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.


Rogoven d. 19 Juli 1915

Halo, halo, det jalp, at jeg selv kom til Rosini, saa kom der Pakker. Ja, Di vare jo vel og saa komne foruden, men saa har jeg da selv veret med at hendte Dem; 2 Pakker: en med Pölse, en med Ost og Leverpostei. Nu har jeg min Eiserne Portion ferdig og da vi staar for at komme nermere til Fronten, er det godt at vore forberet. To Leverpostei, en Ost fra siste Gang, Thee er nu ekstra forpakked og bliver ikke anbrukne for höist nödvendig. 
Vi er bleven forberedte paa saa godt som mulig at sikre Os, vore Forpleinings-Depoter er bragt i Sikkerhed 8 Mil herfra, saa i kan nok forstaa at Sagen likker kritisk her. Men det gaar nok, vi har jo, som I jo vist har hørt, igjen haft store Seire. Men det er ikke nok vi skal have mere inu Hindenburg faar Dem nok i Felden. Först min Hjerteligste Tak for Pakkerne. Breve var der ingen af Di kommer nok i Aften, vi er spendte paa vorledes Udfaldet vil blive; Alle Haaber vi paa at det maa vere Slut denne Gang, alt tyder derefter. 

Vi har atter Rengveir i dag og kan blive hjemme. P Meierlikke her en Time fra Os, vi har dog ikke troffet ham, Kall har set ham pr Auto paa Causeen. Rosine er stram besat af Melitær. Alle Forretninger er atter i gang. Jeg kjøbte 20 Vedebród og det gav Jubel. Di gik som Lekkerier, di er kun smaa 20 Kopek St. 25 Pf. Selv beholt jeg kun et. Penge bliver först afsendt fra Rosini d. 22. 
Et Kup gjorde vi underveis vor vi kjøbte 300 Æg for St 3 Pf. Saaledes barberer Jöderne her, Bönderne faar 3 Pf. Og Jöden tager 12-15 Pf. I Løbet af en halv Time vare alle Ægene solgte for 4 Pf St., vi skulde jo holde os Skadelöse, enkelte vare itu nogle raadne. 

Nu en lille Tur til Rusini med Postvognen! Jeg vilde jo helst have veret paa Cycle, men kunde ingen faa. Vi har tre, men alle skulde bruges i Tjenesten. Altsaa en Russervogn af egte Type uden Fjedre, Julene ikke helt runde slaaende Svengninger til alle Verdensjörner, en gnaven Panje som Kusk, 2 Russere For voraf den ene vist var ove di 20 Aar. Besetning, Koporal Nissen, Sönderburg, Gefrt Nielsen, Tönder, Menig Aug. Koch (kaldet der gemytlice Aug) (og Kunst Bildhauer Henningsen) et deilig Besetningsmaterial. Forresten, Vognen pakket af alt mulig Skrammel. Hui, Hui, over udbanede Veie, knagende i Alle Fuger, for ikke at omtale venskabelige puf, naar vi hoppede over Sten o.s.w. Veiene ere fulstendig opkjörte af det svere Skydt, som er bleven transporteret til Fronten. 
	Saaledes under nesten uophörlig Latter og Wits med Benene bumlende ud over Siderne, Kuskens brummende, og skeldende paa sine Gedebukke koom vi 2 Timer efter godt forskomplede til Rosini og fik os en Brause Øl o.s.w. skenkes ikke kun Thee, Kaffe, Lemonade, og saa ved Poststationen en stor Lade o, Her jemane! Her var Trudel som til et stort Marked, at ordne dette overlod vi Nissen, han er Frek som en Slagterhund og det kan gjöre nödig. Vi andre gjorde Indkjøb i Byen. Jeg fik mine Farver, rigtignok ikke i en Farvehandel, nei ved en Isenkremmer, som samtidig handlede Smór, Marmelade, aflagte Klæder, Sigarer, Lemonade, Thee, sine Agurker, Sild, Brød, gammel Jern o.s.w. alt i en forfatning som Jerusalems Forstörrelse. ”God den gereckte! Sara helfa mir”. Saradötrene og Mosessönerne arbeide med i dette Kaos af Mulig og umulig, alt i en smusig Gaar. Nu vi fik vad vi skulde have og dette Menageri var nok verd at lade Fotografere, havde vi haft en Fotograf. Nu gjalt det, at komme du af Byen igjen. Det var et Kunststykke, Gaderne for ikke at sige Gyderne var, fraregnet alt udsmit Bohave og Skidt, en sammelfiltret Knude af Vogne, Kanoner, Tropper o.s.w. Komandoore dreve, Eder, Knups og Stód var Parolen. Vor Panje sad med aaben Mund og brummede. Men saa havde vi jo Nissen, han er vandt til den Slags Ting fra Frankrig og her. Og med Pisken anvendt ofte give sine nermeste en Venskablig Anmodning om Plas, just ikke i den höfligste Tone, men ogsaa straks Svar paa Tiltale, kom han helskinned igjennem. Ofte maatte vi stötte Vognen, for Fortoet og Trapperne kalte han ogsaa Gade, men det hedder jo kun Trene[] det er jo Krig.
	Kort sagt vi kom ud af Byen og gav vor Kusk Ekvipagen, foretrekkende at gaa tilfods. Her traf vi Panjen med Ægene fospandt en stor Hund. Han var vist bange for at komme videre ind i Byen, og her var Nissen igjen, ikke megen Snak hele Kassen op paa Vognen uden at spörge om Forlov, ”Hier ist Geld, Snautze halten abfaren”. Det er kort Proces. ”Vi er jo i Krig”, er gjerne hans Mundheld. Panjen stod med aaben Mund, vi kunde ikke holde en skraldende Latter tilbage over Nissens Resoluthed. Det er jo Vanen. Han er jo ver Dag underveies og kjender alle Kneb. 
	Nu kort at fortælle: k. ½8. Aften var vi tilbage fra vort Rövertog ”Ach so schon wieder Nissen, das kan ich mich denken”, sagde Feldweblen, da vi kom. Posten blev fordelt og ver fik sit. Ofte likker det i den, der henter posten, om der er Forsinkelse, dertil hórer en resolut Person som paa ingen Maade lader sig trenge bag ud, men gaar paa, vis ikke med det gode, da bruge Gevalt. Det likker ikke for enver. Men vor Tur til Rusini skal jeg ikke ledt glemme, det var ret et Opvogen til det rette Krigsliv. Og skal jeg see oftere at komme med, naar Nissen er i gang, saa er han i sit Es. Han er Indrekked til Eiserne Kreutz og har og saa fortjendt det, han er kun 30 Aar. Vis R. ikke forstaar Tysk, saa faar Di en Omgang paa Sönderborger Dansk, saa forstaar di slet inted. Ja min söde lille Pige, vor jeg i den siste Tid har lengtes efter Eder. Jeg er altid saa bange for, at i lider Nöd. Jeg kan slet ikke komme fra det, haaber dog, at det ikke er sandt.  
	Ikke at forglemme, at vi underveis gravede os en Sek Kartofler op og skal próve dem i Dag. Og saa Flesk fik vi kjøbt, rigtignok til Komp., men det kommer vi jo alle tilgode u [fork. f. pund] 90 Pf. 60 u paa en Gaard. Nu har vi vist nok af det Orend [Ordrend?], og jeg skal have et Kors skrevet til en Atilerist som er dói I nat. Tenk jeg fik i Gaar en lille Pakke fra Frk. Ohlmann med en lille Flaske Akvavit –



