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Skyttegravsliv i Polen - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Skal man se nærmere paa saadan
en Flok Kammerater, naar der er „Fred og ingen Fare", saa viser det sig, at Beskæftigelsen er mangeartet. En
Del slaar Tiden ihjel med at spille Kort, alt mens man damper paa den lille Snadde. En publicerer, hvorledes
han bedrev Pigesjov i Civil. En og anden skriver hjem til Far og Mor, et Brædt tjener som Underlag. Skrives

der til Pigen derhjemme — nogle har en, andre ingen — saa kan det foregaa til Akkompagnement fra
vagthavende Kammerater, der udenfor Aabningen tar Valsetrin med sin „Knarre", alt mens han nynner til
Valsens Takt." 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 alle 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".

 

"Skal man se nærmere paa saadan en Flok Kammerater, naar der er
„Fred og ingen Fare", saa viser det sig, at Beskæftigelsen er

mangeartet. En Del slaar Tiden ihjel med at spille Kort, alt mens man
damper paa den lille Snadde. En publicerer, hvorledes han bedrev
Pigesjov i Civil. En og anden skriver hjem til Far og Mor, et Brædt
tjener som Underlag. Skrives der til Pigen derhjemme — nogle har
en, andre ingen — saa kan det foregaa til Akkompagnement fra

vagthavende Kammerater, der udenfor Aabningen tar Valsetrin med
sin „Knarre", alt mens han nynner til Valsens Takt." 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 alle 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".
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