
 

 

                                                Frankrig d. 30.5.15 
 

Kære Midde! 
I dag har vi været til Gudstjeneste 
nu i Morgenstunden. Feltpræsten 

talte udmærket om Samvittigheden. 
Også Katolikkerne var sammen med os. 

Iaftes var vi til Skandsning igen vi 
gravede en Vandledningsgrøft der skal 

føre Vandet fra Skyttegraven da de  
ligger lavt mellem Vokuar * og Forbjerget. 
Vi kom hjem kl. 12½ og fik posten uddelt 

med det samme jeg fik en Pakke 
med Sukker Tærte og et Brev fra 
den 25. Tak for alt det. Det er jo  

dejligt med Pakkerne men Hønsebenet 
tror jeg ikke kommer frisk hen. 

Kan du ikke få sendt mig Niels Bladts 
Adresse. Hvad er det i har set er det 
virkelig Luftskibe eller er det kun 

Flyvemaskiner (Ærøplaner) **. Med Kløj 
vil jeg give Dig det Råd at lade 

 
ham sove efter at have talt en Gang 

omsider kommer han jo nok til at erkende 
det selv. Men så lad ham heldst sove 
til Middag. Eller også bringe ham 

Kaffen ind på Sengen. Kan Du ikke 
finde på noget inden at vise Din 



 

 

udtilfredshed. Jeg vilde også gjerne 
Vide hvor svare Svinene er jeg synes 

jeg har sendt Breve med mange 
Spørgsmål i som jeg ikke får besvaret 

før jeg kommer hjem. Du får vist  
for mange Breve a gangen så Du 

ligger dem tilside og får dem ikke besvaret. 
Den Underofficer Du mener havde 
mig på Kikken ligesom den vi har  

nu. Var i ikke til Hagb. i Pindsen? 
Det er i måske i dag. Du skrev jo 

om at i skulle derom. 
Iaftes kom der fuld  .umition 

til Kantinen 3-4 læs. Der har også 
været snaps i den sidste Uge. 

 
 

Især på Smør da vi ikke har 
fået noget udleveret de gemmer 

vel noget til vi kommer i Stillingen 
Det bliver nok i morgen Aften. 

Vi skal også kunne få Øl ved Kantinen. 
Der er jo ikke så mange Sedler iblandt 
 os nu Trængslen ved Kantinen er ikke  
så stor. Lønning får vi først i morgen. 

Det er temmelig rolig med Skyd- 
ningen også iaftes vi var derude 

det er knap så varmt i dag da det 
er lidt skyet. Alt Græs står jo 



 

 

nu lige til at skulle slås. Tænker 
i at kunne bjerge noget af Kløveren 
i Lykken? Det nemmeste er jo når 

der intet bliver. Er Tyren med Køerne? 
Hestene tager vel Buskene bagefter. 

Er der intet vand i Vandstedet. Lykken 
eller hvor tager i Vandet i Spandene. 

Hvor lang er Hveden nu? Hvor 
er den bedste, hvad for et Stykke. 

 
I dag skal vi have Ærter til Middag. 
Tærten smagte udnærket til Morgen 

noget af den spiste jeg iaftes. 
Nu skal vi i Eftermiddag have en 

Skat spillet med tyske kort. H. 
Clausen har fået dem sendt dem 

vi ellers altid har haft var jo 
franske. – Nu har jeg spist 

uden …… Ærter med Kartofler 
fået 3 Cigarer og ½ Brød. Vor Feldv. 

rejser på Orlov, en Anden overtager 
Forretningen. Vor Hauptman spillede 

på Klaveret til Sangen ved Guds- 
tjenesten. Vi fik den jo bedre spillet 
som sidst da Flyvemaskinen kom. 
Vi har ingen videre Nyheder fra 

Fronten 3000 Russere fangen det 
er jo dagligt. Vi bliver nok her lidt 

endnu håber freden overrasker os her. 



 

 

De Kærligste Hilsner 
Din Egen Christian 

På Gensyn 
 
 
 
 

 
 

* Vokuar må være Vogts stavemåde for Vauquois. 
La Butte de Vauquois = Bakken i Vauquois er et af de steder 

på Vestfronten, hvor der blev ført ”minekrig”. Både tyskere og franskmænd gravede sig ned 
under fjendens linjer for at placere og detonere kæmpe-miner. 

** Ærøplaner må være Vogts stavemåde for Aeroplanes 


