Brev fra Iver Henningsen, Haderslev, til hans kone og familie.

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.


Marienpol d. 22 Aprl

Sode Pige!
Fortsettelse af Brevet fra igaar. Nu gaar vi saa en Tur af af Hovedgaden mere kaldet en Causee:  Enkelte större Huse, nogle store tome, Butikker, Hoteller vor Gjæstestuerne er Hestestald 
og Billarderne Borde til at pusse Sebler paa. Lenoleom fra Gulve og Trapper er praktisk anvendt 
til at tette Vinduerne eller ersette manglende Döre.
Op til den Katolske Kirke et Kloster med Monke stöder op dertil. Her er unge Munke unde[r] Ledelse af Popen ved Havearbeide i en stor om Sommeren meget smuk Have. Selvfolgelig spörger vi ikke om Forlov til at gaa ind. Vi er Herrer overalt og schenerer ingen. De siger heller inted, hilser og giver ogsaa Forklaring,  naar man taler til Dem. Inde i Kirken udfoldes som sedvanlig störst Pragt. Det förste jeg lagde Merke til var, at Kristi Figuren, som staar inden Dören snart kunde trenge til en ny store Töd. Den er snart slidt af. Enver Katolik efter at have bespengt sig med Vidvandet kysser Taaen  for og efter Bönne. Vilken Smitteberer er ikke denne Skik, men Folk er for domme og tænker ikke med vilken Vemmelse vi andre ser paa saadanne Ting. Rund i Kirken laa bedende Kvinder og ældre Mænd, unge grædende Koner bad naturlig for deres Mænd, Fader o[g] Moderen for Deres Son o s w. Vi gik rolig uden at forstyre, men med Melönde[?] Medynk for Dem, ogsaa De er Menesker og har Fölelser som vi, dog kun mindre Intiligente. Efter grundig at have set alt Efter gik det atter ud paa Gaden. 
Ofte taler vi jo ogsaa med Dem, mest giver De sig selv i Tale med Os. De kan nesten alle lidt Tysk, vi er jo ikke langt fra Grensen her. I sit store og hele onsker De sig ikke tilbage til Rusland, men dog er her ogsaa Forradere. I et Hus fantes en Telefonledning, der stod i Forbindelse med Fjenden. Manden, der sammen med Hustruen betjenende Telefonen, fangedes paa fersk Gjerningen af en Ateleri-Oficer, der var der i Qvarter. Han klovede Ham Hovedet i sit Raseri i Konens Paasyn. Hun blev Aresteret. 
Nu skal i have et Goidso[?]. 
I Morges d. 23. skulde vi da i Jode-Synagogen til Böntime. De lod os ogsaa komme Ind, vi var 6 Mand. De hylede og streg paa Häbreist, kysse den smusige Gulv, omviklede Armene med lange Snore, sang og bad alle imellem Hindanden. Den ene vilde over trumfe den Anden. Det var med rette en Jödeskole, som man siger. Alle havde de lange braagede Sjale paa helt ned til Jorden og Hetter med lange Baand. I anden Etage af Kirken var Kvinderne, der var det inu forryktere. Ofte kunde vi hore Ordet Germane Germane (Tyskere[)]. Om det var Forbandelser eller Velsignelser ved vi jo ikke, men vistnok det förste. Selvfolgelig maa vi ingen steds gaa uden Vaaben og immer mindst paa Disse Steder.
I Morges var en Flyver nergaande og sendte to Bomber ned i Byen. En gjorde ingen Skade, en traf et Hus, rev Rotkon[?] ned og saarede en Zahlmester hard, 2 Inf[ante]rister let, 1 Kvinde dödelig, en let "Den Kal[--?] var brov." Da han ble beskud fra et af Kirketårnene forsvant Han. Paa alle Kirker, Vandtårne staar Udsigtsposter med Maskingewerer.
Det er et Herlig Veir idag, rigrig Foraar. Var man blodt Hjemme og kunde tjene lidt 
arbeide i Haven o.s w. Inu kommer jeg atter tilbage til vad jeg skrev igaar: Skaan Dig söde Pige, at Du ikke bliver syg. I Middag, mens jeg skriver dette Brev, har jeg deilig Ro. I kan tro et broget 
Billede i Stuen: rund paa Gulvet likker 4 sovende snorkende Sanitæter, Kall er Snorkekongen. Bordet er en stor Kasse og Stole har vi hele 3 af. Det er tomme Komodeskuffer, det gaar alt. Vi er ikke saa forvendte mere. Tjeneste har vi [meget?] lidt af i disse Dage. Nu er dog min Visdom sluppen af og om lidt Kl 3 skal jeg til Feldweblen for at hendte Ordre til i Morgen. Har Fader faaet Brevet fra Novinka med Melkespanden? Jeg skal nok skrive til Ham, naar jeg ved noget der Intereserer Ham. 
Naar er det Din Födselsdag? Söde Pige og Börn gid nu snar Klokkerne maa ringe til Fred, Evig Fred blandt Magterne og i Hjemmene.

Nu lev Vel mere Morgen, tusinde Kys og Hilsen 
Eders Fader.

Hermed nogle Kort som bedes opbevarede.

