Brev fra Iver Henningsen, Haderslev, til hans familie. Brevet er skrevet fra Rogoven (Rakava) ved Dubissa  i Litauen, hvor han var et par måneder i sommeren 1915. 

Den oprindelige stavemåde er bibeholdt, mens kommaer, punktummer og citationstegn  er tilføjet, hvor det skønnedes nødvendig for forståelsen. Ved denne tegnsætning er stort begyndelsesbogstav tilføjet.  Inddeling i afsnit er foretaget ved renskrivningen af brevet.


Rusland d. 18 Marts

Kjære Bassemor og Alle kjære Derhjemme
Da jeg i Dag har lidt Tid vil jeg skrive et paar Ord til Eder, lidt om russiske Forhold her. I denne Egn er det mest smaa Gaarde og Huse, ingen store Gaarde og Godser. For 12000 Rubler (1 Rubel 80 pf) kjóber en Russer et Lanbosted til 2 smaa Heste, tilsvarende Koer og Svin, Land langt over det han kan og har Lyst til at forarbejde. Bygningerne er, som i har seet paa Billederne, forfaldne og smusige. 
Indvendige bestaar Huset af Kjókken, Sovestue, Stue og Foragerrum. Nu vil vi besöge Kjökkenet, alle er lig byggede. Komfür kun en Plade, i Forbindelse med Komfüret staar Bageovnen og Varmen gaar gjennem Soveverelse og Stuen. Her er Kakkelovnen byggede som vore vide Ovne,  men kun af Ildfaste Sten. Komfüret blive opfyret med Grantræ i störelse som Fagntræ. Ovnen i Kjókkenet er saaledes bygget, at der kan likke 2 Persohner inklosive Lus og Sengtoi oven paa den. Denne Plas er altid optaget mest af de ældre til Familien hörende Medlemmer eller de smaa Börn voraf der altid er en stor Rudel. I denne Tid tager vi helst Ophold i Kjókkenet. Gulvet er af Læhr Kjókkenindventar höigstens et gammel Skab og en Trebenk, en Balje til Vand og en Svinetónde 
i Hjórnet, 3 smussige Potter, en Pande, som ikke bliver afvasked ver Dag, er hele Indventaret. Naar Middagen er færdig, mest Kartofler, saa plaserer sig Alle om Gryden paa Gulvet og saa gaar det lós med Treskeer. Resten kommer i Svinetónden. Hónsene har deres Plas bag Ovnen ligeledes smaa 
Grisene. Efter Dineen er sedvanlig den Daglige Lusejagt, ja det lyder lidt komisk, men vi er nu vandt dertil. 
Nu gaar vi ind i Soveverelset. Sengene er sammelslaaede af raa Bretter, smusig Sengetoi. Et paar Vugger er selvfólge udundverlige. Som en Kuriositæt er der altid en Hjörne i Stuen besat 
med 4 Hellige Billeder paa ver Veg oppe ved Lofted. Selvfölgelig er det ikke hoiere ind man lige kan komme unde Bjelkerne mange Steder ikke. Dórene skal man bogge sig igjennem. Gulvet raa Grandtræ. Stuen mest Hjórnestue meget tarvelig for ikke at sige üderst Fattig udstüret, Móblerne er mest Hjemmelavet. Hele Huset er Udremurene af Utilhuggede Granstammer tættede med Mos og Gr Lehr. Indre Skærvege af Bretter, sammensmurte med Mos og Lehr. Alt vid Kalked. Vinduerne 
er smaa doppelte, ikke til at lukke op. Men her kommer det mest komisk Originelle mellem Vinduerne er pakked levende Mos, som altid holder sig grón. 
Beboerne er græsk-katolsk. Kapellerne og Kors Billeder af Jomfru Marie findes overalt. Deres Samliv er en Fulstændig Modsætning til vad der bliver fortalt om Russerne. Vi kan jo kun tale for Di Egne vi har besógt. Hele Familier ofte 3-4 Hold. De gamle, et Paar-Svigersönner eller Svigerdrótre, Svogre og Svigerinder alt er sammen med alle Deres smusige Unger i fulstændig Enighed. Ofte kan man ikke finde ud af hele Slegtskabet for Bórn faar Bórn igjen uden at kjende Far eller andet. En Ting er dog sandt og bliver sagt ogsaa fra andre Egne: aldrig har De hört Spi-
takler af Russerne indbyrdes, og Aldrig seet Spiritus Vutca i deres Huse. De er lige falske og hellige som Dovne. Panje Familieoverhovedet bestiller ikke noget, han er som alle af Mandkön fódt i lange Stóvler Faarepels og Pelshue. Kvinfolkene er derimod meget ledt klædt. Undertoi kjender De ikke, korte smusige Skjórter, det udunverlige Torklæde om det fittede, sammenfiltrede, lusede Haar og barbenet. 
Naar Aftenen kommer, Kl. 9, beordres Familien i Seng. Saa fülder vi Kjókken, Soveverelset og Stuen med Halm. Kjökkenet er vort Coperalskab, 14 Man, Soveverelset 2. Copalets, 8 Mand. Di har det daarligst med Bórneschau og anden Uro. Russen schenerer sig ikke i Andrets Nerverelse at udfóre Naturets Lyst. I Stuen likke 2 Coperalschafter, 24 Mand. Frisk Luft er for Dem det samme som at kyse Djævelen efter Dem ligeledes staar De (Bórnene) med store 
Oine, de gamle ryster paa Hovedet, naar vi holder Morgentoilette i Bekken lige ved Gaarden. Deres 
Nodtórft forretter De Mænd og Kvinder ved Siden af Hinanden i Gaarden eller bag Laden uden at bryde sig om os, det er naturlig. Paa et Logus har De vist aldrig siddet. Af Hyginiske Hensyn forlangte Overlægen at ved hver Hus, vor vi var i Qvarter, skulde [fortsættelsen mangler]




