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Veteranerne fortæller: Menige veteraners erindringer fra 1864 A.J. Gejlager Hent PDF "Dengang var der ikke
tale om krig; men da Frederik 7. døde, begyndte der at gå onde rygter, og en skønne dag måtte vi af sted til
Danevirke. Med en mindre afdeling kom jeg yderst på højre fløj i nærheden af Husum, hvor vi havde kvarter.

Den 5. februar stod jeg på vagt. Det var bleven aften, og vi ventede på afløsning. Men den kom ikke. Det var
langt over tiden, og vi var noget urolige. Endelig kom der nogle artillerister, som væltede en del materiel i

vandet og bød os gå til vort kvarter. Dette var allerede rømmet af kammeraterne." – Mathias Ovesen,
Stensballe

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

A.J. Gejlager har indsamlet beretninger fra menige soldater, der kæmpede for Danmark i 1864. Det er almene
soldater, der fortæller for lægmand, og A.J. Gejlager har intetsteds forsøgt at polere eller pynte på

fortællingerne. Bogen giver et helt særligt indblik i de menige soldaters oplevelser af et vigtigt og blodigt
kapitel af danmarkshistorien.

Anton Jacobsen Gejlager (1878-1955) blev født i Seest ved Kolding og flyttede sidenhen til landsbyen
Stensballe ved Horsens, hvor han ernærede sig som skolelærer. Det var landsbymiljøet og de smukke bakker
ved Horsens fjord, der inspirerede A.J. Gejlager til at blive forfatter, og mange af hans historiske romaner

handler om landbrugsreformer, industriens fremkomst og andelsbevægelsens opståen.
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Anton Jacobsen Gejlager (1878-1955) blev født i Seest ved Kolding



og flyttede sidenhen til landsbyen Stensballe ved Horsens, hvor han
ernærede sig som skolelærer. Det var landsbymiljøet og de smukke
bakker ved Horsens fjord, der inspirerede A.J. Gejlager til at blive

forfatter, og mange af hans historiske romaner handler om
landbrugsreformer, industriens fremkomst og andelsbevægelsens
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