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Tre gange jul som soldat - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Juleaften 1917 blev for mig den
tungeste, jeg har oplevet. Vi laa i Nærheden af den belgiske Grænse, ved Fæstningen Lille. Jeg fik Brev

hjemmefra. Min Kone var syg, og jeg skulde komme hjem. Det kunde dog ikke lade sig gøre, medmindre jeg
fik en Erklæring fra Lægen derhjemme. Jeg skrev saa hjem; men i Juledagene flyttede vi fra Lille til Arras.
Man sendte to Telegrammer hjemmefra. Dem fik jeg ikke. Det tredje Telegram fik jeg omkring 1. Januar

1918, og saa fik jeg Lov at rejse med det samme, endda med et Tog, som ellers kun Officerer maatte benytte."

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 1950.

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

 

"Juleaften 1917 blev for mig den tungeste, jeg har oplevet. Vi laa i
Nærheden af den belgiske Grænse, ved Fæstningen Lille. Jeg fik

Brev hjemmefra. Min Kone var syg, og jeg skulde komme hjem. Det
kunde dog ikke lade sig gøre, medmindre jeg fik en Erklæring fra
Lægen derhjemme. Jeg skrev saa hjem; men i Juledagene flyttede vi
fra Lille til Arras. Man sendte to Telegrammer hjemmefra. Dem fik
jeg ikke. Det tredje Telegram fik jeg omkring 1. Januar 1918, og saa
fik jeg Lov at rejse med det samme, endda med et Tog, som ellers

kun Officerer maatte benytte."

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 1950.

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