
 

 

Program Market Garden 22-26 april 2022 
 

                                          

Efter katastrofen i Normandie med en kvarts miljon tyska förluster och den snabba 

framryckningen genom Frankrike verkade den allierade segern vara nära. Problem med att få 

fram underhållet från Normandies stränder gjorde dock att framryckningen gick långsammare 

och många förband hade drivmedelsbrist. 

Montgomery föreslog då att underhållet skulle kraftsamlas till en kombinerad luftlandsättnings- 

och markoperation genom Holland, kallad Market Garden. Målet var att kringgå Siegfriedlinjen 

och inringa Ruhrområdet, som var det industriella hjärtat i Tyskland. Tre kårer skulle anfalla i 

bredd och den mellersta skulle understödjas av luftlandsättningar i syfte att säkerställa de 

många flod- och kanalövergångarna för pansarförbanden. 

Fredag 22 april förmiddag  

0700/0705/0640 Flyg från Arlanda/Landvetter/Kastrup 

ca 1020 Transport till Grote-Barrier 

Gemensam lunch (ingår i grundpriset) 

Fredag 22 april eftermiddag Joe´s bridge och utbrytningen 

Efter Bryssels erövring avbröts framryckningen tillfälligt, men återupptogs den 10 september 

med Guards Armored Division som framrycker på bred front för att erövra ett brohuvud över 

Escautkanalen. Vi studerar erövringen av bron. 

Joe´s Bridge 

En av de mindre vägarna mot Escautkanalen är oförsvarad och längs den framrycker Irish 

Guards Lt Creswell ”Jag var väl informerad om motståndet som Grenadier Group stötte på vid 

huvudvägen, för flera A Sqr troops var engagerade där och jag kunde höra deras rapporter över 

radion. Av den anledningen kunde jag inte tro att fienden skulle vara så dum att lämna en 

alternativ väg oförsvarad, faktum är att jag i min order till plutonen underströk faktumet att vi 

måste räkna med motstånd. 

Inte desto mindre, trots att vi körde taktiskt och med given försiktighet, täckte vi en sträcka på 

12 km till inom 3 km från bron vid Groote barriären.” 

 

 

Riverwood Historic Travel 



Utbrytningen ur brohuvudet 

Vi följer Guards Armoured Divisions framryckning mot Valkensvaard i strid med tyska storm-

kanoner och pansarskottskyttar som fördröjer framryckningen. Vi studerar även de tyska 

motanfallen mot Joe´s bridge före Market Garden. 

                             

Vicekorpral James Doggard:”Jag minns inte om jag 

vare sig såg eller hörde explosionen, men plötsligt 

låg jag platt på rygg medan vagnen lutade över mig. 

Jag hade en kulsprutepistol över bröstet och bredvid 

mig låg en ung kille med armen nästan avsliten. 

Strax bredvid låg en annan av våra män död. 

Stridsvagnen stod i brand och jag minns inte att jag 

skulle ha sett någon av besättningen komma ut.” 

 

Vi gör ett stopp vid ett mindre köpcentrum i Valkensvaard 

Transport till hotellet i Oosterbek 

ca 1745 incheckning, egen middag  

 

Lördag 23 april Red Devils, 1st Airborne Division 

Divisionen skulle luftlandsättas längst bort från frontlinjen med uppgift att ta bron över Rijn vid 

Arnhem. Istället för hopp-och landningszoner nära bron hamnade dessa över en mil därifrån, 

vilket skulle få avgörande konsekvenser. 

Landing Zone X,Z Dropzone X,Y 

Vi studerar luftlandsättningarna och förflyttningen in mot Arnhem med en spaningspatrull och en 

av fallskärmsjägarbataljonerna. Båda hamnade i strid med Sepp Kraffts spärrlinje väster 

Arnhem. 

  

  

 

 

 

 

  

Engelska krigskyrkogården 

Vi gör ett stopp på samväldeskyrkogården, där över 1000 engelska och polska stupade ligger 

begravda 

John Frosts bataljon mot Arnhem 

Frost skulle framrycka den södra vägen mot landsvägsbron och det blev också det enda 

förband som nådde bron. Bron hölls i flera dygn under mycket hårda gatustrider, i väntan på 

förstärkningar. Vi följer bataljonens framryckning mot Arnhem och sammanfattar striderna vid 

bron 

 

 



John Baskeyfield  

Vi går igenom hur han slog ut flera tyska stridsfordon och erhöll Viktoriakorset postumt 

Egen lunch i Arnhem 

Striderna i västra Arnhem 

Flera bataljoner försökte bryta igenom tyskarnas spärrlinjer väster Arnhem för att undsätta 

Frosts bataljon vid bron. Mycket hårda strider utspelade sig i de västra delarna av staden kring 

Elisabethsjukhuset och muséet. 

Sturmmann Paul Muller: ” 0500 satte Tommys igång hela helvetet. En klunga handgranater 

som lobbades runt deras positioner förebådade anfallet. Kulsprute- och gevärsskyttar sköt så 

fort de kunde, men omständigheterna gynnade våra motståndare. Det var fortfarande så mörkt 

och dimmigt att du bara kunde se konturerna av en man som gick 5 meter bort. Vår linje blev 

helt enkelt överkörd, även om det kostade anfallarna stora förluster. 

Divisionschefen göms hos holländare i Arnhem 

Vi går igenom händelserna kring Urquharts försvinnande och kaoset i den engelska ledningen 

som blev följden därav. 

Muséet Hotel Hartenstein 

Besök muséet i Oosterbek (ingår i grundpriset) 

Reträtten 

Vi studerar striderna i de sydvästra delarna av Oosterbek kring Westerbouveng och kyrkan 

samt reträtten över floden Rhijn 

Busstransport till hotellet 

Egenpresentation, dryck 

Gemensam middag för de som bokat (ingår ej i grundpriset) 

Söndag 24 april 82 Airborne ”All American” 

Divisionen skulle erövra de viktiga Grave-och Nijmegenbroarna och ett antal kanalbroar. 

Huvuddelen luftlandsattes vid Groesbeek nära tyska gränsen. 

 

Groesbeek 

Genomgång av luftlandsättningsområden och uppgifter 

 

Heumen 

Då huvuddelen av landningsområdena låg öster om Maas-Waalkanalen och att Hells´s Highway 

även korsade samma kanal, var det viktigt att erövra kanalbroarna.  

Svenskättlingen Thomas Helgesons kompaniuppgift var att säkra kanalbron vid Heumen.  

” Kompaniet framrycker längs en asfaltväg i östlig riktning med halvmeterdjupa diken på ömse 

  



sidor. Längs vägen finns täta äppelträdgårdar och cirka 300 meter från bron finns dessa på 

båda sidor av vägen som ger visst skydd fram till 150 meter från bron. Det lutar svagt uppåt de 

sista 100 metrarna till bron. Terrängen till 

vänster om vägen var 1 meter högre och till 

höger sluttade terrängen ner mot bron. 

Då 3.pluton är 100 meter från bron öppnar 

tyskarna eld med gevär och kulsprutepistoler. 

Kompaniet framrycker längs vägen i diket till 

vänster. Sergeant Blazina stupar av 

kulspruteeld från huset på kanalön. Fyra 

bazookagranater avfyras mot den tyska 

ställningen, men ingen exploderar” 

 

 

Grave 

En av de viktigaste uppgifterna var att erövra den långa Gravebron. Uppgiften gick till en 

bataljon ur 504.regementet som skulle fällas på båda sidorna om bron. Försvaret bestod bl a av 

flera luftvärnskanoner. Löjtnant Thompson hoppade nära ena brofästet med sin pluton och 

framryckte längs diken mot bron.  

”Tyskarna skjuter med sina 20 mm 

luftvärnskanoner från trätornen på ömse sidor 

bron mot Thompsons pluton, men projektilerna 

går över deras huvud. Bazookasoldaten 

McGraw avfyrar tre granater mot varav två far in 

genom springorna på tornet. Kanonen slutar 

skjuta och amerikanarna är nu nära bron. 7 man 

framrycker till vänster mot slusshuset. 

Slusshuset tas och tyskarna förlorar fyra 

stupade och en sårad. Framryckningen fortsätter 

mot bron” 

Transport till Nijmegen och egen lunch Nijmegen 

Nijmegen 

Eftersom de brittiska markförbanden skulle nå Arnhem inom två dygn vart det av största vikt att 

tidigt ta Nijmegenbron. Flera framryckningar mot bron gjordes, men hejdades efter hårda 

gatustrider. Det första försöket hejdades vid Karel Kaizer Plein och nästa vid Hunnerparken 

nära bron. Slutligen skedde ett samordnat anfall av amerikanska fallskärmsjägare med 

stridsvagnar och soldater ur Guards Armoured Division den 19 september. Vi studerar striderna 

i detalj. 

Kaizer Karel Plein 

Korpral Blue:”En holländsk underjordisk agent sändes till oss. Han jobbade ihop med soldat 

Walter Dikoo, gruppens spejare som var 25-50 m före gruppen. Holländaren använde en cykel 

och cyklade fram till nästa kvarter, rapporterade tillbaka till Dikoon att allt var klar. Dikoon i sin 

tur informerade gruppen och vi rörde oss framåt. Den här holländaren var mycket hjälpsam och 

mycket bidragande i förflyttningen av vår bataljon genom Nijmegen den där 17 september 

natten. När vi kom in i Nijmegen på Groesbeekvägen, ett kvarter från Mookkorsningen 

rapporterade holländaren att en ty kulspruta grupperades vänd mot oss. Det var här som 

holländaren flyttades åt sidan. Vi sade åt honom att ta skydd och vi rörde oss framåt.” 

 

 



Slutstriden stod sedan vid Hunnerparken och Valkhof där SS-soldater var nedgrävda. 

 

Hauptsturmführer Euling bland de sista försvararna 

på Valkhof: ” I ett hus på Valkhof mellan broarna har 

chefen dragit samman sina män. Med 60 kilometer i 

timmen brusar nu Shermanvagnarna över vägbron 

mot andra sidan. Stridsfordon följer efter. Männen 

kring Hauptsturmführer Euling är inneslutna. Det 

finns inte mycket tid att fundera på. En stridsvagn 

kör fram till bataljonstaben och stannar framför 

dörren.” 

 

Transport till hotellet, egen middag 

Måndag 25 april Easy Company, Band of Brothers 

Vi ägnar dagen åt att studera Richard Winters och Easy Companys strider under Market 

Garden 

Luftlandsättningsfälten norr Son 

Även 101st Airborne hade flera olika Drop- och Landingzones. 502 och 506.regementet fälldes 

norr Son. Genomgång av divisionens olika uppgifter 

Striderna i Son 

En av de många broar som skulle erövras intakta låg i Son och uppgiften att erövra den låg på 

506.regementet. Easy Company framryckte som ett av två kompanier 

i täten mot bron. Inledningsvis fanns inget motstånd och holländarna 

stod ute på gatorna och hurrade och viftade med orange flaggor. 

Babe Heffron: ”När vi kom in i byn Son på väg till Wilhelmina-kanalen, 

sköt tyskarna på oss med en 88a; de träffade ett stort fönster i ett 

tomt varuhus och glaset blåstes ut och trycket blåste ut mig mitt i 

gatan och slog mig medvetslös. När jag vaknade till var jag yr och jag 

tog upp kulsprutan på axeln och en grabb från Dog Company 

frågade: Är du ok?” 

 

Nuenen 

Easy Company och 506.regementet fortsatte framryckningen söderut mot Eindhoven och slog 

ut ett luftvärnsbatteri i norra delen av staden. Efter en natts vila i Eindhoven fick bataljonen 

uppgift att framrycka mot Helmond, öster om Eindhoven. Easy Company var främsta kompani 

och ett engelskt stridsvagnskompani underställdes dem. Stridskontakt nåddes i Nuenen med 

delar av 107.Panzerbrigade. 

David Webster: ”Jag hukade med mitt gevär pekande framåt och sprang till nästa hus. 

Burrrrrrrrp. En tysk kulspruta avfyrade en lång eldskur. Kulorna susade väldigt nära över 

huvudet. Kraut pansar! Skrek Marsh. ”Kulsprutan Cobb. Ta dig hit”  

Uden 

Den 22 september skulle bataljonen transporteras till Uden, men då antalet lastbilar var 

begränsade, kunde bara en pluton per kompani transporteras dit. Winters och Nixon följde med  

i en jeep. Väl på plats klättrade de upp i kyrktornet. 

Gemensam lunch i Veghel 

 

 



Koevering 

Tyskarna lyckades skära av Hell´s Highway flera gånger och Easy Company sattes in 

tillsammans med resten av bataljonen för att öppna vägen söder om Veghel. 

”Winters förde snabbt sitt kompani genom skogen till kanten på fältet. Där grupperade han dem 

på ungefär samma sätt som Brewer hade gjort i Eindhoven, spred ut dem utan hopklumpning, 

en tunn skyttelinje i täten. Gående med vapnen redo kom de ungefär halvvägs över den öppna 

regnblöta marken när tyska kulsprutor öppnade eld.” 

Opheusden ”The Crossroads” 

Efter att erövringen av Arnhem misslyckats fick 506.regementet uppgift att försvara ett avsnitt 

av Rijnfloden sydväst om Arnhem och Easy 

Company anlände dit i början av oktober. Tyskarna 

tog ett brohuvud på södra sidan av floden nära Easy 

Company och Winters skickade först ut en patrull för 

att senare framrycka med en pluton mot brohuvudet. 

Vi studerar striden in i minsta detalj.  

”Winters återvände till patrullen och orienterade dem. 

Det är en hop tyskar där framför oss, sa han till dem. 

De har ingen aning att vi är här. Följ mig, inget ljud 

och låga ställningar” 

Transport till hotellet, egen middag 

Tisdag 26 april 101st Airborne ”Screaming Eagles” 

Utcheckning 

Vi studerar striderna runt Veghel och Best under dagen 

Veghel 

I staden fanns en landsvägs- och en kanalbro längs Hell´s Highway. Uppgiften att ta broarna 

intakta gick till 501.regementet. Broarna togs intakta, men tyskarna inledde snart ett flertal 

motanfall. Den 18 september anföll tyskarna i dimman. Cavalluzzo:”Jag var på posteringstjänst. 

Easy Company var engagerat i närstrider till höger om oss. Det fick oss att svettas därför att vi 

fruktade att vi skulle bli avskurna från huvudförsvarställningen. Det lät precis som krautarna var 

bakom oss.” 

Eerde 

Väster om Veghel anföll tyskarna söderut för att skära av Hell´s Highway. Vid Eerde och 

sanddynerna uppstod hårda strider där även tyska stormkanoner understödde anfallet. Vi 

studerar försvaret och ett motanfall i ett litet skogsparti 

Mariaheide 

Strax norr om Veghel lyckades 107.Panzerbrigade åter skära av vägen till Arnhem. Både 

Guards Armoured och 101st deltog i återtagandet av vägen. 

Best 

502.regementet som fälldes norr Son skulle säkra fältet för kommande glidflygplan, men fick 

senare även uppgift att säkra en bro vid Best.  

Joe Mann Medal of Honor 

Ett kompani framrycker mot bron, men hejdas och bara en pluton når skogskanten nära bron. 

Plutonen inringas nästan men håller stånd. Den får stora förluster. Tyskarna anfaller igen och är 

inom 10 meter från de närmsta amerikanska ställningarna. ”En fientlig handgranat exploderade 

på T/5 Vincent Lainos, från ingenjörerna, kulspruta, slet ut ett öga och förblindade tillfälligt det 

andra. Genom att använda sin känsel, lyckades Laino lokalisera och kasta tillbaka en annan 

 



granat som hade landat nära hans fötter och räddade därmed sitt eget liv och sina tre 

kamraters.” 

”Soldat Joe Mann, hade blivit sårad i båda armarna dagen före under ett anfall med bazooka 

mot ett närliggande ammunitionsupplag, lutar sig mot sidan av hålet, som han delar med flera 

andra.  En skafthandgranat landar i hålet.” 

Ett misslyckat bataljonsanfall 

Vi studerar även ett bataljonsanfall som slutar med 

20% förluster för amerikanarna 

Medal of Honor-vinnaren Robert Cole stupar vid Best 

Han ledde bajonettanfallet mot Carentan i Normandie i 

juni 1944 och tilldelades Medal of Honor för detta. 

Medaljen hann aldrig tilldelas honom då han stupade 

dessförinnan för en tysk gevärsskytts kula då han 

skulle märka ut egna linjer för eget flyg 

Transport till flygplatsen 

2055/2045/2105 Flyg avgår till Arlanda/Landvetter/ 

Kastrup 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie pris: 9.150:- 

I resans pris ingår: 

- Flyg Bryssel ToR 

- Fyra hotellnätter med del i  

  dubbelrum inkl frukost 

- Två luncher 

- All guidning 

- Ett muséibesök 

- Alla busstransporter i Belgien-

Holland utom ev egna transporter 

- Studiematerial 

- Välkomstdryck  

 

Hotel-Restaurant De 
Wageningsche Berg 
Generaal Foulkesweg 96 
6703 DS Wageningen 

+31 (0)317 - 495 911 

• info@hoteldewagening

scheberg.nl 

 

 
Utsikt från hotellet 
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