
 

 

 

                          
 

Program Sedan 21-24/4 2017 
Västfälttåget i maj 1940 riskerade länge att bli en blek kopia av 1914. Först med Mansteins 
genialiska plan att kraftsamla pansarstyrkorna och framrycka genom Ardennerna, för att 
åstadkomma ett genombrott, fanns en möjlighet att besegra de allierade styrkorna. 
Många konservativa generaler och även Hitler tvivlade på planen och störde 
genomförandet. Något blixtkrigskoncept fanns inte framtaget, utan generaler som Guderian 
genomförde uppdragstaktiken fullt ut med högt anfallstempo och ledning långt fram som 
ledstjärnor.   
Vi studerar 1.pansardivisionens framryckning och strider mellan 10 till 15 maj med fokus på 
den enskilde soldaten. 
Följ med på denna resa och förundras hur tyskarna kunde vinna! 

Fredag 21 april fm  
Ca 06.50 flyget avgår från Bromma/ Arlanda/Landvetter/Kastrup 

Ca 08.30 ankomst till Bryssel   
     Transport mot Martelange 
     Inledning i bussen med genomgång av Västfälttåget 1940 och filmvisning 
 
     Gemensam lunch Martelange förbokad, ingår i priset  
 

Fredag em 
 
Strider mot Ardennerjägare 
Vi följer 1.pansardivisionens strider, mot belgiska elitförband och en fransk motoriserad 
division, från Martelange via Bodange och Neufchateau mot Boullion. 
 

                          
 

 

Riverwood Historic Travel 



Martelange  
En förtrupp bestående av ett mckompani och några pansarbilar hejdas av Ardennerjägare.  
 

Regementschefen Hermann Balck beordrar då ett anfall, utan understöd av indirekt eld eller 
stridsvagnar. Anfallet sker i uppförsbacke mot de nedgrävda belgarna.  
Följ med, stå i anfallsterrängen och förundras över terrängen och resultatet 
 

                           
                            Vy från de belgiska ställningarna mot Martelange 

Bodange 
Framryckningen fortsätter sedan mot Bodange, där nästa kompani Ardennerjägare 
ska fördröja den tyska framryckningen. Broarna är sprängda och åter anfaller tätförbanden 
utan stridsvagnar eller artilleriunderstöd. Striderna blev mycket hårda och pansardivisionen 
fördröjdes åtskilliga timmar.  
 
När de avsuttna tyska soldaterna ur spaningskompaniet närmade sig Bodange, öppnade 
belgarna en våldsam eld från väl förberedda ställningar på höjderna. Tyskarna erhöll 
förluster och tvingades retirera under fortsatt belgisk eldgivning.  
 

                                    
                                   Den sprängda bron i Bodange 
 

Operation Niwi 
Vi gör ett stopp i Traimont för att följa den tyska improviserade luftlandsättningen av en 
bataljon soldater. De transporterades med två soldater per plan i ett antal Fieseler Storch. 
Operationen präglades redan från början av fullständigt kaos. 
 
Genombrottet vid Neufchateau 
Här var en fransk motoriserad division grupperad till fördröjning. Tidigt den 11 maj inleddes 
anfallet och nu var det stridsvagnar i täten. Istället för att göra ett frontalanfall mot 
Neufchateau genomfördes en kringgång på djupet och det franska försvaret brakade 
samman efter några timmar. 
 
Bouillion 
På kvällen den 11 maj anländer en pansarbataljon till Boullion. En bro sprängs av 
försvararna och främsta stridsvagnskompani understödjer när nästa ska ta den återstående 
bron. 
 



Kompanichefen är i främsta vagnen och närmar sig den oförstörda bron. När vagnen är 
några meter därifrån går bron i luften och stridsvagnen erhåller en träff från en 
pansarvärnskanon. 
 
Vi avslutar därefter dagen och checkar in på hotellet i Boullion 

     Ca 18.00 incheckning på hotellet 
     Gemensam middag för de som förbokat (extra kostnad) 

 
Lördag 22 april fm  
 
Genombrott vid franska gränsen 
På kvällen den 11 maj går den franska försvarslinjen vid floden Semois. Ett överraskande 
nattanfall vid Mouzaive medför reträtt under morgonen den 12. Maj. Striden fortsätter vid 
den befästa huslinjen, men redan på em når 1. pansardivisionen Meuse vid Sedan.  
 

                                            
 
Mouzaive 
Ett mckompani framrycker till fots och når bron vid Mouzaive vid midnatt. Understöd 
grupperas och del av förbandet tar sig över floden och erövrar bron intakt. Ett motanfall 
misslyckas och på grund av fransmännens linjära tänkande retirerar de till nästa 
fördröjningslinje. 
 
Befästa huset i St Menges 
Nästa fördröjningslinje var en serie bunkrar, maskerade som hus, i varje vägskäl. 
Huset , är en maskerad bunker och befinner sig i anslutning till vägskälet. I huset är en 47 
mm pansarvärnskanon och automatvapen grupperade. Runt huset finns skyttegravar och 
värn uppförda. Vägen är spärrad av en stor sprängkrater. Mitt på fm anländer de första 
stridsvagnarna följt av infanteri. 
 
Genombrottet av försvarslinjen vid Sedan 

Under resten av dagen studerar vi övergången av Meuse och tre avgörande genombrott i 
de franska bunkerlinjerna vid Sedan. Alla broar över Meuse var sprängda och den första 
försvarslinjen gick vid floden. Tre pansardivisioner skulle den 13 maj bryta igenom efter ett 
flera timmar långt bombardemang av flyg och  artilleri.   
 
Feldwebel Rubarth 
Längst till vänster skulle 10.pansardivisionen ta sig över. Divisionens anfall misslyckades 
totalt utom på en plats där en liten styrka under Rubarth lyckades bryta igenom vid floden 
och fortsätta in i nästa försvarslinje. Rubarth: 
”I ett häftigt Stukaanfall bombarderas den fientliga försvarslinjen. Med den sista bomben 
exakt klockan 16, övergår vi tillsammans med infanteristerna till anfall. Direkt mottas vi av 
stark kulspruteeld. Förluster inträder” 
 
Enskild lunch i Sedan 



Lördag 22 april em  
 

Vi följer Rubarths genombrott i den andra försvarslinjen  
 

                                                
                                               Feldwebel Rubarth 
 
Infanteriregemente Grossdeutschlands genombrott 
Regementet, var underställt 1.pansardivisionen, som anföll i mitten, skulle överskeppa vid 
bron Pont Neuf. Dock var alla bunkrar vid flodstranden intakta och en kulspruta i bunker 211 
hindrade alla rörelser. Först efter insättande av direktriktad 8,8 cm eld kunde framryck-
ningen fortsätta. Försvarslinjen vid floden genombröts och framryckningen fortsatte mot 
nästa försvarslinje. Där hejdas främsta kompaniet av välriktad eld från en större bunker. 
 
”Som avledningsmanöver anföll nu huvuddelen av kompaniet frontalt mot den stora bunker 
104, som genom kulspruteeld tvingades i skydd. Under tiden arbetade sig underofficer 
Holstein med två man med omfattning vänster fram mot bunkern” 
 
Broslagning vid Gaulier 
Den enda bro över Meuse som uppfördes den 13 maj. Bron var avgörande för 
framryckningen den 14 maj och det var först då som stridsvagnar sattes in i striderna. 
 
Korthals vid Bellevue 
2.pansardivisionen anföll till höger, men hejdades med stora förluster och lyckades ej ta sig 
över Meuse. 1.pansardivisionen hade samtidigt hejdats av en stor bunker. 43.stormpionjär-
bataljonen var underställd 1.pansardivisionen och där fanns Oberleutnant Korthals.  
Han lyckades med sin pluton slå ut bunkern och fortsätta in på djupet. Därmed öppnades 
vägen för 2.pansardivision. 
 

                                    
                                      Insidan av bunkern vid Bellevue 
 

Ca 1800 Ankomst till Hotellet 
Gemensam middag för de som förbokat(extra kostnad) 



 
Söndag 23 april fm 
 
Tyska genombrott och franska motanfall  
Vi studerar de avslutande striderna den 13 maj, det tyska genombrottet och motanfallen 
den 14 maj 
 

Kvällsanfallet mot höjd 301 
Sent på kvällen den 13 maj beordrade Hermann Balck ett anfall mot höjden. Regementet 
var helt slutkört, men Balck insåg att höjden måste tas. 
Regementet anföll med tre bataljoner i bredd och en bataljon skulle ta höjd 301.  
 
”Kompanierna närmade sig så långt möjligt ställningssystemet på höjd 301. Sen öppnade 
det förstärkta 9.kompaniet eld för att hålla fienden i skydd” 
 
Det tyska pansargenombrottet och det franska motanfallet 
Tidigt på morgonen den 14 maj rullade de första stridsvagnarna över pontonbron vid 
Gaulier. Samtidigt hade det första franska motanfallet inletts. Avgörande för båda sidor var 
att ta höjderna vid Bulson. Oberleutnant Krajewski, chef 3.stridsvagnskompaniet: 
 
” Försiktigt kör vi igenom det fiendefria Bulson och närmar oss långsamt, framryckande på 
kolonner, höjden sydväst om orten. När den första vagnen når höjden, utbryter direkt häftig 
eld. Våra två främsta vagnar erhåller några pansarvärnsträffar och brinner” 

                                   
 
Striderna vid Stonne 
Flera franska motanfall var förberedda mot Sedanområdet om tyskarna mot förmodan 
skulle anfalla där. På operativ nivå skulle flera divisioner slå till i tyskarnas flank. På tysk 
sida var det viktigt att skydda vänstra flanken vid framryckningen mot kanalkusten. Det 
område där man drabbade samman var vid Stonne. Orten växlade ägare 17 gånger under 
tre dagar. Franska och tyska stridsvagnsvrak kantade terrängen.  
 
”Hindelang anfalls av tre 32-tonnare. Varje granat varje granat studsar av dem. Spårljusen 
försvinner sen nånstans. De rullar igenom trädgårdarna. På 100 meters avstånd skjuter en 
sönder den högra kanonen”    
 
Enskild lunch 
 
Söndag 23 april em 
 
Utbrytning 
 
Utbrytning ur brohuvudet 14-15 maj 
Efter att det franska motanfallet slagits tillbaka på morgonen den 14 maj och södra flanken 
delvis var säkrad, beslöt Guderian trots riskerna för motanfall att ofördröjligen anfalla i 



västlig riktning mot kanalkusten. 
Vi studerar 1.pansardivisionens framryckning över Barfloden och hårda strider bl a i 
Vendresse och Singly. 
 
Enskild middag  
 
Måndag 24 april fm 
 
Utcheckning 
 
Maginotlinjen  
 
Besök i Maginotlinjen 
Transport till Fermont, som var ett av de stora forten. Där får vi en mycket intressant guidad 
tur, som börjar med tågtransport i underjorden.Hela fortet visas både från ut- och insidan. 
Det roterande höj- och sänkbara tornet förevisas och även kasematten med fyra kanoner 
som råkade i strid med en tysk 8.8 cm luftvärnskanon. 
 

                                                
 
Enskild lunch 
 
Måndag em 
Transport till flygplatsen 
Ca 18.30 flyget avgår  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tfn mobil 073/6731906 

Faktaruta 
 
Normalpris: 6825:- 
I priset ingår: 
- Flyg Arlanda/Bromma/Landvetter/Kastrup–Bryssel ToR 
- Fyra övernattningar på hotell i Bouillion  
- Två luncher 
- Besök i fort i Maginotlinjen 
-  Alla transporter i Belgien/Frankrike utom ev egna  utflykter 
- All guidning 
- Studiematerial 
 
Tillkommer: 
Enkelrum:     
Gemensam middag fredag: 
                     ”          lördag:    
Fråga efter ev rabatt 
 


