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Oplevelser i Makedonien 1916-17 S\u00f8nderjyske \u00d8jenvidner Hent PDF "Sidste Gang, jeg var

hjemme, blev jeg tre Dage, før jeg skulde rejse, kaldt tilbage. "Sofort zurückkommen!" hed det i
Telegrammet. Jeg var ikke glad ved Situationen, da det jo kun kunde betyde, at vi skulde af Sted til Fronten.
De første to Gange kneb det med at faa sagt Farvel til Forældre og Søstre; men denne Gang var det meget

svært. Vi vidste jo ikke, om det var sidste Gang, vi saa hinanden, og jeg kan saa levende sætte mig ind i, hvad
det har rummet af Sorg og Lidelse for dem, der ogsaa skulde sige Farvel til Kone og Børn. Det forstaar kun
de, der selv har prøvet det." 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 1951. Samtlige
beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918". Bogen er

skrevet med samtidens retskrivning.

 

"Sidste Gang, jeg var hjemme, blev jeg tre Dage, før jeg skulde rejse,
kaldt tilbage. "Sofort zurückkommen!" hed det i Telegrammet. Jeg
var ikke glad ved Situationen, da det jo kun kunde betyde, at vi
skulde af Sted til Fronten. De første to Gange kneb det med at faa
sagt Farvel til Forældre og Søstre; men denne Gang var det meget
svært. Vi vidste jo ikke, om det var sidste Gang, vi saa hinanden, og
jeg kan saa levende sætte mig ind i, hvad det har rummet af Sorg og
Lidelse for dem, der ogsaa skulde sige Farvel til Kone og Børn. Det
forstaar kun de, der selv har prøvet det." 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 1951. Samtlige beretninger fra
årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner

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