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Tradition og respekt på den
Canadiske kirkegård

I år fejres 70’året for mange epokegørende slag
rundt omkring i Europa, og der er ingen tvivl
om, at det har været i baghovedet på mange af
gængerne, da dagens rute gik forbi den
Canadiske kirkegård ved Groesbeek.

Canadiske kirkegård ramte de mange besøgende
gængere og delegationer, og mange fik reflekteret
over, at der på Kirkegården ligger så mange ”tidligere kollegaer”, der mistede livet i kampen for fred og
frihed, demokrati og menneskerettigheder.
På samme måde, som mange af deltagerne selv - og
deres kollegaer og kammerater - har gjort det, og for
nogles vedkommende har betalt den højeste pris.
Også de to danske generalmajorer, Winkler og
Lollesgaard, henholdsvis chef Hjemmeværn og chef
Danske Division tog en kort pause fra deres march
for at hylde de faldne soldater.

Herinde ligger 2617 faldne soldater fra Anden
Verdenskrig. Af disse er over 2300 canadiere, men i
alt ligger der faldne soldater fra ti nationer.
I løbet af dagen blev kirkegården besøgt af mange
officielle delegationer, der præcis som den skandinaviske ønskede at vise deres respekt, men også af
mange hold og af mange enkeltgængere.
I år var det Sverige, der stod for den traditionelle
fælles skandinaviske ceremoni på den canadiske
kirkegård.
Så fane- og æreskommando bestod af et svensk hold.
De tre kranse blev lagt og så blev der gjort honnør,
mens danske Kenneth Vegeberg spillede ’Last Post’.
Man fornemmede tydeligt, at stemningen på den
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Heumensoord i tal

At bygge Heumensoord op for Nijmegen marchen
er et kæmpe arbejde, og for at skabe en lidt større
forståelse af, hvor stort et maskineri der startes
op hvert år af det hollandske forsvar, har vi gravet lidt nøgletal frem omkring den midlertidige
lejr.
I runde tal, så bor der ca. 5500 mennesker fra 31 forskellige lande i lejren under Nijmegen marchen og af
disse er de 4900 gængere.
De bor og lever i 49 hvide ”de Boer” telte, der tilsammen svarer til 28.000 m2 gulvflade. Til sammenligning er en fodboldbane omkring 7000 m2 – så det
svarer til et boareal på omkring 4 fodboldbaner.
I alt er lejren 800 X 1000 meter, så 800.000 m2,
svarende til omtrent 115 fodboldbaner. Der er lagt 10
km pigtråd rundt om lejren og vejene er bygget op af
omkring 2 km panserkiks.
Der er et spiseområde på 2200 m2. Derinde serverer
man omkring 2000 æbler om dagen og 10000 bananer. Folkene spiser tilsammen omkring 4000 hele
brød og til det bruges der 9000 smørbrikker.

MAKONI kommer i 2016

Allerede nu ligger det fast, at der bliver en MAKONI march fra København til Nijmegen i 2016
i forbindelse med 100 års jubilæet af Nijmegen
marchen.
For at sikre, at det hele bliver grundigt planlagt, og
der er styr på alle detaljer, så påbegyndes arbejdet
med planlægningen allerede nu.
Det håbes, at hollænderne vil være mere involverede
end tidligere marcher og både Sverige og Norge vil
nok blive inviteret med.
Den endelige størrelse på holdet kendes ikke, da det
også vil komme til at afhænge af, hvordan Dansk
Nijmegen Kontingent får organiseret sit hold.
Så nærmere detaljer og betingelser vil tilgå senere på
året.

Stemningsbilleder

Dagens billeder er taget med fokus på enkeltgængerne, der normalt er blandt de første i mål

Der serveres 5500 varme aftensmåltider, og da der
skal tages hensyn til både religiøse og helbredsmæssige forhold, så er der over 15 forskellige diæter hver
dag.
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