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Erindringer fra Vestfronten og Verdun Sønderjyske Øjenvidner Hent PDF "En nat var Jørgen Jakobsen,
Asserballe, med på en patruljegang, da det gik løs. Da de derfor søgte tilbage, kastede tyskerne håndgranater,
idet de troede, at det var franskmændene, hvorved Jørgen blev såret i begge hænder. Næste dag gik det ud
over Peter Jensen fra Løjt, der blev ramt i overarmen af en geværkugle – det var et glat kødsår, jeg forbandt

ham og fik ham sendt godt tilbage, men nu var vi kun fire danskere i stillingen."

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 1970.

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

 

"En nat var Jørgen Jakobsen, Asserballe, med på en patruljegang, da
det gik løs. Da de derfor søgte tilbage, kastede tyskerne

håndgranater, idet de troede, at det var franskmændene, hvorved
Jørgen blev såret i begge hænder. Næste dag gik det ud over Peter

Jensen fra Løjt, der blev ramt i overarmen af en geværkugle – det var
et glat kødsår, jeg forbandt ham og fik ham sendt godt tilbage, men

nu var vi kun fire danskere i stillingen."

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 1970.

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