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Gasalarm! - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Kort efter blev der slaaet Gasalarm.
Løjtnanten, der ikke sov saa fast — han havde jo heller ikke staaet Vagt i to af Nattens Timer, var omgaaende
vaagen, sprang ud af Lemmen og snappede Gasmasken — desværre min, og da jeg skulde have den anden
Maske paa, var den altfor stor. Jeg maatte staa og presse den ind imod mit Ansigt. Vi var dog begge to klare
over Forbytningen, og da han vilde have sin, gav han Ordre til, at jeg skulde tage Masken af og række den
hen til ham, saa han i en Fart og uden at trække Vejret, kunde faa sin Maske. Det gjorde efter hans Mening

ikke saa meget, om jeg skulde indaande den gasfyldte Luft."

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 1953.

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

 

"Kort efter blev der slaaet Gasalarm. Løjtnanten, der ikke sov saa
fast — han havde jo heller ikke staaet Vagt i to af Nattens Timer, var
omgaaende vaagen, sprang ud af Lemmen og snappede Gasmasken
— desværre min, og da jeg skulde have den anden Maske paa, var
den altfor stor. Jeg maatte staa og presse den ind imod mit Ansigt. Vi
var dog begge to klare over Forbytningen, og da han vilde have sin,
gav han Ordre til, at jeg skulde tage Masken af og række den hen til

ham, saa han i en Fart og uden at trække Vejret, kunde faa sin
Maske. Det gjorde efter hans Mening ikke saa meget, om jeg skulde

indaande den gasfyldte Luft."

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 1953.

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