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INTERNET UDGAVE JULI 2014 "
FORORD "

Min far havde et ordsprog som han brugte tit: "om 100 år er 
alting glemt!". Det prøver jeg med denne samling at gøre til 
skamme. Der er godt nok ikke gået 100 år når dette skrives, 
men det er da tæt på og denne brevsamling skal nok overleve. "
En kort biografi: 
Min far: Elith Alfred Jørgensen der er født 4. august 1903 i 
København, rejser, i en alder af 25 år til Paris (1928) hvorefter 
han senere melder sig til Fremmed Legionen (1930). Her befinder 
han sig i henholdsvis Marokko og Algier og er der i 5 år. Vender 
hjem, stifter familie og har mange skiftende ufaglærte jobs. Dog 
bliver han såvidt vides udlært som tjener og arbejder i bl. a. i 
National Scala. Er i to omgange ansat på B&W (Burmeister & 
Wains Skibsværft) hvilket også bliver hans sidste arbejdsplads. 
Hele livet igennem er han kreativ og opfindsom uden dog at høste 
store økonomiske fordele heraf. Det meste af hans liv var hans 
faglige titel: Specialarbejder. "
                                        __________ ""
Et spørgsmål man næsten altid stiller er: hvorfor melder man sig 
til Fremmedlegionen? 
Det var almindeligt kendt at de der meldte sig til 
fremmedlegionen tit var på flugt fra et eller andet der hvor de 
kom fra.  "
Han havde måske en væsentlig grund til at ville ud og væk fra 
Danmark.  
Helst vil jeg tro at det var udlængsel og eventyrlyst, men jeg kan 
ikke frigøre mig fra det han skriver i sit sidste brev. (Bel Abbess 
6-6-35)  ""
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Det drejer sig om om noget "muggent" som er sket og at nogen 
måske husker noget der skete hjemme i Danmark. 
Det er foregået i et støvsugerfirma: Baaring & Co og han skriver 
om noget der måske kunne "ordnes i mindelighed". Ligeledes i 
brevet: Colomb Bechar 4-6-1933 skriver han: "Kunde du ikke en 
Gang ved Lejlighed spørge Thorkild hvorledes Loven er hjemme 
om man kan komme tilbage efter 5 Aars Forløb uden at der bliver 
gjort noget ud af det. Du kan roligt spørge ham om det han ved 
hvad der er passeret inden jeg rejste." 
Dette spørgsmål kommer vi måske aldrig nærmere et 
fyldestgørende svar på. "
Når min far nævner "theateret", er det operaen i Paris hvor han 
havde, fortalte han, tilfældige statist opgaver hvor man f. eks. 
står som romersk soldat med hellebart i et hjørne af scenen 
under en opera-opførelse. 
Han har til os børn også fortalt at han var en slags daglejer i 
Paris' haller med forefaldende slæb af frugt og grønt. At vælge at 
fortælle om "theateret" som arbejdsplads lyder bedre og passer 
vel også bedre til modtageren, sin søster, der er Fru 
Slagtermester Oda Rasmussen. Forøvrigt mor til Eva - gift med 
Ove Sprogøe. "
Hans fortællestil og retskrivning har jeg intet af udsætte på, 
ejheller den meget tydelige skrift som gjorde det nemt for mig at 
renskrive og digitalisere. "
Herfra ønsker jeg så at han selv fortæller sin historie igennem 
brevene til sin søster, der er ialt 35. 
  
God fornøjelse med læsning af brevene! 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"
        Paris 6-6-30 "
Kære Oda 
Da jeg ikke har hørt dig, antager, jeg at du har ombestemt dig 
med Hensyn til Kjole eller Dragten. Jeg havde nu troet, at der var 
noget der passede dig, men det ved du jo bedst selv. Jeg har 
igaar faaet fat i et Katalog fra et Firma men det er en smule dyrt, 
det er det Allersidste Skrig hernede hvis du vil have det vil jeg 
gerne sende dig den. Jeg havde troet at det var dyrere at sende 
pakker hernedefra. 
for de 3 Kataloger jeg sendte dig har jeg kun betalt 3 franc 45 øre 
i danske Penge. Men skriv nu snart. Jeg har hele den sidste Uge 
været paa Posthuset og spurgt efter Brev, jeg undrede mig meget 
over at du ikke skriver. Hvorfor skriver Moder heller ikke hun ved 
jo nu min Adresse. Jeg ville glæde mig meget hvis Moder ville 
skrive. Selv har jeg det udmærket har faaet noget at bestille og 
tjener ganske godt. Jeg vil i næste Uge købe mig et Kamera saa 
skal jeg sende dig nogle Fotografier af de forskellige Dragter jeg 
har på naar jeg arbejder paa Theateret. Min adresse kan jeg ikke 
give dig da jeg flytter fra det ene Sted til det Andet, men skriv til 
mig som du har gjort før. 
Elith Alfred Jørgensen 
Poste Centrale 
rue de Louvre 
Paris, France 
poste restante ""
       Nu til slut 
       Tusinde Hilsener til Eder Alle  "
       Bed nu Moder om at skrive. 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"

"
Oversigtskort over hovedparten af steder brevene er skrevet fra ""

        Saida le 1-9-30 "
Kære Oda! 
Tak for dit sidste Brev med Billederne, det var morsomt at se de 
kendte Ansigter igen, du kan sætte dig i mit Sted, hele Tiden 
mellem Fremmede, saa pludselig ser alle dem man kender. Du 
maa  undskylde det har varet saa længe inden jeg svarede. 
Grunden er den, at jeg ingen Penge havde til Frimærker. Jeg 
tjener 25 centimer om Dagen det er ¼  Franc og for at sende et 
Brev maa jeg vente 6 Dage, som du ser koster det 1½ Francs, 
saa er der ogsaa det at vi kun faar udbetalt lønninger hver 
femtende Dag, men sent er jo ogsaa bedre end aldrig. Du beder 
mig skrive udførligt om hvad jeg oplever for Tiden er det ikke 

�5



meget spændende du ved jo at en Militær Skole er ens hele 
Verden over. Nej vent til jeg kommer til Marokko saa bliver der 
sikkert noget at skrive om. Der er ogsaa tale om vi naar Skolen 
er færdig her, skal sendes til Indo China. Grunden herfor er den 
at kineserne ogsaa i de franske Kolonier begynder at lave 
Uroligheder. Igaar aftes kom der en sending Soldater hertil, der 
havde udtjent deres 5 Aar, de fortalte, at af 3 Kompagnier 
Soldater, var der kun 107 Mand igen, det er jo opmuntrende at 
høre, naar vi i November Maaned skal dertil. Naa – det er ialtfald 
bedre end Marocco, Riff-Kabylerne er meget værre end 
Kinerserne. Lad være med at fortælle Moder at der er tale om, at 
her er farligt hernede, det er jo ikke nødvendigt at forurolige 
hende. Jeg har lige vundet mit Skydeskjold, det er rart at vide, at 
man kan ramme, naar man skyder, ligeledes Bajonetfægtning er 
jeg ganske god til. Du kan forstaa, naar der er tale om, at det 
skal gaa paa livet løs er det om at lære at forsvare sig. I Oktober 
Maaned faar jeg min Anden Præmie udbetalt, det er 1000 Francs, 
saa har man det rart igen, hvis alt gaar vel skulle jeg gerne blive 
Korporal i løbet af et Aars Tid, saa tjener jeg 100 x om Ugen, saa 
kan man da lægge lidt til side. Jeg er blevet Uvenner med den 
arabiske Pige, tænk en Aften jeg kom ind til hende var hun 
sammen med en Sergent, jeg kunde jo nok se at de havde haft 
det rigtigt hyggeligt, det værste ved det er, at man ikke kan 
skælde sine Overordnede ud, men det er jo ogsaa ganske 
ligegyldigt, her er jo Kvinder nok. Men hun var fandens sød, den 
lille Fatima, nu har man det arbejde med at finde en Anden. Det 
skal blive rart at komme til Kina alligevel, der bor man ikke paa 
Kasernen, man gifter sig med en kinesisk Pige, hun har en lille 
Hytte med Inventar og alt, hun laver Mad og vadsker Tøjet, saa 
man har det som Blommen i et Æg. Det værste hernede er March 
Turene vi gaar op til 40 Km om Dagen eller rettere sagt om 
Natten, da det om Dagen er for Varmt, jeg for min Part klarer mig 
ganske godt, men Størsteparten er aldeles ødelagte naar vi er 
færdige, du kan jo tænke dig 40 Km er ikke saa lidt, naar her 
ikke er Veje og man maa op over Bjærgene. Jeg holder meget af 
dette Liv, naar vi finder en god Plads, holder vi Rest hele Dagen, 
som Regel er det lige ved en Flod, saa laver vi smaa Hytter spiser 
godt, bagefter bader vi og sover saa til Kl 10 om Aftenen, saa 
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gaar det videre til næste Morgen. Det er et frit Liv jeg kan mærke 
at mine kræfter kommer tilbage. I Paris begyndte jeg at blive lidt 
af en Svækling først Hospital af Lungebetændelse saa Livet 
dernede bestilte næsten intet, nej saa er det alligevel bedre her, 
frisk Luft, Solskin og god Træning. Jeg hører Moder har tænkt paa 
at gifte sig igen, det er underligt at tænke sig ikke? Men jeg 
kender jo ikke Nielsen saa jeg kan ikke udtale mig om, om det er 
galt eller godt, kun vil jeg ønske at Moder maa faa det godt, hvis 
jeg engang kommer tilbage, har jeg det nok paa det tørre, saa vil 
jeg se at gøre noget godt for Moder, men det har lange Udsigter 
saa hvis Moder kan faa det godt med Nielsen vilde det gøre mig 
godt at vide. Jeg har aldrig tænkt saa meget paa hende det ser 
jeg nu, men du skal se det skal nok blive anderledes. Det var en 
flot Automobil I har faaet Eder, du kan jo være glad, naar du 
kører rundt i København og hilser paa alle dem du kender. Vær nu 
forsigtig, det er farligt med al den Trafik, som der er. Haven er 
ogsaa blevet flot, det er morsomt at se, at eftersom Tiden gaar, 
alt bliver saa stort, Træerne Louis plantede, da jeg var hjemme er 
jo hele Kæmper nu. Moder skriver at Louis Udgifter beløber sig til 
12000 om Aaret, I maa jo alligevel tjene meget godt med 
Forretningen, han er jo ogsaa et Jern til at hænge i. Er du ikke 
glad for Eva og Bendt, nu de er saa store? Skade at jeg ikke kan 
komme hjem og se dem nu. Naar jeg engang kommer hjem, er 
de jo saa store at man ikke kan kende dem igen. jeg lægger 2 
Billeder af mig i Brevet, naar du har set dem, vil du saa ikke give 
dem til Moder, jeg kan ikke faa flere af ham der har taget dem, 
da han har ødelagt Filmene; men du har jo heller ingen Interesse 
af dem naar du har set dem. Efter hvad jeg hører, er det ikke 
gaaet Ester Thorkild og Erik saa godt, men man kan se, at naar 
gamle Sofus ikke mere vil rulle sig ud med Kassen kan de intet 
lave. Men dem om det. Det var morsomt at høre at Nielsens Søn 
har giftet sig med Iris, ikke fordi jeg kender ham, hende næsten 
heller ikke, jeg husker det var en ganske sød Pige der boede hos 
sin Bedstemoder hun kom en del hos Chaufføren Knud i Adelgade 
15 du ved Cigarforretningen som Iris Broder havde. Jeg har 
danset et par gange med hende. Men hun er vist lidt af en 
Medinette, selvfølgeligt kan hun have forandret sig. Det er ikke 
værd at skrive for meget da jeg ikke er helt sikker paa at det er 
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hende, men Navnene Moder skriver passer godt. Ser du intet til 
Chr Mortensen han har vel ikke giftet sig endnu? Hvis du ser ham 
saa hils ham mange Gange. Han har altid været meget flink 
overfor mig, vi har alligevel haft det meget rart sammen. Det var 
igennem ham jeg kom til at kende Buster, a pro pro har du saa 
ringet til hende, hvis ikke vil du saa ikke se at faa fat i hende, saa 
skriv til mig i det næste Brev hvad hun har sagt enten det ene 
eller det andet. Jeg vilde gerne høre hvor mange Gange hun er 
blevet skilt og gift det sidste Aars Tid. Du maa selvfølgelig ikke 
spørge hende om det, saa bliver hun bare tosset. Men lad mig nu 
vide hvad hun siger. Det er idag Søndag Kl er 9 Frm efter Vin og 
Brød ikke Wienerbrød, oh – hvor kunne jeg tænke mig en 
Wiernerbrødsstang ganske alene de kender de ikke hernede. Naa 
men Kl 9½ skal vi spise og da det er Søndag skal vi have en 6 – 7 
Retter. Bagefter skal jeg sove til Middag til Kl 3 – derefter ud at 
bade. I Aften en Tur i Byen, da jeg ingen Penge har maa jeg nøjes 
med at nyde Militær Koncerten det er nu ogsaa ganske morsomt, 
saa maa jeg jo ogsaa paa Jagt efter en femme. Dette Brev er jo 
ikke meget interessant men som jeg har sagt naar vi begynder at 
slaas skal du faa det at vide. Jeg køber et lille Fotografiapparat 
naar jeg faar min 2en Præmie saa skal jeg købe en stor Dagbog 
og hver Dag skrive i den og naar der er en Del skal jeg sende 
Bladene til dig, du maa saa gemme dem og give mig dem naar 
jeg kommer hjem. Nu maa jeg slutte da de begynder at dække 
Bord, de laver Vrøvl fordi jeg tager det meste af Pladsen paa 
Bordet. Men skriv saa hurtigt du kan til mig. "
E. Jorgensen No. 21475-C-J-3 1er Regiment Etrangere. Group A 
Saida – Algerie – Nord Afrique 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        Saida le 2-11-1930 ""
Kære Allesammen! 
Ja – undskyld nu det saa længe siden jeg har svaret paa Eders 
Breve, men her har været noget Liv hernede kan I tro. Jeg er lige 
kommet ud af Spjældet. Jeg blev saa led og ked af Legionen saa 
jeg stak af. Grunden hertil var den at, de har puttet mig ind i 
Musikken, da jeg engagerede mig var det Meningen at jeg vilde 
se lidt til hvorledes det gik til naar der var Krig, alt gik ogsaa godt 
jeg var kommet sammen med en Dansker Søeberg, hvis Forældre 
bor lige bestemt i Hjortholms Alle 8 hvor vi boede en Gang, det 
gav jo Anledning til at vi blev gode Kammerater og havde det ret 
morsomt sammen. Saa en Dag jeg sad og spillede Mandolin paa 
vort Værelse, kom Chefen for Musikken igennem, han hørte jeg 
spillede, og vilde absolut have mig ind i Musikken, hertil svarede 
jeg nej, men Fyren har alligevel faaet det ordnet saaledes at jeg 
blev sat deri. Da vi nu ikke kunde komme til Marocco sammen 
blev Danskeren og jeg enige om at stikke af. En Torsdag Aften gik 
vi saa i Byen. Spist og drak godt og begav os paa vej ved 12 
Tiden om Aftenen. Nu var det jo om at være forsigtig. En Araber 
ja hvilken som helst hernede faar 150 Ducor hvis de napper et 
Par eller en Desertør. Naa om Natten gik det meget godt vi 
passede godt paa, hver Gang vi hørte der kom nogen gemte vi os 
bag Buske eller Stene indtil de var gaaet forbi. Om Dagen gik vi i 
Bjergene de er ganske øde her træffer man af og til de 
omrejsende Faarehyrder de bor i Telte med deres 7 – 8 Koner har 
en masse vilde Hunde til at passe paa Faarene, hver Gang vi 
nærmede os, fløj de i Benene paa os, heldigvis kom Hyrden til i 
rette Øjeblik, de kan ikke et ord fransk saa vi havde et mas med 
at gøre os forstaaelige, naa Enden paa det blev jo at vi fik 
forklaret vi vilde købe noget at spise. Saa fik vi Æg og Brød 
somme Tider Kaffe de laver en dejlig Kaffe Araberne. I 3 Dage gik 
det paa denne Maade om Natten paa Vejene og om Dagen maatte 
vi skjule os, saa den 4de Dag ved 5 Tiden om Aftenen blev det 
rædsomt Uvejr. Vi befandt os paa dette Tidspunkt oppe i nogle 
mægtige høje Bjerge med Skove, men saa kan det vel nok være 
at det begyndte. Vandet styrtede ned i stride Strømme aldrig har 
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jeg set noget lignende i Løbet af 2 minutter var vi gennem blødte 
til Skindet. Men det var kun Legeværk, nu blev det mørkt saa 
man ikke kunde se en Haand for sig. Passe paa ikke at falde i 
Afgrundene vores sømbeslaaede Støvler gled for hver Skridt vi 
tog. Saa begyndte det værste jeg har set i mit Liv det begyndte 
at lyne og tordne, aldrig glemmer jeg disse Lyn, for det første 
højt oppe i Bjærgene inde i en stor Granskov ikke at kunde 
komme frem da det var mørkt som den sorteste Nat 
gennemblødte til Skindet og frøs som Fanden den var skrap maa 
jeg tilstaa. Tænk Eder en Gang hver gang der kom et Lyn, var det 
ligesom det brændte Hænder og Ansigt, man kunne lugte ligesom 
afsvedent Gran. Naar det ene Lyn var færdigt kom det næste 
uden Ophold i 5 Timer. Det var vel nok noget der tog paa 
Nerverne. Ved 10 Tiden om Aftenen holdt det saa op. Vi kom saa 
endelig ned paa Vejen i Nærheden af en lille By. Danskeren var 
helt fra den jeg selv var nu ogsaa underligt til. Søberg vilde saa 
ind paa Kroen og drikke Kaffe og købe Cigaretter det vilde jeg 
ikke da Gendarmerne altid opholdt sig i Nærheden af Kroen og 
blev saa halvejs Uvenner over det, det var umuligt at faa ham fra 
den Kaffe drikning. Enden paa det blev saa vi gik derind, bestilte 
2 Glas Kaffe og Cigaretter. Selvfølgelig vidste alle der var her at 
det var et Par Deserteurer, jeg havde saa drukket min Kaffe og 
vilde afsted, men nu vilde Søberg have noget at spise. Saa midt 
under det hele er der en Araber der har været ude at finde 
Gendarmerne saa bedst som vi var ved at holde vores Maaltid 
kom de ind med deres Revolvere lige op i Næsen paa os og vilde 
se vores Papirer. 
Naa, den var jo tabt saa det var jo bedre at følge med det gaar 
hurtigt med at faa en Kugle i Kroppen det er jo nogle Halvvilde 
Mennesker og de har altid Ret til at gøre hvad de vil. Vi blev saa 
slæpt paa Gendarmeriet og puttet ind i et Hul hvor vi blev fra 
Mandag Aften til Onsdag Morgen. Søberg kunne ikke et Ord 
fransk saa jeg maatte hele Tiden ud og ind for at give 
Oplysninger.  Onsdag Morgen kom vi saa med en Bil tilbage til 
Kasernen i Saida. Her blev vi saa puttet i Kachotten jeg fik en 
maaned da jeg ikke havde været straffet før. Søberg fik 2 mdr 
han havde nemlig været i Spjældet et Par Gange før. Det var vel 
nok en slem Tid at gaa igennem. Det hundekoldt hernede for 
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Tiden om Natten og vi ligger paa en Cement Forhøjning uden 
Madras ingen Tæppe over sig. Om Dagen arbejder vi med at 
slæbe Sten fra Bjærgene ned til Lejren. En time før vi skulde 
spise skulde vi løbe rundt i Fængselsgaarden saa stod Suppen 
paa Jorden. Vi maatte saa ligge paa knæ og spise. Vi havde 
nøjagtigt 4 Minutter at spise i endten vi saa var færdige eller ej 
maattte vi ind i Cellen. 
Jeg kan forsikre Eder for jeg kommer der ikke mere. Søberg er 
sendt til Marrokko, jeg selv er kommet ud af Fængslet har faaet 
min Anden Præmie har godt med Penge og er kommet lidt til 
Hægterne igen. Det er idag Søndag jeg har været paa Kontoret 
og hente 100 ? saa jeg maa ind til Byen og have lidt Kaffe. Jeg 
har glemt at fortælle at Fader sendte et Brev paa 68 Sider. Jeg 
har endnu ikke svaret men skal gøre det saa hurtigt jeg kan. 
NB Skriv bare til den samme Adresse selv om jeg bliver sendt til 
Hoved Musikken i Sidi Bel Abbes bliver Brevene sendt efter mig. 
             
      Elith "
      A Jørgensen No. 21475 
      1 Regimet Etranger 
      C-J-3 Groupe A 
      Saida – Algerie 
      Nord Afrique "
      Undskyld Skriften 
      Jeg er ikke i Humør 
      rigtigt til at skrive i Dag  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      Sidi – Bel – Abbes 18-12-1930 "
Kære Allesammen! – Tusind Tak for Eders sidste Brev. Det var 
godt at høre at I alle har det godt. Det var ligeledes morsomt at 
se, at Eva har lært at skrive, nu kan man jo skrive til hende og 
faa Svar paa Brevene. Jeg undrer mig meget over at Moder har 
tænkt paa at gifte sig igen. Gaa nu for Guds Skyld ikke hen og 
gør noget, Moder kommer til at fortryde. Moder kender jo til 
hvad, det er at mangle og efter jeg kan forstaa er (ulæseligt,  
måske:manden) svag og ikke kan arbejde saa Moder kan da ikke 
arbejde for ham – tænk nu endelig over det 2 gange, før Moder 
indlader sig paa det. det er selvfølgelig ikke min mening at blande 
mig ind i det eller at komme med gode Raad; men det er for 
Moders egen Skyld. Dette skulle være Julebrevet; men det kan 
være det kommer for sent, det gør vel heller ikke noget, vel? 
ligeledes at det er skrevet med Blyant, det er saa rart at skrive 
med Blyant, naar man ligger i Sengen. Jeg er iaften meget træt 
og hviler mig imedens jeg skriver. 
Du skal have Tak for at jeg fik Brevet inden Jul, saa er det bedre 
naar man morer sig, at I alle lever i bedste velgaaende. 
Med Hensyn til om jeg gerne vil have en Bog, vil jeg meget 
hellere om du vilde sende mig et Par Pakker Clubman, det er 
næste 3 aar siden jeg har røget en ordentlig Cigaret. Her til skal 
der nemlig ikke betales Told saa du kan roligt sende mig et Par 
Pakker, hvis du da vil. Jeg har fundet en god Kammerat. Kan I 
tænke hvem det er? Det er Champagne – Skrædderens Søn, I 
ved ham der i sin Tid lavede falske Penge hjemme, I kan tro det 
er en grinagtig Fyr. I gaar Aftes var vi ude i Byen og morede os 
lidt, han spenderede hele tiden. Du vil gerne have at vide 
hvordan jeg lever saa jeg er blevet flyttet her til Bel – Abbes da 
jeg er kommet i musikken, her har jeg det en del bedre end i 
Saida, baade med Hensyn til Maden Seng og i det hele taget 
Arbejdet. Hver morgen kl 6½ bliver vi vækket. Vi sover 25 Mand i 
en stor Sal, saa har vi en Time at gøre os færdige i, Kaffen 
drikker jeg paa Sengen. Kl 7½ marcherer vi saa gennem Byen ud 
til en stor Plads hvor vi lærer at spille, jeg for min Part lærer at 
spille Clairon, det er et Horn hvor man kan blæse alle signaler og 
Marcher paa. Først blev jeg sat til at lære at spille Violin, men 
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mine Fingre vilde ikke rigtig følge med, jeg er maaske for gammel 
til at lære det nu men ”never mind about” Horn kan jo være lige 
saa godt. Kl 10 er vi færdige og marcherer med fuld Musik ind i 
Kasernen, der er paa størrelse med Sølvgadens Kaserne, saa 
staar alle Mennesker og ser paa os det er meget morsomt, kan I 
tro. I Marts Maaned har Legionen 100 Aars Jubilæum, saa skal vi 
til Paris i en Maaneds Tid og spille der, jeg kommer sikkert ogsaa 
med bare jeg hænger i med at lære at spille vi er ialt her 200 
Musikere saa det kan være der er Musik i Gaden naar vi begynder 
alle paa en Gang. 
2 Gange om ugen har jeg Vagt i Neger Kvarteret, her er vi for at 
passe paa, at ikke Legionærene og Negrene kommer op at slaas, 
naar de faar noget at drikke, det hænder ret ofte saa maa vi 
skride ind, til Tider er her livligt. I Søndags da jeg stod paa vagt 
kommer en Araber med Træben gaaende, han havde faaet en del 
at drikke, saa lige paa en Gang faldt han og kunne ikke rejse sig 
igen, da vi saa han havde 2 Medaljer fra Krigen, sagde den 
vagthavende Sergent, jeg skulle følge ham hjem; Kl var paa dette 
Tidspunkt 2 om Natten, - naa – jeg vadede afsted med ham, det 
var ret vanskeligt, da det var en stor kraftig Fyr. Jeg naaede hjem 
med ham, det viste sig, han var Ejer af et lille flot Hus, havde en 
nydelig Kone og Søn og 3 Døtre, hvoraf den ene var lige efter min 
Smag da jeg kom ind i Stuen med ham blev de jo lidt 
forskrækkede, men da de saa, at han kun var fuld morede de sig 
kosteligt over ham 
Nu var det umuligt for mig at faa Lov til at gaa – nej jeg maatte 
endelig blive og drikke Kaffe vi fik saa herlig Kaffe og Kager som 
Konen havde bagt til Julen i hele 1½ Time var jeg her, fine Venner 
med dem alle, særlig den unge Pige var jeg blevet gode Venner 
med 
De bad mig komme igen naar jeg havde Lyst. Det kan I tro jeg 
skal, det er ikke umuligt at jeg gaar hen og forlover mig, hun 
kunde godt lide mig, kunde jeg mærke.. Hun er 18 Aar og hedder 
Acha, det udtales Aisja. Hvis jeg kan faa fat i et Billede af hende 
skal jeg sende Eder det, kulsort Haar store brune Øjne og pæn 
slank. Taler udmærket fransk og arabisk. 
Danskeren Søberg jeg deserterede sammen med er her endnu, 
han skulde have været til Marokko men hans Tænder var ikke 
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gode saa nu maa han have nogle forlorne, det koster os 
ingenting. Jeg var den første Aften jeg kom her til Bel – Abbes 
ude at more mig lidt og kom saa for sent hjem paa Kasernen, det 
fik jeg 14 Dage for, I kan tro det var en drøj Tur den, her er 
hundekoldt for Tiden og vi laa paa Cementgulvet i Cellen med kun 
en Kappe over os Uha den glemmer jeg aldrig. I kan tro jeg 
kommer her ikke mere. I hvert Tilfælde ikke om Vinteren. I maa 
endelig ikke tro at fordi det er Africa at her er saa rædsomt 
varmt, der er visse Maaneder, hvor her er ret koldt, til Tider falder 
her endogsaa Sne. I Soldaterhjemmet har vi koncert 2 Gange om 
Ugen; god Musik 10 Violiner, Klaver, Cello Kontrabas, Fløjter, 
Saxofon og Klarinetter, hver Lørdag Biograf, Musik gode Stykker 
med Pola Negere Douglas Fairbanks jo alle nyeste Films. Saa som 
I ser kan man jo nok faa Tiden til at gaa. Frk. Henriksen har 
endnu ikke svaret, men maaske hun vil have at jeg skriver først, 
det gør jeg nu imidlertid ikke. Det er jo ingen Nytte til, da jeg jo 
nok til Slut gifter mig med en Pariserinde. Naar mine 5 Aar er 
færdige faar jeg fransk Soldaterbog og Papirer saa jeg kan faa 
gode Pladser i Paris og tjene godt med de Sprog jeg kan, det er 
vel nok en Chance at kunne Engelsk Tysk – Fransk dansk norsk 
og Svensk. Arbejde som Portier ved et stort Hotel i Paris det er 
noget der giver Kegler. 
Jeg skal en Dag sende Moder en del Stof til en Fortælling eller 
hvis Moder vil, skal jeg skrive een, som Moder kan sende ind til et 
Blad, det skal omhandle en Dansker der kommer her til Marokko 
og gaar en del igennem højst interessant ikke? Naa – nu vil jeg 
slutte da der ikke er mere, som I ser er Spids paa Blyanten. Nu til 
Slut vil jeg ønske Eder Alle en Glædelig Jul og et Godt Nytaar. En 
masse hilsener til Eder Alle fra Elith "
     Min adresse er A Jørgensen 21475 
     Regiment Etranger C-H-R 
     La Music 
     Sidi Bel – Abbes – Algerie 
     Nord Afrique """
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Glædelig Jul til Fader skriver saa snart jeg kan. Elith 
Skrevet på regimentspapir "
1er Régiment Étranger 
FOYER du LÉGIONNAIRE  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"
        Bel Abbes, le 6-3-1931 "
Kære allesammen! 
Ja jeg har endnu ikke hørt noget hjemmefra i lange Tider, 
hvorledes kan det være, har I ikke faaet mine Breve, eller 
maaske har I sendt breve, som jeg ikke har faaet, det er jo en ret 
stor Afstand og det hænder ofte at Breve gaar tabt, men ikke 
desto mindre vilde det glæde mig meget atter at høre lidt igen. 
Jeg fik Eders Julebrev, ligeledes kom der et fra Moder, hvori 
Moder fortalte, at der var blevet sendt nogle Clubman Cigaretter, 
men dem har jeg ikke set noget til. Naa – det gør nu heller ikke 
noget, jeg er hørt op med at ryge, her i dette varme Klima er det 
bedst at lade være, særligt nu da jeg blæser paa Horn og skal 
bruge lungerne saa meget. Jeg vilde derimod bede Eder om at 
sende mig 3 Bøger. En Engelsk – Fransk og Tysk Lærebog, jeg har 
søgt at komme paa Officers Skolen og kan ogsaa komme der, kun 
er det det, at man skal kunne skrive sprogene og i det har jeg en 
Del at lære. 
Kære Oda kunde du ikke købe dem i et Bogantiquariat, saa er de 
vel ikke saa kostbare, kun maa det ikke være Begynderbøger, da 
jeg kender en masse. Med hensyn til det Moder skriver, at her er 
saa farligt hernede, kan jeg fortælle, at det paa den ene Side er 
rigtigt, men paa den anden hvor jeg er nu, ikke er den ringeste at 
frygte; da Indbyggerne her er for bange til at gøre Oprør, selv om 
de gerne vilde. Det er kun ude i Bjergene, at de vover det, der 
kan vi nemlig ikke faa fat i Dem. Selvfølgelig kan det hænde at en 
Transport bliver overrumplet, men vi hævner ogsaa saadant 
noget bagefter, saa de har alligevel en vis Respect for os. Her 
hvor jeg er for Øjeblikket er det ganske rart, for nogen tid siden 
var jeg inde at se ”Klovnen” du husker nok den Film som du 
havde Mussikken til, (undskyld jeg skriver det med 2 esser men 
man glemmer, Gud hjælpe mig at skrive og tale dansk.) Det var 
rart at se Karina Bell og Gösta Ekman, kun var musikken ikke saa 
god dertil. Derimod saa jeg forleden noget af en Revy. En Herre 
og en Dame der sang Viser og spillede Comedie det var meget 
morsomt. Nu naar jeg kommer paa Skolen, faar jeg en Del at 
bestille der er jo en masse at lære, men det betaler sig ogsaa, da 
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man i Aarenes Løb kan faa brug for det. Jeg har ikke været i 
Spældet siden før Jul ja nu husker jeg ikke om det var før eller 
lige efter Jul, men det kan jo ogsaa være det samme. 
Her har været en Del danske, men de er næsten alle gaaet til 
Marocco, de er her kun et par Dage, saa skal de videre til 
Posterne. Det var jeg i det mindste fri for, da jeg er bestemt til at 
blive her i 3 Aar, her i Bel Abbes man er nødet til at finde sig i det 
selv om man er led og ked af det til Tider, naa – never mind 
about. 
Har du lært det engelske, skriv noget til mig, ligeledes Fotografier 
vil jeg blive glad for. Har skrevet et Brev til Buster, noget 
forfærdeligt Sludder, som jeg haaber hun holder for sig selv, det 
var en Dag jeg var i daarligt Humør. Men det svarer hun vel heller 
ikke paa. 
Har I det godt allesammen, jeg haaber ogsaa Moder har det godt, 
der er vel ikke blevet noget af Giftermaalet med Nielsen. Jeg 
sender kun dette ene Brev, da det er smaat med Financerne for 
Tiden, men svar hurtigt paa det, jeg hader at gaa og vente paa 
Svar. Hver Dag skal man staa paa Tæer ved Rapporten for at høre 
naar ens Navn og Nummer bliver raabt op. Gør mig nu den 
Tjeneste hvis I kan. Ser I noget til Fader saa hils ham mange 
Gange, har sendt et Brev, men heller ikke det har jeg faaet Svar 
paa jeg vil prøve at adressere et Brev til Otto Leven. 
Nu til Slut vil jeg ønske Eder Alle, at I maa have det godt. Jeg 
selv har det jo, som jeg vil have det, men det gaar jo nok, Tiden 
ruller jo stadig. 
Min adresse er  
    Alfred Jorgensen No. 21475. 1er Regiment  
    Etranger C-P-1 
    La Clique – Chambre 3. 
    Sidi Bel Abbes 
    Algerie – Nord Afrique. "
    100000 Hilsener fra Elith  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""
                            
        Bel Abbes 4-6-31 "
Kære Oda 
Du skal have tusind Tak for Brevet og Billederne undskyld det 
varede saa længe inden jeg svarer. Grunden hvorfor er den, at 
lige efter at jeg havde faaet dit Brev, blev commanderet op i 
Compagnie Montu det er den første Linie i Marocco. Det var lige 
op til Hundrede Aars Festen ? ? ? Bid med af Marocco de 
manglede. Du kan tro det gik haardt til deroppe, hele Landet de 
har tilbage, de Marrokanere, er en mægtig Oase, men helt 
omgivet af Bjerge, det er saa at sig umuligt at komme derind. 
Sammen med dem er der alle de Desertører som i Tidens Løb er 
stukket af fra os, disse har taget deres Vaaben med, saa, de har 
baade Kanoner Maskingeværer og moderne Geværer, saa ligger 
de oppe i Bjergkæderne og skyder paa os naar vi rykker frem i 
Dalene. Første Dag vi rykkede frem mistede vi 21 Mand og en 
masse blev saarede, 5 Dage laa vi saa og byggede Poster. Den 6 
Dag skulle jeg blæse til Sammenkaldning og passede ikke paa at 
dække mig, tror du ikke en fandens Araber fik ram paa mig, lige i 
overarmen, Claironen eller Hornet jeg havde i Haanden røg langt 
væk. Du maa ikke tro det gør ondt at blive saaret tværtimod, jeg 
mærkede en dejlig Fornemmelse i Armen og blev helt varm det er 
ligesom hvis man frøs og kom hen ved en varm Kakkelovn. 
Bagefter var det selvfølgelig amertefuldt. Jeg blev transporteret 
med en Lastvogn til den nærmeste By sammen med en del andre. 
Maaske var det heldigt at jeg blev saaret, man ved jo aldrig 
hvorledes det kunde have gaaet. Det er nogle dejlige Kvinder her 
er, naar vi rykker frem for atter at blive slaaet tilbage Kommer 
Kvinder og Børn frem for at faa fat i deres døde og saarede, hvis 
de saa finder en saaret Soldat behandler de ham paa de 
grusomste, Børn paa 8 til 10 Aar er med de hjælper godt til, 
Araberne ved jo at der ikke bliver skudt paa dem. Hvis du saa 
hørte deres djævelske Hyl, det er til at blive Idiot af. Medens jeg 
laa paa Hospitalet og havde Feber, kunde jeg blive helt tosset jeg 
fantaserede altid om det. Nu er jeg helt allright igen. Det er rart 

�18



atter at kunde spise med 2 Arme. Du aner ikke hvor vanskeligt 
det er at klare sig med den ene. Kuglen var gaaet ind i musklen i 
højre Arm og ud under Armen lige i Armhulen. Lægen sagde, at 
var den bare gaaet en halv centimeter til højre havde den 
beskadiget Benet og saa havde jeg mistet den. Det var engelske 
Kugler de skød med, heldigvis de ryger lige igennem. Nu er jeg 
convalecent og bestiller intet. Jeg tror ikke jeg kommer med 
mere. Nu har de jo hele Landet. Jeg bliver her i Bel Abbes i 3 Aar 
saa er der for lidt Tid igen til at sende mig til Marocco. Der er 
nemlig en fast Tid der, 2 1/2 Aar, naar jeg har været her i 3 Aar 
har jeg kun 1 Aar igen. Fra den 25. juni skal jeg have første Høj 
Betaling 21 Francs hver 15 Dag, nu har jeg kun 4 Franc, saa kan 
jeg komme til at skrive lidt oftere. Du kan regne ud at et Brev 
koster 1 1/2 Franc bliver der ikke meget igen til Cigaretter 
Skosværte Pudsepomade og lignende. Jeg skulle jo paa Skolen 
hernede men jeg gider ærlig talt ikke, hvis jeg havde tænkt at 
blive her i 15 Aar var det noget andet, saa faar man Pension 10 
Tusind Francs om Aaret, men vor Herre bevar os jeg har nok med 
5 Aar. Med hensyn til de Bøger er det bedste du kan gøre, det er, 
naar du har lavet Pakken gaa saa en Tur ind paa Kongens Nytorv 
paa Hjørnet af Bredgade paa det franske Konsulat og faa dem til 
at sætte et Stempel paa saa kommer den lige herned uden.  at 
blive lukket op af Toldvæsenet. Jeg vilde gerne hvis du sendte en 
engelsk Tysk og Fransk Lærebog brugte selvfølgelig ligeledes hvis 
du har Noderne til Klovnen jeg kunne lide at høre den igen. Du 
skriver at Moder er blevet gift igen det er underligt at tænke sig 
men jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om det da jeg ikke 
kender Nielsen.Jeg kunne lide at du skrev og fortalte mig 
hvorledes det virkeligt er. Moder fortæller jo intet om det. Naar 
jeg er færdig med mine 5 Aar begynder jeg paa noget storslaaet 
hernede. Jeg er Kammerat med en lille Dansker der hedder 
Petersen, han er Bundtmager. Vi har i Marocco fundet en slags 
Rotte som er meget finere i Skindet end dem de bruger til de 
dyre Pelse for et saadant Skind kan vi faa op til 20 Francs altsaa 
laver vi en Farm og opdrætter Dyrene det vil ikke koste os store 
Penge at begynde. Han bliver saa og passer Farmen medens jeg 
rejser til Paris og ordner Salget af Skindene selvfølgelig kommer 
jeg hjem og besøger Jer i København samtidig med kan jeg 
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maaske ordne en Forretning. Naar det har jo lange Udsigter 
endnu jeg har fire Aar endnu. Nu skal jeg have mig et 
Fotografiapparat saa maa jeg se at tjene nogle Penge med det. 
Soldaterne der kommer herned faar jo 1400 Francs saa vil de 
fotograferes saa der er Penge at tjene. Jeg har tænkt paa at hvis 
du vilde kunde du købe et Apparat jeg sender dig Pengene først, 
saa et godt Apparat brugt, det kan vel koste en ca 30 Kr. det 
bliver 200 Francs det maa jeg have sparet sammen. 
Du maa gerne sende mig nogle Billeder det er morsomt jeg har 
nu en hel Æske fuld. Jeg kunde lide at sende dig nogle men det 
maa vente nu har jeg ogsaa Tid nok nu maa du love mig at skrive 
hurtigt, du maa ikke regne med, at det varede saa længe inden 
jeg svarede, det havde jo sin Grund. Hvorledes lever Børnene, 
fortæl lidt udførligt om det. Buster sendte mig et langt Brev 
ligeledes et Billede jeg tror hun har taget meget paa i Vægt. hun 
er ikke gift mere, ser i noget til Fader, hvis saa saa hils. Jeg har 
svaret paa Brevet; men har intet svar faaet. Lad være med at 
fortælle Moder noget om Krigen hernede. Jeg lægger et Brev til 
Moder med i dette, jeg husker ikke Nummeret paa Gaden, vil du 
skrive Adressen paa og sende det. Du undskylder nok at jeg 
beder om saa meget, men hernede kan man jo intet ordne. Skriv 
nu snart min Adresse er "
      Leg Alfred Jorgensen 21475 
      1er Regiment Etranger 
      C-P II 
      Sidi Bel Abbes 
      Algier Nord Afrique "
     Nu til Slut 1000 Hilsener til Eder Alle 
                   Elith 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""
       Colomb Bechar 2-10-31 "
Kære Allesammen 
Undskyld det varer saa længe inden jeg skriver; men i den sidste 
Tid har jeg haft en masse at gøre. Som I ser har jeg skiftet 
Opholdssted er nu kommet til Colomb Bechar 1000 Km længere 
væk, det er en lille By, der ligger lige paa Grænsen af Sahara 
milevidt er her øde og forladt; men en rædsom Varme, vi gaar 
med hvide Nakke Slør for ikke at faa Solstik, som I ser paa 
Billedet er jeg allerede Brunet godt og det i løbet af 15 Dage. Jeg 
var saa uheldig at komme i Spjældet i Bel Abbes, saa sendte de 
mig herned i denne Ørken som Hornblæser. Jeg har det 100 
Gange bedre her, for det første tjener jeg her 45 Francs hver 15 
Dag i Bel Abbes kun 21. Vi ligger i Telte hernede og kan vente 
hvert Øjeblik at blive sendt ud omkring for at hjælpe Bastionerne  
der ligger i Kamp med Araberne; Hovedsagelgt er vi her for 
bringe Ammunition ud omkring. Det er et dejligt frit Liv hernede. 
Næsten ingen Disciplin som Hornblæser er man ikke dårligt 
stillet. Om Morgenen Kl. 4 1/2 blæser jeg Reveillen, derefter faar 
man her Suppe ? ? ?. Ja en hel masse som jeg ikke engang ved 
hvad hedder paa Dansk. I lange Tider er her ikke faldet Regn, 
men en Nat kom en Skylle jeg aldrig har set mage til. Hele vores 
Telt svømmede i Vand alle vores Sager flød rundt omkring. Jeg 
sender et Billede taget da Flodlejet blev fyldt. Vandet kom fra 
Bjergene i en rasende fart i løbet af 10 Minutter var det en 
rivende Flod der rev Palmerne med sig som Tændstikker. I kan tro 
at det er storslaaet. Jeg tror det var noget for Eva og Bent at 
være hernede. Palmerne staar fulde af Dadler, vi behøver bare at 
kaste en Sten derop, saa falder der et helt Pund modne Dadler 
ned i Hovedet paa os og det er Guf. Guf Dadler lige fra Palmerne 
er noget af det herligste der eksisterer, tror jeg. Pigerne hernede 
er halvilde, de gaar rundt og sælger Dadler, de bor forresten 
ogsaa i Telte. Jeg købte for en Franc Dadler af en Pige paa ca 15 
Aar, vi kunne ikke blive enige om Prisen, da hun ikke forstod 
Fransk, hved I hvad hun saa gjorde, hun fløj ind paa mig og før 
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jeg vidste noget af det havde hun bidt mig i Armen og det rigtigt 
eftertrykkeligt saa Pigerne lader jeg i Fred. 
Jeg vilde gerne skrive noget mere denne Gang, men maa hvert 
Øjeblik ud og blæse; men næste Gang skal I faa noget mere. 
Kære Moder jeg sender Brevet til Oda, fordi jeg vil være sikker 
paa at I faar det. Moder og Nielsen har maaske skiftet Adresse 
siden sidst og jeg vil nødig at Billederne gaar tabt de er 
forholdsvis dyre. Jeg har i lang Tid ventet de omtalte Bøger fra 
Oda men hun har ikke svaret endnu. Kære Oda hvis du kan, maa 
du gerne sende dem nu. Nu til slut en masse Hilsener til Eder Alle 
fra Elith min Adresse er "
      Lg: E Jørgensen 21475 - Clairon 
      1er Reg. Etranger 
      10eme Compagnie 
      Colomb Bechar 
      Sud Oranie 
      Elith  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"
Det Sand 
der er i Brevet 
er fra Sahara ""
      Colomb Bechar 31-10-1931 "
Kære Oda! Tusind Tak For Bøgerne, det er lige dem jeg kunde 
tænke mig. Franskbogen er den samme som Thorkild Hansen 
laante mig, den Gang jeg var i Paris. Engelsk Bogen er allright 
ogsaa.  
Nu vil jeg se at faa en Tysk; men den første Tid har jeg mere end 
nok. 
Du skriver ikke meget dennegang, du maa tage dig lidt sammen 
og sende mig et langt Brev med lidt om Børnene, det vil more 
mig meget at høre lidt om dem. Som du ser er jeg atter nødsaget 
til at bede dig sende give Moder indlagte Brev samt Billederne.  
Jeg havde lige lovet at sende Brev directe til Moder, men den 
tossede Adresse er blevet væk og jeg erindrer den ved Gud ikke 
mere. Jeg var i Spjældet i Bel Abbes dengang jeg fik Brevet, saa 
det blev væk der antager jeg. Hils Christian fra mig, hvis du ser 
ham sig ham at her ikke existerer en eneste Kul og 
Koksforretning i 1000 km Omkreds. Det er det sidste stykke Papir 
jeg har saa jeg maa slutte her. 
Atter en Gang Tak for Bøgerne. 
Hilsen til Eder Alle 
Elith 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       Colomb Bechar 7-12-1931 "
Kære Allesammen! 
Kun disse Par Ord for at ønske Eder alle en rigtig glædelig Jul og 
et godt Nytår. Ligeledes takker jeg  Moder for det sidste Brev. Det 
var underligt at høre at baade Bedstemoder og Bedstefader er 
døde men den Vej skal vi jo alle det er jo kun et Tidsspørgsmål. 
Jeg syntes det var en Løjerlig Bestemmelse med Hensyn til de 
400 Kr som Fader arvede, til sin Begravelse, det er vist noget der 
er ham mest ligegyldigt men det er alligevel ikke saa tosset at 
have det ordnet saa er man i det mindste mere rolig i den 
Retning. Saa Chr.(?) er gift, det undrer mig egentlig ikke, kun 
undrer det mig, at han ikke har Krammet paa sin Kone, efter 
hvad han altid sagde til mig i Gl. Strand, existerede der ikke den 
Kvinde, han ikke kunne ordne. Jeg holder nu egentlig meget af 
ham, vi havde mange hyggelige Timer sammen i Gl. Strand, da vi 
sad til Kl 3 Morgen og snakkede sammen. 
Jeg havde lidt Vrøvl med ham, inden jeg rejste; men det er vel 
glemt nu. Buster skriver ikke mere til mig, hvorfor maa Guderne 
vide. Jeg maa jo have fornærmet hende paa en eller anden 
maade. Kære Oda hvis du en Dag har Lyst og Lejlighed, saa ring 
til hende, du ved, Nora Centralens Spisestue. Og spørg hende 
hvad Fanden der er i Vejen med hende. Undskyld hvis jeg bliver 
gal i Hovedet over. Sig til hende at hvis hun ikke vil skrive, kan 
hun blot sige det til dig, saa sparer jeg bare Penge til Papir og 
Porto og gaar ikke og venter Svar. Altsaa gør mig denne Tjeneste, 
det er sidste Gang jeg beder dig om det. 
Ja saa er der jo det, at jeg skal til Tafia Lut en ca 8-10 mdr. men 
denne gang er der ingen videre Fare for at jeg bliver skudt, da 
jeg skal med som Clairon (Hornblæser) 
Jeg skai ligge i Telt ved siden af Kommandantens Telt, saa han 
kan faa fat paa mig, naar der er noget paa Færde, det er et fint 
Job, kan I tro, alle de andre Soldater skal slide i det som bare 
Fanden, med at bygge Forter og lignende. Jeg har kun at blæse, 
det kræver jo ingen synderlig Kraft vel? Selfølgelig naar Araberne 
kommer har jeg ogsaa mit at bestille. Naar i skriver send saa 
Brevet til følgende Adresse. 
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"
     Lg E Jorgensen 214775 (Clairon) 
     3me Batallon C-M-III 
     Groupe de Commandante 
     Colomb Bechar 
     Sud Orannai 
     Adressen er bedre bag paa Konvolutten  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"

        
Her er hele Colomb Bechars Musik samlet vi staar midt i Floden,  

heldigvis er der ingen Vand. Jeg har sat kryds over Hovedet paa mig, men I kan 
sikkert ikke kende mig. 

Elith """"
  
      Colomb Bechar 1-1-32  "
Kære Allesammen 
Har endnu ikke modtaget omtalte Julebrev, men antageligt 
kommer det snart. Jeg vil med et Par Ord ønske Eder Alle et godt 
Nytaar, inden jeg rejser herfra, det bliver den 4-1-32 vi skal ned 
til Araberne. Julen her har ikke været nogen synderlig Fest, vi 
ligger nemlig i et sandt Roderi lige før Afrejsen. Her er for Tiden 
hundekoldt, tro endelig ikke at Afrika altid er varmt, tværtimod 
nogle Maaneder er her endnu koldere en i Danmark, maaske ikke 
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i Retning af Kuldegrader, men forstaa, at naar man er vant til en 
ret stærk Hede mærker man Kulden mere særlig her hvor der 
ikke som hjemme er Kakkelovn installeret i Værelserne og saa 
ligger Størsteparten af os enda i Telte, det er et rent Hundeliv for 
Tiden, jeg er godt trænet og mærker det maaske ikke saa slemt 
som saa mange andre, der kommer lige fra Hjemmet og er 
anderledes vænnet til. Naa - det var ikke det jeg vilde fortælle. 
Jeg havde begyndt at fotografere, men min Kompagnon solgte sit 
Apparat, saa det hele røg i Vadsken, kedeligt nok jeg kunde have 
tjent en ca 250 Francs om Ugen her er det en hel Formue, men 
det maa være. Jeg har faaet en Banjo og skal spille med i et lille 
Jazz Band de har formet til Fordel for Officerene. Det forkorter 
Tiden en Del, saa det skal nok gaa. Den 25-12-31 havde jeg 1 
1/2 Aars Tjenesete har endnu 3 1/2 Aar igen. Naar Colonnen er 
færdig har jeg over 2 Aars Service og skal atter til Bel Abbes i 
Musikken eller maaske til en anden lille By hvor jeg bliver til mine 
5 Aar er færdige. Jeg har ikke noget videre at fortælle dennegang 
udover dette. Er ved godt Mod og befinder mig ret godt. Hvis 
Tiden gaar saa hurtig som de har gaaet indtil nu er jeg tilfreds. 
Nu til Slut vil jeg ønske Eder Alle et rigtigt godt Nytaar med Haab 
om at I snart vil skrive. 
    1000 Hilsener til Eder Alle 
     fra Elith "
NB Eva og Bendt er ret blevet store nu naar jeg kommer hjem 
skal jeg lære ham at spille paa Horn alle de franske Signaler.        
Elith "
Dette skriver jeg den 1ste Januar 1932 det er en slags Efterskrift. 
Vi er stadig i Colomb Bechar men skal afsted paa Tirsdag. Fik 
igen udleveret hele vor Bagage Støvler, Strømper, Skjorter og 
lignende Beklædnings Genstande, saa vi er klar til at forsvinde. 
Havde en glimrende Nytaars Aften i Gaar blev inviteret ud af et 
par Kammerater fik en Del af alle slags gode Sager, Spiritus i 
lange Baner, saa jeg er endnu lidt tung i Hovedet. Jeg er glad for 
at komme væk herfra, her er nemlig ikke megen Morskab. Tiden 
gaar meget hurtigere naar man er paa Colonne. Hurra - fik Brev 
fra Moder lige tilpas. Tusind Tak for det. Det glæder mig meget at 
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I alle er tilfredse hjemme. Med hensyn til Julegave skal I 
saamænd ikke spekulere  paa det, her i Legionen har man ingen 
Steder at gemme saadanne Ting. Særlig nu vi skal afsted. Jeg 
kunde godt have tænkt mig at være hjemme i Julen, se hvor 
store Børnene er blevet men det maa jeg vente nogle Aar til 
endnu. Befinder mig meget godt, det er morsomt at være med til 
noget der er en lille smule farligt. Jeg føler mig saa godt tilpas 
naar jeg f.ex. blæser paa mit Horn. Det lyder godt naar vi er oppe 
mellem Bjergene og der er Ekko. Det er uden at prale et meget 
betroet Hverv at være Hornblæser man maa i Farens Stund ikke 
være nervøs og glemme Signalerne. Tro nu endelig ikke at jeg er 
bleven fordrukken fordi jeg drak igaar tværtimod jeg sælger hver 
Dag min Vin for Cigaretter fordi jeg ikke kan lide Smagen. I 
kender jo alle hvorledes Rødvin smager hver Dag faar hver Mand 
1 Liter. Ja jeg ved ikke om jeg kommer til Sergentskolen da vi 
skal paa Colonne, men det er bedre at være almindelig Soldat 
man er mere rolig. Maaske naar man vil gaa civil efter de 5 Aar er 
det til ingen Nytte at gaa den Vej. Nu til Slut vil jeg atter ønske 
Eder alle godt Nytaar. Har Moder talt med Buster? det er ikke 
nødvendigt at opsøge hende ring til hende det er det bedste. 
Skriv til min nye Adresse den samme som Moder sendte paa det 
sidste Brev, men send ikke noget i Retning af Gaver da det er 
tvivlsomt at jeg faar dem paa Colonnen. "
      Til Slut de bedste Hilsener 
      til Eder Alle fra 
      Elith  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      Missisi Tafia Seet 18-02-32 "
Kære Allesammen 
Det er længe siden jeg har skrevet og ligeledes er det et Stykke 
Tid siden jeg har faaet Brev hjemmefra. Som I maaske ved er jeg 
paa Colonne det vil sige med ude at slaas med Araberne. Vi tog 
fra Colomb Bechar den 5-2-32 og marcherede ca 450 km til Fods. 
I kan tro det var en stram Tur, til at begynde med var der en 
nogenlunde fremkommelig Vej men 3 Dage efter var det Slut med 
den, over høje Bjerge gennem Stenørken. 3 Dage saa vi ikke saa 
meget som et Vandhul. Saa har vi fuld Oppakning ca 100 pund at 
slæbe rundt paa det er nok naar vi marcherer 35 - 45 km om 
Dagen. Til at begynde med var det det rene Legeværk men da vi 
naaede Tafia Seet efter 15 Dages March begyndte Araberne at 
røre sig, vi mistede en masse Mand, kunde kun gaa om Natten. 
Jeg er jo Hornblæser men vi har en Korporal med det er ham der 
blæser for Tiden. Mig har de givet et Æsel eller rettere sagt et 
Mulddyr det bærer en lille Kanon paa Ryggen det er ikke morsomt 
at trække rundt med naar vi skal over Bjergene særlig om 
Natten, det snubler og er ved at rive mig med ned i de dybe 
Afgrunde. Det værste er at det ikke er vant til at høre 
Geværskud, det er rent tosset naar vi skyder. Vi har haft en 
streng Tur men er nu færdige, hele Maroco er nu i 
Franskmændenes Hænder her hvor vi er nu er det rigeste af det 
hele, her er Bly Kul Mineraler Marmor ja selv Guld i Bjergene. Vi 
gik igennem en Oase den er 35 km bred ca 80 km lang bare 
Palmer, det er en hel By hernede. 60,000 Arabere. Ham der 
regerede det hele en Araber ved Navn “El Kasim” er stukket af 
med Alle de Desertører der havde søgt Tilflugt hos Ham. Det er 
mange kan I tro i Forgaars havde vi et Sammenstød El Kasims 
Broder og 15 Desertører blev skudt. Selv mistede vi 40 Mand. De 
forbandede Desertører ligger oppe og gemmer sig i Bjergene naar 
vi saa rykker frem skyder de paa os det er næsten en Umulighed 
at faa fat paa dem kan I nok forstaa. I undskylder nok at Papiret 
er lidt snavset men her er næsten ikke til at faa Papir her hvor 
jeg er. Det er en beskidt Jøde der solgte mig det dyrt som bare 
Pokker, han var ved at hælde Petroleum paa et Primus da han gav 
mig det men det er der ikke noget at sige til man er glad til bare 
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man kan faa det, Vi ligger nu her i Missisi og bygger en Post det 
vil tage ca 3 Mdr saa gaar det atter til Colomb Bechar. Jeg er 
ligeglad det tæller jo med i mine 5 Aar den 25. dennes har jeg 20 
Mdr Service det gaar jo fremad. Jeg er ved at spare Penge 
sammen til et Fotografiapparat. Her kan man ikke komme til at 
give sine Penge ud, kun Cigaretter og de er ikke saa dyre som i 
Colomb Bechar. Naar jeg saa kommer dertil begynder jeg som 
Fotograf i stor Udstrækning. Jeg maa have sparet en hel Del 
Penge sammen til jeg er færdig efter hvad der siges er der 
arbejdsløshed overalt. Det er rart at have lidt at staa imod med 
ellers risikerer man jo bare at engagere paa 5 Aar til, men det 
skal nu alligevel gaa haardt paa før jeg gør det. I 2 Mdr er jeg 
ikke blevet barberet saa jeg ligner en Vildmand. Jeg skal lade mig 
fotografere naar jeg faar Lejlighed til det det ser morsomt ud. Jeg 
ligner en gammel Mand. Er der noget nyt Hjemme skriv en masse 
om alt. Det er ligemeget med Buster jeg gider ikke tænke mere 
paa hende. Fanden skulle tigge en Pige om at sende et skaldet 
Brev. Jeg er hele Dagen sammen med en Englænder han synger 
engelske Sange for mig om Aftenen saa har vi købt The Sukker 
og laver Baal for at koge The somme Tider naar vi har Mel laver 
jeg Pandekager de smager dejligt. Mel Vand Sukker og The. Naar 
jeg tænker paa hjemme kunde jeg ikke lide Pandekager og var 
gal i Hovedet hver Gang Moder havde lavet dem nu kunde jeg 
spise dem hver Dag i 100 Aar men forhaabentlig kommer jeg 
atter en engang til at spise dem igen 3 Aar er jo ingen Evighed. 
Jeg finder ikke Tiden for lang det er sikkert den sidste Ende der er 
den længste. Her kommer en masse unge Mennesker fra alle 
Verdens Kanter de er ved at dø af Sult hjemme og er glade for at 
komme hertil vi spiser ganske godt Kaffe 3 Gange om Dagen 2 
Gange varm Mad Frokost 1 pund Brød og en halv Liter Rød Vin 
det er ganske godt her laver vi selv Maden saa vi har rigeligt. Jeg 
tjener 45 Francs hver 15de Dag altsaa 90 Francs om Maaneden. 
Jeg kan hvis jeg er sparsommelig lægge 75 Frcs tilside hvilket jeg 
er begyndt paa nu. Naa nu maa jeg slutte ikke mere Papir. I kan 
blot skrive til min gamle Adresse saa bliver Brevene sendt til mig 
fra Colomb Bechar nu til Slut en masse Hilsener til Eder fra Elith 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"
       Colomb Bechar 24-04-1932 "
Kære Allesammen! 
Det er længe siden jeg har hørt noget hjemmefra. Jeg har i lang 
Tid stadig ventet paa Brev, men det kommer stadig ikke. Selv har 
jeg jo heller ikke skrevet meget, men det kommer af, at jeg efter 
at være kommet tilbage til Colonnen har haft en masse at gøre. 
Nu er jeg atter kommet lidt i Ro og vil skrive et Par Ord. Som I 
sikkert ved, var jeg med til Kampen i Misisi i Tafilalet, nu skal vi, 
der var med have Medaille, den vil pynte lidt paa Uniformen. Vi 
havde bygget et Fort i Misisi; men det har Araberne indtaget, saa 
der er sendt en masse Soldater derned igen, dennegang bliver 
jeg her i Colomb Bechar. Jeg har ogsaa faaet nok af deres 
Colonne, det er maaske nok interessant, men det tager lidt paa 
Kræfterne. Jeg har atter faaet mit Jagthorn og bestiller ikke andet 
end at blæse. Den 30-4 har vi en Fest, saa vi er ved at lære nogle 
kønne Melodier, som vi skal spille i Byen. I kan tro det er 
morsomt da vi kom tilbage fra Tafilalet, vi spadserede gennem 
Byen med fuld Musik. Gaden var pyntet med Flag og en masse 
Mennesker var, at tage imod os, det var, tænker jeg, som da 
Soldaterne kom tilbage fra Verdenskrigen, kun er det jo kun en 
lille By her. Nu har jeg endelig opnaaet at faa mig et Fotografi 
Apparat. Det gik saaledes til - en Dag før vi tog paa Colonne, saa 
jeg hos en handlende i Byen et Apparat, det var lidt gammeldags, 
saa han vidste ikke engang at det var et Fotografi Apparat. Jeg 
spurgte ham om han vilde sælge det, det vilde han gerne, men 
det var blevet fundet i Toget saa han maatte ikke skille sig af med 
det før 2 mdr efter og kun i Fald af ingen havde declareret det. 
Jeg betalte ham 15 Franc for at han kunne stille det tilside til mig. 
Da jeg kom tilbage havde han det endnu, der var ingen der havde 
declareret det, vi blev enige om Prisen, jeg fik det for 50 Francs. 
Det er som sagt lidt gammeldags, men et godt Apparat, jeg skal 
nu til at arbejde og tjene en masse Penge, de er helt tossede med 
Fotografier hernede. Jeg kan tage en 5 - 6 Plader om Dagen. Jeg 
laver 6 Postkort for 12 Francs det koster mig 3 Francs at 
fremstille saa jeg har en Fortjeneste på 9 Francs paa hver paa 
hver Plade. Som I ser er det en smart Forretning. Selv vil jeg 
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tage en Del Plader herfra saa I skal blive bombarderet med Snap 
Short herfra. Ligeledes vilde jeg ogsaa gerne hvis I vilde sende 
mig et Par Billeder hjemmfra. Det er sandt - jeg fik et Brev fra 
Moder, da jeg kom hertil. Jeg kan forstaa at Moder har det 
nogenlunde godt nu, men at det er sløje Tider hjemme i Danmark 
det er det samme hele Verden over, her kommer en Masse unge 
Mennesker hertil fra alle Verdens Kanter, det skal efter sigende 
være umuligt at faa et Arbejde saa de er glade for at faa noget at 
spise, her i Legionen, jeg tror nu at selv om det var sløjt med 
Arbejde er det dog til at finde  et eller Andet. I Paris, da jeg var 
der var der heller ikke meget at gøre, men jeg har da altid 
alligevel fundet noget. Enten det saa var ved Theartret som 
Figurant eller Hallerne som Porteur, naar man tager hvad man 
kan faa finder man  altid noget at bestille. Jeg er glad for at jeg 
har faaet det Apparat, hvis jeg er Sparsommelig og lægger Penge 
tilside kan jeg opnaa at have en pæn Skilling naar jeg er færdig 
med mine 5 Aar, saa tænker jeg at begynde et eller Andet, jeg 
ved endnu ikke hvad. Christian har vel heller ikke mange Penge 
Kul og Koks er meget godt men det er jo kun en Saison, ser i 
meget til ham? Fortæl mig lidt om hvordan det gaar derhjemme. 
Erik Mortensen Eigil ja hele Familien, det interesserer mig meget. 
Har ikke hørt noget fra Buster, men never mind hvis hun ikke vil 
skrive, staar det hende frit for at lade være. Det morer mig 
meget at læse Breve fra Eva. Moder maa faa hende til at skrive 
noget mere. Jeg kunne tænke mig at komme en Tur hjem paa 
Permission og hilse paa Eder, det vilde være morsomt atter at se 
paa København det er længe siden jeg har været hjemme, men 
det er ogsaa godt at have noget at glæde sig til. Jeg har slaaet 
det ud af Hovedet at blive Sergent, det er bedre at finde paa 
noget civilt, ellers ender det bare med at jeg bliver her i Femten 
Aar for at faa Retraiten 10.000 Francs om Aaret, men 15 Aar er 
for lang Tid at blive her, næstem alle dem der har lavet dem, er 
mere eller mindre tossede, jeg ved ikke om det er Klimaet eller 
Disciplinen der gør det, men tossede er de. Jeg ved ikke hvad jeg 
skal finde paa at skrive jeg oplever intet for Tiden og jeg kan jo 
ikke blive ved med at fortælle om Colonnen. Her er en Dansker 
hernede ved Navn Maler men jeg har ikke engang opsøgt ham, 
som I ser har jeg helt vendt mig af med at komme sammen med 
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Danskere, det er 9 Mdr siden jeg har talt et Ord dansk. Det kan jo 
ogsaa være lige meget eller om det er Danske Tyske eller 
Franskmænd man taler med. Jeg har en god Ven ved Navn 
Petersen han er Murer i Bedau i Algier det er i Nærheden af Bel 
Abbes, han er flink taler meget om naar vi er færdige med de 5 
Aar skal vi sammen til Danmark. Han skal giftes med en rig 
Kogejomfru i Holbæk  hans Fader er Overkelner i Kisten eller 
Apollo Theateret. Han er Pelsmager saa han vil begynde en 
Forretning hjemme. Jeg har Brev fra ham 3 Gange  om Ugen 
ligeledes sender han mig af og til danske Aviser, det er Jomfruen i 
Holbæk der sender ham dem. Det vil blive et morsomt Par hun er 
en stor tyk Skude og han er en lille tør Fyr, men de lader til at 
komme godt ud af det sammen han kalder hende for et Ribs, saa 
jeg tror nu ikke at han holder saa forfærdeligt meget af hende. Ja 
nu har jeg ikke mere at fortælle dennegang udover at jeg lige har 
faaet at vide at de sidste 2 Forter vi har bygget ogsaa er blevet 
taget af Araberne der har været en masse døde og saarede. Alle 
Ambulancerne her er i fuld Virksomhed. Det er mest gaaet ud 
over de indfødte Soldater. Legionen besætter nemlig ikke mere de 
fremskudte Poster. Men alligevel er det kedeligt, alt det Besvær vi 
har haft med at tage Tafellalet er altsaa til ingen Nytte, næste Aar 
kan vi begynde forfra igen. Jeg tror ikke at Franskmændene 
nogen sinde faar Held med det Stykke af Marocco, det er nogle 
dyriske Arabere der aldrig er blevet commanderet af hvide Folk 
saa de lader sig hellere dræbe en at undertrykke sig. Naa - nu vil 
jeg slutte for dennegang. Jeg vil sove et Par Timer det er idag 
Søndag saa jeg har hele Dagen til min raadighed. Har i Formiddag 
taget 6 Plader, hvorpaa jeg tjener 54 Francs saa Dagen er redet. 
Skriv nu snart et langt Brev min Adresse er  "
       Leg. E Jorgensen 21475 
       1er Rgt Etranger 
       10eme Compagnie 
       Colomb Bechar 
       Sud Orannais 
       Afrique 
       En masse Hilsener til Eder Alle 
       fra Elith  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""
       Colomb Bechar 11-06-1932 "
Kære Allesammen 
Har modtaget det sidste Brev med Fotografierne og takker 
hermed herfor. Det varede længe inden I svarede, men sent er jo 
bedre end aldrig. Det glæder mig meget at se Eder igen. det var 
nogle gode Billeder allesammen, Eva og Bendt er søde derpaa. 
Bendt ser ud til at blive en rigtig Kraftkarl, hvorimod Eva er 
ganske lille, det har maaske ikke noget at betyde. Paa et af 
Billederne har Eva et helt Selskab samlet paa hendes 10 Aarige 
Fødselsdag. Der ligger en ung Mand ved siden af mig han er 20 
Aar, han syntes saa forfærdeligt godt om en af de unge Piger der 
er paa Billedet, han vil med Vold og Magt have jeg skal spørge 
hvad hun hedder. Jeg har sagt ham at det sikkert er en Pige paa 
højst 11-12 Aar men han siger hun er mindst 18. Gør ham glad at 
sende en Hilsen saa er den Sag ude af Verdenen. Hans Navn er 
Maurice Gaud. Med hensyn til at du vil sende mig Hjem og Familie 
Journaler vilde det være dejligt, kun har jeg i den sidste Tid faaet 
en Del Familie Journaler og Søndags B-T hver Uge sender han 
dem det er en ung Pige i København. Buster skal du ikke gøre dig 
nogen Ulejlighed med hvis hun ikke vil skrive bliver det hendes 
egen Sag. Der skal ingen Presseri være fra min Side. Naar du 
sender Hjemmene kan du rulle dem ind i et stykke graat papir 
saa man kan se igennem som et Rør det er meget billigere end at 
sende dem i en lukket Pakke. Jeg har det godt kommer godt 
fremad med mine Instrumenter, det er rart at have noget at 
interessere sig for. Ligeledes har jeg købt et Fotografiapparat men 
det er vanskeligt at arbejde med det her i denne Varme.  Plader 
taaler jo ikke for stærk Hede. Vent blot et Par Maaneder saa skal 
jeg bombardere Eder med Fotos. Send mig ogsaa saa mange I 
kan det glæder mig meget at se lidt hjemmefra. Moder har det jo 
efter sigende godt det er jo rart at Moder endelig har faaet det 
nogenlunde behageligt. Kun er Moder ikke slem til at skrive til 
mig  er det er over 4 Mdr siden jeg modtog det sidste Brev, det 
var her i Bechar da jeg kom fra Colonnen. Bed Moder skrive saa 
snart som muligt. Ligeledes kære Oda, vilde jeg gerne om du 
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vilde sende mig Esthers og Thorkilds Adresse ligeledes Erik og 
Christians. Det er en fin Automobil I har faaet Eder er det en 
Chevrolet eller en Buick jeg kan ikke se det paa Billedet. 
Fortæl mig en hel Masse hjemmefra selv det mest dagligdags 
Ting interesserer mig i høj Grad, hernede er det et øde Hus hvor 
man ikke har mange Fornøjelser. Penge er det vel ikke Tider til at 
bede om, det er jo vanskelige Tider hjemme. Jeg mangler heller 
intet har alt hvad jeg behøver. 
Her maa jeg slutte da de raaber vi skal slukke Lyset. Jeg vilde 
gerne have det sendt afsted i Morgen naar Posten gaar. Nu til Slut 
en masse kærlige Hilsener til Eder alle  
fra Elith. "
Min Adresse er som sædvanlig "
     Leg E Jorgensen 21475 (Clairon) 
     1er Rgt Etranger 
     10eme Cnie 
     Colomb Bechar 
     Sud Oranais 
     Afrique "
     1000 Hilsen til Moder 
     Elith ""
Jeg skal sende Eder en hel Roman 
næste Gang jeg skriver """"""""""
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       Colomb Bechar 25-9-32 "
Har modtaget Moders Brev, takker mange Gange herfor. Moder 
gav mig Løfte om at i nær Fremtid vilde komme en Pakke til mig, 
det glæder jeg mig meget til, I aner ikke hvor det liver op at se, 
der er nogen der tænker paa en. Det er egentlig ikke fordi det er 
noget særligt at skrive om, det er for Tiden ganske det samme 
som før. Jeg ved ikke om I har hørt noget om den store 
Katastrofe der er sket i Algerie, det var Toget der styrtede ned i 
en Afgrund, det har ko 
stet en masse Soldater Livet, man ved endnu ikke Antallet, men 
efter sigende skal der af de 508 Mand der var med Toget være ca 
400 dræbt og saarede, det er grufuldt. Hvis I vidste hvor primitivt 
alt er hernede vilde I bedre forstaa at den Slags Ting sker ret 
ofte. Kun er det dobbelt uheldigt naar det er Mennesker det gaar 
ud over. Jeg er saa vant til at høre og se den Slags Ting, saa jeg 
er saa at sige ganske uimodtagelig. Jeg passer godt paa mig selv, 
den er jo sin Sag at miste Livet for Frankrig. Jeg glæder mig alt 
for meget til at komme Hjem, saa I kan være ganske rolige. Jeg 
haaber at I alle har det godt. Jeg kunde ikke tænke mig at 
komme til at staa og sælge de arbejdsløses Blad det maa være en 
skummel Tilværelse. Derimod kunne jeg tænke mig at komme 
hjem, sidde en Eftermiddag rolig og stille og høre paa 
Dansemusikken f. ex. oppe hos Pagh i Frederiksberggade hvis den 
da existerer endnu, alt er jo forandret hjemme. Jeg har for Tiden 
ikke noget videre Udvalg af Fotos, men skal nu til at begynde at 
arbejde med mit Apparat, det har været for varmt at fotografere. 
Det er jo ikke det samme Klima som hjemme, der er nu til at 
være her om Middagen kun 40 - 45 graders Varme, i August var 
det op til 75 grader i Solen. Som I ser fryser jeg da ikke. Jeg er 
ikke sikker paa om jeg skal med paa Colonne det siges at den er 
aflyst det Aar. Saa meget desto bedre, det er den sidste jeg har 
Tid at komme med paa. Ikke fordi at det er saa slemt, det er til 
Tider meget bedre end at ligge her i Colomb Bechar, men man 
har jo altid en større Chance for at blive skudt eller saaret, det 
vilde jo være kedeligt netop nu da jeg har lavet Halvdelen af min 
Tid. Det er kedeligt, men jeg har endnu ikke svaret Christians 
Brev, haaber ikke han er fornærmet over det. Jeg skal sende ham 
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Svar omgaaende. Kære Oda hvis du ser ham, saa sig til ham at 
jeg skriver snarest muligt. Har stadig ikke hørt fra Buster, men 
lad hende være i Fred naar hun helst vil det det vilde interessere 
mig alligevel at høre hvorledes hun har det, hvis det paa en eller 
anden Maade kunde ordnes. Jeg skal en dag tage et Billede af 
min Forlovede hernede, hun er Spansk og danser Tango med 
Kastagnetter og Mantilla, hun er ganske sød, kun er hun en 
Smule ustadig, men da jeg ikke er jaloux gaar det enda. Hun 
hedder “Concitta” - Naa - det gider I vel ikke at høre paa. Hvad er 
det for et Apparat de Billeder er taget med, som Oda sendte mig. 
De var ualmindeligt gode. Fortæl mig lidt om det i det næste 
Brev. Det er vel et dyrt Apparat. Eva maa ogsaa sende mig et par 
Ord hun skriver vel flydende nu, hvor gammel er hun nu, 
ligeledes Bendt Send Fotos saa mange I kan, har købt mig et 
stort Album saa jeg skal nok passe paa dem. Sender alligevel et 
Par Billeder, et af dem er  "

Colomb Bechar 4-8-32 
Her ser I hvorledes det er hernede, vi skal lige til at spille Solo paa 

Jagthornet. Bemærk Dadlerne paa Palmen vi behøver blot at række ud for at  
faa dem. 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""
taget en Dag vi gaar med fuld Musik inde i Kasernen ; det er ikke  
saa godt, men meget naturligt. Det andet er taget i Palmenaiet  
hvor vi holder Skole, ham der sidder i Midten er for Tiden min 
bedste Kammerat, den Anden er en Tysker, men er paa 
Hospitalet, en Guttermand ogsaa 
Jeg morer mig hver Gang jeg ser den mindste Lejlighed til det, 
det nytter jo ikke at sidde og gruble over Tilværelsen, det gaar 
bedst saaledes. 
Nu vil jeg slutte. Middagen er serveret, den bestaar af, en lille salt 
Sild til at begynde med, derefter Suppe Ragout, Macaroni, og 
Dessert en 1/4 liter Rødvin. Nu en masse hilsener til Eder Alle fra 
Eders altid hengivne 
Elith 
  Adressen stadig leg. A.Jorgensen 21475 (Clairon) 
  1 er Rgt Etrg. 10 eme C nie 
  Colomb Bechar 
  Sud Oranais            Elith """""""""""""" """""""
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"

10-10-1932 Paa Banegaarden for at tage imod en Colonel.  
Jeg har sat Kryds over Hovedet paa mig. "

       Colomb Bechar 4-12-1932 "
Kære Allesammen 
Jeg sender hermed et par Ord for at ønske Eder alle en glædelig 
Jul og et godt Nytaar. Det var min mening at sende et Brev efter 
dette, men indser at det bliver for sent, det er i Dag den 4-12, 
saa det havde ikke naaet Eder før efter Jul. Altsaa en rigtig 
glædelig Jul ønskes Eder Alle af Elith 
NB Jeg venter at faa en Hilsen fra Eder inden Jul. 
Har faaet Moders Brev, men kan ikke regne ud hvorfor Moder har 
boet hos Christians Kone, fortæl mig lidt om det. Hils ogsaa 
Christian og  hans Kone og ønsk dem glædelig Jul fra mig.    
Elith 
Undskyld at jeg skriver dette med Blyant, men her er ikke til at 
opdrive et Blækhus, og min Fyldepen er gaaet i Stykker. 
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Jeg haaber som sagt at der kommer Brev fra Eder inden Jul. 
Endnu en Gang Tak for Aviserne. 
Jeg skal sende et Brev til Christian, naar jeg er kommet lidt til 
B??? 
       Hilsen Elith 
       Legionæren  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"""
       Colomb Bechar 04-12-1932 "
Kære Oda! 
Har modtaget Brevet og Aviserne takker Tusind Gange herfor, det 
var ærligt talt rart atter at faa noget dansk at læse i, man 
glemmer efterhaanden ganske Sproget. Det er jo heller ikke saa 
underligt, jeg er for Tiden den eneste Dansker her i Colomb 
Bechar, ja den eneste Skandinav. Du maa ogsaa undskylde, at jeg 
ikke har svaret før nu. Grunden hertil er den, at jeg lige er 
kommet ud af Spjældet hvor jeg har været 20 Dage, tro nu 
endelig ikke, at jeg har begaaet noget forfærdeligt. Jeg kan godt 
fortælle hvorfor. En Aften jeg havde været i Byen, kom jeg hjem 
paa Kasernen, her havde været en Del Ballade og da jeg kom ind 
paa Værelset, stod der en Sergent og skældte ud. Da han saa 
mig, troede han aabenbart at jeg var en af Ophavsmændene for 
han vilde have mig med i Arresten. Jeg blev selfølgelig gal i 
Hovedet og skældte ham ud. Da han til Slut blev klar over at jeg 
ikke havde været med til at lave Skandale, benyttede han sig af 
at jeg havde lavet Vrøvl, saa da jeg blev præsenteret for 
Captajnen, fik jeg som sagt 20 Dage. Naa det bliver jo en Vane at 
blive behandlet uretfærdigt, til Tider har jeg fortjent at komme i 
Brummen; men er sluppet heldigt fra det. Jeg har i 15 Maaneder 
kun disse 20 Dages Straf, saa som du ser er jeg ikke saa slem. 
Kun er det et rædsomt Fængsel, vi laa 32 Mand i en lille Celle 6m 
lang og 4m bred, saa var der tilmed ikke Vinduer, den var skrap. 
Hvordan gaar det med Familien? Der maa jo være sket en Masse 
siden sidst, skriv et langt Brev i lighed med mit dine Breve er alt 
for korte Moders ligeledes, fortæl de mest dagligdags Ting 
hjemmefra, det er morsomt at høre. Fru Henriksen hører man 
stadig intet fra, naar never mind. Jeg har endnu ikke faaet svaret 
paa Christians Brev, jeg maa se at tage mig sammen. Skriv lidt 
om Esther og Thorkild, det vil glæde mig at høre. Jeg kunne 
maaske gennem ham faa fat paa en Avis at skrive til. Husk det 
nu, send mig hans Adresse. Det lader ikke til at jeg kan faa dette 
Brev færdigt, nu raaber de at vi skal spise. Jeg sidder paa en 
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Sten og skriver. Solen skinner, her er varmt, stadig ingen Regn, 
det er et Aar siden at det har regnet. Hjemme er det vel frygteligt 
koldt. Skriv lidt udførligt om jeres nye Villa, naar jeg kommer 
hjem skal jeg lade en bygge, men i Arabisk Stil. For saavidt at jeg 
har Penge nok, hvad jeg nu haaber. Jeg har lige faaet Øje paa en 
Skorpion, man maa være forsigtig med dem. de er giftige. Sidste 
Uge var der en der døde af et Bid. Her er meget Kryb hernede, 
det er til Tider en hel Plage. Naar nu maa jeg ind og spise min 
Suppe. Det er Søndag, saa vi har 5 Retter Mad. Suppe Fisk Steg 
og Kage vin etc. Farvel saa længe. "
Naa - endelig kan jeg komme til at skrive Brevet færdigt, det er 
nu Aften, de har aabnet Soldaterhjemmet, Kl er 6 1/2 jeg kunde 
have Lyst til en Kop Kaffe, men har ikke en Sou i Lommen det 
maa vente til bedre Tider. I Aften skal I vel et eller Andet Sted 
hen, det vilde være morsomt hvis man pludselig kunne være med 
til at se København, det er snart saa længe siden, at man har 
glemt hvorledes der ser ud hjemme. Juleaften har jeg 2 1/2 Aars 
Tjeneste, altsaa Halvdelen, jeg haaber resten vil gaa hurtigt. Bare 
nu det med Avisen lykkes, saa skal I se jeg skal skrive noget 
interessant, kun maa det hele laves i dybeste Hemmelighed, da 
det er strængt forbudt at skrive om Legionen vel at mærke hvis 
man skriver Sandheden. Det Prins Aage skriver er Løgn fra 
Begyndelse til Enden, selvfølgelig har en Officer det 1000 Gange 
bedre end vi og maaske ikke han aner hvad der passerer indenfor 
det almindelige Soldaterliv. Hvis jeg kan komme til det, skal jeg 
skrive en Articel som vil undre mange Mennesker og for at vise, 
det ikke er Løgn, vil det blive overbevist med Fotos. Naa kære 
Allesammen nu vil jeg slutte. Mit Brev er jo ogsaa temmeligt 
langt. Nu til Slut de venligste Hilsener til Eder Alle, med Haab om 
at i maa have det godt. Skriv nu snart til mig jeg gaar altid og 
venter paa Breve, men der kommer næsten ingen. Altsa glem det 
ikke. Adresse som sædvanlig.  
       1000 Hilsener Elith.  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"""
        Meridja 15-1-33 "
Kære Allesammen 
Tusind Tak for Kortet I sendte mig til Jul. Det kom lige 
Juleaftensdag jeg blev meget glad for det. Jeg er ikke mere i 
Colomb Bechar, men er blevet sendt paa en Post, det vil sige en 
slags Fort ude i Ødemarken. Vi skal passe paa, at de fjendtlige 
Arabere ikke skal overfalde dem, som har underkastet sig. Jeg er 
her som Clairon, Hornblæser, har ikke meget at bestille ud over at 
blæse de forskellige Signaler, ellers er jeg fri fra Morgen til Aften. 
Det er et kedeligt Liv da vi meget sjældent ser nogle Mennesker, 
det er nemlig forbudt at gaa uden for Murene. Vi slæber rundt 
med Gevær og 120 Patroner fra Morgen til Aften, om Natten 
sover jeg i en Bastion, ved siden af et Maskingevær. Julen gik 
meget godt, hele Natten laa vi rolige, det syntes som Araberne 
tænkte at Julenat skulle vi have Fred. Det skal de nu have Tak for, 
det er jo ikke morsomt at blive hentet ud fra Sengen ud i Kulden 
for at skyde paa dem. I kender ikke Araberne, 2 Arabere kan 
ligge gemt i Bjergene og skyde paa os hele Natten, saa vi er 
nødet til at være paa vores Post, det er nogle forbandede Fyre; 
men vi skal nok faa Ram paa dem. En Gang om Maaneden 
kommer her “Convoi” det vil sige 2 eller 3 Lastautomobiler med 
Fødevarer og Post. Som Sikkerhed er der en 3 - 4 Autotrailleuser 
med. Det nemlig sket at Araberne har hugget det hele og 
Legionærerne paa Posten har ventet i over 2 Maaneder paa 
Fødemidler. Det hele er til at begynde med meget intereesant, 
men i længden bliver det kedeligt. Du skriver at de sidste 2 Aar 
vil gaa hurtigt, selv tænker jeg ogsaa at det vil gaa men 
foretrækker at være paa et mere civiliseret Sted end her. F-e-x 
vilde jeg være glad for at komme til Bel Abbes, det er i det 
mindste en By man kan more sig i. Jeg kan her lægge Penge 
tilside det eneste man kun købe her er Tobak og til Tider, er der 
enda ikke nok. Det er en herlig Tilværelse kan I tro. Jeg glæder 
mig til at komme ud af alt dette Soldaterliv, 1 eller 2 Aar kan 
være meget morsomt, men 5 Aar er lovligt længe. Her er 4 
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Arabiske Kvinder, men de er saa gyselig grimme, at man bliver i 
daarligt Humør, bare af at se paa dem. Jeg glæder mig til at se en 
rigtig dansk Pige igen. Jeg kommer et Svip hjem og hilser paa 
Eder alle, naar jeg er færdig men jeg tror jeg vil opholde mig i 
Paris bagefter. Jeg vil skrive et Brev til Fader og lægge det inden i 
dette. Hvis du saa vil give det videre. Jeg vil ogsaa skrive et Brev 
til Christsian. Moder fortalte mig at han havde boet et Stykke Tid 
paa Vesterbrogade, men jeg fik ikke at vide hvorfor. Det vilde 
interessere mig at vide. Jeg vilde have fortalt en masse, men 
naar jeg skal skrive kan jeg ikke finde paa noget. Jeg kan heller 
ikke saa godt komme til at skrive her jeg ligger paa Maven og 
skriver dette Brev, det er en ubehagelig Stilling, men her er ved 
Gud i Himlen ikke til at opdrive et Bord og en Stol. Her var en 
slags Lotteri Juleaften jeg vandt 1 Flaske Vin og en Æske Konfect 
og en Pakke Cigaretter. Det var altsammen lavet paa bedste 
Maade, vi spiste og drak godt. Jeg spillede paa Horn hele 1ste 
Juledag og tjente ret godt. Min gode Ven Petersen som jeg kendte 
i Bedl Abbes, er nu færdig med 10 Aars Tjeneste, han skriver 
stadig til mig. Breve med smaa Dannebrogsflag og Julemærker 
han er en Guttermand. Hvorledes gaar det med Villaen, er den 
snart færdig. Det vil more mig at se naar jeg kommer hjem. 
Moder kommer vel til at bo der ogsaa. Jeg har sat mig op paa 
Bastionen helt op paa Muren, her er en herlig Udsigt. Jeg vil 
prøve paa at forklare hvad man ser omkring. Til højre ligger der 
nogle høje Bjerge de er ganske kønne i et svagt blaaligt Skær lige 
ud herfor er en stor Sand Ørken hist og her staar en enlig Palme 
til venstre en Dal hvoir man lige kan skimte Toppen af en 
Palmelund, bagved ligger der hvide Huse i arabisk Stil, som I nok 
kan tænke er det hele ganske kønt men i Stedet for alt dette 
kunde jeg lide at se Raadhustaarnet det tror jeg vilde live lidt 
mere op paa Humøret. Naa - det kommer vel nok senere. Naar I 
nu skriver, saa skriv den samme Adresse som før, da Brevene 
kommer den Vej hertil.  "
Altsaa Leg. E. Jorgensen 21475 (Clairon) 
1er Rgt. Etranger 
10eme Compagnie 
Colomb Bechar 
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Sud Oranais 
Skriv nu snart og fortæl mig hvorledes det gaar med Villaen 
Du skrev paa Kortet at du vilde sende et langt Brev efter Jul, har 
endnu ikke faaet noget. Det kommer vel nok. Nu til Slut en 
masse Hilsener til Eder alle fra 
Elith 

�45



"
Skrevet i margen:  
Det er noget slemt Makværk dette Brev 
men jeg vil have det afsted i Aften,  
saa maa du tage det som det er. "
         Saida 19-3-33 "
Kære Oda! "
Tusind Tak for dit lange brev, dennegang fik jeg da noget at vide. 
Det var jo alle daarlige Nyheder; men jeg foretrækker at faa alt 
at vide som det er. Du undskylder nok det varede saa længe 
inden jeg svarede; men jeg har atter været en tur i Spjældet, det 
sker jo af og til. Jeg blev helt slaaet ud af det med Christian, det 
var det jeg mindst af alt havde ventet at høre. Du kan tro jeg 
tænkte meget paa det. Jeg har altid holdt meget af Christian, - 
naar jeg stod Vagt de lange Nætter i Marocco gennemlevede jeg 
hele den Tid jeg var sammen med ham i Gl. Strand. Jeg tror ikke 
du ved hvor gode Venner vi var, hele Nætter igennem sad vi og 
talte sammen. Jeg har saa siden glædet mig til at komme til at 
tale med ham om alt det jeg har oplevet de sidste 5 Aar. jeg var 
ogsaa glad da han sendte mig Brev gennem dig, kun er jeg ked af 
at jeg aldrig fik svaret  paa det. Christian var et godt Menneske 
for dem der kendte ham. Jeg har godt lagt mærke til lige inden 
jeg rejste at han ikke var stærk, men hvem kunde havde tænkt 
at det kunde gaa saaledes. Jeg takker dig for Oda at du lod mig 
det vide. Jeg er ked af at I alle har været syge men da det har 
været i lettere Grad trøstede det mig lidt. Moder har endnu ikke 
skrevet; heller ikke har jeg hørt fra Fader, men du maa lade 
baade Fader og Moder vide, at jeg stadig venter paa Svar fra dem 
begge. Du undrer dig vel over, at jeg atter er i Saida, det var her 
jeg lavede min første Instruction. Nu er jeg her derimod for at faa 
ordnet mine Tænder. Det er Vandet der ødelægger Tænderne, der 
er for meget Salpeter i det her i Africa. Naa - jeg faar nogle nye i 
stedet saa det gaar jo lige op. Samtidig med dette er der det, at 
min Bataillion i Colomb Bechar er paa Colonne igen, det slap jeg 
jo fri for da de sendte mig her til Saida. Det er maaske godt det 
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samme da der efter Sigende skal have været et frygteligt 
Overfald, der skal have kostet en mængde Livet og endnu flere 
saarede. Vi er jo ikke saa godt underrettede, men der gaar jo 
sjældent Røg af en Brand uden der er Ild  i den. Jeg er her i 
Musikken og har det godt stadig rask og ved godt Mod. Hver 
Søndag er vi ude i Byen og spille for et temmeligt stort Publikum, 
Saida er en forholdsvis stor By. Du spørger om jeg spiller efter 
Noder, det gør jeg ikke. Alt hvad jeg kender er Militærmarcher, 
dem har jeg alle i Hovedet. Du vil gerne sende mig Cigaretter, det 
vilde jeg gerne have. Kun er der det, at de er dyrere i Danmark 
end hernede. Hvis du vil noget kan du vexle en Krone eller to i 
Banken. For to Kroner faar du ca 10 - 12 Francs læg dem i et 
Brev. For dem kan jeg købe 250 Cigaretter, som du ser er der en 
forskel i Prisen. Jeg tjener her i Saida kun det halve af hvad jeg 
tjener i Colomb Bechar, der havde jeg 42 frs hver femtende Dag, 
her faar jeg kun 21 Frs. Jeg skal antagelig blive her en Maaneds 
Tid inden Tænderne er færdige, saa gaar det atter til Bechar. Naar 
jeg har 3 Aars Tjeneste om Maaneden har jeg 120 Frs . Naar det 
sker skal jeg lægge 100 Francs tilside hver Maaned, det skal være 
til Tøj naar jeg er færdig, jeg tænker at blive i Colomb Bechar lige 
til 1935 saa har jeg ogsaa et Par Tusind Francs lagt tilside. Det er 
virkelig min Mening og skal nok holde det. Skriv blot stadig til den 
samme Adresse Brevene bliver sendt videre hertil kun varer det 
noget længere. Undskyld Skriften men Pennen sprutter saa det er 
en gru. "
     Leg. E. Jorgensen 21475 (Clairon) 
     10eme Compagnie 
     Colomb Bechar 
     Sud Oranais 
     Afrique 
  
Den 15-6-33 har jeg 3 Aar hernede. Som I ser hjælper det svært 
paa det man skal bare have Taalmodighed. Jeg har truffet nogle 
Danskere her i Saida, de kommer lige fra Danmark, de fortæller 
hvor daarligt det staar til hjemme. Men selv om det er slemt 
hjemme, siger de vil de dog hellere have blevet hjemme hvis de 
havde vidst hvad  Legionen var. Naar de taler saaledes gotter jeg 
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mig over mine 3 Aar, der er færdige. Underlig nok tænker jeg 
aldrig mere paa at stikke af herfra, det er efterhaanden blevet en 
hel Vane. Tværtimod er jeg glad over at der er 2 Aar tilbage, saa 
kan jeg da faa lidt Penge lagt tilside til min Liberation som man 
siger paa fransk. Somme Tider har jeg drømt at jeg var hjemme, 
men at Politiet var efter mig, saa er jeg helt glad naar jeg 
vaagner og ser at jeg er hernede. Naa - der er jo Plads nok i 
Verden. Kære Oda du skrev at du vedlagte Thorkilds Adresse, det 
har du aabenbart glemt for jeg kan ikke se den nogen Steder i 
Brevet, send mig den næste Gang du skriver til mig. Nu vil jeg 
slutte med en Masse Hilsener til Eder Alle. Moder Fader Louis Eva 
Bendt og dig. Skriv snart 
         Elith  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""
        Saida den 16-4-33 ""
Kære Allesammen! 
Har modtaget Kortet med Tivolis Indgang. I kan tro det glædede 
mig meget atter at se den, det vilde være morsomt ogsaa at 
være gaaet under den, naa - det må jo vente et Par Aars Tid 
endnu. Det undrer mig meget at Fader slet ikke svarer mig paa 
mit Brev, kender du ikke Adressen i saa Fald send mig den næste 
Gang du skriver. Du spørger mig om jeg atter har været i 
Brummen, det har jeg ærligt talt for 15 Dage. Her i Saida er det 
nemt at komme der, da det er et Compagnie Instruction, det vil 
sige Rekrutskole. Det er en haard Tørn kan I tro, vi mister Vin - 
Kaffe - Dessert og saa vor Løn, selv om det ikke er meget er det 
alligevel en skummel en. Tro endelig ikke at de spærrer os inde 
nej tværtimod er vi mere ude end sædvanlig. En Time før 
Claironen spiller Revaillen er vi oppe, en 1/2 Times Tid staar vi 
saa ret Ansigtet klods op ad en Mur, der efter paa Arbejde og det 
er strengt Arbejde de giver os her. Alt sker i Løb det er forbudt at 
gaa roligt omkring, nej det sker i Løb. Kl 6 Aften i Seng - i Seng 
det vil sige hver Mand har sin Celle med en Cementbriks, vi faar 
vor Kappe og et lille Tæppe, men kun hvis det er meget koldt, du 
kan tro det er rart naar man vaagner om Natten smadder øm i 
Alle sine Lemmer, naa - Herregud det er jo ogsaa mange Gange 
ens egen Skyld at man kommer derind. Hjemme har det jo før i 
Tiden ogsaa været strængt i Spjældet. Moder har faaet sig en 
Lejlighed, skriver du i Ravnsborggafe, det er et rart Kvarter 
syntes jeg, haaber Moder bliver boende der til jeg kommer hjem. 
Efter hvad jeg har hørt bor Fader jo ogsaa i Ravnsborggade, det 
er maaske Fader der har skaffet Moder den. Du har ikke faaet mit 
Brev jeg sendte da ellers et for ca 15 Dage siden, det er maaske 
kommet efter at du har sendt mig Kortet. Dette Brev skriver jeg 
allerede den 1.-4. men da jeg ingen Penge har faaet, venter jeg 
mig at der sker et eller andet saa jeg kan faa det sendt afsted. 
Du skrev i et af dine Breve at du vedlagde Thorkilds Adresse, 
men har ikke kunnet finde den, send den samtidig med Faders, 
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ligeledes Erik Mortensens, hvis du da kender dem. Svar mig om 
du har modtaget et Brev lige efter at du sendte det lange Brev til 
mig. Forleden Nat havde jeg en lang Drøm, jeg drømte jeg var 
sammen med Christian, jeg saa ham lyslevende og talte med 
ham, det er underligt nok, saa længe efter har man alligevel 
Billeder fuldstændigt i sig. - det er sikkert fordi du sendte det 
Brev. Gaar det rask frem med bygningen af Eders nye Villa, send 
mig et Par Fotos af den, hvis du har nogle liggende, saa kan jeg 
bedre gøre mig klart hvorledes det ser ud det hele. Eva og Bendt 
er vel store nu, tænkt hvor underligt det maa være atter at se 
dem igen, Bendt kender mig sikkert ikke igen, han var jo saa lille 
da jeg rejste. Eva derimod var jo allerede paa det Tidspunkt 7 Aar 
hun kan maaske endnu erindre mig. Hils dem begge mange 
Gange fra mig. Jeg vilde gerne have sendt dem et eller andet; 
men her i Africa er her ikke store Sager at købe, Silketøj og den 
Slags, er der jo en mægtig Told paa, det bliver dyrere at købe paa 
den Vis.Naar jeg rejser hjem, skal jeg derimod tage noget med 
mig. Her er nogle dejlige Spanske Silkesjaler, alle Kulører og 
Mønstre tænk for 13 - 15 Francs underligt de har lavet det for 
den Pris. Jeg haaber at alle har det godt med Helbredet, nu er det 
vel Foraar i Luften hjemme? her i Saida regner det en Del i denne 
Tid, jeg tror ikke Moder vilde befinde sig videre godt hernede, det 
lyner og tordner; men paa en anden Maade end hjemme. Hver 
Gang det er saadant et Vejr, tænker jeg stak af med min Ven 
Søeberg, lige i Begyndelsen af min Tjeneste, det var ogsaa her 
fra  Saida. Jeg ved ikke om jeg har fortalt det men Søeberg skød 
sig i Casba Tadla i Marocco. Han havde Ret i hvad han sagde en 
Gang at han blev færdig med Legionen før mig. Naa - nu nok for 
denne Gang, haaber at I skriver snart, havde nu ventet et Brev 
directe fra Moder; men det kommer vel nok. Nu tusinde Hilsener 
til Eder Alle  
        fra Elith "
NB Skriv blot til den samme Adresse som hidtil jeg tænker at 
være tilbage til Colomb Bechar i næste Maaned. Brevene bliver 
saa ellers sendt her til Saida, det tager saa længere Tid. "
        Elith. 
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""
Skrevet i margenen: 
Kære Oda Hermed ønskes du hjerteligt til lykke i Dagens 
Anledning den 4. April. Elith 
Ligeledes en glædelig Paaske ønskes Eder Alle. Det kommer lidt 
sent men er godt ment. 
         Elith """"""

Tekst skrevet bag på billedet: 
Her ser I Musikken hernede der er noget mindre end i 

Bell Abbes men det gaar naar vi spiller lidt kraftigt  
jeg er helt i baggrunden og blæser Clairon af alle Kræfter 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                            ""
Skrevet i margenen: 
NB Undskyld jeg først sender Brevet nu 
men det har været mig umuligt at gøre det før nu. 
Skriv snart 1000 Hilsener Elith 
       Colomb Bechar 4-6-33 "
Kære Oda! - 
Tak for det Brev, samt for Billederne og Pengene - de kom 
ualmindeligt godt tilpas jeg var nemlig atter i Spjældet og som du 
ved faar jeg ingen Løn, naar jeg er der. Det var helt underligt 
atter at se Christian igen han ser da ud fuldstændig som da jeg 
var hjemme. Jeg blev selvfølgelig meget glad for det det er det 
eneste jeg har af ham. Jeg har et Album hvori jeg sætter alle de 
Billeder du sender mig, naar jeg saa faar en smule Hjemve tager 
jeg det frem og kiger paa det. Saa er det ligesom man har været 
en Tur hjemme. 

  
Her et billede af albummet som stadig findes og er i familiens eje 
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"
Jeg sender stadig Brevene til dig det er jo det samme, som hvis 
jeg skrev til Moder, du maa give Brevene til Moder naar du har 
læst dem. Moder skal ogsaa have Tak for Brevet, kun er Moders 
Breve noget korte. Du tror vel jeg er en rigtig Bandit eller en 
daarlig Soldat naar jeg stadig er i Spjældert, men det maa du 
ikke, her i Legionen er det nemlig meget nemt at komme der. Jeg 
vil fortælle dig hvorfor jeg var der denne Gang. Det var en Aften 
vi havde faaet vor Løn, samtidig med dette var der en stor Fest i 
Saida, en stor Plads hvor der var Danseplads Tombola næsten 
som i sin Tid paa Bakken hjemme. Altsaa søgte jeg Nattegn dette 
blev imidlertid afslaaet. Jeg gik saa i Byen til Kl 9 Aften som vi 
har Ret til. Ballet begyndte først Kl 10 saa der var ikke meget 
Grin ved det. Jeg gik i Seng, men kunne ikke sove da Vinduet i 
vort Værelse vender lige ud til Dansepladsen. Jeg stod saa op 
klædte mig paa kravlede over Muren. Jeg morede mig glimrende 
lige til Kl 2 om Morgenen uden at der skete noget, men da jeg 
skulde hjem blev jeg nappet af Patruljen der stod ved Udgangen 
jeg stak af fra dem 2 Gange men de fik fat i mig alligevel. Den 
Fest kostede mig 30 Dage. Efter 14 Dages Forløb fik jeg mine nye 
Tænder, du kan tro de er pæne, det er ganske umuligt at se de 
ikke er ægte. 9 Stykker. Hjemme havde jeg gode Tænder, men 
Salpeteren i Vandet her i Africa har ødelagt Emaillen saa det jo 
ikke saa pænt ud. Da Tænderne var færdige kom de og hentede 
mig blev ekviperet og blev saa sendt her til Colomb Bechar. Du 
kan tro jeg er glad for at komme væk fra Saida, der er alt for 
megen Disciplin, her i Bechar er det sjældent at jeg kommer i 
Spjældet. I Dag er det Søndag, har været rundt at se alle de 
kendte Steder, i Morgen er det atter en Fridag “Pente Cote” som 
de kalder det. Chefen for Musikken sendte Bud efter mig og 
sagde jeg skulde ind i Musikken Tirsdag. Saa vil alt komme til at 
gaa i den gamle Gænge igen, hvilket jeg er glad for. Her er 
alligevel bedre i Colomb Bechar end i Saida og Bel Abbes. Med 
Hensyn til en Ferierejse til Danmark tænker jeg at det maa vente 
til Tiderne bliver bedre. Hvis jeg kommer til Penge skal jeg sende 
Bud efter baade dig og Moder, saa kan I besøge mig i Paris og 
blive der en 14 Dages Tid det vilde være morsomt, ikkesandt? Jeg 
er spændt paa at se hvorledes Eders nye Villa ser ud den er vel 
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hvid, det vilde være morsomt hvis du vilde sende et Billede af 
den. Her er næsten ikke flere Soldater i Bechar de er alle paa 
Colonne i Atlas Bjergene de kommer sikkert ikke hjem før i 
October Maaned. Det blev jeg fri for denne Gang, paa en Maade 
er det maaske godt det samme, da det er noget der er 
anstrengende og farligt særligt nu da Heden er begyndt at blive 
uudholdelig. Du kan tro den er varm her for Tiden, fra Kl 10 
Formiddag til 3 1/2 Eftermiddag er det umuligt at bestille noget, 
saa sover vi, det heder “ Siesta” det er strengt forbudt at opholde 
sig udenfor Værelserne. Du kan jo nok regne ud det vil sige ikke 
saa lidt at de lader os i Fred fra Morgen til Aften. Jeg har ikke 
nogle Billeder for Tiden, men der er en Legionær der har et 
Apparat til salg, 13-18. Det er lige noget for mig.  Han vil have 
200 Francs for det, det er billigt, men jeg maa vente et Par 
Maaneder med at købe det. Saa skal jeg se at tjene nogle Penge 
med det. Det interesserer mig meget at rode med den Slags. Jeg 
skal saa sende dig hele Serier af Billeder herfra du maa saa købe 
et Album og sætte dem ind i. Ligeledes vil jeg sende en Del til B-
T. De betaler godt for dem. Det er for Tiden vanskelligt at 
engagere sig i Legionen, vi er for mange før i Tiden blev der 
engageret 100 Mand om Dagen i Paris, nu tager de 15 om 
Maaneden, før var Præmien man fik 1000 Francs nu er den sat 
ned til 600. Som du ser er Tiderne lige saa sløje selv her i 
Legionen. Den 25 Juni har jeg lige 3 Aar Service det gaar da 
fremad 2 Aar de skal nok gaa  naar jeg begynder at lægge Penge 
op. Jeg tror at man med Alderen bliver mer fornuftig, jeg tænker 
lidt paa hvor dejligt det egentlig er at have Penge saa man ikke 
behøver at spekulere paa om det er Vinter eller Sommer, at have 
et lille hyggeligt Værelse hvor man kan sætte sig og hvile sig ud. 
Det tager alligevel paa Kræfterne at fare saadan rundt fra det ene 
Sted til det Andet. Kunne du tænke dig at gøre det, underligt nok 
at tænke sig at du aldrig har været udenfor Danmarks Grænser. 
Jeg maa se at faa dig i det mindste en tur til Paris, det vilde være 
morsomt at vise dig og Moder rundt alle de Steder jeg har været 
og kender. I har jo ikke nødigt at tale Fransk jeg skal nok klare 
den. Louis tænker vel at jeg fylder dig med ideer om at rejse til 
Paris, men det er jo kun for en 14 Dages Tid. Tror du ikke det 
kunde lade sig gøre, skriv lidt om det i det næste Brev. Moder er 

�54



vel stadig rask, det er nu 5 Aar siden jeg rejste hjemmefra, men 
jeg erindrer stadig naar Moder og jeg sad i Kakkelovnskrogen og 
byggede Luftkasteller som aldrig er blevet til noget, men det er jo 
ogsaa det samme der kan jo ske meget endnu. Jeg haaber ikke 
du bliver ked af at læse alt det Sludder. Det er jo et forholdsvis 
langt Brev. I Dag er det Mandag, Fridag igen, det er fint Vejr om 
Morgenen er det dejligt ikke for varmt. Kl er 7 jeg sidder paaa 
min Seng og skriver, nu kommer Vin og Frokost som du ser er det 
hele meget rart her. Alt kommer lige ind ad Døren det er bedre 
end i Europa hvor det jo skal være meget daarligt for de unge 
Mennesker. Det er maaske ikke saa tosset at jeg har engageret 
mig her i Legionen hvem ved hvorledes det kunde have gaaet. 
Hvad bestiller Erik Mortensen han arbejder vel ikke mere som 
Bogholder det er vel gaaet tilbage for ham, jeg har lagt mærke til 
at alle der begynder som Agenter er fortabt før elle senere. Det er 
noget jeg vil lade være med naar jeg atter bliver civil. Det er 
bedre at have selv den daarligste Plads som Arbejdsmand. Jeg vil 
se at faa en Plads som Tjener paa et eller andet Hotel i Paris, det 
er jo nemt naar man taler flere Sprog. Maaske at man hjemme 
kunde faa en Plads som Portier eller saadant noget. Kunde du 
ikke en Gang ved Lejlighed spørge Thorkild hvorledes Loven er 
hjemme om man kan komme tilbage efter 5 Aars Forløb uden at 
der bliver gjort noget ud af det. Du kan roligt spørge ham om det 
han ved hvad der er passeret inden jeg rejste. Lad mig det vide 
ved Lejlighed. Nu vil jeg slutte jeg har ikke mere at fortælle, jeg 
takker endnu engang for Pengene du sendte mig i Saida. Skriv nu 
snart igen. Adressen er stadig den samme. "
      E. Jorgensen 21475 (Clairon) 
      1er Rgt Etranger 10eme Cnie 
      Colomb Bechar 
      Sud Oranais 
      Afrique 
Nu til Slut en Masse Hilsener til Eder Alle med Haab om at I maa 
have det godt 
      Elith "
Skriv snart igen.         
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        Colomb Bechar 4-8-33 "
Kære Allesammen! 
Dette Brev skriver jeg paa min 30 aarige Fødselsdag, det skulde 
jo være ret intelligent, men maaske det virker modsat. Kære 
Moder fik igaar et Brev med en Lykønskning fra Eder, det kom lige 
i rette Tid. Takker mange Gange herfor. Det glæder mig meget at 
I alle hjemme har det godt - kun er det jo ikke morsomt at høre 
at Moder gaar til Lægebehandling for sine Nerver. Jeg har ellers 
ikke meget at fortælle det hele gaar ogsaa her sin gamle Gænge. 
Jeg har foræret mig selv en Fødselsdags Gave i Form af et 
Fotogrtafi Apparat men denne gang er det et virkeligt godt 
Apparat 13 x 18 med to Objectiver, jeg skal om kort Tid 
bombardere Eder med Fotos hernedefra. Jeg har endelig fundet 
en god Kammerat en Tysker fra Hamburg ved Navn Heinz Richter, 
det er et ualmindeligt nydeligt Menneske og saa tilmed opvakt og 
dannet. Hans Fader er Stor-Grossist i Hamburg, saa han faar en 
masse Penge tilsendt. Vi er gaaet i Compagni sammen om 
Apparatet, det er nemlig et ret dyrt Apparat ca 1500 Francs fra 
nyt, vi har betalt det med 400 Francs. De Penge skal vi snart faa 
fortjent her er et glimrende Virkefelt her i Colomb Bechar, her er 
nemlig ingen ordentlig Fotograf, saa vi faar det hele for os selv. 
Har I Lyst til at høre min sidste nye Plan for Fremtiden? Det er 
naar min Ven og jeg er færdige med de 5 Aar, han er færdig den 
16. Juni 1933 og jeg den 25. Juni samme Aarstal, at tage directe 
til Marseille hvor vi køber en god brugt Bil. Denne udstyrer vi med 
Telt diverse Grejer til at lave Mad samt vort Apparat. Saa tager vi 
en Tur paa Landet fotograferer Bønderne samtidig med det 
sælger vi Kjoler Strømper etc til Bønderpigerne. Tænk hvilket 
herligt Liv det maa være at køre igennem hele Frankrig Tyskland 
lige til den danske Grænse. Hvis jeg kan slippe over uden Pas 
kommer jeg en tur og hilser paa Eder sammen med min gode Ven 
Richter. Kære Moder og Oda, det vilde glæde mig meget om jeg 
kunne træffes sammen med Eder i Paris; for Moders 
vedkommende skal jeg nok betale men jeg tror det bliver for 
meget for mig for Eder begge. I skal ikke være bange for at det 
bliver for dyrt - jeg kender Paris som min Bukselomme kender 
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Hoteller og Restauranter hvor man spiser baade godt og billigt. 
Det vilde være morsomt at vise Eder rundt alle de Steder jeg har 
været før jeg kom i Legionen. Hvis Eva og Bendt havde 
Sommerferie kunde de jo komme med. Se nu at gøre Alvor af 
det, der er nu 23 Mdr igen af mine 5 Aar. Tiden gaar hurtigere 
end man aner, læg lidt tilside. Jeg selv vil gøre det samme. Jeg 
sidder i Vagten og skriver, Solen brænder saa det er en Gru, jeg 
maa hvert andet Minut tørre Sveden af Panden. Vi er ikke mere 
end 3 Claironer her for Tiden, da næsten hele Bataillonen er paa 
Colonne oppe i Atlasbjergene, heldigvis slap jeg for denne Gang, 
da de sendte mig til Saida for mine Tænder, det er ikke morsomt 
at trave rund i Bjergene, medens Araberne ligger gemt bag de 
store Klippestykker og skyder løs paa Colonnen. Naa - det er den 
sidste Colonne de laver medens jeg er i Legionen. Jeg havde 
ventet at faa en Gallon, det er en Grad man bærer paa Ærmet 
naar man kender alle Signaler og Marcher de spiller her i 
Legionen, men uheldigvis fik jeg de 30 Dage i Spjældet, saa de 
røg i Vadsken. Commandanten har lovet,  at hvis jeg holder mig 3 
Mdr uden Straf, skal jeg faa dem alligevel. Ligeledes skal vi der 
var med paa Colonnen i Tafilalet have Medaille Coloniale med 
Agsaf Saharien og Marocco. Jeg skal sende den til Eder saa maa I 
sætte Diplomet i Glas og Ramme, jeg er jo den eneste i Familien 
der har tjent en Medaille. Dette skriver jeg nu kun for Spøg, tro 
nu endelig ikke jeg er blevet indbilsk, tværtimod er jeg for 
beskeden. I næste Maaned kommer Batallionen tilbage, saa skal 
jeg til at arbejde med Fotos. Jeg har lige taget et Par Billeder, saa 
i Aften skal jeg fremkalde dem, lægge dem her i Brevet, saa kan 
I selv bedømme kvaliteten. Send mig nu snart et Brev. Det liver 
svært op hver Gang jeg faar Brev hjemmefra, her i dette Hul 
Bechar er der ikke meget Fornøjelse, jeg har stadig et godt 
Humør griner fra Morgen til Aften, det er man nødet til for at 
komme gennem det hele. Nu gider I vel ikke læse mere af alt mit 
Sludder, saa jeg vil slutte af her. Nu til Slut en masse Hilsener til 
Eder Alle fra 
         Elith "
PS! Se nu at komme en Tur til Paris, det vilde være morsomt. 
Skriv lidt om det næste Gang Adressen er stadig den samme. 
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Legionaere Elith Jorgensen 21475 (Clairon) 
1 er Rgt Etrangere 10 eme Cnie 
Colomb Bechar 
Sud Oranais 
       Hilsen til Eder Alle  
        Elith  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"
         6-8-33 "
Kære Moder og Oda! 
Har Modtaget Eders Breve takker meget for dem Moders Brev 
kom lige før min Fødseldag Oda skriv lige efter. Penge er der ikke 
kommet da det idag er den 6-8. Jeg sender hermed et Billede det 
første der er taget med Apparatet det er daarligt men vilde have 
sendt Brevet afsted i Dag. Jeg skriver ikke saa meget i Dag jeg 
har jo allerede skrevet et langt Brev den 4-8. Tak for 
Avisudklippet det var morsomt at se Thorkild og Esther igen. Hvis 
du ser dem hils dem fra mig. Det er i Dag Søndag men det er alt 
stille og roligt hernede. Med hensyn til Pariserturen tænker jeg 
meget paa det. For Moders vedkommende skal jeg nok faa Penge 
til at klare den for. Det kan blive i August Maaned 1935. Det er 
lige i Højsaisonen, det vil blive morsomt. Hvis jeg faar Thorkilds 
Adresse skal jeg selv sende ham et Brev og spørge om det med 
Hensyn at komme til Danmark. Jeg slutter hermed atter. Tak for 
Brevene. Haaber I skriver snart igen. Skal sende Eder et Kort 
naar Postanvisningen er kommet. "
      100 Hilsener til Eder Alle 
      fra Elith 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"
        Bechar 1-9-1933 "
Kære Allesammen! har modtaget Postanvisningen, takker hermed 
herfor, jeg har i lang Tid gaaet og frygtet for, at den skulde være 
gaaet tabt; men nu er den altsaa kommet, det er rart at faa 
Penge, som man ikke har regnet med, men I skal nu ikke sende 
flere, da min Forretning med Fotos er begyndt at gaa fremad. Jeg 
haaber at det vil gaa saadan lige til min Liberation. Haaber at I 
alle har det godt og maa have det, selv har jeg det udmærket. 
Her er en del Begravelser for tiden. Officerer der er faldet paa 
Colonnen, det er maaske et Held alligevel, at jeg ikke er med, 
hvem ved hvorledes det kunde have gaaet, naar det er gaaet saa 
slemt udover Officererne, er det gaaet endnu værre udover de 
menige Soldater. Naa – det jo Krigens Gang, den 14 Marts gaar 
jeg til Bel Abbes og er saa færdig, med alt hvad der hedder 
Colonner og den Slags Ting. Der er ikke mere end 21 Mdr til jeg 
er færdig. Tænk 5 Aar som Soldat, det havde jeg ikke tænkt mig, 
da jeg laa i Høveltelejren 6 Mdr det var det rene Barneværk. Nu 
kender man da en Smule til, hvorledes det er som Soldat, 
maaske der i min tid bliver en Krig, saa har jeg da i det mindste 
faaet en Uddannelse. Ikke fordi jeg holder af det, men man har 
lært at passe paa sig selv. Jeg har ikke store sager at fortælle. 
Undskyld Papiret, men kunde ikke faa noget andet, jeg vilde have 
sendt Brevet afsted i Morgen Tidlig. Skriv nu lige saa snart I har 
modtaget dette Brev fortæl mig alt hvad der sker hjemme. Endnu 
engang Tak for Pengene det var flinkt af Eder at tænke paa mig. 
Nu til Slut de bedste Hilsener til Eder Alle. Elith "
Send Thorkilds Adresse saafremt I kan faa den. Elith "
NB. – Sender Fotos i det næste Brev.  """
                               ""
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       Colomb Bechar 16-12-33 "
Kære Allesammen. Tusind Tak for Bøgerne - Jeg fik dem i Gaar. 
Det var pænt af Eder at tænke paa mig - det var morsomt at faa 
franske Bøger og saa fra Danmark. Jeg har et lille Eventyr at 
fortælle Eder. En Dag i sidste Uge kom her en Svensk Dame ved 
Navn Alice Andersson en nydelig ung Dame fra Göteborg - I kan 
tro det var morsomt at høre en Dame tale Skaninavisk det er jo 
over 5 Aar siden jeg har hørt det. Saa er hun tilmed Millionær 
flere Gange - hun kom helt fra New York hvor hun har været i 10 
Aar. Jeg var paa Hotellet hver Aften og besøgte hende i de 8 Dage 
hun var hernede. Hun stiftede Bekendskab med en Flyver en 
Sergent Chef. Jeg kom ogsaa til at kende ham en rigtig flink Fyr 
han har inviteret mig ud paa Flyvepladsen paa Søndag. Saa det 
bliver sikkert en lille Fest igen. Jeg var paa Banegaarden og sige 
Farvel til hende. Hun spurgte om jeg behøvede et eller andet . 
men hvor underligt det lyder jeg svarede at jeg havde alt hvad 
jeg behøvede - Det kunde jo ikke have hjulpet meget om hun 
havde givet mig et Par Hundrede Frs. Hun har lovet at komme en 
Tur ind til Eder i Forretningen og hilse Eder fra mig - det vilde 
være morsomt om hun huskede det naar hun kom til Kjøbenhavn 
som hun sagde. Se at laane et Par Hundrede Tusinde af hende. 
Jeg er for tiden Ordonans for to Sergenter jeg kan tjene 100 om 
Maaneden, med min Lønning bliver det jo til Penge alligevel 214 
om Maaneden ca 55 Kr i Danske Penge. Jeg ved ikke om jeg 
bliver her i Colomb Bechar længere end til Februar - saa er jeg 
færdig med mine 2 1/2 Aar i Marocco - har ret til en Permission 
30 - 45 Dage. Dem tror jeg at jeg vil tilbringe i Saida eller Bel 
Abbes. Der er intet synderligt Nyt herfra alt gaar ved det gamle, 
men det er jo ogsaa det bedste at der ikke er megen Ballade, jeg 
har nok af at ligge i Krig med Araberne. De har jo aldrig 
fornærmet mig saa jeg har ingen Had til dem men som Soldat er 
man til Tider nødet til at lystre Kommandoen. Nu til Slut kære 
Allesammen vil jeg ønske Eder Alle en rigtig glædelig Jul og et 
godt Nytaar. Det glæder mig at I Alle har det godt hjemme, det 
vilde være trist for mig at tænke at I maaske ikke havde det godt 
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hjemme. Paa den Maade har jeg jo kun mig selv at tænke paa. 
Nu vil jeg bede Eder hilse Alle dem jeg kender hjemme Fader 
Esther - Thorkild Erik i det hele Taget dem Alle. Kære Oda hvis du 
vil sende mig flere Bøger maa du gerne jeg er meget glad for 
dem men tænk paa hvor dyrt det er at sende. Send hellere en 
Smule Spegepølse det vilde ogsaa glæde mig at smage. Tænk 
paa det. 
     Atter glædelig Jul Allesammen 
     fra Elith """"
        Ain Sefra 1-4-34 "
Kære Allesammen! Som I jo nok ved er jeg ikke mere i Colomb 
Bechar; men er kommer til en lille By, der hedder Ain Sefra. Det 
er ikke fordi det er saa langt fra Bechar, kun ca 300 Km, men 
Klimaet er alligevel noget anderledes. Det er ligesom koldere i 
Vejret. Jeg har det fint her, meget bedre end i Colomb Bechar, 
kun er Lønnen noget mindre her, 40 Francs om Md. Jeg er stadig i 
Musikken, det er det bedste Job der gives her i Legionen. Om 
Lørdagen har vi en Koncert for Commandanten, det er kun en 
Time om Formiddagen, saa er vi færdige den Dag. Søndag, har vi 
en Concert i Byen en Time af den Grund, holder vi fri om 
Mandagen, saa som I ser er det et ganske let Arbejde. Jeg ser 
med Forundring at et Kort Oda sendte for ca 14 Dage siden at I 
ikke har faaet et Brev jeg sendte for ca 14 Dage siden. Det er en 
skam, da der var et Par gode Billeder deri, det har været ret dyrt 
at faa fat i dem. Ligeledes takkede jeg heri for den længe ventede 
Spegepølse, det kom alligevel. Jeg vil atter fortælle Eder, at det 
er noget af det bedste og mest velsmagende jeg har faaet, siden 
jeg rejste fra Danmark. Jeg maatte selvfølgelig lade mine 
Kammerater smage, de var helt tossede efter den ogsaa. Kære 
Oda lad mig i dit næste Brev vide om du senere har modtaget det 
Brev med Billederne. Jeg gav en Kammerat 3 Breve, jeg var 
nemlig paa Infirmeriet og kunne ikke selv sende dem afsted. Jeg 
har ikke megen Tiltro til Kammeraterne hernede, saa det kan jo 
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være han har brugt Pengene, jeg gav ham til at drikke op. De to 
andre Breve er nemlig heller ikke naaet til deres 
Bestemmelsessted. Det ser jo noget mystisk ud. Naa - Herregud, 
Ulykken er da heller ikke saa stor. Har I intet Nyt hjemmefra, der 
maa da af og til ske noget Eigil er vel kommet hjem nu, hils ham 
mange Gange fra mig. Jeg glæder mig til at tale med ham, det er 
ligesom et Pust fra Fortiden, nu er jo alle de gamle Kammerater 
blevet gift, der er vel meget forandret siden jeg rejste. Bed Eigil 
sende mig et Par Ord, det vil glæde mig meget. Kære Oda, kunde 
du ikke en Dag ved Lejlighed ringe til Noracentralens Spisestue 
og bede om at tale med Frk Henriksen eller Fru Friis, hvis hun 
kommer til Telefonen, saa læg Røret paa, det er kun for at se om 
hun stadig er der. Jeg har stadig intet hørt fra hende, det undrer 
mig meget. Men skriv til mig hvorledes det er forløbet. Fortæl mig 
ogsaa om Fader stadig bor samme Sted, jeg maa se at faa sendt 
et Brev afsted. Har I det stadig godt, i Danmark er der vel ikke 
noget af hvad der sker i Udlandet, store Demonstrationer som i 
Paris og i Tyskland. Danmark har jo altid været et stille og roligt 
Land det er sikkert derfor, jeg ikke har kunnet tænke mig at blive 
hjemme. 
Jeg har fundet en gammel Ven her i Ain Sefra ved Navn Olesen, 
jeg kendte ham, medens jeg var i Bel Abbes i 1931. Han er til 
Tider en lille Smule for gammeldags for mig. Han er 41 Aar 15 
Aars Tjeneste i Legionen, er om 12 Mdr retraitabel, han har jo sit 
paa det tørre nu. Men 15 Aar er nu for længe for mig, 5 Aar kan 
være nok i Africa. Har der været en Ex-Legionær inde og hilse 
paa Eder, det er min bedste Ven her fra Legionen, han er et 
dygtigt Menneske. Dalvity Petersen, han er gift nu og har Villa og 
Pelsværk Forretning i Holbæk. Han har inviteret mig ud til sig paa 
Ferie, naar jeg kommer hjem. Ja - nu ved jeg ikke hvad jeg skal 
fortælle Eder mere, men det er jo ogsaa en lang Sludder jeg har 
malet op. Jeg har lige tjent en Flaske Rødvin, et stort Stykke 
Sylte, 1/4 pund Brød for at bære 240 Kg Brænde hen til Køkkenet 
naar jeg er færdig med Brevet, skal jeg guffe i mig. I Aften er jeg 
inviteret ud at spille russisk Billard, kender I det hjemme. Kære 
Oda hvis du af og til vil sende mig noget, maa du hellere sende et 
Par Francs, for alt andet bliver med Portoen alt for dyrt at sende. 
Penge du sender mig bliver lagt tilside til jeg er færdig med de 5 
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Aar, jeg har nu kun 15 Mdr tilbage og maa tænke paa at faa lagt 
noget tilside, men du skal kun sende det hvis du har Overskud. 
Nu vil jeg slutte med en masse Hilsener til Eder Alle, jeg gaar ud 
fra at du giver Brevet til Moder, naar du har læst det derfor 
sender jeg ikke noget til Moder. "
 Min Adresse er nu "
     Leg. E. Jorgensen 21475 - Clairon 
     4 Rgt Etranger 
     Subsistant Cnie II Clique 
     Ain Sefra  
     Sud Oranais  
     Afrique - Nord "
     Atter Hilsener til Eder Alle 
     Elith  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       Ain Sefra den 6-4-34 "
Kære Oda! Har modtaget dit Brev og takker derfor. Jeg har intet 
hørt fra Prins Aage det kommer maaske senere. Jeg skal nok 
fortælle dig det hvis han gør et eller andet. Han er jo langt herfra 
i Marocco, her tæller det kun som Algerie. Med hensyn til at 
Francen staar saa lavt tager du fejl 29 Øre er meget. I 1926 fik 
man 15 Frs for en Krone. Det bliver 435 Frs for 24 Kr som du ser 
er der en stor difference. Du skal nu ikke veksle Penge 
derhjemme da jeg ikke tror at der er nogen Fordel ved det. Hvis 
du vil sende mig 10 Kr, kan du blot gaa paa Posthuset og sende 
dem paa Postanvisning, det er det sikreste og saa bliver de vexlet 
paa Posthuset. Jeg vil blive glad for at faa dem, da jeg som du 
maaske ved er begyndt med en Slags Bibliothek, men jeg maa 
have nogle flere Bøger saa hvis du vil sende Penge lige saa 
hurtigt du modtager dette Brev vil jeg blive henrykt. Naar jeg har 
Bøger nok kan jeg tjene ca 400 Frs om Maaneden extra det er da 
ellers ikke saa lidt, synes du ikke?- Jeg mangler jo ikke noget, 
Kosten og Klæder har jeg gratis. Penge til Cigarretter faar jeg 
hver 15ende Dag, men maa tænke at lægge lidt tilside til civilt Tøj 
etc. Den 25-6-34 har jeg som du ved lige 12 Mdr igen, det lakker 
mod Enden. Min Kammerat Heinz Richter er kommet hertil i 
Fredags, nu kommer han ogsaa ind. Med Hensyn til en Krig er der 
ikke megen Sandsynlighed derfor. Og selv om der bliver Krig har 
jeg ikke den Fjerneste Grund til at gaa med. Jeg er Dansker og 
har kun skrevet under paa at slaas mod Hedninger og ikke 
civiliserede Mennesker. Selvfølgeligt hvis jeg vil gaa frivilligt med 
er der ingen Hindring derfor. Men da jeg ikke har noget mod 
nogen af Landene gør jeg det ikke. Synes du ikke jeg har Ret? 
Richters Fader har atter skrevet at hans Hus i Hamborg staar 
aabent for os begge lige saa snart vi kommer dertil. Jeg har jo 
fortalt Eder hvorledes Landet ligger. Det gør jo intet, Pariser Turen 
kan ordnes alligevel vi kommer begge til Paris hvor vi bliver i 3 
Ugers Tid. Saa følger jeg med Eder lige til Hamborg, det er kun 
12 Timer til København. Men skriv hvad du synes om det, næste 
Gang. Lige saa snart jeg har Penge skal jeg sende et Par gode 

�65



Billeder i Silkerammer og naar Bibliotheket begynder at gaa skal 
jeg sende dig et Arabisk Silkesjal, de er saa billige hernede. Jeg 
skærer en Bog i Stykker og lægger det derind. Hils nu Moder fra 
mig. Jeg vilde gerne sende Brev til Moder personligt men det 
bliver jo det samme da Moder læser Brevene jeg sender til dig. 
Kære Oda skriv nu lige saa snart du faar dette Brev. Det er saa 
kedeligt at gaa og vente. Nu til Slut en Hilsen til Eder Alle fra 
Elith. Adressen er stadig den samme  
   Leg. E. Jorgensen  
   - 21475 - Clairon 
   4. Rt Etranger Ain Sefra Sud Oranais - Afrique """"""""""" """""

Heinz Richter, Colomb 
Bechar 1933 

�66



"
         
        Sidi Bel Abbes 20-4-34 "
Kære Oda! Først og fremmest beder jeg dig undskylde at jeg ikke 
sendte dig et Kort paa din Fødselsdag - Men jeg havde ikke 
Lejlighed til det - jeg har været paa Rejse den sidste Tid - som du 
ser er jeg nu i Bel Abbes det er den By man først kommer til naar 
man engageres og den sidste By naar man gaar væk liberatet det 
vil sige fri. Jeg har det godt og tænker paa at komme hjem kun 
vil jeg have en smule Penge først - Med hensyn til du siger at det 
er forbudt at blive i Frankrig er du fejl underrettet det er for 
Størstedelen Polakker og Italienere de har vist ud. En Dansker 
kan faa Opholdstilladelse allevegne. Tilmed naar jeg har tjent 5 
Aar under det Franske Flag. Medaille Coloniale - nej saadan gaar 
det nu ikke til. Kære Oda Du fortæller at Louis er syg jeg haaber 
da at han atter er blevet rask - det maa være en ubehagelig 
Sygdom. Jeg ved hvad det vil sige at være rigtig syg. Kære Louis 
- God bedring. Jeg tænker nu ikke saa længe at blive i Frankrig 
kun lige til jeg har faaet en smule Penge sparet sammen. Haaber 
at være med til Evas Konfirmation - det er rædsomt som tiden 
gaar. Moder er maaske ude hos dig nu. Tusinde Hilsener. "
  Jeg slutter af her de lukker 
  Skrivesalen "
  Hilsen Elith 
  Adresse E. Jorgensen 21475 
  1er Rgt Etranger C PII 
  Sidi Bel Abbes 
  Algerie 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""
        Ain Sefra le 7-5-1934 "
Kære Oda! 
Har modtaget dit lange Brev og takker hermed derfor. Det var da 
godt du slap fra det Biluheld uden Men. Du har vel lidt meget 
under den Hjærnerystelse, det skal være smertefuldt efter hvad 
jeg har hørt. Jeg vidste allerede, der var sket noget med Bilen; 
men jeg tænkte ikke det havde været saa slemt. Du kan se, det 
er ikke alene her, at det kan være farligt, selv hjemme i det lille 
Danmark gaar man i Fare. Jeg tror at det er Skæbnen der 
bestemmer hvor længe vi skal leve. Se nu hernede naar Araberne 
overfalder os og skyder paa os, kan det ikke nytte noget at 
gemme sig. Kuglerne rammer alligevel. En Englænder en god Ven 
af mig, blev ganske koldblodigt myrdet. Natten mellem den 16 
-17 April. Det var en Belgier der ganske uden Grund slog ham 
ihjel med en Flaske. Englænderen har været med til saa mange 
Araberkampe uden at blive saaret. Saa dør han paa denne 
Maade. at der sker meget af den Slags her i Legionen, her er jo 
saa mange Nationaliteter og Karakterer, men det er alligevel 
kedeligt naar det hænder paa den maade. I skal nu ikke være 
bange for min Skyld, jeg er for det første færdig med Colonnerne 
i Marocco, for det andet holder jeg mig fra alt hvad der hedder 
Slagsmaal. Det er sikkert det bedste man kan gøre, nu det 
nærmer sig mod min Liberation, endnu 13 Mdr. Du spørger hvor 
meget Rejsen til Paris vil komme til at koste. I 1928 kostede den 
60 Kr 3die Kl directe til Paris, nu er den sikkert steget til 70 Kr. 
Jeg tænker 110 Kr frem og tilbage. Opholdet afhænger kun af, at 
man kender de gode og billige Hoteller i Paris, saa bliver det slet 
ikke saa dyrt. Du kan med Rejsen og et Ophold paa 8 Dage regne 
med 275 Kr. i danske Penge. Spise godt med Vin 5 Retter Mad 2 
Gange om Dagen, om Aftenen kan du saa ogsaa komme lidt ud 
og se dig om. Toget gaar fra Hovedbanegaarden om Formd Kl 
9.15 er i Warnemunde Kl 5 1/2 Eftmd derefter tager du til 
Hambourg, er der næste Morgen Kl 9 Formd. Derefter gaar 
Rejsen til Køln. Nej - nu har jeg taget fejl. Du er i Hambourg Kl 
10 samme Aften du er taget fra København. Altsaa Kl 10 Aften 
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skifter du Tog i Hambourg og er i Køln næste Morgen, fra Køln 
gaar Toget til Aaix la Chapelle og videre til Bryssel. Fra Bryssel 
gaar du directe til Paris, hvor du kommer Kl 6 Aften paa Gare du 
Nord. Rejsen har, som du ser taget 32 Timer og 45 Minutter. Du 
spiser i Toget, men maa selvfølgelig betale extra for det. Jeg drak 
Kaffe paa  Færgen fra Gedser til Warnemunde, den koster 1 Kr, i 
Hambourg spiste jeg for 2 Mark, det bliver 3 Kr. I Køln, drak jeg 
atter Kaffe med Smør og Rundstykker paa Banegaarden, det var 
1 1/2 Mark ialt 5 1/2 Kr. Derefter rejste jeg saa lige til Paris uden 
at nyde mere, Grundet paa at mine Penge var sluppet op. Jeg 
havde 50 Øre i Lommen da jeg naaede til Pigalle i Paris. Naa - det 
gik mig jo godt alligevel. Selvfølgelig gaar det dig bedre, naar du 
har flere Penge end jeg. Jeg skal telegrafere fra Paris til dig, saa 
er jeg pa Banegaarden naar du kommer om Eftermiddagen Kl. 6. 
Saa skal vi spise til Aften i Cafe de la Regende, hvor jeg kender 
Directeuren. Derefter kan du tage hen paa det samme Hotel hvor 
Esther og Thorkild boede i Rue St Sulpice “Hotel Riviera” det er et 
pænt billigt Hotel. Jeg skylder 100 Frcs, men det husker han 
sikkert ikke saa længe efter. Næste Morgen tager vi i Boulogne 
Skoven, du kan tro her er kønt. Alle de fine Folk Damer og Herrer 
rider deres Morgentur. Vi spiser saa Frokost i Suresnes paa en 
Restaurant hvor jeg har arbejdet, den ligger lige ved Seine 
Bredden. Tager med en Flodbaad tilbage til Paris hvor vi kan gaa 
paa Louvre og Stormagasinerne om Aftenen gaar vi paa 
Montmartre i Moulin Rouge og diverse Steder. Du kan tro jeg skal 
føre dig rundt. Jeg kender Paris som min egen Bukselomme. I 8 
Dage tror jeg nok du kan faa set det meste af Paris. Jeg vilde 
gerne om Moder kom med, det kunde ikke blive saa dyrt, jeg vil 
se om jeg kan faa sparet saa mange Penge sammen, at jeg kan 
sende Pengene til Rejsen. Det er slet ikke saa vanskeligt at rejse, 
da der paa alle Banegaarde er skrevet med store Skilte hvor 
Toget gaar til Paris. Men vi har jo god Tid til at tænke det over, 
der er ca 14 Mdr til endnu. Du spørger om jeg vil have 10 Kr i 
franske  Penge det vil jeg selvfølgelig gerne. Jeg er ved at starte 
en Slags Bibliothek hernede, det tager alle mine Penge, Bøgerne 
er jo dyre. Men naar jeg først har ca 250 Bøger, franske og tyske, 
kan jeg tjene 200 Francs extra om Maaneden, det bliver i 12 Mdr 
2400 Francs uden at regne med min Løn. Derefter vil jeg sende 
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Billeder ind til Konkurencen i Vore Damer og Verden og Vi. 
Maaske jeg kan tjene noget ved det. Du maa ikke tænke paa at 
købe Bøger hjemme, de er meget billigere hernede. Du skriver at 
I har fint Vejr hjemme her er hundekoldt, men det forandrer sig 
sikkert i næste Maaned. Jeg har været en Smule sløj i Colomb 
Bechar, derfor var jeg paa Infermeriet, men der var ingenting 
galt. Jeg har det udmærket her i Musikken. Sender i løbet af kort 
Tid nogle gode Billeder jeg har købt hernede. Men for Øjeblikket 
har jeg ingen Penge til Portoen, der er Silkerammer om dem. 
Ganske kønne. Det er samme Slags, som dem jeg sendte fra 
Colomb Bechar og som I ikke har faaet. Jeg er glad for at høre at 
I alle har det godt, men pas nu paa naar I kører i Bil, det er jo til 
Tider farligt, det er mange Gange andres Skyld, naar det gaar 
galt. Skriv nu lige saa snart at I faar dette Brev, min Adresse er 
Leg. E. Jorgensen 21475 - Clairon - C-M-II 4. Rgt Etranger - Ain 
Sefra - Sud Oranais - Afrique Nord 
Nu til Slut en masse Hilsener til Eder Alle 
          Elith """"""""""""""""""""
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Bevis på modtagelse af Koloni Medaljen. Tildelt som følge af deltagelse i 
kampe ved Misisi 1932 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"
                          Ain Sefra den 1-8-34 "
Kære Oda! Har modtaget Pengene som du har sendt, jeg troede 
ellers at du havde glemt mig. Jeg har været paa Posthuset hver 
Dag siden du sendte Brev om at du havde sendt Pengene den 
24-6 - saa det var længe efter at de kom: Naa Tak for det, de er 
jo altid lige gode for det. Jeg ser i dine Breve at I alle har det 
godt hjemme hvilket glæder mig. Selv har jeg det stadig 
udmærket og nu kan jeg tælle Maanederne der er tilbage. Jeg 
regner med at om ti Maneder er i Paris. Jeg har nemlig Ret til 30 - 
35 Dages Permission. Den franske Marschal er død saa vi har 
ingen Musik lige til den 26. August. det er kedelig nok, da vi af 
den Grund gaar glip af vor blaa Mandag. Idag har vi været paa 
March, det er en smule strengt for Tiden da her er 52 grd Varme i 
Skyggen. det vilde ikke være morsomt for en som kom direkte fra 
Danmark. jeg tror han døde Varme. Nu er vi andre jo saa vant til 
det, at det næsten ikke rører os det mindste.  
De havde os paa Bureauet forleden Dag for at spørge om vi vilde 
engagere for 3 Aar til de er ved at forme et nyt Regiment i 
Tomkin i Indi Chine, der er jo stadig Brand i den dernede. Men 
baade min Ven og jeg sagde bestemt nej dertil. Hvis det gaar 
daarligt civil kan man altid komme tilbage for 5 Aar, men det vilde 
være interessant at se en Smule af Livet i Paris først. Altsaa hvis 
det er din Mening at tage til Paris kan du regne med 10 Mdr. fra  
dags dato. Om 4 Dage er jeg 31 Aar det begynder at hjælpe paa 
Alderen ogsaa. Det er paa Tiden at tænke paa at være fornuftig 
ellers bliver det vel for sent. Jeg undrer mig en Del over at 
Petersen i Holbæk ikke har svaret paa mit sidste Brev. Jeg bad 
ham sende mig, den Side fra Vore Damer verden og vi’s Foto 
Konkurence jeg har nogle Billeder jeg vilde sende ind, men det er 
nu flere Mdr siden jeg har hørt fra ham. Prøv at ringe ham op og 
spørg om han har faaet mit Brev. Maaske der er noget i Vejen 
med ham. Jeg sender et Brev til Fader senere. Ligeledes de Fotos 
jeg har lovet dig. 
Nu kære Oda atter en Gang tak for Pengene. Du fortalte du 
sendte ti Kr men efter Kursen maa de have narret dig paa 
Posthuset. 1 Krone er 3 Francs og 40 Centimer. 10 Kroner maa jo 
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blive 34 Francs. Fortæl mig det i dit næste Brev saa kan vi 
reklamere der er en Difference paa 14 Frs. Det er jo ogsaa Penge. 
Jeg har faaet Brev fra Moder det er det samme enten jeg skriver 
til dig eller til Moder, I læser jo Brevene sammen alsaa er det lige 
saa godt til dig som til Moder. Nu maa jeg slutte, da jeg er Clairon 
de garde i Aften og maa klæde mig om, det er nemlig en stræng 
revy. Knapperne Støvler ja alting skal skinne. "
En Masse Hilsener til Eder Alle fra Elith "
NB Jeg skriver snart og sender nogle Billeder. Hils Fader og sig 
jeg skriver senere "
         Elith 
Adressen er stadig den samme. 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"
        Ain Sefra le 16-8-34 "
Kære Oda! Har modtaget det Kort som du sendte med 
Luftposten, det kom den 9-8. altsaa 4 Dage efter Tusind Tak for 
det. Jeg ser ogsaa at du ikke har faaet et Brev jeg sendtre for 
nogen Tid siden, med et stort Billede i. Det kommer maaske 
senere. Du skriver ogsaa at du vil sende mig nogle flere Penge. 
Det er pænt af dig at tænke paa mig. Jeg er nu paa Infirmeriet 
men er ikke egentlig syg. Forleden Dag da jeg var i garde i poste 
de la police fik jeg en mægtig Tandbyld. Det var en kedelig en, 
særlig naar man er Hornblæser. Uheldigvis kom her lige den Dag 
en General hertil paa Inspection, saa har jeg en masse extra 
Signaler at blæse. Da han passerede forbi mig, lo han og 5 
Minutter efter blev jeg afløst og kom selvfølgelig paa Infimariet. 
Nu har Tandlægen hevet et Par Tænder ud saa maa jeg have et 
helt nyt Tandsæt. Naa det koster mig ingenting, civil vil det løbe 
op til 450 Frs, altsaa jeg vinder jo ved at faa det lavet her, 
medens jeg er Soldat. Kære Oda, har du tænkt videre over den 
Parisertur, jeg er blevet Uvenner med min tyske Kammerat og 
tager saa ikke med ham til Tyskland. Jeg tager lige herfra til 
Paris, hvor jeg sikkert bliver og arbejder. Jeg  kender jo saa godt 
som alle Fiduserne dernede og Opholdstilladelse faar jeg her fra 
Legionen. Jeg arbejder saa dernede indtil du og Moder kommer. 
Saa kan I jo altid komme og besøge mig en Gang om Aaret. Det 
er bedre at være et Sted hvor man har Lyst til at være. Hvis jeg 
kommer hjem ved man aldrig hvorledes det gaar, syntes du ikke. 
Det glæder mig at I alle har det godt hjemme. Jeg vilde have 
skrevet et Brev til Fader, men det er ikke blevet til noget. Hvis jeg 
kan faa et eller andet i Gang i Paris kunde Fader komme ned til 
mig og hjælpe mig. Ser du noget til Fader spørg om han har Lyst 
til det. Naa - kære Oda nu slutter jeg vi skal ned at spise. Har du 
hørt fra Petersen han har endnu ikke sendt noget Brev til mig. 
Ring til ham. Nu til Slut en masse Hilsener til dig - Moder - Eva - 
Bendt - og Fader. Hils ogsaa Eigil og ønsk ham Tillykke hvis han 
er blevet forlovet. "
         Elith 
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Skriv snart Adressen er den samme 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"
        Tlemcen den 2-12-34 "
Kære Allesammen! 
Først beder jeg Eder undskylde at det har varet saa længe inden 
jeg skriver, men den sidste Tid har været noget bevæget. Som I 
jo nok ser er jeg ikke mere i Ain Sefra, men er her i Tlemcen en 
stor By i Algerie. En dag i Ain Sefra fik vi ordre til at marchere til 
Tlemcen, til fods 550 Km vi brugte 13 Dage, om Natten 
marcherede vi ogsaa. Her har været en masse Oprør, her er det 
for Størstedelen Jøder og som I nok ved er de jaget allevegne, 
det skyldes maaske mest Hitler i Tyskland, han har Agenter 
allevegne. Altsaa er vi her et Compagnie 250 Legionærer for at 
forsvare Jøder contra Araberne. Jøderne er helt tossede efter os 
de inviterer os ind i Husene hvor vi spiser og drikker. For Tiden er 
jeg paa Hospitalet. Jeg har været meget syg, nu er det en Del 
bedre, derfor tillader jeg mig at skrive til Eder. Jeg er blevet 
opereret, I kan tro det var en drøj Tur. Operationen mærkede jeg 
intet til jeg blev bedøvet med Ether, men bagefter den var slem. 
Jeg ligger her nu paa 3die Maaned, maaske bliver jeg her endnu i 
2 Mdr. Det bliver en rar masse Penge at faa naar jeg kommer 
tilbage til Cniet. I undskylder nok Skriften jeg ligger i Sengen og 
skriver. Jeg ønsker Eder alle en rigtig glædelig Jul og et godt 
Nytaar. Jeg takker dig kære Oda for Pengene du sendte mig i Ain 
Sefra. Da jeg ikke har skrevet til dig før nu kan du jo nok forstaa. 
Hvis du vil Oda maa du gerne sende mig et Par Francs, saa kan 
jeg købe Cigaretter og noget at læse i, men kun hvis du kan. Hvis 
du vil være venlig at skrive inden Jul vil jeg være meget 
taknemlig. Det vil være rart at høre hvorledes I har tænkt at 
tilbringe Julen. Næste Jul er jeg sikkert i Danmark. Tænker du 
stadig paa Pariserturen? 
Min Adresse er nu 
     Leg. E. Jorgensen 21475 (Clairon) 
     4. Rgt Etranger 6ieme Cnie 
     Caserne Gourmalah 
     Tlemcen 
     Algerie "
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I Hjørnet paa Kuverten kan du skrive Hopital Militaire saa sender 
de det directe her til mig. Ellers gaar Brevet til Kompagniet først. 
Nu til Slut Hilsen til Eder Alle 
Elith "
Skrevet i margen: 
Ring til Petersen og ønsk dem glædelig Jul fra mig. """""""
I brevet ligger også et brev til hans mor, det kommer her: "
Kære Moder!  
Oda bad mig i sit sidste Brev om at vedlægge et Par Ord til 
Moder. Det er jo det samme om jeg skriver til Moder eller til Oda. 
Moder læser jo Brevene. Jeg fik for nogen Tid siden Brev fra 
Moder takker hermed derfor. Som Moder ser er Grunden hvorfor 
jeg ikke har skrevet før, den at jeg er paa Hospitalet. Jeg er glad 
for at I alle har det godt hjemme. Jeg ønsker hermed Moder en 
glædelig Jul og et godt Nytaar, da jeg ikke kan faa skrevet inden 
Jul vil jeg benytte mig af Lejligheden nu. Moder skal ikke tro jeg 
er ulykkelig her tværtimod det er dejligt at hvile sig efter 7 Aars 
Omstrejfen. Jeg faar en god Jul her og saa laver jeg tilmed 
Økonomi. Det er jo snart paa Tiden, der er nu ikke engang 7 Mdr 
til jeg er flærdig. Heldigvis er jeg blevet opereret her, det vilde 
have været en dyr en at betale civilt. Saa “der er jo intet der er 
galt uden at det er godt for noget”. Nu til Slut en masse Hilsener 
til Moder og Herr Nielsen og glædelig Jul. Skriv inden Jul 
           
          Elith "
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       Bel Abbes le 6-6-35 "
Kære Allesammen – Tusind Tak for Brevet og Indbydelsen om 10 
Dage er jeg civil igen, de vilde have at jeg skulle tage 5 Aar 
mere, - men sagde nej Tak. Det glæder mig oprigtigt at I ville 
have at jeg skal komme hjem saa hurtigt som vel muligt – men 
tro mig det er sin Sag at komme hjem saaledes. Petersen 
indbyder mig ogsaa at komme hjem til ham. Men jeg har skrevet 
og forklaret ham det samme som til Eder. Kære Oda, jeg vilde 
gerne om du vilde undersøge hvorledes Sagen staar til med 
Støvsuger Firmaet Baaring og Co. Maaske det kan ordnes i 
Mindelighed – men efter min Mening gaar det anderledes til. Hvis 
du kan uden at faa ubehageligheder, maa du undersøge det, gør 
ganske som du vil. 
Dette er det sidste Brev I faar fra mig herfra Legionen – heldigvis 
er jeg nu færdig. I skal se det gaar mig nok godt i det civile Liv – 
haaber det da. Min Ven Heinz Richter rejste hjem igaar lige 
directe til Hamburg. Han vil at jeg kommer hjem til Ham hans 
Fader er jo rig saa det spiller ingen Rolle for ham at vi er to. 
Ligeledes vil han skaffe os begge en Stilling i et Fransk Firma, det 
er et godt Tilbud. Hamburg og København ligger jo heller ikke 
langt fra hinanden, saa, er jeg først der kommer jeg hjem paa 
Besøg. Nu har jeg været væk saa længe at en Maaned eller to jo 
ingen Rolle spiller. Jeg rejser her fra Bel Abbes den 18 saa I maa 
svare lige saa snart I har faaet mit Brev. Det bedste I kan gøre er 
at skrive til den danske Konsul i Marseille. Det er sikkert det 
bedste – altsaa "
      Elith Alfred Jørgensen  
      Adres 
      Le Consulat danois 
      Marseille 
      France """"
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Håndskriften har ikke været svær at tyde som det ses på dette eksempel fra et originalbrev. 
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