
Mette Marie Møller 
født den 15.12.1863 som datter af boelsmand Niels Møller og Anne Kjestine 

født Smidemand fra Stolbro. Hun blev gift 1. gang den 26. 6.1884 med Chresten 
Rudolph i Stevning. Han var født den 26. januar 1857 og døde den 17. februar 1887 
som forpagter af sin fædrenegård i Stevning.

De havde 2 sønner :
1. Jacob Rudolph, født 1884, død 19. juli 1888 af tyfus
2. Niels Rudolph, født 2. marts 1886, faldt den 18. august 1914 ved Tirlemont i 

Belgien

  
Chresten Rudolph havde fået sin fædrenegård i Stevning i forpagtning og hans 

forældre Jacob Rudolph og hustru Christine flyttede ud i det bagved gårdens 
våningshus beliggende aftægtshus.

Han var ældste søn af tre søskende, idet han havde en søster, Christine og en 
yngre bror Jacob, og det var vel meningen, at forpagtningen senere skulle forandres 
til selvstændig overtagelse af gården ved skøde. 

Alt så ud til en lykkelig fremtid for denne nystiftede familie, - men så indtraf 
katastrofen, i skikkelse af en ondartet tyfusepedemi. Knap et år efter Niels’ fødsel 
døde hans far den. 17. februar 1887. Også dennes to søskende var angrebet af 
sygdommen, søsteren døde, men, broderen kom sig. Og da nu Chresten var borte, 
blev det Jacob, der overtog ledelsen af gårdens drift.
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Chrestens forpagtningsaftale faldt naturligvis bort ved hans død og hans enke 
og deres to små børn blev overflødige på gården. Hun flyttede derfor hjem til sine 
forældre i Sjellerup med børnene og her døde også den ældste, den godt treårige 
Jacob den 19. juli 1888.

Man kan forstå, at det var under triste forhold Niels henlevede sine første 
barneår, fyldt med sygdom og sorg. Men tiden læger alle sår og der kom da også 
lysere tider. Niels’ mor var 23 år, da hun blev enke og kunne da ikke henleve resten 
af sit liv l sorg over den tabte lykke. Det ville sikkert også være bedst , om hun kunne 
finde en ny far til lille Niels.

Følgende vers er da også et bevis for, at hun har fundet sig selv og at der er 
lysere tider i vente.
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Side 3

Mel. Droslen slog i skov sin klare Triller

1. Vers
Velkommen vær! I kjære brave venner
til Mødet som i Luften herske her
Thi kjendes skal, vi ei hverandre glemme
man trolig Løftet holdt, som givet var
Bort med Bekymring og Sorger tunge
og stem dit Sind til Fryd og Munterhed
og aaben dit hjerte nu og før din Tunge
Kone frem med Alvor, kløgt og Vittighed

2. Vers
Velkommen vær! og her du ætte Qvinde
som trolig følger os paa Livets Vei
I modgang som i Medgang ingen finde
din hjælp og bistand, du os nægter ei.
Din kærlighed, jo den os styrke giver
at faa Ringen som i Aar vi fik
du vil ved Gud da seirende vi blive
maae end vi tømme tidt saa bedsk en drik.

3. Vers
Men lad os nu ved Mødet her i Aften
om mulig glemme hver Dags Kamp og Kiv
med Sang og Spøg og saa ved Druesaften
Vi samle Kraft op Aanden den faaer Liv
Ven lad kuns Tanken dristig indad svæve
opløft dit Blik med fridigt Fremtids haab
lad Aanden søge Føden som den kræver
lad Sindet lettet af det fri Haab

4. Vers
O tal blot nu, hvad Hjertet end mone gjemme
det her blant Venner frit ind tømmes maae
Enhver er enig i dit Vel at fremme
og det maae til, frit Venskab skal bestaae
Og derfor nu lad "Enigheden leve"
saa krones med heldet saadant Verk
da maae vi sikkert engang og opleve
hvad Ordet siger "Enighed gjør Stærk"

Mette Marie Rudolph
den 28. Frebruar 1892



Minde om bryllupet 26. juni 1884

Christen Rudolph

Mette Marie Møller

Med Hjertet fuldt af Kærlighed
Stod I idag i Kirken,

Og gav med Eders Ja Besked
Paa fælles Stræb og Virken.

Gid dette Ja, I sagde til
At dele Sorg og Glæde,

Maa vare ved i Graad og Smil,
Derom vi Gud vil bede!

Nymølle, den 26. Juni 1884.

(Blomster plukket på Niels Rudolphs Grav i Belgien d.24.7.1956, A.A.May)
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Jyske Tidende 2. 12. 1964

Alsiske ejendomme fortsat i 
mølpose
Næppe sandsynligt, at de snart genopføres på Frilandsmuseet 
Efter at man i »Jydske Tidende« har kunnet læse, at Frilandsmuseet ved Sorgenfri på finansloven har fået optaget en 

bevilling  til opførelse af to gamle gårde fra Tønder-egnen, er der flere, som har spurgt, om  man ikke snart kan 

forvente at høre om, at Als bliver repræsenteret på det internationalt bekendte Frilandsmuseum.

Det kan man næppe. Sønderborg-egnen og specielt Als er rig på gamle bygningsminder af høj kulturhistorisk værdi. Fra 

Frilandsmuseets side har man da også for mange år siden været  på udkig hernede og man erhvervede to gamle ejendomme, 

som man fandt værdige til bevarelse for eftertiden.

Den ene var en landarbejderbolig fra Dyndved, den anden den her på egnen så bekendte Rudolfsgård fra Stevning, men for 

den sidstes vedkommende drejede det sig kun om udlængerne. Begge ejendomme, der formentlig  er mere end halvandet 

hundrede år gamle, blev købt af Frilandsmuseet, nedbrudt og de enkelte bygningsdele nummererede

med en genopførelse på museets grund ved Sorgenfri for øje.

Imidlertid har man ikke haft  midler til en genopførelse af ejendommene,  men man har heller ikke specielt søgt om midler 

hertil. Dette begrundes bl.a. i,  at man har haft i tanke at sætte begge bygningsværker i  relation  til hinanden og i, at  man ikke 

ved overtagelsen af Rudolf gården fra Stevning kunne få stuehuset med.

Overinspektør Peter Michaelsen på Frilandsmuseet siger, at man ikke i en nær fremtid  har planer om at få de to ejendomme 

fra Als  ud af mølposen og genopført i  tilslutning til de mange andre kulturminder, man sidder inde med. Det vil antagelig 

først ske, når man et eller andet sted har fundet et passende stuehus til udlængerne fra gården i Stevning, så der kan komme 

en helhed ud deraf.

Fra Sundeved ejer Frilandsmuseet ingen bygningsværker.
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Mette M. Møller
står der udenpå et lille hefte i oktavformat med blåt omslag, som er i min søsters 
besiddelse, hvori vor mor har skrevet nogle salmer, dateret: 

Gøllinggård, den 24.8.1883
Mor var mejerske på Gøllinggård og året efter, den 26.6.1884 blev hun gift med 

Christen Rudolph, gårdforpagter i Stevning. Bryllupet blev holdt på Nymølle.
Ægteskabet varede kun kort, for allerede den 17.2.1887 døde han og hun fik 

nogle hilsener fra Anna M. Wrang, Hans Smedemand og Peter Lind og kone i Stolbro 
(afskrifter i det lille blå hefte) og selv skrev hun:

         

Farvel kjære Mand!
Far nu vel du arme ulykkes Mage,
tak for al din blide kjerlighed.
Ene står jeg med hvor barn tilbage.
Skur vemodsfuld til Graven ned
Sukker medens sorgens Taarer trille
Gud du ene kan min lengsel stille
Vi samles hisset.

Mor måtte forlade sit hjem på gården i Stevning og flyttede hjem til sine 
forældre. Der var to børn i ægteskabet, Jacob og Niels. Jacob døde samme år som 
faderen og faderens søster døde også, idet en ondartet tyfusepedemi grasserede på 
egnen. Niels flyttede med mor hjem til Sjellerup og fem år senere giftede mor sig 2. 
gang med vor far.

I samme lille blå hefte skrev vor far følgende :

Vor bryllupsdag d. 29. juli 1892

"Her I som Ægtefolk tilsammen vandre
Og dele fælleds Skjæbne med hverandre.
Til hver af Eder lyder Herrens Bud:
Med trofast Ømhed elsk Din Ægtemage
Det være da i Glædens som i Sorgens Dage.
Hold fast ved Herren, Eders Gud
Kjærlighedens Flamme slukkes aldrig ud."

Det ønskes af Eders oprigtige Venner:
Sjellerup, d.29. Juli 1892

Chresten Nymand, Cathrine Nymand
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"God Lykke jeg nu ønsker Jer
I mine Venner, Brudepar
At vandre frem i Enighed
At leve i Samdrægtighed.
I hvor I blive skal og er
Lad Kjærlighed da følge Jer
Og kaster Eders Skrøbelighed
Langt bort med Eders Venlighed,
Saa kan I vente Sjælefred
Og have Haab om Salighed."

Dette ønskes af mig og min Kone.
Guderup, d. 29. Juli 1892.          Lauritz Klyhn,

"Dydens stille Salighed
Gjenaem Livet Jer ledsager.
Venskab, Held og Munterhed
Krone hver af Eders Dage,"

Dette ønskes af
Egen 29.7.92

Claus og Kjesten Frederiksen.

"Elskede Brudepar!
Det glæde os ret hjertelig
At vi Jert Bryllup kan bevaane.
Derfor vi ønske inderlig
At I ei Lykken maatte laane,
Men at den Eder følge maa
Og give Eder blide Kaar. 
 Gud give Eder elskelige Brudepar maatte leve
tilsammen i mange Aar med hverandre i Sundhed, Velstand,
Held og Lykke og siden engang samles for Gud for at vinde
Himlens Fred og Seijrens og Salighedens Krone.
 Det ønskes af os
 H.Smedemand og A.K.Smedemand / M.Smedemand.

"Til Brudeparret Hans May og Mette Marie Rudolph d. 29. Juli 1892.
I Kirken for Guds Alter har
I to hinanden givet
Det saa betydningsfulde "Ja"
Som skal bestaa for hele Livet,
Sprang det kun ud fra Eders Sjæl,
Da vil det al jer Færden,
Bringe stadig Fryd og Held,
Indtil I forlader Verden."
 J.Thordsen og Kone.

 "Tandslet, d. 29. Juli 1892
Jordens Velstand, Fred og Lykke
Dette Brudepar besmykke,
Gud Din Naade den betjen
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Lad dem her velsignet være
Til de mæt af Dage ære
Lad dem da Dit Ansigt see.
 Dette ønskes hjerteligst af Eders Veninde
   Sophie C.Thomsen.

Bryllupsgæster:
Antal____ Navn________________________________________ Gave (Mark)__
 2 Jørgen Dreier og Kjærste, Elstrup  14,00
 1 Jørgen Berthelsen, Tandslet  6,00
 2 Peter Mathiesen og Kjærste, Tandslet  18,00
 2  Hans Bonde jr. og Kone, Skovby  12,00
 2  Jacob Nielsen og Kone, Mjanghøj  15,00
 1  Johan Kryger, Musiker, Lambjergskov  6,00
 1  Jørgen Jensen, Tandslet  6,00
 -  Chr. Nielsen og Kone, Mjang  4,00
 2  Chresten Moos og Kone, Elstrup  13,00
 2  Skræder Hymøller og Kone, Tandslet  12,00
 2  Peter Iv. Jensen og Kone, Skovby  14,00
 1  Jacob Bonefeldt, Lebøl  4,00
 2  Hans Nielsen sen. og Kone, Tandshede  12,00
 2  Mathias Jensen og Kone, Ketting  12,00
 1  Christian Aug. Christensen, Tandslet  6,00
 2  Jens Hansen og Kone, Mummark  15,00
 2  Peter Vehl og Kone, Tandselle  15,00
 2  Hans Chr. Klein og Kone, Guderup  12,00
 2  Claus Færgemand og Kone, Hørup  12,00
 2  Hans Bonefeldt og Kone, Lebøl  15,00
 1  Hans Jensen , Tandlet  6,00
 2  Peter Jespersen og Kone, Guderup  12,00
 2  Claus Blom og Kone, Sjellerup  12,00
 1  Jørgen Jepsens Enke, Lebøl  8,00
 1  Chr. Christensen, Tandlet  6,00
 2  Peter Petersen og Kone, Svenstrup  12,00
 2  Hans P. Clausen og Kone, Tandslet  12,00
 1  Anne Marie Møller, Tandslet  6,00
 1  Christine Thomsen, Tandsgaard  6,00
 2  Hans Chr. Christiansen og Kone, Tandslet  15,00
 1  Anna Chr. Christensen, Tandslet  6,00
 2  Christian Hansen og Kone, Tandslet  12,00
 2  Jørgen Kaad og Kone, Tandsgaard  14,00
 1  Christian Duus, Musiker, Hørup  6,00
 2  Christian Clausen og Kone, Tandslet  12,00
 -  Jørgen Smedemand og Kone, Stolbroløkke  10,00
 2  Niels Møller og Kone, Sjellerup  14,80
 -  Jens Jensen og Kone, Tandslet  6,00
 -  Chresten Nymand og Kone, Sjellerup  12,00
__2  Hans Bonde sen. og Kone, Skovby ___ 14,00
  60  overføres M.  424,80

Antal____ Navn________________________________________ Gave (Mark)__
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 60  overført   M.   424,80

 1  Jørgen Moos, Bistrup  10,00
 2  Jørgen Hansen og Kone, Mummark  12,00
 1  Richelsen, Meierist, Igen  9,00
 1  Berthelsen, Tandslet  10,00
 2  Andreas Esbensen og Kone, Tandslet  12,00
 2  Nicolai Iversen og Kone, Skovby  13,00
 1  Sophie Thomsen, Tandslet  6,00
 1  Nis Nielsen, Musiker, Mjang  6,00
 1  Andreas Clausen , Tandslet  6,00
 2  Laurits Klyhn og Kone, Guderup  15,00
 1  Maria Thomsen, Tandsgaard  6,00
 2  Claus Frederiksen og Kone, Igen  14,00
 2  Christian Smidt og Kone, Sebbeløv  12,00
 1  Anne Cathrine Vehl, Tandselle  6,00
 1  Cicilie Bonefeldt, Lebøl  4,00
 2  Hans Smedemand og Kone, Stolbroløkke  12,00
 2  Chresten Chrestensen og Kone, Sjellerup  13,00
 1  Christian Jørgensen, Guderup  6,00
 2  Christian Bladt og Kone, Tandsgaard  14,00
 2  Jørgen Nielsen og Kone, Mailed  15,00
 2  Jørg. Thordsen og Kone Hjortspringskobbel  12,00
 1  Marie Bonde, Skovby  6,00
 1  Vesti Esbensen, Tandslet  6,00
 2  Lærer Duus og Kone, Guderup  10,00
 2  Jens Jespersen og Kjæreste, Tandslet  12,00
 2  Jes Moos og Kjæreste, Guderup  12,00
 2  Jørgen Jacobsen og Kone, Tandslet  13,00
 2  Peter Rudolph og Kone, Broballe  15,00
 1  Andreas A, May, Tandslet  12,00
 1  Kathrine M. May,  12,00
 2  Jacob Clausen og Kone, Stevning  14,00
 1  Kjestine Margrete May, Tandslet  15,00
 1  Anna Rudolph, Stevning  7,00
 1       oo  6,00
_ 1  Jacob Rudolph, Stevning ____________ 7,00
112   784,80
   Udgift______ 718,75
   M. 66,05
   ================
 2  Jes Møller og Kone, Sjellerup 2 Rørstole
 2  Storke og Kone, Sjellerup 1 Sæt Dækketøj
 1  Sophie Krog, Guderup 4 Blomsterpotter
 2  Jørg. Jacobsen og Kone, Nørløkke 1 sølv Tallerken
 -  Christian Jacobsen og Kone,  - 1   -    -
 1  Marie Cathrine Jacobsen,        - 1 Sølvske
 2  Jørgen Jepsen og Kone, Lebøl 2 Sølvskeer
 2  Nicolai Høi og Kone, Ertebjerg 6 Theskeer
124
124
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 1  Cathrina Hansen, Tandslet 1 Sølvske
 1  Guldsmed Johansen, Sønderborg 2 Sølvskeer
 1  Kjøbmand Jensen,         - 1 Bord tæppe
 -  Petersen, Ketting 1 Sæt Theetøi
 -  Jørgen Bonefeldts Enke, Tandslet 6 Par Kopper
__1  Peter Vehl, Tandselle 1 Skrivetøi
128
__5  Kuske
131   Bryllupsgæster.

Afholdt i Ketting Kro hos Petersen den 29. Juli 1892.
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Niels Rudolph
var begyndt sin skolegang i Over-Tandslet skole og fortsatte nu i Lebølgårds 

skole hos lærer Klein, indtil sin konfirmation i 1900. Han konfirmeredes i Tandslet 
kirke og kom derefter i snedkerlære hos snedkermester Hans Harboe i Kettingskov. 

(Det spøgte i Hans Harboes værksted. Niels fortalte, at når sværtegryden til 
ligkister, der stod på løftet, klaprede med låget så døde der en og den skulle i brug. 
og så sagde Hans Harboe: “No ska vi te å law en kist i nat”).

Efter udstået læretid arbejdede han som 
svend bl.a. i Sønderborg og Hørup. Under sit 
arbejde i Sønderborg kom han. en gang ud for et 
alvorligt uheld. Heldigvis var arbejdsstedet ikke rot 
langt fra amtssygehuset. Et stemmejern smuttede 
og fór ind i hans håndled og overskår pulsåren, 
Niels pressede sin anden tommelfinger fast over 
såret og løb hen til sygehuset og nåede på den 
måde at komme undar lægebehandling inden han 
forblødte.

En tid arbejdede han som svend hos Hans 
Harboe i Hørup (en søn af hans læremester) og 
her lærte han sin tilkommende hustru Cæcilie 
Marie Nielsen, født den 15.7.1886, datter af 
boelsmand Niels Nielsen og hustru Marie født 
Tittje, at kender. Snedkerværkstedet er nabo til 
gården, hvor Sidde var hjemme og i en lille landsby 
kender iøvrlgt alle hinanden, og det var derfor ikke 
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så underligt, at de to unge fik kig på hinanden.
Men Niels søgte yderligere uddannelse, han besøgte Technikum i Ludvigs-

lusterstrasse i Neustadt i Meklemburg og efter eksamen fik han ansættelse som 
værkfører på en større virksomhed i Hamburg. Her aftjente han også sin værnepligt 
1909/11.

Niels og Sidde blev gift den 12. oktober 1911, bryllupet stod hos Willesen, Hotel 
Baltic, i Høruphav, hvorefter de bosatte sig i Hamburg, Humboldtstrasse.

Der gik et par lykkelige år. Men Niels var ikke tilfreds med sine økonomiske kår, 
han ville være selvstændig og den 1. april 1914 gik hans drømme i opfyldelse, da 
kan købte snedkerværkstedet i Gråsten.

Men så kom krigen og slog det hele i stykker, i følge sine prøjsiske 
militærpapirer skulle han møde den 3. mobiliseringsdag. Han rejste hjemmefra den 4. 
august 1914, var i Flensborg til lørdag den 8. august, da han sammen med sin 
troppedel fortsatte sydpå. Han var i Lüttich (Liége) den 14. august, men skulle videre 
den 15.

Den.18. august 1914 faldt han i slaget ved Tirlemont (Tienen), Plade 207.
Budskabet om hans død nåede os først et par måneder senere. Det var en 

frygtelig tid for hans hustru og hans mor. Andre indkaldte skrev hjem som tegn på, at 
de var i live, men der kom ingen brev fra Niels.

Efter kundgørelse l avisen, tillige stadfæstet gennem militær korrespondance, 
erfaredes følgende:

Snedkermester Niels Rudolph i Gråsten, født den 2.marts 1886, drog i krigen 
den 4. august 1914 som  reservist Rudolph, 7. komp. 86 regi. 9. armekorps og faldt 
allerede den 18. august 1914 i slaget ved landsbyen Oplinter ved Tirlemont i Belgien, 
dræbt af et skud i halsen, blev jordet 500 m syd for Oplinter, ved vejen Oplinter-
Neerlinter, 150 m til siden i enggrund. I slutningen af maj 1916 blev han, samt mange 
flere (ca. 200) flyttet til en ny anlagt højtliggende kirkegård mellem Oplinter og 
Tirlemont, ca. 300 m fra den lille kirkeby Hauthem St.Marguerite. På et skilt ved 
indgangen til kirkegården står (24.7.1956): Fr.Mathues, gardien du cimctiére, nr.1 
Ghée d'Oplinter (Oplinterse Steenveg nr. 1.)
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Der ligger ca. 200 belgiske faldne soldater på kirkegården og bagved disse, 
nogle trappetrin højere een række, ca. 80 gravsten over faldne tyske soldater, I 
rækken til højre for monumentet, næsten helt ved enden ligger Niels’ grav, 
gravstenen er næsten helt skjult af et blomstrende flor af lyserøde buketroser: 

   

Niels Rudolph
Füs. Regt.86
 = 18.8.14

Den 21,oktober 1914 afholdtes sørgegudstjeneste over Niels Rudolph i Gråsten 
kirke og søndag den 25. oktober 1914 tillige i Egen kirke over ialt 6 faldne:

· Frederik Petersen, Nymølle,
· Tømrerm. Knud Knudsen, Guderup,
· Postbud Breum, Guderup,
· Arbejdsmand Jacob Bruun, Guderup,
· Manufakturist H. Chr. Hansen, Sjellerup,
· Snedkermester Niels Rudolph, Gråsten.

Sidstnævnte sørgegudstjeneste indlededes med klokkeringning, og imens 
fyldtes kirken stærkt. I indledningen dvælede pastor Mathiesen ved den ualminde-
lige og sjældne gudstjeneste i Egen kirke, der ikke havde sit sidestykke i de sidste 
hundrede år, og måske aldrig før har der været afholdt sørgegudstjeneste for 6 på 
een gang l denne kirke. 

Navnene på de 6 blev nævnt og der taltes til de efterladte i al almindelighed, 
hvori det fremhævedes, at ihvorvel det undertiden sagdes, at det var en god sag de 
var gået i døden for - så slår det ikke til, men det er noget andet det kommer an på, 
nemlig at have hjemstedsret i himmelen, for så er døden kun en gennemgangs port.

(Salmerne nr. 421, -599, 455 og 579)

Den 18.november 1925 afsløredes ved en mindegudstjeneste i Gråsten 
slotskirke en mindesten over Gråsten Kommunes kære sønner, som fandt døden i 
verdenskrigen 1914/18. Den første derfra, der faldt var Niels.

Den 1. juli 19.. afsløredes Marselisborgs Mindepark og der kan man sammen 
med 6000 sønderjyder, der faldt i krigen 1914/18, også finde Niels’ navn.
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Svar paa Niels Rudolphs Svigermoders (Niels Nielsens Enke) i Hørup, Als, 
forespørgsel angaaende Niels Rudolph.

Andiniecont d. 2.10.14
Verehrte Frau!

Ihnen zur Mitteilung auf Ihrer Anfrage bei der 7. Komp nach Ihren 
Schwiegersohn Reservist Rudolph. 

Unser erster Gefecht hatten wir am 18. August, bei welchem der Res. Rudolph 
7/86 verwundet wurde und aus der Verlustliste ersichtbar war. Da der Regiment bei 
unaufhaltbaren Vormarsch bleib, so hatten wir keine Nachricht mehr von den 
Verwundeten. Am 1. Oktober erhielten wir die Nachricht von Oplenta, dass Ihr 
Schwiegersohn Res. Rudolph 7/86 verstorben ist. Gleichzeitig wurden uns seine 
Sachen übersandt, welche aus folgenden Gegen-ständen bestand: 1 Brustbeutel mit 
Barbestand von 25 Mark, welche wir Ihnen per Postanweisung übersenden werden, 
ausserdem ein Briefumschlag mit einer Photographie.

Da ausser Ihrem Schwiegersohn so mancher Kamerad von der Kompagnie hat 
dran glauben müssen, und wir selbst noch nicht wissen, was uns noch bevorsteht so 
trösten Sie sich mit uns denn es heisst das Vaterland zu schützen und bewahren vor 
feindliche Truppen.

Mit der grössten Anteilnahme zeichnet

Westphal, Viz. Feldwebel 7/86
Alte, Feldwebel 7/86

--- o ---

Svar paa Præstens Brev:
Pimprez, den 25.10-14

Sehr geehrter Herr Pastor!

Ihren werten Brief von 12-10-14 gestern erhalten. Ich beeile mich, diesen sofort 
zu beantworten, da ich nur denken kann, in welcher Unruhe die arme Witwe der Res. 
Rudolph lebt. 

Ich kann nur wiederholen, dass der Res. Rudolph auf dem Schlachtfeld am 
18-8-14 (Gefecht bei Oplinter) gefallen ist. Er ist durch ein feindliches 
Gewehrgeschoss schwer verwundet. Über die Art der Verwundung kann ich Ihnen, 
werter Herr Pastor, keine Auskunft geben.

 
Die Grabstätte der g. Rudolph ist:

500 meter südlich Oplinter, am Wege Oplinter-Neerlinter, 150 mt seitwärts 
der Weges im Wiesengrunde.

Über den Verbleib der Trauringes und der Uhr kann ich keine Auskunft geben. 
Die Kompagnie erhielt das Soldbuch mit der Photographie (Rudolph u. Frau) und die 
25 Mk durch der Batail-lon. Ich habe dem Bataillon für 25 Mk quittiert. Das Soldbuch 
hat die Kompagnie zu den Papieren des Gefallenen gelegt. Der Dorf Oplinter liegt in 
der Nähe von Tirlemont in Belgien.

Gott tröste die arme Frau über den schweren Verlust der Geliebten. Ein Krieg 
ist aber einmal hart. Es lässt sich aber daran nicht ändern, heisst doch der teure, 
deutsche Vaterland zu verteidigen. “Siegen oder Sterben”, das ist das Losungswort 
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unserer Soldaten.
Verbleibe ganz ergebenst

Franz Alte, Feldwebel 7/86

--- o ---

Brüssel d. 27-5-16
Ærede Fru Nielsen!

Vil meddele Eder at jeg igaar var til Oplinter for at finde Eders Svigersøns Grav. 
Ligene paa Oplinter Neerlinter og Omegn der bliver opgravede og hvor enkelt lagt i 
en egen Kiste og jordede paa en ny Kirkegaard, som de vare i Arbejde med at 
anlægge, den ligger paa et höit Sted mellem Oplinter og Tirlemont (Tienen). Der vil 
vel blive over 200 jordede der, som vare faldne der i Omegnen. Ligene fra det Sted 
hvor I mente Eders Svigersøn laa begravet vare blevne opgravede for et Par Dage 
siden og henstaar i Kister paa den ny Kirkegaard, som hedder: Hanten St. 
Marguerite. Der var et Lig i hvis Skjorte stod Bogstaverne N.R. 1 Forlovelsesring 
uden Navn, 1 Kniv og Penge 9,95 Mark. Det mener jeg bestemt maa være Eders 
Svigersøn. Jeg talte med en Feldweber-Leutnant, som har Kommandoen der, om 
det, og han sagde at I skulde henvende Eder til denne Adresse:

Zewil Kommissär das Kreises Löiren in Löiren, Belgien.

I sender Skrivelsen eller Afskriften som Feldwebelen har sendt Eder, og giver 
Oplysning om hvilket Komp. og Regt. han tjente ved, derhen, og tilföier at jeg har 
meddelt Eder at han ligger jordet nu paa Kirkegaarden Hanton St. Marguerite Sarg 
(Kiste) 13, og beder om at sende Eder hans Efterladenskaber. Maaske I kjender 
Ringen og Kniven. Et Photografie af Graven bliver ikke at faa taget, för om et Par 
Maaneder, maaske vil det blive Eder sendt naar I beder derom, ellers naar jeg bliver 
her saalænge kan jeg faa det besörget.

Hjertelig Deltagelse
og venlig Hilsen

Hans Laue
Mindebjerg, Als
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