
 

 

                                                                 Frankrig d. 5.6.15 
 

Kære Midde! 
Idags Morgen på Post igen. Vejret er det 

allerfineste. Lidt søvnig endnu. Inat var jeg lige 
ved at falde på den brede Ende to Gange så 

søvnig var jeg. Nu har jeg fået min gode Kaffe 
Kammeraterne af Clubben har kogt, de har jo  

kun Natpost. I går mens H.Clausen havde det* 
allerbedste Kort, en stor Gran, ramlede der 
en Mine ned for Enden af Kælderen så den 

(Kælder) blev fuld af Støv og Stænk og kort efter 
en til. Et andet sted traf de også Linien her 
blev en såret i benet. Et andet Sted til højre 
blev Linien også truffet her blev en Under- 
officer helt begravet. Kun lidt tab efter som 

der blev skudt tæt og heldigt truffet. 
For Enden af Kælderen bliver der en Gang ud- 
arbejdet til Dækning for Sprængninger. I den 

havde jeg mit Leje inat igen, i går måtte jeg 
ud da der arbejdedes der. De steder der blev 

skudt istykker i går er allerede udbedret igen. 
Der er jo Murfolk og Bjergfolk af Komp. 

der altid arbejder. Nye Dækn. eller Huler bliver 
 lavet 

 
Jeg står på den 1. Post længst til Venstre grænser 

til 3 Komp. de står her altid Doppeltpost en 
ligger altid og sover i Bunden af graven. 



 

 

Det er meget stille i dag. Det vil blive  
varmt men vi står jo godt i Skygge og 

køligt i Jorden. I dag får jeg nok Pakker med 
Posten. — Tak for Posten jeg fik. 

Brev fra den 1/6. Pakker med Sukker Pølse 
Cigarer alt overstrøet med Sukker.  …. 

er jo ikke tætte. Hvordan er det med  
Pengene hvor mange har jeg synes jeg 

har ikke hørt noget derom længe? 
Kan Du ikke kjendetejne Kvierne nærmere 
jeg ved jo ikke om det er de unge eller dem  
med 1 Kalv. I skulde have kørt Roerne 

igennem da det var tørt. Det glæder 
mig at Krog tabte, han skal da ikke 
altid igennem med hele Hovedet. – 

Hvor gammel var Kalven? kom i ikke 
til Hagenbjerg Du skrev engang derom. 

Nu skal jeg have en lille Middagssøvn før 
jeg skal på Post. Så skriver jeg nok til 

Fars Fødselsdag den 13 Juni 
De beste Hilsner Din egen Christian 

 
 
 

*Vogt fokuserer på kortspillet samtidig med at han fortæller, at en mine har ramt skyttegraven. 
Skat spilles af 3 personer. Er der flere deltagere, vil disse være oversiddere på skift. 
  

 


