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Fra Skyttegraven til Amerika som farmer S\u00f8nderjyske \u00d8jenvidner Hent PDF "Paa Orlovens tredie
Dag pakkede Anton i al Hemmelighed nogle civile Klæder i en Kuffert, hvorefter han med Toget tog til

Haderslev. Hans gamle Moder vidste ikke andet, end at han agtede at besøge nogle gamle Venner. En af disse
hjalp ham over Grænsen. Hans Far havde nemlig en Gaard i Nærheden af Grænsen. Herfra kunde de

kontrollere Vagtposterne, og en meget mørk Nat sneg Anton sig igennem Vagtposternes Kæde. Han maatte
rigtignok igennem et Mosehul, hvor Vandet gik ham til midt paa Livet. Uniformen havde han ladet ligge paa
denne Side Grænsen." 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 ad 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". Bogen er

skrevet med samtidens retskrivning.

 

"Paa Orlovens tredie Dag pakkede Anton i al Hemmelighed nogle
civile Klæder i en Kuffert, hvorefter han med Toget tog til

Haderslev. Hans gamle Moder vidste ikke andet, end at han agtede at
besøge nogle gamle Venner. En af disse hjalp ham over Grænsen.
Hans Far havde nemlig en Gaard i Nærheden af Grænsen. Herfra
kunde de kontrollere Vagtposterne, og en meget mørk Nat sneg
Anton sig igennem Vagtposternes Kæde. Han maatte rigtignok
igennem et Mosehul, hvor Vandet gik ham til midt paa Livet.

Uniformen havde han ladet ligge paa denne Side Grænsen." 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 ad 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". Bogen er skrevet med

samtidens retskrivning.
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