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Somme - helvedes forgård Sønderjyske Øjenvidner Hent PDF "Der blev som nævnt skudt stærkt fra begge
sider. - Man kaldte det `Trommeild´. - En sådan skydning er frygtelig. Den lyder som vedholdende torden.
Værst gik det ud over stillingerne længere nede omkring resterne af et par småbyer. - Detonationerne

dernedefra var uhyggelige. - Alt udslettedes totalt. Det lød, som jorden skulle revne. De, der kunne, forsøgte
at slippe bort fra dette inferno. De kom enkeltvis og flere sammen op gennem vort skyttegravsafsnit for senere

ved mørkets frembrud at prøve på at slippe bort."

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 1963.

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

 

"Der blev som nævnt skudt stærkt fra begge sider. - Man kaldte det
`Trommeild´. - En sådan skydning er frygtelig. Den lyder som

vedholdende torden. Værst gik det ud over stillingerne længere nede
omkring resterne af et par småbyer. - Detonationerne dernedefra var
uhyggelige. - Alt udslettedes totalt. Det lød, som jorden skulle revne.

De, der kunne, forsøgte at slippe bort fra dette inferno. De kom
enkeltvis og flere sammen op gennem vort skyttegravsafsnit for

senere ved mørkets frembrud at prøve på at slippe bort."

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 1963.

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