Breve fra Knud Nielsen
Tiden er saa underlig for mig, havde jeg blot kunne blive hjemme hos Eder mine
kære, hvor der er meget og gøre, og saa der er ingen til og gøre Arbejdet. Kan
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du faa nogen til at slaa Græs kære Anna og ligeledes til at tynde Roerne, de ere jo
vist temmelige store nu, jeg fik jo intet gjort da jeg var hjemme for al den Regn.
Det gør mig ondt, at du nu maa staa med det hele alene, det er ikke let og see
efter baade ude og inde.
Det er fra
godt, Knud
at du har Nielsen
Dagmar ellers var det ikke muligt
Breve
for dig og være der tilmed da Naboerne viser sig saadan imod dig. Der er vel
ingen endnu der kommer og seer til Eder, undtagen Tilde og Mathias. Hold du
ogsaa en lille Passiar med hende engang imellem kære Anna det er da altid lidt
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Adspredelse for dig. Mathias
hjemme,Nielsen
eller er det ikke let og faa
Arbejde gjort. Naar vi dog endelig selv kunde tage fat, at vi ikke der skal staa og
tigge til andre, da der jo ogsaa daglig er noget extra. Det koster jo ogsaa meget.
Er Vejret blevet bedre hjemme, kære Anna, eller regner det endnu? Her er Regn
Nielsen
og Solskin hver andenBreve
Dag. Det fra
er en Knud
trist Tilværelse.
Om Natten trækker vi
Pigtraad foran vor Stilling, det er jo ogsaa farlig, men hvem Herren vil bevare er
uden fare. Hvor rart er det ikke hjemme hos sin Kone, der har man Fred og Ro.
Hvornaar skal den Tid komme, at der er Fred paa Jorden. Man skulde dog antage,
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at den snart maatte komme, eller bliver alle Mennesker ødelagte. jeg er jo
nogenlunde rask, men helt godt er det jo ikke. Jeg haaber da at I alle mine kære
derhjemme er raske. Skriv nu snart kære Anna hvorledes det gaar Eder. Jeg
længes meget efter Eder.
Kornet
staar
vel ogaa
godt, det har vel ikke lidt noget
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af Regnen eller Haglene?
Skriv mig nu til, min Kære om alt derhjemme. Jeg slutter nu for denne gang med
de hjerteligste Hilsner til dig min kære Hustru og de søde Smaa Drenge og til
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Dagmar og til alle Bekendte.
demKnud
ogsaa mange
gange i Lunderskov, naar du
skriver til dem. Hjerteligst din Knud.
56. Rusland d. 11. August 1916
Min kære Hustru!
Jeg vil meddele dig min kære Hustru, at vi nu er flyttet betydelig længere Syd paa
vi ligger nu som Forstærkninger ved Østerigerne. For her (der må mangle et ord)

fortsætter
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Russerne gaaet haardt paa og naar de vil forsøge og bryde igennem maa vi jo
med. Maaske du har skrevet kære Anna, men du har vist faaet det tilbage igen,
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nu høre jeg jo vist ikke fra dig før du faar den nye Adresse. Her hvor vi er nu er
det jo helt godt, men man ved jo aldrig hvor længe. Gid at det hele snart var til
Ende, at vi, maatte samles sunde og raske kære Anna. Hvorledes gaar det dig
ellers min Kære. Jeg haaber,
at du
ikke skal
lide saa meget min Kære. Jeg
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har igaar afsendt 35 Mark til dig kære Anna saaledes, at du maa modtage dem.
Du kan saa selv bestemme min Kære hvad du vil gøre med dem. Maaske det
ogsaa vil tage nogen Tid før du faar dem. Har Høsten begyndt kære Anna? Der
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er vel meget Korn i Aar.
Nu erfra
det joKnud
ikke at tænke
paa og faa Orlov, men
maaske den store fred snart kan komme. Jeg har jo modtaget en Pakke med Æg
fra Hans Truelsen. Jeg har ogsaa skrevet til dem og takket dem derfor. Det er jo
saa Dagmars Fødselsdag. I faar vel saa en lille god Kop Kaffe. Jeg har jo sendt
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en Lykønskning saaledes,
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Nu maa jeg til og skrive til alle, da
de ikke ved min nye Adresse. Fra Stappen har jeg modtaget et Brev, at han vilde
gjerne nogle Dage til Eder og hjælpe Eder i Høsten, han troede nok og faa Orlov,
men han vidste ikke hvad jeg syntes om det, om jeg havde noget derimod, det
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kan jeg da ikke have, men jeg ved ikke hvad du siger kære Anna, maaske du skal
lide af andre Folk derfor igen. Du maa som du synes. Ellers var der jo ikke noget
særligt dennegang og slutter saa med de hjerteligste Hilsner til dig kære Anna og
de kære Smaa samt tilBreve
Dagmar og
til alle
Vennerne
og Bekendte. Hjerteligst din
fra
Knud
Nielsen
Knud. Lev vel og skriv snart.
Min Adresse er nu Landsturemann Nielsen I 10 Comp. Landvesr Inf. Rg.5
Feldpost Station der 49 Reserve Division im Osten
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58. 15. August 1916
Min Kære Hustru!
Tak min kære Anna for alt jeg har modtaget. I Dag har jeg faaet 1. Brevkort, 1.
Brev og igaar fik jeg den Dejlige Pakke med Skinke. Jeg har modtaget 2 Pakker
med Smør i. Daaser. Du har vist sendt een mere med Smør kære Anna. Den har
jeg ikke faaet endnu, men maaske den kommer en af Dagene.
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Jeg kan ikke herfra sende Daaserne tilbage, men kære maaske du ogsaa kan
sende i Papir
naar Daaserne
ere borte,
naarfra
denne
skrækkelige
Krig skulde blive
Aastrup
Vonsbæk
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ved. Har du hørt noget om Pengene jeg har afsendt? Maaske de ikke ere
kommen endnu. Det var 35 Mark haaber, at du maa faa dem min Kær. Stigen
Hans har er hans egen kære Anna, den har vi ingen Part i. Du kommer saa til og
hjælpeAastrup
dig som du kan. Høsten har saa begyndt kære Anna.Vonsbæk
Det er jo en god
Høst der hjemme, Gid I maa faa det godt bjerget. Det gør mig altid ondt for dig
lille Anna, du staar med det hele og saa i denne Omgivelse, at Folk kan være saa
slette,
men tab
Modet, kære
Anna, Breve
Herren staar
nok bi i onde
som i gode
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Dage. Han hjælper os nok at vi maa komme til og leve sammen igen og gid, at
det snart maatte skee. Jeg er træt af Krigen. Du har jo megen Frugt min kære
Anna, men Stormen har vel gjort megen Skade, ja jeg kunde saa godt have faaet
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men detVonsbæk
gaar vel Breve
ikke og sende
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Her hvor jeg er
nu har jeg det temmelig godt, men hvem ved hvor længe, vi skal jo altid være
parat til og gribe til naar Russerne griber an. Med Ørene gaar det godt igen, det
er jo Forkølelse og det er umuligt her og undgaa, og her er der ingen der tager
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Hensyn til noget, her maa enhver see og slæbe sig igennem som han bedst kan,
til han endelig ikke kan mere. Ja, den som ikke har været med i Krigen ved ikke
hvad godt det er og være hjemme hos sine kære. Brændsel har du saa til
Hvornår sker hvadAastrup
Vonsbæk
Vinteren kære Anna, ja det er godt og faae naar den Tid kommer. Gid jeg maatte
være hos Eder naar den Tid begynder. Nu har vi længe været skilt kære Anna,
det gaar nu i det andet Aar og det har været en lang trist Tid for os begge.

Hvornår sker hvad

Gid du maa holde dig rask min kære Anna samt de kære Smaa. Hører du ofte
hjemmefra? Peter og Marie har saa gjort en Rejse til København. Ja det kan jo
være rart nok, men jeg vil hellere hjem som Rejse. Hils dem alle naar du skriver.
Hvornår sker hvadAastrup
Vonsbæk
Du skrev ogsaa om Æggene kære Anna. De var hele og gode da jeg modtog dem.
Men kære Anna jeg bryder mig ikke saa stort om Æg.
Du skal ingen sende mig mere, naar du har lidt til overs af andet, vil jeg hellere
sker
Vonsbækkære
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haveHvornår
det. Men
er hvadAastrup
det knap derhjemme
Anna fra
saa skal
du ikke
sende mig
noget. Nu maa jeg slutte for denne gang med de hjerteligste Hilsner og Tak til
dig kære Anna og de kære Smaa samt til Dagmar og alle Vennerne og Bekendte.
Lev vel og skriv snart.
Aastrup
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