
Kresten Philipsens feltpostkort fra 1. verdenskrig 

Introduktion

Jeg har skrevet en kort introduktion til denne samling af min farfars feltpostkort for at gøre det nemmere for 
min familie og andre interesserede at læse dem. Kortene fortæller både om hårde kampe og mere fredelige 
dage.
Mimi Philipsen. Virum 2014

Fra 1864 til 1920 var Sønderjylland en del af det tyske rige under navnet Nordschleswig. Der deltog ca. 
30.000 danskere fra det nuværende Sønderjylland som tyske soldater i 1. verdenskrig, og heraf faldt ca. 
6.000.

Om Kresten Philipsen og hans familie:
Kresten Philipsen blev født i Avnbøl vest for Sønderborg den 27. april 1886 og var altså 28 år ved krigens 
udbrud i august 1914. Han blev gift den 4. maj 1910 med Marie Lucie Moos, kaldet Mimi, født den 25. 
januar 1890 i Avnbøl. I 1910 købte de gården Lundtoftbjerg nord for Kruså. Sønnen Johan blev født den 27. 
april 1911 og datteren Marie Christine den 28. april 1913.

Feltpostkortene er sendt 'An Frau Hofbesitzer Philipsen, Lundtoftbjerg, pr. Hockerup, Schleswig-Holstein, 
bortset fra nogle få kort til sønnen. Min farmor fortalte, at hun havde brændt deres breve, fordi indholdet 
var for privat. Ud over kortene er der bevaret en beskrivelse af en pionerpark (= materialedepot) fra april 
1917.

Værnepligt og indkaldelse:
Kresten Philipsen var soldat i Sønderborg i 1907 -  08 og derefter elitesoldat et år i Potsdam nær Berlin.
Ifølge min farmor gik han vagt for Kejser Wilhelm 2., der havde en 'vissen arm', som han trænede ved at 
save brænde i slotsgården.
Ved mobiliseringen den 2. august 1914 blev Kresten Philipsen tilknyttet 3. kompagni i 1. bataljon, regiment 
86, der hørte under 18. division, 9. Armée Korps, 1. Armée. Regiment 86s officielle navn var Fusilier- 
Regiment Konigin (Schleswig-Holsteinisches) Nr. 86 . 

Overblik over krigens gang for Regiment 86, belyst gennem postkortene:
Den 1. armé udgjorde den vestligste del af den tyske hær i invasionen gennem Belgien til Frankrig. Denne 
del nåede meget tæt på Paris (kort 1), men måtte trække sig tilbage efter slaget ved Marne 5. -  12. 
september 1914, da der var opstået for stor afstand til den næste tyske armé.

Derefter blev regimentet flyttet nord for floden Aisne nær Moulin-sous-Touvent, Autréches og 
Dreslingcourt, hvor der blev gravet skyttegrave. I juni 1915 var der voldsomme kampe ved Moulin-sous- 
Touvent med tysk nederlag og mange faldne og tilfangetagne (kort 4 -  18 + 53).

I oktober 1915 blev han såret og kom på feltlazaret. Han blev også udnævnt til underofficer (kort 22 -  26 + 
35). Fra den 13. februar 1916 var han en tid tilknyttet 18. divisions rekrutdepot, hvor man uddannede de



nye rekrutter, hvilken normalt foregik lidt tilbagetrukket fra skyttegravene. Det har sikkert medvirket til, at 
han kom helskindet hjem.

Fra oktober 1915 -  maj 1916 var Regiment 86 i Champagne (kort 27 -  34 + 42 + 52).

I marts 1916 var der forbud mod at skrive på dansk (kort 30 -  32).

I august -  november 1916 var han i det nordvestligste Frankrig (kort 47 -  48 + 50). I slaget ved Somme i juli 
-  september 1916 mistede regimentet 1360 mand.

I foråret 1917 foretog tyskerne et tilbagetog til Siegfried-stillingen for at forkorte frontlinjen. 18. division var 
involveret i operation Alberich og deltog i påskeslaget ved Arras og kampe med store tab ved Roeux i april -  
maj. I april 1917 var Kresten Philipsen tilknyttet pionertropperne, hvilket fremgår af hans beskrivelse fra den 
18. april 1917 af en pionerpark, formentlig nær Arras (tekst 55). Her kæmpede tyskerne mod englænderne. 
Pionertropperne svarer til ingeniørtropper i dag.
I min farmors erindringer står der, at han kun var hjemme på orlov én gang, nemlig i 1915. Hun skriver, at 
hendes ansøgninger om orlov blev afvist af den tyske amtsforstander, der mente, at der var risiko for, at han 
ville flygte nord for grænsen.
På et tidspunkt i 1917 (måske juli, se kort 51) kom han igen hjem på orlov, efter at min farmor havde tegnet 
et krigslån på 15.000 Mark.
Resten af krigen uddannede han nye soldater i Flensborg.

Kilder:
Claus Bundgård Christensen: Danskere på Vestfronten 1914 -  1918, Gyldendal 2009.
Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen: Sønderjyderne og den store krig 1914 -  1918, Historisk samfund for 
Sønderjylland 2006.

Om sprog og håndskrift:
Kresten Philipsen har naturligvis gået i tysk skole. Undervisning i dansk foregik i hjemmet.
Substantiver er skrevet med stort, å er skrevet aa, ø er skrevet o, en del ord er skrevet sammen, vel påvirket 
af tysk,fx idag, igaar. Nogle bogstaver skrives anderledes i dag, og han bruger som regel gotiske bogstaver, 
når han skriver på tysk. Han har heller ikke haft mulighed for at rette i det skrevne. Håndskriften er som 
regel ret let at læse; tvivlstilfælde er markeret med [?], ordforklaringer og kommentarer står i skarp 
parentes [ ].

Nogle betegnelser og forkortelser går igen:
Wehrmann -  landeværnsmand, mænd i alderen fra slut 20erne til 39 år som havde aftjent deres værnepligt.
Gefreiter -  underkorporal
Unteroffizier/Utffz -  underofficer
Vizefeldwebel/Vizfw - ca. sergent
Fus(ilier) - ældre betegnelse for infanterist
Komp(agnie)
Regt - Regiment 
Div(ision)



Fra rekruttiden i Sønderborg. KPh ses øverst til venstre.

Kresten Philipsens feltpostkort fra 1. verdenskrig

1. 1914 22. september Feigneux (Oise)- 62 km fra Paris

2. 1915 7. februar foto af tre soldater inkl. KPh

3. 1915 28. februar samme foto som 2

4. 1915 13. marts gruppefoto - billedet er taget i efteråret 1914 i skoven ved Dreslingcourt

5. 1915 13. marts samme foto som 4

6. 1915 14. april Moulin-sous-Touvent

7. 1915 14. maj foto af en stenhule -  to km nord for Dreslingcourt

8. 1915 30. maj Blérancourt

9. 1915 27. juni Manikamp = Manicamp - foto af KPh og fire kammerater

10. 1915 27. juni Manikamp - foto af en stenhule



11. 1915 27. juni Manikamp - foto fra en skyttegrav

12. 1915 9. juli Lombray -  gruppefoto ti soldater

13. 1915 9. juli Lombray - KPh og Hans Bladt

14. 1915 11. august Audignicourt

15. 1915 15. august Audignicourt

16. 1915 17. august Moulin-sous-Touvent -  med granathul I forgrunden

17. 1915 28. august kirken i Moulin-sous-Touvent

18. 1915 28. august Audignicourt

19. 1915 25. september 'Pionierdorf'

20. 1915 4. oktober Auberive

21. 1915 9. oktober Noyon

22. 1915 17. oktober Coucy-le-Chåteau - underofficer - fra feltlazaret

23. 1915 19. oktober fra feltlazaret i en kirke

24. 1915 23. oktober uklart foto af fem soldater inkl. KPh -  feltlazaret

25. 1915 28. oktober katedralen i Roye - feltlazaret

26. 1915 2. november Coucy-le-Chåteau -  feltlazaret

27. 1916 25. januar Somme- Py

28. 1916 4. februar Somme-Py

29. 1916 13. februar Chåteau-Regnault-Bogny - rekrutdepot

30. 1916 4. marts Saulces-Champenoises - på tysk

31. 1916 7. marts foto af kompagniet -  på tysk

32. 1916 16. marts Chåteau-Regnault-Bogny -  på tysk

33. 1916 2. april kirke i Saulces-Champenoises

34. 1916 4. april Donchery

35. 1916 11. april foto af feltlazarettet I sne

36. 1916 27. april Coucy-le-Chåteau (Aisne)



37. 1916 29. april kirken I Vouziers

38. 1916 30. april Soldatenheim Saulces-Champenoises

39. 1916 30. april I + II uskarpt foto med fire soldater -  nævner Attigny

40. 1916 30. april samme foto som 38

41. 1916 5. maj viser landskab nær St. Étienne i Champagne - sendt af kammerat

42. 1916 7. maj foto ved vandmølle incl. KPh (nævner Saulces-Champenoises)

43. 1916 21. maj foto af KPh ved bord

44. 1916 23. maj kirken i Autreches

45. 1916 28. maj foto af tre soldater inkl. KPh foran hus

46. 1916 17. juni uskarpt foto af KPh + én mere foran sønderskudt bygning

47. 1916 18. august Lille

48. 1916 28. august Lille

49. 1916 18. oktober Coln

50. 1916 25. november Donai (=Douai?)

51. 1917 stemplet 20. juli Kiel- adresse Flensborg

52. Uden dato: fotografi af kammerat -  Champagne er nævnt.
53. uden dato: fra Dreslingcourt

54. Som kontrast et fotografi af børn og stuehus sendt til felten.

55. 1917 18. -  19. april -  beskrivelse af en pionerpark (= materielfordelingsdepot) i en by B., formentlig 
nær Arras. Pionerparken fik nye forsyninger med jernbane.



1. 1914 22. september - Feigneux (Oise) [syd for Compiégne, VSV for Soissons, 62 km fra Paris]

Forsiden:
[påtrykt] Feigneux (Oise) La Vallée
Landet er frygtelig hærget, vær glade, at Krigen ikke raser oppe hos Jer. Idag skinner Solen igen ned på os, 
det gør godt. Skriv nu engang, der vil gå Uger inden jeg har Brevet.

Bagsiden:
Kære lille Mimi! Hermed min rigtige adresse, den er: Wehrmann Geftr [=Gefreiter] Philipsen 3 Komp Fus 
Regt 86 18 division 9. Armeekorps Im Felde.
Jeg har det ellers godt. På Søndag var vi i Kugleregnen hele Dagen, et Guds under at jeg er sluppen. Det 
regner hver Dag og vi ligger på aaben Mark nedgravet i Jorden. Hils nu alle hjemme fra mig også Avnbøl og 
som dig selv og De smaa Din Kresten
22. september 1914 Jeg skriver om nogle Dage igen og sender det bort naar vi kommer til en By eller andet.



2. 1915 7. februar

Bagsiden: [til hans 3-årige søn, Johan]
Skyttegravene d 7. Februar 1915
Min egen Dreng. Her har du et fint Billede som Du skal beholde til Du bliver en stor Karl. Hils Mor, Sødster, 
Bedstefar og Bedstemor fra mig. Jeg har det godt og skriver snart et Brev. Din Far

3. 1915 28. februar - [ samme foto som 2]

Bagsiden:
Skyttegraven d 28. Febr 1915
Kære Dig. Alt vel har ingen Tid faaet til at skrive Brev endnu, vi har travlt med at forbedre Stillingen. Imorgen 
følger Brev. Hilsen og K[ys] din Kresten



4. 1915 13. marts - [billedet er taget i efteråret i skoven ved Dreslincourt, der ligger ved Ribécourt 
mellem Noyon og Compiégne]

[Bemærk pikkelhuerne]

Bagsiden: [til hans 3-årige søn, Johan, kaldet Hane]
d. 13. Marts 1915
Lille Hane Hermed det Billede, jeg lovede Dig. Det er fra sidste Efteraar fra den dejlige Tid i Skoven ved 
Dreslincourt. Billedet er tagen lige udenfor den store Stenhule vi boede i. Jeg længes endnu tit tilbage til 
Dreslincourt, og til den herlige Egn deromkring. Kan Du nu gemme Billedet Lille Hane. Jeg kommer jo snart 
hjem nu, saa skal vi have alting efterset, og saa vil vi lege med Mor og Sødster den lange Dag. Du er jo 
ordentlig bleven fin kan jeg se paa Billedet. Hilsen fra din Far.

5. 1915 13. marts -  [samme foto som 4]

Bagsiden:

Skyttegraven d 13. Marts 1915
Et billede fra sidste Efteraar fra den Tid vi laa i Skoven ved D. Da havde vi gode Dage. Jeg er blevet lidt mørk i 
Ansigtet. Sender Brev Imorgen. Hilsen til Hjemmet. Eders Kresten



6 . 14. april -  Moulin-sous-Touvent [mellem Compiégne og Soissons , men lidt nordligere]

Bagsiden:
d. 14. april 15 Kære Mus. Hermed et Billede af en del af en sammenskudt By Moulin. Kirken var omtrent 
udskadt men nu har den ogsaa faaet en Del i den sidste Tid. Jeg har flere Pfotografier fra Moulin og fra 
Dreslincourt som jeg vil sende nogle af i næste Brev. Ellers intet nyt. Den 16 blir vi afløst og kommer til 
Blerancourt i 10 dage. Saa vil jeg sende nogle Strømper igen. Igaaraftes fik jeg et brev fra Hans Moos [hans 
svoger i Undelev], hils dernede, og en Pakke med Æg fra Dig, de var lidt flade, men gode. Saa en anden gang 
igen din Kresten



7 . 1915 14. maj [formentlig lidt nord for Dreslincourt]

Forsiden:
Den mørke Aabning er Indgangen til Hulen. En lille Dør er der ogsaa at gaa ind af.

Bagsiden:
Skyttegraven d. 14. maj 1915
Kære Mus. Et billede af af Indgangen til en Stenhule vi har ligget i saa tit. Det er romantisk ikke?

Idag faaet det første Brev fra Dig og Aviser. Imorgen skriver jeg et Brev. Ellers alt vel, ikke noget nyt at 
meddele. Hilsen til alle Hjemme din Kresten.

Abs Geftr Philipsen 3/86. 18. Div. 9. Armeek.



8 . 1915 30. maj - Blérancourt [SØ for Noyon]

Forsiden:
abs. Gefreiter Philipsen 3. Komp. Fus. Regt 86. 18. Div. 9. Armeekorps 
Kirken i Blerancourt

Bagsiden:
Skyttegraven d. 30. Maj 15
Kære Mus. Et Billede af Kirken i Blerancourt hvor vi har været til Kirke Koncert etpaar Gange. Den er særlig 
smuk indvendig og pyntet som alle Katolske Kirker er det. Husene ved siden af er typiske i Stil og 
Bygningsmaade. Saadan ser de smaa Landsby Huse ud allesammen, det ene ligner det andet paa en Prik. 
Sender flere Billeder. Hilsen din Kresten



9 . 1915 27. juni Manikamp [= Manicamp - øst for Noyon]

Forsiden:
Manikamp d 27. juni 1915 [delvis utydelig blyant]

Bagsiden:
I gaar aftes fik vi os pfotograferet, her er billedet det er vort kvarter vi sidder udenfor. Dem på Billedet er 

nogle af mine Venner som også kom helskindet fra den Moulin-Historie. Ham med Hænderne på min 
Skulder er vel min bedste Ven, han hedder Ernst Petersen og er fra Hamborg. Han er 39 Aar, Ungkarl og har 
et Gæstgiveri nede ved den store Havn (et Sømandshjem). Den anden der sidder ned har jeg ogsaa været 
sammen med hele Tiden, han hedder Gehnt [?] og er Maskinbygger i Jork [?] Prov. Hannover. Ham der står i 
midten er Valentin fra Holmskov på Als. Længst til høj're er en Landmand Jahr [?] fra Angel. Ernst Petersen er 
en brav Kammerat, men han er jo ogsaa en erfaren Mand, der har staaet på egne ben i mange Aar og der i 
sine unge Dage har rejst Jorden rundt. Han har været overalt og i alle større Havne på vor lille Jord. Men han 
elsker den frie Stad Hamburg og den store Havn. Hilsen din Kresten



10. 1915 27. juni Manikamp [= Manicamp- øst for Noyon]

Bagsiden:
Her er den Stenhule hvor vi laa et par Dage under Fegtningen [=kampen]. Der var indrettet Truppen- 

verbandtplatz i Hulen, og 4 Læger var i Arbejde Dag og Nat for at forbinde den Strøm af let og haardt 
Saarede der blev baaren Ind. Jeg har de Dage set de skrækkeligste Billeder, og der var en Jamren og Klagen i 
Hulen, saa jeg gik hellere ude i Granatild end at være i Hulen. De letsaarede er glade, at de for en tid 
kommer bort. Glæden staar dem i Ansigtet, men de haardtsaarede, særlig dem med Skud i Bugen, de lider, - 
det er ubeskrivelig, de ligger og beder os om vi ikke vil hjælpe dem ud af Verden. Hilsen til alle Din mand 
Manikamp d 27. juni 15



11. 1915 27. juni Manikamp [= Manicamp- øst for Noyon]

Bagsiden:
Et Billede fra vor Skyttegrav som den virkelig saa ud. Det er fra vor III Zug {deling; et kompagni var opdelt i 

tre delinger], og alle dem på Billedet er borte (tagen til Fange eller faldne), ingen hved det endnu. 
Skyttegraven er jo ogsaa forsvunden, den har Franskmanden jævnet med sine Granater, og stormet den 

ovenpaa.
Manikamp d 27 Juni 15 
Din Kresten
Vi flytter nok i aften, hvorhen hved vi ikke jeg tror i Nærheden af Noyon. Skriver derfra Imorgen. Iaftes faaet 
en cigar mange tak smager godt.



12. 1915 9. juli Lombray [SØ for Noyon]

Bagsiden:
Dette her er et meget daarlig Billede. Du skal ikke hænge det paa Vægen. Af Bekendte er der kun en x 

tilbage, nemlig Murmester Hans Rise fra Rinkenis.
Lombray d. 9. Juli 15



13. 1915 9. juli Lombray [SØ for Noyon]

Forsiden:
1915 Kresten og Hans Bladt Stenderup. H Bladt faldt i Frankrig [skrevet senere af hans kone, Mimi]

Bagsiden:
Dette Billede er tagen her i Lombray men det er jo ikke bleven særlig godt. Og dog tror jeg at mit Ansigt er 

et godt Udtryk for den Stemning vi er i efter den sidste Tids Begivenheder. Det er tungt og trist nu uden de 
gamle Venner at gaa i Skyttegraven igen, og tænke paa, at det maaske kan gaa et helt Aar inden denne 
elendighed faar en Ende. Kresten 
Lombray d. 9. Juli 15



14. 1915 11. august Audignicourt [mellen Noyon og Soissons]

Forsiden:
[påtrykt] Panorama Autreches

Bagsiden:
Audignicourt d 11 Aug 1915
Et Billede af Autreches dertil kom vi i Septbr.[september] dengang til Regt. [regimentet]. Det var fra denne 
By at vi stormede Søndag d 20. September om Morgenen. Det var jo dengang en slem Dag, men der er jo 
fulgt mere efter og nu ligger den langt tilbage i Fortiden. Det er et rigtig typisk Billede af franske 
Landsbyhuse. Jeg sender flere 
din Kresten



15. 1915 15. august Audignicourt [mellen Noyon og Soissons]

Bagsiden:
d 15 Aug 1915 Kære Mus
Et billede af Slottet i Audignicourt. Det er ogsaa nedskudt og borte alle de Herligheder der før var der. 
Skriver Iaften et Brev, og sender etpaar Pfotografier mere en af dagene. Hilsen til jer alle din Kresten



16. 1915 17. august Moulin-sous-Touvent

Forsiden: [med utydelig skrift]
Brev skrev jeg igaar og næste følger en af Dagene. Kresten 

Bagsiden:
d. 17 Aug 1915 Kære Mus
Et Billede fra Moulin, og i Forgrunden et Granathul. I Sammenligning med de to Soldater der sidder paa 
Randen kan du gøre dig et lille Begreb om hvor stor og dyb et saadan hul er, og hvad Virkning en Granat har. 
Her alt vel. Din Kresten

Abs Gefreiter Philipsen 3/86 18. Division Im Felde



17. 1915 28. august Moulin-sous-Touvent

Bagsiden:
Det er Kirken i Moulin jeg tror at jeg har sendt et Billede Hjem af den engang før, men da var den ikke saa 
sammenskudt som den er nu. Ved Kampen i Juni fik den daglig mere og mere. I Moulin kommer vi jo ikke 
mere nu, den hører til Afsnittet af Regt. 85. Kresten 
d 28. Aug 1915



18. 1915 28. august Audignicourt [mellen Noyon og Soissons]

Bagsiden:
Det er Landsbyen Audignicourt hvor vi laa sidst i Reserve. Le Misnil hvor vi nu kommer hen, ligger en 3 km 
derfra. Audignicourt kom vi jo til i Septbr [september] da vi naaede til Regimentet, og derfra gik Dansen den 
20. Septbr. Byen ligger i en Dal i et fint Landskab, men den er ikke beboet, da den bestandig bliver beskudt 
af det franske Artilleri. 
d. 28. Aug. 1915

[I bogen Krestens bøger og dagbøger, Gyldendal 2012, der gengiver Kresten Andresens breve og dagbøger, 
står der (side 45), at Kresten Philipsen forlod kasernen i Flensborg den 3. september 1914.]



19. 1915 25. september [påtrykt] Pionierdorf

Bagsiden:
[adresseret til hans 3-årige søn, Johan] 
d 25. Se p tr1915
Kan Du gemme dette Billede til jeg kommer Hjem nu engang inden Jul. Jeg sender ogsaa et fint til Sødster og 
Mor en af Dagene. Idag er jeg henne at bade og blive gjordt fin. Kan Du sige til Mor, at jeg ingen Skraatobak 
har, og hilse hende og alle fra din Far



20. 1915 4. oktober Aubérive [nær Reims]

Forsiden:
[påtrykt] Gruss aus dem Westen
Aubérive, Kirche Aubérive, Muhle Aubérive, Dorfstrasse St. Clement 

Bagsiden:
Wehrmann Gefr. Phillipsen 9. Armeekorps 18. Division Fus. 86 Regt I Batallion 3 Komp 
[påstemplet] 4. Kompanie

D 4 O kb er1915
Kære Mus! Skriver af og til et kort, haaber at de naar dig. Alt vel. Skriver snart igen naar jeg faar mere Tid. 
Hilsen til alle din Kresten



21. 1915 9. oktober Noyon Kathedrale

Bagsiden:
C.[?] d. 9. Okbr [oktober] 1915
Kære Mus! Skrev Igaar et Brev, maaske faar du det først om nogle Dage da der er Postsperre. Igaaraftes fik 
jeg dine Pakker med Cigarer Chok og Æblemarmelade. Tak for det hele. Fik ogsaa en hel Bunke Aviser. Vil Du 
huske at bestille Jager Zeitung og Hamburger [?] igen for næste Kvartal. Ellers har jeg det godt jeg er bleven 
lidt forkølet efter den Champagne Tur men det gaar nok over igen. Hilsen din Kresten

Abs Gefr. Philipsen 3/86 18. Division 9. Armeekorps



22. 1915 17. oktober Coucy-le-Chåteau [nord for Soissons NB! Fra feltlazaret]

Bagsiden:
den 17. Otbr [oktober] 1915
Kære Mus! En Hilsen fra Idag og Billedet jeg skrev om. Jeg fordriver Tiden med at ryge Cigarer og spadsere 
lidt omkring. Jeg venter snart det første Brev fra Dig, men jeg kommer vel snart bort herfra. Hilsen til jer alle 
din Kresten

Utffz Philipsen 3/86 3. Fus. Feldlazarett 23 22. Res. Division

[NB! Han er blevet udnævnt til Unteroffizier.]



23. 1915 19. oktober [fra feltlazaret]

Forsiden:
Lazarettet er i Kirken og Skolen som ligger ved Siden af.

Bagsiden:
[påtrykt] Gruss aus dem Reserve-Feldlazarett 23 4. Res. A.-K. im Westen 

Den 19. Okt 1915
Kære Mus! Jeg har lige skreven et kort, men jeg bliver nok her nogle Dage
endnu. Jeg skriver et Brev og saa vil jeg fortælle dig Grunden. Jeg er ellers fuldkommen rask
igen. Hilsen din Kresten

Utffz Kr. Philipsen 3/86 Z.Z. [zur Zeit] Feltlazarett 23 22 Res. Division



24. 1915 23. oktober [fra feltlazaret]

Forsiden:
[uklart foto af fem soldater, KPh sidder til høj're]

Bagsiden:
Min ven Utffz. Lund har jo begyndt at Photograferen men det vil ikke rigtig lykkes for ham endnu. Det bliver 
nok bedre med tiden. Ham der sidder ved mig er Wehrmann Laue Skøtt fra Løjt-Kirkeby. Staaende fra 
venstre til højre Sanitets Utffz Felting, Flensborg, Vizfw [Vizefeldwebel] Thielsen Flensborg, Leutnant Weyer 
en Angelbo. Næste gang bliver billedet nok bedre.
Hilsen din Kresten d 23. Okt 1915



25. 1915 28. oktober Kathedrale in Roye [mellem Amiens og Noyon -  fra feltlazaret]

Bagsiden:
den 28. Okt. 1915
Idag rejser jeg saa herfra til et hjem her i Nærheden. Imorgen skriver jeg min nye Adresse. Endnu ingen Post 
faaet fra Dig. Nu venter jeg paa mit nye Opholdssted bestemt Post. Jeg er rigtig rask og vel nu. Hilsen din 
Kresten

Utffz Philipsen Regiment 86 z. z. Feldlazarett 9 XIII Armee korps 
[påstemplet] Soldatenbrief Feld Laz. No. 9 VII [?uklart stempel] Armeekorps 
29.10.15.1-2N 16. Infanterie-Division



26. 1915 2. november Coucy-le Chåteau [nord for Soissons -fra feltlazaret]

Bagsiden:
[påtrykt] Coucy-le-Chåteau (Aisne) -  Innere Ansicht der Borgruine (Salle dex Preux)

Roy non suis, ne Prince, ne Duc, ne Comte aussi, je suis le Sire de Coucy.

[til sønnen, Johan, kaldet Hane]
Lille Hane! Kan du gemme dette fine Kort til jeg kommer hjem. Jeg kommer nok snart nu. Saa bliver Mor 
nok glaj. Hvordan gaar det med"Kaje" og den anden Kallemand. Kan Du fortælle mig lidt om den! Hils saa 
Mor og Sødster og Du selv Hilsen fra din Far

Utffz d. Ldw. Philipsen 3/86 z.z. Feldlazarett 6 VIII Armeekorps 
[påstemplet] 2.11.15 8. Armeekorps + Soldaten Feld Laz [? uklart stempel]



27. 1916 25. januar Somme-Py [direkte øst for Reims]

Bagsiden:
Abs Utffz d. L. [der Landwehr] Kr. Philipsen 3 Komp. Fus. Regt 86 18. Inftr. Div. 9. A. K.

Aftenen d 25 Jan 1915 Lige kommen fra Skyttegravene og ligger nu i Kv. Tænker paa dagen [25. jan. var 
hendes fødselsdag] Hilsen til jer alle din Kresten
[NB! Han skriver 1915, men kortet er stemplet 1916, og reg. 86 var i Somme i 1916]

[påstemplet bla.] 18. Infanterie Division



28. 1916 4. februar Somme-Py [øst for Reims]

Bagsiden:
[til hans to børn på 4 og 2 år]

Den 4. Febr 1916 Aften
Lille Hane og Pi! Gem Billedet til jeg kommer hjem. Og hils saa Mor fra mig. Jeg er lige ankommen i II linje 
igen. Alt vel her, nu kommer jeg snart, saa vil vi lege den lange Dag. Hilsen Eders Far



29. 1916 13. februar Chateau-Regnault-Bogny [NØ for Reims - fra rekrutdepot]

Forsiden:
[påtrykt] Chåteau-Regnault-Bogny Vue sur le Pierroy 

Bagsiden:
Abs Utffz d. L. [der Landwehr] Kr Philipsen 3. Komp. Fus. Regt. 86 18. Inftr. Div. 9. A. K. z. z. Rekruten Depot 
+ 18 Inftr Div. 9 A. K. Im Felde Feldpost Station 49

Kære Mus! En Hilsen fra Idag Søndag d 13 Febr. Nu venter jeg snart Post fra dig igen, jeg længes ligefrem
efter et Brev. Din Kresten
[påstemplet] Rekn. Depot 18. Div. IX A.K.



30. 1916 4. marts Saulces-Champenoises [NV for Reims - på tysk -  rekrutdepot]

Forsiden:
[påtrykt] Saulces-Champenoises
Utffz. d. L. Kr. Philipsen Rekruten-Depot + 18. Inft. Div. 9. A. k. Feldpos-Sta- 49. Im Felde

Bagsiden:
Den 4/3 1916

Liebe Frau Einen Gruss vom Herz, heute abend folgt Brief. Morgen, Sonntag, wollen Ich meine Komp. 
besuchen sie liegt in Ruhestellung in ein Dorf hier in der Nahe. Das wird schon werden, ich freue[?] mich 
mit ihnen zu sprechen. Wieder Briefe und Pakete den letzten Tagen erhalten. Alles wohl.
KUss dein Kresten



31. 1916 7. marts [på tysk -  rekrutdepot]

Forsiden:
[Fotografi af hans afdeling, 3. Zug, af kompaniet] 

Bagsiden:

den 7/3 1916 Liebe Frau!
Gestern war ich also bei meiner Komp. Das war ein Wiedersehen. Nur einige Verwundete (herunter Utffz 
Ross Rinkenæs)sonst alle meine alten Freunde gesund und bei gutem Mut. Ich erhielt von ihnen auch diese 
Karte, sie ist genommen einiger Tage vordem ich nach hier kommandiert wurde. Das Bild ist gut, 
gleicht[?]mich recht[?]aber schwer[?] finden konnen.
Wie du siehst, hab ich den FUllfeder erhalten, die Litzen und anderen Kleinigkeiten auch. Besten Dank!
Gruss an Dich, Vater und Mutter, ich hab es gut. Dein Kresten



32. 1916 16. marts Chateau-Regnault-Bogny 
[NNV for Reims ved grænsen til Belgien - på tysk -  rekrutdepot]

Forsiden:
[påtrykt] Vallée de la Meuse Chåteau-Regnault-Bogny La Roche Bayard

Bagsiden:
"gegrUst" Lt.
Utffz. D. L. Kr. Philipsen Rekruten-Depot 18. Inftr. Div. 9. Armeekorps Feldpost-Sta 49 
Einen Gruss Am heute alles wohl. Dein Kresten 
den 16/3 1916 
[poststempel] 27.3.16



33. 1916 2. april Saulces-Champenoises [NV for Reims -  rekrutdepot]

Forsiden:
[påtrykt] Kirche in Saulces-Champenoises 

Bagsiden:
Søndag den 2. April 1916
Kære lille Mus! En rigtig Søndags Hilsen her fra S. Det har været et dejligt Vej'r hele Dagen og jeg har nydt 
det. Igaar fik jeg to Pakker med Smør og med Skraatobak og Daasen, dejligt, mange tak for det hele. Daasen 
er jeg særlig glad for! Iaften venter jeg Brev fra Dig igen. Igaar fik jeg ingen men Aviser har jeg faaet 
regelmæssig hver Dag. Den S. Historie har jeg lagt på Hylden foreløbig. Hilsen og Kys din Kresten



34. 1916 4. april Donchery [NV for Reims -  rekrutdepot]

Forsiden:
[påtrykt] Weltkrieg 1914 -  16 Donchery 

Bagsiden:
Utffz. Philipsen Rekruten Depot der 18. Inftr. Div. 9. A.K. Felpost Sta 49

Den 4/4 1916 Kære lille Mus! En hilsen fra I dag til jer alle. Sommer hver dag. 
Din Kresten



35. 1916 11. april

Bagsiden:
Jeg fik disse Billeder fra Lund, de har ikke nogen særlig Værdi, men da han har lavet dem, og det tilmed er 
smukke Vinterlandskaber, vil jeg sende dem Hjem.
Den 11. April 1916
N. 1. Feltlazarettet bag fra.



36. 1916 27. april Coucy-le-Chåteau (Aisne) [nord for Soissons - rekrutdepot]

Forsiden:
Kan du huske da jeg sidste Efteraar laa i Lazarettet i Nærheden af den gamle Rede. Naar disse ruiner kunde 
tale ville de fortælle underlige Ting om gamle Dage og Krig og Fred.

Bagsiden:
[påtrykt] Coucy-le-Chateau (Aisne) Der Bergfried (le Donjon)

Den 27. April 1916
En hilsen fra Idag. Fødselsdag, Sol og Sommer, - en herlig Tid. Din Kresten 
[Både KPh selv og sønnen Johan havde fødselsdag den 27. april.]

Utffz Philipsen Feld-Rekruten Depot 18. Inftr. Division 9. Armeekorps Feldpost Sta 49



37. 1916 29. april Vouziers [ØNØ for Reims -  rekrutdepot]

Forsiden:
1916 [påtrykt] Portal der Kirche von Vouziers 

Bagsiden:
Utffz Philipsen Feld-Rekruten Depot 18. I. D. 9. A. K. Feldpost Sta 49

Den 29/4 1916
En hilsen fra I dag til jer alle i Hjemmet. Eders Kresten



38. 1916 30. april Saulces-Champenoises [NV for Reims]

Forsiden:
[påtrykt] Soldatenheim Saulces-Champenoises

Bagsiden: 
[til sønnen Johan]
Den 30 April 1916 

Lille Hane!
Kan du gemme dette Billede til jeg kommer Hjem. Hilsen til dig og Mor og den lil Sødster fra din Far

Utffz Philipsen Feld-Rekruten Depot 18. I. D. 9. A. K. Feldpost Sta 49



39. 1916 30. april I + II [nævner Attigny - NØ for Reims -  rekrutdepot]

Forsiden:
[KPh sidder på hegnet til venstre]

Bagsiden:
De er sletikke bleven gode disse Billeder, men nu da jeg engang har bestilt dem, maa jeg vel ogsaa tage 

dem og betale. Idag Søndag igen den lange Dag. Jeg gaar nok i eftermiddag til Attigny til Boghandelen og ser 
om der er nye Blade og Bøger der interesserer.
Hilsen og Kys! mange din Kresten 
Den 30. April 1916 I

40. Samme foto som 38 

Forsiden:
[påtrykt] Soldatenheim Saulces-Champenoises

Bagsiden:
Maa jeg bede om en eller to smaa Musefælder, jeg har saamange Mus saa det gaar ikke længere 
jeg maa paa Jagt efter dem. Var du her I dag ville jeg narre dig April!
Din Tøffelhelt 
Den 30 April II



41. 1916 5. maj [viser landskab nær Saint-Étienne i Champagne - sendt af en kammerat]

Bagsiden:
Dette Billede fik jeg lige tilsendt af Lund. Det er efter min smag et fin fin Billede. Du kan nu gøre dig en 
Forestilling om, hvordan dette øde Champagneland ser ud. Det er tagen i Nærheden af St. Etienne. Man kan 
jo ogsaa se paa Træerne og paa alt, at det er en fredelig Plet. Naar man kommer nærmere til fronten, saa er 
Skov og alting ødelagt af Granater saa Stumperne er kun tilbage, og Jorden er fuld af Granathuller og et 
Labyrint af Løbegange og Skyttegravsstillinger.
Her i disse Skove er der enkelte Vildsvin og Kaniner i utal. Ja et Jagtterræn er det nu. 
d. 5. Maj 1916 Kresten



42 . 1916 7. maj foto [Saulces - NV for Reims]

Forsiden:
[KPh står i midten bagest]

Bagsiden:
Den 7. Maj 1916

In einem kuhlen Grunde/Da geht ein Muhlenrad.
Mein Liebste ist verschwunden/Die dort gewohnet hat.
[1. Vers af et digt af Joseph Freiherr von Eichendorf 1810]

Dette er Vandmøllen og tillige Elektricitetsværk her i Saulces det ligger nede i Dalen bag ved Byen paa en 
dejlig Plet. Det er en stor Vandkraft med over 3 m Falddybde, saa den var værd at eje ved Gaarden, saa 
behøvede man ingen Motor og slige dyre Kraftmaskiner. Billedet er helt godt hvad? Jeg ler lidt formeget, 
men græde kunde jeg nu ikke godt den Søndag!- Min pibe er fin.
Kys din Kresten



43 . 1916 21. maj

Bagsiden:
Den 21. Maj 1916

Det er den sidste Udgave af mig selv. Jeg hved ikke hvad Du synes om det, Maaske ser jeg dig lidt for Korpl 
[? = Korporal]-mæssig ud, men det skal Du ingen Hensyn tage til for jeg har to Sider, nemlig denne her der 
vender udadtil, og en anden der vender indadtil mod dig og den ser anderledes ud! Men den viser man ikke 
overfor Verdenen.
Hilsen og Kys din Kresten



44 . 1916 23. maj Autréches [mellem Compiegne og Soissons -  rekrutdepot]

Forsiden:
[påtrykt] Kirche von Autréches vor der Beschiessung og nach der Beschiessung

Jeg får en Stue alene i mit nye Kvater med Vinduet mod Syd, og en god Seng. Det er i en Afkrog af Byen, 
men jeg holder jo af Ensomheden.

Bagsiden:
Utffz Philipsen 3. Komp. Feld-Rekruten Depot der 18. Inft.. Div. 9. A. K. Feldpost Sta 49

Den 23. Maj 1916
Hermed min nye Addr. Jeg flytter Idag, faar et godt Kvater Igen. Brev følger ovenpaa Omflytningen. 
Hilsen til Jer alle din Kresten



45 . 1916 28. maj

Forsiden:
Et brev er under Opsejling! Hilsen til Jer alle 
Din Kresten

Bagsiden:
Utffz Philipsen 3. Komp. Feld-Rekruten Depot 18. Inft.. Div. 9. A. K. Feldpost Sta 49

Den 28. Maj 1916
Kære Hjem! I dag har jeg været rundt paa Marken og set paa Korn og Roer og alt. Det er en gylden Tid 
hernede med Regn og Solskin hver Dag. Bare det var saadan Hjemme ogsaa.
Vend om!



46 . 1916 17. juni

Forsiden:
[tekst skrevet senere af hans kone Mimi] Kresten 1914 -  18

Bagsiden:
Den 17. Juni 1916
Kære lille Mus! Jeg har engang sendt 2 af disse Billeder Hjem, men det lader jo ikke til at du har faaet dem. 
Der er nok ogsaa gaaet 2 Breve og et Kort over Champagnen tabt. Det er kedeligt. Nu haaber jeg dog, at 
dette vil naa hjem. Jeg har travlt, men haaber dog at faa Tid Imorgen til et Brev. Ellers alt vel og rolig her 
endnu. Hilsen til Hjemmet og Kys til Dig fra din Mand (under Tøflen)



47 . 1916 18. august Lille [nær grænsen til Belgien]

Forsiden:
[påtrykt] Lille Le nouveau Boulevard Lille Roubaix-tourcoing

Bagsiden:
Utffz. Philipsen Feld-Rekruten Depot 18. Inftr. Div. 9 A.K.

Den 18. Aug 16
Kære Hjem! Hilsen fra Idag, Brev følger en af Dagene. Alt vel og K. 
Din Kresten



48 . 1916 28. august Lille

Forsiden:
[påtrykt] Lille La Rue Nationale

Bagsiden:
Den 28. Aug. 16

Hilsen fra Idag. Iaften faaet Dit Brev fra d. 25. tak. Hils Valentin fra mig, ja han har gjort hele Krigen med. Nu 
maa han se at holde fast derhjemme. Brev Imorgen. Alt vel.
Ky[s] Din Kresten



49 . 1916 18. oktober Coln -  rekrutdepot

Forsiden:
[påtrykt] Coln a Rh. - Dom (Ostseite)

Bagsiden:
Cøln d. 18. Kære lille Mus!
Sovet hele Natten og nu faaet noget at spise. Kl. 9 gaar Turen videre gennem Belgien. Jeg skriver Imorgen 
naar jeg er i mit gamle Kvater igen. Saa Hilsen paa Rejsen Din lille Mand. Har du Tandpine?

Abs. Untffz Philipsen Feld.Rekruten Depot 18 Inftr Div. 9 A.K. 
[poststempel 18.10.16]



50. 1916 25. november Donai [Douai? -  rekrutdepot]

Forsiden:
[påtrykt] Donai [Det må vist være Douai SØ for Lille.]

Bagsiden:
Untffz Philipsen (1. Abt.) Feldrekrutendepot 18. Inftr Div. 9 A.K.

Den 25. Novr 16
Kære Hjem! Ingen Post faaet de sidste 2 Dage saa jeg længes snart efter noget fra Jer. I morgen Søndag faar 
jeg Tid, saa skriver jeg et langt Brev. Daarligt Vej'r igen, er I ved at tærske?
Hilsen til Jer alle og K[ys] til Dig Din Kresten



51. 1917 stemplet 20. juli Kiel [NB! Hans afsenderadresse er Flensborg]

Forsiden:
[påtrykt] Kiel Rathaus und Stadttheater 

Bagsiden:
Abs. Untffz. Philipsen 4 Komp. I [?] 86. Flensborg 

poststempel 20.7.17
Kære lille Dig! Saa er jeg i Kiel men det er jo Nat, saa man kan ingenting se. I morgen middag igen i F. Hilsen 

din Kresten



52. Uden dato: fotografi af kammerat -  vel efter efteråret 1915, da Champagne er nævnt.

Bagsiden: Dette sender jeg med Hjem. Lund har skjænket mig det og det bliver kun ødelagt naar jeg 
beholder det. Det er et udmærket Billede af Lund, som han er. Hans Støvler er lidt beskidt, men det er jo 
ogsaa en Champagnesoldat. Lund er tysksindet, men der bliver af ham en dygtig Landmann, eller vel 
snarere en Domænepagter eller Godspagter et eller andet Sted i vort Hjemland.
Jeg ser ham gerne og sætter ham højt. Kresten



53. uden dato: fra Dreslingcourt, hvor de var i foråret 1915

Bagsiden:
Dette Billede er endnu fra Dreslingcourt oppe i Skoven det er Pladsen hvor vi hentede Maden fra Køkenet. 
Vejen gaar der gennem en Klippe det er helt romantisk.



54. Som kontrast et fotografi af børn og stuehus sendt til felten.

Bagsiden:

Kærlige hilsener fra Hjemmet og dine kære. Mus



55. 1917 18. april -  4 små tætskrevne sider med en beskrivelse af en pionerpark i en by B., formentlig 
nær Arras.

Den 18. April 17
Nu sidder jeg igen dybt under Jorden og har ingenting at bestille. Og det er sletikke noget for mig, for jeg vil 
have noget at gøre, være ude i den friske Luft og løbe omkring. Jeg kom hurtigt bort fra mit Landbrug. Bedst 
som jeg var i Gang kom der Ordre til straks at komme tilbage til F?. Der var vi kun kort Tid, næste Dag gik 
Farten hertil med Jernbane, og her ankommen meldte vi os hos Kommandøren for Pionererne. Her hos ham 
fik vi Ordre til at marchere til B. og der overtage den store Pionerpark. Da jeg hørte, at vi skulde til B. vidste 
jeg hvad Klokken var slaaet og at det der ikke gav saa knap med Granater og slige Ting.
Vi marcherede altsaa løs, - vi var 20 Mann og 1 Untffz [= Unteroffizier] foruden mig,- og da vi kom tæt til B. 
saa vi nok at den laa haardt under Ild og brændte flere Steder. Nu vi maatte jo ind i Herligheden og kom 
ogsaa ind og fandt en Kælder hvor vi lod Mandskabet tilbage. Saa vandrede Untffz R og jeg rundt for at 
finde Pionerparken og da vi havde funden den uden for Byen søgte en Hule hvor vi kunde bo i for at være i 
Nærheden. Det fandt vi og ogsaa den Untffz fra [?] Pioner som vi skulde arbejde sammen med. Vi hentede 
saa Mandskabet, og saa gav det travlt med at indrette Hulen og dele Vagt og Arbejde ind for den kommende 
Nat.
Og nu er vi godt i Gang og hele Arbejdet gaar glat, og det er jo næsten alt Nattearbejde. Pionerparken er 
stor og alsidig, der er Jern, Tømmer og Træ i alle mulige Størrelser og der er Pap og Pigtraad og hundrede 
andre nødvendige Ting, kort sagt alt hvad der bruges til Skyttegraven. Saa over alt det fører vi Regnskab 
over hvad der kommer til og hvad der hentes af Infanteriet og leveres ud i første Linie. Om Dagen er der Ro, 
men saasnart Mørket falder paa saa myldre og vrimle det af Køretøjer og Mennesker. Vogne i lange Rækker 
bringer nyt Materiel fra Jernbanen, og andre Vogne igen henter Sager af og kører det forud til Artill[eri] og 
Inftr [infanteri]. Og Inftr. kommer i lange Rækker, henter Træ og Pigtråd og forsvinder igen i Mørket, ud mod 
Fronten. De gaar tavse og støtte deres Vej de bryder sig ikke om at det lyner fra alle Kanter af Artilleriild saa 
det for Øjeblikket bliver Dag istedet for Nat. De ænser knap Granater der stadig suser frem og tilbage over 
Hovedet paa dem. Det hele gaar glat uden Standsning som et Urværk Dag og Nat i det udendelige nu i tre 
lange Aar.

Jeg har det jo godt, har kun at ordne an hvad Arbejde der skal laves og det er overkommelig og jeg passer 
paa baade mig selv og mine Folk og saa snart "Tommy" [= englænderne] begynder at sende nogle Granater 
herover saa er vi forsvunden i Hulen og der blir vi saa til det er bleven godt Vejr igen. I dag er det Ro paa 
Linjen og daarlig Vejr med Regn og Sne, de stakkels Infanten[? -infanterister] forude de maa døje noget i 
saadan en Tid Nat og Dag uden Dækninger uden ordentlige Skyttegrave, men paa aaben Mark. Et tappert og 
pligttro Folk, - Helte allesammen. -  Gid den Fredstid der engang kommer maa bringe dem Lønnen for det 
udendelige og udtrolige de har ydet for deres Moderland.

Den 19. April
Idag ogsaa temmelig rolig paa Fronten, godt at det er Taage, for ellers kom Flyverne nok som Bier og 
Kanonaden gik løs paa begge Sider. Jeg faar ingen Post, har ingen faaet nu i over 8 Dage, og der er kun 
daarlig Udsigt til nogen endnu. Det er slemt naar man ingenting har at læse, for med hvad skal man saa slaa 
Tiden ihjel. Spille Kort gider jeg ikke og sove kan man dog ikke baade Nat og Dag. Naar man ingen Aviser 
faar, hved man sletikke hvad der foregaar ude i den vide Verden og det følger man med Interesse fordi ens 
Skæbne til Deels er afhængig deraf.



Jeg er ved at faa Fuldskæg allerede i de paar Dage, bliver vi længe her saa kan det blive godt, sikken et 
Ansigt man saa faar. Men her er dog Vand, det er godt, jeg kan vaske mig hver Dag. Har ogsaa slæbt et 
Komfur ned i Hulen, men mangler jo det nødvendige til at stege og kaage. Ja etpaar Kartofler har jeg funden 
i Byen, saa det gir hver Aften Kartofler med Salt til. Smager godt og sparer paa Brødet.
Byen B. ser skrækkelig ud. Den laa fredelig og rolig for etpaar Dage siden havde en Befolkning paa en 3000 
civile foruden masse Soldater. Saa pludselig en Dag begyndte de engelske Granater at fare ned over Byen og 
det gav et skrækkelig Billede.

Efter Genforeningen:

Dette billede er fra Haderslev 1921. Jeg ved ikke mere om det.

[Min farmor har skrevet på kortet.]

N 3 fra venstre P. C Hansen Nygård -  N 2 fra høj're Lauesgård Kiding -  Kresten


