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Små glimt fra min aktive militærtjeneste Sønderjyske Øjenvidner Hent PDF "Allerede det første Aar efter Jul
kom man paa Vagt. Denne Bestilling gav langtrukne Timer, især om Natten, hvor man fik Tid og Ro til at
lade Tankerne flyve mod Hjemmet i Nord og Vest. Fik man Karlsvognen i Sigte, kunde Tanker og Længsel

sendes i den rigtige Retning. De faa Skridt, man maatte fjerne sig til hver Side af Skilderhuset, lettede ikke ret
meget paa Vagtens Ensformighed. Især kunde Nattens stille Timer være svære at faa Has paa. - Engang, da en

stor Rotte krydsede Gaden, blev man helt oplivet ved at se noget levende."

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 1961. Bogen er

skrevet med samtidens retskrivning.

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

 

"Allerede det første Aar efter Jul kom man paa Vagt. Denne
Bestilling gav langtrukne Timer, især om Natten, hvor man fik Tid
og Ro til at lade Tankerne flyve mod Hjemmet i Nord og Vest. Fik
man Karlsvognen i Sigte, kunde Tanker og Længsel sendes i den

rigtige Retning. De faa Skridt, man maatte fjerne sig til hver Side af
Skilderhuset, lettede ikke ret meget paa Vagtens Ensformighed. Især
kunde Nattens stille Timer være svære at faa Has paa. - Engang, da
en stor Rotte krydsede Gaden, blev man helt oplivet ved at se noget

levende."

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 1961. Bogen er skrevet med
samtidens retskrivning.

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