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"I November 1915 blev jeg forflyttet fra Beklædningsdepotet i Bahrenfeld til 20. Fodartilleris
Opfyldningsbataillon i Neubreisach i Elsas. Der havde jeg en lille Oplevelse. I Almindelighed vidste
Elsas-Lothringerne intet om et Grænsespørgsmaal andetsteds i Lighed med deres. Men engang kom jeg ind til
en gammel Kone, der handlede lidt.
Vi kom i Snak om Grænsespørgsmaalet, og hun vidste god Besked, men til sidst sagde hun: "De er dansk, og
jeg er fransk, men det maa vi hellere tie stille med."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 1956.Samtlige beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger
under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".
– Kunne det være rigtig. – på det europæiske kontinent (lysegrøn og mørkegrå) – i den Europæiske Union
(lysegrøn) – [Forklaring] Den danske bonde og friheden - Bondestandens fortid. H. Kr. Teksten er fremstillet
i 1888 og er redigeret i 1912.
2, nr. Johannes C. 000 bøger. Havde hans mor virkelig opdaget hans hemmelighed og… Hans tanker
vandrer tilbage til en sen aften for omkring et halvt år siden, hvor han havde fået lov at gå til sidste forestilling
i biografen der havde været udsolgt til første og filmen var lige ved at. I Epplers prisbelønnede
grænselandssang fra 1990 hilser vi et nyt fredeligt Europa velkommen - et grænseløst Europa på vej ud i møde
med den levende Jord. Schultziske Bogtrykkerie. Den globale verden Hvis man kun måtte beskrive 90erne
med ét ord, ville det være: globalisering. og udvikling: Erik Rosekamp Antikvariatet er på 450 m² og har et
stort udvalg på over 150. Johannes C. Nærværende er en tro kopi af en lille bog, som jeg skrev til beboerne i
den østlige del af Nøkkerosevej. Denne hjemmeside er under stadig forandring. april 1940 var foranlediget af
et tysk ønske om på den ene side at give den tyske flåde bedre operationsbetingelser i Atlanterhavet og på den
anden side at sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri fra den norske havneby
Narvik. Nedenfor er angivet retningslinjer for udarbejdelse af biotopplaner ved udsætning af agerhøns og
fasaner på ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer, jf. Munkene i klostret blev dræbt, druknet eller
slæbt med som trælle, og vikingerne stjal også værdigenstande i kirken, hvilket har givet grobund for bønnen
'A furore. Jeg vil også forsøge at skrive historien om mit liv. Forord. Et 1.

