
 

 

Program Ardennerresan 20-24/9 2019 

Fredag morgon Flyg från Bromma/Landvetter/Kastrup 

ca 0945 transport till Losheimer Graben 

under transporten genomgång Ardenneroffensiven ev filmvisning 

Gemensam lunch Losheimer Graben 

 

Fredag eftermiddag Rocherath-Krinkelt Genomgång striderna vid Losheimer Graben 

277.Volksgrenadierdivision skulle slå ett hål i vilket Hitlerjugend (12.SS) skulle framrycka via 

Rocherath-Krinkelt mot Meuse. Motståndare var en helt oprövad infanteridivision 

(99.infanteridivision) och i ett senare skede 2.infanteridivision. Striderna blev mycket blodiga och 

trots att Hitlerjugend sattes in försvarade sig amerikanarna hårdnackat. 

Vi studerar striderna i skogen och byarna med flera 

ögonvittnesskildringar. 

Charles B McDonald var med sitt kompani grupperade i skogen öster 

Rocherath-Krinkelt. “Fientliga kulor visslade mellan träden runt omkring 

oss. Jag dök ner i graven tillsammans med Savage och Blackburn. Det 

kom ideligen nya rop på artilleri och granatkastareld från 

plutoncheferna.” 

“Gevärselden steg till ett nytt smattrande crescendo. Long rapporterade 

flera svårt sårade.” 

“Våg efter vår av vilt skränande tyskt infanteri stormade mot den glest 

trädbevuxna sluttning som hölls av mina tre plutoner. En oavbruten skur 

av kulor kom från deras vapen”. 

Hitlerjugend trängde igenom skogen och nådde Rocherath-Krinkelt som intogs efter stora förluster 

 

Willy Fischer chef Pantherstridsvagn ”När jag kommit i närheten av kyrkan, syntes framför mig en 

fasansfull bild. Beutelhäuser slogs ut framför mig. Vi hade båda precis passerat andra korsningen. 

Vid utslagningen av Beutelhäuser kunde jag lista ut den ungefärliga ställningen av den fientliga 

tvillingkanonen. Beutelhäuser kunde hoppa ut och ta sig i säkerhet. Laddaren föll av gevärsskott 

när han hoppade ut. I skyl och skydd av ett hus grupperade jag min stridsvagn, utan för 

ögonblicket veta vad som skulle ske.” 

 

Transport till hotellet i Bütgenbach 

1745 Incheckning HoteI du Lac Butgenbach 

         Egen middag 

Lördag förmiddag Stridsgrupp Peiper Stridsgruppen bestod av 117 stridsvagnar och 

stormkanoner med totalt 4800 man. Uppgiften var att utan hänsyn till flanker storma fram mot 

Meuse. Vi följer stridsgruppen via Lanzerath, Honsfeld, Büllingen, Baugnez, Ligneuville, Stavelot, 

Trois Point, La Gleize till Stoumont där den hejdades och retirerade till La Gleize där den inneslöts. 

Resterna bröt sig ut till fots medan alla fordon förlorades.  

Café Palm Peiper anländer sent på kvällen för en lägesorientering av en regementschef från 

Luftwaffe som skälls ut. 

Försvaret av Lanzerath En underrättelsepluton på 18 man slår tillbaka flera anfall av överlägsna 

styrkor den 16 december. Härifrån startade Peiper den 17 december 

Honsfeld Efter en kort strid med sömndruckna amerikaner intas Honsfeld och framryckningen 

fortsätter mot Büllingen 

Büllingen där ett drivmedelsförråd erövras och efter påfyllning fortsätter framryckningen 

Massakern vid Baugnez Efter en kortare strid fortsätter täten mot Ligneuville. Bakom dem 

kapitulerar ett stort antal amerikanska soldater, som därefter kallblodigt dödas. 

Gemensam lunch Baugnez 

ev museibesök 

 
Charles B McDonald 
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Lördag eftermiddag Stridsgrupp Peiper 

Ligneuville nås av Peipers tät vid lunchtid och en kortare strid utspelas här där en Panthervagn 

förloras och fler krigsfångar avrättas. 

Stavelot På kvällen den 17 december hejdas täten efter ett eldöverfall av en liten styrka pionjärer 

som öppnar eld med en bazooka i en hårnålskurva strax öster om Stavelot. 

Peiper avbryter framryckningen för att fortsätta nästa morgon. På morgonen den 18. anfaller strids- 

gruppen och med Kungstigrar i spetsen fortsätter framryckningen  

Rottenführer Eugen Zimmerman ”Vi var alla klarvakna, när morgonen långsamt grydde och då kom 

ordern varmkör motorerna sen förare marsch. Vi mötte inget motstånd. Pansarvärnskanonen fanns 

där och rammades lätt och sen gick det vidare mot bron. Untersturmführern låg inte längre på bron 

gudskelov. Vi var knappt över förrän vi redan fick en träff. Föraren skriker i mikrofonen gaspedalen 

klämd. – träff. Jag ser till höger en pansarvärnskanon” 

Trois Pont vid lunchtid den 18 december nådde täten hit då broarna där sprängdes av 

pionjärförband framför näsan på de tyska stridsvagnarna och Peiper tvingades ta en ny väg 

Rottenführer Zimmermann ”Järnvägsviadukt, sen skarpt till vänster. I samma ögonblick fick vi åter 

en träff som med tur bara strukit förbi. Jag ser en pansarvärnskanon och riktar genom eldröret mot 

en stenmur bakom pansarvärnskanonen; spränggranat och sen vidare – inget motstånd mer”. 

 

Stoumont försvarades av en skyttebataljon med understöd av ca 25 stridsvagnar och 

pansarvärnskanonvagnar. I morgondimman den 19 december anfalls byn och det amerikanska 

försvaret kollapsar snabbt. 

  

 

 

 

 

 

 

La Gleize Efter tre Panthervagnar slagits ut väster Stoumont och hårda strider i Stoumont 

retirerade Peiper till La Gleize där förbandet inringades och anfölls upprepade gånger. Efter att 

ammunition och drivmedel tagit slut och alla undsättningsförsök misslyckats lyckas 800 man slå sig 

ut till fots. 

Transport till hotellet 

Dryck, egenpresentation 

Gemensam middag för de som förbokat 

Söndag förmiddag 2.Panzerdivision 

Utcheckning 

Divisionen tillhörde 5.pansararmén, som 

skulle framrycka mot Meuse söder om 

6.pansararmén.  

Dasburg här startade offensiven med 

övergång av floden Our 

Marnach efter hårda strider intas byn 

Clervaux Under en pansarstrid i nerfarten slås både Shermanstridsvagnar och tyska stormkanoner 

ut, men slaget avgörs efter en tysk kringgång där försvaret kollapsar och överste Fuller i hotell 

Claravallis tvingas fly på en brandstege. 

Egen lunch Clervaux  

  

  Då och nu  

  Pantherstridsvagn 

  i Stoumont  
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Söndag eftermiddag 2.Panzerdivision - museum 

Antoniushaff där en amerikansk stridsgrupp med ca 20 stridsvagnar och ett skyttekompani var 

grupperat. De anfölls från tre håll av överlägsna tyska styrkor och resterna retirerade 

Allerborn där i ett nattanfall 24 Shermanvagnar slås ut mot endast två tyska stridsvagnsförluster.  

Noville som ligger strax norr Bastogne anfölls och intogs av delar ur 2.pansardivisionen, medan 

huvuddelen fortsatte mot Meuse. 

Bastogne Besök Airborne Museum 

Incheckning hotell Melba/ Merceny 

Egen middag 

Måndag Easy Company var en del av 101st Airborne Division som anlände till Bastogne den 19. 

december. Richard Winters var nu stf bataljonchef och Easy med resten av bataljonen grupperade 

i Bois Jaques. I skogen skulle kompaniet utstå kyla, tyska anfall och artillerield med kännbara 

förluster. Den 13 januari deltog kompaniet i anfallet mot Foy med en oerfaren kompanichef som 

fryser till is mitt i anfallet. Har du sett Tv-serien känner du igen dig.   

Vi studerar ställningarna i Bois Jaques, händelsen där Guarniere och Toye såras, patrullen mot de 

tyska linjerna, kompanichefen Dyke, sjukvårdare Roe, 1000-yard anfallet och motanfallet vid Foy 

och givetvis Easys monument och ev lite till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bill Guarniere ”När vi kom till vår position i Bois Jaques, var det lite som en säker plats ett tag. Du 

kunde se att det hade varit en helvetes strid där. Marken hade kratrar från 88or, granathylsor och 

trädgrenar överallt, döda Gis och lemmar, - en arm här, ett ben där, blod och tarmar”  

”Nästa sak jag kommer ihåg, Joe Toye skriker: Jag är träffad, jag är 

träffad. Jag tittade upp och han låg två – tre meter ifrån mig. Hans 

ben var sprängt i bitar, hängde löst från kroppen, allt krossat, han 

blödde överallt- från bröstet, ryggen, huvudet, armarna, benen. Jag 

sprang upp för att försöka få honom i säkerhet. Så snart som jag 

nådde honom, Wham! En trädbrisad exploderade ovanför våra 

huvuden. Jag var träffad. Jag föll bredvid Joe”. 

Egen lunch i Bastogne 

Motanfallet vid Foy 

Som ett led i motoffensiven skulle Easy Company anfalla och ta byn 

Foy. Kompanichefen som tillträtt i Holland var inte vuxen sin uppgift 

och hade inte kompaniets förtroende. Mitt under framryckningen frös 

han till is på ett fält framför Foy.  
 

Donald Malarkey ”Jag upptäckte en av kulspruteställningarna. Granatkastare eld! skrek jag till min 

granatkastarsoldat, en ersättningsman som jag knappt kände. Vi stod i det öppna, längs en 

 
Skyttevärn i Bois Jaques  

 

 
Richard Winters  
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stenmur medan jag pekade ut kulsprutan jag hade sett. Granatkastarmannen kröp ihop för att fästa 

eldröret. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Han klövs av åtta kulor från kulspruteeld”. 

Egen middag 

Tisdag förmiddag Pattons motanfall 
Utcheckning 

Pattons 3.pansararmé var en del i den stora motoffensiven som skulle inringa alla tyska styrkor i 

utbuktningen. Vi följer 4.pansardivisionens strider mot 5.fallskärmjägardivisionen. 

Martelange där ett tyskt kompani försvarar sig hårdnackat med pansarskott och eldhandvapen 

Chaumont med hårda pansarstrider ” En efter en slogs stridsvagnarna från B-kompaniet ut av 

fientliga granater, tills alla tystnade. De överlevande besättningarna rusade för att ta sig ut ur stan 

och tillbaka, men alla klarade sig inte. Löjtnant Blackmer, plutonchef från B-kompaniet var en av 

dem som dödades under striderna.” 

Assenois där 4.pansardivisionen når delar ur den inneslutna 101.luftlandsättningsdivisionen 

Egen lunch Bastogne 

 

Tisdag eftermiddag 

Transport till Flygplatsen 

Celles hit nådde den tyska offensiven som längst och vi gör ett kort stopp här. 

Tisdag kväll Flyg till Bromma/Landvetter/Kastrup 

Jan Ågren 

0046 736731906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel du Lac, Butgenbach 

 
Hotel Melba Bastogne 
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