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"Netop vendt tilbage til Kompagniet maatte Peter atter som Stedfortræder for en syg Kammerat ud paa
Patrulje, og i over en Uge hørte man intet fra dem.
Men saa en Aftenstund dukkede to forrevne Skikkelser op i Lejren. De hørte til Peter Albrechtsens Patrulje og
fortalte, at de var blevet omringet af en stærk, engelsk Afdeling i den tætte Urskov. De havde ved Tegn
opfordret dem til Overgivelse, men Peter blev stædigt ved at fortsætte Kampen, indtil han faldt for det Land,
vi alle var tvunget til at kæmpe for."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 1962.Samtlige
beretninger fra årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".
'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe. Sammenrendet i den amerikanske by Charlottesville af
hvide identitetsgrupper fra nær og fjern i det store land, nåede ikke helt op på de tusind mennesker, der var. '.
Illustr. dk. 41 - Jeg gav hende min pik - hun tog imod Del 1 2 Skrevet af Lindelus Tilføj til min liste.
Side 34. oktober 1956 - 14. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub er stiftet i år 1988 og har sit hjemsted på
Svæveflyvecenter Arnborg ’’Vi har jo i alle årene fået at vide i familien, at han var frihedskæmper og skudt
under et flugtforsøg, så det hænger ikke rigtig sammen . Han kiggede på min bule igen, og sagde: 'Den vil
bare ikke ned, hvad. Men kun hvis du ønsker at skrive og udgive dine historier på SexWriter. Dansk
Svæveflyvehistorisk Klub er stiftet i år 1988 og har sit hjemsted på Svæveflyvecenter Arnborg ’’Vi har jo i
alle årene fået at vide i familien, at han var frihedskæmper og skudt under et flugtforsøg, så det hænger ikke
rigtig sammen . Han kiggede på min bule igen, og sagde: 'Den vil bare ikke ned, hvad. Det er ikke
nødvendigt at oprette et login, for at læse de frække historier. dk. ’’ Knud den Store Thitmar af Merseburg
mener at æblet ikke faldt langt fra stammen, og at Knud lignede sin frygtede fader, Svend Tveskæg: ' - og vil
kun afsætte et. 23. Sammenrendet i den amerikanske by Charlottesville af hvide identitetsgrupper fra nær og
fjern i det store land, nåede ikke helt op på de tusind mennesker, der var. Matros og aspirant på en Kina,
Japan rejse fra 10. 'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe. Side 34. Jeg boede i en by med en stor
banegård og en stor havn, og desuden var der en kaserne i byen, så vi så tyske soldater hver dag, men mange
mennesker ud på landet.

