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Prolog
Dette er min farfars erindringer fra hans
deltagelse i Første Verdenskrig på fransk
side i Fremmedlegionen.

Jeg har haft erindringerne liggende,
skrevet i hånden af min farfar i et
stilehæfte, siden min fars død i 1983, og
jeg synes, at mine børn og eventuelt andre
burde få kendskab til, hvilken kriger vi
har haft i familien. Det ville de formentlig
ellers aldrig få, da de så skulle stave sig
igennem erindringerne, som er skrevet
med meget lille skrift, og som man skrev
for hundrede år siden.

Fra min far husker jeg ikke at have fået
fortalt noget videre om min farfar. Selv
har jeg ikke kendt ham - eller min farmor



for den sags skyld - de var begge døde
mange år, før jeg blev født. Om min
farfar - Godefrey Antoine Hoffmann -
ved jeg, at han blev født 1. august 1875 af
norske forældre i Bordeaux i Frankrig
som den ældste af tre drenge. Faderen,
min oldefar, var vinagent og arbejdede for
en bror, der var vinimportør i Molde i
Norge. Mens børnene var små, blev
faderen syg, og man besluttede at rejse
hjem - det vil sige til København, hvortil
broderen i mellemtiden var flyttet med
sin vinforretning, efter at han var gået
fallit i Norge. Faderen døde hurtigt, og
enken giftede sig med prokuristen i
vinimportfirmaet og fik yderligere fem
børn.

Min farfar, der sammen med sine
brødre blev adopteret af moderens nye



mand, voksede op i København og gik
blandt andet i De Brochske
Handelsskoler. Han blev indkaldt til
Sanitetetstjenesten i hæren, hvorefter han
blev ansat hos sin stedfader i
vinimportfirmaet, hvor han var agent for
udenlandske vinleverandører. Han fik en
søn - min far - i 1902, men min farfar har
måske syntes, at livet, som det tegnede sig
for ham, ikke var særligt spændende, i
hvert fald blev han og min farmor skilt i
1907. Efter skilsmissen så min far kun sin
far et par gange om året, da han havde
opgivet sit vinagentur og i stedet var
blevet eksportrejsende i Skandinavien,
Finland og Rusland for det svenske firma
Van Berkels, der gjorde det i
pålægsmaskineri. Når han var i
København, boede han på



Missionshotellet i Løngangsstræde, og
han tog min far med på udflugter og til
foldboldkampe. Om min farfar ved jeg
desuden, at han var et åbent menneske
med fin dannelse, og at han spillede cello.

Der var ikke stærke bånd mellem min
far og min farfar. I 1914 meldte min farfar
sig til Fremmedlegionen i Paris for at
kæmpe i Første Verdenskrig på fransk
side, og i 1920 rejste min far som 18-årig
til Sydamerika efter at være blevet udlært
købmandskommis. Han vendte hjem i
1924, hvor min farfar var død året
forinden 48 år gammel - formentlig af
tuberkulose. Han ligger begravet i Paris,
jeg ved ikke hvor - det eneste, jeg har, er
et foto af hans grav.

Finn Hoffmann



Finn Hoffmann, som er barnebarn af
Godefroy Antoine Hoffmann, der under
Første Verdenskrig valgte at søge ind i



Fremmedlegionen og kæmpe på fransk
side.



I. Rekruttid
Det var med ikke ringe spænding at jeg i
slutningen af september 1914 gik op ad
Invalidehotellets trappe i Paris for at
melde mig som frivillig i den franske
armé.

Jeg var afreist fra København 10 dage
tidligere, og efter en stormfuld og stærkt
forsinket overfart til England, ankommen
til Paris dagen forud.

Paris som jeg tidligere havde besøgt i
fredstid, gjorde ikke strax noget særligt
usædvanligt indtryk. Hvad der ikke strax
faldt i øjnene var den mængde soldater,
der færdedes overalt, de hørte til de
forskjellige depoter, der i byen og
omegnen, jeg syntes, med mit dengang



ringe kjendskab til forholdene, at det var
mærkeligt at man lod alle disse folk
promenere sig i Paris istedet for at sende
dem ud til fronten, hvor der jo netop i de
dage udkjæmpedes det store Marne - slag.

Overalt i Paris var franske flag heist,
på boulevarderne var enkelte huse
decorerede i franske farver og hist og her
saas også engelske, russiske og belgiske
flag. Lyset blev overalt slukket ganske
tidligt på aftenen. Musik hørtes mere på
boulevardrestauranterne, og det glade
parisernatliv var der intet af mere, men
Paris er nu Paris, d.v.s. enestaaende, og
selv om der er baade større og smukkere
byer til, saa giver den livlige befolkning
den et saa charmerende præg, at jeg
ligefrem hver gang jeg før kom til Paris,
og kom ud fra Gare du Nord og pludselig



befandt mig midt oppe i det travle og
livlige boulevardliv, altid følte mig saa
usigelig let og veltilpas, her forsvinder
man ligesom i den store mængde. Kan
rigtigt mænge sig med den, gaa hvor man
vil og i det hele taget fuldstændig lade
som man er hjemme.

Naa, jeg kom jo altsaa op i
Invalidehotellet og meldte mig til
militairvagten; jeg blev nu vist hen til
indskrivningskontorerne og passerede nu
en lignende undersøgelse, som ved vore
sessioner i Kjøbenhavn.

Jeg havde gjort min værnepligt i
Danmark i sin tid, men duede ikke til
andet end sygepasser, saa jeg var jo nu
spændt paa, om jeg blev antaget som
infanterist, thi gaa med i krigen som
sygepasser havde jeg nu ikke meget lyst



til.
Jeg blev dog umiddelbart erklæret for

“bon pour service l’Arme”, og indlemmet
i Fremmedlegionen. Da jeg hørte tale om
Fremmedlegionen begyndte jeg at
protestere, jeg havde altid hørt den omtalt
som en samling forbrydere, æventyrere
etc. Og selv om jeg gik ind paa at lade
mig slaa ihjel, ville jeg sætte pris paa at
det skete i godt selskab, saa jeg forlangte
at komme i et fransk regiment. Man gav
mig en sludder for en sladder og sagde at
jeg nok kom over i et fransk regiment
senere, hvilket dog ikke lykkedes, og
senere hen igjen brød jeg mig ikke om
det, saa jeg blev i Legionen.

Jeg meldte mig paa Caserne des
Tourelles ude ved Port Saint Gervais, og
blev efter de nødvendige indskrivninger



paa diverse kontorer vist ind i en
belægningsstue oppe i en af etagerne. Jeg
saa mig let gysende om da jeg traadte
derind og befandt mig i en temmelig
broget samling individer, i en stor snavset
stue, som ikke havde meget tilfælles med
de pillent rene og ordentlige
belægningsstuer, jeg var vant til fra min
soldatertid i Kjøbenhavn.

Jeg kunne til nød sludre en smule paa
fransk, her i denne forsamling forstod jeg
ikke et kvidder, der taltes mest ”argo”, en
parisisk dialekt som jeg senere hen kom
til at lære ganske godt. I alle hjørner
hørtes engelsk, tysk, flamsk, russisk og
gud ved hvilke andre sprog. Jeg fik anvist
en plet paa gulvet, hvor min ”sengeplads”
skulle være, og fik udleveret en uendelig
tynd straamadras, 1 ”couvre pied” (et



diminutivt tyndt uldtæppe) endvidere
spisegrei bestaaende af ske, blikbæger og
den berømmelige ”La Gamelle”, det
spisekar, som samtidig fungerer som
gryde, over - undertallerkener,
suppeterrin etc. Jeg var dermed
installeret, og jeg gik nu og længtes efter
at trække i uniformen. I den mundering
haabede jeg at kunne forsvinde i denne
forsamling og ikke ved mit forholdsvis
elegante antræk gjøre mig bemærket. Thi
det var i sandhed mest klude man saa de
vordene legionairer indhyllede i. Hist og
her saaes ganske vist særligt elegant
udhalede væsener, og jeg fik jo senere
leilighed til at stifte bekjendtskab med
ganske distingverede folk, men mit første
indtryk var rigtig nok at en værre samling
banditter havde jeg aldrig set før.



Imidlertid blev der ikke udleveret
uniform eller ekvipering før senere hen,
og hver formiddag blev hele kassernens
indkvartering, som bestod af 4
kompagnier legionairer, kommanderet til
exercits nede i gaarden og der gik vi saa i
vore civile klæder, nogle med
gadekasketter, nogle med straahatte, een
endog i høi hat, og blev indøvede i de
første elementaire begreber om exercits
og manøvre. Hver eftermiddag kl. 5 lød
signalhornet fra vagten, at vi havde fri og
ud strømmede alle og spredte sig i Paris
til kl. 8 1/2, da vi saa skulle være hjemme
igjen kl. 9 præcis lød atter signalhornet,
nu skulle alle være i seng, og lyset blev
slukket overalt paa kasernen, og saa
begyndte natten. Den var i den første tid
en sådan plage for mig, at jeg altid gruede



for den, men senere vænnede man mig
dertil som til saa meget andet. Vi laa 42
mand i et stort værelse, hver mand havde
sin plads ud fra væggene, og imellem hver
mand høist en afstand af 1/2 alen. Senge
fandtes der ikke, hver mand havde sin
madras og tæppe, og paa væggen over
pladsen var hylder og knager opslaaet, til
at anbringe den fremtidige udrustning
paa. Saa snart stuen var inspecteret af
vagthavende underofficer og lyset slukket
begyndte der en pludren og converseren,
saa alene af den grund var det umuligt at
falde i søvn.

Men det for mig uvante haarde leie,
idet madrassen var saa tynd at den
nærmest lignede en tom sæk, kulden,
vinduerne vare delvis slaaede itu og ikke
reparerede, og lidt efter lidt den mystiske



kløen rundt paa kroppen, som jeg endnu
ikke forstod grunden til, alt sammen
gjorde mig det umuligt at sove. Henad
morgenstunden kunne man falde i en
tung urolig slummer, for et øieblik efter
at blive vækket af hornet nede i gaarden,
som blæste reveillen. Senere hen lærte jeg
at dække mig med alle mine klæder og
min overfrakke for at holde mig varm,
fandt et sted, hvor der laa ledige
madrasser, og ”laante” en extra, samt
fandt ud af at den nederdrægtige kløen
hidrørte fra utøi, som det vrimlede af.

Kl. 5 om morgenen lød Reveillen, en
mand fra hver stue blev sendt ned efter
morgenkaffen, og saa snart de magiske
ord løde i stuen: ”au jus”, var alle og
enhver paa benene med en blikkop for at
redde sin ration. Kom man forsent var



det extraudgift i ”Makketutten”.
Efter exercitsen blev alle mand sendt

ned i gaarden for at skrælde kartofler. Til
at begynde med syntes alle og enhver at
dette var en nedværdigende bestilling for
en kriger, mange gjorde vrøvl, man listede
sig bort, men det blev hurtigt opdaget,
der blev hver gang holdt mandtal, og de
udeblevne berøvne udgangstilladelse den
dag. Kl. 10 og kl. 4 1/2 fik vi mad.
Menuen i den franske arme’ byder ikke
paa større overraskelser og om den end
ikke er delikat, er den kraftig og giver
hver soldat det han behøver for at holde
livet oppe, men heller ikke mere.

Reglementet lyder at man 2 gange om
dagen skal have suppe, kjød og
grøntsager, foruden brødrationen, som
bestaar af 500 gram pr. dag pr. mand.



Suppen er altid boullion kogt paa kjød,
uden dog at tillade at den bliver alt for
kraftig. For at skaffe indhold i suppen
koges der ofte kartofler, løg etc. Desuden
1/4 liter vin pr. dag, hvilket vi dog ikke
fik saalænge vi laa i kasernen, men først
da vi senere kom ud til fronten.
Vinrationen blev senere forøget til 1/2
liter pr dag, men stadig kun naar man
gjorde nytte, idet det ikke regnedes at vi
laa til instruction i en kaserne. Kødet er
enten kogt eller først kogt og derpaa
brunet i gryde og grøntsagerne med
kartofler, ris, marcaroni, linser etc. Til at
begynde med forekom disse
fællesmaaltider paa samlingsstuerne mig
saa modbydelige, saa jeg aldrig spiste der,
men ventede til kl. 5, naar vi forlod
kasernen og spiste middag i byen.



Da jeg ikke kendte en sjæl i Paris at
besøge, havde jeg i det mindste dette
paaskud til at gaa i byen. Forøvrigt
fandtes en ”Makketut” inde i kasernen og
der samledes om aftenen den sidste time
før Reveillen, de forskellige kliker og
bekendte. Man drak vin og sang, en smuk
ung mulat havde sin violin derinde og
spillede aldeles henrivende. Der var flere
skuespillere og cabaretsangere imellem og
de pleiede at springe op paa bænkene og
divertere det talmemmelige publikum,
som sang med i kor paa omkvædene.

Ofte lød det helt kjønt at høre hele
forsamlingen paa en 3-400 mand stemme i
paa omkvædene til flere af de nydelige
sange, som ere saa populaire, som ”avez
vous vu”, ”un jour mon adjudant” etc.
Og der var navnlig en sanger som var



grinagtig, han kunne blive ved lige til
Reveillen og var da saa hæs som en ravn,
men blev af kammeraterne trakteret med
al den vin han ville have og sluttelig
baaret i guldstol op til sit simple, men
kyske leie.

Endelig en dag blev der uddelt
uniformer, støvler, vaaben og ekvipering.
Som ved et trylleslag forsvandt alt, hvad
der hedder gentlemen og sjovere, og
tilbage stode vi alle i samme uniform,
nøjagtigt den ene som den anden. Fra den
dag var der ikke kliker mere, alle var lige
og ingen kunne se om man var var
millionair eller ladegaardslem. Forholdet
bedredes kjendeligt mellem soldaterne.
Før sagde man ”De”, hvis man ikke
kjendte hinanden særligt, nu hed alle
”Du”, man følte mere sammenholdet



imellem sig. Disciplinen blev strængere
og strængere for hver dag, øvelserne og
exercitsen ligesaa. Vi stillede til parade
hvert øijeblik, lærte at anbringe og
anvende vor ekvipering, lærte at pudse og
bære vore vaaben og blev lidt efter lidt
soldater. Øvelserne, som hidtil foregik i
kasernegaarden bleve nu forlagte til
forskjellige glacis og exercerpladser paa
fortificationerne udenfor Paris, vi
marcherede gjennem gaderne derud.
Sommetider foretoges lange dagsmarcher
i omegnen, hver dag undervistes i
skydning, bajonetfægtning, theori i
militairsager etc. Og navnlig
bajonetfægtning var et studie som alle
hengav sig med sand og dyb interesse til.

Den fine, smukke franske bajonet som
den franske soldat kjærtegnende kalder



”Rosalie” er ogsaa et elegant vaaben, og
brugt paa rette maade og i en
franskmands hænder kan man forstaa at
den har kunnet udrette, hvad den har i
denne krig.

Før krigen talte alle hjemme med frygt
om saadant et vaaben. Det var
gammeldags og ville ingen virkning gjøre
i en moderne krig, men man har rigtignok
i denne krig seet at den endnu er en
frygtelig ting at møde, selv i et stort,
moderne slag, og jeg har ikke een men
mange gange seet vore modstandere
flygtede i vild uorden, naar vi var komne
saa nær at et bajonetangreb kunne
foretages. Og der gjøres i høi grad
regning paa den øieblikkelige
demoralisation hos en modstander, ved
synet af endeløse blinkende bajonetter



som hurtigt stormer fremad.



Godefroy Antoine Hoffmann i fuld
mundering med den frygtede franske
bajonet ved Caserne de Tourelles i Paris
1914.



Vi vare nu blevne formerede i
regelmæssige kadrer, havde hver sin plads
og bestilling, og mit kompagni hed 12.
kompagni af 3. batallion af 3.regiment.
Den udrustning hver mand fik udleveret
var solid, klæderne og støvlerne
udmærkede, og snart saa man
legionairerne paa alle Paris’ gader.
Gjennemgaaende bleve vi godt
behandlede af befolkningen i Paris. Kom
man i snak med folk og de hørte man var
legionair, hed det ”ah, que c’est gentil de
vous engager pour la France” og saadan i
den dur. Vi marcherede ofte ud til
Vincennes og holdt skydeøvelser, og paa
turen derud, saa snart kaptainen havde
kommanderet fri march, det vil sige vi var
ikke nødt til at gaa i tridt, kunne hænge



geværet paa skulderen i den dertil
bestemte rem, tale med hinanden osv. Saa
begyndte øieblikkelig hele kompagniet at
synge, og syngende marcherede vi
gjennem gaderne.

Folk stod i hele opløb for at se os, og
da der som sagt var baade negre, kinesere,
japanere etc. imellem, saa vakte synet af
dem jubel hos folk som raabte ”ca va
chocolat” til negrene, som altid optoge
saadanne henvendelser fornærmeligt.

Vi foretoge større combinerede
øvelser i smaabyerne i omegnen, og
militairet som under krigen kommanderer
i hele Frankrig og endog staar over
politiet, gjorde hvad de ville overalt. Naar
vi saadan ankom til en lille fredelig
landsby og gav os til at arrangere forsvar
og angreb, undersøgte husene, gik ind og



ud overalt og i det hele lod som vi var
hjemme, saa blev der aldrig spurgt om
forlov. Bønderne turde ikke kny, og var
der engang imellem lidt fortrydelse over
uleiligheden og uroen vi forvoldte,
forduftede den saasnart kompagniet efter
endt øvelse holdt rast og syngende
marcherede bort. Da vinkede unge og
gamle til os. Enkelte steder bragte de vin,
tobak etc. ud til os, naar vi holdt hvil og
alt var nu glemt.

Efterhaanden som tiden gik, blev vi
mere og mere færdige til fronten. Vi
længtes alle efter at komme afsted, dette
evindelige exercits var ikke til at holde ud.
Vi fulgte jo alle i aviserne begivenhederne
ude ved fronten. Og naar vi havde fritid
blev der altid discuteret i lange baner. Jeg
traf en meget interessant og intelligent



russer ved navn Rabinowitsch. Han var af
temmelig velhavende slægt, han selv
tilhørte den revolutionaire komité i
Rusland. Han var for sine skriverier
bleven arresteret, sendt til Sibirien, hvor
han var i 4 aar… Men det lykkedes ham at
flygte gjennem Asien til Japan, hvorfra
han over England kom til Schweitz, hvor
han studerede jura og forøvrigt deltog i
det revolutionaire propagandaarbeide.
Han var yderliggaaende socialist, og
skjønt hans familie var rig, og han hver
maaned modtog beløb paa en 3-4000
francs, havde han aldrig een øre hos sig.
Han gav sine penge til de foreninger, han
var medlem af. Han talte ikke fransk, saa
jeg underholdt mig med ham paa tysk. Jeg
spurgte ham, hvorfor han, som var
socialist i den grad, dog havde engageret



sig til krigen. ”Ja - svarede han - jeg har
altid i tale og skrift prædiket imod
militairerne, og nu vil jeg, da denne
samfundscataclysme er indtruffet, være
med til at gjøre en ende paa militairismen,
ved i det frie Frankrigs armé at bekæmpe
Tyskland”.

Vi sluttede et varmt venskab. Han var
i samme kompagni som jeg, saa vi to
havde vort kluns i fællesskab, da vi senere
kom til fronten. Han blev dog ikke længe
ved regimentet. I foraaret 1915 forlod han
os, kom ind i et fransk regiment og faldt
ved Verdun i marts 1916. Han sagde selv
saa ofte ”Jeg er aldeles sikker paa at
falde”, og naar jeg søgte at gjøre
indvendinger ved at sige, hvorfor netop
han skulle falde, der var jo chance for
ham som for os andre at undslippe, saa



svarede han altid, at han følte det, og var
aldeles sikker i sin sag. Han fik jo ogsaa
ret.

Der var endvidere en ung neger fra
Sydamerika, han hed Bullard og kaldte sig
”Professeur de Tango” af stilling. Det
viste sig, af nogle som kunne gjenkjende
ham, at han var en slags fordanser ude i
Bal Boulier, og i det hele nærmest
dagdriver, men noget af det mest
grinagtige jeg har kjendt. Han talte
temmelig daarligt fransk og da netop paa
den klassiske maade med at kalde sig selv
for ”moi”. Igrunden var han en flink og
energisk fyr, han kaldte mig paa sit
gebrokne sprog for mister Hupman, og
tiltalte mig De, havde øiensynlig stor
respekt for mig, hvad enten det var fordi
jeg bærer briller, og maaske saaledes gjør



et mere ærværdigt indtryk end andre, eller
af andre, mig ubekjendte aarsager. Jeg
lærte senere at skatte hans snarraadighed
og dristighed under vanskelige forhold og
vi forblev fine venner hele tiden.

Samme Bullard forstod blandt andet
ogsaa at skryde som et æsel, og det saa
overbevisende, at naar vi marcherede
gjennem forstæderne, hvor æsler
anvendes meget hyppigt, og Bullard
begyndte at udstøde klagende æselhyl,
svaredes han øieblikkelig af samtlige æsler
som for tiden var i gaden, hvilket jo gav
anledning til meget grin. Hans talent kom
os en anden gang til nytte; vi var ude i
Vincennesskoven, og holdt en større
øvelse, hvor det gik ud paa, ved et raskt
bajonetangrebat at overrumple en bag ved
en landevei opmarcheret, fjendtlig



colonne, som naturligvis var tænkt.
Kaptainen ville selv paa landeveien se,

hvorledes angrebet udførtes, og
afdelingerne fik besked paa, at efter at
omringelsen af opmarchen i terrainet var
fuldført, skulle attacqen begynde i det
øieblik vi hørte et æsel skryde. Vi foreslog
nu en omfattende bevægelse, til sidst
krybende paa alle fire, og pludselig
medens vi ligger inde i krattet som
begrænsede Iandeveien, hører vi et æsel
skryde noget saa ganske jammerligt. Op
ryger bajonetten og sættes fast paa
geværet og i en smukt holdt linie foretog
vi en lynsnar charge, som i et virkeligt
tilfælde ville have succes. Og da vi bryder
frem foran landeveien ser vi kaptainen til
hest, afventende skuespillet - og ved siden
Bullard, skrydende som et æsel, saa



sveden triller fra ham.
Idet vi stormer frem, efter reglementet

sker et bajonetangreb under høie raab og
huien, bliver kaptainens hest imidlertid
sky ved at Bullard staaer ved siden og
skryder den ind i øret, og pokker tager
kaptainens hest, som dog senere blev
indfanget. For veludført daad fik Bullard
om aftenen en extra ration vin til aftens.

Samtidig med at vi uddannedes paa
Caserne des Tourelles, dannedes der flere
steder i Frankrig forskellige regimenter af
udlændinge, bl.a kom en søn af Garibaldi
til Frankrig, og stillede sig i spidsen for et
regiment (4. reg.) bestaaende af italienere.
De kaldte sig for Garibaldi - Legionen,
gik med røde skjorter og lagde en hel del
teatralskhed for dagen. Der var i vort
kompagni en italiener, som saa begyndte



at gjøre propaganda for at alle italienere i
Legionen skulle forlange at blive oversat
til Garibaldi - Legionen. Han uddelte i
den anledning smaa brochurer paa
kasernen, hvilket imidlertid blev opdaget
af pladskommandanten. Vedkommende
italiener, som havde grad af korporal blev
straffet for forsøg paa desorganisation og
degraderet til menig.

Et par dage efter indfandt han sig ikke
i kasernen ved Retraiten, og næste dag
stod omtalt i aviserne at politiet havde
fundet nogle uniformseffekter og en hue
ved en af broerne over Seinen. I huen laa
en seddel, som viste sig at være fra vor
forsvundne italiener og hvori han
erklærede ikke at kunne udholde den tort
der var vist ham ved hans degradation, og
at han derfor gik ind til de nye og bedre



slagfelter. At han med andre ord
druknede sig i Seinen.

Naa, der var jo ikke noget at gjøre
mere ved sagen. Et par maaneder senere
fik imidlertid en af kammeraterne brev fra
ham - fra England, hvortil han var
deserteret. Garibaldi-Legionen kjæmpede
senere i Argonne som selvstændig
formation, men da Italien erklærede sig i
mai 1915 blev den opløst og resterne
vendte tilbage til Italien eller indgik i
Legionen.

Imidlertid gik vor instruction stadig
fremad, disciplinen blev jernhaard, hvilket
vi dog senere opdagede var til stor nytte
for os, og havde sin store aarsag til vor
uddannelse. I en saadan masseforsamling
af saa uensartede individer som Legionen
i begyndelsen af krigen var, er jo



naturligvis en mængde pak, ja maaske til
og med forbrydere, apacher etc. Disse
folk, som aldrig havde gjort nogen som
helst militairtjeneste kjendte absolut intet
til disciplin eller orden, og det var altid
dem som lavede vrøvl og optøjer som vi
saa alle bleve straffede for. Tyverier
forekom hyppigt i kompagniet, og vor
kaptain havde taget det standpunkt, at
anmeldtes der et tyveri i kasernen, blev
denne strax consigneret, dvs. ingen fik lov
til at forlade den før det stjaalne var
skaffet til veje.

Ofte forelaa der angivelser om
pengetyverier, og da tyven aldrig blev
funden, maatte de andre, for at hæve
consignen og atter kunne komme ud i
byen, skillinge sammen for at erstatte det
stjaalne beløb. Men efterhaanden som



disciplinen blev strængere og strængere,
blev kontrollen ogsaa mere og mere
nøiagtig. Hver gang en eller anden gjorde
noget galt eller undlod at opføre sig
ordentligt og kompagniet derfor blev
dadlet i den daglige rapport for kaptainen,
blev vedkommende aalet, ofte endog
pryglet ganske eftertrykkeligt. Og lidt
efter lidt, efter at vi havde været ved
fronten nogen tid, blev alle kriminelle
personer udstødte af Legionen og
overførte til bestemte straffebatallioner,
som ikke deltog i 1.linie, men anvendtes
til arbeide i arrieren.

Længslen efter snart at komme afsted
til fronten blev større og større, rygterne
svirrede om ørerne og fik mere fart ved at
man nu begyndte at complettere vor
udrustning. Der nævntes oven i kjøbet en



bestemt dag for vor afmarch. Vi var nu
hen imod midten af november, det
begyndte at blive koldt, og een ting havde
man endnu ikke begyndt uddeling af og
det var strømper, uldne uldtrøier, og
uldne sager i det hele taget.

Under de forhold gik min ven
Rabinowitsch og jeg en dag op til
redacteur Hervé for ”La guerre sociale”
paa Boulevard Montmartre, og som var
en ven af R. Vi bleve elskværdigt
modtagne, og forholdt ham det
uforsvarlige i at Legionens 3. regiment en
af dagene skulle afmarchere til fronten,
men manglede det nødvendigste i uldne
ting. Mange gik endog med bare ben i
støvlerne af mangel paa strømper, som
ikke ordinært uddeles af arméen.

Han lovede at gjøre sit bedste, og



næste dag stod der en glimrende, rosende
artikkel i ”La guerre sociale”. Samtidig
aabnede han en indsamling til fordel for
Legionens indkøb af uldtøi, og 3 dage
efter kommer der en morgen 8
automobiler kørende ud til Casserne des
Tourelles og adresseret til Rabinovitsch,
og de viste sig at indeholde sække fulde af
strømper, vanter, skærf, uldtrøier etc etc.
Samtidig stilledes en sum af Frs. 30000 til
raadighed til yderligere indkjøb. Der blev
jo glæde i Jerusalem, alle de gode ting
bleve uddelte.

Stemningen kom nu efterhaanden op
paa kogepunktet, der blev uddelt
feltproviant og patroner. Det var med en
vis høitidelighed vi modtog de 140
patroner som vi altid bør have hos os ved
fronten. Alt vor tøi og effekter blev



efterseet, reservestøvler udleveret,
vaabnene justifierede, og endelig den 19.
november 1914 fik vi ordre til at holde os
klar den 21.

Det var imidlertid blind alarm og
dagene gik til den 27. Vi var lige kommet
hjem om aftenen kl. 8 1/2 og ventede paa
vagthavende officer, som skulle slukke
lyset, da hører vi pludselig vældig alarm i
sidestuerne. Omsider kommer adjudanten
ind og udslynger ordene; ”3. regiment
afmarcherer i morgen tidligt kl. 7.
Reveillen gaar kl. 5 og kl. 6 stilles til
parade i fuld feltudrustning”.

Som ved elektricitet sprang alle mand
op, en jubel og raaben hurrah uden ende
tog fat. Adjudanten blev løftet paa
skuldrene af nogle mand, og til en
øredøvende trampen i gulvet og



afsyngelsen af Marseillaisen marcherede
man gangene rundt i kasernen. Overalt
forplantede jubelen sig. Hele kasernen
med sine 1500 mand tropper stod paa den
anden ende, alle mand vare simpelthen
ellevilde, begeistringen var paa
høidepunkt, og selv jeg, som er en ellers
rolig og fredsommelig type, befandt mig
selv midt oppe i det værste spektakkel og
skraalede med af fuld hals. I ordene ”aux
armes les citoyens”, som jo passede saa
haandgribeligt til situationen, laa der, da
de bleve bleve brølede af flere hundrede
struber en saadan magt og vælde at man
fuldstændig beruset i det øieblik havde
gjort hvad som helst der var bleven
forlangt.

Der var selvfølgelig ikke tale om søvn
den nat, lyset fik lov at brænde hele



natten. En del, hvor i blandt jeg, blev des
foruden kommanderet til at hjælpe med
indpakningen af arkiv og depot, som
skulle medføres i de 6 vogne, hvert
kompagni har til sin disposition. Derefter
gik man igang med at pakke sine egne
sager sammen. Rygsækken blev pakket og
ompakket gud ved hvor mange gange, den
blev altid for fuld og for tung, og man
ville nødig efterlade noget.

Omsider lød Reveillen, kaffen blev
hentet, og et forsvarligt stykke tørt brød
nedslugt til den dobbelte ration kaffe.
Derefter fuldentes paaklædningen, og ved
6-tiden stillede vi nede i gaarden med vor
tunge byrde paa ryggen og belæssede som
smaa pakæsler. Efter en hastig parade,
hvorunder alle 4 kompagnier i batallionen
stilledes op i karré, uddeltes nu extra



rationer af koldt kjød, brød, ost samt vin
paafyldt feltflaskerne.

Endelig nærmer øieblikket sig.
Batallionskommandanten ankommer, vi
skal for første gang marchere med vore
trommer og trompeter i spidsen.

Endelig klinger hornene, retning,
inddeling og udsvingning af sektionerne
finder sted med mønsterværdig
akkuratesse. Kommandant le Cock løfter
sin sabel; ”en avant, march”, musikken
falder i med den berømte ”La marche de
1.etrangére”, vi er afmarcherede.



Godefroy Antoine Hoffmanns originale, håndskrevne
dagbogsnotater er skrevet ned i stilehæfter, som hans
barnebarn, Finn Hoffmann, nu har valgt at udgive.



ll. Fronten
Denne march fra Paris ud til fronten har
altid staaet for mig som særlig mystisk.
Her har man en 5-6000 mand, som skal
ud til fronten. Man har jærnbaner i
masser, lige ud til stedet, men alligevel
lader man os gjøre denne høist besværlige
march, ca.140 kilometer med fuld
oppakning paa ryggen. Og i november
maaned var det allerede koldt ude paa
landet.

Vi syntes alle dette var galimathias, og
alverden skjældte ud over hensynsløs
behandling osv.

Vor oppakning vejer ca. 50 kilo med
gevær og al øvrig udrustning, klæder
ibefattet. Og naar man har marcheret de



første par timer og remmene som man er
indsnøret i overalt paa kroppen begynder
at snære sig ind i kjødet, naar man selv er
opløst i sved, naar der nede i støvlen har
dannet sig en lille, ganske ubetydelig fold
eller ujævnhed af strømpen, eller man
marcherer op ad en en længere bakke.
Henimod slutningen paa de 50 minutter
man marcherer ud i eet, og har de
obligatoriske 10 minutters hvil i nær
udsigt - da bliver ogsaa en stakkels træt
soldat aldeles ud af sig selv af ondskab og
raseri. Jeg har seet folk, som pludselig har
standset, kastet tornyster og oppakning
paa jorden, sig selv bagefter, og svoret og
bandet paa at nu gik de ikke et skridt
længere.

Har en officer saa prøvet paa at tale
dem til rette er de aldeles rasende faret op



og i deres ubeherskede tilstand er enden
naturligvis altid den samme; nemlig saa
og saa lang tid i spjældet ved 1.
kantonnement.

Vi marcherede i de første dage ca. 25-
30 kilometer om dagen, senere drev vi det
endog op til 40 en enkelt dag, og
begyndte altid marchen kl. 5 om
morgenen. Vi marcherede 50 minutter,
derpaa 10 minutters hvil og saaledes
videre. Det 3. hvil var 1/2 time langt og
kl. 11 stort hvil paa 1 1/2-2 timer. Det var
beregnet til at lave vor frokost og spise
den.

Senere imarcherede vi til henad 4-5, og
saa var marchen forbi for denne dag.
Aftensmaden tilberedt og forberedelser
truffet for reisning af telt eller
indkantonnering i huse for natten.



Vi sov naturligvis aldrig i rigtige
værelser eller blot nogenlunde indendørs,
det var som oftest tomme lader, stalde,
vognporte, lofter etc, som bleve os
tildelte, den bare jord eller gulv. Halm til
at ligge paa var der aldrig tale om, et par
enkelte gange fik vi det opdrevet og kjøbt
hos bønderne for vore egne penge. Og
d’herrer bønder vidste saamænd godt,
hvad de ville sælge os halmen til, jeg har
betalt indtil 50 cent for et meget tyndt
lille knippe. Om aftenen, naar vort
kantonnement var fundet, fik hvert
korporalskab eller esquade (12 15 mand)
udleveret sine rationer; kjød, grøntsager,
brød, vin etc, og man gik saa i lag med
tilberedningen.

Nogle gik paa jagt efter brænde og
vand, andre rensede og skar kjød og



grøntsager til, og den til kok udsete
forestod det hele.

Maden blev tillavet efter de sædvanlige
principper i Arméen og skulde bestaa af
den sædvanlige menu; suppe, kjød og
grønt. Og naar alle baalene var tændt og
mandskabene lejrede, enhver med sin
”Gamelle” paa jorden foran sig, saa bød
det hele et ganske pittoresk skue, og efter
en anstrængende marchdag smagte alt
udmærket.

At faa noget at spise med udsigt til
umiddelbart efter at have lov til at lægge
sig til sove. Overalt, hvor vi gjorde holdt
for natten blev der strax sat vagtposter ud
efter tur, af de forskjellige kompagnier.

Det store Marneslag var ganske vist nu
forbi, men endnu var tyskerne paa retraite
og navnlig i den retning hvori vi



marcherede. Saa efterhaanden som vi kom
frem, saa vi spor af dem, og folk i
landsbyerne fortalte os om dem.

I almindelighed lod det ikke til at de
havde plyndret ret meget der paa egnen.
De var en første gang i travl fremrykning,
i fuld stram opmarch, men nogle dage
senere kom de den samme vei noget
hurtigere tilbage.

Artilleriilden fra begge sider anrettede
jo stor skade, og jeg husker de første spor
vi saa af den, da vi paserede byen Creil,
lidt nordøst for Paris. I en hel gade var
husene sammenstyrtede som kunne det
være korthuse, og murstensbrokkerne
spredt vidt omkring. Men endnu var det
intet, det skulle blive adskilligt værre.

Den anstrængende march undlod jo
ikke at sætte sine spor, vi bleve



udmagrede og udtærede i ansigterne, og
adskillige faldt jo fra, fra tid til anden, og
blev opsamlet af den efterfølgende
ambulance, hvor de saa fik lov at udhvile
sig nogle timer og derpaa sendt ind i
rækkerne igjen. Man kunne for kortere
eller længere tid faa lov at afgive sit
tornyster til vognene, men der skulle
speciel tilladelse dertil af en af oppasserne
eller lægen.

En ting havde imidlertid forandret sig.
Naar vi før i Paris marcherede ud til
exercits eller manøvre, sang vi altid, og
hele kompagniet stemmede i, nu derimod
var man tavse. Under det almindelige slid
det var at slæbe sig afsted med sin tunge
oppakning forbitredes ens sind mere og
mere, lidelserne vare mange gange
betydelige, men saa i sidste øieblik, hvor



man gik og forudsaa at det øieblik ikke
var fjærnt, hvor man kylede officererne
sin oppakning i hovedet og gjorde sig
obsternasig, saa lød den liflige fløite fra
kaptainen, som annoncerede de 10
minutters hvil.

Man standsede, gjorde retning til
høire, og geværerne og tornystrene
opstillede i pyramide og derpaa smed man
sig saa lang man var, ligegyldig hvor. Og
var der ikke grønsvær at falde ned i, saa
midt paa landeveien i snavset.

Naa efterhaanden blev det jo bedre,
man blev vant til at have byrden paa
ryggen, og naar man pleiede sine fødder
hver aften man havde hvil, og ikke drak
for meget vand under marchen, saa blev
man mere og mere haardfør og holdt det
tilsidst helt godt ud. Vi nærmede os nu



mere og mere de besatte egne. Vi mødte
andre afdelinger, og en eftermiddag
bemærkede vi de første flyvere i
horisonten. Man kunne se at der blev
skudt paa dem af artilleriet. Der dannede
sig ligesom smaa vattotter omkring de
smaa punkter, der var maskinerne, og vi
hørte de fjerne lmald, men kunne jo ikke
skjelne om det var franskmænd eller
tyskere.

Vi blev nu organiseret bedre, og
marcherede med sikringsstyrke til siderne
og for og bagud. Mit kompagni dannede
avantgarde den sidste dag vi marcherede,
og det var med en vis spænding vi
pakkede vore patroner ud af
papirhylstrene, ladede vore magasiner i
geværerne og marcherede foran
regimentet i stærk nysgjerrighed og



spændte.
Paa marchen fra Paris var vi

efterhaanden stødt sammen med andre
afdelinger af Legionen, saa hele
regimentet bestaaende af 3 batallioner á 4
kompagnier hver, var nu samlet. Foruden
de tilhørende vogne og tros samt
ambulancer.

Vi var nu umiddelbart bag de
avancerende franske 1. liniers styrker, og
hørte kanonerne tordne evigt og altid,
snart her snart der.

Vi ankom til landsbyen Morcourt hvor
vi blev indkvarterede, og dem der ikke
blev plads til, fik den tilstødende by,
Mericourt til opholdssted. Det var smaa
usselt udseende landsbyer, kun gaarde,
den ene ved siden af den anden, og vi
bleve indlogerede i udhusene rundt



omkring. En del af husene havde lidt af
kanonilden og laa i ruiner.

1. batallion blev strax sendt forud op i
trancheerne og vor tur skulle først
komme om 6 dage. Den tid blev benyttet
til at udhvile os, vaske os, gjøre vort tøi
istand, og ellers til øvelse og exercits.
Endelig aftenen før den 6. dag fik vi ordre
til at holde os klar kl. 1 om natten, og vi
marcherede derpaa op i trancheerne.

Efterhaanden som vi kom nærmere og
nærmere blev landskabet mere og mere
raseret, vi saa overskudte træer og
sammenstyrtede smaahuse overalt. Paa en
mark udenfor Morcourt, hvor der skal
have staaet en frygtelig bajonetkamp de
første dage af krigen, var vi ude og lede
efter souvenirs. Der laa masser af afskudte
patroner, efterladte smaating, uniforms -



ting etc. etc.
Naa i nattens mulm og mørke travede

vi videre, veiene var belagte med
tommetykt mudder, det regnede saa smaat
af og til, og vi marcherede giennem den
sidste landsby; Cappy en Santerre, før vi
kom ud til linien.

I det mest uigjennemtrængelige mørke
fulgte vi vejen langs en kanal med træer
paa begge sider. Paa den anden side
kanalen laa en større mose og paa den
anden side mosen laa tyskernes linier.
Efterhaanden som vi gik frem saa vi
skyttegravene fremtræde, vi hørte
geværskud alle steder fra, og kunne
skjelne naar kuglerne svuppede ned i
lerjorden med et smæk.

Vi vare dødsenstrætte, vi havde
marcheret i 2 timer uden hvil, og steg nu



ad en steil skaaning. Veien var hørt op og
vi gik i gaasegang, den ene bag den anden,
og gik i en slags rende, gravet i jorden, ca.
1 meter bred, som efterhaanden blev
dybere og dybere. Vi maatte gaa med
bøiet ryg, og det giorde os endnu mere
trætte. Efterhaanden blev gangen, vi gik i
mere og mere fyldt af mudder. Nu gik det
op til midt paa læggen; en slags
muddersuppe som trængte ind overalt og
giorde os pjaskvaade.

Endelig var vi deroppe, skyttegravene
gik os nu over hovedet, og vi behøvede
ikke at gaa krumbøiede mere, der
herskede absolut mørke, men da vi kom
ind i trancheen, saa syntes vi at skimte
enkelte fantastiske skikkelser, som hist og
her laa oppe paa brystværnet. De bleve
efterhaanden talrigere, og vi erfarede at



det var den anden batallion som vi skulle
afløse, som laa langs brystværnet for at vi
kunne have plads til at gaa frem.

De laa og ventede med længsel paa os
for at blive afløste.

En gang imellem bleve vi blændede af
lysraketter, som steg op baade fra os og
fra tyskernes side, og vi skimtede
hinandens spændte, forundrede ansigter
et kort øieblik. Ellers gik det med at føle
sig frem langs den kolde, fugtige jord paa
siderne.

Vi ankom efterhaanden til de stillinger
vi skulle indtage, og fik lov at smide vore
tornystre og øvrige tunge oppakning, og
blev strax sat paa vagt. Jeg fik consignen
af vor underofficer; fjenden laa i den
retning, og jeg havde at holde godt udkig,
strax gjøre alarm, hvis noget mistænkeligt



viste sig. Løsne 1 skud hvert 5. minut i
den afgivne retning, selv om jeg intet saa.

Strax da vi kom ind i trancheen, i de
kolde, trange skyttegrave med mudderet
til langt op ad læggen, og hvert øieblik
hørende geværkuglerne pibe igjennem
luften rundt omkring, var vi alle grebne af
det uhyggelige i situationen. Jeg for mit
vedkommende tænkte: ja dette er et
fuldstændigt helvede, og herfra kommer
man sikkert aldrig ud igjen. Og nu stod
jeg med mit ladte gevær foran et slags
udhugget skydeskaar i brystværnet, og
prøvede nysgierrigt at kigge ud i natten.
Derovre laa altsaa fjenden. Hver gang en
lysraket steg op og spredte lys over
landskabet for et øieblik, hævede jeg mig
saa høit op som muligt for at se noget.
Men jeg kunne intet skimte uden en



uendelig roemark, og længe kunne jeg
ikke i lyset udsætte mig, thi skydningen
blev altid livligere, hver gang en raket steg
op.

Jeg afleverede pligtskyldigt mine skud
hvert 5. minut, og efter 2 timer, som
forresten gik hurtigt for mig. Under
spændingen over alt det nye i situationen
blev jeg afløst og fulgte min korporal hen
til resten af min esquade, som sad og laa
paa jorden længere henne i en af side
skyttegravende. Jeg klemte mig ind
imellem et par kammerater, som var ifærd
med at ”casse la cronte” dvs. indtage et
let maaltid af brød og hvad man kunne
have ved siden som kjød, chokolade, ost
etc., og faldt i søvn.

Vi laa under aaben himmel, det
smaaregnede, men vi vare for trætte til at



det generede os. Henad morgenstunden
blev det min tur igjen. Klokken kunne vel
være henad 4, og jeg fik en anden plads
anvist. Paa slutningen af vagten begyndte
det at lysne, og man kunne skimte enkelte
ting rundt omkring. Regnen var nu hørt
op, og en tyk taage hindrede al udsigt.

Omgivelserne lagde nu beslag paa min
opmærksomhed. Dette var altsaa det man
kalder trancheer. Skyttegravene strakte sig
straaleformigt ud til hovedtrancheen, som
fulgte vor linie ud imod fjenden. Gravene
vare ca. 2-4 meter dybe, og skildvagteme
havde om natten sine pladser oppe ved
selve brystværnet over jorden, hvor man
laa ned eller stod op efter pladsens
beskaffenhed.

Om dagen stod man nede i selve
skyttegravene og holdt udkig gjennem



periskoper, som lige akuurat ragede op
over brystværnet. Jeg kiggede forgæves
rundt omkring efter noget, der kunne
ligne hytter, men i virkeligheden var der
endnu intet lavet af den slags. Man var
lige ankommen til stedet og foreløbig ikke
naaet andet end at grave sig ned. Et par
steder saa jeg nogle huler, som førte ned i
jorden, og de soldater, som havde vagt laa
nu og sov dernede. Kl. 6 blev jeg atter
afløst og begav mig til mine kammerater.

Paa veien havde jeg leilighed til at se
den første ulykke i vort kompagni; en ung
italiener som stod paa vagt havde
uforsigtigt løftet sit hoved lidt over
brystværnet, og i det øieblik han vendte
sig for at kravle ned igjen, fik han en
kugle bag øret, som gik igjennem høire
øre, han faldt strax om. Han levede endnu



og laa i grusomme trækninger og rev sig
med haanden paa øret. Det var frygteligt
at se paa og der var intet at gjøre, og efter
nogle minutters kamp døde han.

Det var den første af os, der skulle
blive mange bagefter. Dette dødsfald
gjorde stærkt indtryk paa os allesammen,
men senere blev de saa hyppige at man
ikke mere tog sig dem nær. Kun lærte de
os til at være forsigtige, bøie sig naar vi
gik paa udsatte steder eller forbi
skydeskaar, og ikke tale høit i yderste
tranchee.

Vi gik nu strax igang med at indrette
os, og der blev udgravet huler, som blev
udstyrede med træstøtter for at forhindre
jorden i at rasle ned over os. Der blev
organiseret arbeidsstyrke til at hente
materialer nede bag linien, til at grave,



mens andre skiftedes til at overtage og
hente fødemidler.

Efterhaanden lykkedes det at faa
gravet huler som vi alle kunne være i naar
vi ikke holdt vagt eller arbeidede. Der
kunne gjennemsnitligt være 3-5 mand i
hvert hul, og vi hængte sækkelærred foran
indgangen, saa vi dog laa relativt lunt.

Fra hver esquade var der hver dag 2
mand til at hente vore maaltider, som
bleve tilberedte i kjøkkenet, der var
installeret bag ved skyttegravene ved
foden af det plateau vor tranché laa paa.

Vi kunne se fjenden foran os, de laa ca.
40-60 meter fra os, et par enkelte steder
nærmede begge linier sig, så afstanden
kun var 15-20 meter, men paa de steder
var der stærke vagtposter og absolut
stilhed maatte nøie iagttages. Der var



endnu ikke fortificeret med pigtraad eller
andet paa nogen af siderne. Mellem
linierne var der roemarker. Hist og her
saa man forladte landbrugsmaskiner,
plove etc., men det var umuligt at se
noget levende væsen.

Kun vidt omkring de endeløse
jordvolde, som antydede de fjendlige
skyttegrave. Længere borte i horisonten
saa vi gaarde, huse, og vi fik nu at vide at
vi laa foran de smaa landsbyer; Dompeire
og Hebecourt, som laa skjult bag skovene.

Vi hørte omtrent uafladelig
kanontorden, dels fra de fjendtlige, dels
fra vore egne batterier, som laa bag
høiderne, bagved de respective stillinger.
Opad dagen begyndte tyskerne
regelmæssigt mindre bombardementer af
trancheerne, men vort artilleri standsede



dem i reglen ret hurtigt. Dels ved at gjøre
gengæld paa deres trancheer, dels ved at
skyde efter de batterier, som saaledes
afdækkede sine stillinger. Første gang vi
blev bombarderet, vil jeg ikke nægte
andet end at man var noget nervøs og
uvilkaarligt bukkede hovedet, naar man
hørte projektilerne hvisle igjennem luften.
Hvor langt fra os selv, var vi endnu ikke
istand til at sige.

Første gang der kom saadan et uhyre
flyvende over os, kom min ven negeren
Bullard styrtende gjennem trancheen.
Skrækken stod malet i hans ansigt og hvis
en neger kan blegne, er jeg sikker paa at
han maa have været kridhvid i sin sorte
sjæl.

Han stod paa vagt i yderste tranché,
men da han hørte det infame hvin af



granater, som nærmede sig i luften, smed
han geværet og styrtede afsted i vild flugt.

Naa han vænnede sig efterhaanden
bedre til det, ligesom vi andre, men han
paastod selv at han gjerne udsatte sig for
den værste kugleregn fra geværer, men
granatild kunne han ikke lide.

Det var·temmelig sjældent at nogen af
granaterne faldt ned directe i
skyttegravene. De faldt i reglen i
markerne imellem og bagved eller foran,
men naar de exploderde var det med saa
øredøvende brag, og der fløi enorme
jord- og røgsøiler langt op i luften, at vi
ofte, helt betænkelige saa paa hinanden.
Vi indsaa dog alle efterhaanden det
komplet unyttige i at at gøre notits deraf,
og efterhaanden var der ingen som mere
drejede hovedet under



bombardementerne, men fortsatte sin
dont-undtagen Bullard, som i saadanne
tilfælde altid havde et eller andet at gjøre i
et eller andet hul, eller et andet
fjærntliggende sted.

Vor kaptain, som var tiltraadt
kommandoen umiddelbart før vi forlod
Paris, var en god officer og brav mand,
der tog sig faderligt af sine underordnede.
Han organiserede arbeidet saa godt som
muligt. Det bestod dels i forarbeidelsen af
tilflugtssteder, huler, hytter etc, og dels i
udbedring af skansen, fortification af
samme, opsætning af pigtraadsværk,
hvilket altid skete om natten.

Vi lavede af træstivere lange stilladser,
som omvildedes paa kryds og tværs med
pigtraad, og disse første primitive
apparater, som blev kaldt ”Cheveons de



Frise”, efter byen Frise, vi laa ved siden
af, bleve om natten anbragt udenfor vore
linier og forankrede.

Der blev gravet nye
forbindelsesskyttegrave og løbegrave,
afdelingerne og tjenesten ved vagt omlagt
saa praktisk som muligt, saa hver mand
nøiagtigt vidste hvilken plads han havde
at indtage ved alarm. Der organiseredes
patruiller som om natten færdedes ude
imellem linierne, krybende paa alle fire,
for at forhindre overfald og ellers
udspionere, hvad der foregik paa den
anden side.

Jeg var temmelig ofte ude paa disse
patruiller. Man var let udrustet med
gevær med paasat bajonet, samt et par
løse patroner i lommen, og man var 4-6
mand, som under anførsel af en sergent



kravlede ud over brystværnet, og kravlede
rundt. Sommetider blev vi liggende et
enkelt sted hele kvarter ad gangen.

Vi maatte holde nøie udkig med
lysraketter, som med faa minutters
mellemrum sendtes op fra begge sider.
Strax man saa en raket flyve op, maatte
man man trykke sig næsegrus mod
marken og blive liggende til det blev
mørkt igjen.

Det var undertiden ret ubehageligt,
naar man havde slæbt sig over en sølet og
vandfyldt mark og kom til at ligge nede i
et vandhul i det afgørende øieblik. Men vi
fik jo gradvis en forstaaelse af, at hig
egentlig ikke er en fornøielse og at man
ofte himmelglad udfører ting, naar det
dreier sig om at redde sit eget liv, som
man ellers ville have forsvoret at gjøre.



En gang senere hen var jeg paa en
patruille med min sergent og 3 mand. Det
dreiede sig om at nærme sig fjendens
tranche’ saa meget som muligt og
eventuelt konstatere om der var anbragt
en mitrailleusepost paa et nærmere
angivet fremspring. Nogle dage i forvejen
havde vi netop havt et længere
bombardement. Vi vare blevne generede
lige da vi havde faaet suppen bragt op, og
maatte afbryde maaltidet og sprede os i
skyttegravene. Vort artilleri havde hidtil
ikke svaret, hvilket forundrede os meget,
og vi bandede artilleristerne, som sov og
ikke bedre kunne beskytte os.

Da netop begyndte en hurtigild
bagved os fra vore 75’er kanoner. Vi
kiggede gjennem skydeskaarene for at se,
hvor de ramte, og netop da faldt en



granat ned i fjendens tranche lige netop
paa ovennævnte hjørne. Det gav et brag,
som gik ind til marv og ben, og op af
trancheen fløi der træstykker jord,
klædningsstykker, hvad der bragte os til at
juble. Mindst en 3-4 mand. Huerne fløi i
alle retninger, en af folkene faldt udenfor
linien og blev liggende død, saa vor 75’er
havde ramt usædvanligt fint i centrum.

Strax holdt tyskernes ild op, og vi fik
fred til at spise videre. Nu gjaldt det altsaa
for vore patruiller om at undersøge
nævnte hjørne nærmere, da man havde
seet forskjellige forskansninger der, som
tydede paa anbringelsen af en mitrailleuse,
som er et nederdrægtigt godt vaaben. Det
skyder mere og bedre end 100 soldater.

Vi kravlede ud ved 9 1/2 tiden om
aftenen, og efter at have kravlet paa



maven i ca 1 time, laa vi lige op ad den
tyske tranche. Vi hørte intet, og vovede os
til at kigge ned i skyttegraven. Ingen sjæl
var at se, derimod hørte vi lidt længere
nede stemmer af soldater, som rimeligvis
laa nede i en hule og sludrede. Der var en
del forkjølelse iblandt dem, hvilket vi
kunne konstatere af den hyppige snøften
og hosten. Vi krøb lidt over paa den
anden side og kunne nu se at der ingen
mitralleuse var paa det angivne sted. Der
havde rimeligvis ligget en jordhytte som
en granat havde sprængt i luften med sine
beboere, og skaden var forsøgt udbedret
med sandsække og planker.

Længere henne saa vi en lang bænk
udstyret med et langt, smalt skydeskaar
foran, hvorpaa en 10-12 mand kunne ligge
i fuld længde, og med sine geværer holde



nøie udkig med hvert af vore skydeskaar.
Hver mand skulle rimeligvis holde øie
med hvert sit af vore skydeskaar, med
geværet indsigtet derpaa, og saa saare
nogen passerede det, Bam, saa var han
dødsens.

Derved fik vi forklaring paa de utroligt
mange skudsaar i hovedet, vi havde havt i
nogen tid.

Naa vi skulle jo hjem igjen og maatte
nu kravle under noget pigtraad, som var
udspændt, hvilket maa have gjort nogen
støi, thi pludselig knalder et skud i nogen
afstand fra os. Ingen af os blev ramt, men
nu satte vi i en fart over pigtraaden, og
løb ud i terrainet, hvor vi øieblikkelig
kastede os ned og krøb videre alt hvad vi
kunne.

Der var nu bleven alarm ovre hos



fjenden, en nederdrægtig geværskydning
begyndte, og samtidig opsendte de den
ene lysraket efter den anden. Vi bleve
adskilte, sergenten og de 2 mand kravlede
i een retning, og jeg og en belgier ved
navn Dumont holdt os sammen, og da vi
først var ude imellem roeme kravlede vi
langsomt afsted til vi kom til en stor
fordybning, som var dannet af en større
exploderet abus. Hullet var halvt fyldt
med vand, men vi kravlede dog derned.

Vi kigged op og saa, at der nu var helt
oplyst af raketter. Vi hørte kuglerne suse
os over hovederne, men indsaa at vi her
var i udmærket sikkerhed.

Vi blev liggende her og skydningen
fortsatte hele natten igjennem. Da vi ikke
ville vove os ud saa længe de sendte
raketter op, var vi nødte til at blive der



hele natten.
Først henad morgenen, da det var

bleven lyst, hørte de op med skuddene og
raketterne, men nu var det os aldeles
umuligt at kravle bort.

Der laa vi net i det, vi havde placeret
os saaledes at vi ikke laa i vandet, og ved
at grave jorden hensigtsmæssigt med
hænderne, opnaaede vi taalelige stillinger.
Vi kiggede over til os selv og over til
tyskerne. Det var egentlig ganske
interessant at betragte dem begge paa den
maade, skønt der jo intet var at se.

Hen ad middag begyndte det
sædvanlige bombardement, men man
mistænkte jo ikke hullet derude for at
være besat, og vi laa i sikkerhed.

Vi plagedes af sult, men forresten
tilbragte vi tiden med at snorksove



omtrent hele tiden. Der laa vi til henad 7
om aftenen, saa kravlede vi ud og kom
ganske roligt tilbage til vor egen tranché.
For at slippe ind maatte vi i længere tid
fløite for at gjøre skildvagten opmærksom
paa os, da vi jo nødigt ville skydes og
denne gang af en af vore egne. Alt gik
imidlertid godt, og vi meldte os hos
kaptainen, til hvem vi aflagde beretning.

Vi fik noget at spise og fri for vagt den
nat. De andre vare komne ind om natten,
i god behold. Dog havde de været noget
urolige for vor skæbne.

Da vi havde været 6 dage i trancheen,
blev vi afløst af 2. batallion. Den aften vi
ventede afløstes ved 11-tiden, laa vi parate
langs brystværnet med vore tornystre
iorden, og da de andre kom, blev vi i
gaasegang atter dirigeret gjmmem



løbegravene bagud nedad bakken og langs
kanalen, tilbage til Morcourt, hvor vi laa i
kantonnement.

Vi vare naturligvis trætte og glade ved
at være afløste. Nogen regelmæssig søvn
var der aldrig tale om. Man maatte sijæle
sig søvn til, naar det lod sig gjøre. Vi
havde voldsomt travlt med at befæste
vore stillinger, og der arbeidedes nat og
dag. Dertil kom vagttjeneste og
afhentningen af proviant.

Der var ca. 3 kilometer ned til
køkkenet, saa det var jo ikke altid spøg at
hente og bringe mad for de 2 mand, som
skulle bære de tunge spande og samtidigt
manøvrere i de trange løbegrave, der
enkelte steder var bundløse moradser,
eller halvfulde af vand.

Da vi tidligt om morgenen kom hjem



til Morcourt og kravlede ind i den for os
bestemte ladebygning og afførte os vore
støvler, som ikke havde været af i 6 dage,
kan jeg forsikre læseren, at der ikke har
været lykkeligere mennesker end os, der
nu kunne strække os ud i vor fulde
længde paa jorden, med tornystret som
hovedpude og vor kappe omsvøbt saa tæt
det lod sig gjøre om os. Nu var der ikke
mere tale om converseren i mørke, alle
sov strax ind.

De første dage fik vi lov til at være i
ro. Alle sov det meste af dagen og reiste
sig kun for at indtage maaltiderne til
spisetiderne. Den næste dag var der
almindelig renselsesfest; vore kapper og
uniformer saa i den grad ud af at færdes
ude i mudderet, at man dårligt kunne se,
hvad deres oprindelige farve var. I løbet



af dagen fik vi dog alle vore ting rensede,
vaabnene efterseet og pudsede, os selv
rengjort og vaskede og ved
eftermiddagsparaden var vi saa
nogenlunde propre og pilne som en
soldat bør være.

De efterfølgende dage anvendtes til
exercits. I nogle morgentimer; marchture
og manøvrer længere ind ad landet til. Vi
skulle jo holdes i training og maatte ikke
et øieblik komme ud deraf. Efter 6 dages
hvil paa denne maade gik vi atter op i
trancheerne og afløste de andre. Saaledes
blev vi ved i en 3-4 maaneder.

Det lykkedes efterhaanden at skaffe os
ganske lune jordhytter, som vare gravede
ind under jorden. Og af tømmer og
bjælker som vi dels selv huggede i
skovene i omegnen, dels fik udleveret,



stivede vi taget af saa vi ikke risikerede at
jorden styrtede ned om os.

Vi havde i januar 1915 havt en stærk
regnperiode, som henlagde løbegravene i
en omtrent ufremkommelig tilstand. En
nat da det behagede tyskerne at sende os
nogle granater, begynte jorden flere steder
at rase ud. En hytte styrtede sammen og 2
mand, hvoraf den ene var en søn af den
persiske minister i Paris, bleve begravede
under den nedstyrtede jord og vare begge
døde inden vi kunne faa dem gravet ud.

Den hytte jeg var i styrtede ogsaa
sammen, men heldigvis var ingen derinde,
medens derimod alle vore effekter samt
vor proviant blev begravet.

Der havde de sidste dage været ret
stærkt bombardement mod vore
forbindelsesløbegrave, og som følge deraf



var exspeditionerne ned til kjøkkenet efter
mad til os, blevet indstillede. Vi maatte ty
til vor medbragte reserveproviant.

Da nu vor hytte styrtede sammen var
vi i knibe, og da vi midt paa dagen ikke
turde begynde arbeide for at grave vore
sager ud, maatte vi hele den dag nøies
med at suge paa labben. Først henad aften
lykkedes det at redde noget af det.



III. Skyttegravene
Juleaften 1914 var vi oppe i trancheerne.
Men Lillejuleaften fik et lille detachement,
hvori jeg var med, ordre til at gaa ned og
besætte en lille post som laa nede ved
kanalen, i udkanten af en lille flække ved
navn Eclusee. Paa det sted var der ingen
tranché imellem tyskerne og os, idet en
større mose dækkede hele landskabet ned
til Sommefloden.

Vi installerede os i en ruin af et hus,
og vagtposterne bleve udstillede og jeg
husker specielt den juleaften fordi der
netop hændte flere mærkelige ting den
nat.

Jeg stod vagt først fra 8-10, ikke mere i
en løbegrav, men paa en skrænt, som gik



ned til kanalen, og havde faaet ordre til at
passe paa et lyssignal, som paa et bestemt
klokkeslet ventedes ovre fra den tyske
linie.

Lige saavel som tyskerne utvivlsomt
har sine spioner i vore linier, har vi ogsaa
spioner i de tyske, og man havde betegnet
mig stedet, hvorfra lyset ville vise sig. Og
ganske rigtigt saa jeg ligesom en lygte, der
langt borte blev heist op i et træ. Jeg fik
hurtigt raabt vagtkommandøren ud, og vi
iagttog nu, medens han noterede, de
forskellige bevægelser lyset gjorde ved at
heises op og ned, til siden osv.

Da jeg blev afløst og kom ind i ruinen,
havde kommandanten tændt et mægtigt
baal i en gammel rusten kakkelovn, som
de havde slæbt ind. Vi havde ogsaa
stoppet alle aabninger,saa man ikke udefra



kan se naar man havde ild og lys indenfor.
Vi fik lavet en bøtte the og da vi havde
rigeligt med brød, skar vi dette i skiver og
ristede det over ilden. Noget traktement
derudover var der ikke, og det var jo en
noget forskjellig jul fra nogen af de
tidligere. Men det kunne dog have været
værre.

Kl. 1 skulle jeg atter paa vagt, og der
hændte atter noget. Det var forbudt at
brænde lys i omegnen saa det var synligt.
Det danner jo altid et sigtepunkt for
fjenden. Jeg stod som sagt paa vagt og
kiggede paa stjernerne og landskabet,
tænkte paa julen hjemme i Danmark, paa
familie og venner, gaasesteg og romtoddy
og mange andre ting, da jeg pludselig ser
et lys ikke ret langt fra mig.

Det viste sig at hidrøre fra en lille



gaard, som laa ca. 50 meter borte. Der var
installeret kjøkken for officererne i et
infanteriregiment ved siden af os, og
gaarden beboedes kun af manden og hans
kone.

Lyset kom oppe fra kvistvinduet, som
forskriftsmæssigt var helt tildækket. Kun
et lille hjørne skinnede lyset igjennem, og
det som tiltrak sig min opmærksomhed
var, at lyset forsvandt og kom tilsyne paa
en bestemt maade, som lod formode at
man gjorde signaler ved at holde haanden
for og fra.

Jeg tilkaldte atter min vagtkommandør
som øieblikkelig telefonerede ind til
obersten, der laa lige i nærheden. Han
kom strax til i sin automobil og sammen
betragtede vi signaleringen, som ganske
ugenert fortsattes. Alt dette foregik i høist



5 minutter.
Vagten blev nu kaldt ud, huset

omringet, og manden og konen ført ned.
Konen græd og jamrede sig, medens

manden ligbleg i ansigtet ikke mælede et
ord. Det lod til at man havde fundet
papirer hos dem, som godtgjorde at de
var spioner. De var begge franske. De
blev nu sat op i automobilet og ført til
Anciens. Nogle dage senere blev det
meddelt i rapporten at de vare blevne
skudte øieblikkeligt.

Efter denne sensation blev jeg afløst
kl. 3 og kom atter ind i vor ruin, hvor
kammeraterne ved at fyre noget saa
ganske grueligt i vor gamle kakkelovn,
havde opnaaet en temperatur til at stege
grise i.

Nu var det ganske koldt, der laa til og



med en svag isskorpe paa kanalen, saa det
gjorde jo godt at komme indenfor i
varmen. I den døsende varme sov jeg til
kl. 7, da jeg atter skulle paa vagt, denne
gang nede ved kanalen, hvor vejen førte
langs med.

Vagtmesteren; den officer som
besørger og bringer al posten ud til
soldaterne ved regimentet passerede mig
ved 1/2 8 tiden, jeg hilste paa ham og han
sagde nogle ord til mig. Han var paa cycle
og skulle op med brevene til regimentet.

En halv time efter kommer et par
mand fra trancheen forbi og siger mig at
vagtmesteren ligger skudt nede i grøften
noget længere henne. En tysk kugle har
altsaa naaet ham tværs over mosen.

Juledag hændte der noget som man
ikke strax lagde mærke til, men som



senere skulle vise sig at have følger. Der
var givet ordre til ikke at skyde den dag.
Og fra tyskerne blev der heller ikke den
dag skudt. Henad formiddagen saa man
pludselig tyskerne kravle op af sine
skyttegrave og promenere paa grønsværen
i ro og mag, som om der var fred og
ingen fare. De røg deres piber og
slentrede med hænderne i lommerne
roligt over til os. Forundret spurgte man
hinanden hvad den var af. Løitnanten ved
vor 4. sektion som var russer - hele 4.
sektion bestod forresten udelukkende af
russere - gik saa op og nærmede sig
tyskerne og spurgte dem, hvad de
ønskede. ”De ville blot ønske glædelig
jul” sagde de. De gik saa helt hen til os og
kiggede ned i vor tranche, alle russerne
gik op og trykkede dem i haanden og der



udveksledes gaver. Tyskerne gav dem
cigarer og cigaretter, og vore russere
beværtede dem med vin.

Lidt efter gik hver til sit, og ingen
tænkte mere over den begivenhed. Kl. 8
begyndte den sædvanlige skydning atter.

De andre legionairer vare ganske vist
harmfulde over saadan en fraternisering,
men - enfin - for sent.

I marts maaned begyndte begge sider
en forbitret minekrig, som forresten
allerede var forberedt forlængst. Vi havde
gravet minegange fra os over til tyskerne,
og de det samme hos os. Den 16. marts
1915 sprang lige paa een gang 4 tyske
miner, der allesammen havde været gravet
under vor 4. sektion, og hele sektionen
med mandskab og hytter fløi til veirs.

Naturligvis havde tyskerne benyttet sit



1. Juledags - besøg til nøjagtigt at maale
skridtene i afstanden mellem linierne paa
dette sted.

Der var 8 døde og nogle og tyve
saarede, saa det var jo en ganske alvorlig
historie. Samtidig begyndte et intenst
bombardement, som varede i en 8-10
dage. Og vi kunne efter vore 6 dages
reglementerede ophold deroppe ikke blive
afløst, men forblev 18 dage i trancheerne.
Hele tiden under gjensidige
bombardementer.

Vi lod ogsaa adskillige miner springe
ovre hos tyskerne, og da den ene mine
sprang blev der konstateret 6 mand dræbt
derovre, idet explosionen havde været saa
stærk at 6 mand var bleven slynget langt
udenfor linien, hvor de laa som
uformelige masser.



Vi fik næsten aldrig søvn i de 18 dage.
Dag og nat maatte vi grave og grave i det
uendelige, i vore lange underjordiske
minegange. De var ikke bredere end ca.
3/4 meter, og laa 8-10 meter under
jorden. Enkelte steder var længden 70
meter lang. Det der voldte os de største
uleiligheder var at bortskafe den
udgravede jord. Den blev fyldt i sække og
bortbaaret paa ryggen. Saa adskillige
tusinde sække jord blev bortbaaret.
Enkelte dage havde vi ikke tid eller eller
leilighed til at hente fødemidler.

Tyskerne skød paa vore løbegrave som
førte ned til kjøkkenerne, uafbrudt med
sine kanoner. Enkelte af kjøkkenerne var
saa tilstoppede og ødelagte at man ikke
kunne passe dem om clagen. De laa
fuldstændig blottede for fjenden. Hvad vi



led i disse 18 dage er ikke til at beskrive.
Det var hyppigt man saa en skildvagt

staa og sove, og flere af soldaterne faldt
sommetider om i krampe eller besvimede
nede i minegangen eller ved andet
arbeide. Vi vare saa trætte at vi daarligt
kunne holde øinene aabne, og fødderne
bleve helt ophovnede af den stadige kulde
og fugtighed, de vare udsatte for, og
fodtøiet kunne vi aldrig tage af.

En enkelt gang, den tid, forsøgte
tyskerne en storm. Ved siden af os til
høire laa et fransk regiment, hvis stillinger
laa betydelig lavere og længere tilbage end
vore. Deres høire fløi havde sine
trancheer gaaende mellem de første huse i
landsbyen Dompiene. Vore stillinger, i
hesteskoform oppe paa et plateau, laa
meget farligt, udsatte for krydsild, idet vi



var fuldstændigt omringede paa 3 sider.
Kun paa den 4. side havde vi forbindelse
bagud.

Men ved vor høie beliggenhed
beherskede vi hele terrainet til høire. Et
par dage før angrebet kunne man jo nok
mærke at fjenden forberedte noget, og
navnlig hos vor 21 franske nabo til høire
vedblev tyskerne vældige
bombardementer i deres trancheer.

Jeg var nogle dage efter derovre i et
ærinde og havde leilighed til at se hvilke
omvæltninger det havde foraarsaget, og
der var fuldstændig vendt op og ned paa
alt. Vi fik meddelt fra officererne at man
ventede en tysk attacque i løbet af natten.
Saasnart det blev mørkt, blev hele styrken
alarmeret. Bombardementet tog nu endnu
mere til i styrke. Vi havde alle vore



mitrailleuser opstillede paa brystværnet,
og vi stode nede i løbegravene med
bajonet paa geværet. Efterhaanden som
bombardementerne skred frem, blev vi
kommanderet op paa selve brystværnet.

Det er netop det grinagtige ved det
franske forsvarssystem, at det er lige det
stik modsatte af det tyske. Under heftige
bombardementer bliver tyskerne sendt
ned i underjordiske tuneller og huler, som
ligge 10-20 meter under jorden. Men det
har i denne krig saa ofte vist sig, at ikke
alene gaar de store granater fra de
moderne kjæmpemørsere og kanoner let
igjennem et saadant jordlag som gjennem
smør, men nedgangene til tunellerne
bliver næsten altid tilstoppede, og man
har ved opgravninger fundet
underjordiske tuneller, hvor et halvt



hundrede folk var masede sammen, alle
kvalte af mangel paa lufttilførsel.

Og hænder det at en granat trænger
igjennem og springer nede blandt en
tætpakket menneskemængde, saa er de
alle leverede.

Det franske system bestaar imidlertid i,
saasnart et alvorligt bombardement
begynder, at alle mand bliver
kommanderet ud og op paa brystværnet.
Ingen faar lov til at blive i hulerne eller
skyttegravene, idet det har vist sig at den
procent af folkene, som bliver ramt af
abus - fragmenter paa den tynde linie som
brystværnet, som ovenikøbet er beskyttet
mod den ene side og netop den ene side
danner, er saa forsvindende i forhold til
det andet, saa man hellere radikalt
udsætter sig helt og tager risikoen.



Det er jo selvfølgelig adskilligt mere
nervepirrende, og da vi nu kom op paa
brystværnet som vi lagde os bagved, laa vi
ligesom i et teater i 1. parket, og kunne
beskue hele forestillingen. Det var jo
ogsaa et propfuldt og interessant syn, saa
man glemte den ganske øiensynligt farlige
situation vi vare i selv.

Efterhaanden som bombardementet
lidt efter lidt udartede til ”fen roullant”
eller trommeild, var støien af knaldene
bleven saa øredøvende, saa man ikke
kunne høre, hvad man selv sagde.

Ved 2 tiden var hele himmelen oplyst,
dels af raketter og lysbomber som nu
uophørligt kastedes op, og dels af
elektriske projektører, som paa vogne bag
de respektive linier, kjørtes frem og
tilbage og oplyste saa klart som om dagen



alle kroge og hjørner.
De buer som beskrevedes i luften af de

saakaldte torpedoer, og som kan sees i
mørke, krydsedes i luften i alle retninger.
Ovre i fjendens linie saa vi glimtene af
vore abuser, som exploderede med
frygtelige brag.

Endnu blandede der sig ikke geværild i
denne helvedesstorm. Saaledes forløb
antagelig 1 time eller mere, og vi laa
stadig spændte paa, hvad der nu ville ske.

Der var dræbt en mand i vor 1.
sektion, af en granatsplint, og en af
sergenterne og et par mand vare let
saarede af splinter. Men det var hidindtil
alt.

Saa pludselig høre hele
bombardementet op som ved et trylleslag,
først tyskernes og efter kort tid sagtnede



vor ild ogsaa af, men hørte dog ikke helt
op.Stilheden var saa meget mærkelig som
det endnu dundrede i hovedet paa os af
trommeilden fra før.

Luften var nu opfyldt af det
pragtfuldeste fyrværkeri, man kan tænke
sig, Tivolis ordinaire
lørdagsbombardementer vare intet imod
det vi nu havde her. Der var ogsaa gaaet
ild i nogle huse nede i landsbyen Friise,
som laa lidt til venstre for os, og det røde
skær lyste vældigt op paa himmelen.

Pludselig hører vi et vræl ovre fra
tyskerne, og frem myldrer de over
brystværnet paa deres trancheer. Ikke lige
over for os, men længere til højre, overfor
det franske regiment, vi har til høire for
os. De myldrer frem i tætte masser, flere
og flere, og opfylder snart hele terrainet.



Der bliver efterhaanden saa mange saa
jeg helt betænkelig ser mig om. Denne
enorme folkesværm, som nu maser løs
paa vores naboer, maa fuldstændig knuse
dem. Nu begynder franskmændene at
skyde, men det er kun spredt ild, og vi ser
nu at paa et enkelt sted stormer nu
franskmændene op af deres trancheer og
vil fare løs paa tyskerne.

Jeg hørte senere at folkene, som havde
lidt meget af bombardementet, vare
blevne vilde ved synet af tyskerne, og ville
flyve i dem med bajonetterne.

Tyskerne skjød dog nu ogsaa, og vi saa
adskillige franskmænd falde
derude.Imidlertid havde vi forholdt os
rolige. Vi saa den tyske menneskemængde
vælte frem dernede til høire og hørte
deres hurraraab, men det var bleven os



paabudt ikke at løsne et skud før i det
øieblik der blev blæst signal dertil. Vi
bleve dog mere og mere betænkelige ved
at se tyskerne rykke frem uden at signalet
endnu kom. Man begyndte at lade
geværet, lægge pakker med patroner paa
jorden ved siden af sig for at have dem
ved haanden.Og saa hørte vi signalet bag
os; ”commencez le fen”. Og saa begyndte
vore mitrailleuser og alle geværer at
knalde. Jeg for mit vedkommende skjød
saa hurtigt jeg kunne lade, ialt den l/2
time det hele varede, skjød jeg vel en 200
skud, og mit gevær var saa varmt saa jeg
ikke kunne holde paa det til sidst.

Jeg sigtede blot lige midt ind i
folkemassen, og har jo naturligvis ingen
ide om jeg traf eller ikke.

Nu saa vi at tyskerne var standset.



Uden at jeg dog nøjagtigt kan huske, hvad
jeg egentligt saa derovre, saa forekommer
det mig at man væltede sig over hinanden.
Folkemassen udtyndedes, en hel del af
projecteurerne og raketterne derovre fra
slukkedes, det blev mørkere og mørkere,
og kanontordenen begyndte nu igjen,
navnlig fra vor side.

Der begyndte nu ogsaa at dukke
tyskere frem fra skyttegravene lige over
for os, men vore mitrailleuser
bogstaveligt fejede dem væk. Der var
afstanden ikke saa stor og jeg saa tydeligt,
hvorledes hele stykker af en række blæste
om, ligesom naar man stiller en række
tinsoldater op paa et bord og støder til
en, saa falder allesammen i en retning.

Der var nu saa meget spektakel i luften
som ikke var til at hitte rede paa; skrig og



skraal allevegne, geværild overalt,
kanontorden over det hele, og ovre hos os
skjød vi saa det raslede overalt.

Vi vare alle exalterede til det yderste.
En af vore sergenter, som var en ældre
fyr, laa ikke ret langt fra mig, og fyrede
uafbrudt, medens han samtidig snakkede
høit og skjældte ud. Og hele tiden udøste
han skyller af ”sacré bosche”, espéce de
enjou”, bandit” etc. etc.

En ældre belgier sprang omkring og
forsikrede at det var en skandale at vi ikke
blev kommanderet til at gjøre
bajonetangreb. Kaptainen, som var nede i
skyttegraven forsikrede ham imidlertid
om at han ville ”te furer la devans si tu ne
ferme pas”. Efterhaanden blev der nu
mere og mere stille. Lysene og
projecteurerne vare nu slukkede. Naar en



enkelt raket fløi op, kunne vi se jorden
bedækket med døde og saarede ovre foran
den tyske linie.

Endnu saa man hist og her tyske
soldater, som sprang her og der, men
folkemassen fra før var forsvunden. Man
skjød hist og her efter enkelte grupper,
som kravlede afsted. Men lidt efter lidt
blev alt igjen stille og tyst. Skydningen
hørte op overalt, dog blev enkelte
batterier og vore 75’ere endnu ved til
henad morgenstunden, at sende shrapnels
udover de indre partier af de tyske
trancheer.

Vi laa stadig i samme stilling. Nogle
enkelte af officererne forsvandt
efterhaanden eller gik over til
nabokompagnierne, eller sludrede med
ordonnanserne, som løb og kom hvert



øieblik.
Jeg antager det var ved 5-tiden at vi

blev kommanderet ned i skyttegravene
igjen, og vendte tilbage til vore huller.
Der fik vi vor varme kaffe, som man
imidlertid havde bragt op fra kjøkkenet,
og vi saa kokken og hans assistent som -
de alene - havde slæbt et stort anker, fyldt
med kaffe op i trancheen, og nu stod for
udskænkningen.

Der var blandet rom i kaffen, og de fik
mange komplimenter for den
velsmagende drik, som kom saa tilpas
netop da vi blev afløste fra nattens
strabadser.

Noget yderligere angreb fra tyskerne
blev ikke gjort, og det ville sikkert være
daarskab af dem at søge at forcere vor
stilling, som vel var udsat fra alle sider,



men alligevel ved terrainets beskaffenhed
dominerede hele dalstrøget nedover imod
Somme, som flød i en 6-8 kilometers
afstand.

Det var altsaa første da vi var rigtig i
ilden, og jeg maa sige at vi vare ikke saa
lidt glade over at det gik saa godt for vort
vedkommende. Vore tab indskrænkede
sig til 1 dræbt foruden en halv snes mand
saarede. Men alle ganske let, og der blev
ikke evacqueret mere end 4 mand til
hospitalerne. De andre bleve forbundne i
trancheen.

Det franske regiment til høire for os
havde derimod lidt mere. De havde 22
mand døde og en 30 mand saarede. De
kantonnerede i Cappy, som laa lige bag
vor linie, og da vi nogle dage senere bleve
afløste, kom vi ogsaa til at kantonnere i



samme by. Der var stor begravelse af de
22 mand, som faldt der, og vort
kompagnie sendte 4 mand, hvoriblandt
jeg, i deputation til begravelsen. De bleve
begravede udenfor byen. Ligene blev
baaret i sine uniformer paa bærebører, og
lagte side om side i en fællesgrav, og
derpaa tildækkede med sammenflettede
risgrene.

Da vi vare saa nær fjenden, var det
bleven forbudt at skyde salver over
graven, som ellers er kotume ved
militairbegravelser. Vi nøiedes derfor
med presentering af vaabnene.

Vi havde nu nogen fred i trancheerne
resten af de dage vi laa deroppe, og det
var kun 2. Det var meget koldt og vi
havde hele tiden travlt travlt med at skaffe
os brænde. Vi gik ind i skovene og



fældede hele træer, som vi slæbte op i
skyttegravene og overalt 24 hørte man
øksehug, selv ovre fra tyskerne, som frøs
lige saa meget som vi.

Om dagen kunne man baade fra os og
fra tyskernes trancheer se røgen stige op
af hundredevis af jordhytter. Det var i
begyndelsen af krigen, og hver især af
modstanderne tolererede det og benyttede
ikke anledningen til at bruge røgen som
sigtepunkter for sine kanoner.

Man vidste at modstanderen
øieblikkelig ville gjøre det samme, og man
undte gjerne sine soldater det velvære det
var at kunne holde sine baal vedlige
døgnet rundt.

Man huggede derfor løs paa træerne,
men i løbet af kort tid tyndede det saadan
ud at der blev skærpede forbud mod at



hugge i særligt angivne skove. Hvis
skovene og buskadserne bleve for
udtyndede, dannede de jo ikke mere noget
skjul for de batterier, amunnitionsdepoter
etc, som laa skjult rundt omkring. Og vi
maatte foretage ganske lange ture nu for
at skaffe os brænde. Bl.a fandt vi 2
fabrikker, som vare forladte forlængst
naturligvis. De laa halvveis imellem
linierne i mosetrakterne, og derned
sendtes saa om natten detachementer fra
hvert kompagnie for at se, hvad der
endnu fandtes af brugeligt. Jeg var flere
gange med paa det. Der var rigelige
kulbunker i den ene, som var en nedlagt
sukkerfabrik.

I den anden, hvor der tilvirkedes
kemikalier etc. var der ogsaa godt med
kul, og et stort oplag af nye sække, som



laa i flere tusindvis. Selve fabrikkerne vare
ødelagte af kanonilden, og det var en synd
og skam at gaa rundt og se de kostbare
maskiner og materialer knuste og
ødelagte.

For ikke at gjøre støi maatte vi med
bare hænder fylde kul i sækkene, og med
hver sin sæk paa nakken tiltraadte vi saa
hjemveien, hvor de gode kul selvfølgelig
vare velkomne.

Men det var nok ikke blot os, som
hentede kul der. Tyskerne kom der ogsaa,
og en nat havde man bemærket at de kom
for at hente kul medens vore folk vare i
færd med at fylde sækkene. De havde dog
trukket sig tilbage, men saasnart vi var
gaaet, vare de komne frem og ligeledes
forsynet sig.

Byen Friise, som laa lige imellem



linierne, var ogsaa forladt af indbyggerne.
Det var dog kun en samling gaarde paa en
8-10 stk.

Negeren Bullard, jeg og et par andre
gik dog en nat ned i byen for at se, hvad
der var tilbage, og vi gik rundt fra hus til
hus. I nærheden af den lille sønderskudte
kirke var der et lille hus i ruiner, som vi
antog maatte være præsteboligen.

Vi gik ind og fandt nogle gamle
madrasser, et par stole og en lampe, som
vi slæbte op. Men det som gjorde mest
indtryk var, da vi nede i kjælderen fandt
ca. 50 flasker hvidvin samt nogle krukker
syltetøi.

Vi slæbte alt det vi kunne op i
skyttegravene, og levede jo høit i en tid,
men da vi næste gang kom ned i Friise,
var resten af flaskerne afhentede af andre.



I en gaard fandt vi paa loftet en del
halmknipper og nogle forvildede høns,
som saa maatte lade deres unge liv for
fædrelandets vel.

En kammerat - en belgier ved navn
Van Chocbeck, en ældre fyr paa 45 aar -
var navnlig dygtig til at dreie halsen om
paa hønsene, plukke fjerene, og om natten
blev de stegt paa spid og udbredte en
behagelig, appetitvækkende lugt i vor lille
Canja.

En anden gang var Bullard og jeg listet
over til en anden sulllierfabrfr for at
”kulle”. Det var om eftermiddagen, og
det gjaldt om at skaffe forsyning for
natten.

Inden vi kom til fabrikken maatte vi
passere en landevei, og dermed saa
tyskerne at vi passerede, thi der kom nu



susende flere geværkugler efter os. Det
lykkedes os imidlertid at komme over paa
den anden side af landeveien. Og
kravlende nede i grøften langs veien
naaede vi fabrikken og sprang hurtigt i ly
bag murene. Vi fyldte hurtigt vore sække,
men da vi ville forlade bygningen passede
tyskerne paa, og saa snart vi viste os ved
en dør eller et vindue, saa slog der en halv
snes kugler ind i murværket omkring.

Vi vare nødte til at vente til det blev
mørkt, og benyttede tiden til at se os om.
Selve fabrikken med sine fine maskiner
var skudt i smadder, vi noterede os et lille
oplag af olie til senere afhentning, kom
ind paa kontoret, som var nogenlunde
velbevaret. Men der havde øiensynligt
været folk før os.

Pengeskabet var opbrudt. Bøger og



papirer laa strøede ud overalt, men det vi
helst ville have fat paa, nemlig sukker var
der ikke spor af nogetsteds. Vi ventede nu
ikke til det blev mørkt, men kravlede ud
paa bagsiden af fabrikken, ned til anden
grøft, og ved at krybe og trække sækkene
efter os kom vi langt om længe ned til et
lille vandløb, som vi fulgte og hvor vi
vare i læ for kuglerne.

Vandløbet førte os efterhaanden til de
franske trancheer lidt til høire for os.
Nogle kammerater vare senere nede og
hente noget olie, og vor ven Van
Chocbeck, som kunne mere end sit
fadervor, og som derfor stod i stor
respekt hos negeren Bullard, lavede af
tomme flasker, og ved optrævling af et
par bomuldsunderbukser til væger, de
nydeligste lamper, som kom os til stor



nytte.
Lys kunne vi nemlig ikke holde. Der

var saa fuldt af rotter og mus i
trancheerne. Saasnart nogen havde et
stearinlys eller andet fedtstof, kunne man
være sikker paa at det var opædt af
rotterne, næsten før han kunne faa det
brugt selv.

Man søgte saaledes at gjøre sig livet
saa behageligt som muligt. Den fælles fare
sluttede folkene sammen, og der blev
efterhaanden godt kammeratskab imellem
os. Vor kaptain gjorde, hvad han kunne
for at hjælpe os. Han sørgede for at vi fik
god og rigelig kost naar det ellers var
muligt. I trancheerne fik vi extra
supplementer til vore rationer, som
chokolade, bisquits, nu og da en snaps
rom, the osv. Forøvrigt fik alle de, som



vare bosiddende i Frankrige pakker med
lækkerier, tobak etc sendende fra slægt og
venner, og det blev efterhaanden skik at
fik en noget sendende, blev pakkens
indhold delt mellem kammeraterne i
esquaden.

Vi som derimod ingen forbindelser
havde i landet maatte lade os traktere, og
naar vi havde penge, revancherede vi os
saa naar vi kom ned i byerne, paa hvil.
Saaledes forløb hele vinteren paa samme
maade; vi blev i trancheerne og
afvexlende de 6 dages hvil i landsbyerne
til midt i april.

Tranehekampen gik stadig paa samme
maade, større angreb foretog tyskerne
ikke mere, og vi havde kun til opgave at
holde det punkt, vi vare satte til at
bevogte. Efterhaanden blev vejret



mildere, der kunne i fint solskin være
aldeles deiligt derude. Vi arbeidede stadig
i samme grad som før. Der var altid
reparationer af befæstningsværkerne,
minegange, nye skyttegrave etc. at udføre.
Patruilletjeneste og rekognoseringer at
foretage.

Naar vi kom ned fra trancheerne vare
vi altid dødsenstrætte.

Jeg husker en nat da vi blev afløste, og
i gaasegang fulgte forbindelses-
løbegravene, at vi forvildede os, og
vandrede om i flere timer, før vi endelig
fandt ud af labyrinten.

Da vi endelig kom ud paa veien
marcherede vi aldeles maskinmæssigt. Jeg
som var i spidsen af kompagniet, paa
grund af min høide, befandt mig pludselig
langt foran, ved siden af kaptainen. Vi



havde gaaet og sovet bogstaveligt, og blev
gjensidigt forbausede over naboskabet.



IV. Rekonvalcens
I midten af april blev jeg flyttet over i et
andet kompagni. Der var jo i løbet af
vinteren faldne en del folk, og mange vare
saarede. Der var nede ved siden af
køkkenet, dengang vi kom i efteraaret
1914, en lille improviseret kirkegaard,
hvor der dengang var begravet 6 mand.

Da vi i april 1915 forlod vor sekteur
laa der ca. 800 legionairer begravne, og en
mængde saarede vare sendte ind i landet.
Som følge deraf var det nødvendigt at
foretage forandringer i vor
sammensætning. Hele kompagniet blev
brugte til at udfylde hullerne i rækkerne.
Og jeg som var i 12. kompagni, blev nu
forflyttet til 8. kompagni.



Jeg maatte nu med beklagelse tage
afsked med mine gamle kammerater og
dumpede op i nye kliker.

Vor nye kaptain var en meget
ubehagelig mand. Han straffede for den
mindste forseelse og var i det hele en raa
børste. Paa den anden side holdt han
strengt paa god levemaade, og vi fik
glimrende og veltillavet mad.

Jeg har saagar sidste gang jeg var i
trancherne der i sekteuren, faaet stegt
kylling og hver dag var der dessert; et
stykke camenbertost, et æble eller saadan
noget. Men kaptainen drev det engang til
at have over halvdelen af kompagniet paa
engang indsat i arresten, i en af
kantonnements - byerne.

I midten af april afmarcherede vi fra
egnen, og ankom efter en dags march til



en lille landsby, hvor der stode 150
overdækkede lasteautomobiler og ventede
paa os. Vi bleve indskibede i vognene, 20
mand i hver, og afsted gik det i susende
fart. Vi kjørte i omtrent 6 timer, og
ankom til en lille by, Hangest en Santerre,
ca. 80 kilometer sydligere. Her gik vi nu i
kantonnement, og bleve indlogerede i
byens lader og udhuse.

Kadrerne bleve omdannede og hele 3.
regiment omorganiseret, Vi bleve ogsaa
her omklædte i nye uniformer. Hidtil
havde vi baaret den gamle franske
infanteriuniform med røde bukser og hue
og rød frakke. Nu fik vi den nye lyseblaa
infanteriuniform, som vi dog ikke fandt
saa smuk som den gamle.

Dagene bleve anvendte ellers til
exercits og training i forskjellige ting som



granatkastning, skydning med mitraileuser
etc.

En dag forlød det at vi næste dag
skulle passere revue for en høitstaaende
general. Tidligt om morgenen rykkede vi
ud med trommer og trompeter, og
stillede os op ude paa en stor brakmark.

Noget efter kom en automobil,
hvorpaa var fæstnet en standard, ledsaget
af rytteriescorte, og vi saa nu generalen,
som vi hørte var den berømte general de
Castellneau.

Medens vi præsenterede gevær og
musikken satte i med generalmarchen,
passerede han fronten af regimentet.
Derpaa blev vi kommanderet i hvil, og
generalen gik nu fra den ene række til den
anden, talte med enkelte, spurgte dem,
hvor de var fra osv. Derpaa holdt han en



tale til os; ”La destination de la Legion,
c’est toujours de boucher un hon”, sagde
han bl.a.

Vi vare altsaa kun udsete til at udfylde
en plads, som eventuelt blev ledig ! Det
viste sig dog senere at generalens ord ikke
gik i opfyldelse. Thi istedet for at være
hjælpetropper, blev vi og det viste sig
allerede ca.1 maaned senere, absolutte
linietropper, og ved alle senere slag
maatte Legionen som oftest i allerførste
linie gjøre attacquerne, som man maaske
kviede sig for at sætte andre tropper til.

Naa, foreløbig blev vi i hvil i Hangest
ca. 1 maaned. Vi sled stadig i det med
lange marcher og exercitser. Derpaa
marcherede vi til Buiallancourt, ca. 30
kilometer sydligere, hvor vi fortsatte med
at hvile os ca. 14 dage til.



Derfra marcherede vi over den store
by Montevier ud til fronten og ankom til
landsbyen Buss, hvorfra vi senere besatte
slottet Thilleloi med tilhørende landsby.

Trancheerne løb i ca. 2 kilometer
afstand fra slottet. Dette prægtige slot
havde tidligere tilhørt en østrisk
prinsesse, hvis buste stod opreist i et af
hende i landsbyen opreist hospital. Baade
dette og slottet vare imidleiid lagte i grus,
og ødelagte af tyskerne paa deres
tilbagetog i 1914. Det skar ordentligt i
hjærtet at se de prægtige haver og parker
rodede op og ned, rosenbedene ødelagte,
de talrige statuer og billedværker i parken
omstødte. Og slottet med tilhørende
kirke lagte i ruiner. Kirken var bygget i
gotisk stil i røde mursten, og indvendig
rigt ornamenteret. Paa selve alteret fandt



jeg brudstykkerne af et par lysestager, og
jeg fandt nedenunder de 3 bølgelinier
som betegnede dem som udgaaede fra
den Kongelige Porcelainsfabrik i
Kjøbenhavn.

Til slottet hørte en større, prægtig
bygget avlsgaard med et stutteri for
raceheste, disse vare dog fjernede.

Vi bleve som sædvanligt indlogerede
rundt omkring i ruinerne af landsbyen.
Jeg og mit kompagni kom ned i kjælderen
til hospitalet, hvor der ihvertfald var
bombesikkert. Her foretoges nu større
fortificationsarbeider i og omkring slottet
og landsbyen.

Vi gik ogsaa op i trancheerne, som laa
lidt længere ude paa den anden side af
landeveien til Roye.

Vi vare nu midt oppe i sommeren, og



det var ulige behageligere at færdes ude i
trancheerne. Vi havde de tyske linier paa
noget længere distance, enkelte steder 150
op til 200 meter, men her var
bombardementet endnu mere intenst.

Omtrent strax vi kom derop blev jeg
saaret for første gang. Vi vare lige
ankomne til vor Canja og ifærd med at
indrette os, da nogle shrapnells
exploderede lige over hovedet paa os, og
jeg blev ramt af en blykugle i venstre læg.

Det gjorde ildre ondt, kuglen gik lige
akkurat igjennem min tykke
lædergamache, men havde ikke kraft til at
gjøre mit ben anden skade, end at slaa et
lille hul, som jeg fik forbundet af vore
sygepasser.

Ca.14 dages tid efter, da jeg gik
igjennem skoven omkring slottet,



exploderede en granat i et træ ikke ret
langt fra mig, og en træsplint røg hen og
borede sig lidt ind i lysken, men heller
ikke det var af nogen særlig betydning.

Det blødte nok en del, men var lægt i
løbet af en 14 dages tid uden at jeg blev
evacqueret. Imidlertid laa vi stadig i
trancheerne og i kjældrene i Thilleloi, og
livet formede sig omtrent paa samme
maade som ved Friise, dog havde jeg en
behagelig overraskelse. Jeg var en morgen
sendt ned fra trancheen for at hente
kaffen i kjøkkenet, som var installeret
nede i landsbyen, og morgengnaven
mødte jeg til den bestemte tid dernede,
tilligemed adskillige andre fra
kompagniets andre esquadre.

Kaffen var imidlertid ikke færdig,
fordi kokken havde forsovet sig, og da jeg



nu saa kokken dernede ganske nonchalent
tænde sin cigarette og lade som om det
slet ikke vedkom ham, at der stod en 20-
30 mand og ventede paa kaffen, som
skulle bringes op til 250 mand oppe i
trancheen, som havde tilbragt natten paa
den bare jord, begyndte jeg at give ondt af
mig, og skjældte kokken ud paa saa godt
fransk som jeg formaaede.

Jeg havde aldrig før lagt mærke til
kokken. Men pludselig spørger han mig
paa godt kjøbenhavnsk; ”Hør svoger jeg
kan nok høre du er kjøbenhavner, thi du
kjender taget paa at bruge kaien”.

Jeg var lige ved at gaa bagover, da det
saaledes viste sig at det var en dansker,
Johansen hed han.

Vi fik hurtigt trykket hinandens haand
og sluttede forlig med en extra kop varm



kaffe. Jeg havde ikke hørt et ord dansk
paa 10 maaneder, saa jeg blev vældig glad
ved at træffe en landsmand.

Nogen tid efter traadte han af som
kok, og indtog sin plads i kompagniet i
min esquade, og vi holdt siden sammen i
tykt og tyndt. Vi traf nogle dage senere en
lang svensker, Erikson, som ogsaa kom i
min esquade, og vi 3 skandinaver dannede
en lille fast og enig blok indenfor vort
lille samfund.

Vi havde nogle patruiller, hvor vi
engang tog 2 tyskere til fange. Imellem
linierne var et stort træ. Og en nat, hvor
vi dannende en større patruille paa 10
mand i linie, kravlede over terrainet for at
undersøge det, faldt der et skud bag os.
Forundret vendte vi os om, og var nu
ikke i tvivl om hvorfra det kom. Vi



omringede træet, og saa 2 tyskere sidde
deroppe. De bleve opfordrede til at
komme ned, og den ene kom ogsaa, men
den anden gjorde mine til at lade sit
gevær, og strax fik han en hilsen i form af
en kugle, der gik ham giennem skulderen.
Han drattede ned, og begge bleve førte til
hovedkvarteret ned i landsbyen.

Der var en cubaner, en ganske ung fyr.
Student var han og gjorde indtryk af at
være lidt halvfjottet. Han var altid
luddoven, og naar vi arbeidede, listede
han altid af, og var aldrig til at finde før vi
andre vare færdige med arbeidet. En dag
da en anden patruille skulle udsendes,
blev der anmodet om frivillige til det
arbeide. Bl.a meldte cubaneren sig, men
kaptainen, som kjendte ham ville ikke
betro ham at være med. Han kunne finde



paa en eller anden streg.
Naa, han blev jo fornærmet og sagde

at naar han ikke fik lov at gaa med de
andre, ville han lave patruille alene. Man
grinede selvfølgelig af ham, men om
aftenen, efter at den store patruille var
kommen hjem, savnedes cubaneren. Det
blev oplyst at han var passereret en af
vagterne i løbet af aftenen, og man lod
ham passere da han sagde at han skulle
paa patruille.

Naa, man kunne jo ikke vide hvad der
ville ske, noget kunne hænde ham, som
ikke var heldigt. Johansen og jeg blev
sendt ud for at faa fat i ham. Vi kravlede i
det høie fugtige græs i ca. 1/2 time, og
var kommet langt over imod tyskernes
linie, da vi pludselig ser cubaneren sidde
ret op og ned i græsset, ganske ugenert.



Vi for jo frem og forklarede ham
hviskende hvilken fare han udsatte sig
selv og os for til ingen nytte. Jeg fik nu
snappet hans gevær og svor paa at hvis
han ikke fulgte med øieblikkelig havde jeg
ordre til at skyde ham. Nu blev han spag
og fulgte med.

Ved ankomsten blev han sat i arrest.
Dagen efter sendt til depotet og
afskediget som ”uønskelig ved fronten”.

Vi havde nogle ganske frygtelige
regnskyl i den tid, en nat begyndte det at
tordne og lyne noget ganske voldsomt, og
samtidigt brød en saadan regnskyl løs,
som jeg aldrig har set mage til. 32 timer
regnede det uafbrudt, men da stod vandet
til op paa brystet i trancheerne.

Hele natten og dagen maatte vi arbeide
paa at lede vandet væk og øse det ud. Vi



fik et extra kompagni fra landsbyen til
assistance, og det lykkedes ogsaa.

Alle vore hytter havde været under
vand, alle vore sække med indhold
giennemblødt og ødelagte. Vi selv
pjaskvaade fra top til taa.

Saa i flere dage vandrede vi barbenede
og mangelfuldt paaklædte omkring, da vi
tørrede tøiet saa godt det lod sig gjøre.

Det samme var tilfældet hos tyskerne.
I midten af juli forlod vi sekteuren.

Gik til en jernbanestation der i nærheden,
og bleve der indkvarterede i
kreaturvogne. 38 mand i hver vogn, og
afsted gik det fra denne egn.

Som sædvanligt anede vi ikke, hvor vi
skulle hen, men vi sad i toget i 36 timer.
Den første nat gjorde vi et længere
ophold paa et par timer, men vi anede



ikke hvor det var. Vi fik dagen efter at
vide at det var Paulin ved Paris, vi havde
passeret.

Vi kørte nu hele dagen og natten, og
kom til Belfort, og dagen derpaa til en
lille by, som ligger lige ved den
schweitziske grænse. Herfra marcherede
vi til Planche les Mines, som ligger ca.50
kilometer fra Belfort. Her var det
meningen at vi skulle holde et længere
hvil.

Vi bleve indkvarterede rundt omkring
paa bøndergaardene. Og i den deilige
natur med de høie bjerge paa alle sider,
havde vi det i virkeligheden ganske
udmærket.

Hver dag blev der foretaget ganske
anstrængende og trættende øvelser og
exercits. Men det var vi nu efterhaanden



blevne saa vante til, saa vi tog det med.
Her bleve vi atter reorganiserede,

omklædte og pleiede paa alle maader.
Imidlertid havde 2. regiment opereret

oppe ved Arras hele vinteren, medens vi
laa ved Friise.

Den 9. maj 1915 stod slaget ved Arras,
og 2. regiment som udførte angrebet i
spidsen for ”La division Marocaine”,
indlagde sig meget hæder. Der var i 2.
regiment adskillige danskere, nogle faldt
eller bleve saarede ved den leilighed, og
ved det andet slag ved Arras 16. juni.

En af berømteste danskere der faldt
var den danske kaptain Wetterstrøm. Han
kaldtes for Kapitain Catastrophe af
legionairerne, som holdt af ham for hans
tapperhed og godhed mod sine hengivne.

Disse 2 slag havde imidlertid taget saa



stærkt paa 2. regiment, saa der af den
oprindelige styrke med senere
forstærkninger paa ialt 6000 mand, nu
kun var 900 mand i geledderne.

De vare lige som vi blevne sendt i
arrieren for at reorganisere og udhvile sig,
og da vi kom til Planche les Mines saa vi
resterne af 2. regiment der.

Vi bleve nu forenet med 2. regiment til
et regiment; 1. Etranger á 2. bataillon aá 4
kompagnier. Ialt en 3000 mand med
mitraileuser og tros. Der begyndte nu en
tid som ubetinget var den deiligste, vi
havde under felttoget.

Egnen var jo enestaaende smuk og de
interessante, lange marchture, vi foretoge
i omegnen aabnede vore øine for den
skjønne natur i østfrankrig.

Vi besteg de 2 bjergtoppe Ballon



d’Alcas og Mont Estevance, hvorfra vi
kunne se langt ind i Schweitz og Elsass
helt op til Mühlhaus. Man overanstængte
os ikke med øvelser, og vi havde i reglen
fri hele eftermiddagen, som vi benyttede
til udflugter oppe i fjeldene for at plukke
nødder, æbler og pærer etc, hvoraf der
var en overflod.

Vi var nu indlemmet i den berømte
division ”La division Marocaine”, som
bestaar af 2 regimenter marokanske
skytter, 1 regiment zouaver, samt
Legionen, og dertil hører det nødvendige
artilleri, cavalleri, ingeniører, flyvere og
andre tropper.

Vi havde læst nogle artikler i bladene,
hvor man roste os for de forskjellige
assistancer, vi havde ydet.

For angrebene ved Arras som 2.



regiment havde æren af, og for vort
forsvar af sekteuren ved Friise under
vanskelige forhold, og som vi i 3.
regiment havde vi udført.

I midten af august marcherede vi ned
til en lille by, som hedder Chaumont, i
nærheden af Belfort. Vi bleve der, hele
1.Etranger, samt 2. Etranger, som hidtil
kun havde occuperet en lille sekteur ved
Craome i Champagne en kortere tid -
opstillede.

Efterhaanden ankom resten af
divisionen, de 2 marocco-regimenter,
zouaverne, samt de øvrige cavalleri,
artilleri og andre afdelinger.

Det var et stolt syn at se saa mange
tropper. Vi stod vel ialt ca. 30000 mand
samlet paa en enorm mark, og
regimenterne tog sig glimrende ud som



de rykkede frem med fane og klingende
spil.

De franske militairorkestre bestaar
foruden af det ordinaire blæseorkester,
som igen bestaar af 50 mand, tillige af
”Kliken”, som udgjøres af tambourerne
og trompeterne i regimentet, og som
tæller ca. 12-15 trommer og 24-30 horn,
og de flotte franske militairmarcher
klinger glimrende i denne udførelse.

Der stod vi nu.
Efter en times venten ankom der en

halv snes elegante lukkede automobiler,
og det viste sig at være præsident
Poincané med krigsministeren og
generalstaben, som var reist herned for at
overrække faner til Fremmedlegionen,
som hidtil ingen standard havde havt.

Der foregik nu en større høitidelighed,



hvorunder præsidenten tiltalte os
”Nobles etrangers”. Han takkede os i
Frankrigs navn for, hvad vi hidtil havde
gjort og opofret for landet, og overrakte
os hermed vore faner, som vi skulle vinde
fremtidige sejre under.

Han dekorerede dem med ”La croix de
guerre”, og gjorde os kun opmærksomme
paa, at ”Æreslegionens kors”, som hidtil
ikke var tildelt noget fransk regiment, var
ude paa spidsen af vore bajonetter - vi
havde kun at hente det!

Naa der var jo stor jubel. Alle
musikkorpsene spillede ”Marseillaisen”.
Og til sidst defilerede alle regimenter,
med os i spidsen, forbi præsidenten og
alle generalerne. Det var sandelig et
glimrende militairt skuespil. Et saadant
som fylder en soldats øie, og faar ham til



at ønske at der stod 30000 tyskere paa
samme mark, og som man iflg. god
gammel ridderskik kunne storme løs paa
med bajonet paa gevær og fuld musik.

Men vi vidste nok bedre besked. Den
moderne krig foregaar ikke med saa
meget glimmer, den foregaar i skidt og
møg opover ørerne, med sultne, tomme
maver og af søvnmangel ophovnede øine.

Et pragtfuldt skue var det imidlertid,
og navnligt de marokanske tirrailleurer
tog sig glimrende ud i deres røde fez.

Under paraden og defileringen
kredsede uafbrudt divisionens
flyvemaskiner over stedet, og bagefter
foretog rytteriet i stærkt galop en charge
over hele pladsen. Disse store militaire
opvisninger vare jo naturligvis
interessante og glimrende, og vi skulle faa



anledning til at deltage i adskillige, men vi
menige soldater syntes nu ikke særligt
godt om dem.

Det var ganske trættende i længere tid
at staa med præsenteret gevær og belastet
ryg. Og der maatte jo altid foretages
større marcher for at naa
samlingsstederne, og maaltider blev der
ikke indtaget den hele dag, med
undtagelse af lidt brød, vi havde med i
vor taske.

Nogle dage efter marcherede vi ind i
Elsass, og med blandede følelser
passerede vi de tyske grænsepæle. og slog
os ned i de smaa byer Thame, Sentheim
og Darmemarie. Vi bleve strax sendte op
i trancheerne, men forøvrigt blev vi et par
dage senere sendt hen at grave stillinger
til batterier med svært artilleri.



Vi laa her i en 3 ugers tid. Der blev i
den tid foretaget en fransk vellykket
attacque paa Hartmannswillekopf, der laa
lige til venstre for os.

Vi var i virkeligheden tilkaldt for at
være i reserve, hvis angrebet ikke lykkedes
fuldt ud. Men franskmændene klarede sig
fint og tog bjerget fra tyskerne og der
blev ingen brug for os.

Vi marcherede nu hjem til vort gamle
kantonnement ”Planches les Mines”. Paa
veien, ca. 2 kilometer fra Belfort gjorde vi
rast paa en mark, og observerede 3 flyvere
kjæmpende oppe i luften.

Batterierne i omegnen blandede sig nu
i det, og pludselig ser vi den ene maskine
vende næsen nedad, og pile nedefter
jorden, beskrivende nogle cirkler, og til
sidst falde langt borte.



Artilleristerne fra batterierne sagde at
de havde skudt en af de tyske maskiner
ned. Men medens vi stode og snakkede
med dem, kommer der en motorcyklist i
susende fart derude fra. Han meddelte
vor kaptain at det var en fransk maskine
som var falden ned, og flyveren som var
død dræbt af en geværkugle,var den
berømte Pegoud, som bl.a ogsaa var i
Kjøbenhavn i sin tid.

Der hersker aabenbart mere
gentlemanlike ridderlighed imellem
udøverne af denne farlige sport, end
imellem de andre krigsførende
vaabenarter. Thi nogle dage senere blev
der paa selvsamme sted, hvor Pegoud var
styrtet ned, fundet en stor laurbærkrans,
ombundet med silkebaand i tyske farver,
og med paaskrift; ”Til den tapre Pegoud



fra beundrende modstandere”.
Flyveme, som jo spillede en stor rolle i

hele krigen, havde ogsaa et enormt
arbeide for sig. Hele vinteren igjennem
havde vi dem over hovedet paa os, og fra
trancheerne kunne vi se deres forskjellige
manøvrer, for bag fjendens linier at
udspeide stillingerne og afgive signaler.

De er forsynede med traadløs telegraf,
og sender beretningerne ned til deres
respektive afdelinger, som saaledes lettere
opererer med et øie i luften.

Ofte kom franske og tyske maskiner i
kamp, og deres mitraileuser knaldede
oppe i luften og sendte hagl af kugler ned
til os nedenunder. Det var ikke ufarligt
altid at betragte disse kampe, og flere
gange har kuglerne raslet ned ganske tæt
ved mig.



Ude i terrainet bag trancheerne var der
smaa stationer for optagelse af de
traadløse meldinger fra flyverne. Men
ogsaa andre traadløse telegrammer kunne
der let optages. Og mange gange optog
man de tyske meldinger paa temmelig
store afstande.

En morgen fortalte en telegrafist mig
saaledes; at de lige havde optaget en
telegrafisk lykønskning fra Kaiser
Wilhelm til Kong Alfons af Spanien, som
havde fødselsdag. Telefon- og
telegrafafdelingerne spillede imidlertid
ogsaa en stor rolle.

I trancheerne var der telefon til alle
kompagnier og et helt net spredte sig
overalt, med centraler til omstilling til alle
afdelinger.

Bag fjendens linier naaede vore



nattepatruiller for at udspænde der
tilsyneladende uskyldige eller skjulte
ledninger, som førte over til os, og man
kunne ovre i vore skyttegrave, ved hjælp
af disse ledninger, tydelig høre, hvad der
foregik ovre i fjendens linier. F.eks naar
der i enkelte af de tyske barrerier skulle
skydes paa os, kunne vi høre
batterichefens kommando til kanonerne,
saa og saa mange grader, den og den
vinkel, og saaledes i forveien vide, hvor
fjenden sigtede.

Tyskerne har rimeligvis havt lignende
ting hos os, og i det hele taget havde
tyskerne paa flere omraader finere
apparater end vi.

I trancheerne brugtes, naar vi gravede
minegange, bestemte lydapparater, som
kunne melde naar der arbeidedes eller



gravedes i jorden i visse afstande. Vore
vare i reglen ret primitive, og til sidst var
der ingen, som brød sig videre om disse
apparater.
En dag da 3 soldater arbeidede nede i en
minegang, styrtede jorden foran dem
pludselig sammen ved et hakkeslag. En
aabning viste sig nu for de 3 mand, og
samtidig begyndte en mitrailleuse at spille
op imod dem.

Det var tyskerne, som ved hjælp af
deres fine apparater havde opdaget, hvor
vi gravede vor minegang, og saa gravede
imod.

I det øieblik vi brød igjennem, stode
de parate med skydning. De 3 mand
styrtede i en fart op af gangen, de var
heldigvis kun 7-8 meter fra skyttegraven.
De var alle 3 saarede, dog ikke farligt.



Imidlertid havde vor kaptain, som
havde sin Canja lige ved udgangen af
minegangen - hørt skydningen dernede,
og i det øieblik de 3 soldater styrtede op
af gangen forstod han øieblikkelig, hvad
der var hændt. Han satte i et spring ind i
sin Canja og hentede 2 store bomber med
dynamit, dem smed han langt ind i
minegangen, og en vældig explosion
paafulgte.

Tyskerne dernede har sikkert havt det
hedt. Ved udgravning senere fandtes 2
mand døde, samt mitrailleusen.



Godefroy Antoine Hoffmann blev
dekoreret med La Croix de Guerre med
to stjerner og La Fourragere med



fangsnor.



V. Chalonssletten
Vi vare nu kommet til midt i september
1915, og kunne mærke paa de travle
forberedelser, at vi snart skulle afsted,
hvorhen vidste ingen.

Vore uniformer og effekter bleve
fornyede, og den 14. sept. blev vi atter pr.
jærnbane befordret nordpaa.

Disse lange jærnbaneture var en
ligefrem tortur. Vi sad krumbøiede og
stuvede sammen som sild i
kreaturvognene, og denne tur varede 2
dage og en nat. Saa da vi endelig kom af
toget, var vi himmelglade ved at komme
ud og rette benene.

Vi havde holdt et sted i
Champagnedistriktet, ved en lille by, og



nu marcherede vi hele natten over den
mægtige Chalonsslette.

Henad 3 tiden kom vi igjennem en by,
som hed Souins, der var aldeles
sønderskudt.

Murene stod vaklende og faldefærdige,
og ikke en sjæl var i byen. Vi passerede
byen og kom atter ud paa sletten, og i en
udkant af en skov slog vi om morgenen
leir. Vi vare umiddelbart bagved
tranchelinierne,og havde
artilleristillingerne omkring os.
Kanonilden lød stærkt hele tiden.

Det var paa en udkant af
Chalonssletten, netop der hvor den hørte
op, at vi slog leir. Skoven strakte sig et
par kilometer mod nord. Her blev vi nu
liggende. Af vore medbragte teltduge og
pinde lavede vi nu smaa telte, hvert til 4-6



mand. Teltene bleve beklædte med grønt
løv for ikke at være synlige for fjendtlige
flyvere.

Vi havde paa følelsen at der forestod
et slag, vi saa flere og flere tropper leire
sig i naboskovene, artilleriilden forøgedes
fra dag til dag, vi selv bleve om nætterne
kommanderet ud til 1. linie, og der
gravede vi forbindelses-løbegrave, som
alle løb ud til 1. linierne.

Det var mægtige forberedelser vi
mærkede overalt, og vi arbeidede som
negre hele natten igjennem i 8-9 dage.
Om dagen havde vi saa hvil og sov.
Exercits var der intet af.

Den 22. kulminerede artilleriilden, den
var nu saa mægtig, saa der var ikke
ørenlyd i mange kilometers omkreds.

De nærmeste dage bleve nu travlt



benyttede til parader, efterseen af
ekvipering. Der var stillet styrtebads-
apparater op i skoven, og afdelingsvis fik
vi alle et varmt styrtebad, nyt rent
undertøi etc. Vi fik udleveret de senere
berømte hjælme af staal, de vejer 1 1/2
kilo, og er naturligvis ikke lette, men man
bliver hurtig vant til dem, og de yder os
gode tjenester.

Gasmasker til at forebygge forgiftning
under gasangreb fik vi ogsaa, og hver
mand fik sidste dag, den 24. september,
udleveret chokolade, leverpostei, bisquit,
vin og andre gode sager. Og desforuden
reservepatroner og haandgranater, store
foldeknive, revolvere etc, saa vi forstod at
nu var det alvor.

Der blev om eftermiddagen, inde
under træerne afholdt en revue over hele



regimentet.
Vi stode nu opstillede i rundkreds

omkring vor chef; oberst de Cott, som
oplæste general Joffres kundgiørelse til
armeen; at der skulle foretages en
offensiv, og at man forventede at hver
mand gjorde sit yderste for at kaste
fjenden tilbage. Han meddelte os
endvidere at vor division skulle danne
reserve for 2. Colonialdivision. Vi kom
saaledes ikke i første linie, men skulle kun
følge efter de andre under fremrykningen.

Vi skulle afmarchere kl. 1 om natten.
Om aftenen ved solnedgang sade

Johansen, Eriksen og jeg sammen med at
par andre danskere, som vi havde truffet.
Vi vare jo alle 3 i samme sektion, og
marcherede ved siden af hinanden, saa vi
lovede at tage os af hinanden, hvis der



skete noget.
Vi vidste ikke at det var sidste gang vi

vare samlede, og heller ikke at det skulle
vise sig umuligt at holde vore løfter om at
passe paa hinanden. Vi vare dog i godt
humør og drak os en flaske vin paa godt
udfald.

Saasnart det blev mørkt, blev der fuldt
rundt om paa sletten og veiene. Store
mængder tropper, rytteri og artilleri
strømmede sammen fra alle sider. Ved
vor skovudkant holdt et langt tog af
automobilkanoner. Johansen og jeg fik os
en sludder med mandskabet paa en af
dem, og de fortalte at de havde
gasbomber, langt værre end tyskernes,
ildtændende granater og gud ved hvad
andet slags djævelskab, saa der var lagt
godt i kakkelovnen til tyskerne denne



gang.
Kl. 1 marcherede vi i taushed afsted.

Vore sække vare blevne en del lettede,
vore sengetæpper, reservestøvler og alt tøi
blev afleveret i bylter til kompagniets
vogne. Ilden var nu aldeles rasende, flere
steder var horisonten oplyst af ildebrande,
som spredte et rødt skær rundt omkring.
Overalt saa vi i natten glimtene fra de
mange kanoner. I skoven blev vi, naar vi
marcherede afsted, pludselig opskræmte
af skud fra kanoner, som man ikke kunne
ane var skjulte der.

Det var begyndt at smaaregne, men
trancheerne og løbegravene, vi kom ind i
efterhaanden vare tørre, takket være det
rigelige kridtindhold af jordbunden paa
denne egn.

Vi vare nu helt ude i første linie, og



forstode nu ikke hvorfor vi skulle være
der, da vi vare reservetropper for 2.
division Colonial. Men det viste sig ved
denne, som ved tidligere og senere
leiligheder, at hensigten med legionen var
altid kun at anvende os til underordnede
tjenester og i nødsfald. Den nationale
stolthed kunne ikke lide at vi udlændinge
skulle lykkes udføre noget rigtigt.

Gudbevares, vi skulle nok faa lov at
slaas naar der blev leilighed til det, men
”Victoiren, Gloiren” var for landets
sønner.

Enden blev dog ufravigeligt at det var
os som maatte gribe ind, og som blev sat
forrest. Os som seirede. Os som efterlod
tusinder af faldne rundt paa markerne.

Vi laa altsaa nu ude i de yderste
skyttegrave, tæt sammenpakkede og havde



nu det enorme spektakkel fra artilleriet
over hovedet paa os.

Det var baade de tyske og franske, som
skød over os, og luften gjenlød af hvin og
hylen i alle tonearter. Vi lærte
efterhaanden, at bestemme paa hvinet
gjennem luften, hvilket kaliber det var.

Der var nogle gevaltige store abuser,
som kom langveis fra bag vore linier.
Disse gav en tone i luften som et helt
exprestog.

Vi kaldte dem ogsaa for
”Pariserexpressen”, hver gang de lod sig
høre.

Vi prøvede at kigge over
brystværnene, men alt var indhyllet i røg
og damp. Langs hele horisonten saa vi,
saasnart det blev lyst ved 6 tiden, ligesom
et tæppe af høie røgslør fra



explosionerne, som fulgte saa tæt paa
hinanden, at man ikke skælnede dem fra
hinanden.

Det var et infernalsk spektakkel. Vi laa
dernede paa bunden, Johansen og jeg, og
kiggede betænkelige paa hinanden.

Omsider bestemte vi os for en lille
”Casse-Crout”, og halede vort brød etc.
frem, thi det var maaske sidste gang paa
lang tid.

Henad 8 tiden begyndte tyskerne at
overøse hele terrainet med shrapnels.
Hvert øieblik haglede det ned rundt
omkring os. Vi laa imidlertid med vore
tornystre over hovedet for at beskytte os.

Shrapnels’erne bestaar af ret store
blykugler, som er inde i abusser. De
springer i luften og ved explosionen
spredes de rundt omkring. Kraften er



imidlertid ikke ret stor, og kuglerne kan
ikke trænge igjennem f.eks et tornyster,
som beskytter hovedet.

Samtidigt hørte vi de fjendtlige
mitrailleuser begynde, og vi hørte over
vore hoveder susene af projektilerne, som
feiede hen langs tranchekanterne.

Kl. var nu bleven 9 og spændingen var
uhyre. Vi vidste at kl. 9.15 skulle det gaa
løs. I dette øieblik dalede en fransk
flyvemaskine ned lige foran vore linier, og
beskrev i ca. metershøide flere rundkredse
i luften. Steg derpaa og forsvandt.

Det har været signal til artilleriet; at
skyde ”Barrage” eller tæppeild. Fra vort
artilleri begyndte der nu en rasende
hurtigild, som lignede en uhyre
mitraileuse-skydning. Nu stod vi spændte
og jeg kiggede ud over brystværnet.



Hvem skildrer min forbauselse ved at se
det franske feltartilleri af 75 mm kanoner
rykke frem foran vor tranché’, stille sig op
bag bakkeaasen og begynde skydning.

I dette øieblik blev der givet signal til
almindelig fremrykning, og tropperne gik
nu frem over brystværnet og gjennem
løbegravene.

Der aabnedes fra længere afstande
mitrailleuseild mod os, men det var kun
faa, som faldt eller bleve saarede. Vi
spadserede over terrainet, som var aldeles
vendt op og ned. Kom ned i de tyske
trancheer, uden at møde modstand.

Derfra rykkede vi stadig videre.
Overalt kom der tyskere frem, som
overgav sig. De stod med hænderne
oprakte, en del af dem vare mere eller
mindre saarede, og alle saa de ynkelige og



udmagrede ud. Deres uniformer var fulde
af jord og forrevne. Flere bestormede os
med bønner om mad og vand.

Artilleriet fra de franske linier havde
ogsaa frembragt et fuldstændigt kaos hos
dem. De havde nu i de sidste 8 dage været
udsat for det mest rasende
bombardement som historien kjendte
indtil da.

De havde for at søge ly siddet
indespærrede i deres huler og tuneller,
som vare gravede under jorden,
forhindrede i at blive tilført
levnedsmidler eller opnaa forbindelse
med arrieren.

Masser af døde og saarede laa rundt
oppe i gravene. Enkelte steder laa de, den
ene ovenpaa den anden i infiltrerede,
blodige, uhyggelige klynger.



Det tyske artilleri, som delvis var
trukket tilbage, skjød nu paa sine egne
gamle løbegrave, hvor vi vare. Men vi
kom nu op paa selve terrainet og rykkede
frem i gaasegangs-kolonner. Enkelte
steder maatte vi smide os ned paa jorden.
Et saadant sted, hvor jeg kom til at ligge
imellem en italiener ved navn Gasparini
og en Algier-soldat; Blanchan, slog en
stor granat ned lige foran os. Den
udsendte en kvælende sort, stinkende røg,
og da jeg saa mig om saa jeg at hovedet
var revet af Gasparini, og Blanchan havde
hele høire skulder og arm afrevet. De vare
begge døde, medens jeg, som var midt
imellem var aldeles uskadt.

Vi passerede nu den tyske linies 2. og
3. skyttegrave. Overalt det samme
sørgelige syn; dræbte og lemlæstede paa



den frygteligste maade.
Nogle steder, hvor vi ikke kunne gaa

oppe i terrainet, lagde vi brædder og
planker over de døde, for ikke at gaa og
træde paa dem.

Hele dagen rykkede vi nu frem, og
gjorde holdt vexelvis. Der var ikke tale
om kamp, tyskerne trak sig tilbage, og
efterlod kun de mandskaber, som vor
spærreild forhindrede fra at undfly.

Henad aftenen var vi paa den anden
side af det 3. løbegravs-system af
tyskernes linie, og fulgte et bakkedrag
østpaa. Foran os en stor mark, og paa den
anden side heraf smaakrat og træer, og
der saa vi tyske afdelinger, som rykkede
tilbage og fulgte den samme retning som
vi.

Vort artilleri, som gradvis gik frem,



havde bag bakkeryggen stillet sig op paa
aaben mark, med alle kanonerne i linie.
Der var vel en 5-6 batterier, med
ammunitionsvogne og heste bagved. De
skjød nu uafbrudt over imod de flygtende
afdelinger vi saa langt borte.

Derovre fra og henimod os paa
venstre side, langs nogle hegn og grøfter
bevægede sig en stadig strøm af tyske
soldater, som kom for at overgive sig.

Det regnede nu noget tættere, og
mørket faldt efterhaanden paa. Vi vare
dødsens trætte, havde slet ikke sovet
sidste nat, og slidt afsted hele dagen. Mad
havde vi ikke faaet noget af, undtagen den
smule haandproviant vi havde hos os.

I bælgmørke slog vi os ned paa en
mark. Vi 3 skandinaver gravede med vore
haandspader mudderet væk, saa meget at



der blev et stykke tørt jord, og der lagde
vi os alle 3 saa tæt ved hinanden som
muligt, for at holde varmen. Øieblikkeligt
faldt vi i en dyb søvn. Vi havde vel
omtrent sovet en timestid, da vi vækkedes
af kanontorden lige ved siden af os. Vort
artilleri var rykket efter os, og det hed sig
at tyskerne havde sneget sig ind paa os og
foretog et angreb.

Alle mand sprang op, bajonet paa
gevær, ladede, og paa knæ laa vi nu og
iagttog spændt lysene fra vore abusers
explosion ude i mørket.

Vi havde et jægerregiment ved vor
høire side, og de maa vel have seet noget,
siden de aabnede ilden. Men vore kanoner
og mitrailleuser arbeidede saa energisk at
fjenden maa have indseet det unyttige i
forsøget, og opgav angrebet.



Vi sov nu atter en times tid, saa blev
alle mand vækket og kompagniet gik nu
yderlig 1/2 times tid frem og besatte et
slags sønderskudt stengjærde, bag hvilket
vi smed os, lagde vort ladte gevær foran
os, og stirrede spændte ud i natten.

Der blev paabudt den mest absolutte
stilhed, og da det begyndte at dæmre
henad 4 tiden, saa vi at stengjærdet før
havde tjent til dækning af en
artilleristilling; sønderskudte lavetter og
hjul laa strøede omkring. Sønderskudte
geværer, patronhylstre etc etc. Foran laa
et stykke mark, ca. 25 meter bredt, og paa
den anden side begyndte en stor skov,
som vi senere fik at vide; Sabbot-skoven,
og der laa tyskerne forskandsede.

Der var jo ikke tale om særskilt vagt,
alle mand vaagede spændte. Omtrent 1/2



time efter begyndte tyskerne en
kontreattaque. Vi havde flyttet
mitrailleuserne frem, og de laa foran os
omkring paa marken, halvt nedgravede.

Nu begyndte tyskerne, først lidt
artilleriild, som ramte bagved os, og
derpaa begyndte fodfolket at debouchere
fra skoven. De bleve dog modtagne med
en regn af kugler, saa de næsten
øieblikkelig trak sig tilbage, efterladende
en masse døde og saarede paa marken.

En af vore batailoner rykkede nu frem,
ligeledes en batallion af Chasseur-
regimentet, til høire og besatte
skovkanten paa den anden side marken.
Der blev dog kun udsat vagtposter
derovre, og forbindelsesløbegrave i en
haandevending gravet, medens de 2
batallioner strax vendte tilbage til vor



stilling, som det nu gjalt at forblive i og
holde.

Tyskerne gjorde nu intet yderligere
forsøg paa at angribe, men vedligeholdt
en regelmæssig artilleriild mod vort
stengjærde og foran og bagved.
Stengjærdet laa i en tæt granplantage, vel
en 50 meter bred, og bagved der igjen
store marker i et temmelig bakket og
couperet terrain.

Henad 9 tiden om morgenen blev der
sendt et par mand fra hver Esquade for at
hente levnedsmidler, og ved 1 tiden
vendte de tilbage, belæssede med brød og
spande med suppe, kaffe, kjød etc, samt
vin og brændevin.

Maden var dog iskold forlængst, men
vi aad som ulve, og det smagte storartet.

Imidlertid vedligeholdt tyskerne hele



tiden bombardementet imod os, navnlig
nogle nederdrægtige 85” østrigske
haubitsere, som skjød udmærket og meget
lignede vore egne 75’ere.

Hvert øieblik blev et stort grantræ
skudt over, det kækkede saa let som en
tændstik i sin opreiste stilling og førtes
saaledes flere meter bort fra stubben, før
det saa væltede.

En gang slog en granat ned i en klynge
kammerater, og dræbte 4 mand, og hvert
øieblik hørtes skrig gienlyde i skoven
”Broncardier, á moi, au seccours” etc.

Vi laa lige i ildlinien og granaterne fløi
i kun ganske faa meters afstand ovenover
vore hoveder, men heldigvis exploderede
de fleste i træerne bagved.

Johansen og jeg havde strax om
morgenen gaaet igang med at grave os



ned. Det var vanskeligt i det haarde kridt.
Men omsider havde vi ved foden af
stengærdet faaet lavet 2 fordybninger,
som passede til vore kroppe.

Senere op ad dagen kom vor ældste
løitnant forbi vort sted, og da ilden netop
der var i linien og vanskelig at passere
uden om, kravlede han ned til os, da han
saa havde lavet os et saa godt skjul.

Johansen bandte jo rigtignok lidt, da
han maatte overlade løitnanten sin plads,
men vi hjælpes nu alle 3 til at lave en
plads til.

Løitnanten fortalte os nu lidt om, hvad
der foregik.

Vi, i forbindelse med de vestfra
kommende afdelinger, samt resten af
divisionen paa høire fløi, havde omringet
5 tyske regimenter, som ikke kunne slippe



bort.
Man havde sendt en parlamentariker

til dem og opfordret dem til at overgive
sig, hvilket de havde afslaaet, og
forsvarede sig nu energisk. Man havde
faaet fat i en tysk løitnant, som var gaaet
ind paa at vise os, hvor
ammunitionsdepotet for artilleriet var
nedgravet.

Noget efter saa vi denne tyske løitnant
barhovedet og ligbleg blive ført forbi os.
Han var bevogtet af 4 soldater, og fulgtes
af et par artilleriofficerer. De forsvandt
paa vor høire fløi, blev borte ca. 1 1/2
time, og kom saa tilbage samme vei.

Umiddelbart efter begyndte
kanontordenen atter fra vor side, og efter
et kvarters forløb hørte vi pludselig et
enormt knald. Hele jorden rystede og paa



den anden side skoven foran os, saa vi en
enorm ild og røgstøtte stige op mod
himlen. Det var det tyske munitionsdepot,
som var bleven ramt og fløi tilvejrs.

Der paafugte en absolut stilhed,
kanontordenen hørte op, solen skinnede
og alt var roligt.

Om eftermiddagen var det min tur at
gaa efter levnedsmidler, og jeg og min
kammerat gik afsted i den angivne
retning, belæssede med de øvrige
kammeraters feltflasker, for at blive fyldte
med vand.

Det var lyst endnu, og vi saa nu,
hvorledes de øvrige havde indrettet sig.
Oberst de Cott sad sammen med et par
kaptainer nede i et stort hul. Flere andre
officerer sade i andre huller, fanen med
fanevagten i en stor grøft osv.



De før saa elegante og friskt udseende
officerer saa nu alle medtagne, trætte,
snavsede og ubarberede ud, ligesom vi
andre soldater.

Paa marken bagved skoven laa der
adskillige lig af franske og tyske soldater.

Over hele marken var strøet en
uendelighed af ting og effekter; her laa et
tysk gevær, der en opbrudt mappe med
breve og papirer strøede omkring. Her laa
kikkerter, revolvere, huer, franske og
tyske, et par enkelte pikkelhuer, flere
steder laa gasbomber, som ikke vare
exploderede.

Jeg saa liget af en legionair jeg engang
havde set inde i Paris. Jeg traf ham i et
biografteater. Han laa nu paa ryggen, død,
og begge hans ben var dreiede den
forkerte vei, saa hælene vendte fremefter.



Jeg havde omtrent et par kilometer at
gaa, og først efter mørkets frembrud ved
8 tiden naaede vi frem til den opgivne
landevei, hvor vognene holdt med
madvarer. Vi blev nu belæssede med alt,
hvad vi kunne bære, og begyndte saa
tilbageveien.

Det var nu ikke saa let, vi fulgtes jo ad
alle og kom jo ogsaa tilsidst frem, men vi
løb vild flere gange, og først ved 2 tiden
om natten kom vi tilbage til vort
kompagni, som laa paa samme sted.

Der var i min esquade bleven dræbt 2
mand og saaret 3, som vare evaquerede,
saa beholdningen svandt jo betænkeligt
ind.

Heldigvis var det kun min sektion,
som havde lidt i den grad. Vi var nu fra
15 mand svundet ind til 8 mand.



Naa, der var jo altsaa nu mad i
overflod. Og hvad vi ikke strax spiste,
blev fordelt og medtaget i vore tasker.

Vi sov nu til henad 6. Saa kom der
ordre til opbrud, og vi rykkede nu
længere til høire og fremad, fulgte nogle
gamle tyske løbegrave og slog os ned i et
lille skovkrat, paa toppen af en bakke.

Aldrig saasnart var vi kommen derind,
før et rasende bombardement begyndte.
Vi var bleven observeret, og nu øste
tyskerne bomber og granater ud over os.

I en fart stillede vi op i udviklede
kompagnilinier, og gik igang med at grave
os ned med vore haandspader.

Det kan nok være at vi sled i det. Det
gjaldt om at forsvinde i jorden før vi
havde tabt for mange folk. Efter et par
timers haardt slid var vi saa vidt i den



haarde kridtjord, saa vi vare dækkede,
naar vi sad ned paa bunden.

Hver mand gravede sit hul og
forbandt det efterhaanden med naboen til
en løbegrav, og saaledes videre.

Paa veien hidop havde vi passeret et
sted, hvor der maa have staaet en rasende
kamp mellem marocanske skytter og
tyskerne. Vi saa flere marocanere ligge
døde i de mest fantastiske stillinger. En
ældre frygtindgydende afrikaner, som vel
har været sheik eller andet stort i sit
fædreland, laa paa ansigtet, og Johansen
og jeg konstaterede at han bogstavelig talt
var skalperet. Hele hans hovedhud med
paasiddende haar laa ligesaa fint og
nydeligt afskaaret ved siden af ham, som
var det skrællet af med en kniv, hvilket
naturligvis i kke kan have været tilfældet.



Her i disse skyttegrave vi havde lavet
laa vi nu, medens bombardementet stadig
fortsatte. Engang imellem hørte vi skrig
af saarede rundt omkring, men vi selv
havde det relativt godt. Hele resten af
dagen og natten laa vi der. Om morgenen
kom der ordre til at gjøre os klare.

De 5 tyske regimenter,som vare
omringede, søgte at bryde ud paa vor
side, og fjenden ville rimeligvis angribe.
Vi huggede nogle træer om og brugte til
forskansninger, gravede jordhauge til
mitrailleuserne at dække sig bagved og
ventede.

Der kom imidlertid intet angreb, men
ved 3 tiden ankom en ordonnans fra
divisionsgeneralen med ordren ”Legionen
angriber Sabotskoven i øst kl. 3 1/2”.

Der var jo ikke lang tid. Alle mand



gjorde sig klar, ekviperede sig, og i
regelmæssig formation afmarcherede hele
regimentet til høire. Svingede derpaa til
venstre ind igjennem en kratskov og kom
ud paa en aaben slette, som skraanede
opefter imod skovbrynet i Sabotskoven.

Der i udkanten laa fjendens linier. Men
han kunne ikk se os som marcherede
langs bakkens fod, paa grund af ”det døde
punkt” i bakkens skraaning.

Rundt omkring os løb der løbegrave
paa kryds og tværs, de vare alle fulde af
franske tropper, som da de saa os rykke
ud paa slagmarken til angreb i en perfect
orden, ligesom om vi vare til manøvre,
raabte; ”Brava La Legion, vive la Legion”,
skjønt der raslede den ene granat ned
efter den anden.

Det var i sandhed en høist interessant



stilling vi var i. Vi vare ude paa selve
slagmarken, og kunne vente hvert øieblik
at blive skudt sønder og sammen.

Vi marcherede i dybe kompagni-
kolonner, 4. kompagnier i rækken, min
batallion først, bagved den den anden
batallion. Derpaa kom musikkerne med
fanen, og saa fulgte hele 2. regiment med
sine 3 batallioner. Mit kompagni, 4., stod
yderst til venstre. Og jeg samt Johansen
og Eriksen omtrent midt i kompagniet.

Nu svingede hele kolonnen til høire
ind i et ca. 50 meter bredt skovbælte, som
gik direkte over i skoven.

Strax vi kom derind begyndte ilden fra
tyskerne.

Mit kompagni, som gik paa venstre fløi
blev nu i spidsen, idet de andre
kompagnier mere og mere trykkede sig



bagved os for at komme i dækning i
skovbæltet. Den første, der faldt var min
korporal, Saigne hed han. En flink soldat
men en skrækkelig børste, som var
almindelig hadet paa grund af sin strixhed
og indbildskhed. Han fik en kugle i laaret,
og medens han laa og vred sig paa jorden
kom der en granat og pulveriserede ham
totalt.

En anden kammerat, Blanchard
dreiede rundt som en top, og faldt
udstrald paa ryggen. Idet vi passerede
ham greb enkelte af os hans haand og
raabte ”adieu Blanchard”, og som om han
endnu kunne høre os viste der sig et tilløb
til et smil paa hans læber, men det
stivnede og hans brustne øine kiggede ret
op imod skyerne. Vore 2 løitnanter faldt,
og mange flere med dem.



Der lød nu ordre til at kaste sig ned
paa jorden. Derpaa bajonet paa gevær, og
”en avant”. Men nu raslede
mitrailleuserne fra høire og venstre og
ligefæm. De mejede os ned som fluer.

Jeg hørte Eriksens klare skrig, han
faldt død om, og Johansen og jeg fortsatte
fremover.

Vi kravlede nu frem imellem døde og
saarede. Jeg havde øinene stift rettet
fremefter. Saa reiste jeg mig op og gik
frem.

Nu faldt Johansen.
”En avant” lød det fra kaptainen, som

løb foran med sin stok i den ene haand og
regnkappen hængende paa venstre arm,
og jeg turde ikke vende mig om efter
Johansen.

Et lille stykke avancerede vi nu igjen.



Saa raabte kaptainen at vi skulle smide os
ned igjen, og kravlende nærmede jeg mig
kaptainen, som lige i samme øieblik fik en
kugle midt i brystet, og faldt død om, og
havde nær væltet mig.

Vi vare nu kun 5 - 6 meter fra
tyskernes tranche’ og de begyndte nu at
kaste haandgranater efter os. En faldt lige
ved siden af kaptainen, som laa død ved
min venstre side. Den exploderede
mellem hans venstre arm og side, det gav
et chock i hans krop, og jeg som laa med
mit hoved trykket op til hans høire side,
følte hans endnu varme blod blive
sprøitet udover mit ansigt og nedad
halsen.

Jeg kiggede omkring mig og turde ikke
løfte hovedet for ikke at blive truffet, men
jeg saa ikke andre end lig rundt om mig.



Angrebet som vor batallion havde
begyndt, var afslaaet af tyskerne, og de
øvrige batallioner bagved gjorde et lidet
ophold.

Hvad der var skeet var følgende:
Sammen med os havde de 2
marocoregimenter faaet ordre til at
angribe paa vor høire fløi, medens 2
colonialregimenter skulle angribe paa
venstre.

De 2 maroccoregimenter havde
imidlertid forvildet sig i løbegravene, som
førte ud til stedet. Istedet for som vi; at
marchere i aabent terrain. De 2
colonialregimenter var kommen lidt for
tidligt, havde strax angrebet med 1.
batallion, men var bleven slaaet tilbage.
Da vi marcherede henimod skovbæltet
saa vi colonialsoldateme komme løbende



nedad bakken i vild uorden.
En af vore sergeanter stillede sig

imidlertid op foran den med en halv snes
mand, med ladte geværer, og tvang dem
til at vende om til deres afdelinger. Som
følge af disse unøjagtigheder var vi alene
om at angribe, og fik saaledes ilden fra
alle fjendens mitrailleuser i flankerne.

Medens vi, om alt var gaaet som det
skulle, var blevne degageret for sideilden
og hurtigt ville kunne have taget stillingen
foran os.

Nu blev hele min batallion imidlertid
nedsablet, og først et par timer senere
foretog de øvrige batallioner atter et
angreb. Samlet dennegang. Og de tog
stillingen og jagede tyskerne tilbage.

Nu laa jeg altsaa derude og saa mig
om, og jeg fandt endnu en soldat fra 5.



kompagnie, som var usaaret.
Vi kravlede sammen og raadsloge om

situationen.
Vi kunne ikke gaa tilbage, thi fjendens

haandgranater regnede ustandseligt bag
os, og blive kunne vi heller ikke, thi der
kunne jo ske os noget ubehageligt.

Vi kravlede derfor forsigtigt frem, og
ved at stirre frem efter giennem græsset,
saa vi følgende; fjenden laa slet ikke i
trancheen, men bagved denne, lige i
skovbrynet, under krattet.

Hver gang en tysker skulle reise sig lidt
for at lancere en haandgranat, kunne vi se
halvdelen af hans krop.

Vi kravlede nu helt hen til brystværnet
af den tyske tranché. Der satte vi vore
sække paa høikant foran os, og stavlede
store kridtklumper op omkring.



Vore fjender havde vi liggende foran
os, og hvergang vi saa en tysker reise sig
for at sende en granat. Pang saa var der 2
skud som vi sendte ham. Paa grund af den
korte afstand traf vi hver gang.



VI. Saaret
Det gik helt godt, og flere tyskere saa

vi at vi havde ramt.
Vi laa blot og haabede at vore andre

batallioner ville skynde sig at angribe
paany. Imidlertid havde fjenden sendt en
mitrailleuse op i et træ, og pludselig hørte
vi det suse omkring os af
mitralleusekugler, og inden vi vidste et
ord af det, var min hjelm bleven truffet 2
gange. Den ene gang gik kuglen igiennem
kammen. En kugle giennem min
kappekrave. En explosiv exploderede i
Johansens bliktobaksæske jeg havde i min
høire kappelomme, og - svup, der var en,
som gik igjennem venstre arm, lidt
ovenfor haandleddet.



Jeg slap geværet og saa paa min arm,
hvorfra blodet nu væltede frem i stride
strømme.

Men jeg fik igjen fat paa geværet for at
skyde efter ham oppe i træet. Jeg fik raabt
til min kammerat og spurgt om han var
saaret, han svarede ja, men jeg kan ikke
huske mere, hvor han sagde det var.

Jeg havde nu travlt med at skyde. Mit
saar gjorde ikke ondt, men jeg kunne
omtrent ikke løfte mit gevær mere, armen
var blytung og samtidig blev jeg saa
underlig svag syntes jeg. Jeg fik
brækningsfornemmelser og blev saa
frygtelig søvnig, saa uden at jeg ved
hvordan, maa jeg være falden i søvn eller i
besvimelse.

Jeg vaagnede noget efter jeg ved ikke
hvorlænge. Det begyndte at blive



halvmørkt og forholdsvis stilhed var der
overalt. Nogle skud hist og her, det var
det hele.

Jeg havde hovedpine. Min arm var
følelsesløs og jeg frøs og var i høi grad
daarlig. Min kammerat var forsvundet. Jeg
saa nu, at der et par meter til høire for
mig, løb en Iøbegrav, rimeligvis en
gammel tysk forbindelseslinie mellem
tyskernes stilling foran mig og de
stillinger bagved mig, som vi havde taget.

Jeg slæbte mig derhen og lod mig falde
ned paa bunden, der var jeg i sikkerhed,
og alene den bevægelse havde gjort mig
saa træt at jeg strax slumrede ind igjen,
der jeg laa.

Det var ikke længe jeg blev liggende
nede i skyttegraven. Jeg frøs, havde feber,
og jeg havde tabt saa meget blod, at jeg



følte mig ganske som en klud. Jeg
spændte en lille tornysterrem jeg havde i
lommen, omkring min arm ovenfor
albuen, for at forhindre alt for meget
blodtab.

Min arm begyndte nu at smærte, det
bankede i den, og den var saa ophovnet,
saa mit frakkeærme sad spændt som et
aaleskind.

Jeg kunne se at den løbegrav jeg faldt
ned i, løb fra tyskernes stilling over i vore
egne stillinger, og jeg begyndte nu at gaa
indefter.

Løbegraven drejede imidlertid strax til
venstre, og i løbet af nogle minutter var
jeg midt oppe iblandt de marocanske
skytter, som laa stuvede sammen i denne
løbegrav og de andre tilstødende.

En ung intelligent udseende



marocaner, som saa mig tilsølet og blodig,
tilbød at forbinde mig.

Med et raskt knivsnit skar han mit
frakkeærme op, trak en lille pakke
gazebind op og anlagde en foreløbig
forbinding.

Han bar det røde kors’ bind om
armen, hvilket betegnede ham som
sygepasser.

De andre stode nysgjerrige rundtom
og betragtede mig. Enkelte som talte
fransk udspurgte mig.

Da jeg var færdig takkede jeg
marocaneren for hans elskværdigheder og
ville gaa, men da bemærkede en anden ”et
la baisse”.

Jeg forstod ikke hvad han mente,
sygepasseren sagde da ”ca va bien” og lidt
uforstaaende gik jeg vidre. Jeg fik senere



at vide, at africanere pleier at give den,
som forbinder dem et kys som tak for
hjælpen, men da jeg ikke kjendte skikken
var jeg jo lovlig undskyldt. Jeg antager
heller ikke at min ven ville have sat pris
paa et kys af mig.

Det er imidlertid en smuk skik, og
disse folk fra Africa har i det hele taget
forskjellige sædvaner, som forlener dem
med en vis charme.

For exempel naar de hilser, fører de
efter at have trykket vedkommendes
haand, sin høire haands pegefinger op til
sine spidsede læber, hvilket giver dem
udseende af at paabyde en taushed. Det
tager sig nydeligt ud.

Naa jeg fulgte nu løbegravene indefter.
Overalt laa de franske tropper pakkede
sammen paa bunden, og adskillige døde



og saarede laa der ogsaa. Saa det var
forbundet med store vanskeligheder at
komme frem.

Jeg naaede nu en lille ”poste de
seccours”, en større jordhytte, hvor bl.a.
et lille detachement af læger fra vort
regiment holdt til, og anlagde forløbige
forbindinger paa de stadig tilstømmende
mere eller mindre saarede. Man tog alle
mine udrustningssager, hvilket lettede
mig svært, og da min forbinding var godt
anlagt lod man mig gaa videre.

Jeg mødte et par af mine kammerater
fra kompagniet, bl.a. en amerikaner, som
havde faaet en kugle giennem knæet.

Han humpede videre, idet han
energisk tyggede paa et stykke træ.

Senere traf jeg Gomez,en spanier, som
havde faaet en kugle giennem næsen. En



anden i laaret, og en tredie havde strejfet
halsen paa høire side. Han var temmelig
daarlig og jeg hankede op i ham for at
hjælpe ham vidre.

Efter et par timers march gjennem
løbegravene saa vi til venstre en hel større
samling tropper.

Da vi saa nærmere til viste det sig at
være et helt tysk regiment, med musik og
det hele. Det havde overgivet sig, og blev
under bevogtning af Zouaver ført ind til
hovedkvarteret.

Tyskerne marcherede uden vaaben,
men i perfect orden, og lode alle til at
være himmelglade over at være færdige
med krigen.

Vi kom nu til en større udgravning i
skyttegravene. Større hvælvinger, forede
med sandsække og jærntage dannede et



helt complex af huler, overalt omgivne af
flere meter høie volde af sandsække.

Det hed ”Piace de l’Opera”, og var
stedet, hvor generalkommandoen holdt
til. Der var indrettet forbindsstuer og
ambulancer. Her laa saarede overalt. Fra
alle steder strømmede de sammen. Nogle
paa baarer, nogle paa ryggen af
kammerater.

De holdt i lange rækker for at komme
til efter tur. Nogle udaandede under
denne venten. Lægeme kunne jo ikke hexe
og der var adskillige hundrede saarede
rundt om.

Nogle præster gik rundt med hvide
forklæder paa og hjalpt til. De skænkede
varm mælk og the til alle, der ville have.

Dette var rigtignok elendighed. Jeg
blev helt syg ved at se alle de stakkels folk



rundt omkring.
Nogle skreg høit. Andre jamrede sig

sagte, nogle vare aldeles rasende af
smerte. Og de mest uhyggelige ting kom
tilsyne ved deres bevægelser, hvorved de
blottede deres modbydelige saar.

Jeg hjalp Gomez saa godt jeg kunne
med at komme frem, og da jeg ikke var
værre end at jeg kunne gaa vidre, gik jeg
vidre i den opgivne retning.

Jeg led skrækkelig af tørst, og paa
”Place de l’Opera” havde jeg af en
vandtønde faaet fyldt min feltflaske, saa
hvert øieblik maatte jeg drikke.

Jeg begyndte nu at kjende mig igjen.
Denne store løbegrav jeg gik i hed

”Boyeau de Martinique”. Og jeg havde
for nogle dage siden passeret den om
natten, da vi var paa arbeide for at grave



forbindelsesløbegrave et par dage før
slaget begyndte.

Jeg gik derfor fremad og passerede den
lille by Snippes, som dog ikke var andet
end ruiner. Den var bleven erobret fra
tyskerne, og man havde nu ladet vogne og
sygeautomobiler kjøre frem for at hente
de saarede.

Der var imidlertid ikke tale om plan,
og da jeg nødig ville vente her, spadserede
jeg vidre, og kom op til hovedlandevejen,
som førte ind til byen Souain, som var
bleven angivet som
evacquationsstationen.

Paa vejen saa jeg til høire og venstre
for landevejen masser af franske tropper,
som rykkede frem i mørket.

Store delinger artilleri og infanteri gik
i taushed afsted, og længere henne blev



hele vejen opfyldt af en stor deling rytteri.
En masse mindre saarede som jeg gik ind
efter til Souain, og kl. 3 om natten ankom
jeg der, hvor jeg meldte mig i en stor
baraque. Byen, som vi vare marcherede
igjennem for en 8 dages tid siden var nu
forandret. En hel by af barakker var
opreiste, og nu saa jeg jærnbanestationen,
som jeg før ikke havde lagt mærke til,
med flere tog holdende og alt i fuld
virksomhed.

Jeg fik af lægerne først en
indsprøjtning ”antitetanie” og derefter
blev mit saar efterset og forbundet.

Det var jo ikke noget at tale om.
Kuglen havde gennemboret armen, og

slaaet en lille bensplint af. Jeg blev
forbunden og paaheftet en mærkelap,
hvorpaa stod mit saars beskaffenhed og



øvrige data.
Derpaa blev vi beværtede med the,

boulion og brød, men jeg var daarlig, og
længtes kun efter at sove. I en stor
baraque var der flere tusind saarede
samlede, og af disse baraquer var der vel
en 6-7, saa man kan forstaa at krigen
kostede ikke saa lidt af ofre.

Jeg smed mig paa jorden i en krog og
sov, noget urolig, thi jeg havde en del
feber, og vaagnede flere gange.

Næste dags eftermiddag blev vi
udtagne i hold paa 10 mand, og hvert
hold blev nu anvist en koupé i toget, som
nu dampede afsted med os.

I 2 nætter og 1 dag uafbrudte sad vi nu
i dette tog. Vi kjørte om ad Chalons sur
Marne, og kom ned forbi Dijon, Lyon og
vidre.



Ingen vidste, hvor vi skulle hen, og paa
enkelte steder gjorde vi store ophold. Det
var ganske ulidelig at sidde i vognene saa
lang tid. De franske jærnbanevogne er
ikke særligt behagelige og saarede som vi
allesammen vare, Ied vi alle mere eller
mindre af feber og tørst.

Paa alle større stationer, vi kom til,
stod vagten udkommanderet og
presenterede gevær. Masser af folk stode
rundt omkring og hyldede de saarede
soldater.

Rygterne om de første heldige
resultater af offensiven løb allerede landet
rundt, og vi bleve overalt udspurgte af
folk som steg op paa trinbrædterne til os.

I Lyon kom vort tog til at holde lige
ved siden af Paris-Marseillesexpressen. I
en elegant 1. klasses coupe sad nogle



damer og herrer, som kom til at holde
lige ud for vor coupé. Damerne samlede
sammen alt hvad de havde af chokolade,
godter, 1. klasses rødvin etc. og langede
ind ad vinduerne til os. Ellers stod der
paa enkelte stationer afdelinger af ”Les
Dames de France”, som gik rundt i toget
med sandwiches, the, boulion etc.

Endelig kom vi en morgen til den lille
by Romans, mellem Valence og Lyon. Vi
vare nu ikke saa mange i toget mere, idet
de fleste vare satte af efterhaanden. Paa
banegaarden gik en dame rundt med en
kurv med nogle flasker fin rom, og hun
skænkede os et lille glas rom, som smagte
glimrende.

Jeg kom op i en bil, som ventede
udenfor og blev kjørt afsted til et stort
hospital lidt i udkanten af byen. Man



klædte mig nu af, jeg kom i en balle
varmet vand og fik et velgjørende bad, og
derefter puttet i en deilig seng.

Mine følelser ved atter at ligge i en
seng mellem 2 hvide lagener, lader sig
ikke let beskrive.

Det var nu over 1 aar siden jeg sidste
gang havde ligget i en seng, og den følelse
at ligge blødt og godt bragte mig, som
ellers ikke er nogen aarsunge, fuld af feber
og med mindet om de udstaaede farer i
frisk erindring, næsten lige til nippet til at
tudskraale. Ikke tale om at sove, jeg havde
alt for travlt til at nyde den gode seng,
kigge omkring mig, og give referat til
forskjellige saarede, som var i samme stue.

Det var et drenge-collegium, som var
omdannet til militairt hospital, jeg laa paa.
Der var nonner til sygepleiersker og



forøvrigt betjening af unge præster og
munke. Her havde jeg det udmærket i de
2 1/2 maaned jeg laa. Mit saar blev pleiet
og helbredt, og jeg beholdt intet mén
deraf.

Af kammerater og andre fik jeg
efterhaanden besked om, hvad der var
sket ude ved fronten, og nærmere referat
af hvorledes det var gaaet vort regiment.

Som før omtalt mislykkedes det første
angreb, som udførtes af vor batallion. En
af grundene dertil maa søges i den
omstændighed at artilleripræparationen
paa de nye improviserede fjendtlige linier
var mangelfuld.

Da jeg tillige med min kammerat laa
derude omtrent klods op ad fjendens
tranché, saa vi pigtraadshegnet omkring
aldeles intakt. En mængde af vore folk laa



dræbte lige foran, bevis paa at de vare
blevne standsede i deres fremstormen
deraf. Man havde altsaa bombarderet
bagud og undladt netop der, hvor vi
skulle storme.

Det lykkedes Legionen nogle timer
senere at tage stillingen. Af de 5
omringede regimenter overgav 1 helt
regiment sig, og af resten blev der taget
ca. 4000 mand til fanger. De øvrige bleve
dræbte og saarede eller ”forsvandt”.

Hele Legionen, som før slaget talte ca.
6000 mand havde i dræbte og saarede
havt et tab paa ca. 3000 mand, og blev nu
afløst og sendt bagud for at
omreformeres. Det var jo en
anstrængende tørn, vi havde havt.

Legionen fik i armé befalingen senere
en citation for sin optræden i de dage.



Enkelte blev ogsaa dekorerede efter de
bestemmelser, som ere gjældende.
Forexempel havde vi i vor kompagni en
tyrk, som var nærsynet, forfjamsket og
egentlig en ret daarlig soldat, thi han
lavede alt forkjert.

Efter vort første angreb var denne
tyrk, som var bleven forsat til sygepasser,
kommen ind i en løbegrav. Han var sendt
ud for at samle saarede op, men syntes det
var sikrere at færdes ned i gravene. Men
han forvildede sig, og kom efterhaanden
ind i en løbegrav, som førte ind til
fjendens linier, uden at han var sig det
bevidst.

Pludselig saa vor tyrk sig ansigt til
ansigt med 22 tyske soldater. Rystende af
angst skyndte han sig at række hænderne
op til tegn paa sine fredelige hensigter og



sin underkastelse, men tyskerne gjorde
ham nu begribeligt at han tog helt feil af
situationen. Det var tvært om dem, der
ønskede at overgive sig, og de anmodede
ham som fransk soldat om at føre dem til
sin afdeling.

Tyrkens holdning forandredes med et
slag, han strammede sig vældigt op, trak
sin revolver som sygepasserne vare
udrustede med, og stillede sig i spidsen
for kolonnen som han triumferende førte
ind i vore linier og overgav til vagterne.

Han fik for sin tapperhed La Medaille
Militaire, hvilket efter bestemmelserne er
lønnen for at indbringe et saadant antal
fanger.

Jeg tænkte med sorg paa alle
kammerater jeg havde mistet. Det blev jo
til at de folk som man var sammen med



dag og nat, evig og altid, delte godt og
ondt med, kom man efterhaanden til at
holde af.

En svensker som var med fra Kaserne
de Tourelles i sin tid, var død allerede i
begyndelsen af aaret i skyttegravene ved
Frissil.

En dag jeg stod og talte med ham som
var avanceret til underofficer, havde jeg
lige trykket hans haand for at gaa til mit,
da jeg en halv snes skridt borte hørte et
brag. Jeg vendte mig om og saa Gøtlin
ligge paa sit ansigt. En granat var
exploderet lige bag ved ham, og havde
givet ham sin hele ladning. Han var død
øieblikkelig.

Eriksen var ogsaa falden nu, og nu
Johansen ogsaa, foruden alle de andre.

Det varede et helt aar inden jeg fik at



vide af den danske minister i Paris, at
Johansen var levende, men lammet for
livstid af en kugle, som havde
giennemboret nakkehvirvlen.

Senere fik jeg yderligere efterretning,
det var ikke saa slemt, han begyndte at
komme sig og da jeg var i Paris, var jeg
oppe og se ham paa den danske
ambulance i Paris. Han var i
fremadskridende bedring, og man
haabede lidt efter lidt at give ham en del
af hans bevægelighed igjen, om det
maaske aldrig blev fuldstændigt. Jeg blev
paa hospitalet i Romans til henimod jul,
fik saa 7 dages permission, som jeg
tilbragte i Paris.

Saa kom jeg paa Legionens depot i
Lyon, hvorfra jeg blev sendt ud til vor
Concentrationslejr ved Valbonne, ca. 20



kilometer derfra. Her blev jeg indlemmet
i et af øvelseskompagnierne, som stod
under befaling af den danske kaptain
Dederding, som jeg forresten havde
truffet før ude ved fronten.

Der traf jeg desforuden en mængde
andre danskere; Svanberg, Grøndahl,
Hansen, Olsen, Laursen, Harald Jensen
samt nogle nye tiltrædende; Rotmann,
Fenger, Cohn etc.

Dagene gik med indøvelse af de
nyengagerede tropper, samt optraining af
alle de gamle soldater, som efter at være
blevne helbredede for deres saar, blev
sendte tilbage til regimentet.

Vi danske slog os som sædvanligt
sammen og havde det rigtig rart sammen.
Den leir vi laa i bestod af store
træbarakker, den var ret omfangsrig, der



laa nemlig ogsaa colonialtropper, og paa
et øieblik var der vel concentreret en
20000 mand dernede.

Fra sit sygeleje skriver Godefroy Antoine Hoffmann
et postkort til sin halvsøster Aagot.



VII. Compeigne
I april-mai blev vi sendte ind til Lyon,
nyekviperede fra inderst til yderst, med de
klædelige khakiuniformer. Og vi bleve nu
med toget sendt ind til fronten igjen.

Vort regiment laa nu i en hel anden
kant af landet. Nemlig nede mellem
Soissons og Copeigne, lige paa det hjørne
af fronten, som var Paris nærmest.Foran
en lille by Lassigny, som var blevet besat
af tyskerne.

Tyskernes stillinger vare dels i byen,
omkring den og foran. Samt paa et bjerg,
som laa ved siden af; Mont Plemont.

Det var usædvanligt stærkt befæstet,
og vore trancheer, som laa i delvis
mosegrund nedenfor, var fuldstændig



prisgivne de tyske kanoner paa Plemont.
Vi laa kantonnerede bagved i de smaa

landsbyer Ellingcourt, Moury, Ressons
sur Matz etc. etc. Og vi afløste som
sædvanligt hver 6.dag.

Disse trancheer vare gamle, og havde
holdt siden krigens første dage, men man
havde i tranchetecknik gjordt store
fremskridt for at skaffe taalelige vilkaar
for besætningerne.

Alle løbegrave og trancheer havde nu i
bunden tremmeværker af træ. Man
traadte ikke paa jorden mere, men paa et
slags gulv overalt hvor man gik i
løbegravene. Man var i det hele taget
videre fremskredet med al slags materiale.

Pigtraadsværkerne var nu ikke som
ifjor smaa indhegninger, men strakte sig
foran alle linierne i det uendelige, i brede



indviklede systemer.
I selve trancheerne anlagde man

cementerede, tykke skjul for
mitrailleuserne.

I gamle dage havde vi kun smaa huler
at opholde os i, nu var der gravet store
underjordiske opholdsrum med trækøier,
som ombord paa et dampskib, og der
kunne i reglen være 40 mand i hvert rum.
Man opholdt sig ikke mere i den
allerførste linie, hvor kun nogle enkelte
skildvagter afløstes, men i
understøttelsesgravene bagud.

Besætningerne vare understøttede af
reservetropper, som laa i andre trancheer
lidt bagved os, beregnede paa ved
kontraattaquer at tjene til udfaldssteder
imod indtrængende fjender.

Vore trancheer løb igjennem en lille



aldeles udjævnet landsby; Plessis, som laa
omkring et gammelt slot; Chateau du
Plessis, som var bygget i rennaissancestil,
omgivet af en bred borggrav, som dog nu
var udtømt for vand.

Enkelte trancheer vare indrettede i
selve den udtørrede borggrav.

Man fortalte at ejeren af slottet, en
adelsmand, som ved krigens udbrud blev
indkaldt og som gjorde tjeneste som
kaptain for et batteri 75” kanoner, ved
tyskernes retraite efter slaget ved Marne,
med sin afdeling kom til den egn, hvor
hans slot laa, og hvor han havde efterladt
sin hustru og børn.

Tyskerne havde besat hans slot og
landsby, samt de skyttegrave vi nu holdt.

Den stakkels mand maatte selv
kommandere sine artillerister til at skyde



paa sit eget slot, og lægge det i ruiner, for
at drive tyskerne ud.

Der var ca. 2-300 meter imellem
linierne. Vor linie havde i virkeligheden
før løbet ca. 100 meter længere ude, men
man var der saa udsat evig og altid for
fjendens trancheild og skydning oppe fra
Plemont, saa man havde trukket linien
noget tilbage.

Ved en patruille senere ude imellem
linierne, var jeg en nat nede i de nedlagte
løbegrave, og kom ind i en gammel Canja,
hvor en abus var falden igjennem loftet
og exploderet. Alle de som var derinde
bleve dræbte og jeg saa en 7-8 skeletter
ligge rundt omkring. Det var uhyggeligt
og der stank modbydeligt derinde.

I denne egn genoptog jeg nu det vante
liv i trancheerne.



Vi bleve som sædvanligt livligt
beskudte af fjendens artilleri. Men vi selv
havde nu ogsaa en ordentlig hjælp bag os.

Ved en march bag linien engang kom
vi forbi en stor mark, og der laa kanon af
stor kaliber efter kanon, i lange rækker
over hele marken.

Men saa godt nedgravede og sindrigt
skjulte, saa en en fjendtlig flyver aldrig
havde tænkt sig at der laa et saa mægtigt
artilleri der.

I virkeligheden blev denne mark aldrig
beskudt. Medens en anden, som laa lidt
længere bagved, og hvor franskmændene
havde tilsyneladende nedgravede
artilleristillinger, men hvor der i
virkeligheden ikke var en kanon, blev ofte
og livligt bombarderet.

Rundt i skovene i omegnen var



enorme masser af artilleri forsamlet. Vi
fik jo senere leilighed til at se hvilke
virkninger de gjorde.

Udover de sædvanlige smaa
skærmydsler mellem patruiller og
artilleridueller, som udkæmpedes, skete
der intet paa dette afsnit af fronten.

I midten af juni afmarcherede hele
regimentet til en lille by, hvor vi bleve
indskibede i toget og førte nordpaa.

Vi ankom til Villes Bretonneux i
Somme, og det hed sig at nu skulle atter
en stor offensiv begynde, hvor vi
øiensynligt skulle med.

Vi leirede os i en lille by; Bayonviller,
ca. 20 kilometer fra fronten, og nu
begyndte forspillet til den store kamp,
som hed Sommeslaget.



VIII. Somme
Begge modstanderne havde i det forløbne
aar benyttet tiden til at ruste sig og forøge
sine enorme stridskræfter.

Englænderne, som laa lige paa venstre
side af os, samt franskmændene havde
forøget sit artillerimateriel til noget
ganske fantastiskt. Vi havde jo bag
linierne seet disse enorme kanoner paa
380-400, ja op til 500 mm, og som hver
lagde beslag paa et lokomotiv og 4-5
jærnbanelastevogne. Adskillige af disse
kanontog havde vi seet kjøre i forskjellige
retninger.

En ingeniørunderofficer jeg talte med,
fortalte at de franske ingeniørtropper ved
fremrykning af jærnbanelinierne, var



istand til at avancere en ny linie ca. 15
kilometer om dagen.

Hist og her havde vi passeret
vidtstrakte munitionsdepoter, hvor de
næsten mandshøie projektiler i tusindsvis
laa lagrede i blanke, pyntelige rækker.

Englænderne som vi vare lige ved
siden af, lod ogsaa til at raade over
kanoner, maaske mere end vi selv.

Det bombardement som nu begyndte
fra vor side, var noget saa rædsomt, saa
man maatte se det for at tro det muligt.

I 8 dage stod hele horisonten saa langt
vi kunne se, i ild. Vi kunne se ilden
successivt fra de franske og engelske
kæmpekanoner, som vare placerede i
afdelinger bag hinanden ”en echellons”,
og samtidigt omtrent explosionerne ovre i
fjendens linier.



Tyskerne svarede igjen, men vi kunne
mærke paa deres skydning, at de kunne
ikke være med i vognen.

Legionen skulle atter danne reserve for
et colonial armé korps. Vi gjorde os dog
ingen illusioner. Vi vidste, hvad det
betød.

Den 1. juli afmarcherede vi,
avancerede dog ikke helt ud til linien,
men leirede os i løbegravene.

Imidlertid havde colonialdivisionen
foran overskredet de fjendtlige linier.

Bombardementet havde saaledes vendt
op og ned paa deres trancheer, saa man
vanskeligt kunne avancere. Hvert øieblik
kom man til et uhyre hul i jorden, hvori
der godt kunne staa en 4 etages eiendom.
Flere steder saa man de saakaldte
mitrailleusereder, dækkede grave,



monteret med jernbeton og cementerede
sandsække, hvor hele afdelinger af
mitrailleuser holdt til.

Enkelte steder i disse reder var der
dog dumpet franske granater, som havde
sendt beton og cement ud til alverdens
sider, og for evigt udslukket krigslysten
hos deres besætninger.

Frygtelig lemlæstede og forbrændte lig
laa rundt omkring, og det sædvanlige syn
af efterladte effekter og materialer strøede
rundt omkring.

Den 4. juli afløste vi colonialerne
foran os, de havde omtrent ingen tab
havt. Tyskerne havde trukket sig tilbage
overalt, uden at gjøre modstand, og de
havde i flere kilometre marcheret med
geværet i skulderremmen.

Vi kom nu ind i et system af



skyttegrave, som nærmede sig det stykke
hvor tyskerne havde sat sig fast.

Man havde passeret Dompiene, som vi
i 1914 laa og beleirede. Denne lille by var
omtrent som blæst bort fra jordens
overflade. Kun nogle murbrokker og
mursten og kalkstøv hist og her forraadte,
hvor denne by engang laa.

Vi havde den store by; Pronne i
nordøst, kunne lige skimte den i det
fjerne, fra høiderne i Cappy, og stode
foran et par smaabyer; Belloy en Santerre
og Asherwiller.

Vi rykkede kun smaat frem, fjenden
gjorde os mange knuder med sine
evindelige bombardementer, og stode nu i
nogle gamle tyske skyttegrave foran
Belloy.

Landeveien fra Roy og Asherviller



førte op til byen fra høire. Og bagved
landeveien laa tyskernes, med 60
mitrailleuser befæstede pigtraadshegn.
Foran os havde vi en vældig stor roemark.

Vi havde ikke befæstet med pigtraad,
da det jo var meningen at vi skulle frem.
Der laa nogle gaarde og sønderskudte
huse i omegnen, som vi benyttede som
støttepunkter.

Den øvrige del af vor division,
Turrailleurne og Zouanerne, samt den
overveiende del af vort feltartilleri var
beskæftigede lidt længere sydpaa ved
Asherwiller.

Den 9. juli kom der ordre til Legionen
at vi skulle tage byen Belloy. Dette var
lettere sagt end gjort, vort faatallige
artilleri kunne med nød besvare fjendens
bombardement, og vi havde intet



overflødigt artilleri til at sønderskyde
fjendens pigtraad og forskansninger.

Aftenen i forveien havde tyskerne
forsøgt en overrumpling, men i det klare
maanelys saa man tyskerne da de sprang
over veien for at komme ind paa
roemarken.

Vor gevær- og mitrailleuseild mejede
dem ned som fluer efterhaanden som de
søgte at liste sig over. En del som det var
lykkedes at gjemme sig i roerne, bleve
skudte eller nødte til krybende at nærme
sig for at overgive sig.

Da nu ordren til angreb kom, skal
efter sigende vor oberst de Cott have
svaret at han ikke kunne angribe uden
artilleripræparation, og at han i hverfald
udbad sig en skriftlig ordre hertil.

Generalen svarede han at ”Legionen



behøver ingen artilleripræparation”, og vi
skulle altsaa til det.

Med vore 75’er kanoner havde man
skudt brecher i pigtraadsindhegningerne
og man avancerede nu i kolonner med 1
mand i fronten, med ca. 20 meters
afstand. Vi maatte dog hurtigt smide os
ned i roemarken, da vi nu bleve beskudte
af alle fjendens mitralleuser.

Det var 1. og 3. batallion, som angreb.
2. batallion var dels reserve og dels

beskjæftiget paa en anden kant. Man laa i
en fortvivlet stilling, kuglerne sloge ned
overalt, og hvert øieblik hørte skrig fra
vore saarede.

Man kunne hverken komme frem eller
tilbage, og forstærkning havde vi ingen af.
Vi vare byens huse ganske nær, men
kunne alligevel ikke komme videre. Den



ene hviskede til den anden at dette her
kom man aldrig ud over. Man havde ikke
engang sit tornyster at bruge som
dækning, det havde vi afgivet til vognene
allerede ved Bayonviller.

Det fjendtlige artilleri bombarderede
bagud for os, for at forhindre tilførsler,
og vore faa 75’ere knaldede troligt løs paa
pigtraaden.

Da hører vi pludselig bagved os
hornsignaler. Det er trommer og
trompeter, som spiller op til den berømte
”La Charge” march, som bruges til at give
ordre til bajonetangreb.

Det ene hoved efter det andet viser sig
over roerne.

Hvad er dette, er det forstærkninger
som kommer? Alle begyndte at løfte
hovederne og kigge bagud, fjendens ild er



sagtnet noget, og man hører nu den
æggende musik nærmere og nærmere,
hvortil den franske soldat har sat ordene:
”Il y a la goutte á boire la haut, il y a la
goutte á boire”.

Og pludselig, inden nogen vidste
hvorfra kommandoen kom blev hele
roemarken levende. Alle reiste sig op,
greb sit gevær og styrtede sig fremad i
fuld fart, lige løs paa brecherne i
pigtraaden.

Det hele gik i en haandevending, hele
regimentet brød ud i et ”Vive La Legion,
vive La France”. Man sprang som
kakkkelakker over alle forhindringer, og
over landeveien, forbi de tyske stillinger.
Byen blev taget i en snup, og man
standsede ikke før paa den anden side af
byen, lidt udenfor, hvor man hurtigt



forskansede sig.
Byen var taget.
Da fjenden havde hørt hornsignalet,

antog han at det var franske
forstærkninger, som attaquerede, og
anslog ikke sin position stærk nok. Han
opgav det hele og stak af, efterladende
900 fanger og 55 mitrailleuser, foruden en
mængde døde og saarede.

Oberstleutnanten og hans stab, som
kommanderede garnisonen blev ogsaa
fanget, og ført hen til vor oberst de Cott.
Den tyske oberst spurgte vor om hvilke
regimenter, han havde havt den ære at
kjæmpe imod. de Cott svarede, det var 2
batallioner af Fremmedlegionen.
Forbauset svarede tyskeren at han ikke
troede der existerede mere af
Fremmedlegionen i Frankrig. ”Da har De



sandelig havt haandgribelige beviser paa
det modsatte” mente vor oberst.

Tyskeren gjorde ham nu en
compliment for det brilliant gjennemførte
angreb.

Men det grinagtigste var episoden med
musikken, som spillede stormmarchen i
det afgjørende øieblik.

Det viste sig at det var vor egen klike,
bestaaende af 4 trommer og 8 trompeter,
som anførtes af en korporal, og han havde
befalet stormmarchen paa eget ansvar, der
var ikke spor af forstærlrning bagved.

Han blev dekoreret med Medaille
Militaire paa selve slagmarken.

I selve byen, Belloy fortsattes kampen
endnu nogle timer. En del tyskere havde
forskanset sig i kjældrene og i husene, og
sendte os granater og geværkugler. Men vi



sprængte nu husene med de gjenstridige i
luften, og de andre kom til fornuft og
overgav sig.

Nogle dage efter blev regimentet afløst
og gik bagud til en kort hvil.



Godefroy Antoine Hoffmann
deltog i fronttjeneste ved
Somme-floden fra november
1914. I 1915 var hans enhed
indsat ved Belfort, og i 1916
deltog han i det store Somme-
slag, hvor han blev såret flere
gange. For sin indsats blev han



dekoreret med
Erindringsmedaljen i bronze.



IX. Kasseret
Det havde været en drøi omgang. Vi
havde i et par dages felttog, samt ved
stormen paa Belloy, ca.1300 mand saarede
og døde.

Vi kunne nu knapt stille 9 kompagnier
paa benene ialt. Og det var ovenikjøbet
smaa kompagnier. En mængde af mine
kammerater var faldne og af danskerne
Rothmarm, Eliasen, Jacobsen, Fritz
Jørgensen, Larsen. Desuden var en del
saarede.

Jeg selv var allerede paa et tidligt
tidspunkt i offensiven blevet ramt af en
granatstump, som havde giennemboret
min kind. Det var dog atter dennegang
ganske ubetydeligt og for intet at regne.



Jeg blev evaqueret op til Calais, hvor
jeg laa en 8-9 dage. Saa syntes jeg det var
allright, og anmodede om at blive sendt
til fronten igjen.

Jeg brugte mine 7 dages permission i
Paris, og naaede saa mit regiment i en lille
by i omegnen af Compeigne, omkring den
20. juli 1916.

Det havde som sagt lidt meget, men
der kom nu ret ofte
forstærkningsdetachementer fra
Valbonne, og i løbet af en 3 ugers tid var
vi atter klar, og drog saa atter til fronten
og besatte vor gamle sekteur ved
Lassigny.

Det gamle trancheliv begyndte atter, vi
nød dog imidlertid den deilige sommer.
Vi laa ogsaa i en egn som var rig paa
storartede udsigter, deilige skove etc.



Vi arbeidede ivrig paa befæstningen af
vore stillinger. Der blev gravet dybe
tunneler for bombardementstilfælde, men
naar der alligevel var større
bombardementer bleve vi ikke
destomindre atter kommanderede ud i fri
luft i trancheerne, saa længe det stod paa.

Vi kunne mærke, at ovre hos tyskerne
vare man ogsaa ivrige i befæstning. Vi saa
ret ofte arbeidsstyrker paa Mont Plemont
og ellers rundt omkring. Og de bleve
selvfølgelig strax skiver for rasende
skydning fra vore sider.

Vort divisionsartilleri var nu ellers
utaalelige til at provocere straffeskydning
og bombardement for tyskerne. Den
mindste bagatel fik strax vore 75’ere til at
gjø som hunde. Og tyskerne vare da
nødte til at svare igjen.



Og den det gik ud over, var ikke de
herrer artillerister, som sade roligt og
ugenerede i deres skjulte og dækkede
stillinger inde i skovene, eller flere
kilometer inde i landet - men vi stakkels
legionairer, som laa lige op ad Mont
Plemont, der beherskede alle vore
trancheer.

Man gjorde iøvrigt den sommer alt
muligt paa begge sider, for gjensidigt at
genere hinanden saa meget som muligt.

Dagligt sendte vore tranchekanoner
lufttorpedoer derover, og tyskerne
svarede med rasende bombardementer.

En dag, hvor deres kanoner havde
tordnet lige fra morgenstunden af, og
havde forhindret os i at komme ned til
kjøkkenerne efter fødemidler, var jeg
tilligemed nogle andre, om eftermiddagen



under en lille pause i skydningen, naaet at
komme derned, og stod nu og skulle
tiltræde tilbageturen, da de igjen
begyndte, og dennegang ganske voldsomt.

De fleste granater faldt netop omkring
slottet du Plessis, hvor kjøkkenerne vare
installerede, og de faldt ned i et lille
nedgravet hus, som anvendtes til
oplagsrum for patroner, raketter,
haandgranater m.m.

Der gik ild i huset og det brændte helt
op, idet al ammunition, som laa der,
futtede af og exploderede.

En sværm af rakketter og blaalys steg
op, flere kasser patroner raslede som
mange mitralleuser paa en gang.

Der var ikke tale om at vende tilbage
strax. Vi maatte vente til om aftenen,
hvor vi saa sprang over terrainet ud til



vore poster.
Løbegravene vare enkelte steder

sønderskudte og opfyldte af forgiftet gas.
Men om natten anvendtes besprøjtninger
af kaliopløsninger, som fik gassen til at
forsvinde efterhaanden.

Næste morgen tidligt hævnede vore
artillerister sig, og skød en hel samling
opholdsrum og lagerrum i brand ovre hos
tyskerne, og vi stode paa brystværnet og
saa ildebranden derovre.

Ofte foretog vi om natten streiftog
eller ”coup de main” over i fjendens
linier, dels for at undersøge deres
stillinger, dels for at lykkes at tage en eller
flere fanger, som kunne give os
oplysninger om garnisonernes
sammensætning.

Jeg var med paa et saadant streiftogt.



Hele den tyske linie paa en længere
strækning blev i flere timer beskudt af
artilleriet, som derpaa taug stille. Nogle
minutter efter gik der 3 blaa raketter op
paa et helt andet sted, hvor der intet var
beskudt, og i en 2-3 minutter fyrede nu
vore 75’ere hurtigild paa pigtraaden lige
overfor os.

Derpaa sprang vi op.
Vi talte ca. 60 mand, og løb over

terrainet og ind i de tyske linier. Der var
ikke en sjæl at se nogetsteds, og vi
konstaterede at fjenden allerede for flere
dage siden havde evaqueret hele sin første
linie, og trukket sig tilbage til sin 2.

Nogen fange fik vi ikke med. Vel laa
der adskillige lig rundt i løbegravene og i
Canjaerne, som virkning af vort
bombardement. Men ingen skildvagter



var at opdage.
For at bevise at vi havde været

derovre, medtoge vi en soldaterkappe.
En anden patruille, som i lignende

antal skulle foretage et ”coup de main”,
blev modtaget af livlig mitrailleuseild i
det klare maaneskin, som var den nat, og
maatte vende om med uforrettet sag.

Men som andre nætter igjen lykkedes
det at opbringe saa 1, saa et par, engang
endog 14 mand. Og vi fik saaledes de
oplysninger, vi ønskede.

Tyskerne gjorde ikke den slags
gengjæld. De viste at det var Legionen,
som laa overfor dem, og at de ikke kunne
vente at slippe godt afsted med den slags
overfor saadanne gamle prøvede tropper.

I september maaned forsøgte tyskerne
den 10. og 12. at attacquere os. Efter et



forudgaaende voldsomt bombardement,
saa vi dem debouchere nord for Lassigny.
Men en velrettet gevær- og mitrailleuseild
meiede dem ned, efterhaanden som de
kravlede op af deres løbegrave. Og den
anden gang kom de ikke engang til syne.

Vi havde patruiller liggende
umiddelbart inde ved fjendens
pigtraadsværk, og de signaliserede, ved
hjælp af smaa elektriske lygter, hvor
fjenden samlede sig for at bryde frem.
Dette kunne de høre af fodtrinene fra
tyskerne, der passerede i løbegravene, der
ligesom hos os vare beklædte i bunden
med trætremmer.

Vort artilleri aabnede nu hurtigild paa
det paagjældende sted, mellem Lassigny
og bjerget Plemont. Der har været
adskillige fuldtræffere, thi vore patruiller



har konstateret voldsom jamren af
saarede og lemlæstede derovre fra.

Hele resten af sommeren og efteraaret
var der nu idelige trakasserier af den
anden verden.

Vi vare ikke mere 6 dage i trancheerne,
men 12, og naar vi saa bleve afløste, var vi
saa udmattede af den idelige vaagen og
stadige arbeide paa udbedring om natten
af alt om blev ødelagt om dagen, saa
øvelserne og trainingen under
hvileperioderne bleve indskrænkede til
det mindst mulige.

Under et saadant hvil, blev vi
kompagnivis sendte ind til en lille
landsby; Richebourg, ca. 3 kilometer
bagud. Der laa et lille slot med stor deilig
park, og der havde man i en stor
flyvergarage lavet et teater, hvor en troup



af berømte kunstnere fra L’Opera, Teatre
Francais og andre steder optraadte for
soldaterne.

Garagen var smukt pyntet med flag,
regimentsmusikken spillede, talrige
officerer vare tilstede med generalen for
sekteuren, og som modtoges med
”Marseillaisen” ved sin indtræden.

Men det stærkeste indtryk gjorde alle
de mange menige soldater.

Forestillingen aabnedes med en
prolog, fremsagt af en berømt
skuespillerinde, og ordene vare saa direkte
henvendte til soldaterne, og der taltes om
ens fader og moder derhjemme og andre
smukke ting.

Tilsidst saa man de store, stærke mænd
sidde og tude over det hele.

Stemningen steg dog, og forestillingen



endte med ”Marseillaisen” igjen, sunget af
en sangerinde, og omkvædene gjentaget af
alle soldaterne.

Det lød flot og under de aktuelle
begivenheder virkede det elektriserende
og uforglemmeligt.

Om natten travede vi atter hjem til
vore kantonnementer.

Da vi kom op i trancheerne, fandt vi
dem endnu mere tilredte end før.
Tyskernes store 250 mm torpedoer
gravede nogle frygtelige huller i jorden.
De gjennembrød som ingenting 4-5 meter
tykke jordlag, og lavede huller paa 8-10
meters længde.

Evigt og altid var der bombardement,
og det var farligt at opholde sig om dagen
i yderste linie. Vagtmesteren, den officer,
som staar for brev- og postvæsen, var en



dag ankommen til trancheen med post.
Og medens han staar og taler med en
soldat, kommer der en abus flyvende, som
bortførte hans hoved. Det var ligesaa
nydeligt afskaaret ved halsen som af en
kniv.

Det var en flink og rar schweitzer.
Han var den høieste mand i regimentet, 1
hoved høiere end alle andre, og det blev
ogsaa hans ulykke.

Trancheerne vare saa ødelagte, at der
ikke mere var tale om at lave specielle
vagtposter. Vi havde derfor lagt vor mest
fremskudte post ude imellem linierne, i de
nedlagte og forladte gamle skyttegrave.

En nat jeg var derude, og blev afløst
kl. 5 om morgenen, efter 5 timers ophold
i regnveir og kulde, gik vi i mørket
indover mod vore trancheer.



Paa vejen skulle vi passere et stykke at
en nedlagt løbegrav, som var ca. 3 meter
dyb, og vi havde derfor lagt et gammelt
tremmeværk over, af dem som brugtes til
at lægge i bunden af skyttegravene. Vi
vare lige i færd med at gaa over denne
improviserede bro, da der i det samme
blev opsendt en lysraket, og vi gjorde alle
samme bevægelse for at bøie os ned, for
ikke at blive seet.

Da brast den elendige raadne bro
under vægten af de 3-4 mand, som var
derpaa.

Jeg stod der midt blandt de andre, og
vi faldt i en pærevælling ned i den fugtige
dybe grav 3 meter under os.

Vi faldt i en klump sammen, og jeg fik
et par mand paa min ryg, og faldt saa
uheldigt, at mit venstre ben kom under



mig, og bogstaveligt dreiedes indefter.
Det gjorde voldsomt ondt, og jeg kunne
ikke støtte.

Kammeraterne, som ikke vare komne
til skade, hjalp mig op og hjem til vor
tranché. Det var dog et guds under at der
ikke var skeet større skader.

Vi havde allesammen gevær med
paasat bajonet, samt tasker med
haandgranater hos os, saa hvor let kunne
ikke en granat være sprunget i faldet, eller
en bajonet forvildet sig og gjort store
ulykker.

Strax næste morgen skulle der sendes
et detachement ind til en lille by ved navn
Ressons, lige bagved trancheerne, for at
overtage nogle mitrailleusegeværer, hvori
jeg var bleven oplært, tilligemed andre.
Jeg kunne dog vanskeligt marchere, og



hængte bagefter.
Vi kom ud til en manøvre, hvor vi

skulle instueres med de nye geværer, og
der kunne jeg ikke mere.

Mit daarlige been gjorde et feiltrin og
der laa jeg og kunne ikke reise mig.

Jeg blev nu hjulpen til ambulancen,
der konstateredes en ektorse med
forskjellige complicationer, samt
vædskeudtrædning.

Jeg blev bragt paa fronthospitalet der i
nærheden, fik benet lagt i gibs og
bandage, og laa nu atter roligt til sengs.
Jeg havde paa følelsen at jeg aldrig kom
til fronten mere, og det viste sig ogsaa at
være rigtigt.

Det var i oktober, at jeg faldt og jeg
blev nu sendt fra det ene hospital til det
andet, indtil jeg i august 1917 endelig blev



indstillet til kassationskommissionen og
kasseret med pension, Fr. 100 om aaret.

Dermed var min rolle i den store
europæiske krig færdig.

Legionen deltog senere i den store
fremrykning i foraaret 1917, og senere ved
angrebet af høide 344 ved Verdun, og
indlagde sig atter uvisnelig hæder.

Vor fane blev dekoreret med Medaille
Militaire og vi selv alle tildelte ”La
Fornagere”, eller Tapperbedssnoren i
denne medailles coulører.

Nogle maaneder senere blev vort
regiment atter dekoreret med
Æreslegionen, og vi selv med den
tilsvarende snor, og efter den tid er jeg
uden kontrol med hvad Legionen har
foretaget sig.

I hele sommeren 1917 opholdt jeg mig



i Lyon, hvor jeg laa paa det store hospital,
hvor reformkommissionen sad.

Jeg havde der rig leilighed til at se,
hvordan det store franske publicum tog
denne frygtelige krig.

Hele Frankrigs ungdom var jo bleven
mobiliseret, og stod nu ved fronten.

Tidligere kasserede maatte gjennemgaa
nye sessioner og bleve nu kaldte under
fanerne.

Alt hvad der kunne skrabes sammen af
menneskemasser var stillet under kontrol.

De franske damer, som havde dannet
en forening med betydelige kapitaler til
raadighed, meldte sig i mangfoldige
tusinde frivilligt som sygepleiersker.

Selv børnene i skolerne optog arbeidet
ved kultiveringen af markerne, hvor man
nu manglede arbeidskraft.



Enhver smedie, enhver fabrik eller
værksted blev omdannet til
munitionsfabrik. Overalt lavedes
krigsmateriale af enhver art.

Jeg var i Lyon, ude paa det terrrain,
hvor i 1914 den store udstilling var
anlagt, og som blev afbrudt ved krigens
udbrud.

Den enormt store udstillingshall var
omdannet til fabrik og værksted for
ammunition, og ca. 15000 arbeidere,
mænd og kvinder, arbeidede dag og nat
uafbrudt. Lyon, som er Frankrigs
næststørste by, var under krigen voxet
ganske anseeligt. I omegnen og i selve
byen er talrige depoter for tropper, og
den masse mennesker, som passerer byen
paa vei til Marseilles og omvendt, og som
er af alverdens forskjellige nationaliteter,



undlader ikke at sætte sit præg.
Gaderne frembyder et meget livligt

indtryk, med de tusinder af soldater;
franske, engelske, amerikanske,
belgiske,serbiske etc.etc. som saas overalt.
Og kinesiske kulier, kabyler, japanere
arbeider overalt i de store fabrikker.

Jeg oplevede en pudsig episode, da jeg
i sommeren 1917 opholdt mig paa et af
hospitalerne der.

Man havde som regel fri at spadsere i
byen hver dag. Og da jeg en gang kom
ind i en beværtning for at drikke et glas,
lagde jeg mærke til en neger, som var i
uniform og humpede rundt paa krykker
og serverede for gæsterne.

Jeg syntes jeg skulle kjende negeren, og
pludselig gik det op for mig hvem det var.

Jeg sagde Bullard til ham. Han vendte



sig om,og næppe havde han betragtet mig,
før han smed krykkerne henad gulvet og
raabte ”Mess. Hupmann, c’est vous?” og
faldt mig om halsen i overstrømmende
glæde.

Det var min gamle krigskammerat
Bullard fra 1914, og som jeg var sammen
med i begyndelsen af krigen.

Han som kjendte lidt til mekanik, var
bleven forflyttet over i en flyvereskadrille,
og var bleven saaret foran Verdun, havde
nu 1 maaneds permission til at rekreere
sig i, og for ikke at gaa og spadsere paa
gaden hele tiden, havde han taget plads
som kelner i den tid.

Jeg saa lidt spørgende paa ham, og
spurgte pegende paa hans krykker, som
han havde ladet ligge paa gulvet,
hvorledes det forholdt sig med dem. Med



et svedent grin oplyste han mig nu om at
dem havde han nærmest for geschæftens
skyld, og for at hjælpe lidt paa
drikkepengene! Det var nu imidlertid
morsomt at træffe ham, og vi
gjenopfriskede gamle erindringer.

Alle de mange saarede, som færdedes
ude, satte ogsaa et alvorligt præg overalt i
Frankrigs byer. Overalt saa man dem
humpe omkring paa deres stokke og
krykker.

Jeg selv slæbte mig jo dengang ogsaa
frem ved hjælp af en stok.

Man saa sygepleiersker, som ledsagede
enkelte, kjørte dem i rullevogne eller i
automobiler.

Det som var sørgeligt, var at se de
blinde.

I flokke paa en 20-30 mand gik de



midt i gaderne, arm i arm, og førte af et
par sygepassere.

Der blev iøvrigt af offentligheden
gjort alt muligt for at mildne deres kaar,
ved oprettelse af skoler, hvor de lærte
forskjellig haandgjerning.

Jeg nærmer mig nu efterhaanden min
beretnings slutning.

De frygtelige begivenheder jeg var
kommen midt op i. Alt det grusomme jeg
havde seet, og den skaanselløse maade,
hvorpaa denne krig førtes, havde
forlængst vakt min afsky for den maade,
at afgjøre internationale forviklinger paa.
Og jeg synes at den før saa priste,
moderne ”kultur” fremtræder i en
eiendommelig belysning, sammenlignet
med opfattelserne under fortidens mere



humane og ridderlige love under krigstid.
Love som vel at mærke overholdtes
dengang.

Men øiensynligt har krig intet med
humanitet at gjøre, men hvor bliver saa
kulturen af? Den burde jo ikke have noget
at gjøre med alle de moderne opfindelser
til at udrydde menneskeliv med, som den
intelligente menneskehed havde gjort.

Og den tyske paastand om at ”jo
grusommere en krig føres, jo mere
menneskelig og human er den, thi den vil
da ende hurtigere”, forekommer mig at
have faaet alvorlige grundskud.

Jeg var gaaet med i krigen opfyldt af
beundring og sympathi for Frankrig og
den noble maade, de opfyldte indgaaede
forpligtelser paa. Og selv nu, hvor
Frankrig ser sig forraadt og forladt af den



forbundsfælle, det kastede sig i brechen
for, tvivler jeg ikke om, at det vi holde ud
til enden, og sejrrigt afvise yderligere
forsøg paa at undertrykke og ydmyge det.

Regimentet jeg havde tilhørt under
hele krigen, og som bestod af mænd, som
uden at have spor af forpligtelse dertil,
frivilligt gik i døden for Frankrigs sag og
for retfærdighed, har under krigen indlagt
sig uvisnelige laurbær. Og alle de
kammerater, bl.a. ogsaa alle de danske,
som hviler dernede i Frankrigs jord,
fjærnt fra fædrelandet, ville om ikke før,
saa paa den dag det raab lyder udover
verden ”Debout le Morts”, høste lønnen
for sine opofrelser.

Forgæves skal ikke vort gamle
krigsraab i gamle dage have lydt; ”Vive la
Legion, vive la France”.



Godefroy Antoine Hoffmann og hans kompagni
fotograferet på slagmarken i 1914.



X. Troppernes indtog i
Paris d. 14. juli 1919

Dette brev bliver atter fuldt af
krigshistorier, men De bedes undskylde
en gammel soldat. Saadan noget kan man
ikke gaa let henover, men maa grundigt
eftergaas.

Altsaa som De ved, fejredes sejren den
14. juli, Frankrigs nationaldag. Og
samtidig holdt tropperne deres indtog i
Paris, gennem triumfbuen.

Dette verdenshistoriske monument er
pragtfuldt og kolossalt, bygget af
Napoleon, og benyttedes, naar de sejrrige
franske tropper kom hjem fra krigen.

Men en gammellov siger, at ingen



slagne franskmænd maa drage igennem.
Efter krigen 1870, da Frankrig blev

slaaet, blev der spændt jernkæder for,
men nu, da vi atter er sejrrige, blev disse
slaaet fra, natten til igaar.

I midten af buen var rejst et
monument for de faldne. Natten til igaar
bevogtedes dette af soldater under
vaaben, samt af enker og mødre til faldne
soldater.

Og hele natten drog det halve Paris
forbi monumentet.

Man havde kun lov at medbringe en
lille blomst pro persona, da man ellers
ville have samlet enorme masser sammen.

Men den lille blomst var hen paa
morgenstunden vokset til en høj af 2. sals
højde, saa der menes at være passeret 3-4
millioner mennesker forbi.



Kl. 8 1/2 om morgenen skulle
soldaterne komme og drage igjennem alle
de store boulevarder i Paris. Allerede om
aftenen begyndte folk at indtage deres
pladser langs fortaugene paa routen. De
havde stole, tæpper og mad med. Enkelte
steder laa man paa en udspredt avis.

Jeg stod op kl. 4, og fik mig en fin
plads paa boulevard Bonnes Nouvelles,
men allerede en halv time efter, ved 5
tiden, var der fuldt overalt, og folk stod
masede sammen i mange timer i træk.

Vejret var vidunderligt og over al
forventning, lidt kjøligt paa
morgenstunden, og man saa rundt om
disse forvaagede øjne og blege kinder hos
unge damer og herrer, som sad og
støttede sig opad hinanden.

Kl. 8 1/2 præcis hørtes kanontorden i



det fjerne, som tegn paa at nu begyndte
det. Men først kl. 10 kom toget til det
sted, hvor jeg stod.

Da det drejede ind paa boulevarden,
blev der saadant et spektakkel af folk, som
raabte, saa der var ingen ørenlyd.

Alle vinduer var proppende fulde af
folk. Disse vinduer var lejede ud til
fabelagtige summer.

En fotograf, som skulle optage levende
billeder, maatte betale 5000 frs. for et
vindue i de timer.

Jeg stod gratis i 8 timer, uden at sidde
ned, og til sidst følte jeg ikke at jeg havde
fødder mere.

Saa kom toget. Det var saa pragtfuldt,
at min fattige pen ikke formaar at give
Dem blot et nogenlunde korrekt billede
deraf.



Først kom nogle 100 ryttere af
republicanergarden, med de skinnende
hjælme med hestehaler nedad ryggen, og
ildrøde fjer i hjælmen. De saa saa fine ud,
at de slet ikke lignede soldater, der kom
hjem fra krigen. De blæste fanfarer i det
uendelige.

Saa blev der et lille ophold, hvorefter
Marskalk Foch og Joffre kom ridende side
om side, hver med staven i haanden, og i
almindelig uniform.

Folk skreg sig hæse af jubel, men de to
gubber ikke saa meget som blinkede med
øjnene. Som støtter sad de og modtog
ovationerne.

Derefter kom generalstaben med en
del generaler, bl.a. general Pau, ham med
den ene arm.

Saa kom der amerikanske, belgiske,



engelske og mange andre nationers
afdelinger. Alle med musik og flag. Saa
blev der atter et ophold, og saa hørte man
franskmændene komme. I spidsen gik der
et mønsterorkester med 50 trommer og
50 tropeter, foruden selve musikken paa
200 mand.

Den franske militærmusik er noget saa
aldeles enestaaende, saa det løber een
koldt nedad ryggen ved at høre den. Der
er saadan en applaus i den, saa selv
umusikalske mennesker maa beundre den.

Derefter kom marskalk Petain, som
anførte den franske armé.

Det var jo ikke uden smaa
representationer for hvert fransk armé
korps. Det ville jo ellers have taget flere
uger for dem at drage forbi. Men alle
fanerne var med, og man saa alle disse



gamle og nye, forrevne faner. Nogle vare
saa forrevne, saa de var omspændte med
guldbaand, for at kunne hænge sammen.

Jeg fandt jo ogsaa mit eget regiments
detachement; 6 mand med vores fane,
hvorpaa er hæftet 1 Æreslegion, 1
Militærmedaille, 11 Krigskors, samt 4
Fouragerer.

Jeg saa ogsaa min gamle general
Gouraud, af hvem jeg engang da jeg stod
vagt foran en landsby, fik en pakke
cigaretter, for at vise hans chauffeur vejen
til vort batallionskontor. Han har ogsaa
kun en arm, den højre hænger død ned
langs siden, og hans venstre ben er stift.
Men han sad strunk paa sin hest og hilste
alvorligt med venstre haand. De kan tro
han tog kegler.

Alle de andre berømte generaler var



der ogsaa; Maugin, Fayod, Degoutte etc.
etc.,og saa en 140 kompagnier af franske
soldater, efterfulgt af artilleri, cavalleri,
tanks, søfolk osv.

Ja det var vidunderligt.
Folk var vilde af begejstring, navnlig

kvinderne.
Nogle hylede saadan, at de ikke kunne

mere for hæshed. Jeg selv er jo som De
ved, en rolig og behersket person, saa jeg
lod mig kun en gang forlede til at raabe
med. Det var da Legionens fane
passerede.

Først kl. 12 var de draget forbi mit
sted, men da var jeg ogsaa saa træt, at
mine ben, navnlig mit venstre, var lige
ved at knække over. Jeg gik saa hjem til
frokost, og bagefter fik jeg mig en skraber
paa et par timer.



Om aftenen var jeg inviteret ud til en
af vore franske direktører; Oppenheim,
og sammen med ham, hans kone og datter
gik vi nu op til Montmartre, for derfra at
se det illuminerede Paris og
festfyrværkeriet.

Hele Paris var jo glimrende oplyst.
Enkelte steder var det noget saa aldeles
overvældende.

I Rue de Paradis havde direktionen
paa ”Continental” givet 5000 Frs. til
udsmykning, og vi havde hele facaden
oplyst af elektriske couleurte lamper.

Oppe fra højderne paa Montmartre
saa vi nu fyrværkeriet, som begyndte kl.
10 1/4. Hvis De har set fyrværkeriet i
Tivoli, vil De kunne gøre Dem svagt
begreb om fyrværkeriet, i sammenligning
med dette, som var 100 steder paa een



gang, og hvert sted meget større, og saa
varede det over en time.

Bagefter var vi nede i byen, rundt paa
boulevarderne.

Jeg var oppe i karussel med damerne,
og jeg var ude og danse og gud ved alle
de galskaber vi fandt paa.

Caféerne vare naturligvis propfulde.
Man stod op med en champagneflaske i
den ene haand, og glas i den anden.

Men det allermærkeligste var dog at
jeg i disse dage ikke har set een eneste
fuld mand. Det lyder utroligt, men det er
sandt.

For at fuldende mit referat, skal jeg
kun tilføje, at kl. 5 1/4 kom jeg hjem, og
kl. 8 1/2 stillede jeg paa kontoret. Men
først kl. 10-11 kom størsteparten
drivende.



De slipper for at læse flere af disse
beretninger, som taber noget i charme,
naar man ikke selv har været med.

Oprigtig talt er jeg ogsaa ked af al
denne festen i saa lang tid. Der gaar for
megen tid til spilde.

Men nu er det som sagt slut, og nogen
ny krig faar vi forhaabentlig ikke saa snart
igen!

Naa, et stort stykke verdenshistorie er
skrevet i disse aar, og jeg har været med
til at sætte pressen igang, som har trykket
værket, og det er jeg glad ved.

Da jeg var soldat drømte man jo altid
om den dag, da man selv skulle drage
gennem triumfbuen, men man er mere
praktisk i Frankrig, det ville være ugørligt
at lade 6 millioner franske soldater, som
har været med, drage gennem.



Mit stakkels regiment har lidt meget i
disse aar, men det værste led det i dette
foraar. Det var til den 1. maj, da man
ventede majdemonstrationen,
kommanderet her til Paris, for at holde
orden under optogene.

Men da det kom hertil, vendte
soldaterne kolberne i vejret, og nægtede.
De mente de var engagerede til at skyde
paa tyskerne, og ikke paa franskmænd. Og
til straf blev regimentet sendt til
Marokko.

Det skulle have indtaget en
hædersplads i toget igaar, men de nægtede
selv at indtage den, da de mente ikke at
fortjene den paa grund af den historie.

En legionær maa altid resignere, de
folk er ikke som andre.

Ulykkelige er og bliver de altid. I de



aar jeg var blandt dem, følte jeg mig som
en af dem, og jeg kan ogsaa resignere.



”Troppernes indtog i Paris” fra den 14.
juli 1919 fortæller, hvordan de samlede
tropper minus Fremmedlegionen
marcherer gennem Triumfbuen.
Fremmedlegionen nægtede at deltage i
indtoget, fordi den havde nægtet at adlyde
en ordre om at skyde på strejkende



franskmænd under en strejke og som
straf var blevet sendt til Marokko.



Epilog
Af Bent Blüdnikow, journalist og
historiker

Det lader til, at Godefroy Antoine
Hoffmann efter bedste evne forsøgte at
ryste Danmark af sig, da han i 1914
meldte sig til fransk krigstjeneste. Han
kunne stort set ikke et ord fransk, da han
meldte sig til den franske hær.

Sproget i erindringen og visse udsagn
tyder på, at Godefroy Antoine Hoffmann
havde en god almen dannelse. Hans sprog
er fint, og da han i en landsby Buss, der
var lagt i ruiner af krigen, rodede i de
ødelagte genstande i en kirke, bemærkede
han, at der under nogle ødelagte



lysestager var tre bølgelinjer, som han
genkendte som den kongelige danske
porcelænsfabrik varemærke, hvilket jo
tydede på en vis dannelse.

Hvorfor valgte han krigen?

Hvad drev Godefroy Antoine Hoffmann
til at deltage i krigen? Der er såmænd ikke
så meget andet, han kunne gøre, da han
først var blevet rekrutteret som soldat i
Fremmedlegionen. Men det skinner
tydeligt igennem, at han gerne ville slås
for den franske nation og var besjælet af
et ønske om at være en modig soldat.
Som han selv skrev: ”Jeg var gaaet med i
krigen opfyldt af beundring og sympathi
for Frankrig og den noble maade, de
opfyldte indgaaende forpligtelser paa.”



Samtidig var der en stolthed over at
tilhøre en gruppe mænd, der kæmpede
ridderligt mod fjenden: ”Regimentet jeg
havde tilhørt under hele krigen, og som
bestod af mænd, som uden at have spor af
forpligtelse dertil, frivilligt gik i døden for
Frankrigs sag og for retfærdighed, har
under krigen indlagt sig uvisnelige
laurbær (…) Forgæves skal ikke vort
gamle krigsraab i gamle dage have lydt;
”Vive la Legion, vive la France.”

Hoffmann var ikke bitter på sin
skæbne. Han blev såret et par gange og
hans kammerater døde i stort tal, men
han synes ikke at have fortrudt sin
deltagelse i krigen. Men dog er der visse
misstemninger at spore. Han skrev, at
Fremmedlegionen ikke blev behandlet
rimeligt: ”Vi vare nu helt ude i første



linie, og forstode nu ikke hvorfor vi skulle
være der, da vi vare reservetropper for 2.
division Colonial. Men det viste sig ved
denne, som ved tidligere og senere
leiligheder, at hensigten med legionen var
altid kun at anvende os til underordnede
tjenester og i nødsfald. Den nationale
stolthed kunne ikke lide at vi udlændinge
skulle lykkes udføre noget rigtigt (…)
Enden blev dog ufravigligt, at det var os
som maatte gribe ind, og som blev sat
forrest. Os som seirede. Os som efterlod
tusinder af faldne rundt paa markerne.”

Også selve krigen fik Hoffmann
eftertanker om. Han skrev det lige ud af
posen: ”De frygtelige begivenheder jeg
var kommen midt op i. Alt det
grusomme, jeg havde seet, og den
skaanselsløse maade, hvorpaa denne krig



førtes, havde forlængst vakt min afsky for
den maade, at afgjøre internationale
forviklinger paa.”

Usædvanlig krigsberetninger

Godefroy Antoine Hoffmanns
erindringer fra sin deltagelse som menig
soldat i Første Verdenskrig er usædvanlig.
Det er den, fordi vi ganske vist har mange
krigserindringer, beretninger og dagbøger
om Første Verdenskrig skrevet af
danskere, men kun ganske få af danskere i
fransk tjeneste.

Godefroy Antoine Hoffmann var med
næsten fra starten af krigen og deltog i en
lang række slag på fransk side. Vi får med
Hoffmanns detaljerede krigsskildringer
den franske hær så at sige beskrevet



indefra af en soldat, der prøvede det hele.
Han var med i de lange marcher, han var
nede i skyttegravene, han boede i
jordhuler, mens regnen silede ned, han
var med i blodige stormløb på de tyske
linjer, og endelig var han med til
sejrsfesten, da krigen var slut. Man kan
ikke få en mere indlevet og indfølt
skildring end den, som danske Godefroy
Antoine Hoffmann giver i denne single.

Godefroy Antoine Hoffmanns
erindringer, der synes skrevet i 1919, da
krigen netop var afsluttet og den franske
armé havde marcheret op gennem
boulevarden op til Triumfbuen, giver et
indblik i Fremmedlegionen, som egentlig
holdt til i Nordafrika. Dertil nåede
Godefroy Antoine Hoffmann imidlertid
ikke at komme, for han og hans



kammerater blev straks sat ind i krigen,
der rullede frem over det franske
landskab, indtil det tyske fremstød blev
stoppet godt 100-150 kilometer uden for
Paris.

I Fremmedlegionen mødte Godefroy
Antoine Hoffmann alle mulige
nationaliteter og mennesketyper, for der
var ingen franskmænd i Legionen, men
derimod mennesker fra hele verden med
alle mulige og umulige motiver til at
melde sig til den franske hær. Her var
latinamerikanere, amerikanere, afrikanere,
russere, polakker, svenskere og
selvfølgelig danskere. Det, der gør
skildringen atypisk, er, at han
tilsyneladende var ganske uden tidens
fordomme mod mennesker med
anderledes tro og etnisk afstamning. Han



skrev intet negativt om de tyske
modstandere, og han blev ven med en
sort mand ved navn Bullard fra
Latinamerika, som fulgte ham gennem
hele krigen. Han skrev rosende om denne
Bullard: ”Igrunden var han en flink og
energisk fyr (…) Jeg lærte senere at skatte
hans snarraadighed og dristighed under
vanskelige forhold og vi forblev fine
venner hele tiden.” Der er ikke en
bemærkning om hans sorte afstamning
iøvrigt. Og om Rabinowitsch, som var en
tidstypisk jødisk skikkelse med
socialistiske, revolutionære visioner og ud
af en rig borgerfamilie fra Rusland, hed
det: ”Jeg traf en meget interessant og
intelligent russer ved navn Rabinowitsch
(…) Han gav sine penge til de foreninger,
han var medlem af. Vi sluttede et varmt



venskab.” Om denne Rabinowitsch ved vi
ikke meget, og Hoffmann omtaler ham
ikke engang som jøde.

Rabinowitsch havde tilmeldt sig til
krigen for at bekæmpe den tyske
militarisme og kæmpe for
verdensrevolutionen, mens Bullard syntes
at være ude efter eventyr.

I det hele taget har Hoffmann intet
ondt at sige om sine kammerater i
Fremmedlegionen, og når man kan sige,
at dette er usædvanligt, er det, fordi man
meget ofte møder fordomme i tidens
litteratur og erindringer, ikke mindst over
for sorte og jøder.

En nøgtern fortæller

Godefroy Antoine Hoffmanns skildring



af krigen er lidenskabsløs. Han skildrer
uden voldsomme ord eller store
armbevægelser de uhyrlige situationer,
som han og hans kammerater blev udsat
for, mens tyske granater i bogstaveligste
forstand hvislede dem om ørerne.

Den tyske nationale forfatter Ernst
Jünger blev beundret for sin krigsbog ”I
Stålstormen” for en lignende
lidenskabsløs og inciterende skildring af
denne storm, som mænd blev udsat for.
Godefroy Antoine Hoffmanns
erindringer har samme kvalitet som Ernst
Jüngers roman. Jüngers dokumentariske
roman udkom allerede i 1920, altså
næsten samtidig med at Hoffmanns skrev
sin erindring, og på dansk kom ”I
Stålstormen” først i 2012.

Hos Hoffmann er der ikke smålige



udfald eller forbitrede udbrud, men der er
heller ikke nogen krigsbegejstring eller
nationalistiske floskler. Han skildrede
krigen, som den var, og ligesom hos Ernst
Jünger er hans sprogtone nøgtern,
illusionsløs og meget beskrivende, så man
trods mangel på tillægsord får krigens
grusomhed og umenneskelighed ind
under huden. Lad os tage et enkelt
eksempel, hvor han stormer frem fra sin
skyttegrav sammen med sine kammerater,
herunder den danske soldat og kammerat
Johansen: ”Vi kravlede nu frem imellem
døde og saarede. Jeg havde øinene stift
rettet fremefter. Saa reiste jeg mig op og
gik frem. Nu faldt Johansen. ”En avandt”
lød det fra kaptainen, som løb foran med
sin stok i den ene haand og regnkappen
hængende pa venstre arm, og jeg turde



ikke vende mig om efter Johansen. Et lille
stykke avancerede vi nu igjen. Saa raabte
kaptainen, at vi skulle smide os ned igjen,
og kravlende nærmede jeg mig kaptainen,
som lige i samme øieblik fik en kugle
midt i brystet, og faldt død om, og havde
nær væltet mig. Vi var nu kun 5-6 meter
fra tyskernes tranche og de begyndte nu at
kaste haandgranater efter os. En faldt lige
ved siden af kaptainen, som laa død ved
min venstre side. Den exploderede
mellem hans venstre arm og side, det gav
et chok i hans krop, og jeg som laa med
mit hoved trykket op til hans høire side,
følte hans endnu varme blod blive
sprøitet udover mit ansigt og nedad
halsen…”

En troværdig fortæller



Kan vi stole på Hoffmanns beretning? I
sin erindring udfører han og hans
kammerater ingen umenneskelige
handlinger. Han skyder ganske vist på de
tyske soldater og dræber dem, men det
var jo en del af den legitime
krigshandling.

Men her er ingen voldtægter og ingen
mord på civile. Vi kan ikke vide, om han
har udeladt de værste gerninger, men de
steder, hvor man kan kontrollere hans
oplysninger, virker de troværdige og
pålidelige. Lad os tage et lille eksempel. I
1915 marcherede Hoffmanns legion ind i
Tyskland: ”Paa veien, ca. 2 kilometer fra
Belfort gjorde vi rast paa en mark, og
observerede 3 flyvere kjæmpende oppe i
luften. Batterierne i omegnen blandede
sig nu i det, og pludselig ser vi den ene



maskine vende næsen nedad, og pile
nedefter jorden, beskrivende nogle cirkler,
og til sidst falde langt borte.
Artilleristerne fra batterierne sagde at de
havde skudt en af de tyske maskiner ned.
Men medens vi stode og snakkede med
dem, kommer der en motorcyklist i
susende fart derude fra. Han meddelte
vor kaptain at det var en fransk maskine
som var falden ned, og flyveren var død -
dræbt af en geværkugle, var den berømte
Pegoud, som bl.a. ogsaa var i Kjøbenhavn
i sin tid. Der hersker aabenbart mere
gentlemanlike ridderlighed imellem
udøverne af denne farlige sport, end
imellem de andre krigsførende
vaabenarter, thi nogle dage senere blev
der paa selvsamme sted, hvor Pegoud var
styrtet ned, fundet en stor laurbærkrans,



ombundet med silkebaand i tyske farver,
og med paaskriften: ”Til den tapre
Pegoud fra beundrende modstandere.”

Beretningen er korrekt. Den franske
flyver Adolphe Pégoud var den store
franske helt i samme klasse som den tyske
Røde Baron Manfred von Richthofen, der
efter utallige sejre i luftdueller også blev
skudt ned og dræbt. Pégoud var den
første pilot, der sprang ud med faldskærm
og den første, der lavede et loop. Han
havde fem nedskudte tyske fly på sin
hitliste, og dermed var han den mest
sejrrige franske flyver. Den internationale
litteratur fortæller, at Pégoud blev skudt
ned af en af sine tidligere tyske elever.
Pégoud var da kun 26 år, men var allerede
Frankrigs største flyverhelt. Tyskerne
kastede ganske rigtigt en krans ned for at



mindes Pégoud. Og det er også rigtigt, at
Pégoud i 1914 var i Danmark og på
Kløvermarken udførte loops og
saltomortale med sit fly.

Fremmedlegionen og krigen

Fremmedlegionen blev etableret i 1831
efter franske uroligheder i 1830. Det blev
fra starten bestemt, at kun udlændinge
måtte blive soldater i legionen. Legionen
blev sat ind i mange franske krige, men
holdt til i Nordafrika, hovedsagelig
Algeriet.

Ved Første Verdenskrigs udbrud
havde legionen godt 12.000 mand, men
snart blev flere rekrutteret. Det var
overraskende for de franske myndigheder,
at mange frivillige meldte sig til tjeneste



efter krigens udbrud. Der var godt og vel
85 danske soldater i Fremmedlegionen.
Det tyske fremstød gennem Belgien kom
som et chok for Frankrig, og allerede i
slutningen af august 1914 havde tyske
tropper nået den franske grænse. På trods
af fransk modstand og hjælp fra britiske
tropper måtte den vigtige grænseby
Maubeuge overgive sig i september 1914
til tyskerne. Samme måned udkæmpedes
Marne-slagene, hvor franske tropper på
retræte stoppede ved floden Marne og
kæmpede mod de fremrykkende tyske
tropper. Selv om franske tropper vandt
første kampe ved Marne, så blev 250.000
soldater dræbt. Kampene rasede videre i
efteråret 1914 og på dette tidspunkt
marcherede Hoffmann og hans
kammerater mod fronten, som de nåede



netop da Marne-slaget var forbi. Tyskerne
var da på retræte, men det varede ikke
længe før fronterne stivnede og
soldaterne gravede sig ned.

Det var i et område nordøst for Paris,
at Fremmedlegionen først blev sat ind og
Hoffmann fik sine første erfaringer i
krigen. I april blev Hoffmann overflyttet
til et andet kompagni, og dette kompagni
blev flyttet sydpå, så han kom til et andet
frontafsnit. Derfra gik det i juli 1915 til en
by ved den schweiziske grænse, hvor
Hoffmann blev en del af Den
marokkanske Division, der indlagde sig
stor hæder under en række kampe. Derfra
marcherede Hoffmanns division ind i
Tyskland og var med i kampe i
fjendeland. Legionen fortsatte kampene
på fransk grund, og senere befandt



Hoffmann sig i Lyon. Derfra gik turen til
en af de hårdeste frontafsnit ved Somme-
floden i Nordfrankrig. Slagene stod
mellem juli og november 1916 og
involverede to millioner soldater.
Frankrig alene mistede 200.000 mand.

Det var Hoffmanns held i uheld, at
han i august 917 kom til skade og blev
kasseret, så han ikke deltog i krigens
sidste fase. Hoffmann afslutter sin
spændende beretning og triumftoget i
1919 med at skrive: ”Men nu er det som
sagt slut, og nogen ny krig faar vi
forhåbentlig ikke saa snart igen!”



Godefroy Antoine Hoffmanns grav i
Paris. Han døde i 1923 48 år gammel,
formentlig af tuberkulose. Trods flere
forsøg er det aldrig lykkedes hans
barnebarn, Finn Hoffmann, at finde



gravstedet i Paris.
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