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Anden gang gennem Polen S\u00f8nderjyske \u00d8jenvidner Hent PDF "Vi var altid mest glade, naar vi gik
til Afløsning i Skyttegraven, der havde vi vore Huler, hvori vi havde lidt Sengetøj, og her kunde vi ligge i
Fred og Ro, og de 12 Timer, vi var i den dejlige, tørre Skyttegrav, forløb altid rask. Det var blevet Frostvejr
nu. I de 24 Timer, vi var bagved i Beredskab og Reserve, var Sagen mere kritisk. Fra Byen til Skyttegraven
havde vi en Løbegrav, saa vi færdedes hele Tiden under Jordoverfladen, og da der altid blev afløst i Mørke,
var der ingen Fare derved. "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 1947. Samtlige
beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918". Bogen er

skrevet med samtidens retskrivning.

 

"Vi var altid mest glade, naar vi gik til Afløsning i Skyttegraven, der
havde vi vore Huler, hvori vi havde lidt Sengetøj, og her kunde vi
ligge i Fred og Ro, og de 12 Timer, vi var i den dejlige, tørre

Skyttegrav, forløb altid rask. Det var blevet Frostvejr nu. I de 24
Timer, vi var bagved i Beredskab og Reserve, var Sagen mere
kritisk. Fra Byen til Skyttegraven havde vi en Løbegrav, saa vi

færdedes hele Tiden under Jordoverfladen, og da der altid blev afløst
i Mørke, var der ingen Fare derved. "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 1947. Samtlige beretninger fra
årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner

1914-1918". Bogen er skrevet med samtidens retskrivning.
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