
 

 

                                         Vokuar d. 14.4.15 
 

Kære Midde! 
Jeg står i dag på Vagt ved Skydehullet 

og ved ikke bedre at forslå Tiden med 
end skrive. Vi kom jo så herop 

på Bjerget i går Aftes. 42 Timer 
skal vi være heroppe. Når vi ikke 

står på Vagt ligger vi i en Kælder 
men der er meget fult der 

en Leutn. skulde ha Plads i en 
mindre Kælder hvor 8 Mand var 
så blev der mindre Plads endnu. 
Vi står 8 Timer og er 2 Timer fri 
2 døgn rundt. Det ser forfærdelig 

ja udhyggelig ud heroppe. Der 
har ligget en By her med Kirke 

men det Hele er i Ruin. Ikke andet 
end store Sandstenshobe med 
Bjælker og oprevne Træer. 

 
Her mellem Hobene er der så 

lavet dybe Skyttegrave. Oven for 
dem Sandsække der er opsat en Jern- 

plade til Skydehull.. vi ser intet  
andet end Ruinhob derigennem. 

Ikke det mindste Spor af Vej Gade 
Have kun Sandstenshob og en 

Enkelt Mur sådan har Artelleriet 



 

 

kørt rundt i det med de store 
Granater. De har også i dag hilst  

på os flere Gange jeg ved ikke 
af nogen såret. Vi ligger jo også 

mange her. En del løber jo 
altid udenfor. Kl 10½ fik vi Ærter 

iaftes Brød og Fedt har vi fået i 
Formiddags. Post var der og men 

intet til os. Nu får vi nok ikke 
noget af det Du har afsendt til  
Bayonville. Der kan vel gå en 

 
lille Uge endnu men vi får 

på den rette Adresse. Jeg er sammen 
med P. Hvid og H. Clausen og 

Bæk i Kælderen, på Post har jeg dem  
ikke i Nærheden. Bare vi får hvor 
gode Snak igen vi kommer jo en 
Dag bag Bjerget i Ro og bliver  

måske 10-12 dage. Det er Solskins- 
vejr men lidt kolt. Om natten 
kommer der mest kun et enkelt  

Gevehrskud. Om dagen skyder Fjenden 
næsten slet ikke med Gevehret. Hvore 

har i dag skudt flere Bomber 
eller Miner som bliver afbrudt af 

en Bøsse. Fjendtlige miner har** 
vi ikke set endnu. Nu er  

Kl. snar tolv i sidder måske 



 

 

ved Eders gode Mad. Håber 
i har det godt allesammen. 

 
Vi har det jo tørt og godt 

men ellers var Stillingen langt 
mere behagelig ved Reserve Regt. * 

Sovet et par Timer Kl. er nu 2. 
Jeg var så heldig at kunne ligge. 

Solen er nu borte det er mere 
Kolt at stå stille vi står jo så højt. 

batil har vi en vældig udsigt. 
Derfor er Bjerget jo af så stor 
Betydning for os. Tilbage for 

os har vi Argonner skoven. 
Bare Du nu får mine Breve. 

Jeg er jo ivrig da de sendes 
åbne og i dansk Sprog, men 
jeg bliver ved indtil jeg får 

noget fra Dig. Mange Hilsner 
Din egen Christian 

Skriv snart 
 
 
 
 
 
 

* Vogt lå indtil januar 1915 i Reserve Regiment 86 (RIR86) 
** Vauquois ligger sydøst for Varennes og landsbyen var en del af fronten i Argonne-området 
Byen er åbenbart sønderskudt – den lå på en karakteristisk bakke (strategisk betydning): Butte de 
Vauquois (”Bjerget”). Fra forsommeren 1915 udvikler der sig her en såkaldt ”Minekrig”. 
”Høj 285” ,i skoven vest for Varennes, er et lignende eksempel. Det er den tyske hær, der begynder 
med miner, franskmændene ”følger op” – netop maj 1915. 
http://butte-vauquois.fr/de/geschichtlich/ 
 



 

 

 
 
 
 

 


