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Sønderjyske Øjenvidner

En dag, jeg aldrig glemmer Sønderjyske Øjenvidner Hent PDF "Vi laa i forreste Skyttegrav i Champagnen,
havde faaet Ordre til i Løbet af Dagen at gøre os kampklare for om Natten at foretage et overraskende Angreb

paa de franske Stillinger, da en Ordonnans fra Stabskvarteret ved Mørkets Frembrud raabte ned til mig i
Jordhulen: `Henrik, gør dig straks klar, du er afkommanderet til Etapen!´ Det kan nok være, jeg fik travlt. I
første Øjeblik var jeg næsten lamslaaet, Hjertet steg op i Halsen paa mig, jeg kunne ikke sige et eneste Ord. -
Mine Kammerater i Hullet raabte i Munden paa hinanden: `Til Lykke med den fine Tjans!´ og de rakte mig

deres Hænder. Bevægelsen overvældede mig, og Taarerne fik frit Løb (Glædens og Sorgens Taarer)."

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 1958.

Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918". Bogen
er skrevet med samtidens retskrivning.
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overraskende Angreb paa de franske Stillinger, da en Ordonnans fra
Stabskvarteret ved Mørkets Frembrud raabte ned til mig i Jordhulen:
`Henrik, gør dig straks klar, du er afkommanderet til Etapen!´ Det

kan nok være, jeg fik travlt. I første Øjeblik var jeg næsten lamslaaet,
Hjertet steg op i Halsen paa mig, jeg kunne ikke sige et eneste Ord. -
Mine Kammerater i Hullet raabte i Munden paa hinanden: `Til Lykke
med den fine Tjans!´ og de rakte mig deres Hænder. Bevægelsen
overvældede mig, og Taarerne fik frit Løb (Glædens og Sorgens

Taarer)."

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 1958.

Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under



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

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En dag, jeg aldrig glemmer&s=dkbooks

