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Muntre og alvorlige minder fra min soldatertid Sønderjyske Øjenvidner Hent PDF "Næppe var jeg kommet
tilbage til Kompagniet, før jeg blev udtaget til et Kursus i Brugen af Haandgranater. Kursuset skulde afholdes
i Bromberg. Jeg havde dog længe haft ondt i Halsen og meldte mig derfor syg. Sanitetsunderofficeren maalte
dog min Temperatur paa en ret sjusket Maade, og den var ikke til Fordel for mig. Men heldigvis tog Lægen
ogsaa min Temperatur, og saa gik den. "Lazaret!" sagde han. Jeg kunde have faldet ham om Halsen, for jeg

havde selv kun regnet med at blive skaanet et Par Dage."

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 1948.

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

 

"Næppe var jeg kommet tilbage til Kompagniet, før jeg blev udtaget
til et Kursus i Brugen af Haandgranater. Kursuset skulde afholdes i
Bromberg. Jeg havde dog længe haft ondt i Halsen og meldte mig

derfor syg. Sanitetsunderofficeren maalte dog min Temperatur paa en
ret sjusket Maade, og den var ikke til Fordel for mig. Men heldigvis
tog Lægen ogsaa min Temperatur, og saa gik den. "Lazaret!" sagde
han. Jeg kunde have faldet ham om Halsen, for jeg havde selv kun

regnet med at blive skaanet et Par Dage."

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 1948.

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

samtidens retskrivning.
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