
 
 
 

 
Preliminärt program Israelresan 29 april – 6 maj 2020 

 

                 
 
Statens Israels historia är kort, men fylld av krig då landet ständigt tvingats försvara sig. Denna resa 
ligger mig personligen varmt om hjärtat. 
En svensktalande israelisk guide kommer att följa med oss huvuddelen av tiden. 
Utöver den militärhistoriska delen kommer det givetvis att finnas möjlighet till bad mm.  
Detaljprogrammet om striderna på Golanhöjderna kan inte fastställas förrän vi är på plats då vissa 
områden kan vara stängda för utomstående beroende på läget eller militära övningar mm. 
Programmet i stort ligger dock fast 
 

Fredag 29 april 
 
Arlandaresenärer flyg 0935 via Wien landar Tel Aviv 17.45 
Kastrupresenärer flyg 1010 via Wien landar Tel Aviv 17.45 
Landvetterresenärer detaljer senare 
Transport till hotell Merom Golan 
 

                                  
 
Incheckning 
Middag ingår i grundpriset 
 
 

 

Riverwood Historic Travel 



 

Lördag 30 april Norra Israel  
Vi åker längs landets norra gräns mot Libanon, stannar vid Kibbutzen Misgav Am och tar 
del i dess historia i samband med gränsstriderna. 
Vi studerar den tidigare syriska ställningen vid Metulla  
Egen lunch - lunchstopp läng vägen  
Guiden berättar under dagen om sina personliga erfarenheter 
 

Lördag 30 april Hermonberget em 
Hermonberget erövrades under sexdagarskriget 1967 från Syrien och var strategiskt mycket viktigt 
för Israel med elektronisk spaningsutrustning och utmärkt observation långt in i Syrien. För att 
erövra den skulle syriska kommandosoldater luftlandsättas med helikopter samtidigt som en större 
styrka närmade sig till fots. Berget försvarades av en besättning på 60 man 
 

                    
 
”Israelerna besatte sina eldställningar, säkra på att de som mest skulle möta några dussin 
helikopterburna kommandos. De fann sig emellertid konfronterade av kapten Salahs kompani och 
de många, många syrierna bakom. Israelerna hade bara en tung kulspruta och ett automatgevär 
som eldkraft, plus Uzi kulsprutepistoler med kort räckvidd i händerna på Golani brigadens 
infanterister. Kulspruteskytten var bland de första förlusterna, och två andra stridande måste 
avsättas för att hjälpa honom till förbandsplatsen.”  
 
Transport till hotellet 
Middag ingår i grundpriset 
 

Söndag 1 maj Golanhöjderna: De första striderna 
Den 6 oktober 1973, under Yom Kippur, den heligaste dagen i den judiska kalendern, anföll två 
pansar- och tre mekaniserade syriska divisioner, med 1400 stridsvagnar och understöd av mer än 
1000 artilleripjäser, de israeliska ställningarna på Golanfronten. Samtidigt anföll egyptiska förband 
över Suez-kanalen. Det israeliska försvaret bestod av 170 stridsvagnar och 40 artilleripjäser samt 
17 befästa observationspunkter.  
Den israeliska doktrinen byggde på att två brigader skulle hålla stånd så länge tills mobiliserande 
förband nådde fram. Då Israel är ett litet land med litet försvarsdjup var det enda alternativet att 
hålla stånd i befintlig gruppering. 
Klockan 2 på eftermiddagen inleddes en syrisk spärreld längs hela fronten varefter framryckningen 
startade längs två riktningar. Beroende på tillgänglighet besöker vi några av nedanstående och 
andra platser och beskriver vad som hände där 
 
Dan Road – Tel Shaeta 
En marockansk pansarbrigad anfaller Avner Kimovitz stridsvagnspluton  
”Ahmed Ashan var i den första marockanska stridsvagnen som penetrerade den israeliska linjen. 
Han skulle just öppna eld mot flera oljecisterner i Tel Shaeta, när han såg en Centurion skjuta mot 



en kamrats fordon. Snabbt vred han tornet och sköt, och träffade Centurion. Två israeler hoppade ut 
från sitt brinnande fordon och sprang mot skydd när Ashan försökte träffa dem” 

 
Bunker 107 
Hårda strider vid en israelisk bunker öster om stridsvagnsgraven i Kuneitra-luckan  
 
Booster- Hermon ställningen och striderna vid tårarnas dal 
En viktig försvarsställning i Kuneitra-luckan som försvarades av en pansarbataljon, som trots ett 
kraftigt underläge slår ut ett stort antal syriska stridsvagnar 
 

                          
 
Bunker 109 
Ett syriskt genombrott sker vid stridsvagnsgraven nära bunker 109. Eilands stridsvagnspluton 
upptäcker en fientlig styrka på femton vagnar. 
” Oded Yisraeli (Eilands kompanichef) hade precis givit Eilands pluton ordre att anfalla då hans 
svagt bepansrade APC kom öga mot öga mot en syrisk infanterist beväpnad med ett raketgevär och 
stadiga nerver. När syriern fick in Yisraelis APC i riktmedlen och innan Yisraelis förare eller 
kulspruteskytt kunde reagera, upptäckte David Eiland rörelsen i ögonvrån” 
 
Zamirs eldöverfall väster bunker 109 
En syrisk division lyckas hitta en lucka i det israeliska försvaret och hotar att riva upp hela fronten. 
Tiger Zamirs stridsvagnskompani sätts in för att hejda genombrottet. 
I väntan på fienden grupperade han sitt kompani i mörkret för eldöverfall från tre håll längs vägen. 
”Syrierna rullade fram längs vägen ovetande om de väntande israelerna. Trots att Tiger hade 
planerat att samla alla syriska stridsvagnarna mellan ändarna för eldöverfallet, måste han tillåta att 
ett dussin av dem passerade täten av eldöverfallet före den siste av dem passerade ställföreträ-
dande chefen. Skyttarna höll på att bli galna, så stor var spänningen att tvingas vänta med så 
många bra mål så lätta att nå” 
 
Eilands stridsvagnspluton 
Ett syriskt genombrott sker vid stridsvagnsgraven nära bunker 109. Eilands stridsvagnspluton 
upptäcker en fientlig styrka på femton vagnar. 
” Oded Yisraeli(Eilands kompanichef) hade precis givit Eilands pluton orde att anfalla förrän hans 
svagt bepansrade APC kom öga mot öga mot en syrisk infanterist beväpnad med ett raketgevär och 
stadiga nerver. När syriern fick in Yisraelis APC i riktmedlen och innan Yisraelis förare eller 
kulspruteskytt kunde reagera, upptäckte David Eiland rörelsen i ögonvrån” 
 
Lunchpaket alt lämplig restaurang ingår ej i grundpriset 
Transport till hotellet 
Middag ingår i grundpriset 
Ev samling sammanfattning- frågestund 

 
Måndag 2 maj Golanhöjderna: Genombrotten hejdas  
Trots stora förluster bryter syrierna igenom och det israeliska försvaret hotar att kollapsa före de 



mobiliserande förbanden anländer. Vi studerar några av de platser där hårda strider stod beroende 
på tillgänglighet. 
 
Hushnya: bas och vägskäl 
”Minuter senare när Ben Shohan lade märke till en mörk stridsvagn som körde ensam längs 
Petroleum road, anropade han Eres på radio för att fråga om han hade ändrat sig. Eres svarade att 
han inte hade släppt någon av sina stridsvagnar från fronten” 
” Kaptenen joggade ut på vägen och skrek för att få förarens uppmärksamhet, som vid det här laget 
hade kört till inom tio meter från brigadchefens ledningspansarbandvagn. Kaptenen sa bara några 
få ord, då han insåg att vagnen var syrisk.” (mitt i natten) 
 
Zvika Force 
Löjtnant Zvika Greengold var på permission i sitt hem i en kibbutz nära Haifa. Han tog sig 
självständigt med lift till slagfätet och nådde Naffach på kvällen den 6. oktober. Han satte ihop två 
tillfälligt sammansatta stridsvagnsbesättningar och framryckte i sydlig riktning. 
”Cirka 21.20 upptäckte Zvika en ensam syrisk stridsvagn på vägen cirka fyra kilometer utanför 
Naffach och bara tio meter från sin egen Centurion. Zvika knackade på sin skytt och syriern började 
brinna.” 
 
More Force motanfall 
Syrierna hade erövrat det viktiga Petroleum-Hushnya vägskälet och Zvika beordrades genomföra ett 
nattligt motanfall med sina åtta Centurionvagnar.  
”Anfallet började omedelbart. Den första stridsvagnen i Zvikas kolonn sattes i brand av en 
raketgevärsprojektil. När Zvika såg att vägen, framför var blockerad av syriska stridsvagnar 
utrustade med strålkastare tog han en kort paus för att tänka igenom saken.” 

 

                 

Lunchpaket alt lämplig restaurang ingår ej i grundpriset 
Transport till hotellet 
Middag ingår i grundpriset 
Ev samling sammanfattning-frågor 
 
 
Tisdag 3 maj fm motanfallet 
Utcheckning 
 
Vi studerar det israeliska motanfallet mot de syriska förbanden och den syriska reträtten 
tillbaka till Syrien 



Transport till Jerusalem 
 
Tisdag 3 maj em striderna runt Jerusalem 
Före sexdagarskriget var Jerusalem en delad stad, men erövrades efter delvis hårda strider 
av israelerna. Vi studerar Ammunition Hill och erövringen av gamla stan med klagomuren 
 
Ammunition Hill 
 

                               
 
Var en försvarsställning på en liten höjd i norra delarna av Jerusalem som anfölls av israeliska 
fallskärmsjägare. Försvarare var jordanska legionärer och det krävdes 37 stupade israeler för att 
erövra ställningen. 
 
Incheckning på Hotel Ramada Royal 
Middag ingår i grundpriset 
 
                              
    
                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 4 maj Jerusalem fm 
Utcheckning  
 
Här har du möjlighet att studera den heliga staden på egen hand eller fortsatt guidning 
Egen lunch 
Transport till Latrun 
 

 



 
 

 
Pansarmuseet i Latrun 
Vi besöker det stora muséet med i princip alla fordonstyper som israeliska armén har 
använt 
 
Yad Vashem 

Minnesmärke över förintelsens offer 
 
Transport till Netanya 
Incheckning på Hotel King Solomon Netanya (75 meter från Medelhavet) 
Middag ingår i grundpriset 
 

                               
 
Torsdag 5 maj Netanya 
Egen dag med sol och bad mm 
Middag ingår i grundpriset 
Sammanfattning och utvärdering 
 
 

Fredag 6 maj Hemfärd 
Utcheckning 
Arlandaresenärer flyg 1610 via Wien landar Arlanda 2235 
Kastrupresenärer flyg 1610 via Wien landar Kastrup 2210 
Landvetterresenärer detaljer senare 
 
 

För att resan ska bli av krävs 15 anmälda. I resan ingår: 7 övernattningar med del i 
dubbelrum, flyg ToR från Arlanda/Kastrup (Landvetter får räkna med att boka egna 
flygbiljetter), 7 frukost och 7 middag, alla busstransporter i Israel, svensktalande guide, 
museibesök, studiemapp. 
Normalpris vid 15 anmälda 20.750:-, 20 anmälda 19.750:-, 31 anmälda 19.000:- 
Enkelrumstillägg: 5650:- 
 
 
RESAN GENOMFÖRS I SAMVERKAN MED DUVESKOGS RESESERVICE 
som också ställt resegaranti till Kammarkollegium 
 


