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En vandring mellem grave - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "På denne strækning er der kun
1-2 km mellem hver større kirkegård, og ind imellem ligger der så igen fælles- og enkeltmandsgrave. Stort set
er de faldne blevet samlet sammen på kirkegårdene, men en del af gravene har fået lov til at ligge i al deres
oprindelighed. Nogle af dem er forsynet med et kors med metalplade, andre med et kors, og nogle med en
lille cementpæl, hvorpå kendingsmærket er fastgjort, videre kom man ikke. Man spørger sig selv, var denne

soldat ikke et beskedent mindesmærke værd?"

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 1954.

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

 

"På denne strækning er der kun 1-2 km mellem hver større
kirkegård, og ind imellem ligger der så igen fælles- og

enkeltmandsgrave. Stort set er de faldne blevet samlet sammen på
kirkegårdene, men en del af gravene har fået lov til at ligge i al deres

oprindelighed. Nogle af dem er forsynet med et kors med
metalplade, andre med et kors, og nogle med en lille cementpæl,
hvorpå kendingsmærket er fastgjort, videre kom man ikke. Man
spørger sig selv, var denne soldat ikke et beskedent mindesmærke

værd?"

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 1954.

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