
                            
 

Program Gold, Juno, Sword 3-7/9 2021 

Vi studerar de engelska och kanadensiska landstigningarna den 6 juni 1944 och 
framryckningen inåt land dels för att nå Caen och dels för att få kontakt med amerikanarna 
på Omaha beach. Vi följer även den engelska 6. divisionens luftlandsättning och strider 
samt de tyska motanfallen. Nytt i programmet är kanadensarnas strider mot 12.SS 

pansardivisionen Hitlerjugend    

Fredag 3 september  fm  
Ca 0650 flyget avgår från Arlanda/Landvetter/Kastrup 

Ca 0900 ankomst till Paris 
- Transport till Normandie 
- Egen lunch längs vägen   
  
Fredag em-kv  
Vi följer John Howard och hans kompanis luftlandsättning med glidflygplan vid Pegasus 
Bridge och striderna och erövringen av bron.  
Du får även möjlighet att besöka det ikoniska Café Gondree 
Ett besök  på Pegasus Museum ingår i priset 

 
Klockan 00.07 lossar Wallwork vajern till bombplanet och det blir ett 
plötsligt ryck sen dödstyst endast vindsuset hördes. John Howard 
funderar i planet:” Finns Rommelsparris på plats. Måste landa inom 
en kilometer annars är det kört. Hold until relieved.” 
Planet går ner från 7000 fot till 500, Caen brinner och spårljus lyser 
upp himlen. Glidflygplanet är överlastat med för mycket ammunition 
vilket innebär för hög landningsfart, tvingas använda bromsfallskärm-
en, vilket är oprövat med risk för benbrott. 
00.14 säger piloten till Howard:”Get ready” 
Howard tittar på piloten vars ansikte badar i svett. Samtliga krokar 
arm och lyfter upp benen för att minska risken för skador. 
 

Planet landar i 80 miles/hour och planets stjärt höjds. Bromsfallskärmen utlöses och nosen tryckts 
ned. Landningsstället slits loss och planet glider på skenan. Det blixtrar från marken under 
inbromsningen planet stannar med nosen i taggtråd. Piloten och andrepiloten kastas ur planet 
fortfarande fastspända i sätena, men medvetslösa. Samtliga i planet inklusive John Howard blir 
också medvetslösa. Det var en perfekt landning endast 50 meter från bron. 
 
Vi anländer till Hotel IBIS Styles Caen Centre Gare ca kl 18.00 
Egen middag 
 

 



                            

Lördag 4 september fm  
Vi avslutar fallskärmsjägarnas strider och följer därefter 3.engelska divisionens 
landstigning på Sword Beach och framryckning inåt land   
Vi följer Terence Otways fallskärmssjägarbataljon med framryckningen mot och striderna 
vid Mervillebatteriet avslutat med besök i museet Batterie Merville (ingår i priset) 
 
Den mycket detaljerade planen för att erövra Mervillebatteriet slogs i spillror då bataljonen 
och materielen spreds över ett stort område och radiosambandet slogs ut. En ny plan tas 
fram och efter en kort ordergivning av Otway börjar anfallet. 

 
Klockan 04.30 blåser Parry i visselpipan som 
anfallssignal och rörladdningar spränger hål i 
taggtråden. 
Otway skriker:”Get in! Get In!”  
Soldat Frank Delsignore C-kompaniet “Alan var den 
förste på fötter och ledde oss in I anfallet. Eventuell 
rädsla jag hade var borta. Vi var uppe och sprang med 
Alan och sköt från höften när vi tog oss in. Vi visste att  

det var minor och försåtladdningar i marken som vi måste passerar” 
 

Vi studerar landstigningen vid Queen White och Red samt striderna vid motståndsnäste 18 
”Cod” och därefter divisionens fortsatta framryckning och rensning av Ouistreham  
 
Gemensam lunch i Ouistreham på Creperie Goland (ingår i priset) 

 
Lördag em-kv  
Vi följer 3.infanteridivisionens framryckning och striderna vid motståndsnäste ”Hillman”  
Det försvaras av 150 man och är väl utbyggt. En bataljon ur Suffolk Regiment har till 
uppgift att ta nästet. Det första anfallet misslyckas trots understöd av stridsvagnar och 
artilleri. 
Det andra anfallet startar med understöd av stridsvagnar och artillerield. Stridsvagnarna 
kör fram mot nästet, men flera träffas och skadas eller slås ut. Ingenjörer röjer en 
passage, men flera vagnar går på minor och skadas. 
 
Hunter framrycker i täten på sin pluton, och truppen ligger utspridda bakom i olika krevadgropar. 
En kulspruta öppnar eld mot Hunter från en pansarkupol. Han fortsätter framryckningen och skjuter 
med sin Stengun mot kupolen som tystnar. Det finns inga tyskar kvar i värngångarna förutom en 
stupad. Hunter beskjuts och en kula snuddar pannan. Kvarvarande tyskar tar skydd i en bunker 
och handgranater kastas ned igenom ventilen. 

 
Vi följer det tyska motanfallet av 21.pansardivisionen 
 
Gemensam middag för de som förbeställt (ingår ej i grundpriset) 
 

Söndag 5 september fm  
Vi följer 3.kanadensiska divisionens landstigning på Juno Beach och framryckning inåt 
land. Under förmiddagen studerar vi landstigningarna på Nan Red vid St Aubin, Nan White 
vid Bernieres och Nan Green vid Courseulles 
 
Vid Bernieres-sur-Mer ska Queens Own Rifles gå iland och slå ut motståndsnäste 27 med två 
kompanier i täten, båda ledda av bröderna Dalton. A-kompaniet når stranden först 
Go, go, go skriker Companysergeant Martin till 9.plutonen som når stranden klockan 08.05 väster 
Bernieres. Någon trampar på en mina med tre stupade och en sårad som resultat.  
Framryckningen fortsätter mot ett hål  i en mur. Martin har med sig kompaniets prickskyttar 
Bettridge och Shepherd. En tysk med en kulspruta som  bevakar hålet öppnar eld. Martin och 
prickskyttarna stormar fram och Bettridge stannar i steget siktar och slår ut skytten med ett skott.  

 

 



0812 landstiger major Charles Dalton med B-kompaniet i två meter vatten och 
tvingas simma mot land. Nästan alla till höger om Dalton stupar eller såras 
medan han själv befinner sig precis utanför kulsprutans skottsektor. Soldat 
Hester når muren och kastar in en handgranat i kulspruteställningen. Den 
kastas tillbaka och landar vid hans fötter. Den exploderar en meter ifrån men 
han klarar sig. Charles Dalton skjuter i stående med ett gevär mot kulsprutan 
och blir träffad. En djup fåra uppstår i huvudet, men han klarar sig. Inom fem 
minuter har halva kompaniet stupat eller sårats. 

 
Vi följer rensningen av Courseulles  
 
Egen lunch 

 
Söndag em-kv  
Vi följer den kanadensiska divisionens framryckning  

Vi studerar landstigningen vid Mike Red och därefter 7.brigadens framryckning över St 
Croix mot Colombieres och Creully 
Vi besöker även den kanadensiska krigskyrkogården 
 Ankomst till hotellet ca 17.00 
 
Egen middag   
 
Måndag 6 september fm  
Vi studerar 50. Infanteridivisionens landstigning på Gold Beach och strider inåt land 
Vi inleder med vid King Beach och striderna vid motståndsnäste 33 och 35 

 
Stanley Hollis var en veteran från Nordafrika och underofficer i 
Green Howard Regiment och redan tidigare föreslagen för 
Viktoriakorset. Han är befodrad till högste underofficer i  D-
kompaniet, company sergeantmajor och framrycker bakom främsta 
plutoner med kompanichefen.  
Under framryckningen upptäcker kompanichefen Ronnie Lofthouse 
en bunker till höger om framryckningsriktningen. ”There is a pillbox 
there sergeant!” 
Bunkern är väl kamoflerad och det finns risk att den kan beskjuta 
kompaniet bakifrån. 
Stanley Hollis rusar utan order rakt mot bunkern och beskjuts av en 
kulspruta därifrån. 
Trots stark eld fortsätter Hollis mot bunkern och skjuter samtidigt 

med sin Stengun. Han når bunkern oskadd och vräker in en handgranat i springan samtidigt som 
han tar sig till baksidan av bunkern. Två stupar i bunkern och flera omskakade kommer ut och 
kapitulerar. Hollis byter magasin och fortsätter i skyttegraven söderut. Han träffar på en ny bunker 
där tyskarna ger sig utan strid. 
 Vi följer Hollis inåt land och beskriver hur han som ende soldat fick Viktoriakorset den 6 juni 
 

Gemensam lunch i Arromanches (ingår i grundpriset)   
                                 

Måndag em-kv  
Möjlighet att besöka museet i Arromanches (egen kostnad) 
Detaljstudie av landstigningarna på Jig Beach och framryckningen inåt land 
Besök vid Batterie Longues med intakta kanoner och kasematter 
Besök Omaha Beach vid Motståndsnäste 62 
Ankomst till hotellet ca 1830 
 
Egen middag 

 
Tisdag 7 september fm  
Vi följer 1st Hussars och 3.kanadensiska infanteridivisonens strider mot 12. SS-

 

 



pansardivisionen Hitlerjugend  
Leo Gariepys och B-squadrons möte med en 7.5 cm PAK söder Reviers 
Nattanfallet av ett Pantherkompani mot Bretteville LÓrgeilleuse 

 
Reinhold Fuss är plutonchef i ett mckompani som deltar i anfallet mot 
Bretteville. Plutonen skingras under striden och han når med sex man 
kyrkan där de tar skydd. ”Jag befann mig alltså med sex man från min pluton 
på läktaren, vilka efter tre sömnlösa nätter sov fullkomligt utmattade på 
golvet medan jag med mycket möda höll ögonen öppna och i den 
annalkande gryningen observerade den omedelbara omgivningen runt 
kyrkan med den förbilöpande genomfartsgatan. Jag missade helt att på 
morgonen ca 05.30 beträdde en präst kyrkan. Genom ett skrik som han 
utstötte, blev jag uppmärksam på honom. Han kastade upp armarna och 
sprang oupphörligt skrikande ut ur kyrkan.” 
:  

1st Hussars fatala anfall mot le Mesnil Patry  
 
Egen lunch 
 

Transport mot flygplatsen    
 

 
 

Ibis Styles Caen Centre Gare 
52 quai Amiral Hamelin 
14000 CAEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Faktaruta 
 
 Normalpris: 9250:- 
 I priset ingår: 
 - Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup–Paris ToR 
 - Fyra övernattningar på hotell i centrala Caen  
 - Två luncher 
 - Två museibesök 
 -  Alla transporter i Frankrike utom ev egna  utflykter 
 - All guidning 
 - Studiematerial 
 
Tillkommer: 
 Enkelrum:     
 Gemensam middag lördag:  
 
Mail: info@historictravel.se  
Tfn mobil 073/6731906   
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