
 

 

                                  Glædelig Pindse  Frankrig d. 17 5 15 
 

 Kære Midde ! 
 

Igår aftes fik jeg Brev både fra  
Anne M og fra Hans i Schlesvig. Han 
har for det meste Skånsel for tjenesten 

da øjnene er syge. Jeg vil  
skrive til ham i dag. N Bladt ligger 

jo også der på sygehuset med 
et ondt øje, så er han da ikke 

her i Frankrig, som jeg tænkte og 
skrev om i sidste brev. Jeg fik 

også en pakke med Cokolade kunde 
først ikke forstå hvem det var fra 

men så i Indpakningspapiret 
opdagede jeg et Par Ord: Velbekomme 

Lykke i Fremtiden og en hilsen fra K Brok 
Nu må Du ikke være Skindsyg - 

Lige efter at vi havde modtaget Posten 
skulde vi melde os til at jævne  

Granathuller på Vejene efter Varennes, vi 
var 4 mand af 20. En rigtig natlig 

 
Spasertur (.) stjerneklart kun en lille 
Stribe Måne. Lysrakkerterne i et væk 

Lyskasterne fra Verdun 1 i Argonneskoven 
og en i Chatell. Der var ikke mange  

Huller at jævne. Mange steder lugtede 
det forfærdelig efter Varennes til var 



 

 

der Skyttegrave opkastet (gamle) lige før 
Va var kirkegården og smukt anlagt Dækning  

i Skråningen i Chauseen, vi kom hjem 
Kl 10 ¾. - Idag er vi færdig med Appel 

håber jeg da 11½ i (Ba….) det regnede lidt 
småt imens nu har vi fået middagsmad, 

jeg skriver mens den køler af. 
- der skydes knap så meget efter byen 
nu, men vi føler os jo ikke så trygge 
nu som i Førstningen da vi var så  

meget i Æblehaven. Hvid har været dårlig 
en Tid i Maven. Hvor Korporal er 

kommen bort som Tyfus fordægtig - 
På (V…..) er det tyk Luft de sprænger 

Skyttegrave i Luften. Enkelte døde har der  
været. Vi har det godt her. 

De kærligste Hilsner Din egen Christian 
 
 
 
 

Bemærkninger til brev: 
Midde modtager dette brev 22. maj (se Lommebog 1915) 
K Brok er Kathrina Brok (se Lommebogen 30. april  og 24. maj 1915 ”skindsyg”) 
Vogt nævner ”skindsyg” igen i brev fra 26. maj. 
Chatell er Chatel-Chéhéry. 
Angivelse af lyskasteres placering ”må være sluppet igennem censuren”. 
Den ”forfærdelige lugt” må stamme fra forrådnede lig, der kommer frem fra nye 
granathuller. 
 
 


