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Her ses nogle af deltagerne, bl.a. lejrkommandant og hustru, klædt i datidens klæder.  

Dybbølmarch i smukt solskinsvejr 

I anledning af 150-året for kampene i 1864, gennemførte Flyverhjemmeværnet

en kulturhistorisk march i Sønderjylland sidste weekend.

07-02-2014 - kl. 10:50

Af Susanne Guldhammer

Krigen i 1864 havde som bekendt alvorlige konsekvenser for Danmark, der mistede 2/5 af

sit lands areal og befolkning. Først i 1920 kom den nordlige del af Slesvig igen under

dansk kontrol efter en folkeafstemning, der bestemte den nuværende grænsedragning.

En af krigens meget omdiskuterede episoder var tilbagetrækningen fra Dannevirke den 5.

februar 1864, hvor danskerne rømmede den historiske fæstningsvold, til fordel for

flankestillingen ved Dybbøl. Marchen blev gennemført under vanskelige forhold og med

det østrigske kavaleri i hælene.

Tilskuere fra Tyskland

Weekendens march var knap så dramatisk. Vejret viste sig fra sin smukkeste side, høj sol

og let vind, og det havde trukket rigtig mange mennesker til. Også en del fra Tyskland var

kommet til for at se optoget.

Marchen startede lørdag morgen, og gik ud over cykelstier, veje og igennem byer, til den

sluttede i Dybbøl søndag eftermiddag. Inde i Dybbøl, 2 km før mål, samledes alle soldater

for at gå i samlet trop til Museet. Mens folk blev samlet, var der varm suppe at styrke sig

på, hvilket blev godt modtaget af de sultne march-deltagere.

Der var deltagere fra både England og Sverige. Mens soldaterne fik hvilet sig lidt, og fik

snakket på kryds og tværs, trak Flyvernes Musikkorps op og gik i spidsen for feltet med

fuld musik, efterfulgt af en hel del vajende faner og soldater, mens der blev sunget

diverse marchsange.

Originale uniformer

Da feltet var kommet godt i mål, blev der uddelt en speciel marchmedalje som ”tak for

kampen”. Herefter blev der demonstreret, hvordan en af de originale kanoner lød, når den

blev fyret af.

Dette blev gjort af en soldat iklædt den originale uniform, mens lejrkommandanten og

hans hustru, samt en hjælper så på (også iklædt de originale uniformer).

Det sidste man hørte soldaterne sige til hinanden var: ”Vi ses til Nijmegenmarchen til

sommer.”  
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