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I år infaller 70-årsdagen av de allierades  landstigning 
i Normandie. Vi reste dit och upptäckte en 
 naturskön bygd där nästa generation har tagit över 
för att förhindra att historien faller i glömska.

Malin Ståhl Hefvelin / text & foto Mauro Rongione / foto

70-årig resa i  krigets spår
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Normandie är fortfarande en 
märkt plats. Fasaden till vårt 
hotell i Caen bär spår av kulor 
och  granatsplitter och en bit bort 
finns en till hälften sönderbombad 
kyrka. Liksom på många andra 

platser har man valt att inte renovera, utan bevarar 
skadorna som historisk dokumentation. Men även 
människorna som lever här berörs fortfarande starkt 
av kriget. Tiotusentals normander arbetar i verksam
heter med anknytning till landstigningen den 6 juni 
1946. 

En av dem är Philippe Labeau, en passionerad 
guide som sedan över 20 år tillbaka tar turister på 
sightseeing i en restaurerad Willys arméjeep.

– Jag har levt här hela mitt liv och har samlat på 
mig historier från flera generationer. Jag vill visa 
 besökare Normandie med mina ögon,  berättar 
 Philippe medan han rattar jeepen på småvägar 
genom landskapet. 

En bilfärd genom Normandie bjuder på sköna 
vyer. Vägarna kantas av röd vallmo och gul ginst, 
murgröna täcker staket och trädstammar och bäddar 
in hela omgivningen i grönska. I hagarna ser vi kor 
av den lokala rasen Vache Normandie, med sina 
karakteristiska bruna fläckar runt ögonen som ger 
illusionen av att de bär solglasögon. 

Vittnar om skaldjursöverflöd
När vi närmar oss havet öppnar landskapet upp 

sig i blommande fält. Byn Arromanches ligger vid 
britternas landstigningsstrand Gold beach. Hundra 
meter ut från stranden ligger enorma cement

pontoner till hälften nedsjunkna i sandbotten. På 
byns Dday museum berättas hur pontonerna i hem
lighet tillverkades i Storbritannien, bogserades över 
engelska kanalen och slutligen sänktes för att bilda 
en konstgjord hamn för krigsfartygen. 

Lite längre ner längs kusten ligger fiskarbyn 
 PortenBessinHuppain, känd för sina pilgrim
smusslor. De har sin storhetstid på hösten då vattnet 
är kallt och klart, den snäckskalstäckta stranden vid 
hamnen vittnar om överflödet. Men man äter gott 
här resten av året också. På restaurang Fleur de sel 
vid hamnenserveras en skaldjursplateau fullmatad 
med färska krabbor, sniglar, ostron, havskräftor och 
räkor i olika storlekar. Till det dricker vi cider av 
vuxensort, torr och grumlig med en behaglig beska 
som gör sig fint till skaldjuren. 

”Träffar många som förlorat nära och kära”
Efter lunchen gör vi ett besök på Omaha beach 

där de amerikanska styrkorna landsteg. På en kulle 
ovanför sandstranden finns i dag den amerikanska 
kyrkogården där nästan 10 000 soldater är begravda. 
En promenad längs fältets många vita kors för att läsa 
namn och ålder på dem som gav sitt liv är något av 
det mest gripande man kan göra i Normandie. 

Stephanie Le Bris arbetar som guide på kyrko
gården där hon ansvarar för att ledsaga anhöriga till 
gravarna. Stephanie berättar att det oftast inte känns 
svårt, hon ser det som ett givande arbete. 

– Jag träffar många människor som har förlorat 
nära och kära i kriget. De flesta är lyckliga över att 
äntligen få komma hit och se graven och kyrkogår
den. Men visst blir jag berörd ibland. Nyligen 

Auschwitz. Det mest kända av de tyska 
 nazisternas koncentrationsläger och som upp-
fördes på ockuperad polsk mark. Här dog minst 
1,1 miljoner judiska fångar och bara 144 lyckades 
fly undan ondskan under de fem år lägret var i drift. 
Den 27 januari 1945 befriades de som fortfarande 
satt inspärrade av allierade styrkor. Här finns i dag 
ett museum, Auschwitz-Birkenau State Museum.

hiroshimA. Nästa år är det 70 år  sedan. Den 
6 augusti 1945 släpptes världshistoriens  första 
atombomb i krigiskt syfte. 80 000  människor 
dog  omedelbart i Hiroshima och när USA  följde 
upp med ännu en atombomb över Nagasaki 
gav  kejsarmakten Japan upp och kapitulerade. 
 Hiroshima Peace Memorial Museum öppnade tio 
år efter bomben, 1955.

El AlAmEin. Egyptisk skådeplats för det mest 
berömda ökenslaget under andra världs kriget. 
 Bernard Montgomerys och de allierades  seger över 
Erwin ”Ökenräven” Rommels styrkor blev en tidig 
vändpunkt i kriget och förhindrade tyskarna att 
ta kontroll över Suez-kanalen. I ett  museum visas 
massor av det krigsmaterial som  användes under 
striderna.

stAlingrAd. Ett av andra världskrigets 
 blodigaste slag. Nazityskland förlorade 840 000 
man mellan augusti 1942 och februari 1943, 
 Sovjetunionen drygt en miljon. Hitler trodde att 
om man bara lyckades ta Stalingrad skulle den 
 sovjetiska krigsviljan knäckas. Det blev precis tvärt-
om. Stalingrad heter numera Volgograd och givet-
vis finns ett museum över den episka belägringen, 
Volgograd State Panoramic Museum Stalingrad.

ivo JimA. Ö i Stilla Havet som än i dag är  berömd 
för bilden där soldaterna Mike Strank,  Harlon 
Block, Franklin Sousley, Ira Hayes, Rene Gagnon 
och John Bradley reste Stjärnbaneret på Suribachi-
berget den 23 februari 1945. Av den  japanska gar-
nison om 22 000 man som hade  ockuperat ön över-
levde bara cirka 200. 

KursK. Ett gigantiskt fältslag på östfronten i juli-
augusti 1943 som utspelades cirka 50 mil söder om 
Moskva. Här ställdes flera tusen tyska strids vagnar 
mot ännu fler från Sovjetunionen. Röda  armén 
vann slaget och det blev början på tyskarnas fall på 
östfronten.

AnnE FrAnK. På Prinsengracht 263-267 
finns ett museum som står överst på många 
 Amsterdam-resenärers besökslista – Anne Frank 
House. Här, gömd med familjen bakom en lönn-
vägg, skrev den unga judiska flickan oavbrutet i 
sin dagbok, mellan 12 juni 1942 till 1 augusti 1944. 
 Sedan flyttades hon till koncentrationslägret 
 Bergen-Belsen där hon 15 år ung dog i tyfus till-
sammans med sin syster Margot våren 1945. Två år 
senare blev hon världsberömd när dagboken gavs 
ut som bok. 

montE cAssino. Ett gammalt och unikt 
 kloster hamnade mitt i några av de  blodigaste 
 slagen på europeisk mark. Slaget om Monte 
 Cassino i Italien var egentligen fyra slag mellan 
 januari och maj 1944 som markerade början på 
 slutet för de tyska styrkorna i Italien. Efter segern 
kunde de allierade påbörja marschen mot Rom. 
Klostret lades i ruiner men byggdes upp på nytt 
 efter kriget. Leif-Åke Josefsson/ sammanställning

8 AndrA PlAtsEr dÄr 
ANDRA VÄRLDS-
KRIGET sAtt sPÅr

”På en kulle ovanför sandstranden finns i dag den  amerikanska kyrkogården 
där nästan 10 000 soldater är begravda”

Philippe Labeau guidar 
turister i en jeep från andra 
världskriget.

Operation Overlord blev början till 
slutet på andra världskriget när 
nära 130 000 allierade soldater 
landsattes på den franska kusten 
den 6 juni 1944.

Mängder med franska skolklasser besöker varje år 
 Normandie och tittar på krigets monument.

Skaljdur serveras på många restauranger 
utmed kusten.

Snäckskal efter att pilgrimsmusslor har spolats 
upp i drivor på stranden vid Port-en-Bessin-
Huppain.

Guiden Stephanie Le Bris visar upp ett kors som 
tillhör en av de fyra kvinnor som ligger begravda 
på den amerikanska kyrkogården i Normandie.
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DÄRFÖR: En av världens 
 viktigaste historiska platser  bjuder 
på spännande och gripande 
 intryck i ett magnifikt och vackert 
landskap. 

BÄSTA TID: Vår och höst är vädret 
milt och behagligt. Undvik juli och 
augusti då de stora turistström-
marna korkar igen de smala lands-
vägarna. 

FÖR VEM: Alla med intresse för 
vår historia. Ta med tonåringarna 
och visa vad som hände i Europa 
för knappt 70 år sedan.

ÅKA HIT & RUNT 
Enklast är att flyga till Paris och 
därifrån köra bil. Det finns också ett 
regionalt tågnät mellan de större 
städerna i Normadndie, men det 
sträcker sig inte ut till kusten. 
Flyg: Direktflyg till Paris med bland 
andra Air France, Norwegian och 
SAS.  
Prisexempel: Från 1 298 kr t/r 
Stockholm-Paris med Air France.
Tåg: Från tågstationen Paris st 
Lazare går tåg flera gånger varje 
dag till Caen, resan tar drygt 2 tim-
mar. Pris från 27 € (253 kr) Boka på 
www.raileurope-world.com
Ta sig runt på plats: För att kunna 
ta sig mellan olika sevärdheter i 
Normandie är egen bil det enklaste 
sättet. Prisexempel: Från 280 kr/
dygn. Hitta hyrbil på www.destina-
tion.se 

Buss Verts trafikerar den 
 normandiska kusten och stannar 
vid många sevärdheter kopplade 
till D-dagen. 
S www.busverts.fr

BO
I Normandie finns boenden i alla 
prislägen, både i städer och ute på 
landsbygden. 

BUDgET. Den som vill vara 
nära naturen bor med fördel på 
en bondgård (ferme) omgjord till 
 pensionat. 1 Ferme de Riou har 
små men charmiga och fräscha 
rum mitt i byn som består av tre 
hus. Del i dubbelrum inklusive 
 frukost från 65 € (610 kr).
S 1 Riou, Sainte-Mère-Eglise
S http://www.fermederiou.com/

MELLAN. Mitt i Caen men bakom 
höga stenmurar ligger 2 B&B 
Clos Saint-Martin med sin vackra 

 innergård. Stora dubbelrum med 
frukost från 115 € (1 080 kr)
S 18 place Saint-Martin, Caen
S www.leclosaintmartin.com

Lyx. Slottliv på franska lands-
bygden erbjuds på 3 Ferme de la 
Rançonnière. Här kan man delta 
i matlagningskurser eller sitta 
i det gamla biblioteket med en 
 calvados. Dubbelrum med frukost 
och  middag från 200 € (1 880 kr)
S Route de Creully, Crépon
S www.ranconniere.fr
S Leta hotell på: www.destination.se

ÄTA OcH DRIcKA
Att vara i Normandie och inte stöta 
på en ost är nästintill omöjligt. Det 
finns fyra stora ostar som har sitt 
ursprung här: klassisk Camem-
bert, den gula Livarot, fyrkantiga 
Pont Lévequ och opastöriserad 
Neufchatel. Alla är ganska milda 
och smälter bra in i Normandies 
smakpalett där den franska hus-
manskosten har ett tryggt fäste. 
Förutom ost är givetvis skaldjur 
vanligt, framför allt vid kusten.

BUDgET. Små creperier finns i 
 varenda by, här dricker man god 
cider och äter fantastiska crepes 
för 10  € (94 kr). 4 Crêperie Au feu 
ardent i byn Sainte-Mère-Eglise är 
ett av de bästa. 
S 31, rue du Général de Gaulle 

MELLAN. Fisken är pinfärsk 
på 5 Restaurant Fleur de Sel i 
 hamnen i Port-en-Bessin-Huppain. 
Skaldjursplateau för två från 30 € 
(282 kr)
S 6 Quai Félix Fauré
S www.fleurdesel-restaurant.fr

Lyx. 6 L’Incognito fick sin 
 Michelinstjärna 9 månader efter 
öppningen. Här serveras lokala 
råvaror i lyxig stass. Trerätters-
menyer från 39 € (366 kr)
S 14 rue de Courtonne, 14000 Caen 
S www.stephanecarbone.fr

gÖRA & UppLEVA
Det finns drygt 50 museer och 
minnesplatser i Normandie som 
alla handlar om landstigningen. 
Här är några av de mest sevärda. 

7 Caen Memorial – Museum for 
peace. Utanför Memorial Museum 
i Caen står den svenske konstnären 
Reutersvärds berömda staty av en 
pistol med knut på pipan. Här får 
man en god överblick över hela 
andra världskriget, från dess första 
dagar fram till krigsslutet. 
S Esplanade Général Eisenhower, Caen
S www.memorial-caen.com

8 Overlord Museum. Ett mecka för 
fordonsälskare. På det nyöppnade 
museet finns jeepar, flygplan, 
 pansarvagnar och båtar från 
 lanstigningen och tiden efter. 
S Lotissement Omaha Center, Colleville 
sur Mer
S www.overlordmuseum.com

9 D-day museum. På museet finns 
en modell av den konstgjorda 
hamnen, genom fönstret kan man 
samtidigt se de stora cement-
kolosserna som fortfarande ligger 

kvar där ute. Museet skapades 
redan 10 år efter landstigningen 
och börjar bli lite slitet, men fyllt till 
bredden av föremål och fakta.  
S Place du 6 juin 1944 – 14117, 
 Arromanches-les-Bains
S www.musee-arromanches.fr

10 Airborne museum. Kriget från 
ovan visas på Airborne museum i 
Sainte-Mère-Eglise. Här  berättas 
historien om de amerikanska 
fallskärmshopparna från 82:a och 
101:a divisionen som landsattes 
från luften natten till den 6 juni 
1944. 
S 14 rue Eisenhower, Sainte-Mère-Eglise
S www.airborne-museum.org

SHOppA
Många museibutiker är oväntat 
matiga och spännande med 
 mycket  informationsmaterial, 
 litteratur och leksaker med 
 koppling till kriget. 

En kul souvenir är en klickmanick 
i metall, en så kallad ”gräshoppa”. 
Dessa använde fallskärms-
soldaterna från 101:a Airborne 
 Division för att skilja vänner 
från fiender i mörkret när de 
landat  bakom fiendelinjerna. De 
tyska trupperna trodde att det var 
 insekter som lät och de allierade 
kunde samla ihop sig för anfall.

Land: Xxxx. Världsdel: Xxxx. Folkmängd: Xxxx. Tidsskillnad: Xxxxx. Språk: Xxxxx. Valuta: 
Xxxxxx. Visum: Xxxxx. Mer information: www.normandie-tourisme.fr
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eskorterade jag en amerikansk man i sjuttioårs
åldern till sin fars grav. Han föddes strax efter att 
fadern lämnade USA och fick aldrig träffa honom.

Vi far vidare till SainteMère Eglise, den första byn 
som befriades av de allierade. Mest turister drar nog 
den docka som hänger i en fallskärm från kyrk tornet, 
ett minnesmärke över de tusentals fallskärms
jägare som hoppade rakt ut i dödens käftar. Här säljs 
fallskärmsformade kakor överdragna med choklad 
i en fabriksbutik mitt i centrum och på Airborne 
museum visas kriget ur arméflygets perspektiv. 
Många antikvitetsaffärer säljer föremål från kriget 
och även här bär flera av byns fasader fortfarande 
spår av kriget. 

Tillåter inte att vi glömmer
En plats som klarade sig väl från stridernas 

härjningar är Bayeux, trots sitt nära läge till land
stigningsstränderna. Vi gör en avstickare till den 
 trivsamma gamla staden där medeltid, renässans 
och gotisk stil blandas fritt i arkitekturen. Här finns 
många små restauranger, caféer och matbutiker 
som saluför lokala varor. Mitt i Bayeux finns också 
en gammal invasionshistoria som animerad serie. 
Den 70 meter långa Bayeuxtapeten som berättar 
om Wilhelm Erövrarens tokroliga äventyr kan få 
den mest hårdbarkade träslöjdsfantast att vilja börja 
brodera. Varje scen på den över tusen år gamla 
duken är otroligt detaljerad och uttrycksfull, som 
de skrattande hästarna efter normandernas seger 
över britterna. Det är sant som det sägs – vinnarna 
broderar historien. 

När morgonen gryr beger vi oss ut till 
 amerikanernas andra landstigningsstrand Utah 
beach. Kantad med vassbevuxna sanddyner är 
den långgrunda stranden ett populärt utflykts
mål sommartid. Även här finns ett museum om 
 landstigningen i en gammal tysk bunker. Med fokus 
på den amerikanska insatsen beskrivs landstig
ningen starkt och gripande. Efter vårt besök går vi 
tillbaka ner till stranden där några skolbarn leker 
och skrattar. För nära 70 år sedan utspelades här 
 oerhörda umbäranden men också stora hjältedåd, 
och jag känner en trygghet i att Normandie inte 
kommer tillåta att vi glömmer dem som kämpade 
och dog för den frihet som vi tar för given. 

”Känner en trygghet i att 
Normandie inte 
kommer tillåta 
att vi glömmer dem 
som kämpade och dog”
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Alltid god cider 
i Normandie.

Hela fiskeflottan ligger i 
 hamnen i Port-en-Bessin-

Huppain.

Till minne av fallskärmshopparen John Steele 
som landade i kyrktornet i byn Sainte-Mère Eglise 
hänger nu där en docka.

En 7 meter hög bronsstaty kröner den 
amerikanska kyrkogården.

Lekande ungdomar på Utah 
beach, en av de amerikanska 
styrkornas två landstignings-

stränder.


