
Lejlighed til at fort
ælle, hvor meget vores Bekendtskab betyder for mig. Jeg nyder 

dit Selskab meget og haaber derfor 
at se mere til dig, n

aar det engang er muligt. Jeg 

har ganske meget Tidw til at tænke i, og jeg m
aa konstatere, at m

ine Tanker meget 

ofte falder p
aa dig. Jeg haaber, at  vi faar Lejlighed til at lære hinanden bedre at 

kende og ønsker, at det maa gaa dig go
dt, til vi atter ses.

 

Kære frøken Marie,          
                

                
                

                
        

Neuville 16. August 1914

Paa denne Maade kunne jeg ogsaa have faaet Lejlighed til at fort
ælle, hvor meget 

vores Bekendtskab betyder for mig. Jeg nyder dit Selskab meget og haaber derfor 
at 

se mere til dig, n
aar det engang er muligt. Jeg har ganske meget Tid til at tænke i, 

og jeg maa konstatere, at m
ine Tanker meget ofte fald

er paa dig. Jeg haaber, at  vi 

faar Lejlighed til at lære hinanden bedre at kende og ønsker, at det maa gaa dig go
dt, 

til vi atter ses. Jeg sender dig en hjertelig Hilsen og haaber, at dett
e Brev finder dig 

ved godt Helbred. Jeg maatte ganske pludseligt forlad
e Sognet, som du uden tvivl er 

klar over. Og det var ikke muligt at træffe dig, hvilket har ærgret mig meget. Jeg 

ville gerne have taget Afsked paa behørig Vis. 

Din Hengivne Anders Andersen

           vent 
      på mig   
          marie
                                                Pernille Juhl

v
e

n
t på m

ig m
a

r
ie

 P
ernille Juhl

Graasten 1. august 1914
 
Anders fik hjertebanken, da han nærmede sig banegårdspladsen. 
Han stod stille med cyklen og skuede ud over pladsen. 
Stirrede på en utrolig masse mennesker, der mindede ham om 
summende bier. Så tog han en dyb indånding og arbejdede sig 
frem til opslaget, som var genstand for alles opmærksomhed. 
Plakaten var rød. Han havde naturligvis allerede gættet, hvad 
den ville forkynde. Ikke desto mindre var det, som fik han en 
knytnæve i brystet, da han først stod der. Bogstaverne flimrede. 
Informationen var helt enkel, men han måtte alligevel læse den 
flere gange. Forfærdelsen indtog kroppen, og den blev blytung 
og umulig at flytte. 
 »Der er faktisk også andre, der gerne vil til«. Han kiggede 
ind i et vredt kvindeansigt og veg uvilkårligt baglæns, mens han 
indså, at han havde spærret for andre længe nok. Han havde ikke 
registreret deres skubben og masen før nu. De ønskede naturligvis 
også at studere det uønskede budskab: Alle omegnens unge blev 
udkommanderet i krig. 

’Vent på mig Marie’ er en krigs- og kærlighedsroman, som foregår under første 
verdenskrig. Romanen er aktuel i forbindelse med et hundrede året for en af de 
værste begivenheder i verdenshistorien. Forfatteren er af sønderjysk slægt og er 
stærkt inspireret af sin farfars dagbøger, som han trofast førte under krigen. ’Vent på 
mig Marie’ er en bevægende historie, som giver et godt billede af tiden og de mange 
skæbner under krigen både ved fronten og hjemme i Sønderjylland.


