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"Nu blev Trommeilden fortsat. Klokken var halvtolv. Min Kammerat, Peter Schwartz, der var fra
Haderslevegnen, sagde til mig, at han ikke vidste, hvor han skulde finde et Hul, der kunde give ham Dækning.
Jeg sagde til ham, at han kunde tage Plads ved Siden af mig, og jeg forsikrede, at hos mig var han i god
Behold. Inden der var gaaet fem Minutter, blev min Forsikring dog gjort til Skamme, for en Granat slog ned,
kun to til tre Meter fra os. Peter Schwartz blev strejfet i Hovedet af en Splint, medens jeg blev ramt i Benet.
Vor Udgravning skred sammen, og vi blev begravet af Jorden."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 1951.Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner
1914-1918". Bogen er skrevet med samtidens retskrivning.
Lyt gratis til NETRADIO internetradio online på radio. En ceremoni i går aftes markerede den officielle start
på byggeri på Sanmen 2, Kinas tredje AP1000 atomkraft reaktoren,der. Dyk i alt: 819 stk. dk giver dig
mulighed for at se DR Bonanza gratis. Denne side virker ikke som en encyklopædisk artikel Du kan se hvad
Wikipedia er og ikke er og hjælpe ved at omskrive den til en konkret og dokumenteret beskrivelse. flere
beklagelige episoder advarer ambassaden om risikoen for svindel ved internetkontakt Flixfilm. Givet

oplysninger: 668 dyk Dykkested: DK 535 – i udlandet 133 Sigt under vand: Gennemsnit 11,06 meter
Dykkertype: Båd 171 – Kyst 497 Pga. Byggestart på Sanmen-2, Kina. 1059155. dk eller indbetal et beløb
efter eget ønske på Sydbank Reg. Kontakt René Rasmussen på mail: rera@msj. dk eller indbetal et beløb efter
eget ønske på Sydbank Reg. Oversigt over alle radiostreaminger og radiostationer. Oversigt over alle
radiostreaminger og radiostationer. dk er Danmarks største nyhedsside om streamingtjenesten Netflix med
over 250. Dyk i alt: 819 stk. Lyt gratis til NETRADIO internetradio online på radio. Denne side virker ikke
som en encyklopædisk artikel Du kan se hvad Wikipedia er og ikke er og hjælpe ved at omskrive den til en
konkret og dokumenteret beskrivelse. Til top. Kontakt René Rasmussen på mail: rera@msj. 7915 ktnr.

