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Min Dagbog 

Begyndt den 23. 11. 1915 

Min Gud befaler jeg min Vej, ham vil jeg lade raade.  

Han synes streng, men er det ej, hans straf er selv en naade, 

Han byggede Himlens høje tag. Får han aldrig mig forlader 

Og slår han end med tunge slag, så er han dog min Fader. 

Bremen den 23.11.15 

Kl. 9 rejste vi fra Hamborg, blev ført til Banen med Musik. Stort opløb af Civilister. I Bremen ankommen kl. 1 

Nat og sovede hos Røde Kors til kl. 5, fik Kaffe og Brød om morgenen, derfra kl. 6. 

Cøln den 24. 11.15   

Regn og Snevejr. Har faaet Kaffe i Osnabrück Røde Kors i varmen kl. 12 Middag, en smuk Rejse blot ikke det 

gik til Fronten. Herfra Kl.  2½. I Duisburg kaffe, Suppe, Cigaretter. I Opladen, 2  Stationer før Cøln fortæret 

en god Portion Ærter. 

Brüssel den 25. 11.15 

Kørt hele Natten har ikke sovet, men dog helt godt tilpas. Kl. 9 formiddag naaet Löwen. Kørt gennem det 

smukke frugtbare Belgien. Jeg kan ikke sige hvilke tanker der gaar gennem mig. Löwen er en Ruin. Snart til 



højre og snart til venstre er en Soldater-Kirkegaard. Brussel er en køn By ankommet her middag kl. 11 og 

ligger på Kasernen. 

Brüssel den 26.11.15 

Hvor har jeg frossen i Nat men jeg maa ikke klage saalænge jeg ikke er i Skyttegraven. Har exerceret lidt 

men passer det mig slet ikke, ellers intet Nyt. 

 

 

Brüssel den 27.11.15 

Denne Nat har jeg sovet bedre. Exerceret i dag som igaar, men ikke værre end man kan holde det ud. 

Kosten er god her. Bedre er det da hjemme. 

Brüssel den 28.11.15 Søndag 

I dag været i Kirke, en meget smuk Kirke. Her er mange smukke Bygninger. Vil lidt ud i Eftermiddag og se 

mig om. Truffen Maler Ellegaard fra Tyrstrup om Aftenen i ”Bumliere Rook” Variete Theater. 

Brüssel den 29.11.15 

I dag stram Exercits men heldigvis inddelt til tilbage Transporten, i nat sover jeg sikkert rolig. 

Brüssel den 30.11.15 

Hvad indtil har Gud hjulpet, Gud hjælper endnu. Gud vil fremdeles hjælpe.  

I dag ingen Tjeneste. Kanske gaar det allerede i morgen tilbage til Hamborg. Truffen Outzen fra Haderslev 

her. 

Brüssel den 1.12.15 

I Formiddag skrællet Kartofler og i Eftermiddag været ude i Vaskeanstalten efter Halmsække. Ellers ingen 

forandring. 

Brüssel den 2.12.15 

Til Formiddag intet lavet. I Eftermiddag paa fortøjvagt. Ellers ingen nyheder. Er let i Sindet da jeg kommer 

tilbage til Hamborg igen. 

Brüssel den 6.12.15 

To Dage intet skreven da der ikke var synderlig at notere. I gaar Søndag var jeg ude og se Brüssel for sidste 

gang. I Tiivoli og Bunten Rook traf her Maler Ellegaard igen. I dag Kl 10 rejst fra Nord-Banegaarden over 

Leuven, Lüttich, tysk Herbesthal, Aachen, Düren, Cöln. I Herbesthal 1 times ophold faaet Kartofler og Pølse 

Røde Kors i Cöln 4 timer Ophold faaet Rissuppe og Kaffe Røde Kors, her er allehaande Soldater, nogle 

tilsmudset af Leer fra oven til neden fra Skyttegraven. Kl.11½ videre herfra. 

Hamborg den 7.12.15 

Hurra nu er jeg i Hamborg igen og nu maa jeg se og faa Orlov. Rejsen i Nat fra Cöln var lang skønt vi kørte 

med O Tog over Duisburg, Münster, Osnabrück, Bremen, Hamborg og var i Hamborg kl. 7½ morgen, i 



Formiddag var jeg i Soldatenrast med gamle Bekjendte der blev helt overraskede ved at træffe mig igen. I 

Eftermiddag sovet et par Timer og i Aften en lille Skat i Soldatenrast. Har faaet mit gamle Logis hos Schmidt 

Gosindebatle 17 III hvilket jeg er meget glad ved. Her føler jeg mig rigtig hjemme. 

Begyndte igen den 30. 1.16 – Brüssel 

Rejste fra Hamborg den 28. Januar Kl. 9.21 og gjorde bestemt den samme Rejse som før noteret i 

November Maaned. Haaber den længe ønskede Fred snart vil komme. 

 

 

Den 1. 2.16 Fouquiéres-lés-Lens 

I dag den første dag her, ligger i Hvil. Har exerceret lidt i dag. Stadig Kanontorden at høre, ligger med 3 Mand 

i Kvate’r. Folk er flinke og en Seng har vi. Befinder mig godt endnu. 

Den 3. 2.16 samme By 

I dag intet at notere, en Dag gaar som den anden. Vi har lidt tjeneste hver Dag men det er til at holde ud. 

Kanonrummel som Tordenvejr hele Dagen. 

Den 4.2.16 samme By 

Intet Nyt. Regnvejr. Ladet Haaret klippe af på 3 mm Sover med hatten paa om Natten. 

Den 5.2.16 

Sidste Nat ude at skanse 60 mtr. Fra Franskmanden. En ejendommelig Følelse første gang man gaar i 

Skyttegraven. Arbejdede oppe paa aabningen.  Lyskugler hele Natten og arttilleriild. Interessant men farlig 

arbejde. Kunne tydeligt se hvor Franskmanden arbejdede. Ler og Kalk og skidt over alt, Lyskugler og Granater 

hele Natten. Undervejs kørt fast i Lens. Gasmasker. 

Den 6. 2.16 

I dag – Søndag intet at melde. Havde Held og bliver atter 6 Dage her i Hvil. Længes efter de kære hjemme. 

Herren vil nok hjælpe mig hjem igen. 

Den 9.2.16 

 I gaar haft Brev fra Anne med Fotografi af lille Inge er forfærdelig glad derfor ellers intet at notere i dag. 

Den 10. 2-16 

I dag lærte vi at smide Haand granater. Brev fra fru Blume. 

Den 18.2.16 

Har tilbragt seks dage i Skyttegraven. Har aarsag til at takke Gud inderlig hver gang man kommer levende 

derfra. En dag hentet Kaffe slaar to Granater ned 10 mtr. fra mig men blev ikke ramt, atter Herrens Nærhed. 

Ellers alt forløber alt rolig, har ikke været i noget Slag. Skyttegraven er for Lorettehøjen. 

Den 20.2.16 



I dag Søndag, gid jeg  havde været hjemme hos mine kære. Vejret smukt lidt. Nattefrost. Befinder mig ganske 

godt, længes blot forfærdelig efter den kære Fred. Det gjælder kun om at holde ud, Freden maa jo komme 

og Gud som har hjulpet mig hidindtil skal nok blive ved at hjælpe. Har haft Apell med Mantel ellers ingen 

Tjeneste, det var ogsaa et helt Arbejde at faa Ler og Kalken gnedet af. I dag igen faaet to kære Pakker fra min 

kære gode lille Kone i det hele nu otte og en fra Kastvraa og en fra Fjelstrup med Cigarer. I dag for otte Dage 

siden set hvordan en tysk Flyver blev beskudt af Franskmanden og blev truffen og faldt ned. 

Den 22.2.16  

I gaar intet væsentlig. Regt 162-163 stormet og tog 8 Rk. Skyttegrave fra Franskmanden, nogle Fanger og 

Maskingeværer. Vi havde 100 saarede 50 døde ca. I dag faaet ordre at jeg den 25. bliver forflyttet til Regt. 

86. Flensb., ligger for Tiden i Hvil i Douai. Ingen Tjeneste i dag. Pakker Tornysteren. Er ligeglad enten jeg bliver 

her eller kommer til Regt. 86. Hovedsagen er at Krigen snart er forbi. 

Den 25. 2.16 Noyelles 

I dag ankommen hertil, Afkommanderet til M.G.K. Regt. 86 Flensb. og er Divisions Reserve. Ligger med 16 

Mand i en Stue i en Skole, omtrent det samme Syn i Byen som Fouquiéres. Begge byer ligger en halv Times 

gang fra hinanden. 

Den 26.2.16 

I dag søgt at gjøre vort Kvarter lidt huslig, Parkettgulv har vi. Temmelig fint har her været engang. Paa 

Kirkegaarden i Sallaumines ligger mellem 12 og 15.000 tyske Soldater begravet. Igaar faaet tre gode Pakker 

fra min lille Kone 1 fra Fjelstrup og en fra Nis Nielsen med Cigaretter. 

Den 28.2.16 

Fra Kl. 9 til 10 ½ exerceret med russiske Maskingeværer og Efterm.  1 Times Instruktion, det er ikke meget 

men det er nok. Spisevarerne bliver saa knappe saa hvis man ikke fik en god Bid hjemme fra gik man til 

grunde. Freden maa snart komme. 

Den 2.3.16 Noyelles -Sous – Lens 

Er endnu her. For to dage siden blev jaget ud kl. 3 ½ nat og gik 3 timer til fronten. Vi troede alle at vi straks 

skulde i slag, men kunde gå hjem igen, da det kun var vor Feldwebel der skulde ud. På tilbagevejen sendte 

Franskmanden et par granater efter os. Har nu igen i tre dage ingen tjeneste haft. Sidder hele dagen her i 

skolestuen og skriver, nogle spiller kort og andre skændes, patriotismen er flov. Forplejningen ligeledes. 

Den 3.3.16 Billy Montigny.  

I går aften ankommen her til og kom i massekvarter i et stort ubeboet hus og fik kvarter lige til middag også 

et hus der var tomt men har vi rettet os det rigtig hyggelig ind. Vi fyrer så det knager efter i komfuret. 

Den 6.3.16 

For to Dage siden haft Vagt ved Vognene her. I dag været i Kirke skjønt det er Mandag. Indtrykket var ikke 

synderlig da Prediken gik ud paa at faa os til at gaa uforsagt løs mod Granaterne. I Nat skal jeg i 

Skyttegraven og blive der 4 Dage. Den Gud som hjalp mig hidindtil skal nok blive ved med at hjælpe. Sender 

I dag brev til min lille Kones Fødselsdag og den 15. Marts og læger M 20 i Brevet. 

Den 14.3.16     



I går kommen i Kvater efter 6 Dages forløb i Skyttegraven. Derude arbejdede vi om Natten fra kl. 1 ½ til Kl. 6 

½ gravede en understand. Om dagen heftig artilleriild. Ligger på Vimy højen, stillingen hedder Givenchy. 

Ligger over for Englænderne, da de har forlænget deres front til Arras. Vi aser i ler til knæerne. Bliver 

bombarderet med granater, ?? og schrapellkugler. Sover på hårde brætter og får ikke nok at spise. I dag 

vasket vogne og sidste nat sovet uden bukser for første gang siden jeg drog fra Hamborg. Lige betragtet en 

flyverkamp. 

Den 15.3.16 

Imorges tidlig fik jeg en ordentlig Skræk. Feldwebelen kom, ruskede i Døren, saa jeg  med et Sæt var af 

Sengen, eller rettere Madrassen, og ved Vinduet. Feldwebelen raabte: Saa hurtig som mulig kom og pak alt 

paa Vognen, det er Alarm. Heldigvis kun blind Alarm. Vi marcherede ud af Byen og 1½ Time senere kom vi 

tilbage. I dag er det min lille Kones Fødselsdag, gid jeg da havde været hjemme, jeg blive helt syg ved at 

tænke paa dette Levned her. Haaber stadig at Freden snart maa komme. 

Den 21. Marts 1916 

Atter her igen, de fire Dage i Skyttegraven er forbi, de gik enda temmelig godt. Arbejder nu om Dagen og 

sover om Natten. Ellers alt temmelig rolig paa Fronten her. Af Nyt intet. 

Den 23.3.16 

Ikke noget synderligt. Har været i Fouquières efter Brevene hos Reg. 31 og var jeg igen hos min gamle 

Logismodder og fik en Taar Kaffe. 

 

Den 31.3.16 

 

Igaar morges atter kommen i Kvarter efter 4 Dages forløb i Skyttegraven. Intet nyt derude fra, den ene dag 

som den anden. Lidt Artilleri Ild hovedagelig om Aftenen naar vi henter Middagsmad. Her er det en stadig 

Plage alt det Vognvaskeri, den ene Dag efter den anden. I dag er Vejret temmelig smukt. I gaar lidt Sne, 

Hagl og Frost om natten. Har faaet et andet Logis med Møbler og Senge og en god Kakelovn som aldrig 

bliver kold. 

 

Den 6.4.16 Billy Montigny 

 

Atter her i Kvater og sidder jeg ganske alene, alle mine Kammerater er i Skyttegraven. Har lige skreven et 

langt Brev til min lille Kone, længes meget efter hende og min lille Pige. Fra Skyttegraven intet Nyt. Sover 

om Natten i en ”Understand” vor Vandet drypper ned i Ansigtet hele Tiden. Ligger paa de bare Brætter og 

maa arbejde som smaa Heste om dagen. 

 

Den 9.4.16 

 

I dag er det saa Søndag og endelig er jeg en Søndag i Kvater igen. Vejret smukt, rigtig et Fredens vejr. I 

morgen tidlig gaar det til Givenchy igen Vimy Højen.  

 

 

Den 12.4.16  

 

Regnvejr i dag. Kom ikke med sidste Afløsning i Skyttegraven, har truffen en god Kammerat Paul Paulsen fra 

Gabøl er Hjuler her i Comp. Hentet er læs Teglsten i Fouquières. Hører stærk Kanon torden, Vinduerne 



Clirrer. Engelskmanden beskyder Lens og Sallaumines. I Eftermiddag arbejdet i Smedjen, vi var 4 danskere 

tilsammen, det liver op naar man af og til kan tale sit Modersmaal. 

 

Den 18.4.16 

 

I dag kommen i Kvater igen, ikke oplevet noget særlig i Skyttegraven. En Nat blev vi vækket Kl 1 af en heftig 

Kanontorden. Heldigvis var det et bayersk Regt. noget til venstre for os saa vi kom ikke i Ilden.  

Min Bryllupsdag var jeg ogsaa i Skyttegraven, haaber det snart er forbi saa jeg kan komme hjem til mine 

kære. 

 

 

 

Den 19.4.16 

 

I dag exerceret hele Dagen. Igaar også skjønt vi lige kom af Skyttegraven. Har faaet en ny Hauptmann, 

Schiwers, stram i Tjenesten. Er rigtig led af hele Krigen, ja blot Freden dog snart maa komme det er vort 

eneste Thema. 

 

Den 21.4.16 

 

Langfredag endelig en Hviledag. Det er næsten ogsaa til at fortvivle over, har Tjeneste hele Dagen næsten 

værre som Rekrutuddannelse og det kaldes Hviledage og Forplejningen bliver ringere for hver Dag. Det 

bliver en køn Paaske i Skyttegraven – i morgen tidlig gaar det derud igen. Den Gud som har hjulpet hidindtil 

han hjælper nok herefter. 

 

Den 28.4.16 

 

I gaar atter kommen i Kvater. Paaskedagene forløb rolig i Skyttegraven, men den tredje Paaskedag var en 

forfærdelig Dag. Om morgenen kl 4½ begyndte vort Artilleri at skyde, derefter blev en Fragt af Fjendens 

sprængt i Luften. Derefter lagde Englænderen Sperreild paa vore Skyttegrave. Jeg sad i 3 timer med to 

Kammerater i en paabegyndt Understand. Kl. otte maatte jeg hente Kaffe i Køkkenet og det er et Guds 

Under at jeg naaede uskadt hen, for og bag mig slog Granater og Srhapnelkugler i Skyttegravene, undervejs 

laa to døde, hvilket Syn. Da jeg siden hentede Middag sammen med en Kammerat slog atter 4 Granater ned 

lige ved os saa Ler og Pulver faldt ned i Maden saa vi ikke kunne spise det.  

Undervejs traf vi 5 fangne Englændere disse var ved Sprængninger bleven begravet og siden udgravet af 

vore Soldater, de stakler saadan de saa ud. Vort Komp havde 1 død og 4 saarede. Et Ing. Komp. Havde 30 

mand døde og saarede. I dag har vi begravet vore døde Kammerater paa Militærkirkegaarden i Sallumines, 

Musikken spillede en Sørgemarch. Er glad ved at komme i Kvarter denne gang da mine Nerver er 

forfærdelig oprevne, farer sammen for det mindste lille Knald jeg hører. Gud ske Tak og Lov at han hjalp 

mig saa godt disse dage. Jeg tror ogsaa fuld og fast at han vedbliver at holde sin Haand over mig. 

 

Den 29.4.16 

 

Har nu hver dag Instruktion og excercits fra morgen Kl. 7 til Aften Kl. 6, er saa opbragt over, at de behandler 

Tropperne saadan bag Fronten, saa jeg kunne ødelægge alt hvad jeg ser. Hvor jeg hader den preussiske 

Militarisme. 

 

Den 9.5.16 Billy Montigny 

 



Atter i Kvarter de sidste seks dage i Skyttegraven gik temmelig rolig, kun en dag lagde Engelskmanden 

Spærreild paa vore Skyttegrave men vi havde ingen Tab. I dag bombardere han byen her med svært skyts; 

Splitter og Jern stumper flyver i Luften saa man ikke tør vove sig ud af Huset. Allerede er der en halv snes 

Mand saaret. Et Ammunitions Depot af vore skød han i Brand med samt Gasbomber saa vi sidder i Kvateret 

med Gasmasker parat til at sætte dem paa. 

 

Den 14.5.16 Billy Montigny   

 

I dag er det Søndag igen. Hele Ugen har vi haft stram exceren. Blev vækket imorges kl. 3 og har været ude 

ved Fronten og arbejde, kom tilbage i Middag Kl. 2. I morgen tidlig Kl. 3 gaar det igen paa 6 Dage i 

Skyttegraven og vil det nok blive nogle slemme Dage, da vi skal storme og tage 4 fjendtlige Skyttegrave. De 

Tanker der rører sig i mit Indre kan jeg ikke skildre og maa jeg græde naar jeg tænker paa min gode Kone og 

lille Pige. Vor herre bevare os alle sammen. Jeg har fuld Tillid til Gud og skal han nok gjøre det som som er 

bedst for os, jeg lægger alt i hans Faderhaand. Vi er alle her i Kvateret saa nedtrykte at vi ikke ved noget at 

tale om. Fik lige en Hilsen fra Far gennem P. Bojsen fra Mojbøl, som kom fra Orlov. Talte ogsaa med Fætter 

Hans fra Heisager og Carl Hansen som har været hos Hellesøe og Peter Østergaard fra Stursbøl. Gud give at 

freden ikke var fjern. 

 

Den 28.5.16 Douai 

 

Gud ske Tak og Lov at jeg i dag skrive i min Dagbog igen. Den 15. kom jeg sidst i Skyttegraven og til den 21. 

stadig Artilleri ild, den 21. efter Kl. 9 ¾ stormede vi 3 Rk. engl. Skyttegrave paa 2 km. længde. Vi tog 8 

officerer, 220 Mand tilfange, 4 Maskingeværer, 3 Minekastere. Vi havde et Tab paa 52 Officerer og 1250 

Mand. Jeg laa tre Dage og Nætter i den sammenskudte Skyttegrav uden dækning og Søvn og stadig Artilleri 

Ild. Fjenden skød uafbrudt paa vor Stilling med svære Kaliber, ogsaa 38 cm. At jeg slap levende derfra er et 

Guds under. Atter et Bevis paa at hvem Herren bevarer er uden ald Fare. O hvilket Syn med alle de stakkels 

saarede og døde. Jeg kan ikke skildre det saa skrækkelig var det. I gaar kom vi i Hvil her i Douai. Ligger her 

paa en Kavaleri Kaserne. Vort Komp. havde 3 døde og 20 saarede ved stormen. 

 

 

 



 

 

 

Den 30.5.19 Douai 

 

I dag Regnvejr, skal til parade for Obersten, ellers en dag som den anden. Byen her er meget smuk. Det er 

godt at komme til Ro efter de sidste Dage ved Givenchy paa Vimy højen. 

 

Den 3.6.16 Douai 

 

Har nu tre Dage været til Parade, en dag var Kronprins Rupprecht fra Bayern tilstede. I dag har vi Skydning. 

Ellers gaar en dag som den anden her. 

 

Den 7.6.16 Douai 

 

Hver Dag stram exercits fra Morgen til Aften, de skulle skamme dem at drille Folk saadan i Krigstid og det 

kaldes Hvil. I dag har vi faaet 23 Mand Forstærkning fra Lübeck. 

 

Den 11.6.16 – Douai, Pinsedag 

 

Har været i Notre Dame Kirken i Formidddag, en meget smuk Kirke, kun Prædiken var ikke som jeg havde 

ventet. Kommer vist i Stilling en af de første Dage igen. 

 

Den 13.6.16 Montigny-en-Gohelle 

 

I dag ankommen hertil fra Douai, har gaaet ca. 18 Km til fods, saa jeg er nu ved at være lidt træt. Har et 

godt Kvater sammen med Hans Topp fra Rillesheide. Har Kammer hos Civile, en god Seng har vi, den er jeg 



meget glad ved. Byen her ligger mellem Hemin Leitard og Billy Montigny. Kommer ikke med den første 

afløsning i Skyttegraven og det er jeg glad for, saa kan man da faa sig lidt udhvilet efter Turen. 

 

Den 27.6.16 Montigny-en-Gohelle 

 

I dag kommen af skyttegraven efter at have været seks Dage ved Bygningskomandoet i Angres og seks Dage 

i Skyttegraven. Ellers intet passeret. 

 

 

 

 Den 28.6.16 

 

I dag er det en glad Dag da jeg kan rejse hjem til min lille Kone og Pige i 18 Dage, kan næsten ikke spise for 

bare glæde. 

 

Den 16.7.16 Billy Montigny 

 

I dag kommet fra Orlov, det var ikke saa rart som dag jeg rejste afsted. Mine Kammerater hentede mig paa 

Banegaarden, og var jeg imidlertid bleven Gefreiter, overtallig. 

 

Den 19.7.16 

 

Har været to Dage i Skyttegraven og bliver vort  ?? afløst her, marcherer fra Billy Montigny Kl 2 Middag og 

skal vi vist med til Somme hvor Englænderne vil bryde igennem, men jeg gaar med Gud, ham stoler jeg paa. 

Samme Aften kl 8½ ankommen til Cantin, en meget varm dag. 

 

 

Den 20. 7.16 

 

Afmarcheret fra Cantin om middagen kl. 1,  og gik vi saa 15 km. til Menares. 

 

Den 22. 7.16 

 

Ankommen til Walencourt den 23. 6 efter at have Logeret en Nat i Massebralier paa en stor Bondegaard. 

 

Den 24. 7.16 Walencourt 

 

I dag rykker 17. Gewehr. ind i Stillingen for Pogieres, jeg var saa heldig ikke at komme med. 

 

Den 27.7.16 

 

I Aften Kl. 9 rykker jeg ud for at løse de Mandskaber af som kom ud den 24. ds. Jeg ved det er meget slemt 

og har set hvorledes Sanitetsvogne og Biler farer omkring med saarede og det engelske Artilleri dunrer 

uafbrudt. 

 

 

 

 

 

 



Den 30.7.16 

 

 

 

Gud ske lov kommen godt ud af Skyttegraven, men det var nogle haarde Dage. Til Dato har vi 41 Mand Tab 

af saarede og døde. Den 26. ds. Faldt vor Hauptmann ”Schweers”. 
 

Den 31.7.16 

 



 

 

Vi maatte igen i Ilden her da vi ikke havde lidt nok endnu, og den 31. kom der 11. Gewehre i Stilling igen 

men noget til højre for vor sidste Plads og snakkede de os for, at der var helt rolig og gode Dækninger. Jeg 

kom ikke i første Afløsning da jeg lige var kommen af Skyttegraven. 

 

Den 4.8.16 

 

Aftenen den 1. August maatte jeg atter ud for at løse af og maa jeg sige jeg havde en indre Anelse om at det 

vilde blive haarde Dage. Vi kom godt derud skjønt Kanonerne trommede hele Tiden. Der var nesten verken 

Skyttegrave eller Dækninger. Hele Dagen maatte vi ligge sammenkrøben i et lille Hul vi havde gravet os for 

ikke at Flyverne skulle se os, som stadig kredsede over os. Om Eftermiddagen beskød de vore Grave med 

svær Kaliber, saa hele Infanteriet løb fra os. Om morgenen den 3. August rømmede vi graven sammen med 

Infanteriet men skulle vi besette den om Aftenen Kl. 10. Infanteriet vilde ikke med, men jeg med mine 4 

mand og E.G. maatte besette den sammenskudte Grav. Jeg haabede at faa en rolig Nat da de havde skudt 

saa rasende om Dagen. Kl. 12 Nat satte hele det engelske Artilleri i med saadan en Heftighed saa jeg kan 

ikke beskrive det. Jeg laa med mine 4 Mand i vore Huller og Granater og Schrapnelle slog ned rundt 

omkring os. Jeg bad den gode Gud paa mine knæ, for hver en Granat jeg kunne høre komme hen efter os, 

at han vilde holde sin Haand over mig og mine Kammerater og bønhørte han mig. En Granat slog ned lige 

for hvort Hul hvor vi laa og ødelagde mit Gevær, vi blev uskadte. Efter en god Times Tid sagtnede ilden lidt, 

og løb vi saa alt hvad vi kunde bort, tværs over Marker og Grave, sandelig et Guds Under vi slap godt derfra. 

Da vi om morgenen da det hele var rolig gik hen for at hente vore Sager var de fleste Huller skudt sammen 

hvor vi havde ligget. Samme Morgen blev vort Regt. afløst der af 9. Jäger Battl. Men mine Nerver var 

saadan i Oprør at jeg intet kunne samle. Engl. var samme Nat, baade til højre og venstre for os gaaet ind i 

vor første Grav. 

 

Den 4.8.16 Haplincourt 

 

Mit Komp. ankommen hertil i dag ca. 8 km fra Waranghurt og ligger nu her i vore telte som i Thilloy. 

 

Den 5.8.17 Thilloy 



 

Atter her igen da vort Comp. Skal forstærke Regt. 84 med 7. Gewehr. og 8. Jæger Btll. Med 6 Gewhr. Jeg 

blev her da jeg sidst kom af Skyttegraven. 

 

Den 10.8.16 Thilloy 

 

Afmarcheret Kl. 1 til Cambrai, en ca. 35 Km. ogsaa en meget varm Dag. Herfra den 11. Middag. Kl. 3 til Poix-

du-Nord, ca 45 Km. Ankommen hertil Nat Kl. 12 rigtig træt men hvor var vi alle glade for at komme fra 

Somme Egnen. 

 

 

Den 16.8.16 Poix-du-Nord 

 

Ligger her i massekvater paa et stort Loft, 30 Mand paa lidt Halm. I aften blev jeg forfremmet til 

Underofficer for udvist Tapperhed for Fjenden siges der ? 

 

Den 19.8.16 Poix-du-Nord  

 

Her gaar den ene Dag som den anden med excerceren, i dag regner det meget og har vi Parade for 

Generalen von Böhm. 

 

Den 20.8.16 Poix-du-Nord 

 

Paraden fald ud igaar men havde vi Comp.-Fest. Hertil spillede Regts. Musikken. I dag er det saa atter 

Søndag. Gid jeg kunde have været hjemme hos mine Kære. 

 

 

Den 21.8.16 Poix-du-Nord  

I dag haft Parade for Hr. Exelence General von Bøhm og hengte han Jernkorset paa mig.  

Det siges at vi skal bort her i dag eller i morgen. 

 

Den 2.9.16 Estevelles 

  

Kommen i Kvater i gaar, har været 7 Dage i Skyttegraven. Stillingen er meget rolig i Forhold til Somme. 

Engelskmanden skyder meget med Miner og Geværgranater. Havde Gevær 6 laa for 3 Sprængtragter ca. 50 

mtr. fra Fjenden. Kunde tydelig, hver Aften se de engelske Vagtposter i Sprængtragten. 

 

Den 3.9.16 Estevelles 

 

I dag Søndag i Ro, men har vi exerceret hele Dagen. Det er en køn Ro. Blev igaar indsprøjtet for Tyfus saa 

det gjorde ondt i baade Arm og Brystkasse. 

 

Den 11.9.16 Skyttegraven for Loos 

 

Har nu atter 4 Dage omme her og skal være her to dage endnu. Her er temmelig rolig, nogle Miner smider 

Engelskmanden om Dagen, altid 6 paa en gang. Natten er helt rolig her. Har skudt med Maskingevær de 

sidste par Nætter og saa er Tommy straks der med sit Maskingevær og skyder efter os. 

  

Den 19.9.16 Estevelles 

 



I Kvater og har Exerceret hele Dagen skjønt det er Regnvejr. Har faaet en ny Komp. Fører, Lt. Hoibeler fra 

Jæger Battl. Ligger i en kold Barak saa vi Fryser om Natten saa Tænderne klaprer i Munden. Har Tjeneste i 

Dag saa jeg exercerer ikke med.  

Er rigtig spændt da der tales saa meget om Danmark, at de ogsaa vil deltage i Krigen. Ja blot vi snart fik Fred 

saa jeg kunde komme hjem til min kære lille Kone & Pige. 

 

Den 22. 9.16 Skyttegrav for Loos 

 

Er saa atter her igen. Her er temmelig rolig, en Del Miner faar vi fra Engelskmanden, og skyder han med 

Maskingevær om Natten, hvad vi ogsaa gjør nu. Det siges at vi bliver afløst en af Dagene og skal igen ned til 

Somme. Det var ikke godt hvis vi skulde derned igen, men Gud Herren vil nok bevare mig. Jeg lægge alt i 

Hans Haand og siger Din Vilje Skee, han mager det som det er bedst for os. 

 

Den 3. 10.16 Lèchelle 

 

Atter ved Somme, har marcheret i nogle Dage. 26.9 gik vi fra Estevelles og kørte et Stykke med Toget. En 

Nat sov vi i Toget og to Nætter under fri Himmel. Ligger nu i en Kjælder i Lèchelle, er trukken ud af 

Kostalden da Engelskmanden stadig skyder her ind i Byen. Den 1. Oktober Aften var jeg med ude i anden 

Grav med 2 Geværer. Igaar paa min Fødselsdag (Regnvejr) kom 5 Granater midt i Gaarden vor vi laa. 

Schmalbruk blev let saaret i venstre Fod. Gud give at Krigen snart var forbi saa jeg kunde vende hjem til min 

Kone og lille Pige.  

Sidste dag ved Loos den 25.9 paa lille Ingers Fødselsdag sprængte Engl. En Mine, jeg flankerede med 

Maskingevær, skød 3000 Patroner. Alle de smukke Byer bliver helt ruineret og de stakkels Folk som maa 

flygte fra Hus og Hjem. 

 

Den 6.10.16 Skyttegraven ved Somme 

 

I gaar morgen kommen herud og ligge vi i anden Grav i et dybt Hul i Jorden. Granaterne slaar ned rundt om 

os og let kunde vi alle blive begravet. 

 Fem Dage skal vi holde ud her. Den almægtige Gud holder sin Haand over os. Bernhard Jacobsen fra Visby 

ved Tønder er hos mig. 

 

Den 14.10.16 ved Somme 

 

Ja, jeg troede at jeg behøved ikke mere herned men dengang tog jeg fejl, naa i Aften bliver vi afløste. Har 

nu igen siddet i 4 Dage herude. Ligger for Byerne Morval, Sailly, Labourse-Sailly har Franskmanden besat for 

et par dage siden og igaar gik Engelskmanden frem til højre for os. Her er Skellet mellem Engl. og 

Franskmanden. I gaar kom en fransk Soldat over til os, som talte godt tysk (Sammen med Feldwebel 

Schultz).  

Efter Aviserne er de Allierede gaaet frem og taget Courcelette, Martinpuich, Flers og Le Sars der vor vi sidst 

laa i Juli  August. De tromler hen over os hver Dag fra Form. Kl. 10 til Aften Kl. 6 og griber bestandig an hver 

Nat. Vi har ca. 12 døde og 18 saarede. Ja det er forgalt saa mange Mennesker der maa lade Livet. Jeg er 

sikker paa at Englænderne nok skal faa Tyskland knækket her ved Somme. 

 

Den 20.10.16 Belgien  

 

Har ligget to Dage i Kvarter i Fontaine au Pire i Frankrig. Laa i Kvater sammen med Anders Jensen i et 

Estaminet. Derfra kørte vi i 12 timer med Toget hertil. I formiddag har vi haft Parade for Kejseren. Jacobsen 

fra Visby blev saaret i begge Ben den 13. ds ved at bære en savnet Underofficer (Engelsk) bort. Det siges at 

han er død. 



 

Den 23.10.16 Ardage, Belgien 

 

Har exerceret lidt i dag og igaar. Søndag var jeg i Kirke. Læst i Avisen at Fætter Kr. Schultz er død af sine 

Saar, ja hvor er det sørgeligt at denne Krig ikke faar en Ende. Det siges at vi i morgen rykker herfra og i 

Stilling, her skal være meget rolig. Ligger i Kvarter hos en Træskomand sammen med Carsten Jensen + Hans 

Mecher. Befolkningen er meget flink her. Her kan man køber alt hvad man ønsker. 

 

Den 27.10.16 Vijfwegen (Belgien) 

 

I gaar Aften afløst i Skyttegraven efter at have været der i 3 Dage som (Zugführer). Havde de 7 Geværer i 

første Linie at kontrollere. Skulde her tilbage til Komp. for at overtage Kampgeschæftet som 

Feldwebeldienstler. Ligger her i et Baraklager, har en lille hyggelig Stue med en god Kakkelovn. Kl. er 9 aften 

sidder jeg nu og tænker paa mine kære to smaa Piger hjemme. Haaber snart at komme paa Orlov.  

Smalbanen kører om Natten helt til 3.die Linie og Feldbanen til 1. linie. Stillingen er meget rolig men lidt 

vaadt er det. Lidt nord for Ypern, man kan tydelig se Kirketaarnene fra Ypern paa vor venstre Fløj. Er 

lykkelig hvis jeg kan beholde denne Post her, saa kan baade jeg og min lille Anne være rolig, saa kommer 

jeg nok sund og rask hjem igen. Gud mager alt til det bedste for os. 

 

Den 29.10.16 Vijfwegen 

 

Siden igaar sidder jeg paa Skrivestuen og har det saavidt godt er ”Feldwebeldiensttur” og tænker saa ikke at 
komme mere i Skyttegraven. Guds naade er stor. 

 

Den 1.11.16 

 

Har i dag overtaget Kassen og betalt Lønninger ud, men bliver jeg nok ikke gammel her da en Feldwebel 

Retse skal have Posten. Fra Skyttegrav: Forleden Nat Ildoverfald fra Engl. med Granater og Miner. En tysk 

Post ser en halv snes Mand i Pigtraadsindhegningen og raaber ”hvem er i” Pionerer var Svaret, og saa siger 
de hvor Indhegningen er itu for at vi skal lappe det. Det maa i gaa til Komp. føreren om, ja hvor ligger han, 

imens springer et par Mand ned i Skyttegraven og tager to tyske Soldater med og en Fremskudt Post. 

 

Den 24.11.16 Skyttegraven, Flandern 

 

I dag efter 4 Ugers forløb atter i Skyttegraven. Feldwebel Riese kom den 19. November til Komp. og maatte 

jeg afstaa Kassen til ham. Det var mig forfærdelig pinlig da jeg nu havde arbejdet mig ind i Sagerne og 

kunde let forstaa det, men der er jo ikke noget at gjøre derved. Vi maa bøje os efter herrens vilje. Forleden 

Dag stod i Korbefalingen: ”Hvem der bringer en levende Englænder faar i Belønning 100 Mk. E .K. og 14 
Dage Orlov. Det ser sørgelig ud for Tyskland hvis de nu maa efter det paa den Maade.  

Har afløst Vizefeldwebel Wienberg og bliver her i 6 Dage, min Ordonans Faber. Vi har en god Beton Bunker, 

her er 2 mtr. Dækning. 

 

Den 26.11.16. Skyttegraven 

 

Intet nyt at notere. Igaar blev jeg forfremmet til Vizefeldwebel. Er Zugfører har 4 Gevr. At kontrollere to 

gange om Dagen. I dag smukt Vejr. Engelske Flyvere i gang fra Morgenstunden. 

 

Den 28.11.16 Skyttegraven ved Ypern 

 



I gaar Aften paa sidste Tur var jeg nær kommen i Knibe. Vort Artilleri begyndte at skyde og det varede kun 

et par Minutter saa svarede Tommy med 21 og 28 stor Kaliber. 1½ Time maatte jeg blive siddende i anden 

Grav hvor det var værst. Ellers intet nyt. I Eftermiddag temmelig taaget. 

 

Den 9.12.16 Skyttegraven, Flandern 

 

Atter her igen. Temmelig rolig her, lidt Artilleriild hver Dag. Hver Dag Regnvejr. Tænker at faa Orlov i Julen, 

længes efter min kære Anne og lille Inge. Har afløst Vice – Kunofst, Faber min Ordonans igen. Klokken er 9 

Aften kryber nu i Køjen, da jeg kl.6 maa paa Benene og skrive Melding til Komp Forbresen, f T Lt. Langleben. 

For et par Dage siden Bukarest falden, gid vi snart faar Fred. 

 

Den 19.12.16 Skyttegraven 

 

Nu lakker det mod Jul og endnu sidder vi her i Skyttegraven, hvor kunde vi rigtig fejre denne kære Julefest, 

hvis vi fik Fred, men det bliver vel ikke endnu da England ikke vil begynde at underhandle om Fred. Hen 

imod Aften har det sneet lidt. Disse Dage har været temmelig rolig her. Det fortælles i dag at vi ved Verdun 

igen har faaet et rigtig Klaps, ca 10.000 Fanger har Franskmændene taget. For et par Dage siden har jeg 

meldt mig til Flyvevæsenet (med Hensyn til Foraaret) 

 

Den 23.12.16 Skyttegraven 

 

I dag har det været meget urolig paa hele Fronten her. I morges Kl. 3 havde Regt. 31 og 84 Patrouller paa 

140 Mand ude, de bragte 5 fangne Englændere og 1 Maskingevær med. Det engelske Artilleri har arbejdet 

hele Dagen omtrent som ved Somme. Det menes at Englænderen vil gribe an med store Kræfter her i Ypern 

Buen i Juledagene. Med Freden bliver det nok heller ikke til noget dette Aar og Orlov faar jeg heller ikke. 

 

Den 25.12.16 Lager Bruhn 

 

I gaar afløst men var en del i Alarmbereitschaft, da de troede at Engl. vilde gaa over til Offensive her i 

Ypernbuen. Da jeg havde været 6 Dage i Skyttegraven kom jeg tilbage til Kvater og kunde da fejre Jul i Ro. Vi 

fik en dejlig Svinesteg, to Fl. Øl og Kaffe m. Kage og Punsch.  

Div. Præsten holdt en lille Tale og vi sang et par Julesalmer. Juledag gik rolig, man mærkede ikke til Jul og 

Engelskmanden lod os i Fred. 

 

Den 28.12.16 Flandern 

 

I gaar Aften atter Alarm. Alle rykkede ud til Reserve. I dag blev jeg her, de tror bestemt at det gaar løs her 

med offensive. Nu da vi har faaet Klaps ved Verdun. Der skal være 16 Div. Samlet over paa den anden Side. 

 

Den 28.12.16 

 

I dag var jeg sammen med Underofficer Hinrichs i Roulers, en Stad paa ca. 12.000 Indby. Vi kom lige til Byen 

da løb Hj. Hjul af Bøsningen, vi fik det selv sat paa igen, men kom vi paa hjemvejen kun lige uden for Byen 

saa gik det galt igen. Vi fik saa en Hjulmager til at drive det ordentlig fast.  Købte her i byen allehaande 

Proviant og Sæbe. Kniplinger til Inger og Anne. Her er meget koldt, rigtig Søluft. Hver anden Dag Tø og 

Frost. I dag har jeg længtes meget efter mine kære derhjemme. 

 

Den 30.12.16 

 



Min kære lille Anne! 

I morges er jeg så kommet herud igen. Jeg har det rigtig godt. Det er ved vandkanten her, somme steder 

står det så højt så det går oven i støvlerne. Det er jo ikke så behageligt. Kærlig hilsen og kys fra din tro 

Thomas   Hils Bedstefar og mor mange gange.       (Skrevet på dette postkort) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Den 1.1.17 skyttegraven, Flandern 

 

Igaar alt rolig som sædvanlig skjønt ved 1. Tiden fik jeg 6. Reserve Mandskaber og Res. Gerv. Da der var 

Alarmberedskab da de troede at Engelskmanden vilde gribe an Nytaarsaften. Kl. 12 livlig Inft. Ild ca. 10 min. 

Ellers forløb Natten som sædvanlig. Kl. 4.30 havde vi en stærk Patroullie ude. Regt. 31 og 86 vi havde 1 død 

og 9 saarede da de ikke kunde komme gjennem Pigtraadsforhegningen. Her er stadig urolig nu næsten hver 

dag læser man ogsaa i Avisen fra Ypernbuen. Haaber nu snart at faa Orlov saa jeg kan komme hjem og se 

mine kære. 

 

Den 4.1.17, Skyttegraven, Ypern Buen 

 

Igaar sagdes der at vi skulde bort herfra, jeg blev saa forstemt hele Dagen, jeg vidste næsten selv ikke 

hvorfor. Jeg kunde ikke blive inde i den trykkende luft i ”Understanden”. Jeg maatte ud i den friske Luft, da 
jeg havde dreven et par Timer rundt i Graven, var jeg kommen lidt til Ro og tror jeg nu, at jeg ved Grunden 

hvorfor at jeg blev saa tungsindig. Naar jeg kom bort herfra blev Orloven spærret og det vilde være et Stød 

for mig da jeg saadan har glædet mig til at se mine kære, se min store Pige og gode lille Kone. Hvis jeg blot 

maa være hjemme hos dem en uge, synes jeg at jeg kan holde det ud længe igen. For at blive rigtig Rolig 

læste jeg i min Andagtsbog og de smaa Julehilsner til til Nordslesviger i Felten og blev jeg rigtig rolig og 

styrket.  Her er nesten Uro og Patroullie foretagner hver Nat. Naa, i morgen tidlig bliver vi afløst igen her. 

Jeg har en lille flink Ordenans, Richard Faber fra Hustadt Hessen-Nassau. I dag havde jeg ikke Brev fra min 

lille Kone.  

 

 



Den 10.1.17 Vifjwegen 

 

I dag har Engelskmanden Skudt helt herind i vort Lager. Nogle Granater gik kun nogle hundrede meter fra 

vor Barak. Har i dag givet en Ansøgning ind til Regt. om Orlov og skrev samtidig til Landraaden efter et Bevis 

saa jeg kan faa Lov til at rejse nord for Flensborg. Jeg ved ikke hvad jeg stiller op hvis de negter mig Orlov. 

 

Den 23.1.17 Flandern 

Igen en Streg i Regningen. I morgen tidlig skulde jeg rejse paa Orlov og i Aften bliver bekjendtgjort at 

Orloven er spærret for hele den tyske Hær i 4 uger. Jeg har stadig at ingen Lykke med min Orlov. Hvor vil 

min lille Anne blive bedrøvet og græde et lille stykke naar hun faar mit Brev som jeg har skreven til hende i 

Aften. Og hvorledes havde jeg selv glædet mig til at se mine kære hjemme. Gid dog denne Krig snart havde 

en Ende. Jeg stoler fast paa Gud han maa hjælpe os. 

 Her begynder det at blive temmelig livligt med Artilleriet, det varer vist ikke længe før det gaar løs her. 

 

Den 30.1.17 Vifjwegen, Lager Bruhn 

 

Igaar kom jeg Gud ske Tak sund og rask af Skyttegraven, denne gang var jeg kun tre Dage der, medens jeg 

var derude blev Feldw. Wienberg saaret af en Granat fra en tysk Kanon som skød paa en engelsk Flyver. 

Granaten detonerede ikke og faldt ned i vort Lager og detonerede her. Ved Regt. 84 havde de samme 

Molør 8 Heste døde, 2 saaret og en Soldat død. Igaar gav det Øl, vi fejrede Kejserens Fødselsdag. Lt. 

Langleben holdt mange taabelige Taler. Endnu stadig Frostvejr. 

 

Den 8.2.17 Kvater 

 

I dag skreven et langt Brev til Anne og fortalt hende hvad Borgmester Achtwak siger om mig, at jeg ikke er 

spionage og vel heller ikke flugtfordægtig, men behøves det ikke at jeg kom paa Orlov og var det heller ikke 

nødvendig at jeg, saavel som alle mine Familie var dansksindet. Det er et dejligt Skudsmaal, det er jeg 

ligefrem stolt af, men ærgerlig alligevel for saadan en Pjalt skulle selv sidde saa længe i Skyttegraven saa 

vilde jeg se om ikke ogsaa han længtes efter at se sine kære. Naa med Guds Hjælp faar jeg nok Orlov uden 

ham. Igaar havde jeg det Molør at en Hest slog mig paa Laaret men blev det ikke nok. Har flere Aftener 

været ude at skanse fra Kl. 6 til Kl. 3 om morgenen, det er en lang Tur vi bygger M.G. Stande. For et par 

Dage siden erklærede Tyskland ubegrænset U Baads Krig nu skal det briste eller bære. I Landet saa det nok 

ogsaa helt sørgeligt ud 60 pund Kul om Ugen og saa kun Kaalrabi at spise. Jeg forstaar ikke hvorlænge det 

gaar godt. Her bliver det mere urolig for hver Dag, engelskmanden skyder med svært Kaliber, smaa Kanoner 

gives ikke mere. I morgen skal vi skyde skarp med Maskingeværet. Skoleskydning. 

Har spillet lidt Skat i Aften med Karreofski og Langleben. 

 

Den 11.2.17 Skyttegraven  

 

Igaar atter kommen i Skyttegraven, har nu ogsaa været i Kvater i 12 dage. Hele vor Stilling er skudt sønder 

og sammen og bliver det for hver Dag værre og vort eget Artilleri skyder i vor egen 3. Grav 3 Skud. Igaar 

Aften greb Tommy an til venstre for os ud for Ypern. Resultatet ved jeg ikke. Fra vor Side skal i de nærmeste 

Dage gaa en stærk Patroullie ud. Endnu Frostvejr. Gid vi snart fik Fred. 

 

Den 12.2.17 Skyttegraven 

 

I dag har vi haft mægtig Artilleriild. Gik i Formiddag Kl. 9 gjennem Stillingen og sendte vore Minekaster en 

halv Snes Miner over paa den anden Side. Saa skal jeg love for de blev vaagen derovre og har de bearbejdet 

os hele Dagen med svært Kaliber. Kl. 5 ¾ blev Ackerfeld ved Gew. 10 saaret i højre Arm af en Granatsplitter. 

I dag er der omslag i Vejret. Vi faar nok Tø nu. 



 

Den 14.2.17 Skyttegraven 

 

Igaar var en forfærdelig Dag. Allerede om Formiddagen begyndte Englænderen at skyde paa Kraft paa hele 

vor Regts. afsnit og blev ved til helt hen under Aften. Baade 1., 2. og 3. Grav og Stillingen i Predt helt skudt 

sammen. I Nat Kl. 2½ var Regt. 31 ude paa Patroullie. Fra igaar Aften har vi igen Alarmberedskab da der 

ventes større Foretagener fra Tommy disse Dage. Der fortælles nu at vi skal blive Afløst her den 20. Igen 

Frostvejr. 

 

Den 3.4.7 Erchin, Frankrig 

 

Har nu i Lang Tid ikke haft Tid til at skrive i min Dagbog. Den 24. Febr. Rejste jeg paa 12 Dage Orlov -nogle 

herlige Dage men faar det altid for hurtig en Ende. Den 8. Marts kom jeg tilbage til Komp. som laa i Ro i 

Ardage i Belgien nær ved Roulers, her laa vi til den 28. ds. Her havde jeg ingen god Kvater, en kold Stue, naa 

Sengen gik an. Om Dagen excercerede vi og om Aftenen spillede vi Kort i ”Pelikanen” Den 28. ds 
marcherede vi herfra til Meulebeke og kørte med toget til Somain i Nordfrankrig, herfra gik vi ca. 9 km til 

Wallers og fik jeg her et helt storartet Kvater med en god Seng, det er nemlig Hovedsagen. Der kunde vi 

holde det ud til Freden kom. Her fejrede vor Leutnant Fødselsdag og spenderede han 250 ltr. Øl paa Komp. 

vi fejrede i Kantinen. Soldaterne stjal her Cigaretter, Sæbe, Cigarer og smaa Dolke for 100 Mk. Hos 

Bønderne stjal de Høns, Kaniner, Brød og Fedt, nogle simple Træk som jeg ikke kunde være med til. 

 Den 2. April rykkede vi herfra til Fods ca. 20 Km. til Erchin, et elendigt Hul. I Nat har jeg sovet med Fabrin 

sammen i et Kabus, ja jeg ved ikke hvad jeg skal ligne det hen ved, saa spørger Civil Folkene enda om jeg 

har sovet godt. Forhaabentlig bliver vi ikke længe her. 

Kanonerne er godt i gang ved Fronten kan man rigtig høre. Herfra er der ca. 30 km. til Fronten. I dag har vi 

Regnvejr og meget koldt. Vi faar nok slet ingen Foraar iaar. 

 

Den 8.4.17 Skyttegraven, 1. Paaskedag 

 

Har igen ikke faaet skreven i et par Dage, Langfredag Aften Kl. 7 kørte vi Fronten med 4 Gev. For at løse af 

Regt. 162, vi kørte over Cantin,  Estrèes, Sailly, Guèmappe til Wancourt Kl. 1 Nat var vi der. Byen her er 

meget ødelagt. Jeg skulde med to Gew blive i 3. Grav og Lt. Langbehn gik ud i første Grav. I dag Kl. 6 

Formiddag maatte jeg ud i første Grav og løse Lt. Langbehn af. Gravene her er helt skudt itu. 

Engelskmanden flankerer med svært Artilleri fra deres 38 cm Kanoner. Ellers er der ingen Englænder at se. 

Ligger sammen med en Gew-Betjening, Underofficer Ipsen i en Cement Understand. Hele Dagen stærk 

Kanonade, det tyske Artilleri skyder slet ikke. Denne Paaskedag glemmer jeg aldrig. Leer og Smadder ælter 

man i til op over Støvleskafterne. Kl. er nu 8½ og vi sidder og venter paa vor Middagsmad og Forplejning for 

i morgen. 

 

Den 11.4.17 Sally 

 

Iformiddag kommen af Skyttegr. blev afløst af Uffe Stolerto Petersen. Den 9.4 om Form. Kl 11 begyndte 

Engl. a tromle paa vor Stilling. Kl. 1 Middag greb de an direkte for os med ca. 1 Btl. Men blev slaaet tilbage. 

Kl.2  greb de an til venstre for os ved Regt. 84 omtrent med 1 Division  og besatte  vor 1. Grav og tog ca. 1 

Komp. til fange samtidig greb de an til højre for os ved Regt. 163 og 31 og tog her 1 Btl. af 31 med stab 

tilfange. Ca. 1 Div. Kavaleri havde de staaende parat til at gribe ind. Nu begyndte Situationen for os at blive 

kildren da de trykkede fra begge Sider paa os. Det tyske Artilleri skød slet ikke paa de engelske Kolonner da 

de kom spadserende skjønt det ofte nok blev forlangt af os at Artilleriet skulde skyde. I bag efter hører jeg 

at vi ingen Art. havde den Dag der, kun et par Batr. Og de samme var skudt i Grus. Dette Syn hvor prægtig 

at se da Engl. kom i godt ordnede Kolonner man kunne se at det var gode interesserede Soldater og med 

største Ro kom de. For vor Pigtraad sværmede de først ind og besatte saa vor Grav. 



Natten fra 9-10 var temmelig rolig men havde Engl. gravet sig ned paa Højen 400 mtr. for os. Næste Form. 

Kl 11 begyndte skydningen igen paa Kraft og Kl.1 greb de an til højre for os igen og gik længere frem. Jeg 

troede nu bestemt vi var bleven afsnappet der men om Aftenen Kl. 7 kom nyt Artilleri og satte ind, dette 

hindrede dem i at komme saa hurtigt frem. Nu tændte Engl. bengalske Lys oppe paa en Høj. Dette var et 

Tegn for deres Artilleri og Grænser for hvorlangt de maatte skyde. Her har jeg rigtig mærket hvorgodt det 

engelske Inft. og Artilleri arbejder sammen og Flyverne. Disse fløj hele Tiden 4-600 mtr. over hvore Grave 

og ledede Ilden. Tyske Flyvere var ikke at se til. Jeg stod under Trommeilden ude i Graven og slog 2 

Granater ned lige ved Siden af mig uden at Skade mig, der kan man se, den som Herren bevarer er uden al 

Fare. Hele Tiden var jeg saa rolig, som om der intet var i Vejen. Jeg tror ogsaa at Herren nok skal hjælpe mig 

sund og rask hjem igen. Natten fra 10-11 forløb igen temmelig rolig om morgenen Kl.4 blev jeg afløst. Da 

jeg kom i Kvater her i Sally hørte jeg at vi var gaaet langt tilbage da Engl. var kommen med ”Tanks” (store 
Panserautomobiler) og kørte langs med vore Grave og besatte de Byerne Wancourt og Ceuni med. Vi har 

sluppet med 8 Mand saaret og 2 savnede. Stillingen her kan vi sikkert ikke holde da vi længere tilbage slet 

ingen Grave har og Munition har vort Artilleri heller ikke. Engelskmanden er en forfærdelig dygtig Soldat og 

de er hele Tiden undervurderet af Tyskeren. 

 

Den 13.4.17 Sally 

 

I dag har vi igen meget smukt Vejr, imorges var der ca 30 Flyvere over os, tyske og engelske og blev der en 

6-7 St. skudt ned, vistnok engelske. Det fortælles at vi i dag bliver afløste, af hvilket Regt. ved jeg ikke. 

Haaber saa vi faar en 14 Dages Ro saa vi kan faa Krammet ordnet. 2 Gwr er kommen tilbage som er itu. 

 

 

Den 15. April 1917 Erre 

 

Igaar Aften ankommen her Kl. 10. Vi kørte med Smaabanen fra Sally til Cantin og gik derfra tilfods hertil 

ca.25 km. Engelskmanden har besat Wancourt og Heminet og taget mange Fanger. Ligger sammen med Vfv 

Heldt her i Kvater. I dag faar vi Hønse suppe til Middag. Vi købte 11 Høns i Sally da Civilisterne skulde 

rømme Byen. 

 

Den 21.4.17 Valenciennes 

 

Har ligget her i tre Dage og har jeg et rigtig godt Kvater med en god Seng, flinke Folk, Kone og Datter paa 20 

Aar. ”Villa Jane” hedder Huset. Kaffe og Brød faar jeg hos dem da de siger jeg skal ikke spise Brødet fra 

Komp. Har Tandpine i dag og har haft det i flere Dage, det er Forkølelese fra Skyttegraven ved Arras. Gaden 

hedder ”Clos du Villas”. Vejret er godt nu. 
 

Den 23.4.17 Valenciennes 

 

I dag er tredje dag hvor jeg gaar med Tandpine var hos Doktoren og sagde han at jeg fik en Visdomstand, nu 

kan jeg forstaa hvorfor Børn græder for Tænder. Imorges Kl. 8 var her en del engelske Flyvere over Byen og 

smed disse 5 Bomber. Fra 2. MGK dræbtes en Mand og saaredes 4 Mand. Datteren her, Valentine sidder 

lige og ser paa Fotografiet af Anne og Inger og mig og hun kan ikke blive træt af at se paa lille Inge. Saadan 

et godt Kvater faar jeg nok ikke saa let igen. 

 

Den 2.5.17 Villers 

 

Ligger her siden igaar. Jeg var her før Komp. for at gjøre Kvater. Her bliver vi vel et par Dage og gaar saa i 

Skyttegraven igen. Det lader til at der er mere Ro ved Fronten, da man ikke hører Kanonerne. Da jeg 



aabnede min Kuffert her fandt jeg et Visitkort stukket ind under Laaget fra min Kvater-Madam og Datter i 

Valenciennes; Nogle prægtige Folk var det. 

 

Den 7.5.17 Lécluse 

 

Ligget her siden imorges Kl 4 har ellers ligget 3 Dage Tortequesne, for to Dage siden løste vi Reg. 357 af her. 

Er forkølet har Kuldegysninger, men det gaar vel nok over igen. Gid vi snart fik Fred. Vejret meget godt. Bolt 

og Peters saaret.  

 

Den 11.5.17 Skyttegraven 

 

Sidste Nat løste jeg Vfw Fenger af her i første Beredskabs-Stilling. Har her 3 Gew. At føre. Sidste Nat og i 

Dag temmelig rolig af og til nogle Skud her paa Graven ellers hele Tiden Artilleri Kampe. Engelske Flyvere i 

gang hele Dagen. 

 

Den 18.5.17 for Chérisy, Skyttegraven 

 

I morges kommen herud igen og ligger jeg med Lt Bricke sammen i den saakaldte ”Grusgrav” i en god dyb 
Jordhule. Her er bekvemt, betydelig roliger. Engl. griber ikke an mere, det siges at han har trukket 

Stillingerne bort til Flandern. Der skal Tysken have stormet Ypern og taget 160 Kanoner om det stemmer 

ved jeg ikke?? Her for vor Stilling ligger to tanks skudt itu ved Angrebene paa Monchy. Da gik der for os ca. 

100 Kanoner tabt. Jeg har nu i over 4 Uger Tandpine. Jeg venter kun paa at vi kommer bort her saa jeg igen 

kan komme i Lægebehandling. 

Den 23.5.17 Lécluse  

I forgaars Eftermiddag Kl. 4½ afløst i Skyttegraven af Underoffc. v. Brocken. Ankommen her i Lécluse Aften 

Kl 7½, det var en drøj Tur og var det meget slemt at komme forbi Sicvius Ferme da engl. stadig beskyder de 

tyske Batterier som staar her (3 stk). Igaar var jeg til Parade for Kejseren i Denain ikke langt fra 

Valenciennes. Var ene fra vort Komp. Kørte herfra om Morgenen Kl 4 med Gig til Cantin herfra 3½ Time 

med Toget. Kejseren takkede fordi vi saa godt holdt Stand her og sagde han, vi maatte holde ud til England 

var knust !!! - ? Kom hertil igen Kl 12½ Nat det var en lang Dag. En mengde Jernkors blev her udgivet. I dag 

sovede jeg til Middag og i Eftermiddag besøgte jeg 7 Comp 128 mit gamle Komp traf her offc St. Holse, 

dengang underoffc.  

Den 28.5.17 Lècluse 

I Aften løser vi igen af i Skytegr. Jeg er så heldig at blive her denne gang. Vejret er meget smukt. Jeg maa 

tænke paa sidst da jeg gik ud i Skyttegraven gik vi forbi Servins Fumoir stod der endnu et par høje Træer 

som ikke var ødelagte af Kanonerne. Her sang Nattergalen saa smukt om Morgenen Kl 3 saa man helt 

forglemte at der var Krig, skjønt Kanonerne tordnede derude. Bag ved Fronten stod 3 tyske Batterier. 

Lærkerne jubler hver morgen som i Fredstider det er saa yndigt at høre, men bliver jeg saa svær om Hjertet 

naar man saa atter tænker paa denne elendige Krig. 

At vi har stormet Ypern stemmer ikke (Latrinen-Parole). Det siges nu at vi bliver helt afløste her den 1. Juni. 

Engelskmanden har sidste Nat skudt med Gasminer. Regt. 84 har tabt mange Folk. 10. Comp. Havde 115 

Mand deraf 40 døde og mange meget syge, andre Comp. havde ogsaa tab. Regt. 86 skal ogsaa have haft 

store Tab, men saadan er det jo altid. Afløste bliver vi først efter 50% Tab. Vi har nu 5 mand som er løben 

fra Comp. og to er kun fanget. Hvis Krigen vare længe løber vist snart alle bort. 



Den 3.6.17 

I forgaars ankommen hertil og gjorde Kvater for Komp. Komp. hertil i gaar Eftermiddag. Har en god Seng og 

Civilisterne lader ogsaa til at være flinke og opmærksomme. Intet nyt. Vejret storatet. 

Den 27. 7. 17 

Kære lille Kone 0g Pige. 

Sender eder en kærlig hilsen herfra der fjerne vesten. Jeg har det ved det gamle. Her kan du se en engelsk 

tank som er skudt itu. Gjem kortet. Håber i har det godt alle hjemme. Hils i Tyrstrup. 

Kærlig hilsen og kys fra din Thomas 

 

 



 

 

 

Den 3.9.17 Skyttegraven Quéant 

Har nu i lang Tid ikke skreven, først havde vel ringe Tid og siden har jeg ikke gidet, da det stadig er det 

samme en Dag som den anden. I Auberchicourt var vi ca. 14 Dage. Herfra rejste Reese paa Orlov og jeg var 



hans Stedfortræder. Paa Kontoret havde jeg meget at bestille, herfra marscherede vi til Somain og blev 

transporteret med Toget til Flandern til Byen Zwevegem. Herfra til fods til Kerkhove her havde vi daarlige 

kvatere og var Civilisterne slet ikke venlige, de var ikke vante til at have Indkvartering. Vi laa her i 8te Dage. 

Herfra gik vi tilfods til Wevelgem og saa med Toget til Menen herfra igen tilfods til Wervik. Her kom vi i 

Kvater i Baracker i 3 Dage, saa flyttede vi til en lille By (Basse Hautre) vor vi ogsaa kun laa tre Dage. Herefter 

kom hele Komp. til at ligge paa en stor gaard ved Wervik. Da vi her havde ligget en 4-5 Dage maatte 

Civilisterne bort. Vor Division var Stød-Division, skulle først sættes ind naar den store Offensiv kom, som 

ventedes her. Dette blev senere ændret og løste Regt. 309 af for Houthulst. De første 14 Dager her gik 

heldige for os, da havde vi ingen Tab. Da Engelskmanden senere begyndte at tromle ogsaa hos os havde vi 

hver Dag Tab. Vort Regt. havde lige venstre Fløj af Angrebsfronten, til højre for os gik det endnu meget 

værre til. Da vi havde været 14 Dage kom Reese tilbage og maatte jeg saa igen ned i Skyttegraven. Her faldt 

min gode Ven Kafro Alberts fra 1. Komp., han maatte midt paa Dagen sværme ind i første Linie med sin Zug 

til forstærkning.  

Vi var her ca, 6 Uger i Stilling. Regt. havde et Tab paa 600 Mand. Vi blev afløste af et saksisk Regt. Jeg blev 

som Efterkommando med 12 Mand og fandt Komp. senere i Cambrai. Herhavde vi gode Kvaterer igen men 

varede det kun for kort nemlig 3 Dage. Saa kom vi til en By Nord for Cambrai som hedder Haynecourt, lidt 

Civil er her endnu men meget daarlige Kvaterer da der ligger alt for mange Tropper her. Jeg blev herfra 

kommanderet til Bouchain med 6 Mand for at lære at bekyde Flyvemaskiner med MG. Det var tre dejlige 

Dage. Var en Dag i Auberchicourt og en Dag i Valenciennes og besøgte mine gamle Kvaterfolk og de var 

meget glade derfor, saa jeg maa have opført mig godt der. Her i Bouchain lærte vi kke mere end vi før viste 

men det har jo mindre at sige. Den 31/8 om Morgenen kom jeg i Stilling her ved Viuant en meget rolig 

Stilling der falder kun af og til et par Skud. Sidste Nat Kl. 11½ skød Engelskmanden ca. 150 Gasgranater paa 

vor Stilling Regts’ venstre fløj. Vor jeg ligger fik vi intet af. Efter hvad det siges har vi haft hemmelige Tab 
derved. For en 14 Dage siden havde de skudt en ca. 150 Gasgranater paa samme Sted da havde Regt. haft 

svære Tab. 3. MGK allene 10 Mand. Jeg ønsker kun Fred og saa snart som muligt. 

 

Den 9.10.17 Skyttegraven for Quéant 

Atter maa jeg have fat paa Dagbogen ja jeg kan snart ikke kalde det en Dagbog mere for jeg gider ikke 

skrive mere. Altid det samme, endnu ingen Fred og ingen udsigter til Freden skjønt P…………….  og 

Avissladder kommer de dog aldrig til Fornuft? 

Har været hjemme paa Orlov igen fra 5. til 23. Septbr. Nogle herlige Dag hos mine kære to Piger som begge 

var saa glade ved mig. Lille Inger som snart var to Aar var straks glad ved mig og kunne rigtig sanse hos mig 

ude i Haven. Svært var det ogsaa at komme fra dem denne gang og svært var det at komme igang her igen. 

Næste gang jeg kommer paa Orlov og vi endnu ingen Fred har garanterer jeg ikke for noget. Vor kønne 

Lejlighed og Have maatte vi ogsaa fra da Egt. Holm havde købt Huset. Blev to Dage over min Orlov hjemme 

og telegraferede Komp. hjem til Borgmesteren om jeg var afrejst. Har nu været her i Skyttegraven siden Kl. 

10 og har 5 Geværer at kontrollere. Har en god …stand, Rasmussen fra Svenstrup, Ordonans hos mig. Har 

spillet Skat med Lt. Langbehn og Lt. Worthoff og tabte 70 Pf. Parolen gaar at vi skal afløses her om 4-5 Dage 

og saa til Flandern, Verdun, Italien eller Rusland. Regn perioden har begyndt for en Uges Tid siden saa 

Offensiven maa snart høre op. 

 

Og her slutter dagbogen brat. 



 

 


