VIP-resa i Ardenneroffensivens fotspår
med Christer Bergström
21 – 26 augusti 2018

Följ med på en spännande rundtur genom det pittoreska och av krigsminnesmärken
späckade Ardennerna!
Upplev och lär dig om Ardenneroffensiven på ett sätt som totalt skiljer sig från all
tidigare historieskrivning!
* Professionell och pedagogisk guidning på andra världskrigets slagfält av Christer Bergström,
författare till den berömda boken Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv.
”Bergströms skildring skiljer sig i betydande mån från den amerikanska historieskrivningen.”
- Jan G. Andersson i recension i tidningen Östran.

* VIP-besök på museer, i depåer med massor av stridsvagnar, reparationsverkstäder, etc.

* Klättra på och i stridsvagnar och andra stridsfordon som var med under
Ardenneroffensiven!
* Chans att åka med i en äkta stridsvagn från andra världskriget!
Missa inte denna helt unika och trevliga resa! Var beredd på en resa som verkligen blir något att
berätta för vänner, bekanta och jobbakompisar hela vintern! Det blir ett minne för livet!
Arrangemang: Christer Bergström * Vaktel förlag * bergstrombooks.se * vaktelforlag.se

Målning av Horst Helmus, tysk soldat i Ardenneroffensiven.

Tisdag 21 augusti 2018
Tema: 2. SS-pansardivisionen
Flyg Stockholm eller Göteborg eller Kastrup till Bryssel, ankomst på morgonen
Ca kl 11.00 räknar vi med att åka med bussen från flygplatsen. Under bussfärden, som
beräknas ta ca 2 timmar, kommer Christer att hålla ett introducerande föredrag om
Ardennerslaget vintern 1944/1945.
Kl 13.00-15.00 Lunch i Baraque de Fraiture, där ett berömt slag stod. Christer förevisar.
Kl 15.00 Vi åker i 2. SS-pansardivisionens fotspår. Christer förevisar slagfälten kring
Manhay.
Kl 15.30 I Manhay träffar vi Eddy Monfort, ägare av stridsfordon från kriget och en lokal
expert på slaget. Eddy och Christer kommer att visa runt och förevisa bl.a. slagfältet i
Grandmenil, där vi tittar på Panther-stridsvagnen och det helt nyöppnade krigsmuseet.
Kl 17.00 Buss till Hotel Vayamundo i Houffalize, där vi inkvarteras för två nätter.

Jagdpanzer Hetzer i Manhay.

Baraque de Fraiture.

La Gleize med Königstigern.

Onsdag 22 augusti
Tema: SS-Kampfgruppe Peiper.
Kl 09.00 Buss till Baugnez, platsen för ”Malmedy-massakern” där SS mördade ett 80-tal
amerikanska krigsfångar.
Kl 10.00-11.30 Besök på museet Baugnez 44 Historical Center. Se www.baugnez44.be
Kl 11.45 Buss till Stavelot, där striden stod het om bron
Kl 12.15 I Stavelot träffar vi folk som kan berätta och visa privatbilder om slaget där en
Kungstiger förstördes. Christer förevisar slaget.
Kl 13.00 Bussresa i Jochen Peipers fotspår till den pittoreska lilla staden La Gleize.
Kl 13.30-15.00 gemensam lunch i La Gleize, Belgien. Det var på denna plats som tyskarnas
SS-Kampfgruppe Peiper mötte sin undergång i december 1944. Christer kommer att berätta
mer om detta.
Kl 15.30 Besök på det mycket intressanta December ’44 Museum samt beskådande av
Königstigern utanför.
Se www.december44.com/fr/histoire.htm
Kl 17.00 Återfärd med buss till Hotel Vayamundo i Houffalize

Houffalize ligger indbäddad i floden Ourthes dalgång.

Torsdag 23 augusti
Tema: ”The Screaming Eagles”.
Kl 08.00-08.30 Checka ut från hotellet!
Kl 09.00 buss till den välkända staden Bastogne, 23 km. Här höll amerikanska 101st Airborne
Division ”Screaming Eagles” stånd mot tyskarna under hela Ardennerslaget. TV-serien ”Band
of Brothers” och otaliga böcker kretsar kring denna stad.
Du kommer att få mycket initierad information av Christer om det som utspelades i och kring
denna stad under Ardennerslaget.
Kl 09.45 möter vi upp med Johnny Bona, som ger oss en exklusiv förevisning och rundtur på
slagfälten runt Bastogne.
Kl 12.30-14.00 Lunch på den berömda ”Restaurant Le Nuts”, där vi serveras den unika öl
”Airborne” som är tillägnad Vince Speranza, som räddade livet på sårade kamrater genom att
hämta öl åt dem ur sin hjälm. Vi äter lunch med Johnny Bona, befälhavare på militärbasen vid
Bastogne Barracks.
Kl 14.15 VIP-besök anfört av Johnny Bona på Bastogne Barracks. Johnny Bona visar oss allt!
Det var här den amerikanske fallskärmsjägargeneralen McAuliffe hade sitt högkvarter under
belägringen av Bastogne. Det var här han gav sitt berömda svar på det tyska
kapitulationserbjudandet: NUTS! McAuliffes högkvarter har återskapats i detalj, och vi får
göra ett VIP-besök där.
Vi besöker reparationsverkstaden och får ta del av restaurationen av en Panther.
Vi besöker den stora depån och beskådar där massor av stridsfordon från andra världskriget,
bl.a. en Panzer IV, en Stalin-stridsvagn, en gigantisk SU-152, flera Sherman-stridsvagnar,
med mera, med mera.
Vi får klättra i stridsvagnarna och vi får chans att åka en stridsvagn från andra
världskriget. Detta ges det inte tillfälle till på någon annan resa!
Kl 18.00 Buss till Hotel Melba i Bastognes centrum, där vi inkvarteras för resten av resan.

Med Vince Speranza.

Vince Speranzas öl Airborne dricks traditionsenligt ur en hjälm i porslin.

Bastogne Barracks.

Fredag 24 augusti
Tema: Slaget om Bastogne.
Kl 09.30 besök på det stora Bastogne War Museum och Mardrasson, det enorma monumentet
över amerikanska stupade i Ardennerslaget. Se www.bastognewarmuseum.be/home.html
Kl 12.00 buss till Bastognes centrum,
Kl 12.30-14.00 Lunch på Café Le Nuts
Kl 14.15 Buss till Martelange. Vi följer i spåren på Pattons armé under framryckningen till
Bastogne. Detta gick inte så bra, och Christer kommer att berätta varför. Besök och
slagfältsförevisning i Martelange, Warnach, Chaumont och Assenois. Vi avslutar med ett
besök i Chenogne, där Christer visar och berättar om den amerikanska massakern på tyska
krigsfångar på nyårsdagen 1945 – något som sopats under mattan i historieskrivningen.
Därefter buss tillbaka till Hotel Melba i Bastognes centrum.

Slottet i Clervaux.

Lördag 25 augusti
Tema: Ardenneroffensiven i Luxemburg.
Kl 09.00 Buss till Diekirch, en mycket pittoresk stad bland Ardennerbergen i Luxemburg.
Kl 10.00 Besök på det mest enastående av alla muséer om Ardenneroffensiven - Musée
national d'histoire militaire, Diekirch. http://www.mnhm.net/
Här finns det så stora samlingar att man baxnar! Ny ägare: Vi får tyvärr inte kliva över
repen till stridsfordonen.
Egen lunch i Diekirch.
Kl 14.00 buss till Clervaux , en liten medeltidsstad i Luxemburg i floden Clerves dalgång,
inbäddad mellan höga, lummiga berg och med ett ståtligt medeltidsslott.
Under Ardenneroffensiven ägde ett stort pansarslag rum med slottet och Hotel Claravallis i
medelpunkten. Hela området var, som ni kommer att få se, översållat av amerikanska
stridsvagnsvrak.
Kl 15.00 Besök på Museum of the Battle of the Bulge i Cöervaux’ slott, som spelade en viktig
roll i slaget.
http://www.destination-clervaux.lu/activities-art-culture/museum-battle-bulge/museum-battlebulge/
Kl 16.30 På-platsen-beskrivning av slaget om Clervaux av Christer.
Buss tillbaka till hotellet i Bastogne.

Reenactment i Ardennerna.

Målning av Horst Helmus, tysk soldat i Ardenneroffensiven.

Söndag 26 augusti
Tema: Tyska 2. pansardivisionen – Ardenneroffensivens spjutspets!
Kl 06.30: Utcheckning från hotellet
Kl 07.00: Buss Bastogne – Dasburg. Under bussresan ger Christer en genomgång av tyska 2.
pansardivisionens framryckning under Ardenneroffensiven.
Kl 08.00 Vi gör ett stopp i Dasburg och beskådar platsen där tyska 2. pansardivisionen
inledde Ardenneroffensiven den 16 december 1944.
Kl 08.15: Vi börjar med bussen följa 2. pansardivisionen i spåren: Dasburg – Marnach (där ett
pansarslag utspelades den 17 december) – Antoniushof-Feitsch (pansarslaget den 18
december) – Longvilly.
Kl 09.15 Vi stannar till kort ovanför Longvilly och går igenom pansarslaget den 19 december.
Kl 09.45 Vi fortsätter följa 2. pansardivisionen i spåren: Longvilly – Bourcy – Noville –
Recogne.
Kl 10.15 I Recogne besöker vi den tyska krigskyrkogården från Ardennerslaget.
Kl 11.15 Buss till Café Le Nuts i Bastogne, där vi äter gemensam lunch.
Kl 12.00-13.30 Gemensam lunch på Café Le Nuts i Bastogne.
Kl 14.00 Buss Bastogne – Celles.
Kl 15.30 Vi gör ett stopp i Celles och Foy Nôtre-Dame, där 2. pansardivisionens
framryckning hejdades.
Kl 16.00: Buss till Bryssels flygplats.
Ca kl 17.30: Ankomst till Bryssels flygplats.
OBS! För den som önskar se Bryssel och flyga hem senare, kan man åka tåg från
flygplatsen och in till Bryssels centrum på 17 minuter!

OBS! Senaste anmälningsdag: 15 april 2018!
Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften 3 000 kr
till bankgironummer 576-4162 för Vaktel Förlag
samt att maila in bekräftelse till vaktelforlag@gmail.com
Kostnad: Endast 9 800 kr
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs per 13 mars 2018.)

Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 1 200 kr för hela resan.
I priset ingår:
* Modern distansresebuss med luftkonditionering och toalett.
* Entréer till alla planlagda museibesök
* Alla föredrag
* Hotellboende i delat dubbelrum inkl. frukost.
* EU-moms på resan.
Teknisk arrangör som ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
OBS! Flyg ingår ej!

Begränsat antal platser! Skynda att anmäla dig!
När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar om
resan blir av.
Här klättrar vi på och inuti en Panzerkampfwagen IV i Bastogne Barracks, med Johnny Bonas specialtillstånd.

Rekommenderade flyg
Arlanda:
https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=2&SegNo=2&SO0=STO&SD0=BRU&SDP0=21-082018&SO1=BRU&SD1=STO&SDP1=25-11-2018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

Köpenhamn:
https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=2&SegNo=2&SO0=CPH&SD0=BRU&SDP0=21-062018&SO1=BRU&SD1=CPH&SDP1=26-06-2018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

Göteborg:
https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=2&SegNo=2&SO0=GOT&SD0=BRU&SDP0=21-062018&SO1=BRU&SD1=GOT&SDP1=26-06-2018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

OBS! Boka inget flyg förrän du fått bekräftelse på att resan blir av!
Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften 3 000 kr
till bankgironummer 576-4162 för Vaktel Förlag)
samt att maila in bekräftelse till vaktelforlag@gmail.com
Begränsat antal platser! Skynda att anmäla dig!
När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar om
resan blir av.
Med reservation för eventuella ändringar.

