
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Andra Världskriget var för Nazitysklands del 
redan avgjort på ostfronten. Landstigningen i 
Normandie skulle dock vara avgörande för hur 
långt västerut Stalins välde skulle komma att 
sträcka sig. Invasionen hade förberetts under 
lång tid och uppladdningen i hela södra 
England var oerhörd. Det allierade flygvapnet 
hade under flera månader hamrat sönder det 
tyska flygvapnet i väster och järnvägsnätet var 
till stora delar utslaget. 
 

Fredag 15/5 
 
Flyg från Arlanda 06.30 ankomst 09.10 
Landvetter 06.45, ankomst 08.55 
Kastrup 06.45, ankomst 08.55 
 
 
Transport till St Mere Eglise 

Start ca 10.00 
Under resan tittar vi på lämplig dvd och jag 
berättar lite kring planeringen av invasionen 
Egen lunch längs vägen 
Ankomst St Mere Eglise ca 14.30 
 
Striderna på torget St Mere Eglise 
Har du sett ”Den längsta dagen” från tidigt -60 
tal så förekommer det våldsamma strider där 
med tyska luftvärnskanoner, kulsprutor en 
masse. En typisk Hollywoodmyt. 
Verkligheten var dock minst lika intressant med 
John Steele hängandes i kyrktornet och två 
tyskar på balustraden ovanför.  
Rudolf May böjde över sig över balustraden: 
”och där hängde en man. Likt en död 
hängde han där under oss i sina linor. Men 
efter ett ögonblick rörde han sig något och 
vi kunde höra hur han stönade svagt. Min 
kamrat ville skjuta på honom med sin 
karbin..”  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kyrktornet i St Mere Eglise 
 
Vi studerar även övriga händelser runt torget. 
Därefter är det fritt inträde till det mycket 
interessanta Airborne Museum. De har en 
fantastisk tillbyggnad med den senaste 
tekniken som gör att du verkligen känner dig 
som en fallskärmsjägare i planet. Mycket 
välgjort. 
 
Ca 18.00 Transport till hotellet 

Hotellet ligger bara 400 m från torget. 
Incheckning och rumstilldelning. 
 
Egen middag alt gemensam middag på hotellet 
för de som har bokat detta.  
 

 
 
 

Lördag 16/5 fm ” All American” 
 
08.15 Transport till Le Manoir 

En liten bondgård med hus av sten vid 
Merderetfloden. 
 
Striderna vid Merderetfloden 

Stora delar av området innanför Utah Beach, 
en av de amerikanska invasionsstränderna, 
var översvämmade. Därför fick de fåtaliga 
broarna en stor betydelse. De viktigaste upp-
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gifterna för 82 luftlandsättningsdivisionen, ” All 
American”, var att inta St Mere Eglise och 
broarna över Merderetfloden. Vid en av dessa 
broar stod några av de hårdaste striderna. 
 
Vi studerar striderna runt bondgården och får 
en specialguidad visning av nuvarande ägaren. 
 
John, Red Dog, Dolan, kompanichef: ” Major 
McGinity dödades ögonblickligen, träffad 
många gånger före han föll. Jag besvarade 
elden med min Thompson kulsprutepistol 
mot en punkt i häcken där jag kunde se 
löven fladdra”,  
 

 
Bondgården Le Manoir 
 
Vi studerar även de fortsatta striderna med 
minnesmärket över soldat de Glopper som 
tilldelades Medal of Honor postumt.  
 

Striderna runt bron vid bondgården 
 
 
Transport till köpcenter i St Mere Eglise 
Du får möjlighet att bunkra upp med mineral-
vatten, frukt och lokala specialiteer som cider 
och calvados. 
 
12.00 lunch på Le feu Ardain  

Vi äter en förbokad lunch på ett creperie där 
det finns en vägg fullklottrad med veteraners 
namnteckningar. 
 

Lördag 16/5 em ” Screaming Eagles” 
 
13.30 transport till Angoville au Plain 

101. luftlandsättningsdivisionen, som var helt 
oprövad fick till uppgift att bakifrån öppna 
vägarna från Utah Beach. 
 
Vi besöker kyrkan, som var förbandsplats, där 
sjukvårdarna Moore och Right, förband både 

tyskar och amerikaner. 
Vi följer även Ballard och hans ad hoc förband 
och striderna vid Les Droueries.  
Han gav sin anfallsorder kl 04.30. 
” Planen var att de skulle framrycka mot 
Les Droueries med två kompanier i bredd. E 
kompaniet till höger med 30 man skulle gå 
mot byggnaderna vid bondgården och 
vägkorsningen på den sidan, medan F 
kompaniet med 30 man skulle anfalla 
vägkorsningen till vänster” 
”E kompaniet hade redan arbetat sig fram 
så långt som till vägkröken, när gevärs- och 
automatvapeneld, till synes utgående från 
fientliga ställningar grupperade tätt runt 
husen, bröt ut runt det och hejdade 
framryckningen” 
 

 
Karta över terrängen vid Les Droueries 
 
Vi besöker husen där tyskarna var grupperade 
och avnjuter en kall öl eller kaffe. 
Vi fortsätter sedan studera striderna runt 
Addeville och Le Barquettes med Howard 
”Jumpy” Johnsons regemente 
 
Ca 15.30 transport till Utah Beach 

Studium av landstigningen på Utah Beach. 
Riddarkorsbärare Artur Jahnke, chef 
motståndsnäste 5 och deras hopplösa strid. 
Möjlighet till fika eller kort museibesök 
  
Ca 17.00 transport till hotellet 
 
18.30 Fördrink med egenpresentation 

                       
20.00 Middag på restaurang John Steele  

Vi avnjuter en fyrarätters normandisk middag 
(betalas av den enskilde i förväg) 
 

Söndag 17/5 ” Bloody Omaha” 
 
08.00 Transport till Omaha Beach 
Delar av två amerikanska divisioner skulle 
landstiga på Omaha Beach och invasions-
planen var väl genomarbetad. Ändå blev det 
fullkomligt kaos med höga förluster i de första 
anfallsvågorna. Se de 30 första minuterna av 
filmen Saving private Ryan, så får du en känsla 
för hur det kunde ha sett ut. 



 
Charlie och Dog Green Beach 

Längst i väster landsteg svenskättlingen Ralph 
Goranson med sitt Rangerkompani. 
”När han korsade stranden, kände  Ralph 
Goranson den brännande vinden när han 
fick kulor genom sitt första förband, 
kokkärl, packningen och uniformen. Kraften 
av kulorna snurrade runt honom när han 
fortsatte framåt. Nio kulor trängde igenom 
hans utrustning, men ingen vidrörde hans 
kropp”.  

  

Omaha Beach från väster till öster 

 
Vi studerar därefter blodbadet vid Dog Green 
Beach där främsta kompaniet erhöll 97% 
förluster. 
 
Dog White Beach med Norman Cota  
De första anfallsvågorna hejdades överallt, 
men så småningom började enskilda befäl att 
samla ihop soldater och agera. 
General Norman Cota visade ledaregenskaper 
och stort mod när han fick fart på chefer och 
soldater på stranden 

 
Cota till chefen 5 Rangerbataljonen på 
stranden: ”Colonel you´re going to have to 
lead the way. We are bogged down. We´ve 
got to get the men of this goddamned 
beach! Rangers lead the way!” 
 
Vi studerar även striderna på Dog Red och 
Easy Red Beach. 
 
Vi utspisar ett medhavt lunchpaket på stranden 
Sedan besöker vi ett intressant museum på 
Omaha Beach 
 
 

 
Lunch på stranden vid Omaha Beach 
 
Transport till Fox Green Beach 

Vi tillbringar närmare två timmar i motstånds-
näste 62 och upplever deras strid som varade i 
nästan åtta timmar. En av dem är Hein Sever-
loh som var skytt på en MG 42 ”dödslien”. 
Han avfyrade 12.500 skott med sin kulspruta    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hein Severloh 
 
Vi upplever även striderna ur amerikanskt 
perspektiv. De erhöll stora förluster.  
”Jag hoppade av landstigningsbåten och 
ner i vattnet. Jag åkte rakt ner till botten. 
Det måste ha varit 8 eller 9 fot djupt” ”  
”De sprang in i en storm av granatkastar- 
och kulspruteeld. Båda BAR-skyttarna 
träffades nästan direkt. Mannen till höger, 
soldat Frank DeBellis, dödades och skytten 
till vänster, soldat George Burt, förlorade 
ett ben av ett granatsplitter”  
 

Terrängen vid Fox Green Beach  
 
 

http://www.newenglandhistoricalsociety.com/wp-content/uploads/2014/06/Norman_Cota_I.jpg


 
Transport till Point du Hoc 

Vi studerar hur Rangers klättrar uppför de 
höga klipporna och striderna runt de 
tomma pjäsbunkrarna. 
 

 
 
19.00 Transport till hotellet 
 
Egen middag  

   

Måndag 18/5 ”Easy Company” 
Dagen ägnas nästan uteslutande till Easy 
Company och striderna 6-12 juni 
 
08.15 Transport till torget 
Vi går runt centrum och ser var bl a Winters 
och Carwood Lipton landar och deras 
upplevelser 
 
Eldöverfallet mot en trosskolonn 

Vi studerar platsen och de verkliga händelser-
na, som skiljer sig en del från Tv-serien. 
 
Meehan störtar vid Beuzeville au Plain  

Ett minnesmärke finns på plats över 
kompanichefen Easy Company 
 

  
 
Brecourt Manor 
Detaljstudium av striderna vid Brecourt Manor. 
Winters fick order att med sin styrka (12 man) 
att slå ut batteriet. 
”Winters tog ett djupt andetag. Nu gäller 
det; hans första erfarenhet att leda män i 
strid. Beslutsamt signalerade han till 
Liebgott att öppna eld. Kulsprutan 
flammade upp till liv. Dess kaliber 30 kulor 
täckte skyttegraven och kastade upp moln 
av damm”  
 

 
 
 

 
Batteriet var grupperat i trädraden till höger 
 
Culoville 
Efter striderna den 6 juni samlades kompaniet 
vid Culoville för reorganisation.  
 

 

I diket tog Winters skydd mot en tysk patrull 
 
Framryckningen mot Vierville 
Vi studerar kort striderna runt Vierville  
 
Egen lunch St Mere Eglise 

 
Dead mans Corner 
Vi besöker museet med bl a Winters uniform 
 

  
 
Robert Coles bajonettanfall 
Vi studerar anfallet som erövrade broarna och 
vägen som ledde till Carentan. Easy deltog ej. 
 
Striderna i Carentan 
Vi följer vägen mot centrum som Easy 
framryckte.” Knappt hade Welsh startat 
förrän en tysk kulspruta i hotellet levde 
upp. I en perfekt position för att dominera 
vägen. MG-42 spottade flammor och död 
mot de stormande GI. Welsh och hans 
första sex man trotsade blyet och nådde 
staden och tog skydd bakom de närmaste 



byggnaderna. Näste man i raden däremot, 
kommer Winters ihåg, frös till is” 
 

  
Gatan som Easy blev beskjutna på 
 
Vi fortsätter följa Easy till torget mitt i staden 
 

 
Paus på torget 
 
Bloody Gulch 
Vi avslutar dagen med att studera det tyska 
motanfallet mot Easy och bataljonen. 
 

 
Richard Winters 
 
18.00 Transport till hotellet 
 
Egen middag  
 

Tisdag 19/5 ”Krigskyrkogårdar” 
 
Utcheckning 
 
08.00 Transport till La Cambe 

Besök tyska krigskyrkogården 
 
Transport till Colleville 
Besök amerikanska krigskyrkogården 
 
Transport till flygplatsen 

Egen lunch på vägen 
 
Flyg från Paris 
19.30/20.00/20.45 Planen avgår  
21.30/22.30/22.35 Ankomst  
Landvetter Arlanda/Kastrup/  

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaruta 
 
Normalpris: 7985:- 
I priset ingår: 
- Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup ToR 
- Fyra övernattningar på Hotell Sainte  
  Mere med del i dubbelrum inkl frukost 
- Två luncher 
- Tre museibesök 
- Alla transporter i Frankrike utom ev  
   egna utflykter 
-  All guidning 
- Studiematerial 
 
Tillkommer: 
Enkelrum:1225:- 
Gemensam middag lördag: ca 375:- 
                     ”          fredag  ca 250:-  
 

Fråga efter aktuell rabatt 

HOTEL LE SAINTE MERE –  
RESTAURANT LA COTENTINE  

RN 13 - 50480 Sainte Mere Eglise –  
Tél. 02 33 21 00 30 

 

Litteratur 
 
- Motståndsnäste 62  von Keusgen 

- The dead and those about to die  McManus 

- Beyond the Beachhead  Balkoski 
- All American all the way  Nordike 
- D-Day with the screaming Eagles  Koskimäki 
- Band of Brothers Ambrose 
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