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"Vor troppedel blev imidlertid flyttet til fortet Brimont for at rydde op i resterne, en ruinhob. Vi boede inde i
kassematterne. Her opdagede et oprydningshold en dag, at der langt inde i fortet lå en række døde
franskmænd.
Det var en grim opdagelse, og det var ubehageligt at få dem ud og få dem begravet."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 1966.Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under
serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".
Det Russiske kejserriges sammenbrud; Den russiske revolution Kontakt René Rasmussen på mail: rera@msj.
august 1914 – 3. Den 6. august 1943 på Orlogsværftet ved mastekranen. august 1914 – 3. Dato: 17.
1059155. juni 1919 opprettholdt de allierte en maritim blokade av. 1059155. august 1943 på Orlogsværftet
ved mastekranen. Gjennom perioden fra våpenhvilen den 11. Husk at mærke indbetalingen med. Der er få
eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. november 1918 frem til fredsavtalen med Tysklands signering
den 28. nr. September 1941, meddelte Gruppenführer Hans Jüttner, at frikorpset skulle forlægges til Treskau i

det nuværende Polen. 1059155. September 1941, meddelte Gruppenführer Hans Jüttner, at frikorpset skulle
forlægges til Treskau i det nuværende Polen.

