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I krigen 1914-18 S\u00f8nderjyske \u00d8jenvidner Hent PDF "Og så kom vi den 5. januar 1915 i

skyttegraven foran Moulin sous Touvent overfor Quennevières-farmen, en fremskudt stilling, som idelig lå
under ild fra artilleri, minekastere og geværer. Min gode ven, Carl Nissen, fra Latinskolen i Flensborg,

degnesøn fra Arrild, faldt her den 9. januar i hulvejen op til stillingen. Vi sænkede hans lig med det blodige
hoved i en teltdug i graven på den provisoriske soldaterkirkegård over for den store kalkstenshule, som vi
benyttede til reservekvarter." 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".

 

"Og så kom vi den 5. januar 1915 i skyttegraven foran Moulin sous
Touvent overfor Quennevières-farmen, en fremskudt stilling, som
idelig lå under ild fra artilleri, minekastere og geværer. Min gode
ven, Carl Nissen, fra Latinskolen i Flensborg, degnesøn fra Arrild,
faldt her den 9. januar i hulvejen op til stillingen. Vi sænkede hans
lig med det blodige hoved i en teltdug i graven på den provisoriske
soldaterkirkegård over for den store kalkstenshule, som vi benyttede

til reservekvarter." 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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