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Den Canadiske Kirkegård
På den canadiske kirkegård ved Groesbeek ligger
2617 faldende soldater fra Anden Verdenskrig.

Hovedparten af disse soldater er fra Canada, nemlig
2338. Resten er fra 9 forskellige lande bl.a. Sovjetunionen.
Alle de begravede soldater er faldet i kamp i perioden fra august 1944 og indtil afslutningen af krigen
i 1945. Ud over de soldater som er begravet der, er
navnene på de canadiske soldater, der er faldet, men
hvis grave er ukendt, indskrevet på paneler bygget
ind i væggen.

Der er dog en enkelt canadisk soldat, som stadig ligger begravet i Tyskland. Han ligger på Reichswald
Forest War Cemetery.
Blandt dem der ligger begravet i Groesbeek er SG
Aubrey Cosens. Han blev tildelt Victoria korset for
sin indsats under angrebet den 25. februar 1945. Her
kravlede han under nattens kamp og under fjendens
ild op på en kampvogn
og dirigerede dens ild.
Cosens beordrede
herefter kampvognen
til at angribe nogle
bygninger, som han
alene mand rensede.
Han dræbte flere
fjender og tog resten til
fange.
Han blev skudt af en
snigskytte, da han gik
tilbage for at rapportere
til sine foresatte. Han
blev 23 år.

SG Aubrey Cosens

Vejrudsigten

Den Canadiske Kirkegård er speciel, idet mange af
de faldne er gravet op fra slagmarkerne i Tyskland
og genbegravet i Groesbeek. General H.D.G. Crerar,
der havde kommandoen over de canadiske landstyrker i Europa besluttede, at de faldende canadiske
soldater ikke måtte være begravet i tysk jord.
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Den engelske ‘pacestick’

Kend sanitetsfolkene på mærket

Som de fleste af jer sikkert har bemærket, så
går de engelske Sergeant
Majors rundt med en stav.

Det er værd at notere sig, at der ikke er det traditionelle røde kors på hvid baggrund på ærmerne af de
danske sanitetsfolk ude på rastepladserne.
I stedet for kan de kendes på, at de på ærmet har et
mærke med teksten ‘MED’ (se billedet).

Det er sjældent en helt
almindelig stav, for de
fleste af dem benytter en
‘pacestick’.
Denne stav kan benyttes
som en passer og længdemåler; hvor de kan slå
den ud som vist på billedet, hvorved de nemt kan
opmåle en paradeplads og
præcist måle afstand mellem de enkelte geled.

Den engelske Sergeant
Major fra RAF, der sender de
engelske gængere afsted.

I dag underskrives den nye aftale
omkring Nijmegenmarchen
I eftermiddag underskrives den formelle aftale mellem det hollandske militær og KNBLO som sikrer
militær deltagelse i Nijmegenmarchen og opbygningen af Heumensoord frem til og med 2017.

Dagens ord
Kalas
Betydning: Stor og overdådig fest, løssluppen fest,
hvor der drikkes meget alkohol
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