
 

 

                                              Hulen d. 17/8 18 
 

Kære Midde! 
 

Ved Appellen efter Gudstjenesten 
blev der flere udmærket med Jernkorset. 

så de har nu Jernkorset omtrent alle i Komp. 
3 – 4 blev Gefr. uden Lønning, 

og jeg blev ene udnævnt til Underofficer. 
Derefter vil Udnævnelsen til Sergent snart følge. 

Når Du skriver Underoff.,  
skal Du skrive Fornavnet med, da vi er 2. 
Det kom jo helt overraskende, da jeg først 

for nylig er blevet Gefr. 
Det giver jo megen mere Lønning. 

Vel 25 Mark omtrent foruden Lettelsen i Tjenesten, 
som jo også er meget værd. 

I morges har vi ligget i Alarmberedskab, 
men nu er det ophævet. 

I Eftermiddag har vi Sportslege, 
og det giver Øl og Punsch fra Køkkenet. 

 
 

                                                          (Sa Terport) den 22/8 18 
 

Kære Midde! 
 

I hast et par Ord. 
Jeg kan måske få Brevet med Madhenterne. 



 

 

Vi blev jo alligevel angrebne med stor Kraft 
af franskmanden. 

Vore måtte efter flere Gange Trommeild 
 i Forvejen trække sig tilbage. 

 
I går morges blev vi tidlig vækket af Tumlen 

omkring Hulen, der særlig blev beskudt. 
Så vi måtte ud 4 Underoff. og 8 mand skulle 

ned mod Skråningen efter Vezaponin. 
Her lå de andre fra Hulen. 

Vi havde den dag 3 døde og 5 sårede, 
Da Byen var besat af Franskmanden, 

kunne han beskyde os med Dækning af Husene. 
 

Franskmanden kom nær Hulen, 
og der var stor Fare for, at vi kunne  

blive omgået. 
Vi måtte så flytte 3 Gange, 
og tage Front mod Hulen. 

Så kom Afmarchordre helt uventet, 
vi var jo helt svage.  

Mod den forfærdelige Trommeild, 
som Franskmændene leverede, 

kunne vort Artilleri ikke holde sig. 
I Morgenstunden kom vi hertil i en Skov 

foran den gamle Stilling fra Foråret. 
Jeg er på Forpost ved Kanalen* 
Vi har vel tabt omtrent 20 mand. 

I 2 Dage har vi ikke haft Mad og Kaffe, 



 

 

Kun 1/5 Brød og Vand. 
Ellers er alt vel. 

Vi håber nu at få en bedre Stilling og komme i Ro. 
 
 

                                                  Ved Coucy-le-Chateau 25/8 18 
 

Kære Midde! 
 

Men hvorfor slår I da Hveden 
med Græsslåmaskinen? 
Har I ikke fået Garnet? 

Kan I få en Hest til låns? 
I de 10 dage omtrent det er siden I 

begyndte, kan I jo være vidt med Høsten. 
 
 

                                                          Cerny-les-Bucy 30/8 18 
 

Kære Midde! 
 

Pakken fik jeg i morges, mens vi lå helt fremme 
ikke langt fra Coucy-le-Chateau. 

Du kan tro kagerne de små runde de smagte 
på tilbagevejen. 

Vi kom nemlig hertil i går Formiddags Kl. 10. 
Vi blev afløst i Stilling i Pont-St-Mard Dalen 
under Angrebsilden gennem Gas bag Kanalen. 

Vi kunne intet se igennem Gadsen undtagen Månen. 



 

 

 
Vi kom lykkelig igennem, derimod havde 397 – 30 Mands Tab 

ligesom Pionererne. 
Efter den lange March måtte vi henad Aften  

afsted igen og besætte en Stilling. 
De havde Angst for Gennembrud, 

da hele Afløsningsdivisionen ikke var helt ankommen. 
11. Komp. havde igen Lykken med sig. 

 
Jeg er glad for i dag har jeg afgivet 
Skarpskyttegeværet og Patronerne. 

Det letter alt en 20 pund. 
Det er mere værd end Lønningen, 

som dog heller ikke er lille nu: 
19 Mark fik jeg i dag og 6 Marks Tillæg 
(Lønforhøjelsen som vi ikke havde fået) 

for denne Måned. 
En kærlig Hilsen fra 
Din egen Christian 

 

 

 

 

 

*Kanalen mellem floderne Oise og Aisne 

 

I den sidste del af august 1918 trækker Vogts regiment 

IR 193 (11. Komp.) for hvert brev længere mod nord-øst: 

Eury, Vezaponin, Coucy-le-Chateau, Pont-St-Mard, 

Cerny-les-Bucy, 

 


