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Fra syd til nord - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Vort Ophold i disse Barakker fik dog i
Slutningen af Februar en brat Ende, idet Taget paa vor Barak i en stormfuld Nat delvis fløj bort, hvorefter
Regnen silede ned til os og forvandlede Gulvet til en lille Sø, der gjorde det nødvendigt at rive en Del

Gulvbrædder ud, for at Vandet kunde fejes bort. Vi landede altsaa igen nede i Hovedlejren; men paa Grund af
Pladsmangelen blev vi dog samme Dag flyttet ud til en lille Landsby Arpajon, vel en fem Kilometer uden for

Byen, og med denne Flytning begyndte faktisk — dog uden vort Vidende — Rejsen fra Syd til Nord."

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 1947.

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

 

"Vort Ophold i disse Barakker fik dog i Slutningen af Februar en brat
Ende, idet Taget paa vor Barak i en stormfuld Nat delvis fløj bort,
hvorefter Regnen silede ned til os og forvandlede Gulvet til en lille
Sø, der gjorde det nødvendigt at rive en Del Gulvbrædder ud, for at
Vandet kunde fejes bort. Vi landede altsaa igen nede i Hovedlejren;
men paa Grund af Pladsmangelen blev vi dog samme Dag flyttet ud
til en lille Landsby Arpajon, vel en fem Kilometer uden for Byen, og
med denne Flytning begyndte faktisk — dog uden vort Vidende —

Rejsen fra Syd til Nord."

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 1947.

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