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En rejse til vestfronten 1914-18 S\u00f8nderjyske \u00d8jenvidner Hent PDF "`Se´, sagde han, `dernede ved
de stynede popler blev jeg såret. Vi lå i pløre fra morgen til aften, før jeg fik hjælp. Min venstre arm var
blevet ramt så forfærdeligt, at jeg ville forbløde, dersom det ikke var lykkedes mig at forbinde den
nogenlunde´. Da vi en tid havde dvælet ved dette minderige sted, cyklede vi til Langemark. Her har

canadierne rejst et smukt mindesmærke over deres faldne, og al beplantning er fremskaffet fra hjemlandet, og
en tavle viser vej ud til de forskellige slagmarker i området." 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 af de beretninger, der blev trykt i DSK‘s
årbog fra 1964. Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner

1914-1918".

 

"`Se´, sagde han, `dernede ved de stynede popler blev jeg såret. Vi lå
i pløre fra morgen til aften, før jeg fik hjælp. Min venstre arm var

blevet ramt så forfærdeligt, at jeg ville forbløde, dersom det ikke var
lykkedes mig at forbinde den nogenlunde´. Da vi en tid havde dvælet

ved dette minderige sted, cyklede vi til Langemark. Her har
canadierne rejst et smukt mindesmærke over deres faldne, og al

beplantning er fremskaffet fra hjemlandet, og en tavle viser vej ud til
de forskellige slagmarker i området." 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 af de beretninger,
der blev trykt i DSK‘s årbog fra 1964. Samtlige beretninger fra
årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner

1914-1918".
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