
 
 
 
 
 
 
 
 

 Program Västvallenresan 6-9 oktober 2017   
 

                            

 
Fredag 6 oktober 
 
FM transport till Eupen  
 
0650/0710/0815 Flyg från /Landvetter/Arlanda /Kastrup  
 Ankomst Bryssels flygplats 
ca 1030 Avfärd mot Eupen 
                     Inledning 105.pansarbrigadens strider 
                     Striden på torget i Eupen 
 Gemensam lunch Eupen 
 
Em 105. pansarbrigadens inringning vid Limbourg  
 
Vi studerar brigadens fördröjningsstrider i Limburgsområdet där grupper 
om 1-2 Pantrar och små infanteristyrkor grupperades utspridda på stor 
bredd. Förbandet inringades och erhöll stora förluster. Resterna retirerade 
österut mot Västvallen Vi gör uppehåll vid: 
Dolhain, Goe, Membach, Baelen, Houyeux och Welkenradt.  
 

 
Dolhain 
”Vi var på en kulle öster om Dolhain hela dagen. Amerikanarna skickade 
iväg nio jaktbombare i vår riktning. De sköt mot byn timmar i sträck. När 
deras ammunition var slut flög de bort och var tillbaka femton minuter 
senare” 
 
Welkenradt 
”Det fanns fortfarande två tyska stridsvagnar i staden. En Panther var 
grupperad i västra delen av Rue Lambert och var inriktad mot Rue d´Eglise. 
Lokalbefolkningen varnade de anländande amerikanarna, vilka försökte gå 
runt söder om Panthern” 
 

                        
                      Två utslagna Pantherstridsvagnar i Welkenradt 
 
Besök Lindts chokladfabrik i Aachen 
Ca 1845 Ankomst hotell Regence i Aachen  
                     Egen middag 

 
Lördag 7 oktober 
 
Fm 105. pansarbrigaden vid Västvallen 

0800             Avfärd mot Eynatten 

Studium av brigadens sista strider framför och bakom Västvallen. Vi gör 
uppehåll vid Eynatten, Kornelimunster och Rott 
 
Rott 
”När täten av Task Force 1 närmade sig kanten av skogen söder om Rott, 
observerade den en fientlig grupp bestående av sex man, en lätt kulspruta  

 

Riverwood Historic Travel 



 
och en motorcykel. Gruppen spred direkt ut sig när den amerikanska 
kolonnen identifierades. ” 

Norman Cotas högkvarter i Rott 
Den gamla restaurangen dit Eisenhower kom på besök finns kvar. 

Genombrott i Västvallen 
Vi studerar Taskforce Loveladys, 3.pansardivisionen, strider och 
genombrott vid Roetgen. 

Egen lunch Roetgen  

Em Vossenack 

Vi studerar 28.infanteridivisionen och dess strider vid Vossenack 
”Till vänster i anfallet längs de öppna sluttningarna norr om Vossenack mot 
nordöstra spetsen av åsen framryckte kompani G med dess 3.pluton till 
vänster, 1.pluton till höger och 2.pluton som var betydligt under normalstyr-
ka som understöd. Dess sju underställda stridsvagnar började rörelsen 
genom att svänga i linjeformation och avfyrade fyra granater var mot 
Vossenacks kyrktorn” 

                           
                         Kyrkan i Vossenack 

Besök krigskyrkogården i Vossenack 
 
Kallstigen 
Vandring längs Kallstigen till bron vid Mestrenger Muhle. 
Fikamöjlighet vid kvarnen  

 
Ca 1800 Ankomst hotell Regence i Aachen 
 
Egenpresentation 
Gemensam middag för de som förbeställt  
 

Söndag 8 oktober 

Fm Schmidt 

0815          Avfärd  
 

Vi studerar 112.infanteriregementets erövring av Schmidt och det tyska  
motanfallet av 116.pansardivisionen, som kastade tillbaka amerikanarna 
väster om Kallfloden med stora förluster 
 
Schmidt 
” De fientliga stridsvagnarna vräkte sig rakt igenom 1.plutons, kompani K, 
ställningar i mitten av kompaniets östra ställningar. De körde över kompani-
ets 60 mm granatkastarställningar och slog ut två av dem med direktträffar”. 
 

                                   
                              Fordon ur 116.pansardivisionen i Schmidt 
 
Besök kyrkan och minnesmärke i Schmidt 
 
Besök bunkrar i Buhlert 
 
Gemensam lunch i Schmidt   
   
 
 



 
 
EM Grosshau 
 
Studium av 22.infanteriregementets strider vid Grosshau. Regementet 
anföll i norra delen av Hurtgenskogen med uppgift att erövra Grosshau och 
höjderna runtomkring. Efter flera veckors hårda strider och mycket stora  
förluster löstes uppgiften. 
”Klockan 1145 började anfallet, tre timmar efter tidtabellen. Istället för den 
kombinerade anfallskraften och chocken av nio stridsvagnar och åtta 
pansarvärnskanonvagnar som vällde ut från skogskanten var det bara en 
pansarvärnskanonvagn och tre stridsvagnar som följde infanteriet.. Tyska 
pansarvärnskanonskyttar förstörde alla tre stridsvagnar nästan så snabbt 
som de lämnade skogens säkerhet.” 
 
Ca 1730 Ankomst hotell Regence i Aachen    
Egen middag   
                 

Måndag 9 oktober 

Eben Emael 

0830   Utcheckning och avfärd 
 
Eben Emael 
Den belgiska fästningen, bedömdes vara i princip ointaglig, oskadliggjordes 
av ett 70-tal tyska fallskärmsjägare som landade på taket av fästningen i 
glidflygplan. 
Guidning i fästningen 
Under ca 2 timmar får vi en guidning av en belgisk guide och därefter finns 
det möjlighet att handla i museiaffären 
 
Egen lunch i Eben Emael                 
 
Vi avslutar med att gå upp på fortet och därefter berättar jag lite om 
luftlandsättningen och striderna på taket. 
 
Ca 1530       Transport till Flygplatsen 
2030/2045/2055  Flyget avgår    
2200/2240/2250  Ankomst Kastrup/Landvetter/Arlanda 
 

 
 

                                   
                                   Taket på fort Eben Emael 
 
 
            
 
 
 
 
 

 

                            

Faktaruta 
 
Normalpris: 6825:- 
I priset ingår: 
- Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup–Bryssel ToR 
- Tre övernattningar på hotell Regence i Aachen  
- Två luncher 
- Ett museibesök 
-  Alla transporter i Belgien/Tyskland 
   utom ev egna  utflykter 
- All guidning 
- Studiematerial 
 
Tillkommer: 
Enkelrum:     
Gemensam middag lördag, måndag    
 
Jan Ågren 
+46736731906 

 


