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Prologen !
Fra Svensk i Sædekornet, Søndag 19. Marts 1916. 

Hans. A. May !
Hvem hvisker til stridende Hjerte om Fred? 
Hvem leder din Fod paa det  farlige Sted? 

Hvem staar ved din Side, naar du holder Vagt? 
Hvem bar al din Synd i sin blodige Dragt? 

Det er Herren. !
Hvem følger i Nøden den enlige Sjæl? 

Hvem sørger for Livet, det altid gaar vel? 
Hvem tørrede Taaren fra Kinden saa Vaad? 

Hvem milnede den sørgendes haabløse Graad? 
Det er Herren. !

Hvem kræger i Ørkenen det tørstige Faar? 
Hvem støtter den Fod, som paa Bjergstien gaar? 

Hvem klæder den Fattige, lindrer hans Nød? 
Hvem mætter de hungrige Munde med Brød? 

Det er Herren. !
Hvem banker paa Hjertet med vækkende Slag? 

Hvem var det, du glemte fra Barndommens Dag? 
Hvem raaber og vinker og kalder paa Dig? 

Hvem byder saa kærligt, o, kom dog til mig? 
Det er Herren. !

Hvem møder dig hist paa den himmelske Strand? 
Hvem fører dig frelst ind i Frihedens Land? 
Hvem bar dine Byrder, hvem førte din Sag? 

Hvem staar ved Guds side paa Regnskabets Dag? 
Det er Herren. !!

!3



Indledning 
!

!  
Billedet ovenover er fra bogen "Sønderjyderne og den store krig 

1914-1918" fra Museum Sønderjylland og viser min farfar, Andreas 
Andresen May, som sidder og skriver. !

Allerede den 4. august 1914 måtte mine oldeforældre sende deres 
ældste søn i krig. Han faldt i Belgien allerede den 18. august 1914. 
Den 11. maj 1915 var det så den yngste søns tur. Digtet i prologen, 
som oldefar havde skrevet af på indersiden af omslaget i det første 
hæfte, fortæller ganske godt, i hvilken sindstemning mine 
oldeforældre da var. 

Andreas A. May skrev ofte breve hjem, i starten for at berolige 
forældrene, senere som en slags dagbog. Over 500 breve blev det til. I 
snit har han sendt et brev afsted med 2-3 dages mellemrum. Brevene 
giver et godt indblik i en prøjsisk soldats dagligdag under 1. 
verdenskrig. 

Hans far, Hans Andresen May, skrev alle feltbrevene af i en række 
små linierede hæfter, 5 stk i alt. Jeg er overbevist om, at det var hans 
måde, at håndtere angsten for sønnens skæbne på. !

Afsnitterne skrevet i kursiv og dateret, Guderup 1919, er hentet 
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fra et hæfte, hvor farfar skrev sine oplevelser ind i, lige efter han var 
kommet hjem. Det var hans forsøg på at få mareridterne ud af 
hovedet.  !

[Bemærkninger i firkantet parates er mine.] !
Brevene står her nøjagtig som oldefar skrev dem i hæftet. De 

breve, der blev skrevet på tysk, er også på tysk her, men med en dansk 
oversættelse. !

Arne May  
Kgs. Lyngby, 2014 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Feltbreve 1915-16 !

� !!
Guderup 1919. 

De fleste af mine skolekammerater og bekendte meldte sig 
frivilligt. Vi dansksindede holdt os tilbage. Hvis vort tyske 
“Fædreland” pålagde os den pligt at deltage, måtte vi jo lystre, ellers 
ikke. Enkelte forsøgte at bjerge livet ved at gå over grænsen til 
Danmark. Lige fyldt 19 år måtte jeg på session i Sønderborg den 5. 
januar 1915. Under normale forhold var jeg nok blevet kasseret, men 
til krigstjeneste var jeg god nok, trods nærsynethed og spinkelhed. Fra 
nu af var jeg undergivet den militære øvrighed.  

Den 1. april 1915 fik jeg mit lærebrev som købmand hos korn og 
foderstof firmaet H.G.Storke i Augustenborg og blev overflyttet til 
trælastafdelingen. Indkaldelsestruslen hang over mit hoved, og den 9. 
maj 1915 kom den. Jeg skulle møde på kasernen i Flensborg den 11. 
maj. Samme dag beordredes jeg videre til Aabenraa. Jeg forlod 
hjemmet i Guderup den 10. maj 1915 kl. 5 eftermiddag for at drage i 
krig. Jeg logerede om natten i Sønderborg sammen med flere 
lidelsesfæller og fortsatte den 11. om morgen med toget kl. 5:58 til 
Flensborg. Ved middagstid var vi inddelte og rejste kl. 2:10 til 
Aabenraa, hvor jeg blev tildelt 1. komp. 2. batt. Her ankommet kl. 16 
fik vi bønnesuppe, hvorefter vi blev indkvarteret i Stadsteaterets store 
sal. Kristi Himmelfartsdag den 13. fik vi udleveret det feltgrå tøj, og 2 
dage senere måtte vi aflægge den tyske kejser vor troskabsed.  

Nu gik dagene hen med instruktion og øvelser. Den værste 
bussemand for en prøjsisk rekrut er underofficeren. I Aabenraa var 
“Gefreiterne” næsten de værste. Disse herrer, der så deres fordel 
fordel i at eksercere med rekrutter i stedet for at tjene deres fædreland 
i felten, plagede os ofte sådan med vedvarende legemlige øvelser i 
marken, tit i den værste pløre, med at rive ens pænt byggede seng ud 
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på gulvet, måske ti senge i træk, fordi sengen ikke var ordnet nøjagtig 
i linie med de andres - ved at lade en skure WC rummet med 
tandbørste og lignende drillerier, så raseriet var lige ved at 
overmande besindelsen. !

Aabenraa d. 10.5.15 
Kjære Forældre! Vi er idag kl. 4 ankommen hertil og har faaet 

tildelt Lönning og Bröd, faaet anvist Soveplads paa en Straasæk i 
Salen paa Stad=Theater. Ellers alt vel, skriver imorgen mere. Eders 
Andreas. !

Apenrade d. 16.5.15 
Liebe Eltern! Es ist nun verboten Dänisch zu schreiben, und muss 

deshalb deutsch schreiben. Ihr habt wohl meine Karte bekommen. Ich 
habe es ganz gut, der Dienst ist nicht so anstrengend. Meine Beine 
sind Abend natürlich etwas stramm. Wollt Ihr nicht den 
verschliessbaren Koffer herschicken, und etwas Butter, und etwas 
Geld, da meine Uhr entzwei gegangen ist. Herzlichen Grüss - Euer 
Sohn Andreas. 

[Kære forældre! Det er nu forbudt at skrive på dansk og må 
derfor nu skrive på tysk. I har vel fået mit kort. Jeg har det ganske 
godt, tjenesten er ikke så anstrengende. Mine ben er naturligvis lidt 
ømme. Jeg beder jer sende mig den aflåselige kuffert og lidt smør, og 
lidt penge da mit ur er gået i stykker. Hjertelig hilsen jeres søn 
Andreas.] !

Aabenraa d. 19.5.15 
Kjære Forældre! Modtog igaar Aftes Kufferten og iaften Pakken, 

hvorfor mine hjærteligste Tak. Uret trængte til at blive rengjort sagde 
Uhrmageren, jeg gav 2 Mark derfor. Jeg sender Eder mine Stövler en 
af dagene, da vi har faaet Stövler udleverende. Jeg ved ikke om de kan 
blive rep., Kappen er snart gaaet helt fra, for ellers er jeg nödt til at faa 
et Par ny, disse kan jeg ikke godt benytte i Pindsen, det er alt for svært 
at gaa med dem altid. Jeg kan faa et gode her til 14,50 Mark, kan I 
ikke sende Pengene saa snart som muligt, saa jeg kan faa dem til 
Pindsen. Smörret kom til rette tid, for jeg havde ikke mere. Jeg hörte 
nok i Flensborg at Jörgen Jespersen var kommen til Rendsborg, han 
vilde hellere have været hertil. Ellers gaar alt godt, jeg har 7-8 Timers 
Tjeneste hver Dag. Paa Söndag var jeg inde paa Skrivestuen fra 1-5 
sammen med en anden Kontorist fra Sönderborg. Det var just ikke 
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passende i vor Fritid, ellers vilde vi jo gjerne. Til Slut en kjærlig 
Hilsen fra Eders Andreas. !

Aabenraa d. 3.6.15 
Kjære Forældre! Hvorledes gaar det derhjemme, Hvorledes gaar 

det Kathrine. Mig gaar det temmelig godt. Imorgen skal vi paa den 
förste Marschtur, men jeg troer ikke vi skal saa vidt. for vi har faaet 
den förste indspröjtning idag. Det gjör lidt ondt, men ellers skader jeg 
ikke noget derefter, hvorledes gaar det J. Jespersen og Hans Thordsen? 
Kan I ikke sende mig nogle Födevarer og Penge, for de er stukken af 
med mit Smör, saa jeg har maattet kjöbe noget andet. Vi har ogsaa 
maattet kjöbe et Par Böger og Börster. Kommer der nogen hertil paa 
Söndag. Jeg tror Maria og Dora fra Hörup kommer. Ellers gaar alt ved 
det gamle, en Hjærtelig Hilsen til alle fra Eders Andreas. !

Aabenraa d. 8.6.15 
Kjære Forældre! Min hjærteligste Tak for Pakken, som jeg 

modtog imorges. Maria, Sidde, Dora og Peters Brud var her paa 
Söndag. De kom om Morgenen med det förste Tog fra Graasten og 
rejste igjen kl. 8 om Aftenen, jeg skulle hilse Eder fra dem. Kommer 
der ikke en af Eder herover paa Söndag. Jeg vil see, om jeg kan faa 
Orlov om 14 dage. Igaar fik vi den anden Indspröjtning og imorgen 
skal vi have den tredie. Det er ikke så farligt, som jeg havde troet, der 
er endnu ingen, der er bleven syge deraf. Ellers gaar det godt. Kan I 
ikke tage nogen Rabarbergröd med, naar I kommer, Peter har ogsaa 
faaet nogen sendt, naar den er temmelig tyk, gaar det nok. 
Tændstikker er forfærdelig slöve her, jeg har ingen havt i fjorden 
Dage, for de er alt for dyre, at köbe. Nu maa jeg slutte for det er 
Sengetid. De hjærteligste Hilsner sendes alle af Andreas. !

Aabenraa d. 15.6.15 
Kjære Forældre! For pakken, som jeg modtog igaar, min 

hjærteligste Tak. Desværre var Glasset helt i stykker, saa jeg maatte 
kaste Indholdet bort. Rabarbergröden smagte godt, jeg Kjöbte en 
Flaske Mælk dertil hos Mælkemanden, den koster 12p. H. Magnus, 
M. Davidsen fra Blæsborg og Georg Schmidt fra Wollerup var her paa 
Söndag og besöge mig. Igaar fik vi den Fjerde Indspröjtning og skal 
have den femte og sidste i Overmorgen. I Morgen skal vi pa en lille 
Marchtur igjen, vi marcherer af kl. 6, men kommer nok hjem igen til 
Middag. Tjenesten er slet ikke saa slem, jeg kan let holde det ud. Jeg 
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staar mig godt hos vor Underofficer, han har slaaet mig for som 
Vinker [med signal flag], og jeg har allerede været med ved den förste 
Instruktion. Jeg studerer hver Aften paa Morsetegnene, som jeg skal 
kunne udvendig til paa Torsdag. Kan I ikke lave mig et lille hvidt 
Flag. Stokken skal være ca. 55-60 cm lang og 1 cm i gjennemsnit, 
Flaget skal være 40x50 cm og skulle gjerne være sömmet. Et lille 
gummibaand til at holde det sammen, naar det er sammenrullet. Kan I 
ikke sende lidt Tobak, for jeg har kjöbt en lille Pibe. En Pölse og lidt 
Pudersukker og saadan noget var heller ikke af vejen. Jeg giver ind 
morgen om Orlov til paa Söndag og skal nok skrive eller telegraphere 
naar jeg ikke faar det at vide tidligt nok. Peter Nielsen vil ogsaa have 
Orlov paa Söndag. Saa vil jeg slutte med de hjærteligste Hilsner fra 
Eders Andreas. !

Apenrade d. 17.6.15 
Liebe Eltern! Habe leider keinen Urlaub bekommen können 

diesmal, aber vielleicht später. Zu Deinen morgigen Geburtstage 
meinen herzl. Glückwunsch. Ich bekam heute ein Paket von Sidde, sie 
ist Wohl jetzt in Guderup. Sonst geht alles beim alten. Herzlichem 
Grüss von Euren Andreas. 

[Kære Forældre! Jeg kunne desværre ikke få orlov nu, men måske 
senere. Min hjerteligste lykønskninger til din fødselsdag i morgen. Jeg 
fik i dag en pakke fra Sidde, hun er vel nu i Guderup. Ellers går alt 
ved det gamle. Hjertelig hilsen fra jeres Andreas.] !

Aabenraa d. 20.6.15 
Kjære Forældre! For Pakken, som jeg modtog igjennem P. Jensen 

min hjærteligste Tak. Som han vel har fortalt, ligger jeg på Revier 
siden Fredag morgen, men jeg er nu kommen mig igjen. Jeg havde 
forvredet min Fod og gik dermed i to Dage og tænkte det gik over af 
sig selv. Jeg bliver nu udskreven imorgen tidlig og maa saa gjöre 
Tjenesten med igjen. De andre har imedens faaet Tornystre og Hjelm 
udleverede. Jeg maa nu see, at skaffe mig noget imorgen Formiddag. 
Næste Söndag skal vi til Haderslev til Skarpskydning, vi skal 
marschere af kl. 4 eller 5 om Morgenen. Vi faa saa nok ingen 
Söndagsro den gang. Kan I ikke sende mig nogle Penge og Smör, for 
Smörret er dyrt og jeg har maattet kjöbe et Pund og Sehektobak og 
andre smaa Udgifter. Jeg har laant 2 Mark og har knap en Mark i 
Lommen. Jeg havde ventet, at en af Eder var kommen idag, men det 
havde jo heller ikke passet saa godt, da jeg jo har været indespærret 
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paa Revieret som Syg. Ellers gaar alt ved det gamle. Mange hjærtelige 
Hilsner til Alle. Eders Andreas. !

Aabenraa d. 4.7.15 
Kjære Forældre! Som jeg skrev til Kathrine kunde jeg ingen 

Orlov faa idag, da vi marscherer af imorgen tidlig. Næste Söndag faar 
jeg det nok heller ikke, men saa er der vist bedre Udsigter derefter, 
naar man da har skudt godt. Hjærtelig Hilsen fra Eders Andreas. Også 
en hilsen fra P. Nielsen. !

Aabenraa d. 9.7.15 
Kjære Forældre! For Pakken, som jeg modtog i Eftermiddag min 

hjærteligste Tak. Vi er imiddags ankommen hertil igjen. Jeg har skudt 
temmelig godt i Haderslev. I Söndag Morgen reiser vi til Lokstedt, saa 
det nytter ikke I kommer herhen. Jeg skriver imorgen mere. Andreas. !

Lokstedt d. 12.7.15 
Kjære Forældre! Vi er nu ankommen hertil. Skydningen i 

Harderslev gik helt godt. Jeg har opfyldt Betingelserne de meste 
gange og ved den sidste övelse i frihændig staaende var jeg den bedste 
i mit Korporalskab. Vi kommer nok tilbage paa Torsdag. Kan I ikke 
skrive mig til, den Grund I ved nok, hvorpaa jeg kunde faa Orlov, saa 
vil jeg pröve paa om jeg kan faa Orlov Lördag og Söndag. Ellers gaar 
alt godt. Hjærtelig Hilsen til alle fra Eders Andreas. 

N.B. Kan I ikke sende mig et par Mark til Hjemreisen for de to 
Mark jeg fik slog til, til Photographierne. !

Guderup 1919. 
Efter 6 ugers forløb havde jeg det held at komme til en særlig 

afdeling, nemlig “Blinker Abt.” - signaltjeneste. Her lærte jeg 
morsetegnene og læsning af generalstabs kort, som jeg senere fik ret 
god brug for. Midt i juli blev vi sendt til Haderslev og senere til 
Locksteader lejren i Holsten til skarpskydning, derefter fik vi hver 3 
dages orlov. Jeg rejste med damperen “Stevning Nor” hjem. Så snart 
vi var kommet tilbage til tjenesten, blev vi ny udklædt fra top til tå og 
var således parat til at afgå til fronten. !

Aabenraa d. 20.7.15 
Kjære Forældre! Lykkelig og vel ankommen hertil igjen. Jeg traf 

en Deel Bekjente paa Gaden i Sönderborg, deriblandt Dansemester 
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Petersen, som jeg skulde hilse Eder fra. Vi maatte vente en 1/4 
Timestid i Tinglev. Toget var helt fuldt med Soldater, at vi maatte 
staae op den meste Vej. Vi har Vinken [med signal flag] hver dag, 
saavel som Onsdag og Lördag, saa jeg næsten ingen Tjerneste gjör 
med. Der siges at vi udbildes specielt i en 6 Ugers Tid, saa vi ikke 
kommer bort med de andre, som vist ikke bliver her saa længe, der 
tales om næste Uge. Ellers gaar det helt godt. Hjærtelig Hilsen til 
Kathrine og Eder fra Eders Andreas. !

Aabenraa d. 25.7.15 
Kjære Forældre! Vil meddele Eder, at vi nu er bleven inddelt i en 

Transport, som skal bort i denne Uge. Der blev spurgt hvem der gik 
frivillig med, og saa traadte de frem allesammen omtrent, og jeg med. 
Der var saa alt for mange, vi skulde kun være 71 Mand, men der skal 
en Transport bort om en Ugestid, saa vi har ikke meget at fortryde paa 
om vi ogsaa kommer bort en Uge för de andre. Kan I ikke sende mig 
et par Mark, da der er enkelte Ting, som vi skal kjöbe först. Jeg ved 
ikke om Fader kan komme herover paa Tirsdag, saa kan han jo give 
mig dem. Vi har fået Töi idag, saa vi er helt pæne. Peter Nielsen 
kommer ikke med, Peter Jensen heller ikke. Til Slut de hjærteligste 
Hilsner fra Eders Andreas. !

Geschrieben d. 29.7.15 
Kjære Söster! or dit Kort min hjærteligste Tak. Som Du jo nok 

ved er vi bleven indkaldt paa Söndag. Vi kommer nok ikke bort för 
paa Lördag. Jeg fik Kort fra Chresten igaar. Jeg sender nok Kufferten 
hjem iaften og Nöglen sender jeg i et Brev. Hjærtelig Hilsen fra Din 
Broder Andreas. !

Aabenraa d. 30.7.15 
Kjære Forældre! Endnu er vi her i Aabenraa, men det varer 

vistnok ikke længe mere. Felwebelen sagde idag, at vi skulle bort 
Söndag Formiddag. Vi har Stövlerne udleveret og Bösserne faar vi 
imorgen, der er kommen helt ny Geværer med Banen idag. Den anden 
Transport bliver inddelt imorgen Aften hvor Resten kommer med. 
Hjærtelig Hilsen Andreas. !

Aabenraa d. 1.8.15 
Kjære Forældre! Sendte Eder Kufferten igaar aftes, og sender 

Eder Nöglen dertil idag, vi reiser i middag kl. 1.36 herfra og skal i 
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Rensborg sammenlades med nogle derfra. Jeg skal nok skrive Eder 
hvor vi kommer hen hver Dag. Hjærtelig Hilsen fra Eders Andreas. !

Schleswig d. 2.8.15 
Liebe Eltern! Wie ich gestern schrieb, sollten wir schon gestern 

mittag weg, aber das wurde nichts, dagegen sind wir heute 1 Uhr 36 
von Apenrade abgefahren. Wir bekamen Liebesgaben auf dem 
Bahnhofe: Cigaren, Check und Chokolade. Ueberall wurden uns 
Rosen und andere Blumen zugeworfen. Herzl. Gruss Andreas. 

[Kære forældre! Som jeg skrev igår, skulle vi allerede være rejst 
igår, men det blev ikke til noget, derimod er vi afgået fra Aabenraa i 
dag Kl. 1:36. Vi fik kærlighedsgaver på banegården: cigarer, 
pibetobak og chokolade. Vi fik vi tilkastet roser og blomster overalt. 
Hjertelig hilsen Andreas.] !

Wittenberge-Osterburg 3.8.15 
Liebe Eltern! Wie Ihr sieht entfernen ich mich immer mehr der 

lieben Heimat. Wir sind jetzt eben um 5 Uhr morgens im Zug von 
Wittenberge abgefahren, wir kamen dort um 4 Uhr an, und bekamen 
Morgen Kaffe und 1½ Brot. Geschlafen hab ich freilich nicht gut in 
meinen Coupeeecke, aber doch leidlich. Herzl. Gruss Andreas. 

[Kære forældre! Som I ser fjerner jeg mig mere og mere fra det 
elskede hjem. Vi er lige nu kl. 5 morgen afgået fra Wittenberge, vi 
ankom dertil kl. 4 og fik morgenkaffe og 1½ brød. Jeg har ikke sovet 
særlig godt i mit kupé hjørne, men dog en smule. Hjertelig hilsen 
Andreas.] !

Breslau d. 4.8.15 
Liebe Eltern! Es ist 6 Uhr morgens und wir sind vor eine halben 

Stunde hier angekommen. Wir bekamen hier Caffe und Brot und 
Wurst. Die zweite Nacht verging besser als die erste, nur der eine 
meine Kameraden, der sich in der Zeltbahn an die Decke aufgebunden 
hatte, fiel auf uns herunter. Wir nähren uns mit Eilschritten der 
russischen grenze. Herzl. Gruss Andreas. 

[Kære forældre! Det er kl. 6 om morgenen og vi ankom her for en 
halv time siden. Vi fik kaffe, brød og pølse her. Den anden nat gik 
bedre end den første, kun faldt en af mine kammerater, der havde 
bundet en teltdug op til loftet, ned over os. Vi nærmer os med hastige 
skridt den russiske grænse. Hjertelig hilsen Andreas.] !
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Brieg d. 4.8.15 9,30 vormittag 
Liebe Eltern und Schwester! Wir sind jetzt hier angekommen. 

Heute Morgen um 6 waren wir in Breslau. Herzl. Gruss Andreas 
[Kære forældre og søster! Vi er nu ankommet hertil. I morges kl. 6 

var vi i Breslau. Hjertelig hilsen Andreas.] !
Oderberg (Oesterrich) d. 4.8.15 

Liebe Eltern und Schwester! Wir sind jetzt in Oesterrich 
angelangt, aber wir sind noch lange nicht am Bestimmungsorte. Heute 
regnet es, dass man die Nase hinter dem Coupeefenster halten muss. 
Wir haben hier in Oderberg Abendessen bekommen: Reissuppe, 1 St 
Brot und 1 St Leber. Es schmeckte ganz gut, aber wir können wohl 
merken dass wir nicht mehr in Deutschland sind. Herzl. Guss Andreas. 

[Kære forældre og søster! Vi er nu ankommet til Østrig, men vi er 
stadig ikke på vores betemmelssted. I dag regner det, så man må holde 
næsen bag kupévinduet. Vi har her i Oderberg fået aftensmad: 
Rissuppe, 1 stk. brød og 1 stk lever. Det smagte ganske godt, men vi 
kan godt mærke at vi ikke er i Tyskland mere. Hjertelig hilsen 
Andreas. !

Jaroslau d. 6.8.15 
Liebe Eltern und Schwester! Sind heute Morgen um 4 Uhr hier 

angekommen, und sind ausgestiegen. Wir sind in einem Schuppen 
einquartiert. Ich habe heute Wache: 2 Stunden Wache und 4 St frei bis 
Morgen Mittag. Kann meine Adresse noch nicht schreiben. Herzl. 
Gruss Andreas. 
[Kære forældre og søster! Ankom i morges kl. 4 hertil, og er steget ud. 
Vi er inkvarteret i en lade. Jeg har idag vagt: 2 timer vagt og 4 timer 
fri til i morgen middag. Jeg kan endnu ikke skrive min adresse. 
Hjertelig hilsen Andreas.] !

Im Biwak bei Belzec d. 9.8.15 
Liebe Eltern und Schwester! Wir sind jetzt in Russland. Heute 

Morgen sind wir hier mit dem Zuge angekommen. Wir fuhren gestern 
Morgen von Jaroslau ab. Ich habe es sonst gut, und in Bezug auf 
Essen kann ich nicht klagen. Ich werde Euch meine Adresse schicken, 
sobald wir eingeteilt werden, ich denke es geschieht in diesen Tagen. 
Grüsse bitte alle Verwandte von mir und seid herzl. gegrüsst von 
Eurem Andreas. 
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[Kære forældre og søster! Vi er nu i Rusland. I morges ankom vi 
med tog hertil. Vi kørte fra Jaroslau i går morges. Jeg har det ellers 
godt, og med hensyn til maden kan jeg ikke klage. Jeg sender min 
adresse såsnart vi er inddelt, jeg tror det sker i disse dage. Hils hele 
familien fra mig og vær hjertelig hilset fra Eders Andreas.] !

I Bivak [Bivuak] i Rusland d. 11.8.15 
Kjære Forældre! Vi er nu ankommen i Fjendens Land, igaar 

Eftermiddag kl. 5 gik vi over den russisk-galiziske Grænse. Vi er 
kommen ca. 10km ind i Rusland. Vi gjorde Holdt et par gange og 
bivaukerede kl. 8½, kogte thee og spiste Aftensmad bestaaende af 2 
St. Komisbröd med Marmolade og Thee, Dessert: 2 Cigarer og et par 
Mundfulde Rum. Vi havde bygget Teltene inde i en Skov, og vi sov 
storartet paa Mosset. Kl. 6 stod jeg op og hentede Vand og kogte 
Kaffe. Vi skal ikke marschere videre för kl. 4 i aften, saadan gaar det 
vistnok hver Dag, indtil vi naar Fronten. Min Adresse er forelöbig som 
jeg skriver udenpaa. Jeg mangler egentlig ikke noget, saanær som lidt 
Shagtobak, I maa betænke vi er fri hele Dagen over og jeg ryger 
mindst en pakke Shag i Ugen "Neptun Schag". Ellers gaar det mig 
godt og slutter med de hjærteligste Hilsner fra Eders Andreas. 

Kjærlig Hilsen til Kathrine og Hans, ogsaa en Hilsen til J. 
Rudolph, J Thordsen og P. Jespersens 

Musk. A. May, I Komp. No 86, 10. Armeekorps, Ostfront !
Cholm d. 16.8.15 

Liebe Eltern und Schwester! Heute Morgen 5 Uhr kamen wir hier 
an. In 5 Tagen Marsch von Belzec, sind wir endlich hier angekommen, 
wir sollen jedoch heute nachmittag um 5 Uhr weitermarschieren. Ich 
habe es sonst gut, wir bekommen genug zu essen und jeden Tag 2 
cigarren und 2 Cigaretten. Herzl. Gruss am euch und alle bekannte 
von Euren Andreas. 

[Kære forældre og søster! I morges kl. 5 ankom vi hertil. På 5 
dages march fra Belzec, ankom vi endelig hertil, vi skal i eftermiddag 
kl. 5 marchere videre. Jeg har det ellers godt. Vi får nok at spise hver 
dag og hver dag 2 cigarer og 2 cigaretter. Hjertelig hilsen til jer og 
alle bekendte fra Eders Andreas.] !

(Uden dato) 
Liebe Eltern! Wir sind jetzt eingeteilt, wir sind zum Oldenburg 

Infanterie Regt. N 91. Ich habe Glück gehabt, indem ich mit 5 
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Freunde von Apenrade bei der 5ten Komp. zusammen bin. Ihr sollt 
euch nicht beunruhigen, wenn Ihr nicht so oft von mir hören, den die 
Postverbindung ist sehr schlecht. Wir haben jetzt seit dem 11ten 
marschiert. Sonst geht alles ganz gut. Herzl. Gruss Euer Andreas. 

[Kære forældre! Vi er nu blevet inddelt, vi er ved Oldenburg 
Infanteri regiment nr. 91. Jeg har været heldig, idet jeg er ved 5. 
Kompagni sammen med 5 kammerater fra Aabenraa. I skal ikke være 
urolig, hvis I ikke hører så ofte fra mig, da postforbindelsen er meget 
dårlig. Vi har marcheret siden d. 11. Ellers går det mig ganske godt. 
Hjertelig hilsen jeres Andreas.] !

Rusland d. 20.8.15 
Kjære Forældre! Jeg skrev igaar et kort til Eder med min Adresse 

paa, men den passer ikke. Min Adresse er: 5. Komp., 2. Bataillon, 
Oldenburgisches Inft. Regt. N. 91, 19 Division, 10 Armeekorps. 
Hvorledes gaar det derhjemme? Kan I ikke sende mig lidt Rygevarer: 
1P scheck og et Par Cigarer, maaske nogle Kakes. Vi marscherer frem 
og tilbage her i Rusland, snart i den ene Retning, snart i den anden, vi 
marscherer ca. 20 km hver Dag, det er heller ikke galt, naar blot 
Veiene var lidt mere fremkommelige, men de er saa opblödte, saa man 
kan knap faa Stövlerne med. I har vel ventet Brev fra mig, men jeg har 
ikke kunnet slippe Brevene. Ellers gaar alt godt. Hjærtelig Hilsen til 
alle og til Eder fra Eders Andreas. 

Musk. May, 5. Komp., 2. Bataillon, Oldenbrg. Inft. Regt. No. 91, 
19 Division, 10. Armeekorps, Ostfront. !

Mandag den 24. August 1915 
Kjære Forældre og Söster! Ankom igaar Middag her i Bjela, som 

ligger ved Banelinien Warschau-Brest. Vi har Udsigt til at blive her et 
Par Dage. Vi er indlogerede hos en Skrædder. I den ene Stue boer en 
Skrædder, i den anden en Skomager og i den tredie en Bager. Den 
arme Bager eller snarere den rige Bager, han bliver bestormet hele 
Tiden, der står mindst 10-20 Soldater for hans Dör og tage ham 
Rundstykkerne ud af Haanden, som han tager dem ud af Ovnen. Han 
giver 5 Stykker for en Mark og saa er de ikke saa store som dem 
derhjemme. Jeg var saa lykkelig og fik for 2 Mark. Alting er saa dyrt, 
Pærer koster 5 ph Stykket. Jöderne plyndrer först Naboernes Haver og 
gaar ud paa Gaden og sælger det for dyre Domme. Kan I ikke sende 
mig nogle Rygevarer og lidt spiseligt. Kan I ikke sende mig et Fyrtöi, 
der er saadanne at faa uden Benzin. Ellers gaar alt godt. Hjærtelig 
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Hilsen til alle fra Eders Andreas. !
Rusland den 27. August 1915 

Kjære Forældre! Jeg er bleven tilbage idag, sammen med Jens 
Hansen, Egernsund, laa jeg i Chaussegröften, for min venstre Fod har 
jeg löbet i Stykker. Til alt Held kom jeg til at köre med Artelleriet og 
just netop med Jac. Petersens, Stevning, vogn, der er ogsaa mere 
bekjente fra Als, som ogsaa skriver under her. Hjærtelig Hilsen 
Andreas. 

Hilsen Peter Jörgensen, Sönderborg. 
Hilsen P. Christiansen, Lysabildskov. 
Hjærtelig Hilsen Jens Hansen, Egernsund. 
Hilsen Peder Jörgensen, Sundved. 
Ærede Herr May og Hustru! Havde idag den Gode at tale med 

Eders Sön. Kan meddele Eder at han er ved godt Mod. Jeg er ogsaa 
ved samme Korps som han. Vi kommer nok ikke i Slag forelöbig. 
Med Hilsen J. Petersen. !

Rusland d. 28.8.15 
Kjære Forældre! Jeg kan hilse eder fra Jacob Petersen fra 

Stevning. Jeg havde nemlig en öm fod og kunne ikke fölge 
Regimentet, saa blev jeg liggende i Chaussegröften sammen med Jens 
Hansen fra Egernsund, som havde samme Fejler som jeg. Det ene 
Regiment marcherede forbi os efter det andet, endelig kom Artilleriet. 
Her var der en medlidende Leutnant, som böd os sidde op paa et af 
Batterierne. Jeg kravlede op paa den förste den bedste Vogn, som just 
var Jacob Petersen. Jeg blev hos dem til om eftermiddagen og traf en 
del Alsinger. Beder Jer sende mig lidt Rygevarer og Chokolade eller 
lidt Kakao og Fodlapper og Strömper. Hjærtelig Hilsen Andreas. !

Guderup 1919. 
Den 2. Sept. blev vi tidlig om morgenen overrasket af russisk 

granatild. Vi lå endnu i vores telte og sov. En granat traf vor 
bøssepyramide ca. 10 skridt fra os. Vi flygtede naturligvis det bedste 
vi kunne og lod en del af vore sager ligge. Samme eftermiddag kom vi 
i fægtning med russerne. Vi gik frem over en stubmark og gennem et 
kartoffelstykke alt imens geværkugler peb os om ørerne og shrapneller 
knaldede omkring os. Her blev Hans Jensen fra Nordborg såret. Hen 
imod aften indtog vi byen Pruchaney. Den 4.9. var jeg på patrulje 
første gang, vi fangede en russer, men vi måtte lade ham løbe igen, da 
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