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Spionen fra Arras - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Jeg glemmer aldrig denne Mand. Han
var stor og kraftig, men bleg som en Dødning. Kunde han nu ikke klare for sig i Tide, var han i Morgen ikke
mere blandt de levendes Tal. Hans høje, brede Pande vidnede om Kløgt og Energi, og var der et Halmstraa at
klamre sig til, skulde han nok vide at gribe det. De brune Øjne i det markerede Ansigt spejdede til alle Sider,
men Flugt var umulig. Uden for Porten ventede vi en halv Times Tid efter at høre den Geværsalve, der skulde
udslette hans Liv." 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 1957. Samtlige
beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".

 

"Jeg glemmer aldrig denne Mand. Han var stor og kraftig, men bleg
som en Dødning. Kunde han nu ikke klare for sig i Tide, var han i
Morgen ikke mere blandt de levendes Tal. Hans høje, brede Pande
vidnede om Kløgt og Energi, og var der et Halmstraa at klamre sig
til, skulde han nok vide at gribe det. De brune Øjne i det markerede
Ansigt spejdede til alle Sider, men Flugt var umulig. Uden for Porten

ventede vi en halv Times Tid efter at høre den Geværsalve, der
skulde udslette hans Liv." 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 1957. Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet

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