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Fire uger blev til fire år - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Vi to fik vor uddannelse i den
tyske hovedstad og måtte derfor ikke så sjældent stå vagt for selveste kejseren. Vi oplevede krigens udbrud i
Berlin og rykkede i felten den 8. august 1914. Selveste majestæten, Wilhelm den II., tog afsked med os. Han
havde taget opstilling ved Brandenburger Tor. Regiment efter regiment marcherede forbi ham, og han gentog
med passende mellemrum — „Jungs, in vier Wochen sehen wir uns wieder." 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 1952. Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet

"Øjenvidner 1914-1918".

 

"Vi to fik vor uddannelse i den tyske hovedstad og måtte derfor ikke
så sjældent stå vagt for selveste kejseren. Vi oplevede krigens udbrud
i Berlin og rykkede i felten den 8. august 1914. Selveste majestæten,
Wilhelm den II., tog afsked med os. Han havde taget opstilling ved
Brandenburger Tor. Regiment efter regiment marcherede forbi ham,
og han gentog med passende mellemrum — „Jungs, in vier Wochen

sehen wir uns wieder." 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 1952. Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet

som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".
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