
Min kære elskede Alvilde

af Stine Munch
Den 11.  november  1918  kl.  11  sluttede  1.  Verdenskrig.  Tæt  ved  35.000  mænd fra
Sønderjylland deltog i  krigen.  De kunne nu vende hjem – bortset  fra de godt 6000
faldne, som lå begravet på slagmarkerne, og de ca. 4.000 i allieret krigsfangenskab, som
måtte  vente,  samt  de  ca.  4.000  krigsinvalider,  som allerede  var  kommet  hjem eller
befandt  sig  på  lazaretter  spredt  ud  over  hele  Tyskland.  Som  født  og  opvokset  i
Sønderjylland har jeg kendt nogle af  disse veteraner,  som aldrig nogensinde glemte,
hvad de oplevede i krigen.

Min oldefar deltog også i krigen. Han døde dog før jeg blev født. Men her er hans brev,
som kan minde os om, at vi skal kæmpe for fred. For at minde os om, at vi skal gå i fred
til  hinanden, med Guds fred skal vi  ud i  verden. Ikke fordi  vi  kan stoppe al krig i
verden; men vi kan starte i det små og se med mildhed på næsten. Ikke selv være årsag
til krig og ufred og splittelse.

Min oldefar, Hans Lundrup, skrev dette brev i vinteren 1918.

Han var sønderjyde og deltog jo så i krigen på tysk side. Han blev indkaldt til tjeneste,
selvom han var en gift mand og far til små piger, hvoraf den ældste, Hildur, var min
farmor. Hans kom til fronten i Frankrig, men kom, Gud være lovet, hjem til sin familie
igen.

Jeg bringer her brevet som en påmindelse til os alle og i taknemmelighed overfor dem,
der gik foran os.
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Min kære elskede Alvilde.

I gaar har jeg faaet 2 Breve fra dig og i Dag Brev og Kort. Mange tak for dem. Det gør
mig ondt for dig at du sørger saa meget for mig og glæder det mig endnu mere at vide
at du holder så meget af mig. Jeg føler det rigtigt nu, at vi to hører sammen. Jeg havde
ikke ventet at faa saa stor Genkærlighed. Hjertelig tak for det min egen elskede Alvilde.

Atter gik en dag af dette år. Jeg kan ikke vide, hvor mange der endnu skal gå, inden jeg
kan komme hjem til Eder. Vi har mere tjeneste nu, og kosten bliver for hver dag ringere
og mindre. Det er ikke sådan som at være hjemme hos dig, du er bedre til at skaffe
noget på bordet.

Den Nat jeg stod Vagt var den deiligste jeg har haft her. Alt var saa rolig og stille. Det er
ikke ret tit der er Ro her.

Nu bliver vi altså iklædt og kommer måske til Fronten, men hvorhen ved vi ikke. Jeg
skal nok skrive flittigt til dig, min kære Kone og så må du ikke gaa og ængste dig for
mig. Jeg skal nok passe paa, saa godt jeg kan, men derfor kan man jo nok have Uheld.
Det er ikke let at undfly sin Skæbne.

Jeg længes ellers meget nu igjen, men man kan ikke gøre for det. Jeg prøver somme
Tider paa at kvæle Længslen, men den lader sig ikke tvinge.

Og dog maa vi ikke klage, men takke Gud mange Gange fordi han har bevaret os og
vore smaa og vort lille Hjem for alt ondt, og saa vil vi med hverandre bede om at han
vil beskærme os og vort Hjem for Sorg og fare og at vi må samles glade og lykkelige til
et fredeligt og godt Arbeide derhjemme.

Ja! Kære Alvilde. Alt staar i Gudfaders Haand. Det er et stort gode som man rigtig
paaskønner naar man er ene, og det er jeg jo den meste Tid, endskønt jeg kan ikke
klage over de tyske Kammerater. De er meget flinke, men man forstaar jo ikke rigtig
deres rette Mening. De længes alle efter Freden lige som vi andre.

Nu en kærlig Hilsen til Eder alle I Kære. Eders hengivne Mand og Fader.
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