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Helvedes forgård - og andre beretninger Diverse forfattere Hent PDF "Så ligger vi da her i det, der engang
udgjorde byen Grevillers. Det er i oktober 1916. Byen er ingen by mere. Af de nedskudte eller udbrændte
huse er kun tomterne tilbage, kun kældrene har endnu holdt stand, dog hvor længe? En kælder udgør vor
bolig. Hyggeligt er det langtfra, for byen beskydes regelmæssigt af det engelske artilleri. Vejen ud til den
nære front fører nemlig gennem byen her. Lidt bag ved byen befinder den tyske artilleristilling sig, og lidt

længere borte har tyskerne bragt to stykker 42 centimeters morterer i stilling." 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 1963. Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet

"Øjenvidner 1914-1918".

 

"Så ligger vi da her i det, der engang udgjorde byen Grevillers. Det
er i oktober 1916. Byen er ingen by mere. Af de nedskudte eller
udbrændte huse er kun tomterne tilbage, kun kældrene har endnu
holdt stand, dog hvor længe? En kælder udgør vor bolig. Hyggeligt
er det langtfra, for byen beskydes regelmæssigt af det engelske

artilleri. Vejen ud til den nære front fører nemlig gennem byen her.
Lidt bag ved byen befinder den tyske artilleristilling sig, og lidt

længere borte har tyskerne bragt to stykker 42 centimeters morterer i
stilling." 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 1963. Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger

under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".
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