
 

 

Program Sicilien 6-13 juni 2020 
 

                                

Efter segern i Nordafrika i maj 1943 lyckades Churchill få amerikanarna med sig på en 

landstigning på Sicilien. Italiens fastland skulle dock inte anfallas därefter, utan fokus vara på 

en landstigning i Normandie.  Den 10 juli inleddes den dittills största amfibieoperationen då 

amerikanska, brittiska och kanadensiska förband landsteg på Siciliens sydöstra kust 

samtidigt som amerikanska och brittiska fallskärmsjägare hoppade innanför kusten. Efter 

inledningsvis hårda, men misslyckade motanfall på den amerikanska sektorn, övergick 

tyskarna till att fördröja den allierade framryckningen. Efter knappt två månaders strider 

lämnade tyskarna ön. Den 5 juli 1943 startade offensiven vid Kursk på Ostfronten och på 

södra delen av fronten gick offensiven bra, men efter beskedet om de allierades landstigning 

på Sicilien avbröts offensiven. 

Lördag 6 juni förmiddag  

1010 Flyg från Arlanda 

Lördag 6 juni eftermiddag 

1345 Arlandaresenärer landar Catania. Transport till Catania. Catania på egen hand  

Ca 1400 Flyg från Landvetter 

1700 Flyg från Kastrup 

Lördag 6 juni kväll 

2005/2100 Kastrup och Landvetterresenärer landar Catania. 

Transport till hotell Mida i Scoglitti. I bussen Inledande genomgång kring operation Husky 

Ca 2330 incheckning 

Söndag 7 juni förmiddag 82nd Airborne vid Biazzo Ridge 

0900 Transport til Biazzo Ridge. 505th regiment skulle skydda landstigningarna vid Gela från 

motanfall norr och österifrån. De utsattes för motanfall från delar av Hermann.Göring 

divisionen som disponerade Tigerstridsvagnar. 

 

 

Riverwood Historic Travel 



Gavin: ” Precis framför var en ås ca 750 m bort och kanske 35 m hög. Toppens sluttning 

var gradvis. På båda sidor om vägen fanns det olivträd och 

under dem högt brunt och gult gräs bränt av den heta 

sicilianska sommarsolen. Elden från åsen ökade. Jag gav 

ordertill lt Wechsler att gruppera plutonen till höger och 

framrycka och ta åsen. Vi rörde oss framåt. Jag var med 

Wechsler och efter några hundra meter blev elden intensiv. 

När vi närmade oss toppen på åsen kom det ett regn av löv 

grenar när kulorna skar igenom träden och det ett surrande 

som ljudet av bisvärmar. Några ögonblick senare träffades 

Wechsler och föll. Några soldater träffades andra fortsatte 

att krypa framåt. Snart var vi nedhållna av stark 

eldhandvapeneld, men hittills inte av något annat.” 

Ponte Dirillo. Striderna handlade ofta om kontroll av höjder 

och de fåtaliga broarna. En av dessa små broar var Ponte Dirillo. I närheten låg ett väl 

utbyggt bunkersystem. Bron erövrades snabbt, men sen sattes de tyska motanfallen in där 

Tigerstridsvagnar deltog 

 

 
Kl 12.00 Gemensam lunch på restaurang vid Biazzo (ingår i grundpriset) 
 

Söndag 7 juni eftermiddag Piano Lupo och Gelafältet 

De tyska och italienska motanfallen fortsätter med full kraft mot det amerikanska brohuvudet 

vid Gela, där Big Red One, 1st Infantry Division, har landstigit. Vissa tyska och italienska 

förband når inom 1-2 km från kusten före de hejdas av fartygseld, artilleri och av beslutsamt 

motstånd av amerikanska soldater och fallskärmsjägare 

Fikamöjlighet vid Piano Lupo 

Ankomst hotellet senast 1730 med badmöjlighet. Badmöjlighet för de som ej vill följa med på 

guidningen 

 

Egenpresentation med dryck och gemensam middag för de som förbeställt (ingår ej i 

grundpriset  

Måndag 8 juni förmiddag De amerikanska landstigningarna den 10 juli 

Kl 08.30 Till Marina de Acate där vi studerar 45. Infanteridivisionens landstigning 

 

 

 



De amerikanska landstigningarna mötte svagt motstånd från de italienska 
kustförsvarsförbanden, men de utsattes för starka motanfall från mekaniserade tyska och 
italienska förband 
 
 
Transport till Gela  
Darbys Rangers landstigning och strider 
Det var ett amerikanskt kommandoförband utbildat efter engelska principer och sattes in för 
att underlätta landstigningarna vid Gela 
Lunchpaket på stranden i Gela (ingår i grundpriset) 

 

Måndag 8 juni em Västra motanfallen 

 

Transport till Il 
Casteluccio 
Vi följer 1.bataljon/ 
34.italienska infanterire-
gementets motanfall och 
division Hermann Göring  
västra motanfall in mot 
Gela 
” Kl 06.30 hoppade 
soldaterna, med 
officerarna framför sina 
män, upp och rusade 
framåt mot fienden. Så 
snart som anfallet 
började öppnade 
amerikanska kanoner 
och granatkastare en 
massiv nedhållande eld 
mot anfallarna. 
Förlusterna började öka. 

Kapten D Capello, chef 9.kompaniet, sårades snabbt två gånger. 30 meter från 
bataljonchefen, som var med 10.kompaniet, slet ett granatsplitter av huvudet på en 
soldat” 
Fikamöjlighet i Gela 
Ankomst till hotellet senast kl 18.00 med badmöjligheter 
Badmöjligheter under dagen för de som ej vill följa med – 50 m till stranden 
Egen middag 

 

Tisdag 9 juni Capo Muro di Porco och Ponte Grande 

Utcheckning  

0830 transport till Capo Murro di Porco 

Fikamöjlighet längs vägen 

Italienskt kustartilleribatteri slås ut av engelska kommandosoldater vid Capo Murro di Porco 

Syrakusa och Augusta var viktiga hamnar nödvändiga för de allierade. Vid Ponte Grande 

fanns det två viktiga broar, som engelsmännen måste erövra intakt dessförinnan. Uppgiften 

gick till Red Devils, engelska fallskärmsjägare som skulle luftlandsättas mitt i natten med 

amerikanska glidplan av typ Waco. 

” Anfallet mot järnvägsbron misslyckades då bara ett glidplan nådde fältet medan tre landade 

i havet och många drunknade. För anfallet mot landsvägsbron lyckades två glidplan landa 

nära bron, men ett plan exploderade vid landning. Kvar var en pluton bestående av cirka 30 

man som framryckte mot bron där en bunker fanns. Efter att några simmat över kanalen togs 

den intakta bron utan förluster. Sen började motanfallen och ammunitionen började tryta.” 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Gela_11_lug_43.jpg


Gemensam lunch vid Ponte Grande(ingår i grundpriset) 

Fortsatta studier av striderna 

Transport till hotell President Park Hotel i Aci Castello 

1700 incheckning 

Egen middag 

Onsdag 10 juni förmiddag  Primasole och Ponte Malati   

Primasolebron var det sista hindret före Catania. Här hade tyska fallskärmsjägare hoppat för 
att stärka försvaret och förhindra ett genombrott till Cataniaslätten. Uppgiften att erövra bron 
gick åter till Red Devils, de engelska fallskärmsjägarna. Här utkämpade engelska och tyska 
elitstyrkor hårda strider.  
Kl 08.30 transport till Primasole och Jonny I 
Möjlighet för badintresserade att följa med bussen och bli avsläppta respektive hämtade vid 
Lido Playa 
Transport till Ponte Malati med fikamöjlighet längs vägen 
 
Ponte Malati var åter en viktig bro att inta för fortsatt framryckning mot Catania. Uppgiften 
gick till engelska kommandosoldater. 
”Här fanns det en häck till höger om vägen och bortom en fruktträdgård. Tätgruppen på 4. 
pluton i ställning på vägen.  

Jag tog en grupp in i fruktträdgården. Vi var 
snart öga med öga mot en bunker som var 
placerad på insidan av häcken för att täcka 
vägen. 
Den var bara några meter bort men alla 
stannade och stirrade på den, medan folk på 
alla sidor börjar ge order och ropa efter 
granater. Jag hade inga granater, men då 
jag såg att det inte var någon tråd runt 
bunkern, sprang jag fram till den mellersta 
bunkerspringan och sköt 2 eller tre gånger 
genom den med mitt gevär. På insidan 
började en italienare skrika uppenbarligen i 
ett uppjagat tillstånd, nästan på en gång 

sprang han ut på vägen. Brian Butler som framryckte i täten på sin grupp kastade en Mills 
bomb (handgranat) och dödade honom.”” 
 
Egen lunch längs vägen  

 

Onsdag 10 juni eftermiddag krigskyrkogård och museum 

Transport till den engelska krigskyrkogården i Catania 
Besök krigsmuséet i Catania 
Möjlighet till inköp under dagen 
Transport till hotellet – vid hotellet senast kl 18.00  
Egen middag 
 

 

 

 

Torsdag 11 juni Kanadensare mot Assoro 

Den första kanadensiska infanteridivisionen deltog i landstigningen på Sicilien efter 

påtryckningar på Churchill från Kanada. Den kanadensiska armén bestod uteslutande av 

frivilliga och vi följer divisionen under två dagar med delvis mycket hårda strider 

0800 Transport till Valgarnuera 

 

 



Kanadensarna framrycker i huvudsak till fots i den brännande hettan och utför flera 

eldöverfall mot tyska förband med stora tyska förluster som följd vid Valgarnuera.. Tyskarna 

blir imponerade av de välutbildade kanadensarna , som framrycker i ren bergsterräng. 

Vi följer striderna via Dittinao till Leonforte 

Vid Dittiniao kör stridsvagnar in i ett minfält. ” Jag trodde vi hade fått en direktträff på bandet 

från en pvkanon. Kraften i hjärnskakningen satte ner mig på golvet av stridsvagnen. Jag 

hade stått. Jag visste jag hade träffats i huvudet eftersom blod rann från ett jack i pannan.  

Min hjälm hade slitits av och både skytten och laddaren tittade på mig och skytten lindade en 

skitig trasa för rengöring av kanonen runt huvudet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egen lunch Leonforte  

Nästa mål var att erövra den välförsvarade bergsbyn Assoro. Ett djärvt beslut togs att under 

natten klättra uppför den branta nordsidan av byn. 60 frivilliga under ledning kapten 

Campbell snubblade och klättrade längs getstigar upp mot toppen. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport till hotellet 
Egen middag 
 

Fredag 12 juni Kanadensare mot Agira 

Kl 08.00 Transport till vägskälet väg 117-119 där kanadensarna råkar ut för ett tyskt 

eldöverfall 

Vi följer framryckningen mot Nissoria och Lionline där tyskarna bjuder mycket starkt 

motstånd och kanadensarna får stora förluster bl a stupar en bataljonchef 

Aalla på bra humör när artilleriet började sitt solida bankande och soldaterna störtade framåt 

över de terrasserade höjdsidorna mot Nissoria. Kompanierna rörde sig lätt förs,t men med 

ökande svårighet över några av de branta sluttningarna och spärrelden som flyttade 100 

 

 



meter varannan minut började dra iväg framåt lämnandes ett allt större gap till de främsta 

soldaterna” 

Lunchpaket i terrängen med vacker utsikt 

 

Vi följer framryckningen mot Agira med strider runt Grizzlyline med kyrkogården 

Promenad i Agira med då och nuvyer 

 

Fikamöjlighet på det vackra torget 

Kanadensiska krigskyrkogården i Agira 

Transport till hotellet – vid hotellet senast kl 18.30 

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

Lördag 13 juni 

Utcheckning 

Transport till flygplatsen i Catania 

1420 Flyg till Landvetter 

1445 Flyg till Arlanda 

2105 Flyg till Kastrup 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Hotell lördag-tisdag 

Hotel Mida Lungomare Lanterna - 

Via delle Seppie, 4 Scoglitti 97019 

(RG) Tel.-0039 0932 871430  

h.hotelmida@tin.it  

 

Hotell tisdag-lördag 

President Park Hotel   

Residence Vampolieri srl  

Via Litteri 88 – Via Vampolieri 49 

95021 Aci Castello (Ct)  

Tel: 0039 0957116111 

 

 

Ordinarie pris: 11.750:- 

I resans pris ingår: 

- Flyg Sicilien ToR 

- Sju hotellnätter med del i  

  dubbelrum inkl frukost 

- Tre-fyra luncher 

- All guidning 

- Ett muséibesök 

- Alla busstransporter på Sicilien 

mailto:h.hotelmida@tin.it

