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Artilleriets ødelæggende Værk: Flere bag hinanden liggende, godt udbyggede Skyttegrave, var formelig
jævnet. Og her gik tyske Kammerater og ransagede faldne Russeres Lig, trak Støvlerne af dem og tog, hvad
der ellers var af godt Kram. I Byens Udkant mødte én et endnu frygteligere Syn, mange Grave, til Dels fyldt
med sønderslidte Mennesker, frembød et skrækkeligt Rædselsbillede. Vort Artilleris Arbejde var her det
brutaleste, vi hidindtil havde set." 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 1946. Samtlige

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

 

"Foran Byen fik vi set Artilleriets ødelæggende Værk: Flere bag
hinanden liggende, godt udbyggede Skyttegrave, var formelig

jævnet. Og her gik tyske Kammerater og ransagede faldne Russeres
Lig, trak Støvlerne af dem og tog, hvad der ellers var af godt Kram. I
Byens Udkant mødte én et endnu frygteligere Syn, mange Grave, til
Dels fyldt med sønderslidte Mennesker, frembød et skrækkeligt
Rædselsbillede. Vort Artilleris Arbejde var her det brutaleste, vi
hidindtil havde set." 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 1946. Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet

som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".
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