
Levende begravet - og andre beretninger
Hent bøger PDF

Diverse forfattere

Levende begravet - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Sammen med en Feldwebel ligger jeg
og mine 8 Mand nede i den dybe Dækning og venter paa, at Uroen skal stilne af, saa vor Afløsning kan naa
frem, og vi helskindet tilbage. Da pludseligt, — et Ildhav og et glohedt Pust! Jorden ryster og hæver sig, — et
forfærdeligt Brag! Vi gisper efter Luft, —bidende Stank, Stønnen, Raab om Hjælp. En Granat af meget svær
Kaliber, en saakaldt „Stollenbrecher", har ramt vor sikre Dækning og har trykket den ned over os og vore otte

Kammerater. Vi to ligger uskadte i vort lille Hul, men vi er fuldstændigt afskaaret og begravet."

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 1951.

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

 

"Sammen med en Feldwebel ligger jeg og mine 8 Mand nede i den
dybe Dækning og venter paa, at Uroen skal stilne af, saa vor

Afløsning kan naa frem, og vi helskindet tilbage. Da pludseligt, — et
Ildhav og et glohedt Pust! Jorden ryster og hæver sig, — et

forfærdeligt Brag! Vi gisper efter Luft, —bidende Stank, Stønnen,
Raab om Hjælp. En Granat af meget svær Kaliber, en saakaldt

„Stollenbrecher", har ramt vor sikre Dækning og har trykket den ned
over os og vore otte Kammerater. Vi to ligger uskadte i vort lille Hul,

men vi er fuldstændigt afskaaret og begravet."

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 1951.

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