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Dette skrift er en renskrivning af min far Hans H. Møller’s afskrift i 1979 af  min
bedstefar Jens H. Møllers dagbøger, som han har ført under sin deltagelse i krigen
1914 - 1918.   J. H. M. blev født 30-09-1873 og døde 08-01-1960

Renskrivningen er lavet for at gøre dagbogsafskriften lettere læselig og mere
overskuelig. Efter sammenligning med de originale dagbøger, er der lavet nogle
rettelser og tilføjelser, som ikke var med i den oprindelige afskrift. Således at
afskriften er mere direkte og alle bynavne er fremhævet.
De nævnte bynavne i Rusland er genfundet på den af J. H. M.  indtegnede rute på
russiske generalstabskort fra 1915. Bagved i parentes er anført de nuværende
tilsvarende bynavne i Litauen i det omfang,  de kunne findes på et regionalkort over
Litauen fra 1994. Begge kort med målestok 1:300.000.
Generalstabskort med indtegnede ruter i Frankrig og Belgien foreligger ligeledes.
Der er tilføjet fodnoter med supplerende forklaring på visse ord og henvisninger til
postkort motiver på billedsiderne sidst i denne afskrift. I alt foreligger der ca. 235
postkort og foto som J. H. M. har sendt hjem eller modtaget under krigstjenesten.  
Han aftjente sin værnepligt fra 16. oktober 1895 til 16. september 1897.
Ved 1. Infanteri Regiment Nr. 76,  9. Kompagni i Stade. 

Han mødte i Kellinghusen i Holsten den 5. jan. 1915 og blev tildelt :
Reserve Sanitetskompagni No. 60
Reserve Infanteriregiment  No. 266 

80. Division

Den 1. feb. 1915 drog Regimentet til Johannisburg i Østpreussen og overskred den
russiske grænse den 15-02-1915. Herefter følgende steder :

Rusland : 15-02-1915 til 24-12-1916 Orlov : 16-04-1916 - 02-05-1916
På rejse : 24-12-1916 til 29-12-1916
Frankrig : 29-12-1916 til 17-05-1917 Orlov : 19-04-1917 - 09-05-1917
Belgien : 17-05-1917 til 25-06-1917
Frankrig : 25-06-1917 til 15-02-1918 Orlov : 10-08-1917 - 30-08-1917

Orlov : 15-02-1918 - 28-02-1918
Tyskland : 28-02-1918 til 13-04-1918 

De originale dagbøger nr. II, III, IIII og V er i forvaring hos Jens H. Møller.
Dagbog nr. I findes ikke. 

Afskrevet : 1979 af 2004 af
Hans H. Møller, Augustenhof Jørgen H. Møller, Assens



Dagbog nr. I mangler fra den første periode 05-01-1915 til 30-07-1915.

Dagbog nr. II

01-08-1915, søndag : I nat kl. 2½ rykkede vi af sted igen fra byen Wolotkance (Valatkoniai), hvor
vi har hvilet ud i 4 nætter. Gik lige i øst mod solen. Kl. 6½ kaffepause, og så videre igen til vi
indhentede de andre troppedele, så gav der små pauser en gang imellem. Kl. 12 gik vi igennem den
temmelig store stad Krakinov (Krekenava), som omtrent er helt afbrændt, ja nogle hundrede huse
er brændte, et skrækkelig syn. En lille flod løber igennem den. Broen, som førte over til den anden
side, var afbrændt og helt ødelagt. Gik omtrent hele dagen i østlig retning. Gået ca. 40 km i dag.
Ankom til en landsby kl. 6 aften, lagde os i en rugmark for at bivuakere for natten. Smukt og stille
vejr, en kedelig og anstrengende søndag, som så mange andre.

02-08-1915 : Sov godt i teltet til kl. 4 om morgenen, det har frosset meget i nat, teltet var helt stift
af is. Petersen rejst af igen i morgenstunden. Han fik kørt med til Baisagola. Vi lå ved byen
Jodykany (Juodikoniai) i nat, ikke langt fra kirkebyen Remigola (Ramygala), som ligger lidt
sydøst derfor. Kl. 6 morgen marcherede vi af sted igen i sydøstlig retning ind imellem de mange
tropper, som drog samme vej, med en pause af og til i vejgrøften. Kirkebyen Remigola (Ramygala)
passerede vi kl. 8½, og videre frem, holdt rast ved en lille kirkeby kl. 1, og spiste middag, så videre
igen til kl. 4 eftermiddag, gjorde holdt igen i en landsby Holonety og drak kaffe, det er ikke
bestemt, om vi bliver her i nat endnu. Der lå vi så et par timers tid, og så videre igen med små
pauser i vejgrøften af og til, smukt og stille vejr, solen er nu ved at gå ned. Vort bestemmelsessted
skulle jo være byen Rogowo (Raguva) i aften, men det bliver vist sildig. I aften kan man høre
kanontorden igen langt borte. Vi går nu lige i nord, og skal vist træffe sammen med Nordarmeen.
Ankommen til denne by kl. 9 og drog straks i bivuak igen i en rugmark ved siden af en lille kirke,
en tur ligesom dagen før, ca. 35 km. Vi tog kun rugnegene uden videre og lå i dem.

03-08-1915 : Sov godt fra 10 - 5, så gjorde vi os rejsefærdige igen til dagens anstrengelser. I
morgenstunden beordrede vor Ritmester1, at vi kunne aflægge vore tornystre alle sammen på
vognene, en gang før har han gjort det, der forestod nemlig en lige så lang tur i dag som i går. Her
lige ved kirkekapellet står der 3 vindmøller lige ved hinanden i en omkreds af ca. 150 m , et
mærkeligt syn. Afmarcheret kl. 6½  i nordøstlig retning med små pauser igen af og til. Rogowo
(Raguva) er en ikke så lille stad med mange butikker og kønne huse. Kom forbi et meget smukt
grevskab eller kloster, kl. 1 spiste vi middag lige ved banen. Banegården er afbrændt og mange
andre steder, hvor vi drager igennem i dag, har ilden raset slemt. Kl. 2 overskred vi en smalsporet
bane. Videre igen til kl. 5, holdt rast ved en lille landsby og fik endelig kaffe. Det har været en hård
eftermiddag med megen varme og støv. Der er kommen adskillige sårede os i møde fra fronten, på
bøndervogne. Livlig kanontorden i eftermiddag. Mange ildebrande i dag i det fjerne. Kl. 8 blev der
gjort holdt ved en stor gård og ikke langt fra en stor sø på højre hånd, og ikke langt fra en stor kirke.
Her bliver vi vistnok for i nat. Ja, men ligger i alarmtilstand, ingen telte opbygget, hentede os nogle
rugneg lige ved og lagde os til hvile. Livlig kanontorden indtil midnat. Om aftenen oprettedes lige
ved os en telegrafstation. Fik alligevel ro og hvile hele natten, men lidt koldt. Hvor vi ligger nu, og
lå i nat hedder Forwerk Troki. Det smukke kloster eller grevskab vi kom forbi i går hedder
Rogowek (Raguvèlè) 

04-08-1915 : Yndigt vejr igen i dag, gudskelov, kaffe kl. 6 og da blev der en afdeling kommanderet
tilbage for at indrette forbindingsplads. Vi ligger her endnu kl. 1 middag. I formiddags fik vi os godt
badet og rengjort i en lille bæk, som løber forbi os. En herlig fornemmelse. Kl. 2 kom der en meget
stærk tordenregn, så vi måtte få vore telte opbygget i en fart. Det hjalp udmærket. Hen imod aften
kørte Nielsen med postvognen efter post. I dag købte jeg et ur af Gefreiter2 Harder for 9 mark. Kl. 5

1  Ritmester = Kaptajn.
2  Gefreiter = Patruljefører/Underkorporal.
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rykkede vi fra bivuakpladsen en ½ times gang samme vej tilbage, som vi kom i går, til den første
by, hvor vi drog i kvarter for natten. Jeg på vagt i nat. 

05-08-1915 : Gik til ro kl. 9, sov godt til kl. 3, så på vagt. Kl. 5 skulle kompagniet stå færdig for at
slutte sig til Brotrainet, når det kom forbi. Kl. 7½ marcherede vi af igen, samme vej tilbage, som vi
kom dagen forud, til kl. 11, så holdt vi en pause på ca. 3 timer og spiste middag (ærter). Ikke så
kontant i dag. Kl. 7. videre igen til kl. 5½ til forværket til den store by Rogowo (Raguva). Der lå vi
jo i bivuak natten mellem den 2. og 3. Her bliver vi nu i nat. Vi ligger i et kornkammer, jeg og
Andreas. Det har været en anstrengende dag. Gik til ro kl. 8.

06-08-1915 : Var rejsefærdige igen kl. 5½ og fik ordre til at gå 3 km tilbage igen, hvor vi kom fra i
går, til byen Pucilowo og blive liggende her i alarmtilstand. Frem og tilbage, det er jo mærkelige
ordrer, men vi må jo lystre. Vi kan ikke forstå det – denne hærledelse, men det er vistnok sådan en
skinmanøvre, thi der findes adskillige russiske spioner her blandt den russiske befolkning, som så
giver russerne meddelelse. I aften og i nat skal vi stille ikke mindre end 45 mand til vagt, både inde
og ude vagt. Forfærdelig. 

07-08-1915 : Gik til ro kl. 9 og sov til kl. 5½ i morges. Fik altså vor gode nattero, gudskelov. Fik
kaffen i ro, meget varmt i dag. Formiddagen forløb i ro. Hen ved kl. 3 kom der ordre til at holde os
rede, hvad øjeblik det gik løs, alligevel forløb eftermiddagen i ro. På vagt igen i nat.

08-08-1915, søndag : Natten forløb også i ro, og alt rolig endnu. I går aftes kom posten hertil, så
den bliver nok uddelt i dag. Kl. 8 blev posten uddelt, ingen pakker til mig, 2 breve og 3 kort til mig.
Til middag fik vi nye kartofler, ærter og flæsk, en god middag. Kl. 2 fik vi brødpenge udbetalt -
2,76 mark, 3 pfennig pr. dag for 3 måneder, ellers god ro hele dagen. I aften fik jeg meddelelse om,
at en 3 punds pot honning fra søster kunne afhentes på kontoret, den var dog så alligevel kommet
med posten i går aftes. Den er udmærket og kom godt tilpas.

09-08-1915 : Natten rolig. Ingen vagt. Vor morgenkaffe i god ro. Det lader til at blive en regndag.
Kl. 8 kørte vor postvogn bort igen, med og efter post. Torden i dag og regn omtrent hele dagen.
Spiste og sov den meste dag. Ja sikken et levned. Kl. 6 vagtinddeling, på vagt igen i nat, 2. nat fra
11 – 2, og så blev det bekendtgjort, at Knippel skulle have 3 dages arrest, fordi han havde spist sin
køddåse med indhold uden tilladelse. Pludselig kl. 8½ kom der ordre til udrykning kl. 9. Ikke
behagelig i denne mørke og slette føre. Gik så en 20 km længere frem, 5 timer. Ankom til kirkebyen
Traschuny (Tròskünai) kl. 2 i nat, gik så i kvarter og fik lidt udhvilet. 

10-08-1915 : Drak vor morgenkaffe i ro kl. 7. I dag er vejret godt endnu. Fik en god middag i dag.
Vi fik svinekød udleveret og kunne selv koge det. Vi gravede os så nogle nye kartofler op og kogte
os en god suppe. Hen imod middag skiftede vi kvarter og flyttede op til kirken og fik en god stue
anvist. Kl. 4 fik vi sprit udleveret, ½ l pr. mand. Kl. 8 alt roligt endnu, på vagt i nat, da det ikke blev
til noget sidste nat. Meget smukt vejr i aften, ude at bese byen lidt, ikke andet end udplyndrede
jødebutikker, en køn kirke med et højt tårn og et apotek også. 

11-08-1915 : Natten forløb rolig, 3 timer på vagt. Regn hele tiden med torden. I dag var jeg henne
og beså apoteket, hvilket syn, alt hulter til pulter og i stykke slåede sager, hvilken skade for denne
mand. Kirken indvendig, meget værdifulde udsmykninger. Et godt orgel, som hundefører Fischer
spillede meget kønt nogle salmer på, det var et helt højtideligt øjeblik i dette Guds hus. Indvendig
har kirken ikke lidt nogen skade. Ikke mange stole. Lige ved siden af et meget stort firkantet tårn.

12-08-1915 : Natten rolig, kl. 10 traf jeg en, som havde været her med nogle heste, og som så rejste
lige hjem, ham fik jeg den sidste post med. I dag fik vi en god middag, frisk rissuppe og steg. Vi fik
svinekød udleveret igen i dag og kunne så koge selv, 1 pund pr. mand. Hen på eftermiddagen kom
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der en hel flok civilfolk, store og små her til byen, de kom fra fronten, et meget sørgeligt syn. Kl. 7
kom posten og blev fordelt, til mig 3 kort. Ellers forløb dagen i ro.

13-08-1915 : Natten rolig. Ren vask på i dag. Fik vor stue gjort ren i formiddags, for det er snart
ikke, at være til for lopper, det er helt forfærdeligt. I dag fik jeg afsendt 20 mark til børnene for
deres arbejde i høstens tid, samt to pakker til ”Mor”, nr. 14 og 15. Her lige ved byen er der et
brændevinsbrænderi, der fik vi sprit fra to gange, meget stærk ca. 95 %. Kl. 4 kom der pludselig
ordre til udrykning kl. 4½. Gik så ca. 10 km i sydøstlig retning i 2½ time, så ankom vi til et gods og
blev der om natten, lå oven på loftet af en slags beboelseshus. Sov til kl. 6, fik kaffe og sig vasket,
kl. 7 drog vi 1-2 km længere frem til Dobushi (Dabùsiai) tre store gårde, som ligger sammen, og
logerede os i en stor kornlade.

14-08-1915 : Formiddagen forløb i ro. Livlig skydning igen i dag og sidste nat. Lidt før middag
ankom posten, til mig 1 pakke og 1 brev. Til middag fik vi os en rigtig god svinesteg ude i det fri.
Eftermiddagen også rolig. Der ankom adskillige sårede hertil i løbet af dagen. På vagt i nat ved
køkkenet. En stor ildebrand i nat og livlig skydning i et par timer.  

15-08-1915, søndag : Natten rolig for os. Kl. 10 til gudstjeneste i haven. Denne tale var bedre end
de andre, som han har holdt for os, om freden, især den indre og om, hvad denne krig lærer os.
Kogte middag selv igen i dag, 1 pund pr. mand, en rigtig god middag. Vi har en god kok i Struchs. I
aften fra 6 - 8 vagt ved de sårede og pleje og passe dem, og ved ind og udladning når der ankommer
sårede stakler. Flere ildebrande igen i aften ude i det fjerne.

16-08-1915 : Natten er meget rolig. Lønningsappel kl. 10, fik for 2 gange - 10,60 mark. Post kl. 11.
I eftermiddag ankom der en Feldwebel1 fra det 265. R., hårdt såret af shraplelkugler2. Han døde hen
på dagen, stakkel, og blev begravet samme aften i haven der på gården. Jeg var med at bære ham
ind, da han kom kl. 3, da talte han meget friskt, men meget bleg af blodtab, og ca. kl. 5 – 6
udåndede han. Jeg var også med til at sænke ham ned i den kolde jord, hans sidste hvilested i
fremmed jord. Langt fra sine forældre og sin kære brud i Neumünster. Der var han fra og var
købmand. Det er et hård budskab, at tage imod for dem derhjemme.       

17-08-1915 : For os var natten meget rolig. Mange og store ildebrande igen i nat og meget heftig
skydning ved fronten. Hele dagen forløb rolig. I eftermiddag har vi ikke hørt nogen skud, alt så rolig
og fredelig.      

18-08-1915 : Natten meget rolig, sov fra 8 – 5½. Om natten kom der besked om, at fæstningen
Kowno var helt i vor besiddelse nu. Byttet skulle være meget stort, 420 stykker skyts og Gud ved
hvor mange fanger. Hele dagen forløb i ro, på vagt i aften på vognpladsen.

19-08-1915 : Mange ildebrande igen i nat, og skydning også. Kl. 10 brødpenge udbetalt for 10 dage,
30 pfennig. Hen imod middag kom postvognen og blev uddelt, men havde kun lidt med, slet intet til
mig. I eftermiddag skulle alle dem, der var på vagt hen og køre rug ind.

20-08-1915 : Heftig skydning igen i nat. Der ankom endda nogle sårede, en Leutnant med en ½ arm
afflået, og adskillige hårdt sårede. 1 døde i løbet af natten. Jeg havde ro hele natten. Den afdøde, en
ung mand på 19 år, jordfæstede vi kl. 2 ved siden af den anden i haven, han hed H. Østermann og
var frivillig, også fra 5/265. Post i dag, til mig 3 pakker fra min kære Rosa, nr. 37, 38, 39 og brev fra
Hans. Kl. 10 kom der ordre til udrykning i morgen tidlig kl. 5.

1  Feldwebel = Stabssergeant.
2  Shrapnels = Granatkardæsk, granater der er fyldt med små kugler og sprænges inden nedslag.

5



21-08-1915 : Afmarcheret kl. 5 til kirkebyen Troupe (Traupys) ca.12 km. Der gjorde vi så holdt og
fik vor melmad3. Det meste af byen er afbrændt. Jeg var inde i kirken og bese den, men den var
temmelig medtaget af granaterne. Et par indtryk derfra, fik jeg da med.  Kl. 12 middag lå vi rolig
endnu i alarmberedskab lige ved kirken, der lå vi til hen imod aften, så drog vi i kvarter her i byen,
så vi bliver vistnok her i nat. Her i Troupe (Traupys) ankom det længe bestilte feltkøkken4.

22-08-1915, søndag : Fik vor gode ro hele natten, fik godt udhvilet. I nattens løb ankom der
adskillige sårede fra fronten, og nogle af vore vogne er også borte efter de stakler. Lige over middag
rejste 4 på orlov igen, alle fra trainmandskabet. Med dem fik jeg et brev med. Kl. 3 lønningsappel,
5,30 + 30 pfennig i brødpenge - 5,60 mark. Kl. 5½ overværede jeg og mange andre en begravelse af
en ung kvinde, manden var vistnok med i krigen. Præsten og degnen var også tilstede. Mærkelige
ceremonier for katolikkerne. Følget stod så længe indtil graven var jævnet, og så til og sang
uafbrudt. På vejen til kirkegården sang de hele tiden også. Kl. 7 kom posten, til mig brevpost. Det er
den bedste søndag, vi har haft i lang tid. 

23-08-1915 : Natten gik rolig hen. I dag har jeg indbetalt 3,10 mark til afsendelse til lille M. Witte,
og afsendt 3 pakker til min Rosa, nr. 18, 19 og 20. Posten går i morgen. Ellers ingen ting hele
dagen. Kirken er blevet rengjort og indrettet til forbindingsplads. På natte post.

24-08-1915 : Natten rolig. Ikke et skud at høre i disse dage. Slet ingen ting for hele dagen, døset hen
hele tiden. Post igen i dag, kun brevpost, 1 kort til mig. Det kan hurtigt forandre sig. Kl. 6½ kom der
pludselig ordre, at 4 sygevogne3, 36 mand, 4 underofficerer, et par læger og en sanitetsvogn skulle
længere frem ca. 15 km til det store og meget kønne grevskab Wady og kirkebyen Towiany
(Taujènai). Afmarcheret kl. 7½, ankom dertil ca. 10½. Meget godt vejr og kønt måneskin. Vi gik
omtrent lige syd. Fik os rigtig godt indrettet i et lille rum, 3 mand, og sov trygt til kl. 6. Jeg var ikke
så kontant i går, i dag går det lidt bedre. Ildebrande igen helt ude, ellers ingen skydning.

25-08-1915 : Der er ankommen nogle sårede og syge. Jeg var henne og bese grevskabet, det er
utrolig sådan pragt, der har eksisteret, men det er jo meget medtaget nu under indkvarteringen.
Sikke værelser og møbler og alt muligt. Godset hedder Wady. Det hele er rigtigt slotsmæssig
bygget, og hvilke frugthaver. Ejeren er en tysker, hans søn er med på vor side, ved husarerne som
Fændrik. Hele eftermiddagen er der ikke kommet nogen sårede hertil, om vi bliver her i nat er et
spørgsmål. Rigtig, kl. 9 rejste vi samme vej tilbage igen som dagen i forvejen. En underofficerer og
10 mand blev tilbage. Ankom til det gamle kvarter igen kl. 12½.

26-08-1915 : Sov godt i et par timer resten af natten efter denne tur. Ellers forløb formiddagen i ro.
Pludselig kl. 11 kom der ordre til udrykning kl. 12. Gefreiter Harder med sine 12 mand blev tilbage
til sygevagt i kirken. Vi marcherede så ca. 12 km i østlig retning til byen Piktogoli, hvor vi drog i
kvarter for denne nat. I denne by er de fleste civilfolk endnu. Straks blev fanen hejst og
forbindingsplads indrettet. Før midnat ankom der 5 hårdt sårede, gardere de fleste, den ene døde en
kort tid derefter.

27-08-1915 : På vagt igen i nat. Ude vagt, vi skulle stille 40 mand til vagt. Helt utroligt. Hele dagen
forløb meget roligt. Der ankom ikke flere sårede til aften. Den afdøde blev jordfæstet i en frugthave
ved siden af 4 andre kammerater. 

28-08-1915 : I nat fik jeg min gode ro, sov fra 8 – 6, ikke på vagt i nat. I nat døde der igen en af de
sårede stakler. Om middagen kom posten, til mig var der 3 pakker og nogle breve. Om
eftermiddagen kørte vi rug sammen i stakke på marken.. På vagt igen i nat, ude vagt. 

3  Melmad = Medbragt madpakke.
4  Se foto af et feltkøkken.
3  Se farvefoto af sygevogne.
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29-08-1915, søndag : Natten rolig, fint måneskinsvejr. I middags kom Gefreiter Aug. Eifert endelig
bort på lazarettet. Ellers forløb søndagen meget rolig.

30-08-1915 : Natten meget rolig, ikke på vagt. Kl. 10 til lægeundersøgelse. Hele dagen er forløben
meget rolig. Gråvejr med lidt smuskregn. Post i dag, 3 pakker, 1 brev og 1 kort hjemmefra. Hele
dagen har vi kunne høre heftig kanontorden, men meget langt borte. Med et stor kaliber. På vagt
igen i nat og i morgen på vognpladsen.

31-08-1915 : Regnvejr i nat og i dag også. Om eftermiddagen nogenlunde godt vejr. I dag måtte jeg
til doktoren med mit venstre øje. Det viste sig også, at der var betændelse i det og skulle skånes og
bades i en 2% boropløsning. Jeg blev afløst på vagten og skulle holde mig inden døre. Livlig
skydning igen hele dagen langt borte.

01-09-1915 : Natten rolig, sov fra 7 – 7 morgen. Regn i nat, temmelig koldt i dag. Kl. 10
lønningsappel - 5,60 mark, 30 pfennig i brødpenge. I dag er alting rolig igen, ikke noget skud at
høre. Posten kom kl. 4 og blev uddelt, kun brevpost. Regn og torden om eftermiddagen, meget
koldt.

02-09-1915 : Natten rolig. I dag meget koldt, jeg har trukket en skjorte til på i dag. I dag går det
bedre med øjet, gudskelov. Ellers er hele dagen forløben rolig. I dag fik vi marmelade udleveret
igen.

03-09-1915 : Natten meget rolig. I dag er vejret bedre. Ikke noget skud at høre. Enkelte flyvere i
virksomhed, i dag og i går, tyske. Om middagen kom posten igen, til mig 1 pakke fra søster med
honning og 1 kort. Ellers alt roligt hele dagen.        

04-09-1915 : Natten rolig. Smukt vejr i dag. Kl. 3 appel i søndagsdragten. Livlig kanontorden igen i
dag, langt borte. Enkelte sårede og syge ankommer endnu daglig her til samlingsstedet.

05-09-1915, søndag : Det har regnet meget i nat og regner endnu i dag. Vi bor sammen med
præsten her i dette hus, han til venstre og vi til højre. Han blev udvist af Ritmesteren, ellers har de
altid boet sammen og spist sammen ved et bord. Der vil vist komme et efterspil efter denne affære.
Han, præsten har besværet sig over denne behandling. Om middagen kom posten, 5 pakker til mig
og nogle breve. Det regner uafbrudt endnu, hele dagen. Ellers forløb denne søndag meget rolig og
stille. Om aftenen blev der nye støvler og sko fornyet for dem, der trængte til det.

06-09-1915 : Natten rolig med regn igen i dag også. Et rigtigt stygt og vådt vejr hele dagen. To
tomme honningdåser afsendt til søster i dag. I aften blev der kærlighedsgaver uddelt, skjorter,
underbukser, strømper, tobak og cigarer. Jeg fik mig et par strømper, filt, og tobak og cigarer
selvfølgelig.

07-09-1915 : Natten rolig. I dag høj og klar luft. Om middagen post, 1 brev og 1 kort til mig. Om
eftermiddagen regn og slud igen. Stygt vejr.  

08-09-1915 : Natten rolig. Fandens stygt vejr igen i dag. Posten kørte kl. 8 (2 pakker, nr. 25 og 26).
Daglig ankommer der mange syge, ingen sårede. I dag ligger der 12 mand her, en for
blindtarmsbetændelse. I dag går der rygter om, at vi skal herfra i morgen. Vi kom jo også hertil
forrige torsdag, altså 14 dage.

09-09-1915 : Natten forløb rolig. Om aftenen kom der ordre til udrykning kl. 7 om morgenen.
Marcherede af sted kl. 7 over byen Nurbuzisch og Kowarsk (Kavarskas), der løber en lille flod
igennem, en biflod til Swienta (Sventoji). Så til Kurkli (Kurkliai) og lige ud til hoved-chausseen,
som går til Dynaburg/Dwinsk (Daugavpils) Der fik vi mad ved et stort gods. Der blev også nogle
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tilbage og oprettede en forbindingsplads der. Der ankommer mange sårede, det går vistnok
temmelig hårdt til derude. Vi er ikke langt fra fronten. Den lille flod løber også under chausseen.
Der er vore pioner ved at bygge en stor bro, thi den gamle har russerne brændt af på tilbagetoget. Vi
marcherede så videre langs chausseen hele tiden til kl. 8 om aftenen, så kom vi da ind i en lade for
natten, hele kompagniet. Officererne i laden også.

10-09-1915 : Det gav ikke megen ro i nat. En sats blev kommanderet tilbage til  forbindingspladsen
igen. Der er vist meget at bestille der. Kl. 5 marcherede vi af sted i nordøstlig retning langs
hovedlandevejen. Det har frosset hårdt i nat. I disse dage ser vi rigtigt krigens rædsler igen, efter 14
dages hvile. Sikket held med vejret i disse dage. Regn og slud just til den dag, hvor vi skulle af sted.
I går og i dag især smukt vejr. Lå det meste af formiddagen i vejgrøften. I løbet af formiddagen
nåede posten os, og blev fordelt. Til mig var der en lille pakke med æbler fra min Lisbeth, ellers
intet. Om eftermiddagen gik vi heller ikke langt. Kl. 3 ankom vi til kirkebyen Leljuny (Leliuani),
og indrettede en forbindingsplads i kirken. En meget smuk kirke med 2 meget høje tårne eller spir. I
denne by ligger i nat 3 generalstabe, sikken røre, med autoer, fangetransporter og meget andet. På
nattevagt hos Ritmesteren. Meget heftig skydning hen imod aften.

11-09-1915 : Trådte an igen kl. 7 for at marchere kl. 7½ igen ad hovedlandevejen i nordøstlig
retning. Mange sprængte og brændte broer passerede vi i dag. Meget faste og stærke stillinger har
russerne haft her omkring på disse høje med stærke og brede  pigtrådshegn, men har dog måtte gå
tilbage for den svære artilleriild. Gik og lå skiftevis hele formiddagen. Kl. 12 overskred vi den
smalsporede jernbane lige ved byen Myfany, temmelig stor by. Kl. 1 fik vi mad, og der blev noget
post uddelt, som en af sygevognene havde fået med. Vi gik så 1 km længere til udkanten af byen,
der blev så gjort holdt og forbindingsplads indrettet. Der blev vi så til kl. 5, så drak vi kaffe og der
blev søgt kvarter, om vi bliver her i nat, er ikke afgjort endnu. Da vi lå her, kom der en auto med en
såret stabsofficerer. General Bechmann ligger også her. Vi drog i kvarter kl. 5½ ind i et splinternyt
sygehus med apotek, og alle nutidens indretninger, en meget flot og massiv bygning, 4 danskere på
en stue.

12-09-1915, søndag : Gik til ro for natten, men lidt hårdt leje på det hårde gulv, men sov godt
alligevel fra 9 - 5, så drak vi kaffe i ro, og så marcherede vi af sted i samme retning igen, ca. 20 km
til kl. 12, så fik vi mad i en fart, og så videre til venstre ind fra hovedlandevejen, omtrent ved byen
Dawgeli (Daugailiai), for at gøre et flankeangreb, siger de. Meget flotte veje derind over. Meget
bakkefuldt og megen skov, rigtig romantisk. En meget anstrengende søndag, snart ikke tid til at
notere i dagbogen. Gudskelov er vejret så godt. Fra middag til hen ad kl. 5, omtrent ud i en tur, da
blev der gjort holdt og drak kaffe. Vi ligger lige ved et stort gods. Frygtelig torden ude ved fronten.
Om vi bliver her må Gud vide. Rugen og hveden er grøn her de fleste steder. Her ved dette gods lå
vi så og ventede efter nærmere ordre til kl. 10, så måtte vi længere frem, ca. 7 km i dette mørke og
så de meget bakkefulde og dårlige veje. Vi kom også på turen, men ikke så ret langt, så lå der en
sygevogn i den dybe vejgrøft i vandet med alle fire hjul i vejret, og der sad endda et par inde i
vognen, som nær havde druknet. Stjerten knækket også. Så måtte vi gøre holdt lige ved en by for at
bivuakere i det fri. Det var godt, at vejret var så godt, ellers havde det været ubehageligt. Vi lagde os
så til ro kl. 11, og sov også snart ind. En søndag igen, som ikke glemmes så let.

13-09-1915 : Natten rolig, sov til kl. 5, kaffe i ro. Flankeangrebet i går aftes, lykkedes godt, over
1000 fanger. Vi havde meget små tab, gudskelov, efter forholdene. Vi marcherede så af sted igen kl.
7, i samme retning som i går, nordøstlig retning. Samme dårlige veje og bakker også, igennem
kirkebyen Dusjaty (Dusetos), også en køn kirke. En dårlig egn her omkring, mange søer og
kratværk. Gik så til kl. 12, fik mad og en lille pause. Vi er ikke så langt fra fronten nu. Vintersæden
er grøn heromkring alle steder, så der må være bleven sået de første dage i august. Den meste sæd er
ødelagt her, hvor vi drager frem, kun vintersæden er bleven bjerget. En mængde hør dyrkes her i
Rusland. Når den er rusket og sammenbunden i knipper, sættes den sammen med roden opad. I går
gik vort køkken i stykker. Knækket et stel. Kirkebyen Antusowo (Antazavé) kom vi også igennem,
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og lige forbi den fik vi mad. Der lå vi så til kl. 2, så kom der ordre til, at gå tilbage til denne by og
indrette forbindingsplads i kirken. Denne kirke er af lutter træ, men helt køn indvendig. Kl. 5 var
der kun ankommen et par let sårede, men slaget er i fuld gang derude. Russerne har bidt sig godt
fast. Vi fik så ordre til at blive her i nat. Jeg lå i kirken og sov udmærket. På vagt fra 8 - 11 hos
Ritmesteren. Slet ingen skydning hele aftenen, alt så rolig. Russerne har så alligevel måttet gå
tilbage.  

14-09-1915 :  Afmarcheret kl. 7 i samme retning som i går. Lidt fremme bøjede vi igen af til højre i
sydøstlig retning, ind over en meget interessant og romantisk egn. Mange søer, skove og ad
ualmindelig høje bakker, snart for høje, også krogede veje, ligesom en snog omtrent. En meget slem
tur for heste og vogne. Nogle kørte fast, andre knækkede svingler o. s. v.. Et under at der ikke skete
flere uheld end der gjorde. Sådan blev vi ved indtil kl. 3 eftermiddag, så blev der endelig gjort holdt,
og vi fik lidt varm mad. Rissuppe med æbler og sukker, det bedste jeg kan få. En meget interessant
rejse, dersom vi bare ikke var til fods. Da vi gjorde holdt, var vi vistnok over det værste. Der lå vi så
og ventede på ordre, thi længere skulle vi ikke fremad foreløbig. Kl. 7 kom der så ordre til at gå en
3-4 km tilbage til byen Merek, hvor vi så kom i kvarter for natten. På tilbagetoget i mørket skete
der forskellige uheld med vognene. Nogle kørte fast, andre væltede, håndværkervogne. De måtte så
blive liggende, til det blev lyst igen.  

15-09-1915 : God ro hele natten, gudskelov. Stod så op kl. 5 i morges og drak kaffe i ro. Nogen
ordre er der ikke kommen endnu til afmarch kl. 8. Middagen fik vi også i ro. Kl. 2 kom ordren, at
alle skulle til badning i søen lige ved os. Der findes mange og meget store søer her i vid omkreds. Et
meget kønt og romantisk landskab og egn. Hele eftermiddagen forløb også rolig. Et meget smukt og
stille vejr i dag. I dag ankom til kompagniet igen de, som rejste på orlov da vi lå i Troupe  søndag
den 22/8, 24 dage. Ellers alt rolig.

16-09-1915 : Natten rolig, sov fra 8 – 6 morgen. Kl. 6 kom der ordre til afmarch kl. 8½. Vi gik så
samme vej tilbage som vi kom i forgårs over det meget bakkefulde terræn. Nogle væltede også på
denne tur. Kl. 10 holdt vi frokostpause i en eng. Så videre til landsbyen Pokerze, hvor vi fik mad,
og hvor vi vistnok bliver i nat. Ankommen hertil kl. 1. Lejren ligger lige ved landevejen, og ikke
langt fra kirkebyen Antusowu (Antazavé). I aften blev der drejlsjakker uddelt til kompagniet,
mavebælter og nogle våbenfrakker og sokker. Det er tegn på, at vi bliver her endnu en tid lang,
desværre. På vagt i nat ved Ritmesteren, stærk regn. Post i aften, til mig kun breve og kort, ingen
pakker. 

17-09-1915 : Natten forløb rolig, formiddag også. Alt er så rolig i dag, men hver længe. På
tilbageturen i går var det ikke så behageligt for de bageste, og dem som væltede og måtte blive
tilbage. Russerne beskød nemlig den vej meget slemt, som tropperne passerede, granater og
shrapnels slog ned rundt om dem. Fra munitions kolonnen blev 3 mand såret og nogle heste, en
mand døde om aftenen. Et under at ingen af vore blev såret eller skudt. I formiddags fik jeg et par
nye benklæder. Kl. 11 kom ordre til udrykning kl. 2. Vi gik så en times tid hen til kirkebyen
Antusovo (Antazavé), hvor vi blev liggende og ventede på nærmere ordre til kl. 7, så kom der
endelig besked om, at vi kunne blive i denne by for natten. I mellemtiden var omtrent alle vogne
kørt længere frem efter sårede, og hen på aftenen blev der igen nogle udkommanderet til at gå
længere frem til arbejde. I går eftermiddag blev der straks indrettet forbindingsplads i kirken igen.
Gennembruddet, som de havde planlagt til i går eftermiddag og aften, lykkedes vistnok, men det gik
vistnok hårdt til. Mange sårede ankom hertil og en mængde fanger kom her forbi.

18-09-1915 : For mig var natten rolig, ingen vagt og ikke kommanderet til noget. Ro fra 8 – 5
morgen. Kl. 6½ gik det videre, ca. 6 km til byen Duburaize, hvor vi afventede nærmere ordre. Her
begynder de russiske stillinger, som der kæmpedes om i går aftes. Der lå vi så til aften, vi kom ikke
længere frem. Divisionen gik også tilbage, hvor de lå sidste nat. Kl. 5 kunne vi søge ly i laderne for
natten. Det har været et meget stygt og koldt vejr i dag, regn.
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19-09-1915, søndag : Natten rolig for mig, sov fra 7 – 5 morgen. Ellers var alle vore vogne i
virksomhed hele natten. Der har været en mængde sårede i de sidste dage. Vi har ligget rolig hele
dagen her i denne by, i en lade. I dag er det atter søndag, men kedsommelig og lang, og så et meget
koldt og regnfuldt vejr hele dagen. 

20-09-1915 : Natten blev ikke så rolig. På vagt fra 12 - 2 og kl. 4½ skulle vi stå rejseklar igen. Kl. 5
gik det så videre, uden kaffe og uden at få sig vasket, i østlig retning. Kl. 7 blev der gjort kaffepause
ved byen Kukle (Kukliai). I dag er smed Knudsen 45 år gl. Der lå vi så i vejgrøften til kl. ca.12, alt
imens fik vi nogle slemme haglbyger, så gik vi en times tid igen, gjorde holdt ved et gods og spiste
middag, suppe, da var kl. 1½. Så gik det videre igen, stod det meste tid stille, kom så til en stor
vandmølle, hvor vi overnattede oppe på loftet over møllen, hele kompagniet. Vi er nu kun 3 - 4 km
fra byen Nowo Alexandrowsk (Zarasai). Russerne skyder den i brand, det brænder i byen. 

21-09-1915 : Denne nat fik vi vor gode nattero, gudskelov. Alt roligt her endnu kl. 9, ingen tegn til
udrykning. Her i møllen har vi også samlingssted, den hører til et stort gods, som ligger lige ved.
Livlig kanontorden endnu i dag. Lønningsappel kl. 3½, udbetalt 2 lønninger og brødpenge - 11,20
mark. Kl. 5 kom ordren til udrykning kl. 6½ til byen Nowo Alexandrowsk, ca. 6 - 7 km.
ankommen dertil ca. kl. 8 aften.  kom under tag i et slags fængsel, en lille stue til 3 mand på det bare
gulv, et hårdt leje og lidt koldt.

22-09-1915 : Livlig skydning hele natten og i dag også, ikke langt borte. Kl. 7 stod vi rejsefærdige
igen på markedspladsen i Nowo Alexandrowsk og skulle afvente nærmere ordre for dagen. Byen er
lidt større end ………, har 2 – 3 kirker og er helt forladt af befolkningen. Kl. 12 ligger vi her endnu.
Forbindingsplads blev indrettet straks i går aftes. Der er ankommen en mængde sårede hertil, og en
mængde fanger er også ankommen, ca. 500. Hele dagen stod vi der og ventede. Kl. 5 kom der så
ordren, at vi kunne gå i vort gamle kvarter igen, og glade var vi. Vi fik os noget halm besørget og
lidt ild i kakkelovnen, når vi nu bare må få ro i nat. Vi vil håbe det.

23-09-1915 : I nat fik vi rigtig god ro, jeg lå blødt og varmt, og sov til kl. 5½. Drak så kaffe i god ro,
og ingen tegn til udrykning endnu. Nogle fortalte, at russerne havde sendt nogle granater ind i byen
om natten og anrettet forskellig skade, men jeg har slet ingenting hørt, gudskelov. I formiddag har vi
været henne ved forbindingspladsen og fået alle de arme sårede med fuhrparkkolonnen1 da den drog
forbi. O, de stakler, hvor de jamrede, og så køre i vogne uden fjedre. Der har været nogle hundrede i
disse dage her. I formiddags har vi begravet 4 af vor kammerater, som har måttet bukke under af
deres sår, ved kirken. Alt imens var der en frygtelig kanonade ved fronten, så vi kunne snart ikke
høre præstens tale. I løbet af eftermiddagen og aftenen og natten ankom der en uhyre mængde
sårede, at vi havde så store tab kom af, at vort eget artilleri skød på vore egne folk. Er det ikke
forfærdeligt at tænke sig.

24-09-1915 : I går aftes kom posten, kun brevpost. På vagt i nat fra 11 - 2 hos Ritmesteren. Uro hele
natten på grund af de mange sårede. Ingen tegn til udrykning endnu. Divisionen er ellers gået videre
i morgenstunden, så det varer jo nok ikke så længe mere. I gang hele formiddagen med at læsse de
sårede på for at få dem med kolonnen, og henne og grave grav til de døde. Der er død mange i nat.
Kl. 11 kom ordren til længere fremrykning, ca. 5 km til en kirkeby Smelina, hvor vi holdt rast og
fik mad (ærter) og oprettede straks forbindingsplads i kirken, en underofficerer og 12 mand, jeg var
med. En lille køn kirke, men meget slemt medtaget af granater, alt omtrent ødelagt. Det ser
frygteligt ud her i denne lille by. Lidt længere fremme ligger byen Wilkomjesto. En meget flot sø
grænser ind til den. I søen er der mange små øer. Et rigtig naturbillede. Kl. 5 ligger vi her endnu.
Frygtelig kanonade derude hele dagen, nu i et væk hele tiden. Vi lå så i kirken til kl. 6, så kom der
ordre, at kompagniet skulle tilbage til Nowo Alexandrowsk (Zarasai) i kvarter igen, og vi kunne
drage med. Ankommen hertil kl. 7½, men kom ikke i det gamle kvarter igen, for det var belagt af
1  Se farvefoto af Fuhrkolonne.
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andre, men i et andet godt og tæt hus, hvor vi så indrettede os, så godt vi kunne. Varm aftensmad kl.
8.

25-09-1915 : Denne nat fik vi vor gode ro, og slet ikke på vagt og ingen felttjeneste. Sov til kl. 5½
og kaffen i god ro. Ingen tegn til udrykning endnu. Nogle til arbejdstjeneste ved feltlazarettet. Ellers
alt rolig hele eftermiddagen. Ingen post endnu.

26-09-1915, søndag : Natten meget rolig. Meget smukt vejr i dag. Kl. 7 træde an til arbejdstjeneste
ved lazaretterne nr. 26. Nr. 10 ligger også her i byen. Post uddelt kl. 1 og post igen om aftenen, men
ikke noget til mig. Posten er blevet forlagt hertil i dag, feltposten.

27-09-1915 : Natten rolig igen. Vasket i formiddag og fået rent linned på. Ingen tjeneste afsat endnu
til i dag. Ro hele eftermiddagen, regn. Post igen om aftenen, men kun en pakke til Henrik. På vagt i
aften hos Ritmesteren En del er i disse dage afkommanderet til feltlazaretterne, nr. 10 og 26, for at
hjælpe til med de mange sårede, som er ankommen i disse dage. Fik en el-lampe.

28-09-1915 : Kaffen i god ro. Gråvejr igen i dag. En del til arbejdstjeneste på pladsen. Post 2 gange
i dag, ingen pakker endnu, kun breve og kort. Hen imod aften regnvejr, torden. 

29-09-1915 : En god rolig nat igen. Kaffe i ro. Jeg var slet ikke kommanderet til noget i dag. I dag
rejste 4 på orlov igen, Spiecker, Krum, Piblau og Chresten, med auto til Kowno (Kaunas) og så
videre med banen. Slet ingen post til kompagniet i dag. 

30-09-1915 : Natten rolig. Dagen oprandt med meget smukt vejr. Kommanderet hen på feltlazarettet
til arbejdstjeneste, i dag 14 mand på nr. 10, for at gøre en gårdsplads og badeanstalt i stand og meget
andet. Der var vi hele dagen, men bestilte ikke meget. Ingen post endnu i dag, desværre. Kl. 5
lægeundersøgelse. Sådan forløb denne min fødselsdag i det fremmede.

01-10-1915 : Natten rolig, men regn. Kl. 7 til tjeneste igen, vi var henne og gøre et hus rent til
Ritmesteren, han følte sig ikke vel, hvor han var. Kl. 12 lønningsappel, udbetalt 5,60 mark. I dag
post 2 gange, men ikke mange pakker, til mig ingen. Ellers forløb dagen meget rolig.

02-10-1915 : På vagt i nat ved Ritmesteren. Arbejdstjeneste igen., ellers er dagen forløben godt.
Post om aftenen, men kun brevpost, ingen pakker igen, desværre. Sendt nr. 46 til min kære Rosa.

03-10-1915, søndag : Natten rolig igen til kl. 3½, så blev vi udpurret for at hente grønne grene til
alle vognene til beskyttelse for flyverne. En god ½ time så var det klaret, så lagde vi os igen 1 times
tid til kl. 6. Kaffetid. Til gudstjeneste kl. 10, høstprædiken. Stor fest i dag her i byen, da 7 jægere
havde 100 års jubilæum. Stor parade på markedspladsen – fint rengjort. Kl. 1 skulle vi møde ved
feltlazaret nr. 26 til tjeneste, 10 mand. Om eftermiddagen skulle der en arm afsættet på en, jeg
skulle hjælpe derved, men jeg måtte gå ud, det blev sort for øjnene. Han talte til 32. Ellers var han
helt vel efter operationen. En stakkel. Det var også en søndag, ja. For natten fik vi anvist en stor stue
med senge og stråsække i, og hver et dækken. Der sov vi godt til kl. 5 om morgenen.

04-10-1915 : En god rolig nat. Kaffen i ro, drev så lidt omkring om formiddagen. Igen i dag blev en
amputeret, det ene ben blev afsat på en ung mand på nogle og tyve år. En østrigsk underofficer læge
foretog operationen. Kl. 1½ gik vi tilbage til kompagniet igen. Fuld forplejning i den tid vi var her.
Om eftermiddagen kl. 3½ appel med revolver og sidegevær. Post igen i aften, 2 pakker, ingen til
mig uden uret fra P. Bleshøy i Sønderborg.

05-10-1915 : God ro i nat. Til arbejdstjeneste hele formiddagen henne på Sanitets-depotet. Om
middagen post, men slet intet til mig endnu. På vagt i nat fra 2 – 5 ved Ritmesteren.

11



06-10-1915 : Natten rolig. Smuskregn i dag. Hele dagen forløb rolig. Arbejdstjeneste igen.
Post om morgenen og aften, brev nr. 48 og 2 pakker, 1 fra søster og 1 fra Pøl, 4 uger undervejs.

07-10-1915 : Natten rolig. Kl. 8 ud at grave kartofler op til kompagniet, 12 mand ca. 25 tønder,
meget gode. Om eftermiddagen efter hvidkål og roer. I aften kom der pakker til mig, 3 fra den 11/9.

08-10-1915 : Natten rolig. Om formiddagen fri. Mødt igen kl. 1 på nr. 26, 10 mand for 24 timer. Kl.
10 post, men kun brevpost, ingen pakker. Ikke noget videre at bestille, kun nogle ærinder. Der er
ikke så mange sårede fortiden. Om aftenen post igen, men ikke noget til mig. 

09-10-1915 : God ro hele natten fra 8½ - 6 morgen i samme værelse som sidst, en god seng. Ikke
udrettet stort i formiddag. Om eftermiddagen, da vi var kommen hjem ca. kl. 3, kom der en russisk
flyver hen over byen igen og smed nogle bomber ned, som anrettede nogen skade, men kunne have
gjort stor ulykke. Vi havde da kun en såret, Hans Eggers, han havde ca. 12 sår, men vistnok ikke
livsfarlige, han kom på lazarettet. Han var nede ved søen og vande heste, den ene døde på stedet,
den anden et ben af. En anden bombe faldt ned i posthuset, ca. 20 m fra vort kvarter, og ødelagde
omtrent hele huset. Et helt vidunder, at der ingen kom til skade, thi hele personalet var inde i
bygningen, da bomben faldt ned. Blikpladerne var fløjet langt ned ad gaden. Ild opstod der
gudskelov ikke derved. Mange ruder i nabolaget sprang af lufttrykket. Flyveren blev heftig beskudt,
men undslap dog. Om formiddagen var der også en over byen, da faldt der en bombe ned ved
kirken, men anrettede ingen skade. Det er igen en mindedag for os, som vi bør takke Gud for, at vi
slap så godt fra det. Post igen i aften, de gamle pakker begynder da at komme nu.

10-10-1915, søndag : Meget forkølet og værk i lemmerne, til ”revir” kl. 9, og blev undersøgt, men
ingen fare, kun lidt i ro. Gudstjeneste kl. 8½. Post kl. 11, 7 sække pakker, nogle til mig igen. Post
om aftenen igen. Ellers forløb denne søndag meget rolig. 

11-10-1915 : Natten rolig. Alle er i arbejde i dag, nogle ved kartoflerne, andre på nr. 26 o. s. v., jeg i
ro. Post kl. 11, kun brevpost.  Kl. 3 lønningsappel - 5,30 mark udbetalt, ingen brødpenge mere. Det
er frygtelig som kanonerne tordner derude, i går og i dag. Dynaburg (Daugavpils) er nok snart ved
at falde.  

12-10-1915 : Natten rolig. I går aftes måtte der 3 af vore sygevogne til fronten efter sårede.
Arbejdstjeneste igen i dag, de samme steder som i går. Eller forløb dagen rolig. Post om aftenen,
kun brevpost.

13-10-1915 : Natten rolig. Vagten fortalte, at der havde været en zeppeliner at høre i nat efter
Dynaburg (Daugavpils) til. Arbejdstjeneste igen. Jeg fri, syg. Ellers alt rolig. Fjendtlige flyvere
beskudt længere borte. Post om aftenen, ingen pakker. 

14-10-1915 : I går aftes blev der uddelt kærlighedsgaver, pr. mand, 11 cigarer, 15 cigaretter, ost
pølser og marmelade. I morgenstunden blev der nye våbenfrakker forbyttet af dem, der trængte til
en anden. Om aftenen post, men kun en ½ sæk pakker. I dag har jeg haft storvask, uden sæbe. Om
aftenen på nattepost fra 8 - 11.

15-10-1915 : Natten rolig, men frosset meget hårdt. Is på vandet om morgenen. Arbejdstjeneste
igen. Om eftermiddagen ude med sanitetshundene og deres førere til øvelse. 1½ times tid. Post om
aftenen, men ingen pakker til mig endnu, mærkeligt. Spiecker og de andre kom fra orlov til aften.

16-10-1915 : Natten rolig. Arbejdstjeneste igen. Post om aftenen, pakken med tobakken i kom i
aften, fra den 16/8, alene, så de andre 3 fra mine børn er vistnok brændt, desværre.  
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17-10-1919, søndag : Natten rolig. Frosset meget hårdt i nat. Til gudstjeneste kl. 9. Om
eftermiddagen arbejdstjeneste. Post om aftenen, til mig kun 1 avis. På vagt dette døgn i 24 timer.

18-10-1915 : Natten rolig. Ikke nogen skydning. I dag rejste Feldwebel Wulf og Ahlgreen på orlov.
Til mig var der slet ikke noget i aften med posten. Ellers forløb dagen rolig for os. Det er jo en
mindedag i dag, nemlig min og min Rosas bryllupsdag for 15 år siden.

19-10-1915 : Natten rolig. I dag har vi slet ikke noget for, kun vagtkommandoet. Kartoflerne er vi
færdige med. Ellers alt roligt hele dagen. Ingen post.

20-10-1915 : Natten rolig. Forandring i vejret i dag. Kl. 10 post, men ingen pakker. På vagt i aften. 

21-10-1915 : Natten meget rolig. Ikke et skud at høre i det fjerne. Meget koldt i dag, men tøvejr. Kl.
2 lønningsappel - 5,30 mark. På vagt i aften. Ingen pakker.

22-10-1915 : Natten rolig. 20 mand afsendt til arbejdstjeneste. Efter kartofler, kål og roer. I dag
måtte Ritmesteren forandre kvarter igen, han drog hen i det første igen. Ellers forløb dagen rolig.
Slet ingen post i dag. I aften skal vi kun stille 6 mand på vagt. Ingen nattevagt nu, da Ritmesteren er
flyttet her fra igen.

23-10-1915 : Natten rolig. Arbejdstjeneste. Kun lidt post i aften, slet intet til mig. På vagt i nat, 24
timer.

24-10-1915, søndag : I dag rejste Chr. Mathiesen på orlov, 21 dage, han fik mit ur med hjem.
Kirkegang kl. 9. Ellers ro hele dagen. Om aftenen post, men kun et par breve.

25-10-1915 : Arbejdstjeneste igen. Gråvejr i dag. Om eftermiddagen fik vi den første sne. Om
aftenen brød der ild ud i et nabohus, men ved ihærdig arbejde blev den slukket, ellers havde der gået
mange huse i nabolaget, de er jo alle af træ og meget nær sammenbygget. Om aftenen brevpost,
ingen pakker endnu. Øl udleveret, ½ l pr. mand, og rom omtrent hver anden aften. På vagt i nat.

26-10-1915 : Koldt og fugtig vejr i dag. Hele dagen forløb rolig. Om aftenen post, 4 sække pakker,
men ingen til mig.

27-10-1915 : I nat er der falden sne, og sner endnu i dag, så det ser helt vinterligt ud. Ellers er det
meget mildt vejr. Storvask i dag. Om aftenen med posten, til mig 2 pakker fra svigermor. På vagt
igen ved køkkenet.

28-10-1915 : Stille vejr i dag, men vinter. Hele dagen rolig. Med posten var der da 2 pakker til mig,
men af de nyere, ingen af de gamle.

29-10-1915 : En god rolig nat. Fint vejr i dag, vinter, et lille lag sne og solskin. Om aftenen med
posten, 3 pakker, nr. 6, 10 og 15.

30-10-1915 : Natten rolig. Ingen vagt i nat. Hele dagen rolig hos os, livlig skydning forude. Med
posten i aften, ingen pakker, 1 avis.

31-10-1915, søndag : Natten rolig. Til gudstjeneste kl. 9. Til lægeundersøgelse kl. 11. Rigtig snefog
i eftermiddag. På vagt i nat. Med posten brev nr. 52 + lille Hanses.

01-11-1915 : Livlig skydning i nat, artilleri. Snefog hele natten og i dag også. Ellers intet nyt.
Søndag aften var det nær ved et tilbagetog. Lige i mørkningen fløj en flyver hen over byen, ikke
meget højt, og lige over markedspladsen kastede den en melding ned, som lød på ”alt rede”.
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Kommandanturen og andre staber havde deres sager pakkede, dersom russerne skulle have
kommen. I dagens løb stormede de ca. 15 gange, og tog også nogle af vore stillinger. Helt sikre har
vore altså ikke været. Ordren var jo selvfølgelig helt hemmelig, men det siver jo ud alligevel. Vi
havde ingen ordre til noget, og natten forløb rolig. Jeg stod på vagt fra 10 - 12. Hele dagen og natten
ualmindelig artillerifyr.

02-11-1915 : En god rolig nat. Stille vejr i dag med lidt frost. I går eftermiddag lønningsappel kl. 2 -
5,30 mark. Ellers alt rolig til hen ad aften, så kom parolen, at holde os rede til tilbagetog. Det var
vist nærved, at russerne havde brudt igennem. Alt i virvar. Vi gik alligevel til ro kl. 9, men kl. ca. 10
kom Spiecker og kommanderede 4 vogne, 1 læge og 8 mand ud, som skulle frem til Smelina og
hente sårede. Vi kørte så derhen, men der var kun 8 sårede, altså kom kun 2 vogne i brug. Vi kørte
så tilbage med dem til lazarettet nr. 10. Kl. 1 gik vi til ro igen.

03-11-1915 : Stille og gråt vejr i dag. Om eftermiddagen var der nogle vogne efter sårede igen, men
en meget besværlig tur. De kørte af sted kl. 4 og kom i nat kl. 12. Smed om med de sårede i
granathuller og anden uheld. Jeg stod 2 timer på vagt fra 6 - 8, så slap jeg med det. Grunden til at vi
lå i alarmtilstand var vistnok, fordi der var nogle, der var løben over af vore, og som de så var bange
for, at de skulle forråde vore stillinger. På venstre fløj brød de også igennem, og vore måtte tilbage.
Om aftenen med posten kun lidt brevpost.

04-11-1915 : Alt rolig i dag. Stille og gråt vejr. En vogn var borte igen i eftermiddag, kørte fast i en
mose med de sårede, og måtte lade vognen blive stående, de 4 mand, som var med, måtte blive der
hele natten i dette regnvejr. Om morgenen kom de så hjem, drivvåde og tilsølede. De sårede havde
de fået bort med nogle civilvogne. Vognen blev siddende og sidder endnu, thi det er nær ved
fronten, så alt skulle gøres, mens det var mørkt. I aften slet ingen post.

05-11-1915 : En rigtig regnvejrsdag. I nat også. Kl. 3½ blev 10 mand beordret til at hente den
sygevogn, som blev stikkende derude i går nat. En tur på 10 - 12 km, bøjede af til venstre for
Smelina. Så kunne vi ikke finde vognen, og så i dette vejr, regn og mørke, ja det var en tur. Vi holdt
så stille mens nogen orienterede sig. Da vi først fandt den, varede det ikke længe inden vi var på
hjemturen igen. Vi kørte derud på en vogn og havde et spand heste med foruden. Der blev så sat 4
for vognen, så måtte den op, men hvor vi så ud, af ler og skidt, så gik det hjemad, og kl. 8 var vi
hjemme igen. Det gik meget livlig til derude i  fronten i går aftes.  På hjemvejen mødte vi infanteri,
som begav sig til skyttegravene. De arme folk. Da må vi rigtignok takke Gud for vor skæbne og vort
lod. 

06-11-1915 : Vor gode ro i nat efter denne tur. I dag et rigtigt snefog med lidt frost, thi sneen bliver
liggende. Godt at være inden døre hele dagen. Om aftenen udbrød der ild i et gammelt hus lige ved
os. Det og en lade brændte. Ellers intet.

07-11-1915, søndag : Natten rolig. Stærk frost i dag, men ellers skønt og stille vejr. Gudstjeneste kl.
9. Post  uddelt kl. 2, 2½ sække pakker, men ingen til mig. Meget heftig skydning hele dagen. Om
aftenen stjal de min mantel1 og  ……..s tornyster. Meget lav barometerstand i eftermiddag og aften. 

08-11-1915 : Meget stygt vejr i dag, regn og tø. Afkommanderet til arbejde nede ved den ny
indrettede luseanstalt, 13 mand. Om aftenen ingen post. I dag hørte jeg budskab om min ikke
underskrevne orlov, som jeg så længe har glædet mig til. Hvornår vil det nu ske, ja. 

09-11-1915 : I dag er jeg og Jørgen Petersen blevet kommanderet hen til den gamle luseanstalt.
Sammen med Hansen. Fri hver anden dag, så denne plads er just ikke så dårlig, så skal vi da ikke stå
vagt om natten, men kan få vor gode nattero, gudskelov. Meget stygt vejr i eftermiddag. Rigtig
snevejr men tø, så det er slemt føre. Ingen post til mig, denne aften.
1  Mantel = Kappe.

14



10-11-1915 : Natten rolig. I dag er det da tørvejr men gråt vejr, både ude og inde. Ellers forløb
dagen rolig.

11-11-1915 : Kl. 5 nede ved anstalten og tænde ild under kedlen, 7 steder. Kl. 2 lønningsappel -
5,30 mark. Post om aftenen, 3 pakker til mig.

12-11-1915 : En rolig nat, men sov ikke godt. Dagen i ro. Post, 1 kort fra Christine D.

13-11-1915 : Natten rolig. I dag høj klar luft, det har frosset temmelig meget. Det blæser også. Om
aftenen regn igen. I dag har jeg badet mig godt og fået nyt linned på, en herlig fornemmelse.

14-11-1915, søndag : Natten rolig, men regnet, i dag også. Gudstjeneste kl. 9, jeg ikke med. Ellers
alt rolig. Slet ingen skydning hørt i nogle dage. Med posten, en pakke fra fr. Karstensen og 1 pund
smør fra Pøl.

15-11-1915 : Hele dagen er forløben rolig. I dag har vi fået en ny adresse, 77. Reserve Division. I
aften kom Chr. Mathiesen igen fra orlov (21 dage).  

16-11-1915 : Et meget smukt vejr i dag, frost og stille. Ikke et skud at høre, ligesom fred, ja gid.
Ellers skete der ikke noget hele dagen.

17-11-1915, Bededag : I dag livlig skydning igen derude. I dag er det jo Bededag, en helligdag
derhjemme, men hos os er den lige som de andre. Ingen post i aften.

18-11-1915 : En rolig nat. Gråvejr og blæst i dag. I aften ved parolen blev det bekendtgjort, at vi
skulle holde os marchberedt om en 5 - 6 dage, men hvorhen det går, det må Gud vide. Med posten 3
pakker fra min Rosa, fra den 22/10.

19-11-1915 : Stygt vejr i dag, sne og tø. Hele dagen grå, både ude og inde. Ingen post.

20-11-1915 : Stille vejr med lidt frost. Ellers forløb dagen i ro. Om aftenen ingen post til mig.

21-11-1915, søndag : Ingen gudstjeneste i dag. Kl. 1½ lønningsappel - 5,30 mark. Gråvejr, tø. Post,
brev fra min Rosa, nr. 45 og brev fra Johan Da.

22-11-1915 : Hele dagen forløb rolig, kun allehånde rygter om, hvor vi skulle hen. 2 kort med
posten.

23-11-1915 : I dag høj og klar luft med frost. Kl. 1½ pokker påsat igen. Faldt bort. Om aftenen
snefog og storm. Ingen post til mig.

24-11-1915 : I dag et rigtig vintervejr med sne. Den sidste nat ved luseanstalten, og den sidste nat i
Nowo Alexandrowsk (Zarasai). 9 uger og 1 dag. Træde an i morgen tidlig kl. 6½.

25-11-1915 : Kl. 7 afmarcheret herfra vort gode gamle kvarter, i nordlig retning, en meget farlig tur,
meget slette veje og bakkefuldt. Hestene styrtede, og megen uheld med vognene.
Håndværkervognen kom næsten ikke ud af byen før den knækkede et stel. Ikke halvdelen var samlet
om aftenen, da vi ankom til byen Wadmanzy. Vejlængden var ikke så lang, kun ca. 25 km, men tog
megen tid. Middag (ærter), fik vi først om aftenen. Vi kom så under tag i et hus, men lidt koldt, vi lå
endda oven på noget hestegødning. Koldt og snefog hele dagen. Meget trætte lagde vi os så til hvile
og sov nogenlunde til kl. 6 i morges.
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26-11-1915 : Kl. 8 gik det videre, dårlige veje endnu som i går, en skrækkelig tur, endda kun en tur
på ca. 7 km, men vi kom ikke til bestemmelsesstedet før end kl. 2. Vi for jo selvfølgelig vild igen
ved højlys dag. Vi skulle løse et andet sanitetskompagni af. En meget dårlig lille by Putrisch. Her
er indrettet forbindingsplads, der ligger endda nogle sårede her, og en lille kirkegård, der hviler ca.
300 mand. Det var så i denne by, hvor russerne brød igennem i oktober måned. Jeg kom i en stue
med ovn i for natten. Mange sov ellers i understandene1, dem er der endda nogle af. I dem er der
også ovne. Vi sov temmelig, men frøs lidt. 

27-11-1915 : I dag høj og klar luft, men det fryser meget hårdt. I dag har der været nogle tilbage og
hjulpet nogle vogne på benene igen. Om aftenen var der et par vogne efter sårede, de arme stakler i
denne bidende kulde. På vagt i nat ved vognparken. Det gik endda temmelig godt, thi vi gjorde ild i
en understand, og der varmede vi os så, det gjorde godt Hen imod aften fik vi ordre, at jeg og Jes
Jacobsen skulle flytte hen til køkkenpersonalet. Et meget godt bytte, der falder altid lidt af til os.

28-11-1915, søndag : Meget hård frost, men stille. Livlig skydning derude, både i går, i nat og i
dag. I går ankom de sidste vogne hertil, så nu er vi samlet alle igen. Hen imod aften snefog igen.

29-11-1915 : En god nat, frøs ikke. Arbejdstjeneste igen i dag. I går også. Gjorde vejen i stand,
divisionsbefaling, med hakker og spader. Snefog om formiddagen og meget koldt, om
eftermiddagen lidt bedre vejr. Om aftenen 1 sæk pakker, men ingen til mig.

30-11-1915 : I dag smukt vejr, men stærk frost 25°. Kl. 7 blev der ca. 20 mand og 4 vogne
kommanderet længere frem for der at oprette en forbindingsplads. I dag skal jeg gøre træ i stykker
til brændsel. Kl. 1½ til lægeundersøgelse. I morges måtte Witte melde sig syg, men det er jo nok
endnu fra Nowo Alexandrowsk, men nu er det nok blevet slemt. Witte er endda gift og har flere
børn og er 45 år. Post igen om aftenen, men intet til mig.

01-12-1915 : På vagt i nat ved køkkenet. Høj og klar luft igen i dag, men stærk frost. Vi har
rigtignok gjort et godt bytte med kvarter. Så godt har vi ikke levet før. Steg, grønsager, frikadeller
bøf o. m. a. Sådan kan vi holde længe, men hvor længe? I formiddag kom der 5 mand hertil fra
sanitets kompagni nr. 4, de kom fra orlov, og fik ordre til at slutte sig til vort kompagni indtil deres
ankom. De skulle så løse os af, måske i løbet af en 4 - 5 dage. Det skulle komme fra omegnen af
Wilna (Vilnius). Så skal vi jo vistnok videre, men hvorhen? Måske sydligere. Kl. 11 lønningsappel
- 5,30 mark. Kl. 1½ til indsprøjtning på venstre bryst for tyfus. Om aftenen 1 pund smør fra Pøl.

02-12-1915 : I dag rejste der 8 mand på orlov. I dag er det ikke så koldt, stille, men gråvejr. Ellers
forløb dagen rolig. Om aftenen fik vi udleveret kærlighedsgaver, et stykke pølse, et stk. ost og så
smør.  2 sække pakker, men intet til mig.

03-12-1915 : God ro denne nat, heller ingen vagt. Kl. 10 afmarcherede vi herfra til en lille by
Kikuiski, ca. 4 km. Ankommen dertil godt middag. Kom under tag i en meget dårlig hytte, hvor
manden sad med en flok børn alene, konen var blevet dræbt af et eller andet projektil. Ja det er
sørgeligt, men sandt. Vi lå da varmt og tørt, det var hovedsagen.

04-12-1915 : Afmarcheret kl. 8 fra Kikuiski efter Nowo Alezandrowsk (Zarasai) til, temmelig god
vej, men glat. Da vi kom til N. A. måtte vi ikke drage der igennem, thi russerne beskød den. Dagen i
forvejen blev der dræbt 6 jægere og 10 sårede af en granat. Så bøjede vi til højre og ind over bakker
og dale rundt om søerne, en meget besværlig tur, smal og stærk hullet. Da mørket faldt på, måtte vi
søge ly i nogle udflyttergårde. Jeg kom på vagt ikke langt fra vandmøllen, hvor vi lå natten 21/9.
Der kom vi også igennem på udturen. Dette kvarter var heller ikke af de bedste, men bedre end
intet. 

1  Understand = Underjordisk beskyttelsesrum.
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05-12-1915, søndag : Afmarcheret kl. 8 herfra ud til hovedlandevejen, og så over markerne for at
komme ud til en anden landevej, som vi så skulle følge for at komme til en banegård. Igennem den
temmelig store by Soloki (Salakas), hvor vi holdt rast kl. 1 og fik mad. Der talte jeg med Jensen fra
Oksbøl. Efter et par timers ophold gik det videre igen kl. 3 til kl. 6½. Ankom til en landsby, hvor vi
kom under tag igen for natten. Ikke stort bedre end de andre nætter, meget trætte og udmattede efter
denne tur, ca. 40 km. Også en søndag som ikke glemmes så let.

06-12-1915 : Fik godt udhvilet og vor gode ro. Kaffen i ro og alt rolig endnu i formiddag, om
eftermiddagen også. Vi blev ikke forladet med toget endnu i dag, de havde vist ikke vogne nok. Min
venstre fod er ikke god i dag, støvlen kan jeg ikke så godt tåle på, så det er godt, at vi kan ligge rolig
endnu i dag. Vi gik så til ro og sov godt til kl. 7 om morgenen. 2. nat i dette kvarter.

07-12-1915 : Alt rolig endnu om formiddagen, men i løbet af eftermiddagen vil det vist gå videre.
Der hvor vi har ligget disse to nætter, er et stort gods med en hel lille by omkring, og kaldes
Forværk Dukschty. Kl. 10 om formiddagen marcherede vi af til banegården i Dukschty (Dúkstas,
en lille times gang. Blev forladet og dampede af sted kl. 3 eftermiddag, sydpå over Swenzjanv
(Svencioneliai) og over floden Wilia (Neris), som var sprængt af russerne, men atter i stand. Så
videre til Wilejka, så bøjede vi af til venstre og så til stationen Soly (Soly), der steg vi ud, da var kl.
5. Den hele dag fik vi kun lidt varm kaffe om morgenen, ellers intet varmt hele dagen. Vi sad godt i
toget, sov også lidt, men det var koldt i vognen.

08-12-1915 : Kl. 7 om morgenen fik vi varm middagsmad i en skov, ikke langt fra banegården. Så
marcherede vi videre på en meget god landevej, men meget glat, en tur på ca.17 km. Igennem
kirkebyen Shuprany (Zuprany) til en temmelig stor by Oschmjana (Osmjany), hvor vi drog i
kvarter kl. 3 om eftermiddagen. Der ser vi Hans og Blunck, de er kommen fra orlov, og vort
stabsmandskab 1 underofficer og 24 mand.

09-12-1915 : Sov godt i nat i en stor retsbygning. Det har regnet meget i nat og er tøvejr endnu i
dag. Om aftenen rigtig snefog, et meget stygt vejr. Jeg fandt god ro hele dagen, ingen ting
kommanderet ud til. Om aftenen blev det nye mandskab indlemmet i korporalsstaben. Vi fik 2
Gefreitere, Hermann Beinke og Carl Rübrius Ingen post endnu i aften, 14 dage siden.

10-12-1915 : I dag er vejret bedre, frost og tørvejr. Hele dagen forløb rolig. Byen har vist omtrent 8-
9.000 indbyggere. Den ene jødebutik ved den anden, omtrent alt kan man få at købe, men i dyre
domme. Den meste civilbefolkning er endnu i byen. Mange kønne huse, et par kirker og mange
offentlige bygninger. Militær kaserner findes der også. Ingen post endnu i aften. 

11-12-1915 : På vagt i nat ved vognparken. I dag er det snefog igen med lidt frost, men stille. Kl. 1
lønningsappel - 5,30 mark.

12-12-1915, søndag : Sov godt i nat fra 7 – 6 morgen. Det har regnet i nat, men kønt vejr i dag med
høj luft. Kl. 10½ til indsprøjtning igen på venstre bryst, 8. gang. Ellers havde vi en god og rolig
søndag. Om aftenen kom der pakke fra M. W., som var sendt til min fødselsdag, 4 måneder
undervejs. 

13-12-1915 : Et stygt vejr i dag, regn og sne. Til arbejdstjeneste, savet træ i stykker. Om aftenen
megen brevpost, ingen pakker.

14-12-1915 : Hele dagen forløb rolig. Kl. 10 formiddag til undersøgelse hos lægen. Dem der var
meget plaget med lus skulle afluses. Med posten, brevpost, ingen pakker endnu.

15-12-1915 : På nattevagt. Kl. 7 træde an, hele kompagniet i mantel, og omsnallet. Kl. 10 igen til
appel for Generalen. Post igen om aftenen, 1 pakke fra søster, sendt 11/11-15.
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16-12-1915 : Et meget smukt vejr i dag, men frost. Jeg var til badning i dag henne i badehuset, og
lidt afluset. Kl. 2 appel med pistol og sidegevær, ellers intet. Om aftenen med posten, 2 pakker fra
min Rosa, sendt 15/11

17-12-1915 : Fra kl. 8 - 10 kvarterrengøring. Kl. 11 appel med begge møtse1. I dag er det gråvejr og
ligesom tø. Om aftenen var der slet ingen post.

18-12-1915 : Tøvejr i dag. Henne ved divisionen og save brænde i dag , jeg og 9 andre. Post om
aftenen, en hel del brevpost. Ingen pakker til mig endnu. 

19-12-1915, søndag: Et meget mildt og stille vejr i dag. Kl. 11 til indsprøjtning igen på højre bryst.
Kl. 2 appel med brødpung, feltflaske og bæger. Om aftenen brevpost, ingen pakker til mig. I aften
kom Juhl fra orlov.

20-12-1915 : På vagt i dag ved vognparken. Ellers forløb dagen rolig. En pakke fra Dominicussens i
Pøl, indeholdt sild og lidt chokolade og et kort. 

21-12-1915 : Meget smukt i dag, men stærk frost. Ved divisionen og save brænde. Kl. 10
lønningsappel - 5,30 mark og til lægeundersøgelse. Med posten 7 pakker, fra hjemmet, 1 med pærer
i fra min Hans, de var rådne.

22-12-1915 : Lidt sne i nat, i dag også, gråvejr. Fra 10 - 11 fodtjeneste, om eftermiddagen
revolverinstruktion. Om aftenen ingen post til mig. Meget hård vinter i dag og i aften. 

23-12-1915 : Lillejuleaften i Rusland. Snevejr og frost igen i dag. Om aftenen julegaver udleveret,
tobak, 6 cigarer, 6 cigaretter, kiks, marcipan, bom, chokolade, nødder og valnødder og en flaske
punch ekstrakt til 6 mand. Med posten var der 3 pakker, leverpølse, cigaretter og honning.

24-12-1915, juleaftensdag : Om formiddagen efter træ henne i en naboby, kom hjem igen til
middag, en meget kold tur. Snefog og meget stærk frost. Om eftermiddagen blev vagtstuen pyntet
med grangrene på væggene og nogle sprog lavet i granen af vat-klatter : Glædelig Jul, Vor Gud han
er så fast en Borg, Ære være Gud og Fred på Jorden. Desværre er der ikke megen fred denne
juleaften. Et stort juletræ stod midt i salen, pyntet med lys og vat-klatter. Kl. 7½ var hele
kompagniet samlet, og så kom Ritmesteren med hele sin stab samt lægerne. Holdt en køn lille tale
til os, efter det at han er ungkarl og ikke ved hvad det er at være skilt fra sine kære sådan en aften.
Så sang sangforeningen 3 salmer, og så gik enhver tilbage til sin stue for at fejre aftenen, hver på sin
vis. Da klokken var 8 drog jeg på vagt hos Ritmesteren, 8 - 10 og 4 - 5. Denne hellige aften, Alene
med Gud, og jeg kunne rigtig lade tankerne flyve hjem til mit kære hjem, hvor mine kære nu sad og
talte om mig, som de manglede. Der randt mangen en tåre ned ad min kind denne aften og nat og
der gled mangen en tanke igennem mit hoved denne aften, og så i sådan et vejr, et forrygende
snefog. Kl. 10 gik jeg tilbage til mit varme kvarter og lagde mig til hvile resten af natten, på min
stråsæk. Det var denne juleaften, som vi måtte fejre i Rusland. Om aftenen fik vi også 2 flasker øl,
røgede pølser og flæsk, lidt rom, 4 cigarer og cigaretter.

25-12-1915, juledag : Rigtig snefog endnu i dag. Kl. 9 til gudstjeneste, jeg ikke med, da jeg var på
vagt juleaften. Ellers forløb denne juledag meget rolig. Vi holdt os indendørs hele dagen, da det
udenfor var et forrygende vejr. Om aftenen lidt brevpost, ingen pakker. Gik til ro kl. 9.

26-12-1915, 2. juledag : Natten forløb meget rolig. I dag er det et meget mildt vejr, stille og
ligefrem tø. Slet ingen tjeneste igen i dag. Om aftenen modtog hver en pakke fra Hamborg

1  Møtse = Huer
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indeholdende skønne Geschenke som, 5 cigarer, cigaretter, chokolade, bom, 1 lommedug, papir og
kort, sild og kager, læsestof, julelys og andre småting. Post igen om aftenen.

27-12-1915 : Natten lidt urolig, thi der var adskillige, som var beruset. Snefog igen i dag, men ikke
så koldt. I eftermiddag var jeg henne og bade igen og fik rent linned på. Med posten, pakker fra min
Hans og Lisbeth samt bedstefar.

28-12-1915 : Meget smukt vejr i dag, men frost igen. Fra kl. 10 - 11 undervisning i forhold overfor
foresatte. Kl. 2½ appel med lange støvler. Med posten et brev fra P. Grau.

29-12-1915 : Vinter igen i dag, men stille. Kl. 10 appel med snøresko. Kl. 12½ til oplæsning hos
Ritmesteren. Kl. 3 til appel med begge kasketter. Om aftenen brevpost.

30-12-1915 : Gråvejr, efter træ i formiddags i skoven, fældet birketræ til brænde og kørt 4 læs hjem.
Med posten om aftenen, intet til mig. På natte post hos Oberstatsarzt. 

31-12-1915 : Ingen tjeneste. Kl. 6 til gudstjeneste. Da vi så kom tilbage igen, fik vi pølser, som vi
fik udleveret og brød, og så en romsnaps til. Det var vor ”nadver”. Kl. 9½ gik vi til ro. Alle vi
danskere havde siddet et par timer og drøftede de hjemlige forhold og andre forhold. Men det gav
megen lidt ro denne nat. Syngen, sjov og dans, drikkelse ikke at forglemme, hele natten. Sådan en
nytårsaften og nat har jeg aldrig oplevet før, men gudskelov intet alvorligt skænderi eller slagsmål.
Alt i Spas, men sikken latter og sjov til hen ad kl. 4.

01-01-1916, nytårsdag : Morgenen oprandt med frost og sne. Kl. 7 lønningsappel - 5,30 mark.
Ellers intet hele dagen. Med posten intet til mig.

02-01-1916, søndag : Denne nat fik vi vor gode ro. Ingen tjeneste endnu i dag. Så vi har det meget
godt nu for tiden. Om aftenen kl. 6 bezirksvagte1 kommanderet, ca. 60 mand foruden vor egen vagt,
så hele kompagniet er nu på vagt. Alle er i virksomhed. 

03-01-1916 : Kl. 8 inddelt i de forskellige bezirker og øvet lidt vagttjeneste. Kl. 12½ drog vi hen til
vor vagt. Jeg fik post på broen ved vandmøllen, et meget befærdet sted, med at revidere alle pas og
beviser hos civilbefolkningen. Der patruljerede en dobbeltpost frem og tilbage på broen 2 timer ad
gangen. Megen sjov med de mange pigebørn, når vi holdt dem an. Tøvejr i dag, ikke koldt og
temmelig stille. Vi har et meget godt vagtlokale, tæt og godt varmt.

04-01-1916 : Tø endnu dag, meget glat føre. Kl. 1½ drog vi tilbage til vort kvarter igen. Ro denne
eftermiddag. En mindedag i dag, 1 år siden jeg drog hjemme fra og ud i det uvisse. Ingen vidste,
hvor det gik hen, men Gud har været med os og holdt sin beskyttende hånd over os. Godt har vi haft
det mod mange andre, thi vi må være tilfreds med vort lod. Brevpost i aften.

05-01-1916 : 1 år siden vi meldte os i Flensborg. Arbejdstjeneste i dag. Tø med sne og regn om
aftenen. Mindedag derhjemme igen i dag, min lille Jenses fødselsdag, 6 år.

06-01-1916 : Tø endnu i dag. Arbejdstjeneste og om middagen på vagt igen på broen, hvor
chausseen går til Soly (Soly.

07-01-1916 : Stygt vejr i dag.. Kl. 4 drog de 4 mand, som sad her i arresten, med auto til Wilna
(Vilnius), til videre behandling. Post, 2 pakker fra min Rosa.

08-01-1916 : En god rolig nat. Et stygt vejr igen i dag, tø og sne. På arbejdstjeneste ved divisionen.
I denne tid rejser der hver dag 2 mand på orlov. I aften på vagt ved vognparken. Ingen post til mig.
1  Bezirk = Område/Distrikt.
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09-01-1916, søndag : Tidlig i morgenstunden var hele kompagniet ude at drive hele
civilbefolkningen sammen på en plads, der skulle nemlig findes adskillige spioner i byen, men det
gav vist ingen resultat. Frost og snevejr i dag. Med posten, brevpost og en pakke fra Hamborg til jul.

10-01-1916 : Om formiddagen strøet sand på det glatte føre rundt om. Om eftermiddagen til
hundeøvelse. Et forrygende snefog i eftermiddag. 1 mark udbetalt for jernbanerejsen her til Soly
station. 

11-01-1916 : På bezirksvagt igen i dag. Snefog og meget koldt. Ingen post til mig denne aften.

12-01-1916 : Snefog endnu i dag, ellers intet hele eftermiddagen. Vor lønning udbetalt om aftenen -
5,30 mark.

13-01-1916 : Smukt vejr i dag med frost. Arbejdstjeneste. Trainfolkene havde skiveskydning med
model 71, afstand 200 meter. Vi passede på, at civilbefolkningen ikke kom inden for skudvidde.

14-01-1916 : Snefog igen i dag. I dag er jeg fri. Stuetjeneste. Om eftermiddagen undervisning.

15-01-1916 : I dag stille og ikke så koldt vejr. Stuerengøring. Om eftermiddagen til skovs efter træ
igen.

16-01-1916, søndag : Et stygt vejr i nat, rigtig snefog, ikke stort bedre endnu i dag. Ingen tjeneste.
En god rolig søndag. I dag har jeg købt mig en dåse leverpostej - 2 mark.

17-01-1916 : Smukt vejr i dag, men koldt. Arbejdstjeneste og til lægeundersøgelse. Ingen post i
aften til mig.

18-01-1916 : Godt vejr endnu i dag. Til skivearbejde. Om eftermiddagen undervisning af lægerne.
Med posten intet til mig.

19-01-1916 : Høj og klar luft, men stærk frost. Arbejdstjeneste. Ved divisionen og save træ og
skrælle kartofler1. Ingen post til mig endnu i aften.

20-01-1916 : Gråvejr og tø. Arbejdstjeneste.

21-01-1916 : Ekserceren og kl. 3 lønningsappel - 5,30 mark. 

22-01-1916 : På vagt i nat til i aften, Ellers arbejdstjeneste. Stygt vejr i dag, tø og snevejr. Om
middagen kom der 40 mand, ersatzmandskab fra Rendsborg. Der var J. Stoop i blandt og 4
danskere, 2 fra Als, M. Christensen, Brandsbøl og en Andersen fra Kajnæs. Den sidste kom i vort
korporalskab.

23-01-1916, søndag : Ingen tjeneste i dag. Snefog igen i dag, men tøvejr. I dag har der været bryllup
her i byen, en skomager med 1½ ben.

24-01-1916 : Frost i dag, ellers godt vejr. Undervisning fra 10 - 11. Om eftermiddagen kl. 2 til appel
i hele dragten. Jeg til hundeøvelse.

25-01-1916 : Lidt mild frost i dag. En ½ times ekserceren om eftermiddagen. Kl. 2½ appel med
mantel. Også en god dag. Om eftermiddagen var der 4 sække post, men intet til mig.

1  Se foto med kartoffelskrælning.
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26-01-1916 : Arbejdstjeneste på markedspladsen og i kirken, pyntet og gjort i stand til i morgen til
den gamles fødselsdag. Smuskregn hele dagen.

27-01-1916 : Lidt arbejdstjeneste straks om morgenen. Strøet sand på markedspladsen o. s. v. Kl. 11
til gudstjeneste. Om eftermiddagen fik hver mand 1,30 mark udbetalt i anledning af Kajserens
fødselsdag. Ellers forløb dagen temmelig rolig. Jeg var slet ikke ude. 

28-01-1916 : Meget kønt vejr i dag, frost igen. Arbejdstjeneste igen i dag. Med posten nr. 65 fra
min Rosa.

29-01-1916 : Arbejdstjeneste ved divisionen og save træ.

30-01-1916, søndag : En god og rolig søndag. Fri hele dagen. Kl. 11 stuerevision, ellers ingen ting.
Jes, Iver og jeg har nu begyndt at spille ludo i vor fritid og til adspredelse. Eftermiddagen forløb
også rolig.

31-01-1916 : ¾ times ekserceren. Kl. 3 appel med jernbestanddele. 

01-02-1916 : ¾ times undervisning. Kl. 2½ lønningsappel - 5,30 mark. Om aftenen en pakke fra fr.
Karstensen.

02-02-1916 : ¾ times ekserceren. Kl. 3 besøg af generallægen nede på pladsen. Mild vinter her i
dag. 

03-02-1916 : Arbejdstjeneste, ellers intet. 

04-02-1916 : Arbejdstjeneste. Kl. 2 lægeundersøgelse.

05-02-1916 : Arbejdstjeneste, til skovs efter granstænger til hestebåse, 5 vogne og 15 mand.

06-02-1916, søndag : Stuerevision kl. 10½. Ellers fri hele dagen. Gråvejr i dag, ikke megen frost.
Om aftenen på vagt. 

07-02-1916 : Arbejdstjeneste.

08-02-1916 : Arbejdstjeneste. Jeg var henne ved tandlægen og fik 2 stumper udtrukket, for så at få
et par nye hjørnetænder isat i den gamle gavl. 

09-02-1916 : Arbejdstjeneste.

10-02-1916 : Snefog i dag. Arbejdstjeneste igen. Om aftenen var jeg henne efter mine tænder igen. 

11-02-1916 : I dag stillede vi igen 65 mand ved bezirksvagten. Snefog igen i dag. Kl. 3
lønningsappel - 5,30 mark. Om aftenen 3 pakker fra min Rosa fra d. 1/2.

12-02-1916 : Stillet udevagt igen. Jeg på natte post ved vognparken.

13-02-1916, søndag : Gudstjeneste kl. 10, eller intet. 

14-02-1916 : Arbejdstjeneste. Ca. 30 mand afkommanderet til lazaretter nærmere fronten, og nogle
ved træ arbejde og lave sengesteder.    
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15-02-1916 : På bezirksvagt igen. Et forrygende snefog i dag, uha. Om natten ikke megen ro for
tandbylden. 

16-02-1916 : Stillet samme vagt igen i dag, alle mand. I dag er det et meget kønt vejr. Fryser stærkt
i aften. Gik til ro kl. 8, men det gav ikke nogen tryg søvn denne nat, for hen ved kl. 12 kom parolen,
at i morgen middag kl. 12, skulle vi stå marchberedt til udrykning. Men hvorhen, ja.

17-02-1916 : Stod op som sædvanlig og pakkede vore sager sammen. Hen på formiddagen kom så
ordren, at vi skulle først af sted i morgen tidlig kl. 5½. Vi drev så rundt, som vi bedst kunne, denne
sidste eftermiddag i Oschmjana (Osmjany). Jeg købte så en dug og afsendte endnu i aften til min
Rosa. Lejligheden her var så god, Gud ved hvorledes den bliver. Vi gik så lidt tidlig til ro i aften, så
fik vi ingen ”skærvinsel”. Vi har endda fået nogle her i denne by, alle vi gamle kammerater. I
eftermiddag var jeg henne og fik mig godt badet og afluset.

18-02-1916 : Kl. 5¾ afmarcheret. Et rigtig snefog til middag og temmelig sne at vade igennem.
Igennem Shuprany (Zuprany), efter Soly til en lille by Bojary, hvor vi ankom kl. 2, meget trætte
og udmattede alle sammen. Jeg måtte op at køre et langt stykke. Vi lå 20 soldater og 6 - 7 civile i en
lille stue om natten. Men vi lå da varmt og lå i lidt halm. (30 km.)

19-02-1916 : Kl. 8 afmarcheret herfra i omtrent nordlig retning til byen Podroaranzy
(Podvorancy), hvor vi drog i kvarter kl. 2 eftermiddag, trætte alle sammen. Jeg kørte med Jes
omtrent hele vejen. Kom under tag i en sådan stue, som i går aftes, med flere mænd endnu. (14 km.)

20-02-1916, søndag : Afmarcheret herfra kl. 9½, ca. 16 km, til byen Jodewo, hvor vi ankom kl. 1.
Kom igennem Michalischki (Mihaliski) En lille by, samme slags kvarter som de andre dage.

21-02-1916 : Sovet godt i nat efter anstrengelserne. Ro hele dagen, kun lønningsappel kl. 2½ - 5,30
mark.

22-02-1916 : En mindedag derhjemme igen i dag, da er svigermor 70 år. Ellers havde vi intet at
gøre hele dagen. Om aftenen brevpost igen. I dag rejste de første på orlov igen, indtil den 29/2, 2
mand.

23-02-1916 : Stærk frost i disse dage og nætter. Arbejdstjeneste i dag. Om eftermiddagen måtte vi
flytte over i nabobyen i et andet kvarter. Byen hedder Komarischki.

24-02-1916 : Vor gode morgenro. Vi får den tørre kaffe udleveret, og koger så vor kaffe selv.
Middagen, brød o. s. v. henter vi på en slæde, ½ times kørsel igennem skoven. Kl. 1½ til
lægeundersøgelse. Ellers intet hele dagen. Vi ligger sammen med hundetrækkerne, sikken sjov.

25-02-1916 : Arbejdstjeneste. Stillet kl. 7, 120 mand til vejarbejde med 6 spader, og så gik vi 10
km, inden vi nåede hen, hvor vi skulle. Og det var et rigtig snefog hele dagen, der blev ikke stort
udrettet med de 6 spader, og så de 120 mand. Vi sad inde i en stue den meste tid. Kl. 2½ gik vi hjem
igen. Et meget tungt gåen i den megen sne. Middag fik vi først, da vi kom hjem kl. 4½ eftermiddag,
godt trætte.

26-02-1916 : Samme arbejdstjeneste igen i dag, samme antal spader og mænd. Det har føget meget i
nat, så der er en mængde sne at stampe igennem. Ellers er vejret bedre i dag, men det blæser og
fyger endnu. Kl. 4½ var vi hjemme igen. Fik så vor middagsmad. Hvilede ud til sengetid. Hvilken
sjov vi har om aftenen med de russiske piger. Nogle spiller på harmonika, fløjte og mundharpe.
Nogle danser med pigerne. Det er et meget pænt hjem dette kvarter, bedre stillede folk. Pigerne
strikker strømper, syer og stopper, spinde og væve kan de også. Men i de bare ben går de alle hele
vinteren, de er rigtig hærdede og vant til kulden.
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27-02-1916, søndag : Samme tjeneste igen i dag, og det er endda søndag og helligdag, men for
tiden er søndag og mandag ens for os. Om aftenen ingen post til mig.

28-02-1916 : Samme tjeneste igen i dag, som de andre dage. Temmelig godt vejr i dag, men koldt. I
nat er der bleven nogle telefontråde overskåret her i nærheden af os, af spioner. Rygterne går, at der
skal drive nogle russiske officerer omkring her i tyske uniformer, meget mulig. Vagterne er blevet
skærpede. Udevagt er blevet udskilt for civilbefolkningen.

29-02-1916 : Samme tjeneste igen i dag. Meget kønt vejr i dag, men stærk frost. På vagt i nat.
Udevagt fri for os. 

01-03-1916 : Arbejdstjeneste, den samme igen, men i dag er jeg fri, da jeg er på vagt.
Lønningsappel kl. 4 - 5,30 mark. Livlig artillerifyr ved fronten, kan vi høre.

02-03-1916 : Arbejdstjeneste, den samme. I dag var jeg hjemme og kogte kaffe. Ikke så rart vejr i
dag. 

03-03-1916 : Den samme tur igen. Et meget stygt vejr, et rigtig snefog i dag. På vagt igen i aften.

04-03-1916 : I nat var der en meget heftig artilleriild ved fronten, i omtrent østlig retning for os.
Den begyndte kl. 1½ og blev ved i nogle timer. I dag høres også enkelte skud derude fra. I dag er
vejret godt, solskin med høj luft og frost. Arbejdstjeneste den samme.

05-03-1916, fastelavnssøndag : Samme tjeneste igen. Nu har vi fået en hel del skovle og spader til,
så nu må vi arbejde uafbrudt hele tiden derude. Om aftenen brev fra min Rosa, nr. 70. Også en
søndag som ikke har været så behagelig.

06-03-1916 : Samme tjeneste igen, temmelig koldt i dag.

07-03-1916 : Samme tjeneste. Snefog i dag, ikke så stærk frost. På vagt i aften kl. 7 til i morgen
aften kl. 7.

08-03-1916 : En rolig nat, ingen skydning. Om aftenen da vi ville hente parolen og posten, blev vi
standset undervejs og skulle tilbage. Vi måtte slet ikke komme i berøring med kompagniet, vi skulle
ligge i karantæne, vistnok 21 dage. Grunden dertil var, en ung mand var blevet syg på stuen ved
siden af os, men i samme hus, og kom på lazarettet. Der blev det konstateret, at manden havde
plettyfus, en farlig sygdom og meget smitsom. Vi ligger her nu ca. 30 mand, ½ times gang fra
Jodewo, hvor kompagniet ligger. Nu behøver vi ikke at gå til arbejdstjeneste. Alle vore sager, os
selv og stuerne, skal nu grundig desinficeres.  

09-03-1916 : En god lang nat, vi havde intet at stå op efter i morges, da vi ikke skulle på arbejde. I
dag er stuen blevet grundig rengjort og desinficeret. En lille badeanstalt havde vi også ved gården,
dampbad. En lille stråtækt hytte, som de har benyttet til at forarbejde hørren og hampen i. I den
skulle så vore dække, stråsække og andre klæder godt uddampes. Om morgenen blev der så gjort ild
i ovnen, og var jo også godt ophedet, men på en gang gik der ild i hytten, og i løbet af kort tid var
det hele nedbrændt. Hytten var tom, så der indebrændte ikke noget. Om middagen blev
middagsmaden, de andre levnedsmidler, samt posten bragt over til os på slæden. Så nogen nød lider
vi gudskelov ikke. Men langt og kedeligt er det dog alligevel for os.

10-03-1916 : Sov til kl. 6½. Døsede dagen sådan hen. Damspil og læsning. Ingen post.

23



11-03-1916 : Meget mild vinter i denne tid, grå luft. Om dagen har vi nu ikke andet at bestille end at
sørge for lidt brænde til ovnen, spille kort og dam og skrive til sine pårørende.

12-03-1916, søndag : Snefog i dag og temmelig koldt. Godt vi kan holde os inden døre og så rigtig
holde søndag. En god post om middagen, 5 pakker, 2 breve og 2 kort.

13-03-1916 : Samme vejrlig igen i dag med mild frost. Vor lønning fik vi udbetalt i dag - 5,30
mark. Den blev bragt over til os af skriveren. Ingen post i dag. På vagt i nat og til i morgen aften. 

14-03-1916 : Denne dag gik hen, ligesom de andre. Midt på dagen er det ligesom tø, men om natten
fryser det lidt.

15-03-1916 : Denne dag forløb ligesom de andre i ro og fred. Om eftermiddagen brev fra min Rosa,
nr. 71. 

16-03-1916 : I dag er det tø. Et pund smør fra Pøl mejeri. Smuskregn omtrent hele dagen.

17-03-1916 : Samme ro igen i dag. Tø, men meget mildt vejr.

18-03-1916 : Fik vor kaffe i god ro, men hen på formiddagen kom der ordre fra kompagniet om, at
holde os marchberedt, thi det kunne gå videre, hvad tid det skulle være. Det er helt forfærdeligt,
som kanonerne går derude i dag, i et væk hele tiden, så der må være noget nyt derude ved fronten.
Kl. 12 kom de med vor mad og posten, alt endnu marchberedt. I spænding gik vi sådan hele dagen.
Uafbrudt kanoneren hele dagen. Aftenen kom, og vi gik til ro og fik også en god ro hele natten. 

19-03-1916, søndag : Enkelte skud høres derude fra, ellers alt rolig endnu, men vi ligger endnu i
alarmtilstand. Hele søndagen forløb i ro, for os gudskelov, men hen imod aften blev skydningen
ligeså heftig igen, som dagen forud, varede ved hele aftenen og natten, men længere til venstre og
længere borte. På vagt i nat. Meget kønt vejr i nat..

20-03-1916 : Vor kaffe fik vi i ro, men så kom der ordre til at gøre os færdige og slutte os til
kompagniet, når det drog langs ad landevejen. Vi gjorde os så rejsefærdig og drog af sted kl. 11.
Tog afsked med vore kvarterfolk. De græd alle, da vi sagde farvel til dem, de vidste hvad de havde,
men viste ikke hvad folk de fik i stedet for os igen. Vi har også haft det meget rart sammen i disse
uger. Det er det første sted i Rusland, hvor vi har ligget sammen med civilbefolkningen, hvor der
har været sådanne oplyste, renlige, og anstændige folk. Det gjorde også os ondt, da vi skulle af sted.
Vi gik så ud til landevejen, der var kompagniet et stykke forude, men vi gik så bagefter. Et meget
slemt føre i dag, rigtig snesjap. I Konstantynow (Konstantinovo) gjorde vi så middagspause, og der
nåede vi dem. Så bøjede vi af til venstre ad en meget dårlig vej til en lille landsby Pustelne, hvor vi
så kom under tag for denne nat, meget trætte og våde fødder alle sammen, men da var klokken også
9½ om aftenen. En anstrengende dag.

21-03-1916 : Vi sov godt i nat, efter dagens anstrengelser forud, men lidt hårdt leje på det bare gulv,
men det var da bræddegulv. Vi stod så op kl. 6, hentede vor kaffe og drak den i ro. Ingen befaling til
afmarch endnu kl. 10, da jeg skriver dette. Det har føget noget i nat og fyger ikke så lidt endnu i dag,
men ellers stille vejr og ikke videre frost. Kl. 1 kom ordren til at gå videre. Kl. 2 afmarcheret i
omtrent samme retning et temmelig stykke syd for byen Konstantynow (Konstantinovo), til en lille
by Kolzany, hvor vi kom under tag i en hestestald ved et feltbageri. Vi kom først til ro kl. 12, lå kun
til kl. 3, så måtte vi stå op og sætte os ude ved ovnen, thi vi kunne ikke holde os varme. Vore støvler
og strømper fik vi godt tørret på ovnen. På turen mødte vi en mængde let sårede, som kom fra
fronten, hvor det vist har gået meget hårdt til i morges. En anstrengende dag igen.
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22-03-1916 : Et stygt vejr i dag, sne og regn. En rigtig kanonade forude igen i dag. Afmarcheret kl.
11 fra bagekolonnen. Vi marcherede så i helt sort nat igen og kunne ingen kvarter få, alle steder var
byerne belagt, hvor vi kom frem, her så nær ved fronten. Og sikke veje vi drog fremad i dag, helt
forfærdelig, vognene væltede, nogle knækkede stjærtene og adskillige andre uheld passerede i
dagens løb. Kl. 7 kom vi så endelig op på loftet i et lille hus, men meget utæt, så vi frøs meget, og så
med sådanne våde ben. Klæderne var også meget våde, thi det regnede hele dagen. Det er den
slemmeste dag, vi har haft i år. Byen hedder Pronki (Pron’ki).

23-03-1916 : Vi fik ikke megen ro i nat, thi kl. 3 blev vi udpurret og skulle straks i virksomhed, for
der var en stor mængde sårede at afhente. Vi havde ikke så langt at gå, thi vi er ikke langt fra
fronten. Jeg havde det held ikke at komme med den anden sats, de var længere til højre og blev
meget beskudt af russerne, så det var et under, at der ingen blev såret eller skudt. Om middagen var
vi ude igen i en skov efter nogle andre. Der så det frygtelig ud med døde. Et sted lå hovedet af et
menneske helt alene, hvor skrækkelig. Hele eftermiddagen var vi i virksomhed. Så strenge dage har
vi ikke haft længe. I nat og i dag fryser det hårdt igen, sner også lidt. Kl. 9 gik vi til ro, og var lige
ved at slumre ind, da der med et kom et knald, så hele huset rystede. På en bænk lå to mand, de faldt
ned med bænk og det hele. Ingen kunne rigtig helt begribe, hvad der var nyt, men vi tænkte jo nok,
at det var en træffer, som ville besøge os. Vi kom ud i en fart og fik sagen undersøgt, og ganske
rigtig, der sad fyren i den 3. bjælke fra neden, kaliber 7,5 i ydervæggen. Den var gået ned midt på
gaden, men  er bleven afvist. En lykke at det var en blindgænger ellers havde vi måske alle været
dræbt eller lemlæstet, huset brændt og var måske indebrændt. Kl. 10 lagde vi os til hvile igen og fik
også sovet til kl. 6 om morgenen. Kl. 11 om aftenen kom der ordre til kompagniet om at sende ca.
30 mand og nogle vogne ud til fronten, for at afhente 24 hårdt sårede. Jeg havde det held, at blive
hjemme denne nat, men de måtte vende tilbage, thi de kunne ikke komme frem for ild, shrapnels, så
vi kommer jo nok af sted i morgen igen. En af vore blev let såret på ryggen af en granatsplint, men
ingen faldt.

24-03-1916 : Ja denne mindedag oprandt med stærk frost. Jeg fik jo så noget helt andet at tage vare
på, end komme hjem til min kære Rosa’s 39 års fødselsdag. Men det må jo så ikke skulle være
således, nej. Gudskelov at Vor Herre var med mig i går eftermiddag. Hen på formiddagen var vi
med en transport sårede tilbage, og overgav dem så til en fuhrparkkolonne, som så tog dem med til
et feltlazaret. De arme stakler i denne kulde, forskellige af dem skal nok dø undervejs. Alle vore
vogne var i gang, og så kan vi endda ikke overkomme at befordre dem alle Vi kørte i 2 timer med
dem, og så i et forrygende snefog. Kl. 2 var vi hjemme igen. Så måtte vi skifte kvarter igen, det var
nu det 3. i denne by. Kl. 8 gik vi til ro, men kl. 9 kom der ordre til, at ud igen kl. 12 i nat, men kl. 11
kom der igen ordre, at vi kunne blive hjemme denne nat. Vi fik så vor gode ro til næste morgen. Ja
denne dag glemmes ikke så let, ikke et øjebliks tid til at sende et par ord hjem til min Rosa.

25-03-1916 : Vor kaffe i ro, gudskelov. I dag er det tø igen. Kl. 9 måtte vi af sted igen, samme tur
som i går. Transporterede sårede tilbage ca. 80 mand, kom igen kl. 2, så havde jeg ro resten af
eftermiddagen og natten til at blive hjemme. Ro gav det ikke meget af i nat, 2 gange måtte der
vogne og mandskab af sted igen ud til fronten efter sårede. De blev igen heftig beskudt, en blev let
såret. Det var en frygtelig kanonade igen hele natten.

26-03-1916, søndag : I dag er det atter søndag. Sidste søndag anede vi ikke, at der skulle forestå os
så streng en uge, men gudskelov at det har gået os så godt. I dag er vejret meget kønt. Solskin med
høj luft og frost. Temmelig skydning endnu i dag, men vi har da ikke fået ordre til noget endnu kl. 9
formiddag, men kl. 10 kom der ordre til at hente nogle hårdt sårede helt ude, 40 mand drog vi af
sted. Det var rigtignok en farlig tur, shrapnelkuglerne slog ned rundt om og i gravene. Det var en
åben underskov, som vi kunne gå i. Sidste nat har det gået meget hårdt til her i skoven, hvor det så
ud, hul ved hul, og mennesker lå der på vejen uden hoved. Et forfærdelig syn, men gudskelov vi
vendte alle uskadte tilbage. Vi var hjemme igen kl. 2. En søndag som aldrig glemmes. Så fandt vi da
ro lidt. Vi gik til ro kl. 8. En frygtelig torden hele tiden. 
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27-03-1916 : Hvilken uro denne nat, alt rystede og bævrede af den forfærdelige torden. Kl. 2 måtte
vi ud igen, men vi kom ikke længere end til skovlageret. Vi kunne slet ikke vove os ud, thi slaget
var i fuld gang. Vi tog så hver en såret med tilbage til byen, da var kl. 3½. Vi lagde os lidt hen igen
på stråsækkene, men kl. 6 måtte vi atter af sted, omtrent hele mandskabet. Vi var helt ude ved
fronten. Nogle skulle afsøge gelændet1 og fandt nogle sårede. Vi var ved godset og fik der en såret
og begav os så tilbage igen. Enkelte granater slog ned om os, men vi slap da gudskelov også denne
gang uskadt tilbage. Et meget stygt vejr i dag, regn og sne, og sikket føre. Vi var hjemme igen kl. 9.
Da fik vi så vor davre, thi vi kom jo bort uden noget som helst i livet. Så havde vi ro til kl. 2. Så
skulle vi af sted igen, hen et andet sted, en farlig tur, den værste endnu. Vi kom da lykkelig ud til
understanden, hvor de sårede var underbragt, men der sad vi i over en time og ventede på,  at
tordenen skulle stilne lidt af. Det var helt forfærdelig, som granaterne slog ned i skoven. Vi begav
os så på hjemvejen alligevel. Kom også lykkelig og velbeholden tilbage endnu denne gang. Et
under, men vi må sandelig takke Gud derfor. Vi var hjemme igen kl. 6½. Det regnede på hele turen,
så vi blev ikke så lidt våde.

28-03-1916 : Denne nat fik vi da ro, gudskelov. I dag er vejret godt igen. I løbet af formiddagen var
hele mandskabet udkommanderet igen, for at afsøge et gelænde, men måtte vende tilbage igen, da
gelændet blev heftigt beskudt. Jeg var ikke med, da jeg havde en tyk vrist. Om aftenen ude igen,
men da var der nogle vogne med.

29-03-1916 : For os forløb natten rolig, gudskelov, men 2 gange i løbet af natten greb russerne
vistnok an, thi da var der et frygtelig uvejr, hele jorden rystede. Nogle var i løbet af formiddagen
borte med sårede, længere tilbage til feltlazarettet. Vi havde ro hele formiddagen, gudskelov.
Frygtelig torden endnu i dag. Om eftermiddagen også ro, men kl. 7 drog vi atter ud, helt ud til
fronten. Vi skulle hente døde og bringe dem tilbage. Men vi gik vild, og havde svært ved at finde
hinanden igen, og sikket føre og vej var der ikke tale om, over stok og sten, og så de mange
granathuller. Jeg fik begge mine støvler fulde af vand og mudder i et sådan hul. Ja omsider fandt vi
da hinanden igen, og så gik vi hjem igen med uforrettet sag. Et par sårede fik vi da med tilbage.
Enkelte granater slog ned ikke langt fra os, også i aften, men vi kom gudskelov alle hjem uskadte
endnu denne gang.  Kl. 1 var vi hjemme, og så gik vi til ro.

30-03-1916 : Tørvejr i dag, men gråt vejr. Kl. 8½ stillede vi igen, for at transportere sårede bort,
130 mand. Det var ikke behagelig at stikke benene i de våde støvler i dag, men det nyttede jo ikke,
vi var jo vant til det i denne tid. Kl. 4 var vi hjemme igen. Denne tur var ikke så slem, som den vi
havde i nat. I løbet af aftenen og natten måtte vi ud to gange igen, men blev heftig beskudt. Alle
kom gudskelov velbeholden hjem igen. Et Guds under at vi altid havde held.

31-03-1916 : Meget kønt vejr i dag, rigtig forårsagtig. Heftig skydning endnu i dag. Ellers alt rolig
endnu kl. 8, hele eftermiddagen også. Kl. 5 stillede vi alle igen til udrykning, for at hente en hel
mængde sårede helt ude ved fronten. Heller ingen behagelig tur denne gang, men dog ikke så farlig
som ellers. En del granater kom og slog ned, men da med mellemrum, så vi kunne da dække os, når
vi så glimtet fra kanonen. Hjemme igen kl.10½. Trætte og meget forfrosne.

01-04-1916 : Denne nat fik vi da ro, gudskelov. Vejret er godt i dag, men lidt koldt. Kl. 8½
transporteredes en hel mængde sårede tilbage igen til Balasche by. Jeg ikke med. Kl. 3
lønningsappel for 2 gange - 10,60 mark.

02-04-1916, søndag : En god rolig nat, gudskelov. Skydningen er ikke så heftig i disse dage, så det
er ligesom kommen lidt ro i forholdene. En transport sårede til Balasche igen i dag, jeg ikke med.
Ellers intet hele dagen. Om eftermiddagen skiftede vi kvarter igen, til nr. 10, nærmere
alarmeringspladsen. Kompagniet ligger nu mere samlet.
1  Gelænde = Terræn/Område.
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03-04-1916 : Ro hele natten, gudskelov, dagen også indtil kl. 5, da drog hele kompagniet ud igen,
for at samle de døde sammen og køre dem bort. En anstrengende tur, kom først hjem kl.1½ i nat,
tilsmurt fra top til tå med dynd og vand. Vi samlede ca. 150 mand sammen. En af vore blev let såret
i skulderen, Richard.

04-04-1916 : Ikke megen ro denne nat. Ellers havde vi temmelig ro til kl. 5 eftermiddag, da mødte
vi igen til udrykning, alle mand, samme tur som i går, en skrækkelig tur igen. Vi var helt ude ved de
forreste grave og halede de døde ud af jordmasserne, se kunne vi ikke ret meget, vi måtte føle os for.
Vi fik en på båren, hvor begge ben var borte, og hvor de lugtede, de har jo ligget der omtrent en uge
og længere. Et ubehagelig arbejde. Så langt ude har vi aldrig været før. Vejret var godt hele tiden,
gudskelov, men hvor så vi ud igen, beskidt fra top til tå. Beskydningen var ikke så slem i aften.
Hjemme igen kl. 9½.

05-04-1916 : Meget kønt vejr i dag. Fri hele dagen, vi kunne også godt have ro i dag efter turen i går
aftes. Kl. 8½ gik vi til ro. Hver aften sender russerne flere shrapnels og granater her over til os.
Ligeledes også i aften. En eksploderede omtrent lige over os, så vi var ikke helt uden for fare heller.
Lige ved vort hus står et feltkøkken, der gik en shrapnelkugle  gennem skorstenen og ind i en lille
kedel. Også denne nat har Vor Herre holdt sin beskyttende hånd over os.

06-04-1916 : Meget smukt vejr igen i dag. Om dagen er en mand fra hvert korporalskab til arbejde
hos Ritmesteren, for at lave ham en understand. Han føler sig ikke mere sikker nu, oven på jorden.
Jeg var med til skovs efter træ dertil. Hen imod aften begyndte kanontordenen igen, mest de
russiske. Helt forfærdelig, så galt har jeg aldrig før været øjenvidne til, på så nært hold. Himmel og
jord rystede, og hvor mange kom der ikke over til os i byen og eksploderede. De fleste flygtede ad
skoven til. Vi blev i vort kvarter. Sådan blev det ved i 4 - 5 timer. Til ro kunne vi ikke lægge os
heller, dersom der skulle komme en brandgranat og brænde vort hus af, og vi vidste jo også nok, at
det kunne gå løs, hvad øjeblik det kunne være, når uvejret havde lagt sig lidt. Vi lagde os alligevel
så med støvler og alt på. Kl. 11 kom ordren ud til Primelhøjen igen, der skulle nok være sårede og
døde efter sådan et uvejr. Et stygt vejr i aften, regn og meget mørkt. Vi kom så et godt stykke på
vejen, men tabte forbindelsen med hverandre og gik vild i skoven. Uvejret tog atter til i en
uhyggelig torden. Vi vandrede så rundt til det begyndte at dages, og så gik vi atter hjemad igen, med
omtrent uforrettet sag. Et par sårede samlede vi op på turen hjemad. Det var helt uhyggeligt på
denne tur. Igen et Guds under, at vi slap helt uskadte hjem alle sammen.  Hjemme kl. 4, godt
tilsølede og trætte igen. 

07-04-1916 : Et meget stygt vejr i dag, blæst, sne og regn, hvilken forskel imod i går, men april gør
jo, hvad den vil. Vore vogne er i travl virksomhed i dag, til skovlageret og regiments-understanden.
Vi får vel god ro til i nat. Nej vi fik ikke ro længere end til kl. 9 formiddag, da skulle 20 mand med
4 bårer og hundene ud at afsøge et stykke gelænde, om der skulle ligge nogle sårede der fra i nat i
den frygtelige torden. Vi fandt et par døde, som vi tog med til skovlageret, hvor der lå en halv snes
mand, som var bleven dræbt i løbet af natten. Der blev sendt bud efter to kassevogne, hvor vi
læssede dem på, og kørte dem op på den store kirkegård. Vi var hjemme igen kl. 4, da fik vi først
middagsmad, det første i dag. Kl. 5 stillede alle igen for at afhente døde og sårede. Vi som var med i
dag skulle ikke med, men hen imod aften skulle vi med tællemesteren op på kirkegården og tage
alle værdigenstande fra de døde, som vi bragte med os hjem, et meget ubehagelig arbejde. 

08-04-1916 : Denne nat havde vi ro, men frøs, vi kunne ikke holde os varme. Det frøs i går
eftermiddag, i nat og i dag også, men i dag skinnede solen da, men koldt. Ellers havde vi ro hele
dagen. Hen imod middag blev jeg kaldt hen til Feldweblen angående min orlov. Der var kommen
befaling fra divisionen, at der skulle 5% på orlov nu til forår, men kun landmænd. Min sidste
ansøgning lød ikke på arbejde i våren, men kun at komme hjem, at ordne mine forhold. Jeg skulle så
sætte en ny op, og give ind, som så vistnok vil komme med til divisionen en af dagene. Nu skal vi så
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se, om jeg kommer af sted. Kl. 6 stillede vi igen, for at hente døde ude på Primelhøjen, ca. 30 mand.
Meget kønt vejr og vejen var også tørret meget af. Turen var ikke så slem, da der kun kom enkelte
skud. Hjemme igen kl. 10 aften.

09-04-1916, søndag : Smukt vejr, men koldt. I dag bliver min datter konfirmeret i Nordborg kirke,
og jeg sidder her, midt i Rusland ved den store Narocz (Naroc’oz) sø. Det blev mig så ikke forundt
at komme hjem og deltage deri, men mine tanker kan jeg da lade flyve hjem. Det har været en lang
og trist søndag for mig. I nogen virksomhed har vi ikke været hele dagen, men måske igen i nat. Ja
kl. 6 gik det løs igen, samme tur og samme vej som i går. Ham som vi havde på båren havde ingen
hoved. Hjemme kl. 9. Smukt måneskinsvejr og ikke så farlig i aften, kun en enkelt forvildet
geværkugle fløj over os.

10-04-1916 : Gråvejr i dag, og temmelig koldt. Hen på formiddagen tog det til at sne, helt til over
middag. Hen imod aften smukt vejr igen, men føret er blevet noget sjappet. Ro hele dagen. I
eftermiddag har vi fået os en lille ”skærvinsel”, det har vi ikke haft ro til i lang tid. I aften rejser de
første på orlov igen, 3 mand og i morgen også 3 mand og så fremdeles. 

11-04-1916 : Af og til sneet igen i dag. Kl. 2 lønningsappel - 5,30 mark. Kl. 6 træde an igen til
udmarch med bårerne, for at hente døde på Primelhøjen. Endda lidt farlig i aften, med geværild. En
af vore fik et strejfskud i armen. Hjemme igen kl. 11. De fleste var russere, som vi samlede op. Det
kunne vi jo ikke rigtig se i mørket, om det var en tysk eller russisk. Vi var glade, når bare vi havde
en på båren og kunne komme tilbage igen. Men uforskammet er det, og det er alles mening iblandt
os, at vi skal vove livet for at hente døde russere helt ude på de yderste såter. Havde det endda været
sårede, men de døde led dog ikke mere.

12-04-1916 : I dag har jeg været henne på luseanstalten og fået mig afluset, og sedlen har jeg også i
lommen nu til orloven. I dag rejser Jes Jacobsen og Eilmann. I dag har jeg fået besked om, at jeg
kunne rejse i morgen middag. Kl. 6 trådte vi an igen for at hente døde ude på højen, hentet hver to
mand. Ikke så farlig i aften, kun enkelte geværkugler peb over os. Hjemme igen kl. 10½. 

13-04-1916 : I dag regner det. I løbet af formiddagen fik vi vore papirer i orden til rejsen og
forplejningspenge udbetalt - 1,50 mark pr. dag. 21 dage = 31,50 mark. Kl. 11½ gik vi fra Pronki
(Pron’ki) til fods til Balesche, ca. 7 km., en varm tur. Derfra kom vi til at køre med en ledig
fuhrparkkolonne til Kolodno (Kolodno), dertil er der lagt skinner. Der holdt et småbanelokomotiv
med er par vogne. Med det kom vi så med til Konstantynow (Konstantinovo). Rigtig tilpas, af sted
med det samme. Fra Konstantynow med småbanen til Nowo Swenzjany, ankom dertil kl. 11 om
aftenen. Fik natlogi anvist i en skole. 

14-04-1916 : Stod op kl. 6 og fik os lidt kold kaffe, som vi havde i feltflasken og et stykke brød til.
Ventede så kun på at komme videre derfra. Men vi skal vist vente til i eftermiddag kl. 3.02, det står
på billetten. En lang ventetid. Kl. 3.02 eftermiddag kunne vi endelig stige ind i toget, for at
påbegynde den 24 times rejse til Berlin. Hvilken trængsel, vi 3 kammerater blev helt skilt ad i
forskellige vogne. 

15-04-1916 : Ikke megen ro i nat, 12 mand i sådan en kupe. Kl. 6 i Allenstein. I Berlin kl. ca. 3 om
eftermiddagen. Der ventede vi til kl. 5.25, så gik det ad Hamborg til over Wittenberge, der holdt
vi. Ellers i en tur til Altona, 4 timer. Der ventede vi så til kl. 11½, så gik det videre til Neumünster,
der ankom vi kl. godt 1. Der logerede vi ved Røde Kors, vi kunne nemlig ikke komme videre.

16-04-1916, søndag : Kl. 5.15 gik toget videre til Rendsborg, en times kørsel. I Rendsborg godt 6.
så måtte jeg vente til kl. 8, førend  jeg kunne få tællemesteren i tale. Han gav mig så den besked, at
det var søndag, og at jeg i dag ikke kunne få andre klæder. En køn redelighed. Omsider bevægede
han sig dog til at give mig nogle. Kl. 10 kunne jeg så komme igen. Der blev så en vagtmester sendt
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med mig hen på tøjhuset, og kl. 11½ var jeg færdig til at rejse videre, men toget går først kl. 2.10.
Så fik jeg mig en god middagsmad. Den bedste jeg har fået i lang tid, suppe og steg - 1,60 mark. I
Flensborg kl. ca. 4 eftermiddag. Fra Flensborg igen ad Sønderborg til kl. 4.58, så var jeg i
Sønderborg kl. 6.39. Fra Sønderborg 7.19, så var jeg i Nordborg ca. kl. 10, og en lille time senere
var jeg hjemme.

Den 17-04-1916 til den 01-05-1916 på orlov i hjemmet i Augustenhof.
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Dagbog nr. III

02-05-1916 : Afrejst hjemmefra kl. 2 til Sønderborg, så videre til Flensborg og så til Hamborg.
Ankom dertil kl. 11½. I Berlin kl. 6 morgen. Ingen tog endnu. Fra Berlin kl. 9.58 formiddag. I
Kreuz havde vi en ½ times ophold. Meget smukt vejr. Denne tur, som vi tager i dag, har jeg ikke
kommen før, over Stargard, Dirschen, Marienborg, Elling, her en 1 times ophold, da var kl. 7
aften. I løbet af natten passerede vi grænsen og Kowno. Vi kom igennem Königsberg
(Kaliningrad) lidt før aften.

04-05-1916 : Kl. 6 var vi i Wilna (Vilnius), kl. 9 ankom vi til Nowo Swenzjany, derfra begyndte så
bumleriet med småbaner til Konstantynow (Konstantinovo. Vi kom ikke med persontoget men et
godstog helt til Schemo, så havde vi kun ca.12 km at gå til fods til Pronki (Pron’ki), hvor vi ankom
den 4. maj kl. 9 aften. Kompagniet lå endnu samme sted og i samme by. I disse 21 dage, hvor jeg
havde været borte, har det gået temmelig hård til. Da havde kompagniet den første, som faldt for en
shrapnelkugle og var død med det samme. Det var Chr. Prafke, en ældre familiefader. Ja sørgelig,
men sandt.

05-05-1916 : Ja nu skal jeg til at leve mig ind i de gamle forhold igen. Det er ikke så rart nu i den
første tid, da minderne om de kære derhjemme stadig kommer op i én. Morgenen oprandt med høj
og klar luft og solskin. Ellers ikke noget ekstra i dag. Vi har jo meldt os an ved Ritmesteren og
Feldwebelen, at vi var kommen tilbage igen. Hele dagen forløb sådan hen, men lang og kedelig. 

06-05-1916 : Arbejdstjeneste, vejarbejde, meget varmt og tørt vejr.

07-05-1916, søndag : Ingen tjeneste i dag, frivillig alter og gudstjeneste i skoven oppe ved den store
kirkegård1 om eftermiddagen kl. 5. Jeg deltog også deri. I formiddag fik jeg de to resterende
lønninger udbetalt - 10,60 mark. Om aftenen spillede vi ”skærvinsel” igen, vi danskere.  

08-05-1916 : Arbejdstjeneste, lavet understand. Små regnbyger i dag, men ellers kønt vejr. Kl. 6 var
vi til lægeundersøgelse. Livlig artilleriild i dag. Russerne sendte endda nogle over i skovlageret i
dag.

09-05-1916 : Arbejdstjeneste, hegnet ind for hestene. Temmelig hård torden hele eftermiddagen og
regn. 

10-05-1916 : Regnvejr om formiddagen. Om eftermiddagen arbejdstjeneste. Om aftenen blev 50
mand udkommanderet til at samle klæder og metalgenstande op ude i de forladte skyttegrave. Jeg
skulle også have været med, men da vi var mødt på pladsen, blev jeg og 5 andre udkommanderet til
byvagt. Straks på vagt i nat og patruljerede op og ned ad gaderne. Et yndigt måneskinsvejr og ingen
skud at høre forude. Nattergalens triller hørte jeg i nat for første gang.

11-05-1916 : Kl. 10 stuerevision, og alle skulle være på stuen. Leutnanten reviderede. Kl. 3 appel
med revolver og sidegevær og lønningsappel - 5,30 mark. På patruljevagt igen i aften. Post fra min
Hans.

12-05-1916 : I formiddags har jeg gået mit revir igennem og noteret op, hvad for tropper der ligger i
det, hvilke og hvor mange. Jeg har hus nr. fra 2 – 20. Om aftenen måtte jeg kvartere om, hen til
Ortskommandanturen og Ritmesteren, jeg og Meijer, for at være til rådighed, når de havde brug for
os. Det var slet ikke efter mit hoved, fra alle kammeraterne og ind til fremmede, men det var jo
befaling. 

1  Se foto af kirkegård i Pronki.
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13-05-1916 : Denne nat gik vi ikke patrulje, da fik vi vor gode ro til 6½. Kaffen i ro. Meget koldt i
dag og gråvejr med byger. Det har frosset meget i nat og fryser endnu i formiddag. Hele dagen
forløb sådan i god ro med et par ærinder. 

14-05-1916, søndag : Meget koldt i dag igen. Hele søndagen forløb sådan i ro, med løberier hist og
her. I aften modtog jeg det første brev fra min kære Rosa efter orloven, gudskelov gode
efterretninger derhjemme fra. 

15-05-1916 : Denne dag gik ligesom i går. I aften fik hele korporalskabet sig photograferet1.

16-05-1916 : I dag fik vi udbetalt 1,30 mark pr. mand og lidt kærlighedsgaver, jeg fik 1 pund
honning og cigarer.

17-05-1916 : Dagen forløb som sædvanlig. I aften modtog jeg de første pakker fra min Rosa efter
orloven.

18-05-1916 : Dagen rolig, men om aftenen skete der en stor omvæltning i mit korporalskab, det
blev nemlig helt opløst, og et helt nyt dannet. En mand kom i hvert korporalskab af os, men kun 1 i
hvert. Jeg kom nu i 3. korporalskab.

19-05-1916 : Koldt og gråt vejr i dag, både ude og inde, med nedtrykt stemning. Ingen post.

20-05-1916 : Regnvejr, meget koldt igen i dag. Dagen rolig. Om aftenen meget livlig fyr forude.

21-05-1916, søndag : Koldt igen i dag. Kl. 10½ gudstjeneste ude i skoven. Jeg ikke med. Kl. 2
lønningsappel - 5,30 mark. Ellers forløb denne søndag rolig og godt også, men lang og kedelig - for
mig især. Hele tiden er mine tanker derhjemme og hos mine kære. Men vi skal jo lære at lide uden
at klage, ja. Ingen post heller i aften til mig.

22-05-1916 : Regnvejr i dag igen, rigtig stygt vejr. En lang og trist dag, da man ikke kunne være
ude. Om aftenen 2 pakker igen fra min kære Rosa, nr. 3 og 4.

23-05-1916 : Ingen god søvn i nat på grund af bylderne. Meget koldt endnu i dag. Ellers intet nyt
hele dagen. Om aftenen kom parolen, at Chr. Johnsen skulle være faldet. 

24-05-1916 : I dag er vejret godt, heller ikke så koldt. I dag går det lidt bedre med bylderne, ellers
døsede vi denne dage hen også, ligesom de andre dage. Snart ind snart ud i Guds frie natur.

25-05-1916 : Smukt vejr i dag. Om aftenen havde vi en lille gemytlig aften med nogle af de 266,
som besøgte os af og til. En fejrede sin fødselsdag, vi lejrede os under et pæretræ, og tømte
adskillige flasker vin, og der blev taget et snapshot af os. En fornøjelig aften i fjendeland.

26-05-1916 : Kønt vejr igen i dag. Intet nyt. I dag har vi fået os fotograferet i det nye korporalskab.

27-05-1916 : Meget smukt vejr i dag. Dagen rolig. Intet nyt.

28-05-1916, søndag : Gudstjeneste kl. 10½ i skoven, jeg ikke med. Denne lange søndag forløb
ligesom de andre, intet nyt.

29-05-1916 : Smuskvejr igen, men lidt køligere. Kl. 4 til indsprøjtning på højre bryst. Kl. 5 fik vi
hver en gasmaske udleveret. Gid vi ikke kom til at bruge dem. Ingen post til mig i aften.

1  Se 4 foto af soldater, korporalskaber,  J. H. M. m. kryds.
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30-05-1916 : Rigtig sommervejr i dag. Kl. 7 i morges rejste P. Andersen fra os, til lazarettet for sine
nervelidelser. Den arme Peder, han lider noget, hysteri.  I aften drog de 266 ud i gravene, og de 34
kom i stedet for.

31-05-1916 : Gasmaskeprøve i dag i skovlageret. Eller forløb denne dag også godt, den sidste i
denne måned.

01-06-1916 : Lidt let beskæftigelse i formiddag, samlede store sten af gaden eller vejen. Kl. 11
lønningsappel - 5,30 mark. I dag er det Kristi Himmelfartsdag. Ellers forløb denne dag også godt.

02-06-1916 : Det har regnet lidt i nat. I morgenstunden kom parolen om et stort søslag oppe ved
Skagen. Ellers forløb dagen rolig. Ingen post til mig. I aften fik Knudsen meddelelse hjemmefra, at
Peter Grau, Pøl, skulle være bleven sindssyg. I eftermiddag var der en russisk flyver her over byen
og smed et par bomber ned i jægerkvarteret, en hest blev vistnok dræbt. Flyveren blev heftig
beskudt, men uden resultat. 

03-06-1916 : Tordenvejr i dag med lidt regn.

04-06-1916, søndag : Gudstjeneste kl. 10½, ellers en rolig søndag, men lang og kedelig. Om
aftenen heller ingen post.

05-06-1916 : Arbejdstjeneste hele dagen. Byen skal rigtig rengøres og istandsættes, for Generalen
har anmeldt sit besøg til i morgen. Hen imod aften sendte russeren to granater over til os. Meget
uventet, thi nu har han ingen sendt over i en 3 ugers tid. De anrettede gudskelov ingen skade. De
slog ned lige bag byen, ikke langt fra hinanden, og kun 100 meter fra vort hus. En lille stump fløj
lige hen til os, den var endnu brændende varm.

06-06-1916 : Om natten fik vi da ro, gudskelov. Arbejdstjeneste igen i dag. Kørt gødning ud. Både
formiddag og eftermiddag sendte russerne en hel del fyr over til os. Generalen kommer ikke før i
morgen. Torden og lidt regn i middags.

07-06-1916 : God regn i nat. Ellers godt vejr i dag. Obersten kom så hen imod middag og beså
byen. Der var adskilligt, som det ikke skulle være. Især hestestaldene, de var ikke gode nok.

08-06-1916 : Dagen rolig, intet nyt. Arbejdstjeneste.

09-06-1916 : Regn og torden omtrent hele dagen.

10-06-1916 : Ualmindelig varmt i dag, med torden igen. I dag har jeg lavet en bolbro1, en firkantet
kasten. Kl. 2 til lægeundersøgelse.

11-06-1916, pinsedag : Det er nu den anden pinse, vi fejrer i Rusland. Ja, sørgelig, men sandt. I dag
er der ingen tjeneste. Divisionsbefaling. Kl. 9½ lønningsappel - 5,30 mark. Kl. 10½ gudstjeneste.
Post om middagen, en pakke fra søster. Ellers intet hele eftermiddagen. Ude ved fronten har de ikke
holdt pinse, thi hele dagen har der været livlig artilleriild.. 

12-06-1916, 2. pinsedag : Arbejdstjeneste igen i dag. I dag holdes der ikke pinsefest ved
kompagniet. Om eftermiddagen skiftede vi kvarter igen, jeg og Fritz M., vi drog hen i nr. 10 til vort
korporalskab. Stuen, hvor vi lå, var lovlig lille til 8 mand. Hen imod aften sendte russerne igen 5
store granater over til os. De eksploderede ca. 100 meter bag os. Ingen kom til skade. Ellers har det i
dag været temmelig stille med skydningen.

1  En lille træbro over et vandløb.
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13-06-1916 : Meget smukt vejr i dag. I dag har det været uhyggelig her i Pronki, thi da har russerne
rigtigt beskudt os, fra den ene ende til den anden. Mindst 50 stykker, granater og shrapnels. Efter alt
at dømme er der ikke anrettet videre skade. Et feltkøkken er vel gået tabt, skudt i stykker. Ved
lægen igen i dag med mine bylder.

14-06-1916 : I nat kl. 12½, frygtelig kanonade forude. Det varede en lille times tid. Vore angreb på
en lille strækning derude. Regn i morgenstunden, mest køligt i dag, ikke så varmt. Ellers forløb
dagen rolig og godt. Ingen post hjemmefra.

15-06-1916 : Kønt vejr i dag, hen imod aften regn. Ellers intet nyt hele dagen.

16-06-1916 : Rigtig regnvejr i dag, hele dagen og meget koldt. Ingen arbejdstjeneste på grund af
regnen.

17-06-1916 : Vejret lige så stygt som i går, regnet hele dagen og med stærk blæst. Stoop og Jes
Petersen tilbage fra orlov.

18-06-1916, søndag : Ingen arbejdstjeneste i dag. Gudstjeneste. Regn og meget koldt igen i dag.

19-06-1916 : Godt vejr i dag, men køligt. Russerne sendte igen i dag nogle granater over til os, i
nærheden af kirkegården, men anrettede ingen skade, gudskelov. Men hen imod aften kom der to
russiske flyvere til syne. Den ene kom helt ind over os, og smed også nogle bomber ned. En faldt
ned i vor køkkenhave, ca. 20 meter fra vort køkken, men anrettede ingen videre skade, uden at
småfrøet blev jo ødelagt i en lille omkreds. De blev heftig beskudt fra jorden, men uden resultat.
Men så kom der en af vore kampflyvere til syne og den efter dem, ovenover og ind imellem dem.
De fyrede på hinanden alt imens. Den ene af de russiske blev temmelig beskadiget og gled i
glideflugt over til den russiske front. Efter synet faldt den ned imellem pigtrådene, da kunne den
ikke mere. Den blev vistnok så skudt i brand af vort artilleri. Et syn, som vi endnu aldrig har set før
i Rusland. Spændende at se, hvor de sloges der oppe i luften. Vor flyver fandt vist også ……., thi
den vendte også om og fløj tilbage til sin plads.

20-06-1916 : Meget stygt vejr igen i dag, regn og storm. Vi holdt os inden døre det meste af dagen.

21-06-1916 : Tørvejr men blæst. I formiddag har jeg vasket. Lus tror jeg nok jeg fri for i denne tid.
Kl. 1½ lønningsappel - 5,30 mark. Ellers intet nyt.

22-06-1916 : Regn igen i dag og meget koldt. I dag rejste der 20 mand på orlov, deriblandt Jørgen
Petersen, Kajnæs og min korporal Winkelmann. Ellers forløb dagen rolig og godt, ligesom de andre.
I nat fangede jeg en rotte.

23-06-1916 : I dag har det da vejret tørvejr med solskin, men koldt. Ild i ovnen har vi fået i disse
dage, for bedre at holde varmen. Det er hårdt nok ved midsommertide, men vi er jo også i Rusland.
Ellers intet nyt hele dagen. Ingen post til mig i dag.

24-06-1916 : Temmelig godt vejr i dag, ingen regn. Hen imod aften udbrød der brand i nabolaget.
Sikken halløj, 3 huse lagdes i aske. Godt vinden bar fra, ellers havde hele gaden1 gået. Et nemt
oprydningsarbejde, for pladsen er jævn, intet er bleven tilbage, da det hele var af træ. Der
indebrændte en del militær sager. Og sikket knalderi med de mange geværer og patroner. Et par
timer efter var det hele ovre, og faren var forbi.

25-06-1916, søndag : Smukt vejr i dag. Til brandarbejde i formiddag, udgravet til kl. 5. Ellers
forløb dagen rolig og godt.
1  Se foto af en gade i lejren i Pronki.
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26-06-1916 : Meget smukt vejr i dag og temmelig varmt. I dag har flyverne ordentlig været i gang
igen. 

27-06-1916 : Syvsoverdag. Meget varmt igen i dag. Omkring ved midnat måtte vi op og hjælpe med
at indkvartere de 266, som løste de 34 af. Det kom helt uventet. Der går allehånde rygter om
afrykning.

28-06-1916 : Sov til kl. 8 i dag. Meget varmt og stille vejr. Ellers forløb dagen rolig og godt. Om
aftenen ”friøl”, 2 glas pr. mand. Om aftenen en pakke fra fr. Karstensen.

29-06-1916 : Meget varmt og lummert om formiddagen, hen på eftermiddagen hård torden med
megen regn. Det første Hejmdal1 kom i aften.

30-06-1916 : Jævn bundregn i dag, ikke koldt. Om eftermiddagen nogenlunde tørvejr.

01-07-1916 : Gråvejr i dag med smuskregn hele dagen og temmelig koldt igen.

02-07-1916, søndag : Kl. 9½ appel i søndagsdragten og gamache. Om middagen fløj det rundt som
en løbeild i kompagniet, at min gode gamle ven Jens Jacobsen var bleven såret, han havde lidt før
middag fået ordre til at hente en såret i skovlageret, et par km fra os. Da han var kommen derhen og
holdt ved sanitets-understanden, han var ikke kommen af vognen endnu, kom der en shrapnel og
eksploderede lige over dem, og en kugle ramte og gik igennem støvlen og venstre fod. Da støvlen
blev trukket af, lå kuglen i støvlen. Jeg kom i en fart ned på vort samlingssted for at se til ham. Der
lå han så, stakkel, men rigtignok sluppen heldig fra det. Hvor let kunne den ikke have truffet et
andet sted. Ja, ingen kender dagen før solen går ned. Om eftermiddagen blev vi temmelig beskudt
igen, både med shrapnel og granater, men gudskelov ingen tab. Hen ved kl. 7 kom der ordre til, at
holde os i største alarmberedskab. Vi måtte så ud af køjen igen, og se at få vore ejendele pakket
sammen. Kl. var da hen ved 1, alt var rolig endnu. De ventede nemlig, at russerne ville gribe an. Vi
lagde os så op i gyngen igen og slumrede ind og fik ro til dagen efter. Der skete intet, gudskelov.

03-07-1916 : Kl. 7 træde an igen til arbejdstjeneste som sædvanlig. Alt rolig. Smukt vejr i dag. Kl.
halv 7 rejste min ven Jes Jacobsen af sted efter Kowno til. Han sagde nu farvel til Rusland, der
kommer han aldrig mere. I dag og særlig i eftermiddag, har vi fået en mængde granater og
shrapnels ind til os, og nogle lige ved siden af huset og lige oven over os, men gudskelov er ingen
bleven ramt igen i dag. Ualmindelig kanoneren ved fronten i dag. Russeren forsøgte nogle gange at
storme, men måtte tilbage igen. Derfor er han bleven så uregerlig, at vi også skulle have vor part.
Ellers forløb dagen rolig og godt, aftenen også.

04-07-1916 : En god rolig nat, gudskelov. Meget smukt vejr igen i dag, varmt. Det er helt
forfærdelig, som russerne skyder i disse dage, det rene trommefyr. Vi her i byen er også blevet godt
betænkt igen i dag, de har forsøgt adskillige gange at bryde igennem, men det er ikke lykkedes dem.
En mængde sårede og døde har kompagniet imellem hænderne igen nu i denne tid. Torden og regn
igen i dag.

05-07-1916 : Hele natten det rene trommefyr. I morgenstunden lidt mere rolig. Smukt vejr. Hen på
aftenen det rene trommefyr igen, mest fra vore egne vistnok. Men russerne greb nok an igen, thi
inden midnat blev alle dem, der kunne skrabes sammen, beordret ud at hente døde og sårede. Jeg
slap. Der var et virvar hele natten, så det gav ikke megen ro heller. Torden og regn igen i nat.

1  Se foto fra postkort om ”Hejmdal”
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06-07-1916 : Køligt og friskt i dag. Kontributionspenge1 udbetalt i dag for 2 måneder - 4,96 mark.
Hen imod aften begyndte trommeilden igen. Helt forfærdeligt. Russerne greb an adskillige gange på
hele fronten, nogle kom over til vore, men lod sig straks tage til fange. Vort kompagni havde 2 let
sårede i nat. Alle mand og vogne i virksomhed igen i nat. Jeg slap igen. I aften fik vi 36 mand ersatz
mandskab. 

07-07-1916 : Gråvejr med smuskregn i dag. Alt meget rolig endnu i formiddag. Om eftermiddagen
temmelig stærk regn og det blev ved hele natten. Trist og gråt både inde og ude. Kl. 6 skulle alle
træde an for at hente sårede helt ude ved II/34. Alle måtte med, denne gang slap jeg ikke heller. En
lang tur, men ikke så farlig, gudskelov. Enkelte geværkugler peb jo forbi. Hjemme igen kl. 1, godt
våde, men alle uskadte.

08-07-1916 : Sov til kl. 8½. Gråvejr, men tørvejr. Ellers forløb dagen rolig og godt. Ikke megen
skydning.

09-07-1916, søndag : Smukt vejr. Kl. 6 rejste de gamle af sted, årgang 69 – 70, til Rendsborg. De
var nu fri for felten, 14 mand. Ellers forløb denne søndag temmelig rolig for os. I aften fik vi kort
fra Jes Jacobsen. Der var gået betændelse i foden og måtte opereres. Denne søndag er også en
mindedag, og især for vort korporalskab, da mistede vi nemlig igen en af vore gamle kammerater, af
stammandskabet, nemlig W. Ehlers fra Hamborg, 43 år, ramt af en kugle i brystet, og var færdig
omtrent med det samme. En af de nye blev også såret i armen af en geværkugle. Det var hen imod
midnat det passerede. Ja det er sørgeligt og beklageligt, men sandt.

10-07-1916 : I dag er det regnvejr igen. Ellers passerede der ikke noget særligt i løbet af dagen.

11-07-1916 : I dag er vejret godt. Kl. 1½ lønningsappel - 5,30 mark. Kl. 6 til jordefærd, da blev vor
kammerat W. Ehlers stedt til hvile oppe på kirkegården hos de andre. Han kom i en kiste belagt med
kranse bundet af kompagniet. Alle officerer, læger og hele kompagniet fulgte ham til graven.

12-07-1916 : Køligt i dag, men da tørvejr. I morgenstunden storvask, tørt inden aften.

13-07-1916 : Godt vejr. Dagen forløb rolig. Om aftenen kom de igen fra orlov, Jørgen Petersen og
andre.

14-07-1916 : Kølig vejr i dag. Ellers intet nyt. Om aftenen et pund sukker og et brev hjemmefra.

15-07-1916 : Smukt vejr og varmt i dag. Ikke så kontant i dag, piben vil ikke rigtig smage. Ondt i
maven og gennemløb. lå det meste tid ude i det grønne, i skyggen. Gik til ro kl. 8. 

16-07-1916, søndag : Sov temmelig godt i nat endda, ikke ondt. Kl. 7½ til tyfus-indsprøjtning på
venstre bryst. Straks begyndte det at virke. Den meste tid i dag har jeg ligget i min seng eller ude i
det grønne. I dag har jeg måttet lægge piben til side, det sker ellers ikke tit, gudskelov. Gik tidlig til
ro. 

17-07-1916 : I dag er det da lidt bedre, gudskelov. Stærk kanonade i dag, hele aftenen og natten.
Torden og regn igen i dag.

18-07-1916 : Torden og regn igen i dag. Vor Oberstatsarts kom bort for et par dage siden, helt
pludseligt. Vi har nemlig også fået en ny divisionslæge. Efter den tid er det blevet helt anderledes
ved kompagniet. Vi skal slet ikke samle gammelt jern o. s. v. derude, heller ikke grave de døde ud,
vejarbejde og sådan noget. Hele kompagniet står stabslægen til rådighed nu. Nede på samlingsstedet
bliver der meget lavet om, og nyt lavet.
1  En krigsskat der er pålagt det besatte land.
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19-07-1916 : Regn og torden igen i dag. I aften fik vi en ny cheflæge igen.

20-07-1916 : Regn igen. I dag for et år siden drog vi fra Rochowo. Ellers intet nyt.

21-07-1916 : Regn igen i dag. Kl. 1½ lønningsappel - 5,30 mark.

22-07-1916 : Regn igen, ellers intet nyt.

23-07-1916, søndag : Regnvejr igen i dag. Kl. 8 udbetaling af  kontributionspenge - 3,12 mark Kl. 3
appel i søndagsdragten. Om aftenen smukt vejr, da kunne man da sidde ude og nyde aftenluften lidt.

24-07-1916 : Gråvejr og regn igen i dag. Kl.6½ aften til lægeundersøgelse, den månedlige.

25-07-1916 : Storvask i formiddages, sidst den 12. juli, 14 dage siden. Smukt vejr i dag, godt
tørvejr for vasken, Ellers forløb dagen rolig og godt.

26-07-1916 : I dag er det 18 uger siden vi kom her til byen. Smukt vejr i dag. Dagen rolig. Den
meste dag lå jeg ude i Guds fri natur.

27-07-1916 : Meget varmt i dag. Om eftermiddagen strøet gødning til rug. Der er nemlig kommen
divisionsbefaling, at hver troppedel skal bearbejde og så 2 ha land til vintersæd. Vi pløjede med 2
skær.

28-07-1916 : Meget varmt igen i dag. Strøet gødning igen i dag, men ikke mange stakke, den meste
tid lå vi i krattet. Ellers intet nyt. 

29-07-1916 : Varmt igen. I morgenstunden drog de 249 bort, kvartererne står ledig nu for
øjeblikket. Hen imod aften lidt torden og megen regn. I aften er det 2 fulde år siden krigen udbrød .

30-07-1916, søndag : Køligt vejr i dag med lidt regn. Kompagniet er helt fri i dag. Der var nemlig
divisionsbefaling, at alt skulle hvile i dag. Ingen arbejde og skansning. Ej heller måtte der afholdes
nogen gudstjeneste. Mærkeligt.

31-07-1916 : Køligt men godt vejr. Ellers intet.

01-08-1916 : Blæst og solskin. I dag våger vi oppe i regimentsstabens bolig, for at der ikke kan
stjæles møbler bort. Lønningsappel kl. 1½ - 5,30 mark. 

02-08-1916 : Godt vejr, men køligt. Om aftenen fik vi lidt travlt, thi der blev et bataljon
infanterister anmeldt. Vi skulle så se at få det indrettet til dem. Kl. 10½ var vi færdige. Vi lagde os
så til ro og afventede resten, men der kom ingen i løbet af natten.

03-08-1916 : Regnvejr i dag, om eftermiddagen godt vejr, men koldt. Der kom så ingen anden
indkvartering end regimentsstaben, nr. 178, her til byen. Tropperne kom ad skovlageret. De kom
lige fra Frankrig, fra Somme.

04-08-1916 : Det har regnet meget i nat. Meget koldt nu her i dag. Ellers intet ekstra.

05-08-1916 : Meget koldt med slemme byger. Hen imod aften smukt vejr. Ellers intet.
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06-08-1916, søndag : Temmelig godt vejr i dag. Sov til kl. 7½. En god rolig søndag. En meget god
middag, har ikke fået sådan i lang tid. Nye kartofler, klipfisk, snitbønner og gulerødder og sødsuppe
ovenpå. Den første ret kogte vi selv. Om aftenen ”friøl”. 

07-08-1916 : Regnbyger og koldt hele dagen. Om eftermiddagen kom der en underofficer og 6
mand ersatz til kompagniet. Train fra Rendsborg, deriblandt var der to fra Nordslesvig. Ellers intet
nyt.

08-08-1916 : Meget koldt igen i dag, med byger. Ellers passerede der ikke noget.

09-08-1916 : Regnbyger og koldt igen i dag. Vort arbejde i disse dage er at sortere sager på pladsen,
hver slags for sig, og så i sække.

10-08-1916 : Temmelig godt vejr i dag. En lille skovtur i dag efter mos. Kørte af sted kl. 7, kom
igen kl. 12. Om eftermiddagen storvask, 2 skjorter og 1 par underbenklæder.

11-08-1916 : Godt vejr i dag. Kl. 1½ lønningsappel - 5,30 mark. Ellers forløb dagen rolig og godt.

12-08-1916 : Godt vejr igen i dag. Ellers intet. Ja om aftenen kl. 6½ til lægeundersøgelse igen, den
månedlige.

13-08-1916, søndag : Gudstjeneste om formiddagen. Jeg ikke med. Om eftermiddagen appel med
gasmasker. Ellers havde vi en god og rolig søndag, gudskelov. Om aftenen brev fra Jes Jacobsen.

14-08-1916 : Godt vejr igen i dag. Arbejdet i dag med nybygningen1 på pladsen. Om aftenen
husrejsningsgilde ved Frejborg, luseanstalten.

15-08-1916 : Smukt vejr. Jes Petersen kom igen fra lazarettet i Wilna (Vilnius).

16-08-1916 : Meget smukt vejr. Samme arbejde.

17-08-1916 : Gråvejr i dag, både ude og inde. I dag har vi jo den omtalte - 17. august, da skulle vi jo
have fred til denne dag. Desværre er der ikke indkommet noget budskab derom. Alt går endnu sin
gang, dag for dag. Og Gud ved hvornår freden kommer.

18-08-1916 : I nat har det regnet dygtig, gråvejr. I dag kalker jeg nede på soldaterhjemmet. Torden.

19-08-1916 : Ualmindelig varmt i dag. I aften rejser Chr. Mathiesen på orlov, hans hustru var syg.

20-08-1916, søndag : Kl. 11 appel med revolver og sabel. Ellers intet hele dagen. Meget varmt
igen. En lang og kedelig søndag, nedtrykt stemning i dag. .

21-08-1916 : Ikke så lummert i dag, men køligt. Lønningsappel kl. 1½ - 5,30 mark.
Kontributionspenge udbetalt kl. 6½, pr. mand 4,92 mark.

22-08-1916 : Køligt vejr i dag med smuskregn. 

23-08-1916 : Godt vejr i dag med solskin. Arbejdet hver dag på nybygningen henne på pladsen. I
dag har vi lavet vore senge og gjort dem i stand. 

24-08-1916 : Godt vejr igen. Ellers intet nyt. 

1  Se foto med arbejde på nybygninger.
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25-08-1916 : Storvask i morgenstunden. Om eftermiddagen flyttede vi hen i vort nye kvarter i
nybygningen, der skal vi så sove første gang i nat.

26-08-1916 : Sov udmærket i nat i vort nye hjem. Ryddet op omkring bygningen og lavet lidt i
stand. 

27-08-1916, søndag : Regnet hele natten, i dag også. Der skulle være afholdt gudstjeneste, men på
grund af regnen faldt den bort. Om eftermiddagen var der øvelser igen ovre i skovlageret med
gasmasken. Jeg var ikke med denne gang heller. Sådan forløb denne søndag.

28-08-1916 : Megen regn igen i nat. Ellers intet. Befinder os meget godt i vort nye hjem.

29-08-1916 : Godt vejr i dag. Jeg og Greving er ved at støbe et monument til en grav1, Hinzi fra
Merna. Kl. 6½ til lægeundersøgelse.

30-08-1916 : Godt vejr igen. Til gasmaske prøve ovre i skovlageret. Jeg var med, 1. gang.

31-08-1916 : Meget fint vejr. Kl. 9 til instruktion og praktisk prøve med et selvredningsapparat, 30
mand af kompagniet var kommanderet dertil, alle sunde og raske karle. Om eftermiddagen regn og
torden.

01-09-1916 : Regn omtrent hele dagen. Lønningsappel kl.6½ - 5,30 mark.

02-09-1916 : Regn igen i dag, ellers intet nyt.

03-09-1916, søndag : Vor gode morgen i ro til kl. 6½. Kl. 10½ gudstjeneste, vi ikke med. Kl. 2
instruktion i vore gasmasker. I eftermiddag kom Ritmesteren igen fra orlov. I morgen rejser H.
Carlsen på orlov i 20 dage.

04-09-1916 : Råt og koldt vejr i dag. I dag går der ligefrem rygter om, at vi snart skal flytte. Det
passer os slet ikke, da vi har det så godt nu. Vi ved ikke, hvorledes vi får det, nej.

05-09-1916 : I dag er det meget smukt vejr. I dag blev jeg hjemme og i ro, thi jeg har en byld i
agterenden, og kan snart ikke tåle at gå.

06-09-1916 : I dag går det bedre, thi nu er der gået hul på den. Jeg og Hein er ude ved gravstedet
igen i dag, i færd med indskriften. I dag brummer motortærskeværket2 her lige ved os. 2 store
rugstakke er sammenkørt her bag skoven, men det er en noget dårlig vare, sammengroet og vådt, thi
det er jo høstet om natten og sammenkørt også om natten, og så den megen regn. Det skal jo være
galt.

07-09-1916 : I dag er vejret godt. I dag rejser Wulf på orlov. I gang hele dagen med det gasapparat
og alle de sager, som hører dertil. Om aftenen ”friøl”.

08-09-1916 : Storvask i formiddag. Ellers forløb dagen rolig. Intet nyt. I disse dage sår vort train rug
i det pløjede land.

09-09-1916 : Meget kønt vejr i dag. Ellers intet. I dag rejste Jørgen Paulsen på orlov og Strucks
kom.

1  Se foto af soldat ved gravsted.
2  Se foto af motortærskeværk.

38



10-09-1916, søndag : Smukt vejr. Kl. 1½ ovre i gas-cellen med vore selvredningsapparater, 1. gang.
Ellers forløb denne søndagen også rolig og godt.

11-09-1916 : Kl. 6½ lønningsappel - 5,30 mark. I dag har jeg lavet en rive med jerntænder.

12-09-1916 : Godt vejr igen i dag. Om aftenen prøve – gasalarm. Da kom der ordentlig fut i ….
halen, da klokkerne begyndte at kime i den stille aftentime, rundt om os.

13-09-1916 : Stille og yndigt vejr, men kun om formiddagen. Om eftermiddagen gråt og fugtig vejr.
Om aftenen ankom der 35 mand ersatz til kompagniet, og 6 - 7 mand af kompagniet, som kun var
garnisonsfærdige, rejste tilbage til Rendsborg. Juhl rejste på orlov.

14-09-1916 : Et rigtigt efterårsvejr i dag. Vi holdt os mest inden døre hele dagen.

15-09-1916 : Koldt og gråvejr igen i dag. I dag kom Chr. Mathiesen igen fra orlov.

16-09-1916 : Gråvejr og trist vejr igen i dag. Ellers forløb dagen ligesom de andre. 2 pakker med 6
æg og ost.

17-09-1916, søndag : Regnvejr i dag. En god rolig søndag. En god middagsmad i dag. Vi fik
udleveret fisk fra Narocz søen, gedder og bås, også kartofler. Vi lavede det selv tilrette. Kompot og
rødbeder. Så fik vi os en ”66” for at aflede tankerne lidt. 

18-09-1916 : Vejret godt i dag. Korporal Mortensens fødselsdag, 38 år gammel. Kl. 6½ aften
lægeundersøgelse. Hver aften, omtrent, får vi os en lille ”66”.

19-09-1916 : Køligt vejr i dag. Dagen forløb rolig og godt, intet nyt.

20-09-1916 : I dag er underofficer Egge 40 år. Regnet omtrent hele dagen, bedst indendørs. 

21-09-1916 : Regnet meget i nat, i dag også. Lønningsappel kl. 4½ - 5,30 mark og
kontributionspenge - 2,00  mark. I dag modtog jeg 6 pakker.

22-09-1916 : Det har frosset meget hårdt i nat. I morgenstunden har gasangrebet fundet sted.
Resultatet blev vist ikke så gunstig, som de ventede. I eftermiddag kom Carlsen igen fra orlov, han
bragte med til mig, 1 pund smør, tobak og et par lange strømper.

23-09-1916 : Frosset meget i nat. Is på vandet. Ellers et meget smukt vejr hele dagen. Storvask om
formiddagen. Tørt inden aften. 

24-09-1916, søndag : Meget smukt vejr igen i dag. Om formiddagen, gudstjeneste, vi ikke med.
Ellers havde vi en god og rolig søndag. 2 gang post i dag.

25-09-1916 : Høj og klar luft. Ellers intet.

26-09-1916 : Høj og klar luft. I dag kom cigarerne fra min Hans.

27-09-1916 : Høj og klar luft. En pakke fra Stinne Kolmos, 10 cigarer. I eftermiddag skød vi 14
gråspurve, dem kogte vi suppe på og fik til aften, udmærket.

28-09-1916 : I dag har vi fået vinterdragt udleveret, 1 skjorte, 1 par underbukser, 2 par strømper og
1 par handsker.
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29-09-1916 : En meget fin tid hver dag, men koldt om natten. I dag kom Jørgen Paulsen igen fra
orlov. 

30-09-1916 : Ja, i dag er jeg 43 år. Det er nu anden gang jeg fejrer denne dag i felten og i
fjendeland. Ellers forløb dagen rolig og godt. Den meste dag holdt vi os inden døre ved
kakkelovnen, thi det var en uforskammet kulde uden for. 

01-10-1916, søndag : Høj og klar luft. Kl. 10 lønningsappel - 5,30 mark. Ellers forløb denne søndag
også rolig og godt.

02-10-1916 : Meget koldt igen i dag. En kritisk dag i dag. Vor Ritmester var ikke godt oplagt i
morgenstunden, og så gik det ud over os på Ortskommandanturen. Der var nogen meldinger, som
ikke var bleven ret bestilte, skolemesteren skulle have skylden. Vi svæver endnu sådan mellem
himmel og jord, og ved ikke om vi bliver afløst eller ej. Edelbauer er bleven ansat i dag som
”skrivende menneske”. Højt vejr i aften, smuskregn.

03-10-1916 : Smuskregn hele dagen. Trist både ude og inde. Ikke i god stemning i dag.

04-10-1916 : Nogenlunde godt vejr i dag. Om aftenen fik vi meddelelse om, at vi var afløste fra
politiet, 3 mand, jeg og to andre. Nu består det kun 3 mand1. Foreløbig bliver vi boende her, indtil
videre. Jeg blev straks kommanderet til at ordne de gamle sager. Alt materiel på pladsen. Med denne
besked kunne vi så gå til ro.

05-10-1916 : Arbejdet lidt på pladsen i dag og om eftermiddagen med gasmasker og de sager. I
aften rejste underofficerer Martens på orlov. Kl. 5½ i aften til lægeundersøgelse. Ja, jeg havde nær
glemt, at i formiddags havde vi jo 1 times ekserceren. Hele kompagniet med den gamle i spidsen.
Lære at hilse og ”parademarch”.

06-10-1916 : Allehånde for i dag. Jeg og skolelæreren trak pigtråd rundt om en sandkule om
eftermiddagen. Ikke så koldt i dag, meget mildt. Ingen post endnu i aften, mærkelig nok. Det er nu
den 4. dag jeg ikke har hørt hjemmefra.

07-10-1916 : Regnvejr omtrent hele dagen. Trist både ude og inde. Ingen post endnu i aften. Juhl
skulle komme i aften fra orlov, men der kom telegram om, at han var syg.

08-10-1916, søndag : Stuerevision kl. 10½, ellers intet. En god og rolig dag, og så 2 gange post,
hvor glædeligt. Breve og pakker fra hjemmet, og en fra frøken Karstensen også.

09-10-1916 : Regnet omtrent hele dagen. I dag har jeg været ”glaser”2. 

10-10-1916 : Regnvejr igen i dag. I dag har jeg og Muchow brækket en stor bageovn ned i hus nr. 4.

11-10-1916 : Regn i dag, men værre end i går. Kl. 1 lønningsappel - 5,30 mark. I dag er det jo min
Christians fødselsdag, 9 år gammel.

12-10-1916 : Storm i dag. Fra 8 – 9 ekserceren, lige som sidste uge. Storvask om eftermiddagen.

13-10-1916 : En frygtelig storm i dag, med byger. I aften rejste Greving på orlov - 24 dage.

14-10-1916 : Temmelig blæst igen i dag, men da tørvejr. Ellers passerede der ikke noget. I aften
brændte det elektriske lys for første gang i byen, i officerernes kasino.
1  Se foto af politimandskabet, J.H.M. m. kryds
2  Glaser = glarmester
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15-10-1916, søndag : Det har regnet i nat, og regner endnu om formiddagen kl. 7½.
Kontributionspenge udbetalt – 3,67 mark. Kl. 9½ gudstjeneste, jeg var med. Eftermiddagen forløb
rolig og godt. 2 gange post i dag. 

16-10-1916 : Temmelig mildt vejr i dag. I aften flytter Rolof over i Kalls plads, han rejste på orlov i
aften. Ellers intet nyt. Skal nu hente post.

17-10-1916 : Dagen forløb rolig og godt, intet nyt.

18-10-1916 : Dagen forløb ligesom i går. Ikke så koldt i disse dage. 

19-10-1916 : Fra kl. 8 – 9 pudse- og flækkestund. Fra 9½ - 11 ekserceren igen, det har vi hver
torsdag. I dag har vi fået den første sne i år her hos os.

20-10-1916 : Dagen forløb rolig og godt, intet nyt.

21-10-1916 : Kl. 9½ lønningsappel -  5,30 mark. Om aftenen skiftede vi kvarter igen. Vi flyttede
lige over i hus nr. 4, 12 mand, en god og tæt og varm stue. I dette hus havde jeg også det første
kvarter, men oppe på loftet, den 22.03. Den første nat vi kom hertil blev ikke så lang, thi kl. 2 blev
vi udpurret og skulle ud efter sårede. Meget koldt var det også, vi kunne ikke være til for kulde. Ja,
siden da har vi endda gået lidt igennem her i  Pronki

22-10-1916, søndag : Sovet udmærket i nat. Regn i formiddags. Om eftermiddagen friskt vejr. Ikke
det bitterste i dag, hvad tjeneste angår. En lang og trist søndag, og ingen post heller.

23-10-1916 : Dagen forløb rolig, intet nyt.

24-10-1916 : Intet af betydning. Ikke så koldt. 

25-10-1916 : Storvask i formiddag. Gråvejr i dag. Om aftenen kom der en russisk overløber over til
Ortskommendaturen . Han kunne ikke tysk, han blev straks ført videre til Balasche.

26-10-1916 : Intet nyt, alt roligt.

27-10-1916 : Intet nyt, alt roligt.

28-10-1916 : I dag rejste Feldwebel Spiecker på orlov. Russerne har været lidt urolige i dag.

29-10-1916, søndag : En uforskammet kulde i dag, men da tørvejr. Travlt i morgenstunden med at
pynte lidt op, og rejse en æresport, thi hen imod middag havde vi højt besøg i byen, nemlig af Prins
Leopold v. Bayern. Han kørte kun igennem byen i sin auto. Om eftermiddagen var vi ovre i gas-
cellen igen. Slet ingen post i dag.

30-10-1916 : I morgenstunden er alt hvidt udenfor af sne, men det er ligesom tø, så det giver kun
sjap. Smuskregn hele dagen. I aften er der ikke spor af sne. Ellers rigtigt stygt i dag.

31-10-1916 : Meget koldt igen i dag, men da tøvejr. Ellers forløb dagen rolig.

01-11-1916 : I dag er det ikke så koldt. Kl. 11 lønningsappel - 5,30 mark. Ellers intet.

02-11-1916 : Dagen forløb rolig og godt. Om aftenen kom Juhl igen fra orlov, han har just været
borte i 7 uger, siden 14/9. 
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03-11-1916 : I formiddag 1 times ekserceren igen. Om eftermiddagen og aftenen stærk regnvejr. 

04-11-1916 : Nogenlunde tørvejr i dag, ikke så koldt heller. Ellers intet nyt.

05-11-1916, søndag : Kl. 9 gudstjeneste. Ellers intet hele dagen. En god rolig søndag.

06-11-1916 : Dagen forløb rolig og godt.

07-11-1916 : Intet nyt.

08-11-1916 : I dag er det 33 uger siden, vi kom hertil. 

09-11-1916 : I dag kom Kall igen fra orlov, og Mejer rejste på orlov på ubestemt tid, han er
Kommuneforstander.

10-11-1916 : Fra 7½ - 8½ ekserceren, ellers intet. Meget mildt vejr i dag.

11-11-1916 : Kl. 11 lønningsappel - 5,30 mark. Ellers intet nyt.

12-11-1916, søndag : Regnet uafbrudt hele dagen. Fra Kl. 10 - 12 instruktion om gasmaskerne og
kl. 2 uddeling af nye masker, ca. 25 stykker. En våd, mørk og trist søndag.

13-11-1916 : I går aftes tidlig, kom der en russisk overløber over til os, en officer aspirant. Han blev
bragt til Ortskommandanturen. Derfra blev han viderebefordret til Divisionen. En korrekt og dannet
fyr, han studerede jura og talte godt tysk. I dag har der fundet et par slemme affærer sted i
kompagniet, nemlig ved soldaterhjemmet. Svindel og bedrageri ved uddeling af levnedsmidler. En
kritisk dag ved 1. kompagni. Regn igen hen imod aften. I aften kom Mathias Christensen fra orlov.

14-11-1916 : Et rigtigt stygt vejr i dag med storm, sne og regn. Ellers intet. I dag har jeg haft
storvask igen.

15-11-1916 : Stærk frost i nat, og i dag snefog. Storm og meget koldt. Om eftermiddagen 1 times
instruktion.

16-11-1916 : Meget koldt og stærk frost og sne. I dag har jeg været ved Feldweblen om at få lov til
at skrive dansk til mine pårørende. Forbudet er bleven bekendtgjort nogle gange. Der blev så kun
spurgt, om de ikke kunne tysk derhjemme, derpå blev der svaret – Nej. Ja, så kunne jeg godt skrive
dansk, men jeg vidste jo nok, hvad jeg måtte skrive og ikke skrive. Dermed var den sag i orden. I
aften kom underofficer Blumberg tilbage efter at være telegrafisk tilbagekaldt. Han havde kun ½
uge af sin orlov tilbage. Det bliver vist en slem affære.

17-11-1916 : Ikke så koldt i dag, stille, men dog jævn vinter. Ellers intet nyt.

18-11-1916 : Rigtig snefog i dag, men stille vejr. 

19-11-1916, søndag : Meget koldt igen i dag. Kl. 8 Kontributionspenge udbetalt – 3,15 mark. Kl. 7
stuerevision. En god rolig søndag, men lang og kedelig.

20-11-1916 : Meget koldt igen i dag. Ellers intet nyt. I aften kom Spiecker igen.

21-11-1916 : Lønningsappel kl. 1 – 5,30 mark
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22-11-1916 : I dag er det tø og ikke så koldt.

23-11-1916 : I nat har vi haft indkvartering af en Landstormmand fra Schlesien. Han vil afhente sin
broder, som var Feldwebelleutnant og faldt her i foråret på Primelhøjen, han hviler oppe på den
store kirkegård ved siden af 2 af  sine kammerater, en Kaptajn og en Leutnant, som faldt samme dag
også. Alle tre blev ramt af en granat, og samtidig. Hans legeme blev så opgravet i dag og blev lagt i
en anden kiste, som hans broder bragte med fra Wirballen. Den kostede 400 mark. Den hele historie
kommer på 1000 mark.

24-11-1916 : I dag er han afrejst igen til sin hjemstavn Schlesien. Ellers er der intet passeret i dag.

25-11-1916 : Dagen forløb rolig og godt.

26-11-1916, søndag : Kl. 11 gudstjeneste. Ellers intet hele dagen. Post om middagen.

27-11-1916 : Regnvejr. Om formiddagen hele kompagniet ovre i gas-cellen igen.

28-11-1916 : I dag har jeg badet i den nye lus og badeanstalt1, en herlig fornemmelse.

29-11-1916 : Storvask i dag. Ellers intet.

30-11-1916 : Der har ikke passeret noget væsentligt i dag. Mildt vejr med let frost.

01-12-1916 : En times ekserceren om formiddagen. Kl. 11 lønningsappel - 5,30 mark. Meget mildt
vejr i dag, om aftenen smuskregn.

02-12-1916 : Dagen forløb rolig og godt.

03-12-1916, søndag : Meget mildt vejr i dag. En rolig søndag. Kun kl. 11 appel i udgangstøjet.
Ellers intet.

04-12-1916 : Lidt tør frost i dag, men meget stille. Eriksen rejste på orlov.

05-12-1916 : Meget godt vejr, tør frost.

06-12-1916 : I dag er der igen bleven bekendtgjort, at alle breve og kort skulle skrives på tysk.
Dansk måtte heller ikke benyttes.

07-12-1916 : Samme vejr som i går. Vi fik da lov til at vedblive og skrive dansk.

08-12-1916 : Samme let og tør frost endnu i dag. I dag er orloven bleven forlænget til 28 dage.

09-12-1916 : En klingrende frost i dag, men stille. I eftermiddag nedbrændte huset med biblioteket
i, til grunden. Alle bøger og sager blev vistnok reddede. I samme hus lå også en 30 infanterister.
Hvor de patronerne knaldede i ilden.

10-12-1916, søndag : Tør og klar luft med stærk frost. Kl. 9½ til gudstjeneste. Kl. 1 til
lægeundersøgelse, skjorten af.

11-12-1916 : Samme vejrlig igen i dag. Lønningsappel kl. 5 eftermiddag –5,30 mark. Ikke træde an,
men udbetalt til korporalskabsførerne.

1  Se foto af badeanstalt.
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12-12-1916 : Et rigtig snefog i dag.

13-12-1916 : Ligesom tø i dag, ikke så koldt. Om aftenen blind gasalarm.

14-12-1916 : Frost igen med høj og klar luft.

15-12-1916 : I dag er det tø igen, men tørvejr. Hen imod aften kom der parole, at ganske bestemt
skulle vi nu af sted i den nærmeste fremtid. Hele divisionen. Et ubehagelig budskab at få nu ind
under jul.

16-12-1916 : Trist i dag, både ude og inde. Snefog og tø hele dagen. I dag modtog vi den savnede
pakke, indholdene mange kønne gaver. Desuden fik hver mand en ½ flaske vin og 3 cigarer fra
kompagniet.

17-12-1916, søndag : En trist og mørk søndag. Meget travlt med at pakke sagerne sammen. Kl. 2
gav vi vore halmsække af. I aften fik vi igen en ½ flaske rødvin pr. mand. Post fik vi også i aften,
men vor post blev ikke antaget. Endnu i aften er der ingen ordre til at rykke ud i morgen.

18-12-1916 : Vejret er godt i dag, det har frosset lidt i nat. Alt rolig endnu i dag. Vor post er kørt af
sted igen i formiddags. Vi fik også post i aften. Parolen intet nyt.

19-12-1916 : Alt rolig endnu i formiddags. Let frost i dag med rigtig snefog. I dag er de sidste af
vore på orlov, vendt tilbage på 2 nær. Vor lønning fik vi også udbetalt i aften - 5,30 mark.

20-12-1916 : Denne dag har vi også døset sådan hen, ikke bestilt det mindste.

21-12-1916 : Et meget smukt vejr i dag. Let frost med høj og klar og stille luft. I dag er det jo min
Hanses fødselsdag - 14 år. Intet nyt endnu i morgenstunden. Jeg er ikke rigtig i mit ”es” i dag,
forkølet. Pludselig lige før middag fik jeg besked om, at 6 mand skulle af sted kl. 12, for at skaffe
kvarter til kompagniet, som skal rykke ud i morgen tidlig. Kl. 12 hilste vi så af med Pronki
(Pron’ki), vort gode gamle kvarter. Gik så til Malschirnes og videre til Mielniki (Mel’niki), hvor
vi blev denne nat. Der ankom vi kl. ca. 4, meget trætte. Det er navnlig fordi, at vi så længe ingen
tornyster har haft på skulderne. Vi lå i bade og luseanstalten, meget varmt gudskelov. Cementgulv
var der kun, men vi fik nogle madrasser og ligge på, så vi lå udmærket. 

22-12-1916 : Jeg var rigtig sølle i går aftes, ingen appetit og meget høj feber, så jeg tænkte snart
ikke, jeg var kommen med i morges, men jeg har det nu temmelig godt og var også lidt bedre, da vi
drog af og skulle videre. Kl. 6½ drog vi så videre til byen Popowzy (Popovcy), hvor vi ankom kl.
10, hertil skal kompagniet i dag. Det vil dog for mange bliver en stram tur. Fra Pronki og hertil er
der ca. 33 km. Kompagniet ankom kl. 2½ om eftermiddagen. Vi fik så mad ved vort køkken og kl.
3, drog vi så videre for at skaffe kvarter for næste dag. Vi lejede os en russer med en lille slæde,
som så kørte vort ”gepæk” og viste os vej. Vi kom så til byen Skronty (Sarancany) hvor vi blev
den nat hos nogle russere. Vi lå varmt og godt, og sov også temmelig godt. Jeg er da lidt bedre tilpas
i dag, gudskelov.

23-12-1916 : Kl. 6 om morgenen gik vi videre til byen Kowry, hvor kompagniet skulle have
kvarter. Ankom dertil kl. ca. 8. En meget lille by, kun nogle få gårde, så det viste sig snart, at her
kunne hele kompagniet ikke komme under tag. Vi måtte så hen til en naboby og se, om der var
plads. Der var heller ingen plads. Imidlertid kom så kompagniet, og de marcherede så lige til
Lyntupy (Lyntupy), og blev så der til om aftenen. I løbet af aftenen eller natten skal vi jo dog
forlades med toget. Vi 6 mand blev her til kl. 3, så gik vi også hen til kompagniet, som var bleven
ved i en tur lige til Lyntupy, der lå vi så til kl. 1 om natten, da blev vi forladet med toget, vi kom i
en kreaturvogn, ikke så rart.
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24-12-1916, juleaftensdag : Turen gik over Wilna (Vilnius) og Kowno (Kaunas), der var vi kl.
1½ om middagen, ½ times ophold. Så gik det videre til Wirballen og Eydkuhnen, der ankom vi til
kl. 4 om eftermiddagen. Vi steg så alle ud med hele vort ”pikpak” og marcherede hen til en stor lade
og luseanstalt, hvor vi blev renset fra top til tå, og alle vore sager. En meget stor og moderne anstalt,
og praktisk. Der fik vi også noget at spise og drikke, og kl. 1 var vi færdige med denne renselse, og
så kom vi ind i rene vogne. En meget behagelig kupe fik vort korporalskab, 7 mand, så vi havde
temmelig god plads. Vi kan da ligge ned alle om natten, hvilket er meget værd på sådan en lang tur.
5 hele døgn skulle rejsen vare. Kl. 3 dampede vi så videre. En juleaften som jeg ikke glemmer.

25-12-1916, 1. juledag : Kl. 11 om formiddagen ankom vi til Königsberg (Kaliningrad), der blev
vi også forplejede, og i en kantine. Der købte jeg mig 3 pund honning á 50 pfennig. Kl. 1 gik det
videre til Elbing (Elblag), der var vi kl. 6 aften, over Neu Stettin.

26-12-1916, 2. juledag : I Stargard kl. 10 om formiddagen. I Stettin kl. 12 om middagen.
Forplejning. I Pasewalk kl. 2½ om eftermiddagen, over Neu Brandenburg om aftenen kl. 6.
Forplejning.

27-12-1916 : I Hamburg kl. 5½ om morgenen. I Buchholz kl. 8½. Mad og kaffe. Passerede floden
Weseren kl. 11, og kørte lige om ved Bremen. I Osnabrück kl. 3 eftermiddag. En meget
interessant tur igennem alle disse landskaber. I Münster i Westfalen var vi kl. 5 om eftermiddagen.

28-12-1916 : Kl. 3 om natten ankom vi til Aachen. Der blev vi også forplejet. I morgenstunden
passerede vi Lüttich (Liege). Nu er vi i Belgien, et meget smukt land. Romantisk med de dybe
kløfter, stenbrud og de lange tunneller. Kl. 9½ formiddag passerede vi Namur. Nu kan man
begynde at se krigens ødelæggelser. I dag er det meget stærk og tæt tåge, så vi kan ikke se ret langt.
I Charleroi var vi kl. 11½ middag. Kl. 12 om eftermiddagen var vi i Mons, og så forplejning. I
Valenciennes var vi kl. 3½ om eftermiddagen. Nu har vi overskredet den franske grænse og
befinder os nu i Frankrig. Kl. ca. 5 om eftermiddagen ankom vi til den store by Douai. Der blev vi
udladet, og vor jernbanefart var nu til ende. Nu går det til fods igen. Da vi havde alle vogne afladet
marcherede vi ca. 15 km til byen Moncheaux, hvor vi drog i kvarter for denne nat. Vi ankom dertil
kl. 10 om aftenen, meget trætte. Et temmelig godt kvarter fik vi hos et par unge folk.

29-12-1916 : Sovet udmærket i nat. Det var den første nat i Frankrig. I dag fik vi os da godt vasket
igen, og drak kaffe i ro. I dag regner det. Alt er rolig endnu i morgenstunden. Vi er ca. 20 km fra
fronten. Kanonerne kan vi høre langt borte. Det er en temmelig stor landsby denne her, ca. 65 små
bøndergårde og så mange andre huse. Svær jordbund er det her, kan vi mærke, thi alt klæber og
holder meget fast. Hele dagen gik sådan rolig og stille hen. Om aftenen kunne vi give post af igen. 

30-12-1916 : Sovet udmærket i nat. I nat har jeg og Boldt sovet i et dobbelt sengested med en god
tyk underdyne i. Vi lå udmærket. Ingen ordre til noget endnu i dag. Det har regnet meget i nat og
regner endnu i dag. Om aftenen fik vi post første gang her i Frankrig. Jeg havde 6 breve, 6 kort og 4
aviser.

31-12-1916, søndag : Nytårsaftensdag i Frankrig. Vi sov til kl. 8½. Kaffe i ro, så skrev og læste vi
til middag. Kl. 3 var vi til gudstjeneste i kirken. Første gang i en fransk kirke. En helt god prædiken.
Om aftenen post igen, og hver mand 1 glas grog og 1 glas øl. Noget særlig til aftensmad gav det
ikke. Det var denne nytårsaften igen i fjendeland, langt fra hjem og sine kære. Dette år er nu til
ende, og Gud ved, hvad det nye år vil bringe.

01-01-1917, nytårsdag : Kl. 10½ lønningsappel - 5,30 mark, den første i Frankrig. Ellers forløb
dagen rolig og godt. I aften modtog jeg den 1. pakke fra min kære Rosa med sirupskager i.
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02-01-1917 : I dag er vejret godt, høj og klar luft. Kl. 10 appel med gasmaskerne. Om aftenen
modtog jeg en lille kasten cigarer fra Hamborg og en kasten med 20 i fra H. Møller.

03-01-1917 : Kvarterrengøring i formiddag. Om eftermiddagen fra kl. 2 – 4 pudse- og flækkestund.

04-01-1917 : Gråvejr og smuskregn i dag. Kl. 11 appel med brødpung, armbind og halsbind. I dag
var der slet ingen post til mig. Livlig artillerifyr ude ved fronten hver dag, en mængde flyvere
krydser også luften hver dag.

05-01-1917 : I dag er det min lille Jensemands fødselsdag, da er han 6 år, og jeg kan ikke være hos
ham nu for 3. gang. Ja det er sørgeligt, men sandt. Kl. 10½ appel med lange støvler og begge
kasketter. Kl. 4 modtager vi nu post hver dag.

06-01-1917 : Kl. 10½ appel med mantel og gasmasker. Om eftermiddagen har vi det temmelig godt
hver dag, da spiller vi for det meste ”66” eller dam og mølle. I dag modtog jeg brev fra min Rosa
om, at hun havde fået nogle af mine fra nytårsdag, og ved altså nu, hvor vi er kommen hen.

07-01-1917, søndag : Meget smukt vejr i dag, det har frosset lidt i nat. Ingen tjeneste i dag. I dag er
orloven bleven åbnet igen. 

08-01-1917 : I formiddags var jeg med, at hente kul henne i nabobyen Leforest, i selve minen. De
andre til appel med snøresko og drikkebæger.

09-01-1917 : Det har sneet lidt i nat, tø og snesjap. Kl. 11 appel med revolver og sidegevær. Om
eftermiddagen regn. Nye masker udleveret.

10-01-1917 : Kl. 11 appel med trøjer og sokker på og revolverskæfte.
 
11-01-1917 : Rimfrost i morgenstunden, Kl. 9 fik vi udbetalt forplejningspenge fra jernbaneturen,
pr. mand – 2,50 mark og lønningsappel kl. 10, udbetalt til korporalskabsføreren – 5,30 mark. I løbet
af dagen var hele kompagniet i gas-cellen, 20 mand ad gangen. I aften blev hele levnedsmiddel- og
køkkenstab afløst af andre i kompagniet.

12-01-1917 : Kl. 11 appel med tornyster. Ritmesteren så dem selv efter, alene. 

13-01-1917 : På vagt i nat til i aften. Et meget stygt vejr, snefog og tø hele dagen.
Kontributionspenge udbetalt i formiddags – 3,40 mark. Ingen appel i dag, kvarterrengøring.

14-01-1917, søndag : En god rolig nat, sov til kl. 9. Det har frosset lidt i nat, så det er et rigtig
vinterlandskab i dag. I dag slet ingen tjeneste. Ingen post i aften.

15-01-1917 : Meget smukt vejr i dag, let frost og jorden helt bedækket med sne. I løbet af
formiddagen kørte alle vore vogne til banen for at forlades igen. Vi marcherede af kl. 1 fra
Moucheaux til banegården i Dela Hte Deute, hvor vi blev forladet med banen igen. Vi gik over
Leforest, en tur på en god times tid, så kørte vi en 1½ times tid med banen til Seclin, hvor vi blev
udladet igen, og så gik det til fods til byen Don, en 9 km. Der ankom vi kl. 9 om aftenen, hvor vi
blev indkvarteret i nogle træbarakker med masseindkvartering, elektrisk lys og små kakkelovne,
men ingen varme, så det var temmelig koldt. 

16-01-1917 : Sov temmelig godt i nat endda, efter forholdene. Lå også temmelig varmt. Byen Don
er temmelig medtaget af flyverbomber. Døset hele dagen sådan hen. Post fået og kunne også afgive
i dag. 
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17-01-1917 : Stygt vejr i dag, snefog og tø. Arbejdstjeneste i dag, bygget latriner og indrette
forbindingsplads.

18-01-1917 : Arbejdstjeneste igen i dag. Et forrygende vejr hele dagen, sne og tø.

19-01-1917 : Omtrent samme dag som i går.

20-01-1917 : Det har frosset lidt i nat. Ellers forløb dagen rolig og godt.

21-01-1917, søndag : Let frost. Lønning udbetalt igennem korporalskabsføreren kl. 12 - 5,30 mark.
En lang og kedelig søndag. 

22-01-1917 : Frost igen. I dag er orloven blevet spærret igen, ellers havde jeg haft udsigt til snart at
komme hjem, men nu? 

23-01-1917 : Høj og klar luft, frosset hårdt i nat. På byvagt i middags kl. 2, men blev afløst ca. kl. 3.
Så gik vi tilbage til vort kvarter igen. Ellers intet nyt.

24-01-1917 : Meget hård frost i nat og i dag, men høj og klar luft. Intet af betydning.

25-01-1917 : Samme vejr som i går, og dagen forløb lige som de andre. 

26-01-1917 : Meget hård frost endnu. Intet nyt, samme arbejdstjeneste.

27-01-1917 : I dag har vi skiftet kvarter, kommet ud i byen i K. Wilhelms gade i en beværtning, et
lille godt værelse til 4 mand. I dag er det jo Kajserens fødselsdag, men vi mærker ikke stort til det,
forplejningen er den samme, kun om aftenen fik hver mand en ¼ liter vin. 

28-01-1917, søndag : Den første nat i det vort nye kvarter forløb godt. Sov udmærket, lå varmt og
godt på en god madras, jeg og J. Behrens. Drømte slet intet. Rent linned på. Ingen arbejdstjeneste i
dag, en god rolig søndag.

29-01-1917 : Dagen forløb som i går. 

30-01-1917 : Et lille lag sne i nat, ellers har vi en tør frost hver dag. Intet nyt.

31-01-1917 : En god rolig dag.

01-02-1917 : Lønning udbetalt kl. 12 - 5,30 mark. Ellers forløb dagen rolig. Hele kompagniet er i
virksomhed, men kun ved arbejdstjeneste og små kommandoer.

02-02-1917 : Samme dag som i går.

03-02-1917 : Samme dag og vejr som i går.

04-02-1917, søndag : Kl. 9½ gudstjeneste i kirken, jeg ikke med, stuetjeneste. Ellers en god rolig
søndag, spillede ”66” snart hele dagen. Om eftermiddagen var der fjendtlige flyvere over byen og
smed 3 bomber ned i nærheden ved det hvide slot. De anrettede ingen videre skade, kun en del
ruder, af lufttrykket.

05-02-1917 : Stue og kvarterrevision om formiddagen af Leutnant Bertsch. Ellers intet.
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06-02-1917 : Samme dag som i går. I aften blev de nye adresser bekendtgjort. Reserve Sanitets
Kompagni Nr. 60, Deutsche Feldpost Nr. 943.

07-02-1917 : I løbet af dagen blev et kommando udtaget, som skulle ud i nærheden af La Bassée i
tilfælde af, at der skulle passere noget. 2 underofficerer og 40 mand. De drog af sted kl. 6 om
aftenen, feltmæssigt. De nye adressekort blev udleveret i aften. 

08-02-1917 : Kommandoet kom tilbage igen, de udrettede ikke stort. Sprængningen mislykkedes.

09-02-1917 : Dagen forløb rolig og godt. Flyvere igen over byen, men ingen skade.

10-02-1917 : Dagen forløb lige som de andre. Om aftenen kl. 7 måtte der et kommando af sted igen
på ca. 40 mand, derud hvor de var sidst.

11-02-1917, søndag : Forsovet os i dag, ingen kaffe. Kl. 9½ kontributionspenge udbetalt for januar
og februar måned – 5,47 mark. Kl. 12 lønning udbetalt – 5,30 mark. I middags kom kommandoet
tilbage igen, de havde været i gang hele natten. Ellers en rolig søndag, men lang og kedelig.

12-02-1917 : Om eftermiddagen hele kompagniet i gas-cellen. Ellers forløb dagen  rolig.

13-02-1917 : Der er ligesom tø nu, fryser gør det ikke mere. I aften har vi igen fået en anden
adresse. Sanitets Kompagni nr. 542. I dag er underofficer Martens kommen tilbage fra Berlin, efter
kurset. 

14-02-1917 : Intet af betydning i dag.

15-02-1917 : Heller ikke i dag er der passeret noget. Let frost har vi nu igen, ingen sne.

16-02-1917 : I eftermiddag i gas-cellen med dem, som ikke var med i mandags, ca. 15 mand. I
spænding hele eftermiddagen, thi om aftenen kl. 6 bliver det bekendtgjort, hvem der kom med bort
for at danne et nyt Sanitets Kompagni. Kl. 6 faldt så tæppet. Fra vort korporalskab kom bort: 2
Gefreiter, Antony og Berends. Bort fra kompagniet kommer: 7 underofficerer, 36 Gefreitere, 15
menige, i alt 58 mand og 2 sygevogne. I eftermiddag drog et kommando ud til fronten igen, ca. 50
mand.

17-02-1917 : Kl. 11½ rejste de 58 mand bort fra kompagniet, deriblandt af danskere var 4: Jørgen
Paulsen, Jørgen Petersen, Chr. Mathiesen og Math. Christensen. Nu er vi kun 5 tilbage. I middags
kom kommandoet tilbage igen, intet udrettet, mislykket.

18-02-1917, søndag : Kl. 10 inddelt i nye korporalskaber, nu har vi tolv i stedet for 18. Jeg kom i 2.
med Korporal Könken, Spiecker og 14 mand. Om eftermiddagen gudstjeneste kl. 3, jeg ikke med.
En god rolig søndag. Begyndt at spille ”skat”. I dag var det 5 år siden min mor døde. 

19-02-1917 : Tø nu hver dag, men mildt. Hele dagen i gang med at ombytte masker, og om
eftermiddagen ca. 30 mand i gas-cellen. Om aftenen blev det bekendtgjort, at orloven var åbnet
igen, men vist kun 2½ % - 21 dage.

20-02-1917 : Smuskregn i dag og grå luft, om eftermiddagen stærk regn. Fået nye klæder i dag,
våbenrock, nye støvler og dreilsjakke. I dag er Feldwebel Berozen flyttet hen til fabrikken. I dag har
stabslæge Bøse overtaget kompagniet. Lønning udbetalt - 5,30 mark.

21-02-1917 : I eftermiddag drog der et kommando ud igen forbi La Bassée, 52 mand, da måtte jeg
med også. Vi marcherede af sted kl. 5 og var i La Bassée kl. 7, derfra videre ud til sanitets-
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understanden II/34. De skulle nemlig gribe an. Kl. 5 præcis begyndte trommeilden og varede ½
time. Resultatet var meget magert, intet udrettet, thi vort artilleri skød for kort, og de 4 døde og 18
sårede, som vi havde, var ramt af vore egne, sørgelig nok, men det er ikke første gang, det er sket.

22-02-1917 : Kl. ca. 8½ var vi færdig med aftransporten. Meget nemt her med denne feldbane. Kl. 2
var vi hjemme i Don igen, meget trætte, men alle uskadte, gudskelov. Om aftenen havde vi en lille
ølkomers, en gemytlig aften, 2. og 3. korporalskab.

23-02-1917 : I formiddage afrejste der igen 14 mand, menige, fra kompagniet. Hen til kompagni
603, Feldpost 401. 

24-02-1917 : En god rolig nat, sovet udmærket. Tåge og grå luft igen i dag. Masker efterset.

25-02-1917, søndag : Tøj forpasset for dem, som havde dårlige støvler, rok, kasket, sokker og
mantel. I eftermiddag kom et arbejdskommando på 20 mand til La Bassée. Kl. 2½ til gudstjeneste.

26-02-1917 : Tyk og tåget luft igen i dag. Resten af gasmaskerne efterset. Jeg og Martens. Om
aftenen og natten meget livlig ved fronten.

27-02-1917 : De gamle beklædningsstykker afgivet. Ellers forløb dagen rolig og godt.. 

28-02-1917 : Om formiddagen ad Gondecourt efter nye masker. Jeg og Martens. Igennem
Arlennes, der er proviantdepot. Der fik jeg et godt stykke leverpostej ved Rohver fra vort
kompagni, han er afkommanderet dertil. Så kom vi også igennem Herrin, en interessant lille
udflugt. Om eftermiddagen en ca. 10 mand i gas-cellen. 

01-03-1917 : Lønning udbetalt kl. 12 - 5,30 mark. Ellers en god rolig dag. I dagens løb var der en
hel del fjendtlige flyvere over byen, men smed ingen bomber ned.

02-03-1917 : En god og magelig dag. 

03-03-1917 : Pakket i dag, thi parolen er, at vi i morgen skal flytte hen i Sainghin. Hen imod aften
kom så ordren, at vi skulle blive, hvor vi var foreløbig. Det passer os også bedst.

04-03-1917, søndag : I løbet af formiddagen kom der ordre til, at vi skulle holde os marchberedte.
Vi pakkede så vore sager sammen og afventede så nærmere ordre. Kl. 6 kom ordren til udrykning.
Så sagde vi farvel til Don og vort gode kvarter, med de dejlige mennesker, som vi nu måtte forlade.
Så begav vi os på turen, den første tur med vor stabslæge som fører, over Arlennes, Herrin,
Gondecourt, Seclin til Lesquin, hvor vi ankom kl. ca. 10 om aftenen, meget trætte og udmattede,
en tur på ca. 15 km. Vi kom i kvarter oppe i en stor sal i en beværtning, med lidt havrehalm til leje.
Vi lagde os så til hvile og sov også temmelig godt til kl. 8.

05-03-1917 : Et rigtig snefog i dag, så det er bedst at blive inden døre og hvile sig lidt ud. Vi fik
også ro hele dagen og fordrev tiden med at spille ”skat”, og skrive til ”Mor”. Her hvor vi ligger er
manden fransk fange i Münster, hustruen, hendes moder og en lille pige på ca. 3 år, bor her endnu.
Det er pæne og velhavende folk, lader det til. Den lille pige gjorde straks vor bekendtskab.

06-03-1917 : Et yndigt vejr i dag, høj og klar luft med let frost. Om middagen kom parolen, at første
Zug skulle afkommanderes og af sted i nat til Seclin, og forlades der med banen. Vi pakkede så igen
vore sager, og gav os til ro til kl. 1 i nat. Da blev vi vækkede, og det gav kaffe ved køkkenet. Kl. 2
marcherede vi af sted til Seclin, hvor vi blev indpakket i toget, 6 vogne, 3 heste og ca. 80 mand. Kl.
6 rullede vi af sted efter Douai til og videre ned til Biache St. Vaast, hvor vi blev udladet. En
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køretur på 2 timer. så gik vi til fods over Hamblain, Boiry til Remy, der ankom vi kl. 11, en tur på
en 10 km.

07-03-1917 : Foreløbig blev vi indkvarteret i en stor sal, med stengulv. Middagsmad gav det ikke i
dag, thi vi skal koge selv. Kaffe fik vi kl. 3, så hvilede vi ud, thi vi var temmelig udmattede efter
denne tur. Vi forblev også der den første nat.

08-03-1917 : Kl. 4 i morges måtte vi op, drak kaffe kl. 5, og marcherede af sted i retning af Arras,
en tur på ca. 2 timer Vi skulle arbejde på en sanitets-understand. Et meget koldt vejr med snebyger.
Vi skal arbejde fra kl. 7 til kl. 12. Så gik turen hjem efter igen. Fik mad, og så flyttede vi hen i
skolen, et temmelig godt kvarter. Da vi så havde vor stue rengjort og i orden, var det kaffetid. Kl. 8
gik vi til ro, for i morgen tidlig kl. 4 går det løs igen.

09-03-1917 : Kl. 4 stod vi op igen, drak kaffe og kl. 5 drog det halve mandskab af sted. Den anden
halvdel løste os af kl. 12. Samme arbejde igen. Hjemme igen kl. 1½. Fik mad og så et lille hvil. Så
skrev jeg til ”Mor”, hvorledes sagerne stod.

10-03-1917 : I dag kunne vi sove lidt længere, thi i dag marcherede vi først af kl. 10½. Hjemme
igen kl. 6 aften.

11-03-1917, søndag : Ingen søndag i dag. Samme arbejde igen, drog af sted kl. 5½. Hjemme kl. l½.
En ualmindelig mængde flyvere i luften i dag, thi vejret er temmelig klart i dag.

12-03-1917 : Samme arbejde som i går. I dag havde vi lægeundersøgelse. I aften fik vi da også post,
5 pakker, 3 kort og brev.

13-03-1917 : Dagen forløb lige som de andre. På hjemvejen kom vi til at køre med en lastauto, da
var vi hjemme kl. 1. 

14-03-1917 : Samme arbejde igen i dag, men ikke arbejdet meget, ingen opsigt. Post igen i aften.

15-03-1917 : Sovet godt ud i dag, thi vi skulle ikke på arbejde, thi i løbet af dagen eller natten
flytter vi vistnok tilbage til kompagniet. Formiddagen og eftermiddagen forløb rolig og godt. En
magelig dag har vi haft i dag. Tiden fordrives med at spille ”skat” og pakke vore sager. I nat kl. 4
går det vistnok bort. Meget smukt vejr i dag. 

16-03-1917 : Kl. 4 i morges blev vi så vækket, drak kaffe, og marcherede så fra Remy kl. ca. 5½ til
Biache banegård. Derfra kørte vi med banen over Douai til Orchies. Så gik vi til fods til byen
Auchy, hvor vi kom under tag i en skole. Der lejrede vi os så på gulvet på stråsække. Hen på
eftermiddagen kom køkkenet fra kompagniet med mad til os. Det andet halve kompagni ligger i
nabobyen Hem, men der var ingen plads til os. Kaffe fik vi også bragt hen imod aften. Kl. 8½ lagde
vi os til ro. 

17-03-1917 : Sov rolig i nat. Frisk luft i rummet, men vi frøs ikke. Sov til kl. 7, da kom de med
kaffen, så stod vi op og vaskede os, drak kaffe. Fra 9  - 11 havde vi sager-rengøring. Om
eftermiddagen beså vi omegnen lidt, og skrev til vor ”Mor”. Om aftenen post igen.

18-03-1917, søndag : Til gudstjeneste kl. 10½. Om eftermiddagen kontributionspenge udbetalt –
2,06 mark. Ellers havde vi en god og rolig søndag, men lang og kedelig var den alligevel.

19-03-1917 : Vor gode morgenro. Kl. 9½ i gas-cellen. Kl. 12½ til lægeundersøgelse. Det var hele
tjenesten for i dag.
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20-03-1917 : Regn i nat. Skulle have haft ekserceren i formiddags , men det faldt bort på grund af
det dårlige vejr. Ellers intet hele dagen, undtagen spille ”skat” og skrive til ”Mor”.

21-03-1917 : På arbejde  i formiddags, på skovarbejde, en ½ times gang herfra. Vi huggede tynde
pæle af, til brug i skyttegravene. I middags fik vi vor lønning udbetalt - 5,30 mark. Om
eftermiddagen intet. Skrev til ”Mor”. De andre havde 1 times ekserceren om formiddagen. Rent
linned på.

22-03-1917 : Vinterlig vejr i dag. Det har frosset endda noget i nat, og der er kommen et lille lag
sne, men ellers et yndigt vejr. Om formiddagen 1 times ekserceren. Om middagen kom ordren til, at
holde os marchberedt, men eftermiddagen og aftenen forløb da i ro. Kl. 9 kom den rigtige ordre til
udrykning i morgen formiddag kl. 9. Vi gik så til ro og sov trygt og godt.

23-03-1917 : Det har frosset temmelig igen i nat, men ellers kønt vejr. Kl. 10 marcherede vi fra
Auchy over Hem, hvor vi samledes med det andet halve kompagni. Så gik turen over Bersee,
Mons en Pevèle til Ny Moncheaux. Der ankom vi til kl. 2, der har vi jo ligget en gang før, men
ikke i det gamle kvarter. I løbet af eftermiddagen var vi henne og besøge vort gamle sted og hilse på
dem, og se hvordan det stod til med ”Madam”, hun var da på benene endnu, men ikke ret længe. Vi
fik kvarter hos en bonde, en god stue med varme i. Om aftenen spillede vi en lille ”skat”.

24-03-1917 : Stod op kl. 6, drak kaffe og gjorde os færdige til afmarch, som fandt sted kl. 9. Turen
gik over Evin Malmaison, og den store stad Hénin Liétard, og videre ad hovedlandevejen, som
kommer fra Douai og går til Lens til Billy-Montigny, hvor vi kom i kvarter i en stor skole igen.
Der ankom vi til kl. ca. 1. Hvor vi så skal videre hen, får vi jo at se. En mindedag er det i dag,
nemlig min Rosas 40 års fødselsdag, og jeg er på farten og så langt fra hende, men tankerne flyver
dog hjem til hende. Ja, allehånde tanker rører sig i dag i mit hoved. Hårdt nok ikke at kunne være
sammen med hende på denne dag, men jeg skal jo finde mig i det, som i så meget andet, ja. Post i
aften. På vagt i nat og i morgen.  

25-03-1917, søndag : En uforskammet kulde har det været i nat, stærk frost. Ellers forløb dagen
rolig og godt. I dag rejste Fritz Meijer på orlov, 23 dage. Fra i aften af, er jeg igen ansat ved
maskerne. Jeg og Martens.

26-03-1917 : I dag har vi ordnet vore sager i et rum, som vi nu har til rådighed dertil. Regnvejr hele
dagen. Hele kompagniet er ellers i virksomhed i dag med arbejdstjeneste hist og her. I dag er
Schlang rejst på orlov, hans fader meget syg. 

27-03-1917 : Frosset temmelig igen i nat og meget koldt endnu i dag. Arbejdstjeneste igen i dag, og
forskellige små kommandoer er kommen hen på forskellige steder, luseanstalt o. s. v. Til
lægeundersøgelse igen i dag.

28-03-1917 : Frosset igen i nat, men dog ikke så koldt i dag. Samme tjeneste igen i dag. Ellers
forløb dagen rolig og godt. En frygtelig kanonade forude i aften og hele natten.

29-03-1917 : Smuskregn i dag og våd og kold luft. Længere op på dagen stærk regn. Stærk
kanonade hele dagen. Om aftenen beskød englænderne vor by. Stor skade anrettedes her vist ikke.
Jo, vandledningen skudt i stykker midt på gaden.

30-03-1917 : I dag er vejret bedre, men enkelte byger kommer der dog alligevel. Ellers forløb dagen
temmelig rolig, men en uhyggelig kanonade hele dagen, ja snart hele tiden, både dag og nat. 

31-03-1917 : Frosset igen i nat, is på vandet, op på dagen stygt vejr, tordenvejr med slemme
haglbyger. Ellers intet nyt.
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01-04-1917, søndag : Kl. 9 kontributionspenge udbetalt – 2,68 mark. Kl. 10½ gudstjeneste. Om
middagen lønning udbetalt - 5,30 mark. I dag bliver min Hans konfirmeret derhjemme i Nordborg
Kirke, det er nu den anden, ja. Englænderne sender også i dag af og til en hilsen ind til os.

02-04-1917 : Rigtig vinterlig så det ud i morges da vi stod op, klingrende frost og et lille lag sne.
Stærk kanonade igen i dag, og mange flyvere i luften. I dag har jeg badet og fået nyt linned på, og
vasket om eftermiddagen, storvask. Hen imod aften et forrygende snefog.

03-04-1917 : Livlig artillerifyr hele natten. April gør hvad den vil, thi i morges så det endnu mere
vinterlig ud end i går, klingrende frost, bidende kulde og jorden bedækket med sne. Hvad skal det
blive til. Om eftermiddagen var det temmelig klart vejr, da var det i luften lige som en bisværm,
sådan brummede det. Da var vi også vidne til 2 luftkampe. Helt interessant. 2 engelske måtte lande,
de var vistnok beskadiget. I dag kom et lille kommando på 10 mand ud til de 266 for at bygge en
sanitets-understand. 

04-04-1917 : Gråvejr i dag, ingen frost. I dag fik vi nye bukser udleveret, jeg også. Ellers intet nyt. 

05-04-1917, skærtorsdag : Temmelig godt vejr i dag. I løbet af dagen sendte englænderne
forskellige projektiler ned i byen, som anrettede adskillige skader.

06-04-1917, langfredag : Morgenen oprandt meget smukt med tør og klar luft. Til gudstjeneste kl.
11. Om eftermiddagen regn. En lang og kedelig langfredag for mig, ikke som sidste år, da var jeg
hjemme hos ”Mor” på denne dag. I dag er byen bleven temmelig beskudt, og der blev også anrettet
temmelig skade hist og her. Især i nærheden af banegården og kulminerne.

07-04-1917 : Gråvejr i dag. Arbejdstjeneste igen. I dag har det snart været den farligste dag endnu
her, thi de beskyder os meget slemt, og det er et meget svært kaliber, som de skyder med i dag. De
slår ned ikke 100 meter fra os. Vinduerne springer og falder ned i mange stykker. Der er bleven
adskillige såret af splinterne, men ingen af vort kompagni endnu. Hen på eftermiddagen blev det
helt galt, da slog der en ned lige på siden af gaden, ikke 20 meter fra os. Det gav et ryk i hele huset,
og de ruder, der ikke var gået itu før, de gik alle nu, som man ikke kan undres over med det uhyre
lufttryk. Brostenene fra gaden fløj over det to etagers hus og et langt stykke ind på skolepladsen. Det
så frygteligt ud, men gudskelov blev der slet ingen lemlæstet. Det var snart et under. Det var den
sidste i dag. En påskelørdag som sent glemmes. Vi måtte rømme vort kvarter, thi det så frygtelig ud.
Jeg kom op til korporal Martens og kom der under tag. 

08-04-1917, påskedag : Sov godt i nat og i ro. Påskemorgen oprandt meget smukt. Temmelig rolig
der ude ved fronten, men hvad dagen vil bringe, ved vi ikke. Vejret bliver vist meget klart i dag -
flyvervejr. Rigtig nok, hen på eftermiddagen begyndte der så at flyve nogle tingerste over til os, en
halv snes stykker. De slog ned i nærheden af kirken, og anrettede også adskillige skader. Flere blev
sårede. Kl. 9 gik vi til ro, men en time senere blev vi alarmeret, der var gasalarm. Fjenden skød med
gasgranater. 

09-04-1917, 2. påskedag : Det gav ikke megen ro i nat. En frygtelig kanonade forude, og endnu i
formiddag er det det rene trommefyr. I dag blev vi også betænkt med et par hilsner, men ingen
videre skade anrettet. Et frygteligt vejr igen i dag, storm, sne og regn. Ikke sådan fint vejr som i går.
I dag er alle til arbejdstjeneste igen. Ikke helligdag. Hen imod aften blev det lidt mere rolig.

10-04-1917 : Dårlig vejr igen i dag. Meget slemme tordenbyger og storm og en uforskammet kulde.
I dag har vi da haft ro for englænderne.
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11-04-1917 : Frosset meget hårdt i nat, en uforskammet kulde og storm igen i dag. Kl. 12 til
lægeundersøgelse. Lønningsappel kl.12½ - 5,30 mark. Hen imod aften et forrygende gang snefog og
det rene trommefyr forude. Ja vi bliver også betænkt med adskillige granater, især ved den ene
kulmine. Der iagttog vi flere eksplosioner med store knald og himlen i et ildhav. Et mærkeligt syn.
Hen imod midnat måtte vi op og til at pakke vore sager, thi der var højeste alarmberedskab. Kl. 1
var vi færdige dermed. Udenfor var det snart som verden skulle forgå. Vi lagde os så til hvile igen
og sov også til den lyse morgen.

12-04-1917 : I morgenstunden et forrygende snefog.. Et mærkeligt syn uden for, midt i april måned.
Et rigtig vinterlandskab, thi det har frosset lidt i nat., så sneen bliver liggende. Hen på formiddagen
klarede det lidt op og det blev bedre vejr.  Vi ligger i alarmtilstand, og det vil vist også nok gå løs i
aften, eller i løbet af natten. Rygterne går om, at de i nat vil rømme Lens. Eftermiddagen forløb
sådan, aftenen kom, og det var et frygteligt virvar, thi vi bliver heftig beskudt. Adskillige skader
blev der også anrettet. Både døde og sårede. Kl. 8 kom der parole, at i morgen tidlig kl. 8½ går det
herfra. Forskellige små kommandoer bliver her, foreløbig. Vi begav os så til ro, men ingen tryk
søvn, på grund af larmen. En af trainfolkene blev let såret i dag, da han var forude. I aften er orloven
blevet spærret igen, indtil videre.

13-04-1917 : Kl. 8½ marcherede vi så af sted over Hénin-Liétard til Dourges, der lige tæt ved, på
et stort gods lige ved Noyelle, kom vi i kvarter, men ikke særlig godt. Et beskæmmende syn i dag på
vejen hertil med alle de mange civile, som kommer tilbage fra fronten og skulle længere tilbage.
Larmskrig, nød og klage alle vegne. Meget sørgelig. Kun det mest nødvendigste havde de med sig.
Alt det andet og deres hjem måtte de drage fra og lade i stikken. Ja sådanne tilstande, som krigen
fører med sig. I eftermiddag har det rigtig været luftkampe i gang her i nærheden af os. Snese af
flyvere brummede i luften. En 5 – 6 stykker blev nedskudt af vore kampflyvere. Et par blev i brand
skudt.1 Et interessant syn for os på jorden, men ikke videre behagelig for dem oppe i luften. 

14-04-1917 : Sovet temmelig godt i nat, men lidt hårdt på det hårde gulv. Meget smukt vejr i dag. I
dag er der straks arbejdstjeneste for kompagniet, med allehånde arbejde på gården, rydde op, thi det
så frygtelig ud, da vi kom hertil. I dag er det just et år siden, jeg rejste på orlov sidste år. Ellers
forløb dagen rolig og godt, i dag har flyvervirksomheden i luften ikke været så stor.

15-04-1917, søndag : I dag regner det igen. Ingen videre arbejdstjeneste i dag. Om eftermiddagen
kontributionspenge udbetalt – 2,66 mark. En trist og kedelig søndag, både ude og inde. I nat kl. 12
skal urene stilles en time frem.

16-04-1917 : Arbejdstjeneste igen. Op på dagen smuskregn igen. I eftermiddags fik jeg besked om,
at jeg i morgen formiddag kunne jeg gå hen og lade mig afluse i Hénin-Liétard, og så i morgen
eftermiddag kunne jeg rejse på orlov. Hjem til mine kære og mit kære hjem. Med denne meddelelse
lagde jeg mig så til hvile for natten.

17-04-1917 : I formiddag har jeg været henne og fået det hersens aflusningsbevis, og fået alle mine
papirer i orden og rejsepenge udbetalt, eller rettere forplejningspengene - 45,70 mark. Regnet stærkt
i formiddag. Om eftermiddagen kl. 4.30 dampede vi så af med toget fra Dourges til Lille. Fra Lille
kl. 7.44 aften og rejste så hele natten over Lüttich (Liege), Brüssel o. s. v. til Wanne

18-04-1917 : Ankom til Wanne kl. 11.15 om formiddagen. Der måtte vi så vente i 4 timer, derfra
kl. 3.38 til Altona med iltog. Der ankom vi kl. 10.40 om aftenen. Kl. 11.33 videre til Neumünster,
der kl. 12.30. Sovet hos vagten et par timer.

1  En stofpose fra et nedskudt fly haves.
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19-04-1917 : Fra Neumünster kl. 5.15 om morgenen. I Flensborg kl. 7.30. Så videre til
Sønderborg, der ankom vi til kl. ca. 12 og havde 2 timers ophold. Så videre til Nordborg, og så
videre til fods hjem til mit kære hjem.

Den 20-04-1917 til den 08-05-1917 på orlov i hjemmet i Augustenhof.
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Dagbog nr. IV

09-05-1917 : Om morgenen kl. 6 rejste jeg fra Nordborg over Sønderborg og Flensborg til
Neumünster. Derfra med iltog kl. 2. I Hamborg kl. 4. Fra Bremen kl. 6 aften. I Køln kl. 12.20
midnat. Steg ind i  Neumünster, og steg ikke ud før end i Køln. Fra Køln igen kl. 12.50.

10-05-1917 : I Lille kl. 11.45 den 10. maj om middagen. Fra Lille igen kl. 2.45 efter Dourges til.
Der ankom vi kl. ca. 6 om aftenen. Kompagniet lå endnu på samme sted. Det har endda gået
temmelig hårdt til i den tid, jeg har været borte.

11-05-1917 : Sovet temmelig godt i nat endda. I dag har jeg ikke bestilt noget, men i aften kl. 5½
skal jeg med ud ad Avion, men Gud være med mig. 3 lønninger udbetalt i dag og brødpenge - 15,90
mark. Kl. 6 marcherede vi så af sted efter Billy-Montigny til, 116 mand. Der blev vi så til næste
dags morgen kl. 3. Meget varmt.

12-05-1917 : Kl. 3 gik vi så til Avion, en 1½ times gang. Om formiddagen var vi straks ude efter
sårede, helt ude i de forreste grave. Føreren med rød fane foran, og vi bagefter. Englænderne skød
ikke et skud efter os. Det har de sådan aftalt med hinanden – en lykke. Til middag var vi hjemme
igen i understanden, hvor vi finder os temmelig sikre endda. Om eftermiddagen stærk kanonade,
men vi skød tilbage.

13-05-1917, søndag : Megen ro gav det ikke i nat, thi hen imod midnat blev vi purret ud, og skulle
ud efter nogle gas-syge. Vi begav os af sted, men måtte blive liggende ude i gravene til det blev dag,
så gik vi rolig ud efter dem med fanen foran. En frygtelig søndag i dag , thi vi blev så frygtelig
beskudt i den understand, hvor vi ligger, vi måtte holde os nedenunder hele dagen. Ikke sådan en
rolig og fredelig søndag som den forrige hos mine kære. Nej sandelig.

14-05-1917 : En god rolig nat, da fandt vi da ro og fik også lidt udsovet. Morgenen oprandt meget
smuk, alt så friskt, thi det har regnet noget i nat. Om formiddagen var der 3 bårer ude igen, men da
var jeg ikke med. Ellers forløb eftermiddagen temmelig godt endda. En god regn i eftermiddag.

15-05-1917 : Megen ro gav det ikke denne nat, thi vi skulle have været ude efter sårede kl. ca. 1,
men vi kunne ikke komme ud for ild. Kl. 5½ om morgenen gik vi så ud med 3 bårer, og helt
uhindret, men kom tomhændet tilbage, der var nemlig ingen. Det er ikke første gang, der er
kommen fejl parole. Da vi så var kommen tilbage, var vor afløsning der, og glade blev vi, at vi
kunne komme ud af dette slemme hjørne. Vi begav os så på turen tilbage til kompagniet, et par
timers gang. Var hjemme kl. ca. 11. Vi var nok ikke bleven afløste endnu, men vi flytter vistnok i
morgen. Om eftermiddagen hvilede vi lidt ud, og om aftenen fik vi os en lille ”skat”

16-05-1917 : Sovet udmærket i nat til kl. 7. Det går nok ikke løs endnu i dag, ikke før i morgen.
Gråvejr i dag og kølig luft. I dag har vi rigtig fået en frilørdag, slet ingen ting bestilt. I aften blev det
bekendtgjort, at i morgen formiddag kl. 9 skal vi marchere herfra. 

17-05-1917 : Regnvejr i dag. Marcherede af kl. 9½ efter Leberkourt, hvor vi blev forladet med
banen kl. 2. Derfra gik det så over Seclin, Lille, Roubaix, Courtrai, La-Pinte til Gent, en stor
smuk stad på 200.000 indb., hvor vi steg ud, der ankom vi kl. 6 om eftermiddagen. En køretur på 4
timer, en meget smuk tur igennem dette kønne landskab. Så gik vi til fods igennem Gent, en god
times tid, til forstaden Mont-Amand 22.000 indb., hvor vi kom i kvarter i en stor skole, men et
godt kvarter, thi hver mand har sin seng og stråsæk, og plads nok. Der indrettede vi os så godt vi
kunne og håber at tilbringe nogen tid her i ro, med Guds hjælp. Her er ikke spor af krig, sådan som i
Avion, hvor vi kom fra.
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18-05-1917 : Den første nat har vi nu tilbragt på dette sted, og sov også meget godt. Et yndigt vejr i
dag og alt er så fredelig og rolig. I dag har vi fri, kan hvile ud, og gøre vore sager lidt i stand. Om
eftermiddagen lidt ude i byen.

19-05-1917 : Vor gode morgenro. Regnvejr i dag. Om eftermiddagen smukt vejr. Slet ingen tjeneste
endnu i dag.

20-05-1917, søndag : En god rolig søndag, ikke sådan en som sidste søndag, da vi var i Avion. Lidt
ude at spadsere i eftermiddag, ellers slet intet,. Meget varmt og lummert i dag. Om aftenen i kino.
Der blev spillet, In der Nacht, og så et stykke af Asta Nielsen (dansker).

21-05-1917 : Til aflusning og badning i Gent, en 1½ time derhen. Gik kl. 12, kom igen kl. 4½. Det
var det hele for i dag. Rent linned på i aften og det andet ved vaskekonen. Lønning udbetalt i dag -
5,30 mark, ellers intet.

22-05-1917 : En times ekserceren i formiddag ude på pladsen. Om eftermiddagen til
lægeundersøgelse.

23-05-1917 : Kl. 9 hele kompagniet henne i gas-cellen. Om aftenen fik jeg mig fotograferet. Ellers
intet hele dagen. En lille kritisk dag, med små skuffelser.

24-05-1917 : Kl. 11 appel i udgangstøjet. Ellers intet.

25-05-1917 : 2 timers sanitetsøvelse i formiddag, ellers en god og magelig dag igen.

26-05-1917 : Pinselørdag i Belgien. 1 times instruktion om formiddagen. Pludselig i middags kom
parolen, at vi skal vist flytte i morgen, første pinsedag. Ubehageligt. Vi havde da tænkt, at kunne
tilbringe pinsefesten i ro, men det lader jo ikke til. Juleaften på rejse. Påskedagene blev vi beskudt i
Billy-Montigny og nu pinsen. Hvad vi da skal opleve, ligger skjult for os. I aften til koncert. Den
sidste aften i Gent - vistnok.

27-05-1917, pinsedag : Meget smukt vejr i dag. Det er nu den 3. pinse, som jeg fejrer i fjendeland,
langt fra mit kære hjem. Sørgelig men sandt. I dag må ingen forlade sit kvarter. Om aftenen kl. 6
marcherede vi hen til banegården her i Gent, ½ times gang. Der lå vi så en tid lang i det grønne, og
omsider blev vi forladet med toget, og kl. 10½ dampede vi så af sted fra det smukke Gent efter
Ypres til, over Devnze , Thielt , Cortemarck  og en station længere end Staden, Westroosebeke.
Der ankom vi til kl. 3 om natten. 

28-05-1917, 2. pinsedag : Vi gik så kun en lille ½ times tid til vort kvarter. Barakker, hvor vi skulle
afløse et andet Sanitets Kompagni. Straks ankommen hertil måtte der 3 kommandoer forud og løse
de andre af, en ca. 40 mand. Jeg kom også med. Vi gik en 2 times tid, snart igennem skoven hele
vejen, over Manyelaare til en lille by, som ligger lige ved Bixschote og ikke langt fra
Langemarck. Der ankom vi til omtrent kl. 7½. Vi løste så de andre af, og de gik tilbage til deres
kompagni. Vi indrettede os så godt som muligt her i et betonhus, og vil Gud, går det os også nok
godt her. Hele dagen havde vi god ro, ikke en eneste sårede eller syge.

29-05-1917 : En god rolig nat. Vor gode morgenro til kl. 8. Post i morgenstunden, 2 pakker fra min
kære Rosa. I løbet af dagen har vi haft 4 sårede. I dag er det min faders fødselsdag, 73 år.

30-05-1917 : I nat har vi haft et par sårede, men jeg har ikke været på turen endnu. Jeg fik min gode
nattero. Om aftenen var jeg og Boldt med ude efter et par syge.
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31-05-1917 : I løbet af natten hentede vi en hel del sårede, men jeg fik min gode nattero. En god og
rolig dag, ikke én blev anmeldt. Så hele dagen var der slet ingen af os ude.

01-06-1917 : En rolig nat, ingen ude. Et yndigt vejr igen i dag . Når det sådan bliver ved, er vi godt
tilfreds med denne plads her. Ikke én såret hele dagen. En god dag.

02-06-1917 : I løbet af natten er der hentet en 5 - 6 mand. Jeg fik min gode nattero. En god rolig
dag, men koldt er det i dag.

03-06-1917, søndag : En lille morgentur i morgenstunden kl. 4½, ude efter 5 sårede i skoven, ellers
en god søndag for os, men en ualmindelig kanonade fra vor side, ovenover os, omtrent uafbrudt hele
dagen. Hele eftermiddagen og aftenen ingen sårede.

04-06-1917 : En temmelig god nat, ingen ude, men gas-alarm anmeldt, men det blev ikke så slemt
endda. Dagen forløb godt.

05-06-1917 : Et yndigt vejr i dag, ja, det er det hver dag. I dag er englænderen ikke god i hovedet,
da begyndte han tidlig. Ellers forløb dagen temmelig godt. Jeg og Boldt var ude hen imod aften.

06-06-1917 : Vor gode nattero. Ellers havde vi en god rolig dag.

07-06-1917 : I morges kl. 5 blev vi afløst af et andet hold af kompagniet. Kl. 6 marcherede vi
tilbage til kompagniet, og var der kl. 8. Om eftermiddagen kontributions- og brødpenge udbetalt -
1,78 mark + 70 pfennig Meget varmt og lummert, torden. Indsprøjtet på højre bryst for tyfus i dag.

08-06-1917 : I dag har jeg arbejdet i urtehaven, luget gulerødder og forskelligt. Om aftenen på
banevagt.

09-06-1917 : Et yndigt vejr i dag, ikke så forfærdeligt varmt. På banevagt, bevogtet kul, en
behagelig post.

10-06-1917, søndag : En god rolig nat, sov til kl. 8. Ingen tjeneste i dag. En rolig og magelig
søndag, men dog lang og kedelig.

11-06-1917 : Regn i morgenstunden. I dag er jeg og Aug. Knack kommanderet til at plukke
kamilleblomster. En temmelig god beskæftigelse for os. Vor lønning udbetalt i dag - 5,30 mark.

12-06-1917 : En god rolig nat. Kl. 9 marcherede vi herfra Ondank til byen Westroosebeke 1, en
times gang. Fik kvarter anvist i nogle forladte huse, men temmelig godt endda.

13-06-1917 : En god rolig nat. Arbejdstjeneste i dag. Jeg har storvask i formiddag. Hjemme hele
dagen. Stuetjeneste. 

14-06-1917 : Stuetjeneste igen i dag. Ingen ting bestilt. Om natten på vagt, 2 timer fra 1-3.

15-06-1917 : Arbejdstjeneste i dag, pikket mursten af. Meget varmt i dag, ja, hver dag.

16-06-1917 : Samme arbejde som i går, men ikke bestilt noget, det var alt for varmt, vi lå i skyggen
den meste dagen.

1  Se foto af forbindingsplads m. røde kors på taget.
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17-06-1917, søndag : Blev vækket kl. 3 i morges og kl. 4 marcherede vi efter Poelkappelle til. Et
lille kommando på 1 underofficerer, 4 mand og 2 vogne. En rolig og magelig søndag, sov og
spillede ”skat” hele dagen.

18-06-1917 : En rolig nat. I morgenstunden er et kommando på 20 mand fra kompagniet, kommen
forud for at arbejde på en understand. Om eftermiddagen et forrygende vejr, storm og torden, med
store isklumper og megen regn.

19-06-1917 : Regn og torden igen i dag. Til opsyn i dag henne ved pionerparken over nogle russere,
som vi havde i arbejde. De bøjede jernstænger til understanden.

20-06-1917 : Samme arbejde igen i dag. I dag er vejret bedre.

21-06-1917 : Samme arbejde igen. Intet nyt. Køligt vejr i dag.

22-06-1917 : Regnvejr i dag. Samme arbejde igen i dag. Vor lønning udbetalt i dag - 5,30 mark.

23-06-1917 : Samme arbejde igen. Godt vejr i dag. Kl. 6 i eftermiddag kom der ordre, at vi skulle
tilbage til kompagniet endnu i aften. Kl. 10 marcherede vi så af sted fra Poelkappelle tilbage til
Westroosebeke, hvor vi kom i vort gamle kvarter igen for natten. I dag har vi fået udleveret ½
flaske rødvin pr. mand, kærlighedsgave.

24-06-1917, søndag : En god rolig søndag. Slet ingen ting for, vi venter kun på nærmere ordre til
afrejse, men i dag bliver det nok ikke til noget. Måske i morgen aften.

25-06-1917 : I dag havde min moder været 80 år. Vi ligger endnu i alarm og venter. Om aftenen kl.
6 marcherede vi så af sted fra Westroosebeke til Roulers banegård. Der ventede vi så adskillige
timer. Kl. 12½ rullede vi så med toget sydpå igen, forbi Lille.

26-06-1917 : Ned til stationen Deule, der steg vi ud, og gik så til landsbyen Anhiers, 4 km nord for
Douai. Der ankom vi om formiddagen kl. 8, kom i kvarter hos en fabriksarbejder oppe på loftet,
vort korporalskab. Fik godt udhvilet i dag, en god middagssøvn.

27-06-1917 : En god rolig nat. Hele kompagniet i gas-cellen om formiddagen. Om eftermiddagen
sovet og spillet ”skat”.

28-06-1917 : Plukket kamilleblomster i dag. Ellers forløb dagen rolig og godt. Torden og regn i
aften.

29-06-1917 : Ikke med i dag til kamille-plukning. Helt fri.

30-06-1917 : Smuskregn i dag. Kamille-plukning om formiddagen. Om eftermiddagen rigtig
regnvejr. Spillet ”skat”

01-07-1917, søndag : En god rolig søndag. Til gudstjeneste kl. 9 i landsbykirken. Vor lønning
udbetalt - 5,30 mark og 1,03 mark i brødpenge. Ellers ingen ting i dag. I aften på natte post ved
køkkenet fra 1 - 3.

02-07-1917 : Kl. 11 havde vi lægeundersøgelse. Om eftermiddagen på nældeplukning. Jeg fri.

03-07-1917 : Med nældekommandoet i dag, en magelig tjans. 

04-07-1917 : En god rolig og magelig dag. Stuetjeneste.
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05-07-1917 : På hovarbejde i dag, kørte enghø ind, 4 læs, 12 mand fra kompagniet og 6 vogne fra
fuhrparkkolonnen.

06-07-1917 : I dag har jeg hviledag. En god rolig dag.

07-07-1917 : Ved nælderne i dag. Ellers en god rolig dag.

08-07-1917, søndag : En god rolig søndag. Slet ingen tjeneste.

09-07-1917 : Pakkede vore sager sammen, thi i aften rejser vi herfra. Om aftenen kl. 5 marcherede
vi så herfra til banestationen Poul de la Deule. Derfra kørte vi så med toger kl. 10. Kørte hele natten
over Cambrai, Hirson, Charleville til Sedan, der ankom vi kl. ca. 9 formiddagen.

10-07-1917 : Så gik vi til fods til den lille by Balan, en lille times gang, der kom vi kvarter i en stor
bygning. Om aftenen på natte post ved køkkenet.

11-07-1917 : Kl. 11 appel med vore våben og pudsetime fra 9 - 10 om formiddagen. Ellers intet
hele dagen. Vor lønning udbetalt om eftermiddagen - 5,30 mark.

12-07-1917 : Kl. 7 rykkede vi ud til felttjeneste, praktisk øvelse. Hjemme igen kl. 11½. Fra 2 - 4
sager istandsættes. Kl. 4½ appel i udgangstøjet. Der findes adskillige seværdigheder her i omegnen
fra 1870, som er værd at tage i øjesyn. Således et museum i Barzeilles, og en stor massegrav og
kapel med et stort mindesmærke1. I nabobyen Douzy er det hus2, hvor Napoleon og Bismark
forhandlede om betingelserne ved fredsafslutningen. Ligeledes Kajser Wilhelms kvarter. En
vidunderlig smuk omegn her ved Sedan, meget bjergfuldt og floden Maas (Meuse)  løber igennem
en lavstrækning, megen skov findes også her.

13-07-1917 : Fra 7 - 8 instruktion, fra 8 - 10 pudsetime. Om eftermiddagen til skiveskydning med
revolveren.

14-07-1917 : En mindedag i dag, da havde min svigerfar været de 80 år. Fra 7 - 8 pudsetime. Fra 8 -
10 stuerengøring. Om eftermiddagen kl. 5 havde vi så øvelse, forestilling for Generalen (Kørner),
den faldt nogenlunde godt ud endda. Om aftenen ”friøl” ½ liter pr. mand. 

15-07-1917, søndag : Vor gode morgenro. Kl. 9 kontributionspenge udbetalt - 2,60 mark. Kl. 10 til
gudstjeneste. Om eftermiddagen fri. Storvask i dag. I eftermiddags besøgte jeg Citadellet og andre
seværdigheder i byen.

16-07-1917 : I formiddag til instruktion fra 8 – 9. Om eftermiddagen igen til skiveskydning med
revolveren.

17-07-1917 : En god regn i nat. Fra 7 – 7½ våbenrengøring, fra 8 - 10 ekserceren. Om
eftermiddagen 1 times instruktion.

18-07-1917 : I formiddag ekserceren. Jeg ikke med ved gasmaskerne. Kl. 11 til lægeundersøgelse.
Om eftermiddagen 2 hold til skiveskydning. Vi fri. Om aftenen en interessant spadseretur oven på
voldene uden om byen.

19-07-1917 : Regnvejr i dag. Om formiddagen forpasset nye klæder, dem der trængte til det. Om
eftermiddagen appel med feltflaske og spisenap. 
1  Se foto af mindesmærke i Bazilles over faldne i september 1870.
2  Se 2 foto af hus og stue i Donchery  fra fredsafslutningen i 1870.
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20-07-1917 : Om morgenen grundig stuerengøring. Kl. 10 hele kompagniet i gas-cellen. Om
eftermiddagen til aflusning og bad i anstalten ved banegården. Ikke i mit ”es” i dag, jeg har en byld i
agterenden, som er meget slem. Om aftenen på natte post ved køkkenet.

21-07-1917 : Pakket vore sager i morgenstunden, thi i eftermiddag går det videre. Lønning udbetalt
- 5,30 mark og 1,00 mark kontributionspenge. Om eftermiddagen kl. 3½ marcherede vi fra Balan til
banegården i Douzy. Der blev vi så befordret videre med banen i sydøstlig retning, over Carignan,
Montmédy, en 2 timers tur, til stationen Charency. En meget romantisk og bjergfuld egn, men
temmelig mager. Igennem lange tunneller. Floden La-Chiers løb snart hele tiden ved siden af os.
Her finder man ingen krigs ødelæggelser.

22-07-1917, søndag : Fra Charency, hvor vi steg ud, gik vi så til fods til den lille by Pit Failly,
hvor vi ankom kl. 1½ om natten. Vi kom under tag i et stort nonnekloster igen, men et godt kvarter
og et godt hus, hvilket er meget værd. Vi begav os så til ro og sov til kl. 8. I dag er det jo søndag
igen, da er vi helt fri efter turen i går. 

23-07-1917 : Arbejdstjeneste i dag, fordelt alle vegne, nogle på høstarbejde, mejet rug med leen, og
binde op. Jeg ikke med, var ved gasmaskerne.

24-07-1917 : I morges kl. 5 blev vi vækket og skulle stå feltmæssigt færdig kl. 6, da stod der 3
lastautoer ved døren, og bragte os ned til Damvillers, hvor vi skulle på vejarbejde, anlægge en ny
vej. En times kørsel ca. 16 km. Vi var så ude at arbejde til kl. 1, så kom vi tilbage og fik vor
middagsmad og anvist vort kvarter, barakker, massekvarterer. Resten af eftermiddagen fri. Meget
varmt. 

25-07-1917 : Begyndt at arbejde i dag kl. 6 til kl. 1 middag, ud i en tur med ½ times pause, så hjem
og spise middag. Resten af dagen fri. Om aftenen hård torden og megen regn.

26-07-1917 : Samme arbejde igen i dag, fra kl. 6 - 1. Om middagen fik vi da post, gudskelov, og til
mig var der også allehånde hjemmefra. Det letter da sindet lidt. Om eftermiddagen spillet ”skat”.

27-07-1917 : Samme arbejde som i går. Meget varmt op ad dagen. Ellers forløb dagen godt.

28-07-1917 : Samme arbejde igen. Ualmindeligt varmt i dag. Det er vistnok den sidste dag ved dette
vejarbejde.

29-07-1917, søndag : Kl. 6½ i morges marcherede vi fra Damvillers, gik ½ times tid, så lagde vi os
i vejgrøften, for at vente på 2 vogne, som skulle køre vor oppakning. Vi lå så der et par timers tid, så
gik vi til fods igennem dale og bakker nordpå til byen Dombras, i en brændende hede. Der ankom
vi så til kl. ca.12 om middagen, helt våde af sved, og vi havde endda ikke noget videre at bære på.
Der fik vi så anvist kvarter i et temmelig godt hus og kl. 3 fik vi middagsmad. Om eftermiddagen
var vi fri. Dombras er en meget gammel by, gamle bygninger og ikke videre renlig. Om aftenen
torden og regn.

30-07-1917 : I formiddag ikke noget videre. Kvartererne gøres i orden. Om eftermiddagen heller
ikke noget videre for. Om aftenen på vagt.

31-07-1917 : På vagt i nat til i aften kl. 9. Patruljeret igennem gaderne. Ellers er mandskabet på
arbejde i dag i skovlageret, en god times gang herfra, kom tilbage igen kl. 11. Om eftermiddagen
stærk regn.
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01-08-1917 : Marcheret af kl. 6 til arbejdsstedet. Skoven, som vi arbejder i, er kun underskov med
enkelte store egetræer. Dette buskeri hugger vi nu først bort, for at gøre plads til de anmeldte
barakker. Tørvejr i dag. Hjemme igen kl. 1½. Jeg ikke rigtig kontant i dag, diare. Jeg gik straks til
køjs da vi kom hjem.

02-08-1917 : Samme arbejde igen i dag. I dag er det ligesom koldt. Om aftenen havde jeg storvask,
uden sæbe og pulver.

03-08-1917 : Regnvejr i dag. Rykket af sted kl. 7, hjemme igen kl. 11. Om eftermiddagen kl. 1 af
sted igen, for at lade autoer af med barakker på, hjemme igen kl. 7, snart helt våde og meget trætte.
Så fik vi vor lønning udbetalt - 5,30 mark, 2 gange kontributionspenge - 1,00 + 2,55 mark og
brødpenge - 1,40 mark = I alt 10,25 mark.  En lille ”skat” om aftenen. 

04-08-1917 : Regnet meget i nat og regner endnu i dag. Foreløbig ikke på arbejde. Derfor drak vi
vor kaffe, og lagde os så hen igen. Middag kl. 10½. Kl. 11½ drog vi så på arbejde igen, da var det
nogenlunde tørvejr, men der kom adskillige slemme byger om eftermiddagen. Hjemme igen kl. 6½.

05-08-1917, søndag : Regnvejr igen i dag. I dag er det søndag, da skal vi ikke på arbejde. Fik vor
gode morgenro. Op på  dagen rigtigt smukt vejr. En god rolig søndag. I morgen begynder vi at
arbejde med 2 hold.

06-08-1917 : Om formiddagen på arbejde igen, godt vejr. Om eftermiddagen regn igen. Spiecker
fortalte mig i eftermiddag, at min orlov var bevilget, og at jeg kan rejse en af de første dage,
glædelig, når det bare bliver til noget.

07-08-1917 : I dag kunne vi hvile godt ud, thi vi skal først på arbejde i eftermiddag. Regn og torden
igen. Hjemme kl. 7, da var ordren der, at jeg skulle tilbage til kompagniet endnu i aften. Kl. 9 begav
jeg mig så på turen med hele mit ”pikpak”. Kl. 10 var jeg der. En varm tur, men det gik dog let.

08-08-1917 : Ikke sovet ekstra godt, thi mine tanker var hjemme hos ”Mor”. Om formiddagen
gjorde jeg mine sager lidt i orden. Om eftermiddagen kl. 5 blev jeg så kørt til banegården i
Longuyon, en 12 km. Rullede derfra med toget til Diedenhofen, ankom dertil kl. ca. 10, der var en
3 timers venten. Kl. 12.30 dampede vi så af efter Køln til.

09-08-1917 : Kl. ca. 8 var vi i Køln, meget forsinket. Kl. 9 dampede vi videre efter Hamborg til,
over Düsseldorf. I Duisburg kl. 10.15. I Bremen kl. 3½. Ankom til Hamborg kl. ca. 6. Et rigtigt
bumletog i dag. Fra Hamborg kl. 7.30 efter Flensborg til. Ankom dertil kl. 1 i nat. Sovet på gulvet
i ventesalen. 

10-08-1917 : Fra Flensborg kl. 6.08,  i Sønderborg kl. ca. 8. Rigtig regnvejr i dag. Fra
Sønderborg kl. 10 og var i Nordborg kl. 12 middag. Så gik det til fods hjemad, til mit hjem og
mine kære. Denne gang kom jeg uventet på dem, de sov alle mand til middag, men de kom op i en
fart, og hvilken glæde blev det ikke, atter at kunne være sammen en liden stund. 
Stærk regn hele eftermiddagen, da havde vi rigtig tid og lejlighed til at tale med hverandre, men
desværre går den tid jo kun så hurtig.

Den 11-08-1917 til den 29-08-1917 på orlov i hjemmet i Augustenhof.

30-08-1917 : Om morgenen kl. 6 fra Nordborg i regnvejr, efter Sønderborg til. Fra Sønderborg
kl. 9. Fra N. Weiche kl. ca. 10 efter Neumünster til. Der steg vi om i iltoget fra Kiel og kørte lige
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igennem til Køln. Fra Hamborg hovedbanegård kl. 4 om eftermiddagen. I Bremen kl. 6.10
eftermiddag. I Køln kl. 1 midnat.

31-08-1917 : Fra Køln igen kl. 1.10 efter Diedenhofen til. Om middagen kl. 12 var jeg på
Breheville banegård, så havde jeg kun ½ time at gå til kompagniet, som lå i Breheville by. I den tid
jeg havde været borte, har kompagniet lidt endda noget, 1 død, 5 sårede og 12 savnede, deriblandt
E. Kall. Det var den 19. august. Gudskelov jeg var hjemme i den tid, ellers Gud ved hvor jeg havde
været henne nu. Min Gud har altid været med mig og vil også vedblive at være det. Om
eftermiddagen hvilede jeg mig så lidt ud og fik mig anmeldt.

01-09-1917 : Sovet temmelig godt i nat, om endskønt det var på det bare gulv, thi der er ingen plads
før i morgen, da rejste der nogle på orlov, så bliver der senge ledige, som jeg kan benytte en af.
Arbejdstjeneste i dag, vaske vogne. Kompagniet ligger i ro endnu. I den tid det gik så hårdt til, var
der kun kommandoer ude ved de forskellige regimenter, ca. 130 mand. Det var søndagen den 19.
august om morgenen, at alle disse kammerater blev sårede. Ellers en god rolig dag i dag, ikke noget
videre for. Lønning udbetalt i dag - 5,30 mark. Jeg har endnu to til gode, men de kommer vel nok.

02-09-1917, søndag : En god rolig nat og et godt vejr. Fri i dag. Om eftermiddagen kl. 4 til
gudstjeneste ude i det fri, ellers intet.

03-09-1917 : Sovet lidt bedre i nat. I dag skulle jeg have hjulpet ved maskerne, men kl. 7½ kom
ordren, at jeg skulle med ud med et kommando på 120 mand. Ud til 1. batt. 266 og stå til rådighed.
Vi marcherede så af sted kl. 9½ fra Breheville over Damvillers til Flabas. Der ankom vi kl. 1, godt
trætte, en tur på ca. 12 km. Der fik vi så anvist en understand til kvarter, 4 mand, en rigtig god
understand, og temmelig sikker. Her ligger vi nu og venter på nærmere ordre. Hele eftermiddagen
forløb meget rolig. Kl. 9 gik vi til køjs, efter at vi havde fået os en lille ”skat”.

04-09-1917 : En god rolig nat, sov også temmelig godt. Stod op kl. 7, drak vor kaffe. Få dampen op
og så lidt ud i den friske morgenluft. Flabas er en lille landsby, som ligger mellem de høje bjerge,
temmelig medtaget. En meget romantisk egn her omkring, men mager. En mængde frugttræer,
blommetræer, valnødder o. s. v findes her, men det meste er ødelagt af krigens rædsler. Hele dagen
forløb rolig og godt for os. Temmelig stærk artilleriild hele dagen, om natten også, på begge sider.

05-09-1917 : Vi havde en god rolig nat, sov til kl. 7½. Kaffen i ro. Hele dagen forløb sådan i ro.
Lidt beskudt blev vi jo.

06-09-1917 : En lidt urolig nat, thi artilleriilden var lidt livlig. Én traf omtrent på vor understand,
men gik ikke igennem. Det har været en urolig dag, vi har snart ikke kunne vove os ud af vor hule
hele dagen for beskydning. Om aftenen regn.

07-09-1917 : En god rolig nat endda, om endskønt det var som trommeild om aftenen og noget af
natten. Stod op kl. 7. Kaffen i ro. Smukt vejr i dag. En lidt kritisk dag i dag udenfor. Den meste dag
måtte vi holde os inden døre, thi helt uforskammet har han beskudt os i dag. Ja ikke os direkte, men
artilleriet som står foran og bagved og ved siderne. Vi ligger meget slemt der imellem, men godt at
vi har en temmelig god bolig. Om aftenen det rene trommefyr.

08-09-1917 : Hen imod morgenstunden det rene trommefyr igen. Rundt om os og lige for indgangen
til vore huler slog de ned, så det rystede ordentlig i jorden. Før daggry havde vi en lille tur ned ad
byen efter et par sårede. Så drak vi vor kaffe i ro. Dampen op, men ude kan vi ikke risikere at
opholde os endnu i dag. Denne dag forløb lidt mere rolig endda. Ingen post endnu i aften.

09-09-1917, søndag : En temmelig rolig nat, sovet til kl. 8. Kaffen kogt og drukket i ro, og så holde
søndag. Vi havde det også rigtig godt til kl. 2½, så var ordren der, at vi skulle tilbage til kompagniet.
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Glade blev vi, at vi kunne komme ud af den tykke luft. Kl. ca. 3 begav vi os så på turen. Til
Damvillers kørte vi med en syge auto. Derfra gik det så til fods til Breheville. Der ankom vi kl. 8½
aften. Kompagniet lå der endnu, men næste morgen går det løs.

10-09-1917 : I morges kl. 5½ marcherede vi fra Breheville over Brandeville, Louppy til
banestationen Chauvency. Der ankom vi til kl. ca. 12 om middagen. Godt trætte, en tur på ca. 22
km. Der blev vi så ladet på banen, og kl. 3½ rullede vi af sted over Sedan, bøjede af til venstre og
ned efter Poix Terron. Derfra gik det så lige i sydlig retning over Attigny ned til stationen Vrizy.
Der steg vi så ud, en tur på 5 timer. Der ankom vi til kl. ca. 9 om aftenen. En meget interessant tur
også, et meget smukt vejr. Jeg sad på en vogn ude i det fri og kunne således rigtig iagttage
landskabet. Derfra gik vi så til fods til byen Vandy, som ligger lige tæt ved. Der ankom vi til kl. ca.
11. Vi fik et temmelig godt kvarter anvist. Kl. 12 gik vi til ro efter denne dagsrejse. I aften den
første post fra min Rosa, efter orloven. 

11-09-1917 : Vi  sov godt til kl. 8 om morgenen. Kaffen i ro, og så har vi hviledag i dag. Om
eftermiddagen vor lønning udbetalt - 5,30 mark, ellers intet hele dagen. Egnen her omkring er også
meget bakkefuld, floden Aisne snor sig langs lavningerne. En meget romantisk egn. Jordbunden er
meget svær lerbund. En ualmindelig mængde frugttræer, æbler, kirsebær og andre sorter findes her
omkring.

12-09-1917 : En god rolig nat. I dag har vi plukket æbler for betaling - 1,20 mark pr.100 pund, mine
to resterende lønninger udbetalt - 10,60 mark og brødpenge - 20 pfennig og 40 pfennig for
barakbygning i Dombras. 

13-09-1917 : Ikke rigtig i mit ”es” i dag, forkølet. Ellers æbleplukning for kompagniet. Ellers forløb
dagen rolig og godt.

14-09-1917 : Det har regnet i nat. Ikke lavet noget videre i dag, kun sanset vore sager lidt, thi i
morgen flytter vi videre igen. Hen imod aften regnvejr.

15-09-1917 : Regnvejr i dag. Kl. 8½ marcherede det halve kompagni af sted, ca. 60 mand og de
halve vogne, med 4 heste for hver, thi det er meget bjergfuldt der, hvor vi kommer hen. Resten
drager af sted i morgen. Jeg bliver her til i morgen. Op ad dagen blev det meget smukt vejr. Hele
dagen bestilte vi ingen ting, kun spillede ”skat”. Vi løser sanitets kompagni nr. 11 af. De overtager
igen vore kvarterer. Et kommando på 20 mand er allerede ankommen i dag her til Vandy.

16-09-1917, søndag : Tyk luft med tåge i morgenstunden. Kl. 8½ marcheret fra Vandy, i omtrent
sydlig retning over Vouziers, Monthois helt ned til byen Vieux, til et baraklager bag et bjerg. Der
ankom vi kl. 1 om middagen, temmelig trætte, en tur på ca.18 km. Godt at det ikke var så varmt
endda. Hen imod middag kom solen igennem, og i eftermiddag er det det herligste efterårsvejr. Vi
fik anvist et meget godt kvarter i en barak, en stue til 5 mand med en god seng og plads nok. Det var
denne søndag. Om aftenen brev fra min Rosa, nr. 2. Gode efterretninger.

17-09-1917 : Arbejdstjeneste i dag. Jeg hjalp C. Schytt med at lave kasser til at sende æbler bort i, 5
stk. En god og magelig dag. Om aftenen modtog jeg den første pakke fra min kære Rosa efter
orloven. Den kom godt tilpas.

18-09-1917 : Arbejdstjeneste igen i dag. Jeg er tildelt ”byggekommandoet” nu og hjalp med
forskellige reparationer, men jeg har ikke bestilt stort hele dagen. Et yndigt efterårsvejr i dag.

19-09-1917 : Om formiddagen ingen ting bestilt. Om eftermiddagen fik vi 2,50 mark i rejsepenge,
udbetalt for de 2 sidste jernbane ture. Kl. 3 flyttede jeg og 3 mand hen på en lille forbindingsplads,
en ½ times gang fra lageret. Vi løste 4 andre af, som så kom længere forud. Herfra kører vi hver
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aften kl. 7 med en lille bane ud til stationen Ripont, og ser efter om der er sårede at afhente der. Vi
bor i en baraklejer ved banegården Ardeuil med køkken og alt tilbehør, thi vi skal koge selv i den
tid vi er her. Kl. 7 i aften gjorde vi så vor første tur med vor feltbane, en meget smalsporet bane,
med et lille benzol lokomotiv for. Det er nu intet iltog. Efter ca. 1½ times fart var vi i Ripont
Myhle station, endestation, længere går den ikke, thi fronten er ikke langt borte herfra. Sårede var
der ingen der, kun en syg, med blodgang, ham fik vi så med hjem til vor station, og blev hos os til
anden dags morgen. Vi var hjemme igen kl. ca. 1. Det har været ualmindeligt varmt i dag og et
meget yndigt vejr.

20-09-1917 : Sov til kl. 8½. Kogte så kaffe og drak den i god ro. Så er vi fri til i aften kl. 7. samme
tur igen. Koldt og regn i aften. På turen i aften bragte vi 3 sårede med os hjem, ellers forløb turen
godt.

21-09-1917 : En god rolig dag. På turen i aften var jeg ikke med ude. De bragte en gassyg med
hjem, som straks kom til kompagniet.

22-09-1917 : Dagen forløb rolig og godt. På turen ud i aften bragte vi 4 sårede med tilbage, som alle
kom bort med det samme til kompagniet, da der var en hårdt såret imellem, et hovedskud.

23-09-1917, søndag : En god rolig søndag. Om aftenen var jeg med ude igen. Da bragte vi kun 1
syg med os hjem. Hjemme igen kl. ½1.

24-09-1917 : I morges kl. ½6 gik vi fra vor forbindingsplads1 til Ripont Myhle, for at løse de andre
9 mand af. Der var vi kl. ca. 7½, der har vi også en god understand til kvarter, 4 mand blev her og 4
mand kom længere forud. Hele dagen forløb rolig. Om aftenen havde vi en lille tur, omsonst, helt
ud i anden linie. Vi skulle hente en såret Leutnant, men da vi kom derud, var han allerede afhentet
og bragt tilbage. Da vi kom hjem, var han på vor plads. Straks blev der telefoneret efter en auto fra
kompagniet for at afhente ham. Han havde et benskud. Havde det været en menig, skulle han nok
have fået lov til at blive liggende til næste dags aften.

25-09-1917 : Meget yndigt vejr igen i dag og meget varmt. En god rolig dag, slet ingen sårede eller
syge i dag. 

26-09-1917 : I formiddags  2 mand af os på arbejde fra kl. 8 - 12 . Hjælpe og grave ”stollen”2 en
lille halv times gang herfra. Om eftermiddagen de andre 2 mand fra kl. 2 - 6. Da var jeg fri, jeg var
med om formiddagen. I løbet af dagen ankom der 3 sårede og 1 syg, de kom alle bort om aftenen
med banen.

27-09-1917 : Arbejdstjeneste igen i dag, jeg ude om formiddagen, om eftermiddagen fri. Da fik jeg
mig ca. 2 timers middagssøvn og en 3 timers hvile. Om aftenen kom vor afløsning, og kl. 9
dampede vi så af sted med banen til Ardeuil. Derfra til fods til lageret. Der var vi kl. ca. 11. Jeg
drog ind på min gamle stue og lagde mig til ro.

28-09-1917 : I dag har jeg stuen helt alene igen, de andre var nu ude. 2,50 mark udbetalt for
æbleplukning i Vandy. En skjorte, et par underbukser, to par strømper, handsker og livbind
udleveret i dag også. Vor lønning fra d. 21. udbetalt - 5,30 mark Storvask i dag, første gang efter
orloven, ikke for tidlig. På vagt i aften til i morgen aften.

29-09-1917 : En god rolig dag, da jeg er på vagt. Om aftenen i kino her i vort lager. En som
divisionen har lavet.

1  Se foto af forbindingsplads i Ripont.
2  Vandret gang i jorden.
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30-09-1917, søndag : En god rolig nat, helt alene i mit dejlige kvarter. I dag er det jo min 44 års
fødselsdag. Det er nu tredje gang, jeg fejrer den i fjendeland, mon det da nu ikke skulle være sidste
gang. At jeg næste år kunne få lov til at fejre den hjemme i mit kære hjem og blandt mine kære. Vi
vil håbe det, med Guds hjælp. Om formiddagen til gudstjeneste i kinosalen. Om eftermiddagen fri.
Sådan forløb denne søndag.

01-10-1917 : Meget smukt vejr i dag. Arbejdstjeneste. Om aftenen drog afløsningen ud igen. Jeg
kom på vagt igen i aften. Lønning udbetalt - 5,30 mark.

02-10-1917 : I dag rejste underofficer Chr. Nissen på orlov. På vagt igen i dag, så jeg havde ikke
andre.

03-10-1917 : Denne dag drev vi sådan hen, ikke noget videre for. Om aftenen i kino igen.

04-10-1917 : Samlede vore sager lidt sammen, thi vi skal vist snart flytte igen. Kl. 9 kom der ordre
til, at vi skulle af sted kl. 11. Da marcherede vi så af sted, et kommando på ca. 20 mand og 5-6
vogne. Uden oppakning i dag, så det er ikke så anstrengende. Over Ardeuil til byen Montcheutin,
der gjorde vi holdt1. Dertil havde vi gået i 2½ time. Kl. 4 gik det så videre over Grandpré,
Chevieres til St. Juvin, der ankom vi til kl. ca. 7. Kom i kvarter i en meget stor barak, der kan hele
kompagniet komme under tag, 280 senge, elektrisk lys og kakkelovn, alt temmelig praktisk
indrettet. Kl. 10 begav vi os til ro. Stærk regn om aftenen.

05-10-1917 : Sovet temmelig godt i nat efter denne tur i går. Kl. 7 drog vi ud, det første kommando,
for at løse de andre af, ca. 30 mand. Vi kørte med feltbanen et langt stykke, og så et stykke til fods
til byen Varennes2. Der ankom vi til kl. ca. 2½. Vort kvarter blev en hule ind under et bjerg,
temmelig sikker, men mørk. En elektrisk lampe har vi da, og en god kakkelovn også, så her holder
vi det nok ud. Resten af dagen ingen ting. Hen imod aften regnvejr.

06-10-1917 : Sovet godt i nat, og vor kaffe i ro. Vor forplejning får vi fra et M. G. kompagni. Hele
dagen fordrev vi med at spille ”skat” og skrive til ”Mor”. Intet arbejde forude, gudskelov.

07-10-1917, søndag : En god rolig nat igen. I dag er det ligesom koldt. En god rolig søndag. Om
aftenen modtog vi da post. Stærk regn.

08-10-1917 : Hele dagen forløb rolig og godt. Intet arbejde. Regn og storm.

09-10-1917 : Dagen forløb lige så godt som i går. Om aftenen var vi nede i byen for at hente nogle,
som var bleven såret ved uforsigtig omgang med håndgranater, 1 temmelig hårdt, de andre let.

10-10-1917 : Intet særlig i dag. Dagen forløb rolig og godt.

11-10-1917 : Dagen forløb ligesom i går.

12-10-1917 : I formiddag kom vor afløsning, og kl. 10 kørte vi med ”iltoget” tilbage til kompagniet
i St. Juvin i et øsende regnvejr. Ved kompagniet var vi kl. 12½. I går fik vi 20 mand ersatz igen.
Vor lønning udbetalt i dag - 5,30 mark og 2 gange kontributionspenge – 9,80 mark, brødpenge og
rejsepenge – 70 pfennig. I alt 15,80 mark. Et forfærdeligt vejr i eftermiddag og i aften storm og
regn.

1  Se foto fra marchopholdet i Montchentin.
2  Se foto af lejren i Varennes.
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13-10-1917 : Forfærdelig vejr igen i dag, regn og storm. Mit arbejde i dag er, at gå rundt og strø
klorkalk i latrinerne. Om eftermiddagen var vi til badning og aflusning. Om aftenen i kino. Storvask
i dag.

14-10-1917, søndag : I formiddag regnvejr igen. Om eftermiddagen godt vejr. Helt fri i dag. En god
rolig søndag har vi haft i dag.

15-10-1917 : Arbejdstjeneste. Jeg samme post som i lørdags. Om aftenen i kino.

16-10-1917 : Samme dag og tjeneste som i går.

17-10-1917 : I dag temmelig godt vejr. Om eftermiddagen med efter træ i skoven.

18-10-1917 : Regnvejr igen i dag. Til arbejde på proviantamtet.

19-10-1917 : En lille jernbanetur til Monthois efter maling og vognsmørelse.

20-10-1917 : I dag har jeg haft min gamle beskæftigelse ved latrinerne.

21-10-1917, søndag : Til gudstjeneste i formiddag. Vor lønning udbetalt - 5,30 mark og 3,10 mark
kontributionspenge og 40 pfennig brødpenge. I alt en sum på 8,80 mark.

22-10-1917 : Dagen forløb rolig og godt. Mit gamle arbejde igen.

23-10-1917 : Dagen ligesom i går. Om eftermiddagen stærk regn igen.

24-10-1917 : Intet nyt. Regnvejr i dag. Om aftenen i kino.

25-10-1917 : Kommandoet inddelt til i morgen tidlig. Jeg med denne gang.

26-10-1917 : Kl. 6 i morgenstunden kørte vi med feltbanen fra St. Juvin til byen Cheppy. Der
ankom vi til kl. ca. 9. Et temmelig godt kvarter, ligesom i Varennes. Sådan en hule, men godt varm.
Cheppy er en temmelig stor landsby, men meget medtaget af krigens rædsler. Ikke et eneste
ubeskadiget hus i hele byen. Om aftenen var der en båre ude efter en såret.

27-10-1917 : En god rolig dag. Slet intet arbejde, gudskelov.

28-10-1917, søndag : En rolig nat og en meget god og rolig søndag. Intet nyt.

29-10-1917 : Intet arbejde hele dagen. Spillet ”skat”.

30-10-1917 : Vinteren nærme sig, i nat var der is på vandet. Et yndigt vejr i dag. Om aftenen hen i
mod midnat var det lidt urolig ude ved fronten.

31-10-1917 : I dag havde jeg en tur til kompagniet med en let såret fra 266-erne, kørte af sted med
feltbanen kl. 9, og kom tilbage igen kl. 6 om aftenen til Cheppy.

01-11-1917 : Dagen forløb rolig og godt.

02-11-1917 : I formiddag kl. 9 kom vor afløsning, og så dampede vi af sted med feltbanen til
kompagniet i St. Juvin. Nu er disse 8 dage også omme, og vi har haft det meget godt her i Cheppy.
Ligesom en lille hvile, bedre end ved kompagniet. Om aftenen vor lønning udbetalt - 5,30 mark.
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03-11-1917 : Arbejdstjeneste igen, jeg fik min gamle bestilling igen. Storvask i dag efter turen
forude.

04-11-1917, søndag : En god rolig søndag. Intet nyt.

05-11-1917 : Dagen forløb ligesom de andre, rolig og godt.

06-11-1917 : Dagen som i går, intet nyt.

07-11-1917 : Regnvejr omtrent hele dagen. På vagt i nat.

08-11-1917 : En grå og trist dag, både ude og inde. 60 pfennig brødpenge udbetalt.

09-11-1917 : I morges kl. 6 drog vi med feltbanen ud til fronten igen. Jeg måtte med ud denne gang,
kun 8 dages tur. Denne gang kom jeg hen til et nyt sted igen, nemlig til Montblainville, en ½ time
fra Cheppy. Vort kvarter er meget mangelfuldt denne gang. En hule ind under et bjerg, meget
fugtig, smudsigt og ikke megen plads, men vi må jo finde os deri. De 7 dage holder vi vel ud her.
Straks ankommen hertil, måtte vi alle op til bjerget, 2 bårer og 8 mand, en meget besværlig tur i
dette pløre. Om natten er det næsten umulig, men vi vil håbe, at vi ikke får for mange ture derop.

10-11-1917 : Vor gode ro fik vi i nat, gudskelov. Gråvejr igen i dag. Hele dagen slet intet, fået os en
”skat”. Regnvejr. 

11-11-1917, søndag :Vor gode nattero. En god rolig søndag. Om aftenen post.

12-11-1917 : Frosset i nat. En rolig dag. Én båre ude.

13-11-1917 : Ingen ting i dag, alt roligt. Efter Verdun til, trommefyr.

14-11-1917 : En god og rolig dag, intet arbejde.

15-11-1917 : I morgenstunden besøgte vor chef os. Vi var en tur forude til bjerget, ellers forløb
dagen rolig og godt. Intet arbejde.

16-11-1917 : I formiddag kom vor afløsning, og vi drog tilbage til kompagniet igen. Om aftenen vor
lønning udbetalt - 5,30 mark.

17-11-1917 : En lille køretur i dag med banen til Harricourt, jeg og to mand, for at hente 16
fårepelse og 15 vandtætte dækkener. Drog af sted kl. 8, var hjemme igen kl. 12. Om eftermiddagen
storvask efter turen forud. I aften var alle de, som er over 40 år på bureauet for at svare på, om vi
ville tilbage til ersatz bataljonen. Alle svarede ja, uden undtagelse. 

18-11-1917, søndag : Min gamle bestilling igen. Om eftermiddagen til gudstjeneste kl. 4.

19-11-1917 : Dagen rolig, intet nyt.

20-11-1917 : Dagen som i går, intet nyt.

21-11-1917 : Regnvejr i dag. Vor lønning udbetalt - 5,30 mark og 84 pfennig Verdunpenge og 1,00
mark kontributionspenge. Om aftenen spillet ”skat” henne ved Kr. Brandt.

22-11-1917 : I dag er vejret bedre. Nu er jeg ene om mit arbejde, det passer mig også bedre.
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23-11-1917 : Kommandoerne drog forud igen, jeg ikke med denne gang.

24-11-1917 : Fra i dag af er orloven spæret i 10 dage. Ellers intet nyt.

25-11-1917, søndag : Et forfærdelig vejr i nat, regn og storm, i dag også. Ingen søndag i dag,
arbejdstjeneste som sædvanlig. Om eftermiddagen gudstjeneste kl. 4½, frivillig, jeg gik med.

26-11-1917 : Om aftenen ved parolen, blev det bekendtgjort, at vi ligger i alarmtilstand på grund af
affæren ved Cambreai.

27-11-1917 : Natten forløb rolig. Et stygt vejr i dag, snefog, regn og blæst. Om formiddagen hele
kompagniet i gas-cellen. Om middagen kl. 12 var jeg og Juhl med og følge Peter Petersen fra
Langdil, Vollerup, Als til graven. Han var ved et mineværft kompagni 266, og over de 40 år, gift,
men ingen børn. Han blev for nogle dage siden truffet i brystet af en kugle, og var død omtrent med
det samme. Han ligger begravet på kirkegården lige ved vore barakker. Ære være hans minde. Det
var en lille gribende jordefærd for os, da det var en god alsinger. Om eftermiddagen, prøvealarm kl.
2½. 

28-11-1917 : Ikke så koldt i dag, men smuskregn. Ellers forløb dagen rolig.

29-11-1917 : Smuskregn igen i dag. Ellers intet nyt.

30-11-1917 : I morges drog kommandoerne ud igen. Jeg slap endnu denne gang.

01-12-1917 : Om aftenen vor lønning og kontributionspenge udbetalt - 5,30 + 0,92 mark.

02-12-1917, søndag : Høj og klar luft i dag. Kl. 8 til appel med lange støvler.

03-12-1917 : Vinter i dag, det har frosset hårdt, og kommet et lille lag sne i nat. Storvask i dag.
Ellers forløb dagen ligesom de andre.

04-12-1917 : Høj og klar luft igen i dag, ellers intet nyt.

05-12-1917 : Høj og klar luft med en klingende frost. Orloven åbnet igen i dag. 

06-12-1917 : Høj og klar luft. Våbenhvilen bekendt, med Rusland.

07-12-1917 : Kommandoerne drog ud igen i morgenstunden, jeg slap endnu denne gang.

08-12-1917 : I dag er det regnvejr igen, ellers intet nyt.

09-12-1917, søndag : Kl. 11 til gudstjeneste, frivillig. Ellers arbejdstjeneste som sædvanlig.
Spiecker kom fra orlov og 3 andre.

10-12-1917 : Dagen forløb rolig og godt. Intet nyt.

11-12-1917 : Vor lønning udbetalt - 5,30 mark og 67 pfennig i brødpenge.

12-12-1917 : Frostvejr igen i dag, men stille vejr. Köhnken rejst på orlov.

13-12-1917 : En rolig dag, intet nyt. Om aftenen til ”bunter-abend” i kino.

14-12-1917 : I morges drog kommandoerne ud igen, jeg blev hjemme.
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15-12-1917 : En rolig dag, intet nyt.

16-12-1917, søndag : Ingen arbejdstjeneste i dag, en god rolig søndag. Til gudstjeneste kl. 4½
eftermiddag.

17-12-1917 : I dag ser det lidt vinterlig ud, et lille lag sne og let frost. Om eftermiddagen til badning
og aflusning.

18-12-1917 : En rolig dag, intet nyt. Temmelig vinter i dag.

19-12-1917 : Dagen som i går.

20-12-1917 : Dagen rolig, intet nyt.

21-12-1917 : Vor lønning udbetalt - 7,00 mark. Fra 21/12 får vi 1,70 mark mere.

22-12-1917 : En dejlig tør frost har vi i denne tid. I dag er det et år siden kompagniet drog fra
Pronki, for at rejse til Frankrig.

23-12-1917, søndag : Meget hård frost i nat og i dag. I formiddags har vi skiftet kvarter, kom ud af
jernbarakken og over i et andet hus. Der bliver det varmere og mere behagelig.

24-12-1917, juleaftensdag : Rigtig julevejr i dag, frost og snevejr. Om eftermiddagen en
hamburger pakke udleveret, den indeholdt ikke så meget i år. Så fik hver mand 15 cigarer udleveret
fra kompagniet, kantineoverskud. Kl. 5 til gudstjeneste. Fra kirken gik vi op i den store
forbindingssal, hvor vor chef holdt en lille tale til os, og samtidig overrakte han mig og 3 andre
jernkorset, 2. kl. Derfra gik det så hjem til vort kvarter, hvor vi spiste vor ”nadver”, hver mand fik ½
liter grog til. Så gik jeg ned til Juhl, hvor Brandt også var tilstede. Vi tre sad så der og passiarede og
holdt juleaften med hverandre. Kl. 10 gik hver til sit og hjem og lagde sig til hvile for julenat. Det
var den 3. juleaften i fjendeland.

25-12-1917, 1. juledag : I dag er vi helt fri. Rigtig julevejr i dag, thi det sner, men fyger ikke meget.

26-12-1917, 2. juledag : I dag har vi fået nye gasmasker udleveret, de er af læder. Om
eftermiddagen til kirkekoncert i kirken i St. Juvin1.

27-12-1917 : Vor gamle beskæftigelse igen. Helligdagene ovre.

28-12-1917 : I morges drog kommandoerne ud igen, jeg blev her igen. I dag har vi et rigtig snefog. I
aften for 18 år siden traf jeg min Rosa.

29-12-1917 : En tur til Vouziers i dag med banen, jeg og J. Boldt, for at ombytte sengelinned. Drog
af sted kl. 6½, og kom igen kl. 7 aften.

30-12-1917, søndag : En god rolig søndag, slet intet for.

31-12-1917 : Nytårsaften. Denne dag og aften forløb rolig og godt. Den sidste dag i det gamle år.
Hvad mon det nye år vil bringe os?

01-01-1918, nytårsdag : Høj og klar luft med mild frost. Vor lønning udbetalt - 7,00 mark.

1  Se foto af kirken i St. Juvin.
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02-01-1918 : En god rolig dag. Brødpenge udbetalt for oktober måned – 33 pfennig. 

03-01-1918 : Et yndigt vejr i dag med let frost. Intet nyt.

04-01-1918 : I morgenstunden drog kommandoerne ud igen, jeg blev igen hjemme. I nat har det
frosset meget hårdt, i dag også. Om eftermiddagen til foredrag. I nat var der flyvere over byen, og de
smed nogle bomber ned ved banegården, ingen videre skade.

05-01-1918 : I dag er det en mindedag igen derhjemme, nemlig min lille Jensemands fødselsdag, da
fylder han de 7 år. I dag er det 3 år siden jeg stillede til krigstjeneste i Flensborg. Ellers en rolig dag.

06-01-1918, søndag : I morgenstunden kom et kommando på 21 mand ud til artilleriet for at bygge
stoller, ellers arbejdstjeneste for resten. Om aftenen udbrød der ild i byen, 3 huse nedbrændte. Et par
heste blev slået ihjel af en nedstyrtet mur, og der indebrændte en mængde militærstøj og sager, men
intet menneskeliv gik tabt., om endskønt de fleste var gået til ro.

07-01-1918 : Regnvejr hele dagen. Om aftenen til ”bunter-abend” i kino.

08-01-1918 : I dag frost igen, ellers intet nyt.

09-01-1918 : Snefog i dag. Om aftenen blev jeg kommanderet som fyrbøder på forbindingspladsen.

10-01-1918 : Kl. 8 trådte jeg an til tjeneste til i aften kl. 8. Intet nyt. I aften for 18 år siden fik jeg
min Rosa af hendes forældre.

11-01-1918 : Tø og regn i dag. Ellers intet nyt. Ingen post i dag heller. Vor lønning udbetalt - 7,00
mark.

12-01-1918 : Et yndigt vejr med høj og klar luft til hen imod aften, så snefog og frost igen. Mejer
rejser på orlov den 14. I aften blev jeg befriet igen fra fyrbøderpladsen.

13-01-1918, søndag : En god rolig søndag. I eftermiddag kl. 2 trådte jeg an igen som fyrbøder. I den
kommende uge har jeg nattetjeneste fra kl. 8 aften til kl. 8 morgen. Om dagen er jeg fri.

14-01-1918 : Dagen rolig, intet nyt. Sov den meste dag.

15-01-1918 : Et forrygende vejr i dag med regn og storm. Ellers intet nyt.

16-01-1918 : En forfærdelig storm i nat. Ellers ikke noget nyt i dag. Ja, fået 1 ny mantel og et par
strømper udleveret. 

17-01-1918 : Regn og slud igen i dag, ellers intet nyt.

18-01-1918 : Dagen rolig, intet nyt. Ja, flytte-parole igen.

19-01-1918 : Storvask i dag, ellers intet.

20-01-1918, søndag : En god rolig søndag, rigtig forårsvejr.

21-01-1918 : Dagen som i går, intet nyt.

22-01-1918 : Pakket sammen i dag, thi i morgen tidlig kl. 6 rejser jeg sammen med nogle flere til
vort nye kvarter. Feldwebel Hagen og 14 mand.
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23-01-1918 : I morges kl. 6.44 kørte vi fra Marcy banegård over Grandpré, Vouziers op til
stationen Voncq. Der steg vi ud, og gik en lille time til landsbyen Roche, hvor vi skulle i kvarter.
Ankom dertil kl. ca. 10. Om eftermiddagen gjort stuerne lidt i orden. Om aftenen en lille ”skat”.

24-01-1918 : Vor gode nattero, men lidt koldt. Sov til kl. 8. Om dagen ordnede vi kvartererne.

25-01-1918 : Om eftermiddagen ankom kompagniet her til den lille landsby Roche.

26-01-1918 : Kompagniet har i dag hviledag. Vi som kom med toget, har fældet træer i dag, til
gavntræ, som bliver sendt til Tyskland fra ortskommandanturen.

27-01-1918, søndag : Om formiddagen til gudstjeneste i nabobyen. Om eftermiddagen udbetalt
kontributionspenge, brødpenge og et par ”groschen” til Kajserens fødselsdag, i alt 4,47 mark. Kl. 5
var hele kompagniet samlet, og vor chef holdt en lille tale. Der blev uddelt 6 jernkors.

28-01-1918 : Arbejdstjeneste, mest med at gøre kvartererne i stand.

29-01-1918 : Det samme og fik udbetalt 27 pfennig i brødpenge.

30-01-1918 : En magelig dag. Hele kompagniet i gas-cellen.

31-01-1918 : Intet nyt.

01-02-1918 : Vor lønning udbetalt - 7,00 mark og kontributionspenge 1,64 mark.

02-02-1918 : En god rolig dag, ikke bestilt noget ekstra.

03-02-1918, søndag : Kl. 10 appel i udgangstøjet. Ellers en god rolig dag.

04-02-1918 : I dag kom der 13 mand ersatz. På natte post i nat, den sidste. I aften fik jeg den
glædelige meddelelse, at jeg komme med de 13 mand bort, som kommer bort for de 13 mand, som
kom i dag. 

05-02-1918 : I morgenstunden var de 13 mand, som rejser på orlov i dag, henne og sige farvel til
vor chef. Resten af dagen pakkede vi vore sager lidt sammen, om aftenen modtog vi forplejningen
til rejsen, og 1,20 mark brødpenge udbetalt. I morgen tidlig begynder så rejsen efter Rendsborg til.

06-02-1918 : I morgenstunden kl. ca. 8 hilste vi af med kompagniet og alle bekendte, og gik så til
fods til Attigny banegård. Alt vort ”gepæk” blev kørt på en vogn. Derfra gik det så med banen til
Amagne, hvor vi måtte vente til om eftermiddagen kl. ca. 3, så gik det videre til Charleville,  et par
timers kørsel. Der måtte vi så vente til næste dags morgen kl. 7½. Imens har vi tabt 4 mand af vor
transport.

07-02-1918 : Turen gik over Sedan, i Conflans om middagen. Et lille ophold, så videre til Metz.
Der steg vi om igen, og så videre kl. 4½ med  IJ-tog efter Køln til. I Køln kl. ca. 11 aften. Steg om
igen, og ca. kl. 12 af sted igen fra Køln, ligeledes med IJ-tog over Essen, Osnabrük, Bremen efter
Hamborg til. Denne dag er vi kommen et godt stykke hjemefter. 

 08-02-1918 : Ankom til Hamborg kl. 8½. Der bliver vi nu til i morgen tidlig kl. ca. 10. I
formiddags var jeg henne og besøge min datter Lisbeth. Hun blev helt forbløffet, hvilken glæde. Der
spiste jeg så til middag, og fik mig lidt rengjort. Om eftermiddagen var jeg og hende henne og
besøge onkel Jørgen. Der blev vi så til om aftenen kl. ca. 9, så rejste enhver til sit. Jeg til Hamborg
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banegård igen, for vi skulle samles kl. 10 for at få kvarter for natten. Vi lå på et ”hotel” lige ved
banegården, thi ved Røde Kors var der ingen plads. Vi betalte 2 mark pr. mand, men så havde vi
også et dejlig leje.

09-02-1918 : Sov til kl. 9, så gik vi hen på banegården og drak kaffe, og kl. ca. 10 dampede vi
nordpå efter Rendsborg til. Der ankom vi til kl. 2½ eftermiddag. Så meldte vi os an, og så måtte vi
afgive alle vore sager, kun det vi havde på, beholdt vi. Så fik vi anvist kvarter i artilleri kasernen,
stue 91 som sovekammer og 86 som opholdsrum. Om aftenen fik vi os en lille ”skat” og kl. 9½ gik
vi til køjs.

10-02-1918, søndag : Det var den nat i Rendsborg. Sov udmærket. Om formiddagen var vi rundt
på de forskellige bureauer, og fik brød og spisekort o. s. v. udleveret. Til middag fik vi en udmærket
gullasch. Om eftermiddagen spadserede vi lidt i byen.

11-02-1918 : I formiddags fik vi en anden våbenfrakke udleveret, og vor lønning udbetalt - 5,00
mark. Om eftermiddagen ankom alle dem som blev tagen til fange i august 1917.

12-02-1918 : Til lægeundersøgelse i formiddag, erklæret garnisons duelig, alle 13 mand. Om
eftermiddagen 2 timers fodtjeneste, ekserceren.

13-02-1918 : Regnvejr i dag. Arbejdstjeneste. Om eftermiddagen hentet brød og vask.

14-02-1918 : Ekserceren, for- og eftermiddag og til lægeundersøgelse. Den sidste post hjemme fra.

15-02-1918 : Forestilling for Oberstleutnant Prinz. Om middagen hentede vi vore orlovspapirer, og
kl. 2.36 dampede vi efter Flensborg til. I Flensborg 4,28, fra Flensborg – 5.40. I Sønderborg 7.42,
fra Sønderborg 8.10. I Nordborg kl. 10, så videre til fods hjem til min Rosa og mit hjem.

Den 16-02-1918 til den 27-02-1918 på orlov i hjemmet i Augustenhof.
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Dagbog nr. V

28-02-1918 : Afrejst fra hjemmet til Rendsborg. Ankom dertil kl. 10 aften. Fik min seng og mine
dækkene udleveret, og begav mig så til ro. Alle mine kammerater var ankommen i løbet af aftenen.

01-03-1918 : Trådte an til inddeling, og da blev vi alle 10 mand udkommanderet og skulle til
Gustrow, til en fangelejer, men så var der to mand for mange, så blev der spurgt, hvem der ville
blive her, og så meldte jeg og J. Steffen os. Om det så bliver bedre, får vi at se. Vi to blev så tilbage,
og de andre tog med toget sydpå kl. 2. Om eftermiddagen, lønningsappel - 5,95 mark og
ekserceren.

02-03-1918 : Til arbejdstjeneste i dag på train-depotet. Lønning udbetalt fra den 21. feb. - 5,00
mark.

03-03-1918, søndag : Jeg og 3 andre blev kommanderet hen på et lille gods i nærheden af
Neumünster i 4 uger til landarbejde. Om aftenen var jeg og Steffen henne ved C. Seifert, som bor
her i Rendsborg, og få os en lille passiar og ”skat”. 

04-03-1918 : Om formiddagen pakkede vi vore sager sammen til rejsen. Kl. 1 dampede vi så af sted
efter Neumünster til. Derfra en halv times gang hen til gården, Gros-Stower hedder den. Det er en
gård med en forvalter på, en enkemand, hans datter og et par piger til. Det lader til, at det bliver slet
ikke så dårlig et sted. Et lille kammer fik vi anvist med et 2 pers. sengested i og godt sengetøj, den
delte vi så, jeg og Jan Steffen. 

05-03-1918 : I arbejde i dag, og kørt styvning hjem.

06-03-1918 : Det samme.

07-03-1918 : Det samme.

08-03-1918 : Fået sne i nat. Det samme.

09-03-1918 : Ad Neumünster efter flyttegods for Møller.

10-03-1918, søndag : Fri i dag, ovre på skydestanden, som ligger lige ved gården, og beså den.
Skrev til ”Mor” og andre.

11-03-1918 : Harvet på engene.

12-03-1918 : Strøet kalkmergel fra vognen.

13-03-1918 : Harvet igen.

14-03-1918 : Det samme, og med inde med to stude til Neumünster.

15-03-1918 : Harvet.

16-03-1918 : Harvet med kultivatoren.

17-03-1918, søndag : Fri. Skrev.

18-03-1918 : Harvet hele dagen.
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19-03-1918 : Pløjet.

20-03-1918 : Pløjet med 3 heste.

21-03-1918 : Det samme igen.

22-03-1918 : Ad Neumünster, meget at ordne.

23-03-1918 : Harvet og pløjet.

24-03-1918, søndag : Fri. I dag er min Rosa 41 år, og jeg sidder her endnu i det fremmede.

25-03-1918 : Pløjet.

26-03-1918 : Harvet.

27-03-1918 : Kørt gødning ud til kartofler.

28-03-1918, skærtorsdag : Pløjet hele dagen.

29-03-1918, langfredag : Fri.

30-03-1918 : I middags kom der telegram om, at vi kunne blive her til hjemsendelsen. Samtidig fik
Møller telegram om, at hans svigersøn var falden på vestfronten., et hårdt budskab at modtage.

31-03-1918, påskedag :

01-04-1918, 2. påskedag : Orlovssedlen kom, men for sent.

02-04-1918 : Pløjet.

03-04-1918 : Pløjet.

04-04-1918 : Orlovssedlen kom tilbage, bevilget fra 6. - 9.

05-04-1918 : Telegram, ”Sofort zurück”, til Eskadronen i Rendsborg.

06-04-1918 : Kl. 7 afrejst fra Neumünster efter Rendsborg til. Jeg har just været 27 dage her på
gården og har fået pr. dag - 3 mark, i alt en sum på 81,00 mark udbetalt + 1 mark i rejsepenge.
Ankommen til Rendsborg kl. 8½. Jeg meldte mig så an, og fik at vide, at det var angående orloven,
jeg var bleven tilbagekaldt. Jeg var så henne på et bureau, afdeling for reklamationer, og der blev en
hel del opskreven, og fik så den besked, at stille igen på mandag eftermiddag kl. 2½ til
lægeundersøgelse.

07-04-1918, søndag : Kl. 9 appel i søndagsdragten, eller intet hele dagen. 

08-04-1918 : Om eftermiddagen henne ved lægen og blev indført i bogen til undersøgelse en af
dagene. Det blev altså ikke i dag.

09-04-1918 :  Ingen videre tjeneste i dag.

10-04-1918 : Til lægeundersøgelse kl. 10½, erklæret for garnisons duelig i hjemmet. Om
eftermiddagen på forskellige bureauer, og fik mine papirer i orden.
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11-04-1918 : Lønningsappel  - 5 mark.

12-04-1918 : Fik mine papirer helt i orden og afmeldt, og kunne så forlade Rendsborg så snart jeg
ville. Kl. 8.20 dampede jeg så efter Flensborg til. I Flensborg nattede jeg over.

13-04-1918 : Rejste fra Flensborg kl. 8.52 efter Sønderborg til, og var i mit hjem kl. 5 eftermiddag.

Ende på sidste akt.

Nedenstående citeres et udklip fra avisen ”Modersmålet :

Fra Novinka i Rusland skrives den 11. april.
Efter en streng Vinter holder Foråret sit Indtog her. Helst havde vi holdt vort Indtog
i vort kære Hjem. Vi må nu nøjes med at sende alle Venner og Bekendte en hjertelig
Hilsen.
Gefreiter Iver Henningsen, Haderslev;  Jes Petersen, Aabenrå;  Christian Nissen
Sønderborg;  Jes Jacobsen, Lendemark;  Jørgen Knudsen, Nordborg;  Iver Juhl,
Favervraa;  Jens Møller, Augustenhof ved Nordborg;  Christen Mathiesen, Stevning
på Als;  Jørgen Paulsen, Studstrup Mølle;  Hans Carlsen, Majbøl på Als;  Jørgen
Petersen, Kajnæs på Als;  Rusch, Haderslev. 
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Nedenstående personer er nævnt i
dagbøgerne 

(de med x markerede er sandsynligvis dem
som er med i ovennævnte hilsen til
”Modersmålet”)

Ahlgreen
Andersen, P., fra Kajnæs
Andreas
Antony, gefreiter
Bechmann, general
Behrens, J.
Beinke, Hermann, gefreiter
Berends, gefreiter
Berozen, feldwebel
Bertsch, leutnant
Blumberg, underofficer
Boldt, J.
Brandt, Kr.
Bøse, stabslæge
Carlsen, H. x)
Christensen, Mathias, fra Brandsbøl
Edelbauer, ”skrivende maskine”
Egge, underofficer
Eggers, Hans
Ehlers, W., fra Hamborg
Eifert, Aug., gefreiter
Eilmann
Greving, Hein
Hansen
Harder, gefreiter
Hinzi, fra Merna
Iver x)
Jacobsen, Jens
Jacobsen, Jes x)

Jensen, fra Oksbøl
Johnsen, Chr.
Juhl
Kall, E.
Knack, Aug.
Knippel
Knudsen, smed x)
Krum
Könken, korporal
Kørner, general
Martens, underofficer, korporal
Mathiesen, Chr. x)
Meijer, Fritz
Mortensen, korporal
Muchow
Nielsen
Nissen, Chr. ,underofficer x)
Paulsen, Jørgen x)
Petersen, Jes x)
Petersen, Jørgen,  Kajnæs x)
Petersen, Peter, Langdil, Vollerup
Piblau
Prafke, Chr.
Prinz, oberstleutnant
Rolof
Rübrius, Carl, gefreiter
Seifert, C.
Spiecker, feldwebel
Steffen, Jan
Stoop, J.
Strucks
Winkelmann, korporal
Witte
Wulf, feldwebel
Østermann, H.

76





'










