
 

Följ med Christer Bergström på 

Den allra mest speciella VIP-resan till 

Normandie 4-9 juni 2019 
 

 
 

Upplev 75-årsdagen av invasionen på plats! 

Upplev en speciell engångs-världssensation som 

ingen mer än er reseledare Christer Bergström 

och en handfull andra känner till! 
 

Otroligt unikt! 

 

Detta är inte ”den vanliga dussinresan” till Normandie – detta är en resa som bjuder något 

som du förmodligen aldrig förr sett och förmodligen aldrig kommer att kunna se igen! 

Jättehemligt nu! Ett scoop för journalister efteråt! 

Pris: Endast 12 900 kr! Anmäl dig nu! 
Senaste anmälan den 15 februari 2019! 

 
Resan arrangeras av den internationellt ansedda militärhistoriske experten Christer Bergström. Han har gett ut 30 

böcker om andra världskriget och betecknas av Bibliotekstjänst som "kanske Sveriges kunnigaste om andra 

världskrigets krigshistoria". 

 

Arrangemang: Christer Bergström * Vaktel förlag * vaktelforlag.se * vaktelforlag@gmail.com 



 

Några röster av tidigare deltagare på Christer Bergströms militärhistoriska resor: 

 

”En av de allra bästa historieresor som jag varit med om. Otroligt mycket att se och uppleva 

på exakt de platser som viktiga händelser utspelade sig på, och med en livfull medryckande 

expertguidning av Christer Bergström själv.” 

 

”Är jättenöjd. Vi fick vi en upplevelse som man aldrig glömmer. Platser, Hotell, Museum, 

Monument mm. En informativ och lärorik resa. Rekommenderar varmt dessa resor.” 

 

 
 

Det absolut största och mest sensationella som ni kommer att få uppleva 

bara på min resa är hemligt för alla utom ett halvdussin personer i hela 

världen.  

Vi är garanterat den enda resegrupp som kommer att befinna sig på första 

parkett! Vad beredd på något som kommer att väcka sensation! 

 

 



 

Dessutom utgår resan från tre detaljerade böcker. 

Två av dem är dessa: 
 

* Flygplanet Daisy i andra världskriget av undertecknad reseledare (Christer Bergström) 

 

* SS-pansar i strid på öst- och västfronten Historien om 10. SS-Panzer-Division 1943-1945 

av Dieter Stenger (utgiven på mitt Vaktel förlag) 

 

 
 

Den tredje boken har ännu inte utkommit och är hemlig eftersom det har med sensationen 

som bara jag och en handfull andra personer känner till att göra. Det får ni veta på plats! Då 

har jag även smugglat med några exemplar av boken åt er… 

 

DC-3:an som idag heter ”Daisy” fällde delar av amerikanska 507. fallskärmsregementet nära 

Sainte-Mere-Église natten mellan den 5 och 6 juni 1944. Vi kommer att följa dessa soldater i 

fotspåren, och besöker naturligtvis även Sainte-Mere-Église – där en amerikansk 

fallskärmsjägare fastnade i kyrktornet. 

 

DC-3:an ”Daisy” kommer att delta i DC-3/C-47-inflygningen över Normandie på 80-

årsdagen, och då kommer vi naturligtvis att befinna oss på första parkett. Det är inte helt 

betydelselöst att jag har goda kontakter både med Föreningen Flygande veteraner (som har 

hand om ”Daisy”) och att jag känner ”Daisys” pilot. 

 

 

 

Vi kommer även att göra en närstudie på plats av 10. SS-pansardivision 

”Frundsbergs” strider vid Caen i juni-juli 1944. 
 

”Under striderna kring Caen utmärkte sig 9. SS-Panzer-Division ’Hohenstaufen’, under befäl 

av SS-Standartenführer Stadler och 10. SS-Panzer-Division ’Frundsberg’ under befäl av SS-

Oberführer Harmel, tillsammans med arméförband genom utomordentlig tapperhet. Genom 

anfall och försvar tillfogade divisionerna fienden avsevärda förluster i personal och materiel. 

Divisionerna rapporterade 140 fientliga stridsvagnar nedkämpade.” 

 

– Så lyder Wehrmacht-rapporten för den 16 juli 1944. 

 

 



 

Som synes spelade 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” en betydelsefull roll. Vi kommer 

att följa dess strider i spåren: 

 
* 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” i Rommels planerade motanfall för att återta Bayeux; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” i besegrandet av Montgomerys ”Operation Epsom”; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” återtar Gavrus and Hill 112 den 29 juni 1944, pansarslag med 44th 

Battalion Royal Tank Regiment, som förlorar ett stort antal av sina stridsvagnar; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” återtar höjd 112 den 30 juni 1944; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” mot Montgomerys  ”Operation Jupiter”; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsbergs” anfall mot höjd 113, Sainte-Honorine-du-Fay och  Esquay-Notre-Dame, 

samt pansarstriden vid Gavrus den 29 juni 1944; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” anfaller höjd 112 och Éterville den 30 juni 1944; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsbergs” anfall mot Baron den 1 juli 1944; 

 

* striderna kring höjd 112; 

 

* 10. SS-pansardivision ”Frundsberg” mot Montgomerys  ”Operation Charnwood”; 

 

* SS-Panzergrenadier-Regiment 22 intar Château de Fontaine den 5 juli 1944; 

 

* 10. SS-Panzer-Divisions motanfall med Tiger-stridsvagnarna från schwere SS-Panzer-Abteilung 102 vid 

Éterville den 10-11 juli 1944: Tiger mot Sherman och Churchill! 

 

* SS-Scharführer Paul Egger och fyra Tigrar återtar höjd 112 den 14 juli 1944; 

 

* SS-Hauptsturmführer Edmund Erhard slår ut 12 allierade stridsvagnar vid höjd 133 den 16 juli 1944 

 

 

Rekommendation: Läs kapitlet om Normandie i boken SS-pansar i strid på öst- och västfronten Historien om 10. 

SS-Panzer-Division 1943-1945 av Dieter Stenger, och ta gärna med boken på resan. Deltagare i resan får köpa 

den till specialrabatt från Vaktel förlag. Maila: vaktelforlag@gmail.com 

 

 
Tiger-stridsvagnen i Vimoutiers stred i Normandie med schwere SS-Panzer-Abteilung 102, ingående i 10. SS-

pansardivisionen. Självklart ska vi besöka och klappa Tigern på vår resa! 



 

Dessutom innehåller resan: 

 
Andra slagfältsstudier vid: 

 

Omaha Beach 

 

Carentan för att studera ”Band of Brothers” 

 

Pointe du Hoc, där amerikanska Rangers betvingade de branta klipporna 

 

 

Besök på följande museer: 

 

Mémorial de Caen-muséet 

 

Museum of the Battle of Normandy, Bayeux 

 

American Airborne Museum, Sainte-Mere-Église 

 

D-Day Experience (Dead Man's Corner museum), Carentan-les-Marais 

 

Pegasus Bridge Memorial 

 

Vi klappar Tiger-stridsvagnen i Vimoutiers 

 

 
Bild från Museum of the Battle of Normandy, Bayeux. 

 

 

Besök på militärkyrkogårdar: 

 

Den tyska krigskyrkogården La Cambe 

 

American Cemetery, Omaha Beach 



 

Exklusivt boende i Normandie på lyxiga Pierre & 

Vacances La Résidence du Golf i Deauville, ett stenkast 

från Normandie-stranden! 
 

 
 

 

Vilken prisvärd resa!  
Kostnad för hela resan: Endast 12 900 kr  
Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 3 300 kr för hela veckan.  
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs per 7 januari 2019.)  

 

I priset ingår:  

* Resor i modern distansresebuss.  

* Entréer till alla planlagda museibesök och andra besök.  

* Alla föredrag.  

* Hotellboende på centralt beläget hotell med swimmingpool i delat dubbelrum (frukost ingår ej av praktiska 

skäl).  

Teknisk arrangör är Vaktel förlag i Eskilstuna som ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  

 

OBS! Begränsat antal platser – det är först till 

kvarn som gäller! 

Senaste anmälan den 15 februari 2019! 



OBS! Flyg ingår ej i resan!  

Rekommenderat flyg 

 

 
 
Boka inget flyg förrän du fått en bekräftelse på att resan blir av! 

 

Anmäl dig till resan nu!  
 

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  

Resten av resekostnaden betalar du mot faktura i vår.  

Frågor? Ring gärna Christer Bergström på 0733 – 73 33 61.  
 
När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld.  

(Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar om resan blir av.) 

 

Missa nu inte denna totalt unika resa så att du 

ångrar dig sedan när du hört om vad den 

innehöll! 
 

 
 

 
Med reservation för ev. ändringar 


