaterhjemmet. Da vi kommer ud igen, 
læser alle Mennesker Aviser med den tyske Note til 
YVilson. Ingen Avis at faa til Købs. Lister os langt 
om længe til at læse det vigtigste over Skulderen paa 
andre. Sort af diskuterende Mennesker paa Gaden 
og foran Banegaarden. Syngende unge Mennesker. 
En lille Dreng raabte allerede i Eftermiddags til Jo
chen: Partir! hvilket vel er udlagt: Ryg og rejs! Jeg 
er svært oplivet og har vanskeligt ved at falde i 
Søvn. — Mærkeligt, ihvor flinke Officererne er blevne 
til at hilse. Somme Tider hilser de først paa en me
nig Soldat. 
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14. Oktober. 

Op IV2. Ventet til Kl. 5 paa det forsinkede Tog. 
Langsommelig Tur i gryende Dag igennem Grube-
egne langs Floden til C h a r 1 e r o i. Frygtelig Vrim
mel paa Banegaarden. Man staar i Kø i Timevis for 
at faa Morgenmad. Med Orlovstog til Manage og 
videre med et andet Orlovstog til M o n s. Her ses 
allerede civile Flygtninge. Sovet paa en Fodfolks-

kaserne. 

15. Oktober. 

Togforbindelsen med Valenciennes er i Hoved
sagen standset. Paa Oplysningskontoret faar vi om
sider »Weiterleitungsschein« til Erquelinnes, hvor 
der er oprettet et nyt Oplysningskontor. Vi søger og 
finder Byen paa Kortet lige nord for den fransk-bel
giske Grænse ved Linjen Maubeuge—Namur. 

16. Oktober. 

I Regnvejr til Maubeuge, en gammeldags 
Fæstning med snævre, snavsede Gader. Finder et 
tomt Hus uden Vinduer, hvor vi indretter os det 
»hyggeligt« i Ventetiden og knagfryser, mens vi 
gaar paa Jagt efter Utøj. Videre med Toget. Kom
mer i Mørke til Erquelinnes sammen med 
mange Hundrede andre vildfarende. Maludy gør 
paa egen Haand Kvarter i en tom, men varm Stue 
med lidt Halm. 1 den store Landsby er der mange 



»Kafeer« med Musik; men uden Penge staar man jo 
alle Vegne som Fattigfolksbørn foran Butiksvin
duerne til Jul. 

18. Oktober. 
Fik i Gaar Besked om at vente en Dag. Kl. I2V2 

i Dag lang Opstilling af et Par Tusind vildfarende 
Soldater paa en Mark. Skønt de tilhører de forskel
ligste Afdelinger, inddeles de her i Samletransporter, 
som skal gaa til de mest medtagne Divisioner. Der 
er tydelig Oprørsaand. I Officerernes Nærværelse 
raabes der: Haut ihn! Licht aus, Messer raus! Maludy 
griner over hele Ansigtet og raaber med, naar der 
ingen Officer er i Nærheden. Omtrent til sidst faar 
vor lille Flok en særlig Ordre om at rejse til »Orts-
koinmandantur« i B i n c h e. Opdager Byen paa 
Kortet. Tror omsider at finde Kompagniet der; men 
i Binche, som vi naar henad Aften, veed man intet og 
indkvarterer os paa Gendarmerikasernen. 

(Breve.) 

B i n c h e ,  1 9 .  O k t o b e r .  

Du finder mig i den belgiske Købstad Binche, 
12—15 Kilometer øst for Mons. Endnu paa Vej 
uden Udsigt til Afslutning, led og ked af det hele, 
plaget af Utøj, uden Penge og uden Tobak, men i 
Hovedsagen rask, klar over, at det kunde gaa mig 
langt værre, med alle Nerver dirrende af Spænding 
over for Begivenhederne. 
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M o n s ,  2 1 .  O k t o b e r .  

Paa min beskedne Odysseus-Færd sidder jeg i 
Dag igen i M o n s. Fra Binohe blev vi sendte hertil. 
Vi tog derfra i Regn i Gaar Formiddags og kørte i 
henved tre Timer, dels i Sporvogn og dels med 
Dampsporvej. Ganske morsomt at se paa Belgierne 
i de stopfulde Vogne. En Tøs teede sig alt andet 
end ærbart over for de tyske Soldater. Men ellers er 
der jo opslaaet Paamindelser til Befolkningen om 
rolig og værdig Optræden i denne Tid, da »la paix 
se prépare«. Landevejene er fulde af Flygtninge i 
ussel Tilstand. Al den Elendighed, der følger med 
denne Krigs Omskiftelser! Var det i Erquelinnes, vi 
saa en Mand foran og to Kvinder bag en Trækvogn 
med Sengetøj, i daarligt Fodtøj, Skørterne over
sprøjtede med Snavs langt op? Og saa drage videre, 
bort fra Hjemmet, uden Tilflugtssted, igennem Egne, 
hvor enhver har nok at gøre med sit eget! 

I trist Søndagsvejr kom vi hertil. Paa Oplys
ningskontoret blev vi »ledede videre« til Maubeuge, 
saa vi kører i Ring. I Kø paa Rytterikasernen. Tid
lig i Seng. 

I Dag blev vi her for omsider at faa Lønning. 
Jeg har i den sidste Uge ikke engang kunnet faa mig 
barberet. Fik saa een Lønning af tre resterende og 
følte mig som en Krøsus med de faa Mark. Øjeblik
kelig hen efter en fransk Avis — Brygge rømmet! — 
og til Barberen. Lang Ventetid, men saligt at blive 
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glat om Hagen igen. Vilde have været i Bad og Af
lusning, men det sidste lindes ikke her. I Nat sov 
vi dog noget, forrige Nat slet ikke for vore Plage-
aander. 

Altsaa Nordslesvig er gaaet ind i Diskussionen! 
Overrasket er jeg ikke, heller ikke over Hr. Zahles 
Høflighed. Men med vanlig Egenkærlighed tænker 
man paa sin Fødeby og sin snævrere Hjemstavn og 
er bekymret. Naa, Freden er jo maaske temmelig 
langt borte endnu. 

Et løjerligt Liv dette. Paa Krigsscenen skubbes 
vi frem og tilbage i Folketrængslen og ser næsten 
mindre end Tilskuerne i Salen. 

Nu veed jeg da, at hvert eneste Sted i Belgien og 
Frankrig, hvor jeg har rørt en Spade eller Hakke 
eller andet Værktøj, er besat af »Modstanderne«. Jeg 
har ikke bragt den tyske Front Held til Trods for alt 
mit Slid. 

Dybt inde under Krigens Grushobe er der vist 
endnu gemt Tanker om Hjemmet, som knap tør røre 
paa sig, men er rede til at flyve ud, saa saare Gitter
døren aabner sig. 

Jeg vilde gerne en halv Time have set og hørt 
Andr. Grau i disse Tider. En otte Dage burde han 
dog have prøvet Livet herude. Men gid det ikke 
maa ske! 

(Dagbog.) 

22. Oktober. 

Med Toget til Maubeuge. Igen i det tomme 
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Hus. Faaet Marcheordre til Bavai. I Fæstnings
porten truffet en Kompagnifælle, Underofficer L. 
Overnattet i en gammel Kaserne ved Volden. 

23. Oktober. 

Henad Middag afmarcherer vi i Dis og senere Sol 
ad den brede Landevej til Bavai. Strengt igen at 
slæbe hele Oppakningen, men alligevel rart at røre 
Lemmerne engang ude i den friske Luft. 3—4 Kilo
meter har vi det Held at komme op at køre i en Træn
vogn. Lige uden for Bavai fortæller en vejfarende, 
at Kompagniet er borte; men inde paa Gaden træffer 
vi straks Folk af Kompagniet. 

Over tre Ugers Omflakken er til Ende. Fraset 
nogle Flyverbomber har vi været uden for Skud
vidde saa længe! 

XXII. 

DE SIDSTE KRIGSUGER. 

(Breve.) 

B a v a i ,  2 4 .  O k t o b e r .  

I Novembervejr paa et Loft i Bavai, 15 Kilometer 
vest for Maubeuge. Har lige læst sytten gamle Breve 
hjemmefra, som laa her og ventede. 



En Soldat gør alt bagvendt. Da vi kom hertil, 
kunde vi ikke faa Kvarter; men Brød og Sukker og 
Kaffe fik vi efterhaanden, mens vi stod med vor Ba
gage paa Gaden, der er overtrukken med Lerplad
der, som nogle Steder naar en til Anklerne. Last-
avtomobilerne staar paa Gaden i lange Rækker, 
fyldte af Militær og Flygtninge. Vi gav os til at 
lede om Kvarter, men fandt alt optaget. Omsider 
havnede vi her paa Loftet. 

Kompagniet har haft god Tjeneste her. Halv
delen har faaet Geværer og gjort Vagttjeneste. En 
Del andre har været sysselsatte paa Oplysningskon
tor, andre har fulgt Flygtninge bort. Vi er tildelte 
Armee-Oberkommando 54, som nu allerede er gaaet 
længere tilbage, hvorfor vi vel ogsaa flyttes efter. I 
Morges voldsom Trommeild. Tænk, at denne nu er 
naaet saa langt! Snart er Frankrig rømmet. 

SOLDATER SOM KVÆGDRIVERE. 

B 1 a r e g n i e s, 27. Oktober. 

Hen paa Eftermiddagen den 24de kom vi 
af Sted. En meget lang Kolonne af Vogne, for en 
stor Del Studevogne, som medførte de mange afkom
manderedes Bagage, og en kortere til Fods. 

Lidt Sol, men alligevel Efteraarskulde. Fedtet 
Føre, en Del Færdsel. Henad Aften kom vi forbi et 
stort Mindesmærke (Aux combattants de Malplaquet 
1709) og lige efter over den belgiske Grænse. Endnu 
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et Par Kilometer, saa naaede vi Blaregnies, en ret 
venlig, »rigtig« Landsby med Mellemrum og Træer 
mellem Husene. Vi indkvarteredes ti Mand i en lille 
Stue paa første Sal. Jeg laa paa det bare Gulv, men 

sov ret godt trods Forkølelsen. 
Den 25de blev jeg med en anden flyttet hen i en 

tom Skole for at »holde Kvarter« for Kompagniet, 
og vi havde knap faaet lidt gjort rent i Svinestien, 
saa kom Ordren: Øjeblikkelig bringe al Bagage til
bage igen, modtage Proviant, ud paa Kommando! 

Vi marcherede tilbage til Bavai. Ventetid i Byen, 
endelig Indkvartering paa et mørkt Loft. Halv
frysende Nat. Kl. 5 op, ravet ned efter en Feltflaske 
Kaffe, senere ud til Etappe-Slagtegaarden syd for 
Byen. Der drives under stor Haløj 97 Stykker Kvæg, 
Stude, Køer, Kalve sammen til os og vi af Sted med 
dem. Nu er jeg avanceret til Kvægdriver. Kreatu
rerne er glubende sultne og stikker ind ad hvert Led
hul og hver Haveport. En vild Jagt igennem den 
lange By ud paa den anden Side, hvor vi lader Dy
rene græsse en Times Tid paa en daarlig Græsmark. 

Det blev en anstrengende Tur, idet vi oftere 
maatte trave i Grøfterne end paa Vejen. Klokken 3 
Eftermiddag naaede vi Maalet, et Kvægdepot et Sted 
Pokker i Vold sydøst for Blaregnies. De stakkels 
Dyr var trods Pavserne udmattede af Tørst. Mærke
ligvis manglede der flere Kreaturer, som var »for
svundne for os i Skoven«, og der blev ikke gjort 
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større Ophævelser over det. Men da vi dødtrætte 
efter yderligere halvanden Times Marche naaede 
hjem, var de manglende Kreaturer drevne dertien, 
og de slagtedes, officielt til Kompagniet i de nær
meste Dage. Enhver sørger aabenbart først for sig 
selv. 

De allieredes Ild begynder nu at naa Bavai. Der 
fortælles, at der har været Soldater-Demonstration 
foran en Generals Yinduer, hvor Soldaterne raabte 
»Haut ihn!« og de andre løjerlige Slagord. Der for 
tælles ogsaa, at Resterne af en Devision, som havde 
været kastet i Ilden atter og atter paa Tilbagetoget, 
100 Mand, var blevne samlede i en Afdeling med 
Løfte om en Hviletid. Saa fik de alligevel Ordre til 
straks at gaa foran igen; men de rettede Geværerne 
mod deres egne Førere og nægtede at lystre. 

HJERTET I KASSEN. 

31. Oktober. 

Hængehoveder og Pessimister har tit Aarsagen 
til deres Skavank i legemlig Daarligdom. Til en vis 
Grad kan Viljen alligevel holde Lyssynet oppe — 
jeg har nogen Erfaring herfor fra lidt trange Tider 
baade mod Øst og Vest; men det er vanskeligt, naar 
man ikke er helstøbt Karakter, og hvem er det! — 

Her har vi ingenting at bestille, og man søger at 
sysselsætte os lidt ved at holde »Appeller«. 

Maa vi slippe vel over det sidste Stykke af denne 
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Mørketid, vil vi vist alligevel velsigne vor Fødsels
stund, at vi maatte opleve dette. Jeg tør endnu i 
dette Øjeblik ikke rigtig lukke op for det røde, le
vende Hjerte, der er godt gemt bag et Panser af 
Mørke og Forsagelse og Snavs; men jeg tror, jeg 
kan græde af Glæde helt og fuldt — uden et Øjeblik 
at glemme, at opfyldes det store Ønske, er vi ikke i 

Himlen. — 
I øvrigt har disse sidste Dage for saa vidt været 

rare, som de har været en stor legemlig Renselses
fest. Min ilde medhandlede Hud er ved at blive ren 
og skær igen, og Utøjet er foreløbig saa godt som 

forsvundet. Gid det var for stedse. 
Nu har jeg vist løftet Fligen for meget. Nu dæk

ker jeg Hjertet til paa ny. Men se, om det vil ned 

i Kassen igen! 

NB. H. P. Hanssen præsenterer Paragraf fem i 
Rigsdagen! Hans Tale er meget pæn, men hellere 
havde jeg i disse lider set Jessen paa den Post. 

JEG ER SAA RASENDE — 

4. November. 

I Dag vilde jeg ikke skrive, men snøre min Ran
sel og flyve i dine Arme. Jeg er rolig og smiler, og 
Solen skinner, bevares, der er ingenting hændt —, 
og jeg er saa rasende, at om jeg fordybede mig i 
Skuffelsen, saa slog jeg alt i Stykker omkring mig. 
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Skeptiker for en Del har jeg jo altid været og for
sigtig i min Glæde og kold paa Overfladen; men in
denfor kan saadan en stakkels Tørvetriller jo ogsaa 
have sine Længsler, og fem Fjerdingaar ikke været 
hjemme og ikke set sin By, sit Land, sit Arbejdssted 
og sit Hjem, var det ikke nok til at belønnes med et 
1 ar fattige Uger, rige for mig, som vilde skønne paa 
hver Dag — fem fjerdingaar i Uhygge og tit i Fare 
og nogle Gange Døden nær! 

Det er vist ikke længere siden end i Forgaars 
Formiddags — mig synes det en Evighed —, at 
Stabssergenten ved Opstillingen meddelte, at den i 
nogen Tid spærrede Orlov gik videre fra den 4de, 
samt hvem der først skulde af Sted — flere Navne: 
Christiansen, Ernst, den 5. 11. — jeg var rolig, 
ganske rolig og ligeglad, og alligevel vendte der sig 
noget i mig. En omhyggelig bevaret Isskal spræng
tes, og en lille Blomst vovede sig frem til de lok
kende Solstraaler, og jeg saa mig i Døren og aabne 
Armene for mine kære. 

Det blev en lang og trang Dag for mig. Ingenting 
at tage Vare paa andet end vente paa Orlov, og den 
lange Aften og den lange Nat. Omsider fik den Dag 
Ende, og Søndagen gik lidt bedre. Lørdag Aften fik 
vi fat i en Avis — Østerrigs Opløsning —, Søndag 
Vaabenstilstanden med Tyrkiet, lidt at tænke paa 
og tale om. 

I Gaar Eftermiddags forhandlede Officersstedfor-
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træder K. endnu med mig om at tage en Kasse med 
for ham, og i Aftes, da vi sad ved et Slag Kort i en 
belgisk Estaminet, kom en og havde hørt af en Felt
gendarm, — at Orloven var spærret igen. Jeg var 
rolig som altid og blev dog saa utilpas, at jeg snart 
brød af og gik hjem i Bælgmørke ad den nu snart 
kendte Landsbygade, hvor der laves Sprænghuller 
ved Broer osv. Der var jo endnu den Mulighed, at 
det ikke var sandt; men bange for den Nyhed havde 
jeg været hvert Minut. 

Aftenen gik og Natten med. Jeg havde efter 
Vasken været fri for Utøj et Par Dage og mærkede 
igen begyndende Kriblen. Mandagen oprandt med 
en Sol, der efter Regn i Aftes kæmpede sig frem 
igennem Disen. Alt saa festligt ud. 

Kl. 9 fik Orloverne Besked om at komme paa 
Skrivestuen. Glæde eller Sorg? — Jo, Spærring 
igen »bis auf weiteres«, altsaa i det uendelige! 

— Sie haben »Schwein«, sagde Underkorporalen 
paa Skrivestuen og vippede mit færdige Orlovspas i 
sin Haand, inden han rev det itu. Og jeg lukkede 
Døren efter mig og gik min Vej. — 

I Formiddags har vi været kommanderede til 
Feltgudstjeneste i den lille venlige Landsbykirke, 
min første paa Vestfronten, en Oplivelse. Det kom 
an paa Troppernes Aand! sagde Præsten, og han 
kan have Ret. 

Kanonerne buldrer stadig mod Syd og Vest; men 
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her er fredeligt og uberørt. Nu har vi snart spist 
baade Studene og de annekterede Kreaturer, d. v. s. 
en ikke ringe Part er nok gaaet til Befalingsmænde
nes Hjem. 

»WILHELM AUF DIE FLUCHT!« 

B r a y ,  6 .  N o v e m b e r .  

I Forgaars sad vi og spillede det sidste Slag Kort 
i vor lille belgiske Beværtning i Blaregnies med de 
flinke, renlige Værtsfolk. Flyvere havde været paa 
Færde hele Dagen, og der hang nu fuldt af Lys
kugler paa Himlen. Værtsfolkene, for hvem det var 
noget nyt, lukkede Døren op, saa Lyset strømmede 
ud fra Stuen, og kiggede ud. Vi fik dem til at lukke, 
ellers havde vi maaske faaet en Bombe i Hovedet. 
Vi gik tidlig, da vi fik Nys om Marcheordre. I vort 
Logis fik jeg omsider et nyere Brev hjemmefra. 

Efteraarsvinden hylede i Gaar Morges. Tromme
ilden buldrede fælt — nu hamrede de allerede paa 
Porten her! — Vi marcherede over Quévy le Petit og 
le Grand ud paa Romervejen ved Grænsen og saa 
videre mod Nordøst. Paa et Gadehjørne i en 
Landsby er der med Kridt malet en Mand med op-
staaende Overskæg og høj Hat, og nedenunder staar 
»Wilhelm auf die Flucht«! Det faar Lov til at staa 
der, skønt der færdes adskillige Officerer paa Gaden. 
Tingene maa staa værre til, end vi har nogen 
Anelse om. 
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Regnen strømmede nu ned Resten af Dagen. 
Snavset sprøjtede i Vejret fra Støvlerne og fra forbi
kørende Avt'omobiler og Vogne. Tornystrene blev ef-
terhaanden som Bly og pressede ind i Krydset. I 
Estinnes au Mont bøjede vi af til venstre og blev uden 
for Bray indkvarterede i Arbejderboliger ved en ny 
Kulgrube. Da var vi trætte og dyngvaade og fandt 
en Stue med Stengulv, blæst ren for alt Indbo. Naa, 
det er efter vore Forhold et godt Kvarter, naar ellers 
Stuen er tæt. Vi fandt Halm i Nærheden og puttede 
den i Teltlærredet, saa kunde vi da sætte os ned. 
Men vi er vaade og kolde og sultne. Fra Kvægturen 
har jeg lidt Riskonserver. Jeg gaar ind til en Bjerg
arbejderfamilie og snakker Fransk og faar dem til at 
koge dem, hvad de er meget villige til. Der vanker 
endog en Skaal varm Kaffe til. Halvsyv puttede jeg 
mig i Seng med Tæppe og Kappe og alt udenom og 
sov trods den ømme Krop sødelig. 

I Dag stor Renselsesfest. Men Regnen hælder 
ned igen, og man kan ikke tørre sine Ting. 

EN SPÆNDINGENS TID. 

7. November. 

Sammesteds. I Aftes var vi lidt i Byen. Gruben 
siges kun at være seks Aar gammel. Beboelses
husene er anlagte som Haveby. Desuden er der en 
Del Beværtninger med store Musikavtomater. Her 
dansede Soldaterne med sig selv eller med belgiske 

347 



Fruentimmer, der kun kunde fremkalde Modbydelig
hed. Men det var altsaa et Billede ai Armering paa 
Tilbagetog. — 

'Her er Luften fuld af de vildeste Rygter. Vi 
kan ingen Aviser faa fat i. Jeg føler mig næsten som 
ved Krigens Begyndelse, da jeg sad indespærret og 
ingen Nyheder tik, mens Luerne greb fat i Verden, 
men hellere gaa her stænget ude end ligge i Granat
ilden og følge med i, hvad der sker. 

Det er en Spændingens Tid for os alle, en kær 
Tid, om alt vil ende godt, saa det bliver Indgangs
porten til et nyt Liv. 

8. November. 

I Gaar hen paa Eftermiddagen fik jeg hos en 
Kammerat, der kom fra Binche, fat i en »Kölnische 
Zeitung« af 6. November, fedtet og krøllet, men en 
kostelig Skat. Og der stod om blodige Sammenstød 
i Kiel og meget andet, som fik Blodet til at syde. 
Min Bekymring for jer øgedes, men samtidig For

ventningen. 
Vi længes jo alle efter Vaabenstilstanden. Er de 

allierede kolde og kloge, saa holder de Krigen gaa-
ende nogle Uger endnu; men hvem tør tage Ansvaret 
for Menneskeliv, som kunde være sparede? 

Tonen ved vort Kompagni er ovenfra aldeles 
uforandret, bortset fra, at privat hver enkelt længes 
efter Afslutning, ligegyldigt paa hvilke Betingelser. 
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Vi badede i Gaar i en stor Hal med Bænk og Skab 

til hver Grubearbejder. 
De sidste Par Dage har det været næsten roligt 

forude. I Morges syntes der paafaldende stille, og 
en Soldat, der gik forbi, fortalte, at Civilbefolknin
gen var himmelglad; den sagde, at der var Vaaben-
stilstand. For os holdes der endnu Appel med Op 
læsning af Krigsartiklerne som i 1916. 

ER DER VAABENSTILSTAND? 

V i 11 e r s 1 a Y i 11 e 11. November. 

Om dette Brev kan komme af Sted, om det naar 
dig, jeg veed det ikke; men for alle Tilfældes Skyld 
skriver jeg det. Vaabenstilstanden siges at være i 
Orden, og jeg er i god Behold — det er det hele, som 
du skulde vide, og saa for Resten et helt Hjertes 
brændende Ønsker for mine kære, at de maa slippe 
vel igennem disse Tider. At jeg ikke kan høre fra 
dem, er det værste af alt. Det er ti Gange lettere at 
opleve et og andet herude end at være urolig for 

dem derhjemme. 
Den 9de marcherede vi i smukt Vejr og med Fly

vere over os, som smed Bomber i Nærheden og der
ved leverede et kraftigt Dementi af mange Rygter, 
over St. Paul en Haine til Pont å Celles, en drøj 24 
Kilometers Tur. I Timevis igennem den ene lange 
kedelige By efter den anden uden Mellemrum, daar-
lig, fedtet Stenbro hele Vejen, de smaa Hvil herlige. 



I Pont n Celles maatte enhver selv søge sig Kvarter. 
Jochen, Chr. J., jeg og et Par andre blev uhyre vel 
modtagne hos et ældre belgisk Ægtepar. Yi varmede 
os ved deres Kogeovn, fik varm Kaffe i den forkul-
dede Krop, Halmsække til at lægge paa det kolde 
Flisegulv, og jeg pratede Fransk med dem efter No
der. I en Kafé sang en Soldat en Vise med Omkvæ
det »Freiheit—Republik«. 

Næste Morgen fortalte min Vært mig: »Baviére 
république! Württemberg république! L'empereur 
a quitté le trone!« Det var store Rygtenyfheder! Blot 
der er roligt (hjemme i Slesvig! 

Efter en næsten rørende Afsked fra vore rare 
Værtsfolk, der var glade som vi, afmarcherede vi 
Klokken 9 over Liberchies og Sars til Villers la Ville. 
Undervejs saa vi endnu Tyskere arbejde paa Skytte 
grave og hørte Skydning. Men Vejen var milevidt 
fyldt med kørende og marcherende Tropper. Vanske
ligt for os at vinde frem, med ømme Skuldre og Fød
der. Glad Tilbagetogsstemning over Tropperne; 
nogle sang. Ved Villers bjergfuldt og romantisk. 
Næsten alle indkvarterede i en Skole. Hundekoldt, 
Stengulv. Omsider hen paa Aftenen Halm og varm 
Kaffe. Vor Kantine er i en belgisk Kafé. Der skæn
kes Brændevin. Alle er optagne af Verdensbegiven
hederne. 

Sover daarligt de sidste Nætter. I Dag siger alle 
Belgierne, at der er Vaabenstilstand, røde Faner ved 

350 



Fronten, tysk-engelsk Broderskab paa Flaaden osv. 
Ingen Avis at opdrive; vore Befalingsmænd veed el

ler siger intet. — 
Skal vi marchere helt til Grænsen, er det ikke 

rart. Maaske kommer man til at slaa sig igennem 
hjem paa egen Haand. Og hvorledes faa Proviant 
undervejs! Men jeg har talt med Chr. J. om at holde 
sammen. Min Hovedbekymring er mine kære. 

Dette bliver maaske det sidste Brev, da Post
trafikken nu ogsaa ventes standset for Hjemgaaende. 

XXIII. 

DEN LANGE MARCHE. 

(Dag-bog.) 

FLAGENE STIKKES UD. 
11. November. 

Lang, søvnløs Nat. Da jeg lige er begyndt at 
blunde, triller jeg ned fra mit Leje. Formiddag Ren
gøring. Alle snakker om Vaabenstilstand. Man mo
der flere berusede Soldater. Kvartermagere leder 
efter Kvarter til et Par Divisioner. Ingen Soldater 
ænser Officererne. Efter Middag har vi Appel med 
Støvler og Geværer. Saa begynder i fin Støvregn 
Flagene at komme ud paa Husene, sort-rød-gule bel-
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giske Flag, paa en Balkon alle de allieredes Flag. 
De har nok været gemt fra 1914. I Kantinen vældig 
Haløj. I Aften mange fulde Folk. Kompagniet an
ser det stadig ikke for nødvendigt at meddele os, at 
nu er Krigen forbi; men det maa vel være rigtigt. 
Ved at tænke Tanken til Bunds bliver man bevæget. 
Gid det nu ikke maa være for tidligt! 

12. November. 

Med et Par andre en Spaseretur ud til Klostrets 
maleriske Ruiner. En Overstabslæge farer under
vejs løs paa en Soldat, fordi han ikke hilser. Byen 
er nu helt flagsmykket, og i Kantinerne er der igen 
fulde Mennesker. Der kommer stadig nye Tropper. 
Rygter fortæller, at en Bro over Elben er sprængt, at 
Provianttogene i Belgien plyndres osv. Nogle Rhin-
lændere af Kompagniet, som har drukket sig fulde, 
pakker deres Sager for at stikke af. Kun to giver 
sig til sidst paa Vej, og den ene vender tilbage. 

13. November. 

Atter Appel, med Tornyster. Ved Gulashkanonen 
er der nu opslaaet nogle Ting, saaledes en Med
delelse fra den nye tyske Regering om, at »alt er 
roligt« i Tyskland efter Urolighederne den 9de, 10de 
og Ilte, som vi ingenting veed om. Vi ser nu de 
første Navne fra det nye Styre. I Aften er der Fyr
værkeri; mon det er Tyskerne eller Belgierne, der 
viser deres Glæde? 
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14. November. 

I et Nummer af »La Belgique« læser jeg Vaaben-
stilstandsbetingelserne. Det bliver paa Tide, at vi 
kommer bort. Paa dette Tidspunkt vil man dog 
nødig i Fangenskab. Lidt efter bliver Betingelserne 
paa Fransk slaaet op paa en af Skolens Døre. Mens 
jeg staar der og studerer Enkelthederne endnu en 
Gang, kommer en Flok Officerer, en Kaptajn og flere 
Løjtnanter. Kaptajnen prøver at læse, og jeg hjæl
per ham med det Franske. Ved hvert Punkt — vi 
begynder bagfra — hørtes Raseriudbrud. Jeg be
varede sømmelig Alvor, men havde svært ved det. 

Et Tog, som holder paa Stationen her, er af Sol
dater og civile blevet fuldstændig tømt for sit Ind
hold. Nogle Soldater har taget Masser af de smaa 
Daaselamper, som de slet ikke har Brug for. Der 
fortælles, at mange Etappesoldater er stukne af 
hjem. Fronttropperne kan nu selv sørge for deres 
Forplejning. Tog med levende Kreaturer er blevne 
staaende paa Stationerne, og Kvæget er sultet ihjel; 
Lastavtomobiler er kørte i Grøften og forladte. 

TIL SAMLINGSSTEDET. 

15. November. 

Yed Titiden afmarcherer vi fra den gamle Lands
by paa Bjerget over Marbais ud til Namur-Vejen. I 
Sombreffe standser vi allerede. Her skal der 
samles en Marchekolonne af forskellige Troppede!e 
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paa i alt et Par Tusind Mand. De allierede vil ikke 
give Lov til at bruge Jernbanerne. Der siges, at vi 
skal marchere i Retning af Mainz, mindst 250 Kilo
meter. Marcher med Oppakning har altid været mit 
værste; men nu gaar det hjemad. Jeg har kastet 
bort af mine Ting, hvad jeg kunde; men det tilbage
værende, Tæppe, Støvler, Teltlærred, Linned, Pro
viant vejer antagelig til. Bare Vejret vil holde sig 
som nu, klart Vintervejr. 

Indkvarteres først i en tom Butik med Stengulv; 
men i Aften flyttede vi tre Mand til et Officerskvar-
ter og sov som i Himlen i en fjedrende Seng. 

16. November. 

Intet at bestille. Kun Kl. 1 Bataillonsappel for 
hele Flokken. En Kaptajn oplæser en Del. Der 
skal vælges Soldaterraad. 

17. November. 

Søndag. Hundekoldt. Kedeligt. Kan vi dog 
ikke snart komme af Sted! Masser af Tropper er mar
cherede forbi os. 

18. November. 

I Dag Valg ved Stemmesedler af et Soldaterraad. 
Til min store Forundring vælges jeg med det største 
StemmetaJ, 126 af 180. Jeg har altid holdt mig til
bage og langtfra tilladt mig de Ord om Krigen, om 
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Ledelsen osv., som de tyske Soldater har brugt, for 
ikke unødvendig at henlede Opmærksomheden paa 
mig som Dansk. Men mærkeligt for Resten, at jeg 
næsten hele Krigstiden knap har truffet et Menneske 
i Kompagniet, der vilde vedkende sig at være Prøj
ser, hvad enten Folk var fra Pommern eller Lausitz, 
fra Østprøjsen eller Rhinland. Men den prøjsiske 
Disciplin og Trælleaand var alligevel næsten over 

dem alle. 

ATMARCHE I STOR KOLONNE. 
19. November. 

Endelig! Kl. 9 Morgen Afmarche med hele 
Styrken. Mildere i Vejret, men tung Taageluft. 
Musik langt forude; men vi hører kun en enkelt Gang 
et Par Toner. Vi skal nok uden om alle Købstæder. 
Ad Hovedvejen fra Sombreffe til Isnes, bøjet af til 
venstre, op ad stejle Bakker hailvt i Løb; men jeg 
løber temmelig let. Fra 9 til 12 gaar vi 14 Kilometer 
i en Køre. Et Hvil ved S t. D e n i s. De følgende 
Kilometre bliver meget drøje. Den Fod, der har 
været brækket, svulmer op og gør ondt. I D h u y 
Indvartering, men daarlig Velkomst for mit Ved-
mende. Et rasende Kvindemenneske vil ikke have 
os i Kvarter. Der er Plads nok andensteds, siger 
hun. 

— Hvor? spørger jeg. 
— Par la! skriger hun og peger ubestemmeligt 

ud i det fjerne. 
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Ja, jeg forstaar dig godt, min Ven; men det kan 
nu ikke nytte. 

— Madame, svarer jeg, nous avons marché plus 
de vingt km., nous avons ordre de prendre quartier 
ici, et nous resterons ici! 

Hun skriger op igen, men omsider viser en Mand, 
der kommer til, os op ad en Hønstestige ind paa et 
lille Høloft. Raakoldt. Fødderne under Pumpen. 
Prøver forgæves at varme os i en Beværtning. Et 
Bord, fuldt af Madrester, er omgivet af Børn. En 
falmet ung Kone passer Beværtningen. Manden er 
lige død af spansk Syge. Kravler ind i Høet paa 
vort Loft. Ikke sovet stort, men dejligt at hvile. 

20. November. 

Marche i tæt Taage, snavset Vej, tungt Føre. 
Kolonnen samles i L e u z e. Foden smerter. Om
sider gaar Heintze, en saksisk Barber, og jeg ud af 
Kolonnen og faar Bagagen hivet op paa en wtirt-
tembergsk Trænvogn og løber ved Siden af. Af og 
til en Cigar for at bøde paa Tørsten. Bliver til sidst 
træt alligevel. Ud paa Hærvejen, over Heron til 
Lavoir, til venstre igennem stærkt bakket Land 
til O t e p p e. 

Folk og Heste er trætte. Hele Hæren skal jo 
marchere tilbage igennem Belgien i flere Hold og in
den for en knapt tilmaalt Tid. Hvert Hold maa saa 
fordele Tropperne paa de Veje, der er. Vi siges hele 
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Tiden at skulle holdes i en Udkant og derfor at 

skulle have længere Vej. 
I Oteppe, en lille Bjergby, leder vi efter Kompag

niet og finder det til sidst. Ligger paa Halm i et 
indelukket Kammer, tæt af Røg," ikke sovet stort. 
Ude raakoldt. Varmet mig lidt inde hos den pæne 

Familie. 
— Quelle affaire! bemærker den gamle Kone gen

tagende til mine Fortællinger. 

VED MEUSEFLODEN. 
21. November. 

Hver Morgen pakker man alt sit Habengut. Knap 
er det sket, før vi faar Ordre til at hente Middags
mad 9%. Det er »rele« for Køkkenet, men ikke 
rart for os. IOV2 stiller vi til Afmarche i opklarende 
Vejr. Fra Oteppe til V i n a 1 m o n t. Bjergfuldt; 
men i den lettere Luft er man bedre til Bens. Dejlig 
Friskhed efter Nattens Kvalme. I Vinalmont Hvil 
paa den snavsede Vej. Saa videre i Kolonne og som 
sædvanlig næsten i Løb. Jeg marcherer helt godt, 
men gaar dog efter nogle Kilometer ud, finder vor 
Vogn igen, Bagagen op. Fin Marche, god Vej ned 
ad Bakke med Udsigt til en By paa Bjergskraanin-
gen, lejret rundt om et Kloster. Pludselig raabes vi 
an af en Mand af vort Kompagni: Vi er bøjet af her! 
Bagagen ned og paa Ryggen, op ad en stejl Bakke. 
Kort efter er vi til vor glade Forundring allerede ved 
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Maalet, Amay. Man har ingen Plads til os i de be
lagte Kvarterer. Maludy finder Kvarter til os i en 
Melbutik. Vi skaffer Halm og drikker Kaffe hos 
Værtinden; men det bliver en forbistret kold Nat. 

22. November. 

Frost. En dejlig Dag. Ordre til at holde Hvile
dag. Himmelsk Efterretning. Omhyggeligt Toi 
lette, Barbering, Avislæsning. En Tur i Skoven og 
ned i en romantisk Kløft. Aflusning i Vintersol, en 
kold Tørn. Efter Hjemkomsten spiller vore Værts
folks lille Dreng for os paa Violin, efter Opfordring 
La Brabangonne. Vi faar et Slag Kort i Madames 
Køkken, men maa saa en Tur med Soldaterraadets 
Medlemmer og Kompagniføreren til Kolonnens Fø
rer, der bor fint i Flére. Ad en stejl Zigzag-Fodsti 
arbejder vi os ned til Meusefloden. I Haven ved en 
herskabelig Bygning formaner Kolonnens Fører os 
til at varetage Fædrelandets og Hærens Tarv. Mari 
har nok ikke den rigtige Forstaaelse af, hvad Sol-
daterraad er. Hjemme en lang Passiar paa Fransk 
med vore Værtsfolk. Kl. 9V2 maser de endnu med at 
anbringe en lille Kakkelovn inde hos os og henter 
mere Halm. Jeg faar en Portion herlige stegte Kar
tofler og sover godt. Vi ihar ikke haft Brød i flere 
Dage; det er tilfældigt, hvad vore Proviantfolk kan 
faa fat i. Heldigvis er der gjort nogle Fund i Læg
tere paa Floden. 
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NATTEN I PEPINSTER. 
23. November. 

En let Vandringsdag i Sol. Knap paaklædt, en 
Tur for Kompagniet ned til Floden, til Borgmesteren 
for at faa Vogne, og op igen, en hel Bjergbestigning. 
Pakning og Middagsmad i flyvende Fart. Kl. 11 
staar Kompagniet. En Del af vor Oppakning lægges 
nu paa de Vogne, vi har skaffet, og jeg løber let og 
glad i Række og Geled ned til Meuse, over den brede 
Flod, gennem O m b r e t op paa Bjergkammen og 
videre gennem Villers aux Tours til N a n d r i n. En 
saadan Dag synes man, at det er herligt at vandre 
Lykken i Møde, Gensynet i Hjemmet og Haabs Op
fyldelse. Nu kan intet slaa fejl! — Indkvartering i 
Nandrin Skole. Hurtigt Ild i den store Kakkelovn. 
Desværre maa vi have noget af den gamle Halm, 
der ligger ude, ind paa Gulvet igen. I Seng 6V2 og 
sovet godt til 3. 

24. November. 

Stiller 8,15 og marcherer paa frossen Vej, senere 

køligt Solskin. Gennem smukt Bakkeland med Træ
vækst og Stenbrud over Limont, Hestreux, P o u 1-
s e u r nede ved Ourthfloden med store Stenbrud og 
op igennem Dalen. Middagshvil. 6 Kilometer til 
S p r i m o n t. Vi marcherer igennem den lange By 
med Musik, allerede dygtig trætte. Vi skulde være 
gaaet i Kvarter her; men vi siges at skulle frem-
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skynde Marchen. Landet skal rømmes i Zoner, og 
man har ladet os ligge saa længe, at vi er nogle af 
de sidste og staar i Fare for at blive internerede. Ud 
ad Vejen til Louveigne. Maa stoppe op for Ko
lonner af Gruppe A — vi er Gruppe B af en større 
Marchekolonne. Lang Ventetid, saa et lille Stykke 
fi em, igen Holdt. Langt om længe ind i Louveigne. 
Der er fuldt af Vognkolonner paa tværs af vor Vej. 
Vi maa skilles fra vore Vogne og af Sted alene. Over 
8 Kilometer til P e p i n s t e r. En endeløs Vej efter 
en lang Dagsmarche. Det bliver mørkt. Vi maa 
løbe for at følge med. Foden gør mere og mere ondt, 
Ryggen værker. Krampefornemmelser. Til sidst 
synges der i Galgenhumor, og det hjælper lidt. Vi 
øjner Lys forude. Spørger en Civilist. 

— Encore quatre km! (Fire endnu.) 

Vi ser nu Lys dybt nede under os i en Floddal. 
En endeløs Tur endnu i Zigzag. Endelig halvotte, 
dødtrætte efter 35 Kilometers Marche, er vi nede i 
Byen og venter segnefærdige paa at faa anvist 
Kvarter. Til sidst vises hele Kompagniet ind i en 
stoi tom >Sal, kold, med isnende Træk. Bart, snavset 
Gulv. Drikker lidt Kaffe og prøver at lægge mig ned 
med Tornysteren som Hovedpude for at hvile den 
smeltende tod. Er snart gennemisnet. Op igen. 
Ud i B>en, køber lidt Hvedebrød og drikker en Kop 
Kaffe. En kort Tid i en lille opvarmet Sal, saa jages 
vi ud. Det svirrer med Rygter, og alle er i Oprør. 

360 



Vaabenstilstandens Frist siges at udløbe Kl. IV2 
Nat. Der er 20 Kilometer ad den nærmeste Vej til 
den tyske Grænse. En lille Flok beslutter vi at tage 
af Sted paa egen Haand, hvis Kompagniet ikke vil. 
Saa oplyses der, at der er et Døgn endnu at løbe 
paa; men et Par af Armeringskompagnierne er alle
rede stukket af fra Kolonnen. Vi giver de trætte 
Køreheste lidt Sukker. De staar forspændte paa 
Gaden og har intet faaet hele Dagen. De smaa 
Stakler staar foran de store Læs med ludende Hoved 
og trætte Øjne. Jeg tilbringer Natten gaaende frem 
og tilbage og sidder lidt ned ind imellem. 

OVER HOHE VENN. 

25. November. 

Kl. 8 Afmarche. Min Fod smerter, saa jeg halter 
fælt. Først efter 3 Kilometers Marche gaar det lidt 
bedre. Paa en smuk Dalvej langs Floden ad Spa til. 
M i l d t ,  g r a a t  V e j r ,  m e n  t ø r t  o g  f r o s s e n  V e j .  I T h e u x  
begynder det at regne. Køber en Avis, men den 
bliver straks gennemblødt. Videre i forfærdeligt 
Søle. Regnen siver og strømmer ned fra Blyhimmel. 
Fra Theux ad en Sidevej til P o u 1 e u r, derfra ad en 
endeløs Bjergvej, sølede og vaade til Skindet. Om
sider paa Toppen indkvarterede i den lille Landsby 
T i é g e, vort Korporalskab i en pæn, varm Stue. 
Tørrer Tøj og Støvler ved Ovnen og holder Ren
gøring. Husets Herre er en pæn ældre Mand, tilsyne-
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ladende af tysk Afstamning. Vi lægger os til Ro 
Kl. 8, jeg paa en lang smal Bænk med Rygstød, og 
falder i dyb Søvn. Som fra en anden Verden rives 
jeg allerede Kl. 11 ud af Søvnen. Besked: 
Stille 12,30! 

26. November. 

Stiller i Bælgmørke. Mit Korporalskab inddeles 
til at følge Bagagen. Pakker mit Tøj op paa et 
svimlende Læs. Det varer en evig Tid, inden hele 
den lange Kolonne er rangeret. Taage og Kulde, 
Vejen dækket af flere Tommer dybt Pladder. Igen
nem Landsbyen Sart og i mange Timer op ad Bakke. 
Vi skal jo over »Hohe Venn«. Vejen gaar forbi en
kelte Huse, men for det meste igennem ensomme 
Egne med vidtstrakte Granplantninger. Vi veed 
ikke, hvor den tyske Grænse er, men antager om
sider, at vi er over den. Tilbagemarohen foregaar 
ikke med Hurra som Tyskernes Fremmarche. Gaar 
endnu i flere Timer. Hestene foran den efterføl
gende Vogn maser altid lige op ad vor, saa vi maa 
ud til Siden i Moradset. Pakker og Kasser falder 
af Vognen. Vi maa i Løb samle dem op af Æltet 
og stuve dem op igen. Bliver til sidst trætte og 
vaade og kolde. Fingrene vil ikke blive varme i 
Lommen. 

Henad Morgen omsider en lang Pavse; men vi 
faar ingen Kaffe. Min Tornyster er falden af flere 
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Gange og overtrukken med Snavs, gider ikke røre 
den. Paa Støvler og Bukser en tyk Kage. 

Videre, men med idelige Standsninger, Højmose
egn. Vi faar en Mistanke om, at vi har gjort en stor 
Omvej med Vognene. Jo, nu bøjer vi om et skarpt 
Hjørne med en Vejviser og ser paa Kortet. Vi er 
ganske rigtigt gaaet lige mod Nord og bøjer nu til
bage i spids Vinkel. En lang Tur ned ad Bakke i 
bundløst Pladder. Det varer en evig Tid, inden vi 
i disse ugæstmilde Bjergegne møder de første Men
nesker paa tysk Grund. Senere naar vi den store 
Landsbyen Sourbrodt med høje spa<intækte 
Huse. Paa Posthuset er Ordet »Kaiserlich« over

klæbet. Men vi skal videre. 

De stakkels Heste faar intet hele Vejen, alle 
Forraad er slupne op, og de er Skind og Ben. Med 
korte Mellemrum ligger Hestekroppe ved Siden af 
Vejen. De har aset sig til Døde, er faldne foran 
Vognene. Et Skud eller et Stik, og Kadaveret væl

tes ned i Grøften. 
Henad 1 Middag naar vi den store Øvelsesplads 

E 1 s e n b o r n. Der er ingen Plads mere i Barak
kerne. Slæber om med min vaade og sølede Ba
gage. Endelig fundet et Sengestillads uden Halm
sæk, spist, paa Jagt i de andre Barakker efter en 
Halmsæk, renset Tøj og Støvler lidt. Ingen Appetit, 
sløj. I Seng halvseks, sovet til hen paa Natten, 

frosset for Resten. 
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r EIFFELTAAGE. 

c ... 27- November. 

r «s I^jeigbanker svømmer i et Taae-phnv v • 

r.,?2*r rt°«Ä.ts 
den store LandTy "e rTe r^fl" * ̂  ' 
for Freden i , , . .  v ' erberg flages der, ve! 
snoet RW besynder at regne stærkt, da vi ad 

MontjoireJFf,rjeJi'eriOS ned im°d Købstaden 

SÄV'Ätt^ 

Granskov huggeVned toFode, og eToeflfd" 

rÄtr;,rr" 
holde for i den sidste Krigstid. maaUet 

Med Regndryp fra Huen klaprer vi igennem den 

rige Vind"3* SDTre Gader' Der 868 no«le D^er-
Et S ed M?6' 01 enk6lt Tilraab- ell<® intet. 
fTldil. 8 n°ffle Br0d ® de S01"33'", der til-

vinkeTr" em' i et Væveri 

Opad igen ad en Serpentinevej under idelise 
Standsninger. Gruppe A er igen i Vejen. Oven for 
Stigningen Ærtesuppe paa en Mark i Regn Lang 
sommeligt videre. I Imgenbroich et Par Gkfs 
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01 i en Kro under en lille Standsning for at slukke 
den ulidelige Ærte-Tørst, saa bøjer vi af med Køln-
Vejen Det er blevet tæt kold Bjergtaage, den rene 
Havgus. Lidt efter begynder den at flagre, og det 
bliver til Regn. Vi kommer kun langsomt frem og 
traver til sidst ved Siden af Vognene fra A-Gruppen. 
De i mange Dage gennemblødte Støvler, som har 
holdt udmærket i to Aar — passede med Omhu, som 
saa betydningsfulde Redskaber har Krav paa , 
kan nu snaTt ikke mere og begynder at gnave. Mør
ket falder tidlig paa. Pludselig Raab om, at Kom
pagniet er bøjet af til højre for Kolonnen. Mørke-
marche ad en slem Vej, nogle Steder igennem det 

blanke Vand. 

Endelig, endelig dukker Huse op. Der er kun 
faa Kvarterer. 80 Mand skal anbringes et Sted. 14 
Mand skal vi videre, ad en sølet Vej, over Marker — 
»Optaget!« — og tilbage igen til de 80. Men da 
nogle af os skal have Vagt, beordres vi til Kroen, 
hvor vor Gulashkanon er opstillet, og lægger os i 
vaad Halm paa Gulvet i en Stue ovenpaa. Kan ikke 
tage Støvlerne af, der er fulde af Vand, skraber det 
værste Snavs af og staar lidt ved Ovnen nede, indtil 
mit Vagthold begynder. Tiden gaar dog hurtigt, 
saa redt et Leje og prøvet at sove. Dog kun blundet 
kort nogle Gange. Alt er vaadt, Halmen sammen

klasket og haard, Huden forbidt af Utøj. 
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FØR OG NU. 

28. November. 

Hvitedag. Huppenbroich hedder den lille 
Eiffelby. Det er fornøjeligere at sidde hjemme o*-
æse en Fortælling om Livet i en lille fattig Bjerg* 
andsby, hvor Skytaagen ligger det meste af Aaret 

end at dvæle der som medtagen Soldat paa Marche' 
Formiddagen gaar med Rengøring, Tørring, Forsøg 
paa at faa Utøjet udryddet. Tre Mand flytter vi hen 
i et lille Hus, vi har opdaget, ind i en Stue med Bord 
og fe tole. En pæn Kone lægger Ild paa. I Eftermid-
ags langt Møde paa Skrivestuen; Soldaterraadet 

Aar samlet med Kantinekoinmissionen og Stabsser-
genten. Jeg morer mig over Forskellen paa før o-
nu. ^aar man tidligere kom paa Skrivestuen, kunde 
nian aa Lov til at staa nogen Tid ved Døren, indtil 
det behagede en af Skriverne at spørge om ens 
Ærinde. Nu kommer Stabssergenten springende og 
byder en en Stol og en Cigar, og man bænkes rigtig 
lyggeligt. \i vedtager, at de opsparede Kantine

penge skal udbetales til Mandskabet. Det sker 
samme Aften i Skolen. 

EN LILLE HALV TIME. 

29. November. 

Afmarche i Taage Kl. 10. Ud til Landevejen og 
øst paa over Simmerath, Strauch og Schmidt. 

ej ret klarer op. Ad en Serpentinevej klatrer vi ned 
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,  ,  T j Q « e n f e l c l ,  p a a  h v i s  S k o l e  d e r  

smykket »ed «^^^her er pyntet, 

»Den unbesiegten Knegenw. De trætte ^ ̂  

srs s:r — 

Tat mens Mørket falder paa. Til sidst flere T,-
mets hurtig Marche uden Hvil. Igennem den ene 
oplyste Landsby, som vi haaber er Dagensi Maa, 
tir den anden og ud i Mørket igen, til nye Lys vi 
ke, - og Znl I n^te Landsby spørger vi om, 

hvor langt der er til J u n t e r s d o r f. 
_ Ein halbes Stündche! svarer en frisk un 

Pige, hvis Smil bærer en træt Soldat over et lanB 

StyvTmIrcherer en ny halv Time og kommer igen

nem en By. Vi spørger igen. 
_ Eine halbe Stunde! siger en kedelig un, 

Dame. , 
Min Sidemand mumler en Ed, og Karavanen fort

sætter i sløvt Galgenhumør. Endelig ad en 
Ind til en Landsby, op ad Bakke, kvartererne rum
mer langtfra alle. Beboerne svarer Nej naar u 
spørger, om de ikke har Plads til et Par husvilde. 
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Der er oprørsk Stemning iblandt vore Folk. Om
sider slaar jeg mig sammen med et Par andre ned i 
en Beværtning, saa faar vi at se, hvad der bliver af 
os. Men vi har været heldige! Værtens Søn har 
selv været i Krig, er lige kommen hjem og lover at 
tage sig af os. Ved Nitiden ryddes Gæstestuen, og 
der hentes Halm. Jeg lægger mig paa en Bænk og 
sover et Stykke Tid ad Gangen. 

30. November. 

Tørvejr med lidt Sol. Stuen ryddes og fejes. Jeg 
vasker mine Støvler og afleverer dem som ubruge
lige til Kammersergenten. Pløret er trængt helt ind 
og har overtrukket Fødder og Strømper med en tyk 
Skal. Der er ingen nye Støvler at faa. Nu maa jeg 
gaa i Snørestøvlerne. I en lille hyggelig Bevært
ning læser jeg en ny Avis ved en Kop sort Kaffe 
med Sukker i. I Aften har Soldaterraadet flere 
Gange været hos Kompagniføreren og forlangt, at 
der omsider skal bages Brød; vi har nu maattet 
hjælpe os uden i lang Tid. Endnu i Aften er Kom
pagniets Mel kørt til Bageren i en Naboby. Vor Hus
vært fordelte i Aften tre store Brød til otte Mand og 
lod koge tre store Gryder Kartofler, som uddeltes 
med Sovs til. Festmaaltidet sluttedes med Kaffe. 
Vi sad lidt og snakkede mætte og tilfredse — der 
skal ikke meget til under disse Forhold —, saa bred
tes Halmen igen paa Gulvet. Der er knap Plads, saa 
man maa ligge krumt; men jeg sover ret godt. 
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HVIS UTØJET IKKE VAR — 

1. December. 

Kompagniet stiller i stjerneklart, koldt Vejr. 
Gruppen samles uden for Z ti 1 p i c h, og efter en 
lang, kold Ventetid marcherer vi med Musik igen
nem Zülpichs gammeldags Byport og Gader med 
Mennesker i Vinduer og Døre, ud af en anden Port, 
et lille Stykke ad Køln-Vejen, saa bøjer vi af til 
højre; naturligvis skal vi søge Omveje for at frigøre 
den lige Vej for andre Troppedele. Bjergegnene lig
ger nu bag os, og vi drager igennem fladt, frodigt 
Land med fedtede Veje. Foden bliver mere an
strengt i Snørestøvlen, der ikke støtter Anklerne saa 
godt. Men det er fint Vejr, og engang imellem gli
der der et fornøjet Smil over Ansigtet, naar Mar
chens Besvær glemmes og Tanken falder paa, at nu 
er det snart Slut med Mørketiden. For Resten bli
ver man trænet paa en saadan Marche, og hvis 
Utøjet ikke var, kunde man gaa og nynne hele 
Vejen; men saa snart Huden bliver svedt, klør den 
over det hele. Over Nemmenich marcherer vi til 
W i c h t e n i c h og ad en Markvej med dybt Ælte 
en Times Marche over et fladt Strøg til en By ved 
Euskirchen, hvor vi tilbringer en længere Tid 
paa Gaden. Omsider indkvarteres vi i Nabobyen 
Hausweiler, otte Mand i en lille Stue; men der 
er hyggelig varmt. Det er en lille ny Oplevelse paa 
saadan en Dagsmarche at aflevere sin Oppakning og 
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føre en Forhandling med Kompagniføreren om Brød
rationen, som Køkkensergenten vil nedsætte for me
get. Kompagniføreren er fra Slesien, hvor han nok 
har været Tjenestemand af Mellemklassen. Folkene 
ihar skumlet over, at han endnu under Marchens 
første Del tømte sin Bajerflaske med Brændevin hver 
Dag, og at det var Soldaterraadets Pligt at vaage 
over, at ikke en enkelt forbrugte saa meget af, hvad 
alle havde Part i. — Om Aftenen søger man at 
vaske og rense sig saa godt som muligt. Otte Mand 
stuvede sammen i Halm paa Gulvet. — Søvnen kom 

først i Nattens sidste Del. 

2. December. 

Vækkes i min bedste Søvn Kl. 5. Marche i Mørke 
og lidt Støvregn ad den gode Landevej Euskirchen 
—Køln. Undervejs samles vi med Gruppen og hører 
lidt til Musikken. I Eftermiddags bøjede vort Kom
pagni af fra Vejen og søgte ad en pløret Markvej 
øst paa til Rondorf. Indkvarteres i den nye 
Skole, der har Centralvarme og alle Bekvemmelig
heder. Men der er kun utøjsfyldt Halm paa Gulvet, 
og Retiraderne eller rettere hele Ejendommens Bag
side ser frygtelig ud. Men der vanker et godt Glas 
01 i en Beværtning. Ny Forhandling paa Soldater
raadets Vegne om Forplejningen og om nogle gode 
Sager, bestemte til Kompagniet, som er forsvundne. 
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VI GAAR OVER RHINEN. 

3. December. 

Igen stillet i Mørke. Først langsom, senere hur
tigere Marche ind imod Køln. Der er langt der
ind; men omsider slutter Husrækkerne tæt paa begge 
Sider, og vi føres ad Sidegader gennem Byen. Der 
er meget livligt. I Regn og Søle er vi hurtigt blevne 
trætte; men Afvekslingen faar en til at glemme det. 
Mange Mennesker vinker og vifter. Der uddeles 
Blomster og Flag, Suppe, Kaffe og Cigaretter; men 
Marchen standses ikke et Øjeblik, og kun enkelte 
faar godt af Gavmildheden. De mange vinkende 
Kvinder paa Fortov og i Vinduer hilses med Tilraab, 
mens vi plasker igennem det blanke Vand paa As
falten — »de ubesejrede Krigere« paa hastigt Til
bagetog. Langt om længe naar vi ud til den nye 
Hængebro over Rhinen og gaar over den Flod, vi har 
længtes i Uger og Aar efter at naa, med Domkirkens 
slørede Silhouet bagud til venstre, til højre en 0 i (' 
Rhinen. Regnvejrsstemning ind under Jul, og al
ligevel følte jeg mig festligt løftet, da vi drog over 
den lange Bro. Hvad ligger der alt sammen imellem 
de to Decemberdage, jeg er kommen over Rhinen. 
Nu gælder det endnu om at komme ud af Kølns 
Fæstningsomraade; men det lader ikke til, man har 
travlt med det! En endeløs Marche paa Stenbro 
igennem Deutz og Forstæder, et lille Hvil paa en 
Græsplet og videre syd paa ad Frankfurt-Vejen, ind 

24* 371 



igennem Porz. Dødtrætte naar vi Z ü n d o r f, om
trent lige over for Rondorf. Slipper vi engang, som 
i Køln, uundgaaeligt ind paa den lige Vej, ledes vi 

snarest muligt ud til Siden igen. 
Vi er ved at synke om. Nogle faa Mand indkvar

teres i hvert Hus, jeg i et lille Arbejderhjem med 
mange Børn, der delvis arbejder ligesom Forældrene. 
Vi indbydes dog til en Portion Kartofler med Kød og 
Bønner. Gaar en lille Tur langs Rhinen, der i De
cemberdis ser mindre anselig ud. Aftensmad hos 
Familien (Kartofler og Sovs, en Herreret for os). 
Familien gaar sent i Seng, ovenpaa, efter at have 
rakt nogle Halmsække ned til os. Vi ser vort Un
dertøj efter ved en Praas, men opdager næste Mor
gen, at vi sikkert har faaet ny Forsyning fra Halm-

sækkene. 

AF DET SIDSTE BREV. 
Z ü n d o r f, 4. December. 

I de sidste Uger er jeg vænnet af med at skrive. 
Jeg betragter det ogsaa som temmelig haabløst; men 
for det Tilfældes Skyld, at disse Ord naar frem inden 

jeg selv, vil jeg alligevel sende en Hilsen. 
Jeg sidder i en Arbejder-Køkken-Dagligstue lige 

ved Rhinens østlige Bred syd for Køln. Manden, 
for nylig vendt hjem fra Militæret, er i Færd med at 
sætte sin Cykle i brugbar Stand igen. Huset er fuldt 
af Børn, fra 15 til 4 Aar, alle renlige og godt satte 

til. 
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Herfra skal der endnu vanke tre Dages Marche 
til Gummersbach, hvor Gruppens Maal vel er naaet. 
Vort Kompagni, som har Hjemsted i Breslau, siges 
først at skulle hjemsendes derfra. Man holder os 
hen med, at vi snart skal »verladen werden« i et 
Jernbanetog. Vi har gjort Vrøvl paa Soldaterraadets 
Vegne og krævet at blive hjemsendte straks fra 

Marchegruppens Maal. 
Hvorom alting er, jeg kan endnu slet ikke rigtig 

tro paa den Lykke at slippe helt fri; men alligevel 

kan en Uge gøre meget ved det. 
Og ikke aner man, hvorledes det staar til med 

ens kære og i ens Hjemstavn. I en Avis har jeg her 
set et Rygte om, at Arbejder- og So'ldaterraadene 
allerede har afstaaet det nordligste Nordslesvig. 

Naa, det er vel Vrøvl! — 
Foden har gjort ondt efter lange Marcher; men 

ellers har jeg det godt, og det kunde jo ikke nytte 
at blive liggende og lade sig internere. Jeg længes 
dog efter at slippe bort og faa mig badet og faa an

det Tøj paa og blive Menneske igen. 
Mit faste Haab er, at intet ondt vederfares mine 

kære, mens jeg i Ugevis er afskaaret fra al Forbin 

aelse med dem. 
(Dagbog.) 

SOLDATERRAADET PAA FÆRDE. 
4. December. 

Hviledag, Morgentaage, Aftenregn, ind imellem 
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lidt blegt Solskin. I Formiddags drog Soldater-
raadets Medlemmer for at slaa en tiltagende Knur
ren i Geledderne ned til den Gaard, hvor Kompagniets 
Køkken var anbragt. Yi reviderede alle Vogne. 
Hver Kasse og hver Sæk, ogsaa Officerernes Ejen
dele, toges ned, blev undersøgt og læsset paa igen. 
Trænkuskenes store Bagage blev ligeledes efterset. 
De havde »reddet« ikke saa lidt. Vi fandt desuden 
en Del Sukker og aftalte dets Fordeling, men op
dagede ellers ikke de skjulte Skatte af Madvarer, 
som der var fortalt om. Under sidste Del af Efter
synet kom Kompagniføreren helt forfjamsket til 
Stede. Der havde samlet sig en Mængde Tilskuere. 

tierskabelig Middagsmad, tyk Ris fra Kompag
niet og Suppe fra Værtinden. Skrevet Brev og gaaet 
en Tur langs Rhinen. Slæbetog arbejder sig op ad 
Floden, og Rhindampere sejler ned ad den til Køln. 
Der er ensomt herude paa Vejen mellem grønne Enge 
og Piletræer. I Mørkningen paa Tilbagevejen træf
fer jeg Kompagniføreren, der klager sin Nød til mig. 
Alle Fremtidsudsigter spolerede og en Oprørsaand 
i Kompagniet, der kunde blive farlig. Jeg raadede 
til hurtig Hjemsendelse. Det havde han ikke Lov til, 
hævdede han. — Aftensmad hos Familien. Mens det 
elektriske Lys strejker, passiarer vi i nødtørftig Be
lysning. Børnene er flinke og artige, godt satte til 
af den pæne, lidt tidlig ældede Husmoder; men den 
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fireaarige Simon ør en lille Bajads. Slutter igen 
Dagen ved en Tællepraas, men sover daarligt. 

SMAA PLAGER. 
5. December. 

Op halvseks, men først hen paa Formiddagen 
Ordre til Afmarche lO1/^. Ser endnu engang Under
tøjet grundigt efter i en Kammerats Kvarter. \oie 
Kvarterværter opvarter med stegte Kartofler og 
Kaffe før Afmarchen, og de to mindste Børn følger 
os paa Vej. Mens vi vinker til dem, brænder Længs
len efter Hjemmet et Øjeblik derinde. Besværlig 
Marche ad meget sølede Veje i Taage til Porz og 
østerud ad en Bivej ind i Skoven. Sølet naar en paa 
det første Stykke til Anklerne. Senere bliver det 
bedre; men det er varmt, og den maltraiterede Hud 
svier især paa Brystet. Uendelig Marche igennem 
Skov, afvekslende Løv- og Naaletræer. Jeg lægger 
første Gang efter Frankrigs og Belgiens Ler Mærke 

til det golde løse Sand. 
Omsider kommer vi ud af Skoven og gaar igen

nem R ø s r a t h ind i et begyndende Bjerglandskab. 
I Hoffnungstal indkvarteres hele Kompagniet i 
en stor Sal med Halm til knap Halvdelen. Vrøvl og 
Utilfredshed over det hele, blandt andet over, at. 
Underofficererne er indkvarterede for sig selv. Vi 
klarer det, og jeg faar Folk efter Kul. Spiser, læser 
Avis og drikker 01 i en Beværtning og tørrer imens 
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Fodlapper og Strømper. Værtinden nægter mig Lov 
til at ligge paa en Bænk i Skænkestuen. I den fulde 
Sal fejes der, saa Støvskyerne staar op, og for at 
uddybe Glæden kommer oven i Købet et andet Kom
pagni og vil have Part i Salen. Naa, naar den 
Slags Ting hobes sammen, sætter de en i godt Hu
mør. Jeg pakker mig hen paa Gulvet i en Krog og 
sover de retfærdiges Søvn. 

6. December. 

I Formiddags marcherede vi ad Vejen gennem 
Dalen til Nieder Eschbach og derfra samlet i 
Gruppen til højre igennem Bjerglandskab til 
Overath, efter at vi var klatrede over en Bjerg
ryg. Videre lige ud ad en Bivej, der til sidst bliver 
daarlig. Vi bliver trætte og gør Holdt for at spise 
— de andre Kompagnier har allerede holdt Middags
hvil —; men Vognkolonnen kører forbi uden at 
standse. Vi skulde have været i Kvarter i det nær
liggende Hennigen; men det er fuldt af Tropper, der 
ikke vil ud. Vi aser videre, forbi et Skilt paa et 
Træ med en Opmuntring — »Grenze des Brücken
kopfes Köln« —, og dødtrætte drager vi ind i 
Much, men fortsætter helt igennem og videre ud ad 
en anden Vej. Endeløst op ad en Bakke, igennem 
en Landsby, ind paa en sølet Bivej. Er ved at synke 
om, da vi som de sidste kommer ind i en lille Mis-
sionssal. Den er varm, og der er Halm. Knap har 
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man siddet et Øjeblik paa sin Tornyster, saa er 
Trætheden glemt, og man har andre Ting at gøre 
end at hvile sig. Jeg faar fat i en Spand Vand og 
vasker hele Overkroppen. Det giver lidt Lindring 
til den forbidte Hud; men i Halmen venter sagtens 
nye Plageaander. Foden værker, saa det er en Pine 

at faa Fodtøjet af og paa. 

NU KAN DET VÆRE NOK! 
7. December. 

Stillet Kl. 71/2. Marcheret hinkende til Much og 
v i d e r e  6 — 7  K i l o m e t e r  t i l  D r a b e n d e r h ö h e ,  
hvor Gruppen først samles. Saa ad Veje, der bøjer 
i ret Vinkel, igennem skyslørede, skovklædte Bjerg
egne til Weissenkirchen. Vi er nu paa den 
brede Landevej, der igennem smukke Byer langs 
Landevejen gaar til Berg-Neustadt ikke langt fra 
Grænsen mellem Rhinprøjsen og Vestfalen. Efter 33 
Kilometers Marche naar vi i Mørkningen, paa ny 

d ø d t r æ t t e ,  t i l  B e r g - N e u s t a d t .  
Kompagniet faar Borgerkvarter. Den saksiske 

Barber og jeg faar anvist et Hus i en Sidegade, hvor 
Husene ligger som i en Haveby, men med gammel 
tysk Byggemaade, Bindingsværk i to Etager. Konen 
er først kølig og anviser os kun en tom lille Stue 
under det skraa Tag. Men senere kommer Manden 
hjem og er meget hjertelig. Han tager et Laag bort 
fra et Hul i vor Stues Gulv, og saa er der opvarmet 
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i et Øjeblik nede fra Køkkenet. Men for Resten 
byder han os ned. Der er dækket rent og pænt, og 
Konen viser sig mere og mere at være en udmærket 
Værtinde. Vi faar stegte Kartofler før Kaffen og 
om Aftenen igen Kartofler og Marksalat. 

8. December. 

Igen Kartofler til Morgenmad. Søgte i Aftes for 
gæves Kompagniføreren, der var gaaet i Seng. Med
deler ham i Dag, at jeg nedlægger min Post i Sol-
daterraadet og agter at absentere mig. (En Del af 
vore Folk har i de senere Dage forladt Kompagniet 
for at søge hjem, i andre Afdelinger endnu mange 
flere. Jeg har gaaet og overvejet, hvad der var det 
rigtigste. Dels hed det, at al Jernbaneforbindelse 
igennem Tyskland var afbrudt og Proviant kun at 
faa ved Tyveri. Dels vilde jeg som dansk Bladmand 
ikke i sidste Øjeblik handle imod den Pligtopfyldelse, 
som jeg hidtil havde ment paa sin Plads. Men da 
Marchen forlænges fra Dag til Dag — vi er nu forbi 
Gummersbach — og gamle Løfter om at sende os 
med Jernbanetog fra tysk Omraade lades uænsede, 
da flere og liere tager bort paa egen Haand, bliver 
det i saa skæbnesvangre Uger vistnok uforsvarligt at 
fortsætte.) Kompagniføreren siger, at han kan ikke 
hindre mig i at gaa; men han er ked af det og spør
ger, om jeg ikke kan blive lidt længere. Ogsaa Of
ficererne har i 6in Tid stemt paa mig ved Soldater 
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raadsvalget som en fornuftig Mand. Jeg vil dog 

ikke love ham noget. 
Yi marcherer et lille Stykke ud af Byen øst paa. 

Gruppen samles. Lang Ventetid. Middagsmad »i 
det grønne«. Omsider kommer Kvartermagerne til
bage: Intet Kvarter! Det vrimler af Militær alle 
Vegne, og ingen vil ud! — Vi marcherer tilbage til 
vore Kvarterer i Berg-Neustadt. Soldaterraadet 
samles paa Banegaarden, og vi enes om at mødes 
næste Morgen og søge at naa hjem. Farvel til Chr. 

J., der nu ikke vil med. 
Jeg handler efter helt kølig Overvejelse og mær

ker intet til Febrilskhed; men da jeg 

DEN SIDSTE NAT 

ligger søvnløs nogen Tid, er det i enkelte Øjeblikke, 
som om alt det ondeste fra de to Krigsaar lige til 
Ruinbyerne med Bomber og Granater og Utøjsplagen 
paa den endeløse Mardhe ogj Orlovs-Skuffelserne og 
den pinefulde, møjsommeligt tilbagetrængte Læng
sel, som om det alt samler sig i een Sum. Det er, 
ligesom legemligt et Laag er i Færd med at spræn
ges. Lidt utryg er man i Halvsøvne: Sprænges ikke 
hele Manden med? Den ene Røst i det indre regner 
ud: Faa Dage, saa er alt det onde som en Drøm 
forbi, og du er hjemme, helt hjemme for ikke mere 
at rives bort! Men en anden Røst maner til Varsom
hed og Forsigtighed: Du veed kun, at du er herude 
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paa Tilbagevejen fra Krigen. Du veed intet om 
Jernbanerne, intet om Stillingen i Tyskland, veed 
ikke, om du naar hjem, og intet om Tilstanden 
hjemme! 

XXIV. 

HJEM IGEN! 

(Dagbog.) 

9. December. 

Mange Gange i Nattens Løb revet en Tændstik 
af og set efter Uret. Sidste Gang, jeg ser efter, er 
det fem Minutter over fire. Jeg staar op og pakker 
mine Ejendele sammen. Trods vor Indsigelse er 
Konen staaet op imens. Vi beværtes med stegte 
Kartofler, Brød og Kaffe. Husmoderen giver os 
hjertelige Ønsker med paa Vej. 

Jeg skilles straks fra Barberen, der skal til Leip
zig og vil søge en anden Afgangsstation. Ud i Mør
ket og Taagen. Hurtig Marche ad en ensom Vej til 
det aftalte Mødested. Det er lidt over Tiden, og der 
er ikke en Sjæl. Saa stadig hurtigere Marche til den 
nærmeste By, Derschlag, hvorfra der skal afgaa en 
elektrisk Sporvogn, som lige kan naa Morgentoget. 
Indhenter en Pioner, som er undervejs i samme 
Ærinde. Finder i Mørket Sporvejsstationen og de 
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ventende Kammerater, deriblandt en Underofficer 
fra Hamborg og min Husfælle fra Combles.^Iand 
er vi i alt fra Kompagniet. Vi venter læng 

Vognen ikke kommer? 
Endelig en skurrende Lyd, og snart staar jeg 

paa dun klart oplyste Vogns Bagperron. 

HJULENE BEGYNDER AT RULLE. 

Det er som et lille Vidunder at blive baaren rask 

af Sted efter at have skullet marchere Hundrederaf 

Kilometre paa sine Ben Skridt for ..kri . 
varer ikke længe. Pludselig slukkes alle Lamper, 
og Vognen gaar lidt efter i Staa. Den bliver staaende 

Minut efter Minut. 
Saa, nu naar vi vistnok ikke Toget. 

Nu naar vi umuligt Toget! 
Da der er gaaet hundrede Evigheder, tændes 

Lamperne lige saa brat for straks efter at gaa ud 
igen Vi n a a r  Gummersbach med en Times 
Forsinkelse. - Toget er borte. Underofficeren og 
ieg gaar til Soldaterraadet. Det har Kontor i en 
Bagstue ved en Restauration, for at Torsten nemt 
kan slukkes. Der sidder fiere og venter. Kontor
tiden er 6V2 Time; det er rigelig en halv Time ove; 
den Tid, da der skal lukkes op. Omsider kommer en 
„ng Velbaarenhed. Vi kan kun faa Bevis Ul Ud
stedelse af en Billet til Meschede, hvor Divisionen, 
saa vidt man veed, skal indlades. Det faar saa 
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være! Vi faar en Billet, skreven med Blyant. Fry
sende og skuttende os spiller vi Kort til Middag og 
søger saa et Krigskøkken, hvor der efter tilbørlig 
Ventetid vanker en stor Portion Hvidkaal med Kar
tofler for 50 Penning. 

Kl. 2 Eftermiddag ud paa Perronen i den lille 
Bjergkøbstad. Granerne paa Skrænten er indsvøbte 
i Taage. 

Toget kommer med en halv Times Forsinkelse. 
Vi klatrer hurtigt op og erobrer gode Pladser i en 
Kupé, hvor der kun sidder en yngre Dame. 

Og saa kommer det festlige Øjeblik, da Lokomo
tivet rykker til og vi ruller af Sted, hurtigere og 
hurtigere, langs og over smattede Veje, langs Bjerg
sider og igennem Tunneler, bort fra Elendigheden, 
ad Hjemmet til! 

I liere Timer fortsætter vi Turen igennem Bjer
gene Skumringen er begyndt. Paa hver Station er 
dei i rængsel. Flere og flere presser sig ind. De 
staar og ligger næsten oven paa hinanden, og Vog
nen knager i sine Sammenføjninger. 

Henad 6 Aften i H a g e n (Vestfalen). Stor Bane-
gaard, Menneskemylr. Vi faar Mad for 1 Mark 20 
Penning. Pludselig raabes et Tog til Dortmund ud. 
Vi af Sted i vældig Fart og faar en Plads i Toget 
under Protest fra en Funktionærs Side. Mange Sol
dater er paa \ ej hjem. De kommer ikke saa tom
hændede som jeg. De fleste har »reddet« en hel Del 
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Forraad. Nogle har hver en Sæk Mel med. Vi kører 
igennem Industriegne, hele Vejen Lys ved Lys, næ
sten uafbrudt Banegaardsterræn, men ellers ikke 

meget Liv at øjne. 
I  D o r t m u n d  i n d  i  e n  V e n t e s a l .  B e s l u t t e r  e f t e r  

en Jernbanemands Raad at tage videre til Wanne 
Kl. 11, skønt det er lidt længere mod Vest. Det er 
ikke uden Betænkelighed, at man fjerner sig en 
Tomme fra Maalet, Hjemmet deroppe mod Nordøst, 

Fyrretyve Minutters Kørsel til Wann e. Ingen 

spørger om Billet eller Pas. 

10. December. 

I en lille tætpakket Ventesal tre Timers Vente
tid. En Mand lusker rundt, der viser sig at være en 
af Arbejderraadet udsendt Opdager. Vi faar os 
et Slag Kort, og efter Kl. 12 kan man igen faa lidt 

Forplejning for den nye Dag, Brød og Pølse. 
Lidt over 1 gaar vi op paa den kølige Perron og 

venter tre Kvarter. Spændingen er der igen og gør 
næsten legemlig ondt. Om alt gaar vel, skal der nu 
komme et Tog, som siges at ville føre mig lige til 
Hamborg. Jeg er efter Krig og Revolution og Iso
lering næsten som en Mand fra Sydhavsøerne, der 
intet kender til Jernbanetog og Køreplaner og paa-
lidelige Forbindelser og ser paa Muligheden af virke

lig at naa til Hamborg i Nat som 
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ET MIRAKEL. 

Men der kommer Toget med to gloende Øjne 
foran. Et uhyre Lokomotiv hvæser forbi og et langt 
Tog. Bremserne hviner. En hel, tom Vogn til sidst. 
En Hamborger og jeg søger ind i en tom Kupé uden 
Glas i Yinduet. Snart rasler Hurtigtoget bort fra 
Wanne ud i Natten. 

Nu turde Tiden være inde! 

I flere Uger har jeg gaaet med et rent Sæt Under
tøj i Tornysteren og gemt det som en kostelig Skat. 
Hvis jeg havde skiftet paa Marchen, vilde det nye 
Sæt straks være befængt, og Vaske- og Tørrelejlig-
hed var der ikke. Og saaledes, som jeg var, vilde 
jeg ikke komme hjem. 

Mens et koldt Lufttræk stod ind ad Vindues
hullet, klædte jeg mig af, kastede med en uendelig 
Følelse af Tilfredshed det snavsede Linned ud af 
Vinduet og tog det rene paa. Imens gik et Par Of
ficerer forbi i Gangen for at søge en Kupé, men trak 
sig sky tilbage. D e havde vel kunnet undgaa den 
Slags. 

En Cigaret ryges trods Kulden med en Fornem
melse af fyrsteligt Velvære. Jeg ligger et Øjeblik 
paa Bænken med Tæppe over. Men saa kommer der 
flere ind i Kupeen. 

Hvad gør det, om man sidder lidt umageligt! Her
ligt at fare af Sted gennem Natten. 
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HJULENE HAMRER: HJEM IGEN! 

Hjem igen! Hjem igen! og Hjertet jubler hemmeligt 
af Fryd. Endnu er der ikke lukket op, ikke helt. 
Tænk, du er endnu kun i Vestfalen, om lidt i Han
nover, og der kan komme meget i Vejen! Saa nemt 
gaar det vel ikke at slutte af med et Par Aars Krigs
tjeneste. 8 

Jeg sidder og daser og sover lidt engang imel-
em. Vi nærmer os B r e m e n. Der fortælles, at 

Revolutionen har været hensynsløs i Bremen. Jo 
oget ruller uden videre ind paa den store, tomme 
anegaard. En Officer maa aflevere sit Vaaben. 

Videre igen! 

Vaagner paa ny henad 7 Morgen. Vi nærmer os 
am borg. Drømmen synes at skulle blive Vir 

kelighed. En klippefast Tro har der været hele Ti-
denjaa den gode Afslutning og dog en nagende 

Kl. 9 paa Hamborgs Hovedbanegaard. Farvel 
til mine Rejsefæller, der aftaler at mødes Dagen efter 

i en Kafe. Jeg vasker og netter mig, telegraferer 
hjem og drikker en Kop Kaffe. 

Kl. 10,13 glider jeg med Flensborg-Toget ud af 
Banegaarden. Men det sidste Stykke er det lang
sommeligste. 6i/o Time, fuldt i Kupeen. 

Jeg sidder tavs, i stille Glæde. Timerne gaar. 
Da loget ruller over Ejderbroen 

Du kan, du maa os' skal' 
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IND PAA SLESVIGS JORD, 

vaagner jeg af Sløjhed og Træthed og tænker med 
en Taare i Øjet paa, hvor dejligt det skal være en
gang at hvile i sin Hjemstavns Jord. Noget af det 
værste derude, hvor Jernsplinterne føg, det var Tan
ken om at stedes til Hvile langt fra Skov og Vang 
og Fjord derhjemme, langt fra den Fædrenejord, som 
det havde været Folkets og Mandens Livsopgave at 

værge. 
Men det er kun nogle Øjeblikke. De kendte Sta-

tionsnavne knytter sig til hinanden som Led i en 
Kæde. Jeg ser over Slien til Slesvig Domkirke, jeg 
øjner Hanved Skov mod Nord. Igennem Dalstrøget 
gaar det ind til den gamle By. Mølledammen, Nikolaj 
Kirke, Byens Skrænter — jeg skimter dem, skønt 

Mørket er faldet paa. 
Og Banegaardens Larm i Decemberdagens Mørke. 

En Militærvagt tiltaler mig. Hvad er der nu i Vejen? 
— Kamerad, deine Waffe! 
Sproget lyder mig allerede helt fremmed. Saa 

langt er jeg kommen i Tankerne. 
Han tager mit Sidegevær, og jeg nærmer mig 

Udgangen. En lille Fyr stikker sin Haand i min, en 
Mor er der med glade Øjne. En stor lille Pige 

spørger: 
— Hvem er det endnu, Mor? Er det en Far! 

hvorefter hun tager min anden Haand. 
Vi følges hjem igennem de svagt oplyste Gader. 
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De første Ord falder om, at stærke Kræfter nordfra 
søger at forhindre, at vor By og Sankelmark og 
Isted og Danevirke kommer med hjem til Danmark. 

Vantro slaar jeg det hen! 
I Morgen! Nu maa jeg have Lov til kun at 

være glad! I Dag er jeg naaet hjem fra Krigen. 
Næsten som en Søvngænger gaar jeg op ad Trap

pen. Hvad der har været holdt for Laas og Lukke 
saa længe, har ligesom svært ved at røre sig, ved at 
udfolde sig, ved at sprænge Hylstret. Kan Blodet 

strømme frit endnu? 

Efter Badet, og efter at hele den gamle Paaklæd-
ning er fjernet, er der Tid til at tales ved og lære 
hinanden at kende paa ny. Hvor Stuerne er store 

og Stolene magelige og Dugen hvid! 
Men det kan ikke undgaas, at Kampen om 

Grænsen kaster en Skygge ind over det første Sam
vær — de derhjemme kan ikke lukke for alt det, de 
har at fortælle —, om end Haab og Fortrøstning hos 

den hjemvendte ikke rokkes et Øjeblik. 
Det store Mirakel er jo sket. Alt det onde og 

modbydelige hører Fortiden til. Menneske igen! 

H j e m m e  i g e n !  A a ,  G u d  s k e  L o v !  
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Grænsebogen. 
Redigeret af L. P. Christensen. 

Med »Grænsebogen« efterkommes et fra mange Sider 
og med øget Styrke fremsat Krav. Man har savnet en nem 
og praktisk Haandbog i vort nationale Spørgsmaal, en let 
tilgængelig Kilde, der kunde give Oplysning om alt, hvad 
der knytter sig til Danmarks nye Grænse. 

Som Værkets Redaktør fremhæver i et Forord, bør en
hver dansk Mand og Kvinde erkende sin Pligt og bruge sin 
Ret til at tage Del i Danmarks Grænseværn, og her vil 
»Grænsebogen« være med til at vise Vej. 

Kunstneren Viggo Bang har prydet Bogen med en 
Række smukke Vignetter med historiske Motiver; men des
uden vises paa 24 særlige, fint trykte Sider udmærkede Bil
leder fra alle de danske Virksomheder syd for Grænsen. 

»Grænsebogen«, der kalder paa de bedste Følelser i vort 
Folk, vil blive uundværlig i ethvert dansk Hjem, hvor der 
findes Forstaaelse for Danmarks Grænse og dermed for Dan
marks Fremtid. Pris Kr. 4,— 

Slesvig delt . . . 
Redigeret af L. P. Christensen. 

»Dybbøl-Posten« skriver: Vi vil sige til vore Læsere: 
Køb denne Bog! Den er hidtil det mest monumentale Værk 
fra hin store Tid; den er en Bog, der har Værdi ikke blot i 
Øjeblikket, men ikke mindre i de kommende Tider. Hver 
Slægt, som vokser op i dette Land, bør kende Genforeningens 
Historie. Her er et Stykke af den. Pris Kr. 8,00 



Efteraarsnyheder : 

Vilh. la Cour: I Kamplinien. 
Magister Vilh. la Cour bringer i denne nye Bog for

skellige Taler og Essays, udgivne fem Aar efter Krigens 
Ophør, der alle er historisk konstruerede over det ene Motiv: 
den sidste Grænsedragning. Der begyndes med en Tale, 
Forfatteren holdt ved det nordiske Studentermøde i Finland 
Juli 1914 »Om folkelig Genrejsning«; der fortsættes med Af
handlinger om »Nationens Ret«, Selvbestemmelsesrettens 
Udvikling, Flensborg-Bevægelsen og Kampen om Flensborg, 
og sluttes med et Fremblik under Overskriften »Slesvigere«. 
Forfatterens Navn, der er kendt i vide Kredse, er den bedste 
Garanti for Bogens historiske Værd. Pris Kr. 3,00 

Haabets Mænd, 
ved H. Lausten Thomsen og Nicolai Svendsen. 
Det er 50 Levnedsskildringer af sønderjyske Førere, 

der her nu fremdrages, nogle af de Mænd, hvis Tilværelse 
fik sit dybeste Indhold ved et Haab, som Nutidens danske 
Nordslesvigere, men ikke de, saa opfyldt. Det er Mænd, der 
med Rette bør nævnes med Stolthed, naar der tales om dem, 
som i Udlændighedsaarene usvigeligt holdt fast ved Haabet 
om bedre Tider og Troen paa den Genforeningsdag, der er 
bleven det danske Nordslesvigs store Lykke. Pris Kr. 6,00 

Th. Roust: Christian Flor. 
I denne Bog beskriver Forfatteren den Mand, der har 

sin store Del i Danskhedens Gennembrud i Sønderjylland: 
Christian Flor. Det er en god og fyldig Skildring fra 30-ernes 
og 40-ernes Sønderjylland, skreven i en meget letløbende og 
letlæselig Form, i et smukt, velafglittet Sprog. Th. Roust's 
Bog turde have Betingelser for at blive Folkets Bog om 
Gennembrudstiden. Pris Kr. 4,50 
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