Nijmegenmarchen 2019
Nyhedsbrev nr. 2 mandag

Gardehusarregimentets hesteeskadron gik i spidsen for det
danske bidrag.

Det danske kontingents 449 tilmeldte gængere under åbningsparaden

Den officielle åbning af marchen 2019

Åbningsparaden i lejren

- fandt sted søndag

- fandt sted mandag.

Ad en rute i Nijmegen centrum afsluttet på Wedren,
gik 50 mand fra Danmark, sammen med deltagere fra
de øvrige nationer. Fremme på Wedren blev alle
nationers flag opsat samlet på hver side af årets
march barometer der dag for dag viser
personelsituationen – antal startende/udgåede.

Det danske kontingent var samlet på flagpladsen i
Camp Heumensoord til velkomstparade med alle
mand samlet.

Mandag blev der gennemført lægning af kranse på
Canadisk og Tysk gravplads. Her billede af
Seniorsergent H. Deer og Kontingentchef oberst F.
Agerskov på den tyske gravplads i Ysselsteyn.

Gængere, cykelordonnanser og stab.
Der er i år 58 års forskel på ældste og yngste soldat.
Flere fejrede fødselsdag og der var udlevering af
diverse erkendtligheder.
En erfaren mand i staben var med for sidste gang, og
trak sig tilbage efter 12 års tjeneste i staben, det var
major B. Stensdal – til dagligt benævnt ”Benny”.
Majoren modtog flere erkendtligheder, bl.a. en
samlet gave fra deltagerne.
Efter paraden fortsatte dagen med praktiske ting, der
var vejning af udrustning og ikke at forglemme
instruktion af holdførere og cykelordonnanser.
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Årets presseelement består af to personer der følger
med i tingenes tilstand.
Vi udsender nyhedsbreve efter behov, optager film i lejren
og på ruterne samt lægger løbende nyheder ud på Dansk
Nijmegen Delegation – på face-book.
Vi er:

Nijmegen 1944
Sådan så Nijmegen centrum ud i 1944, efter et
bombardement udført af U S Army Airforce.

Leif Larsen, specialist-2.
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd og Sønderjylland.

Bombardementet fandt sted den 22. februar 1944, og
var en af de største bombardementer af en Hollandsk
by.

Hung Van Plungklang Hguyen.
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.

En amerikansk bomberformation, på vej mod
bombemål i Tyskland, blev grundet dårligt vejr og
beskydning fra jorden delt i mindre formationer.
De spredte fly troede de var over Tyskland og kastede
bombelasterne over Nijmegen inden de vendte
tilbage mod baserne i England.
Resultatet af dette fejlbombardement blev 800
dræbte indbyggere og tusinder af sårede, og mange
hjemløse familier.

Befolkningen er klar til indmarchen

Den tyske besættelsesmagt brugte herefter
bombardementet som propaganda vendt mod de
allierede.

Billedet herover viser klargjorte siddepladser på Sct.
Annastraat – gaden hvor marchens sidste etape går
gennem Nijmegen.
En klargøring med stole som kan ses mange steder på
sidste dags rute – blandt andet i byen Malden.
De store tribuner er ligeledes opstillet og klar i den
indre by, på indmarchens sidste kilometer, inden man
svinger ind på Wedren hvor årets march er til ende.

Nær Waalbroen findes et levn fra kampene om broen
under operation Market Garden. En 50mm PAK 38
Panzerabwehrkanone.
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