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Soldateroplevelser før og under verdenskrigen 1914-18 Sønderjyske Øjenvidner Hent PDF "Jeg kom til 6.
Grenader-Regiment. Vor Feldwebel var en skrap Herre, i hvert Fald paa Kasernen, for hjemme var det nok
Fruen, der bar Bukserne. Kompagniets Hauptmann (Kaptajn) var en reel Mand, men streng i Tjenesten. Til
mig sagde han jævnlig: "Hov, du Slesvig-Holstener, du er en ganske brav Fyr, men du maa bruge dine Øjne
lidt bedre, og du maa hellere straks gaa op paa Munderingsdepotet og faa et Par andre Støvler udleveret."

Mine Støvler var virkelig frygteligt medtaget."

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 1953.

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

 

"Jeg kom til 6. Grenader-Regiment. Vor Feldwebel var en skrap
Herre, i hvert Fald paa Kasernen, for hjemme var det nok Fruen, der
bar Bukserne. Kompagniets Hauptmann (Kaptajn) var en reel Mand,
men streng i Tjenesten. Til mig sagde han jævnlig: "Hov, du Slesvig-
Holstener, du er en ganske brav Fyr, men du maa bruge dine Øjne
lidt bedre, og du maa hellere straks gaa op paa Munderingsdepotet
og faa et Par andre Støvler udleveret." Mine Støvler var virkelig

frygteligt medtaget."

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 1953.

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



samtidens retskrivning.
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