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Oplevelser fra Østprøjsen Sønderjyske Øjenvidner Hent PDF "Nu fik vi Kvarter i denne By for Natten, men vi
havde knap faaet os lagt til Rette i Halmen, før Skuddene knaldede imod Husene. Alle blev i en Fart

alarmeret ud, og herunder sluttede vor faldne Hauptmanns Tjener og jeg os til med Gevær i Haand; men vi
blev raabt tilbage for at spænde for Vognene. Vi slukkede vort Stearinlys, da Kuglerne hamrede imod Huset,
og fik i en Fart Hestene forspændt. Vilde Raab og Brøl fyldte denne skønne Sommeraften med Rædsel."

Sådan skriver en af de op mod 30.000 sønderjyder, der deltog i 1. verdenskrig på tysk side. Sønderjylland
havde været tysk siden nederlaget i 1864, og det betød, at de unge danske mænd i regionen blev indrulleret i

kejserens hær. 6.000 af dem mistede livet for en sag, der ikke var deres.

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18 (DSK) samlede i perioden 1941-1972
vidnesbyrd fra disse unge mænd. Det blev til mere end 600 både dramatiske og hjerteskærende historier fra

fronten. Denne udgivelse rummer en af de beretninger, der blev trykt i DSK‘s årbog fra 1945.

Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918". Bogen
er skrevet med samtidens retskrivning.

 

"Nu fik vi Kvarter i denne By for Natten, men vi havde knap faaet os
lagt til Rette i Halmen, før Skuddene knaldede imod Husene. Alle

blev i en Fart alarmeret ud, og herunder sluttede vor faldne
Hauptmanns Tjener og jeg os til med Gevær i Haand; men vi blev
raabt tilbage for at spænde for Vognene. Vi slukkede vort Stearinlys,

da Kuglerne hamrede imod Huset, og fik i en Fart Hestene
forspændt. Vilde Raab og Brøl fyldte denne skønne Sommeraften

med Rædsel."

Sådan skriver en af de op mod 30.000 sønderjyder, der deltog i 1.
verdenskrig på tysk side. Sønderjylland havde været tysk siden

nederlaget i 1864, og det betød, at de unge danske mænd i regionen
blev indrulleret i kejserens hær. 6.000 af dem mistede livet for en

sag, der ikke var deres.

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18
(DSK) samlede i perioden 1941-1972 vidnesbyrd fra disse unge

mænd. Det blev til mere end 600 både dramatiske og hjerteskærende
historier fra fronten. Denne udgivelse rummer en af de beretninger,

der blev trykt i DSK‘s årbog fra 1945.

Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under
serienavnet "Øjenvidner 1914-1918". Bogen er skrevet med

samtidens retskrivning.
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