Slaget om Vesteuropa 1940 – en kronologi
Kronologi i punktform for krigen i
Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940.
Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her
forstås som den belgiske hær og de dele af de
franske og engelske hære, der fra den 10. maj til den
4. juni befandt sig nord for Somme floden i
Nordfrankrig.

Dato:
Maj
1940
10.

For en detaljeret gennemgang af Frankrigs
fald i maj / juni 1940 se
www.battleofbritain.dk/2_verdenskrig.htm.

Tyskland starter angrebet mod
Vesteuropa ved at deres hærgrupper
A og B rykker ind i Holland og
Belgien. Franske og engelske
hærstyrker i Nordfrankrig rykker
straks nordpå ind i Belgien for at
stoppe den tyske hærgruppe B inden
den når Nordfrankrig.

11. / To franske kavaleridivisioner møder
12.
hærgruppe B's to panserdivisioner
ved Hannut. Kavaleridivisionerne får
stoppet den tyske hærgruppe B's
fremrykning i to dage. Det var
verdenshistoriens første egentlige
kampvognsslag.

11. / Den tyske hærgruppe A rykker
12.
samtidigt gennem Ardennerne i
Luxemburg og Belgien. De allierede
er ikke tilstrækkelig opmærksom på
hærgruppens størrelse og dens
mange kampvogne.

13. / Den tyske Hærgruppe A angriber
14.
massivt den franske forsvarslinje ved
Sedan og bryder igennem. Angrebets
kraft var helt uventet. De
tilstedeværende franske styrker var
ikke i stand til at dæmme op for
gennembruddet. Den allierede
hovedstyrke var for langt væk i til at

Kort

komme til assistance.
Holland kapitulerer den 14. efter at
have kæmpet alene mod tyskerne i
fire dage.

15.

De engelske og franske styrker i
Belgien i kamp med den tyske
hærgruppe B begynder at trække sig
tilbage mod Frankrig.
Det lykkedes den franske
kampvognsdivision 1. DCr at stoppe
den tyske hærgruppe A's (general
Rommels) 7. Panzerdivision i 24
timer ved Flavion.

16.

Den franske regering og hærchefen,
general Gamelin, indser, at kampen
allerede reelt er tabt. Der ikke er
nogen reserver af betydning, som
kan sættes ind for at stoppe
Hærgruppe A's gennembrud.
Churchill tager til Paris første gang
for at mødes med den franske
regering.
Chefen for det engelske flyvevåbens
jagereskadriller kritiserer i sit brev til
det engelske forsvarsministerium
ordren om at sende flere af hans
jagerfly til Frankrig i et nytteløst
forsøg på at stoppe den tyske
fremrykning.

18.

General Gamelin planlægger at
starte to samtidige flankeangreb
mod den tyske Hærgruppe A's
fremrykning mod vest. Et nordfra og
et sydfra på linjen Arras - Ameins. Se
kort 2. Den franske regering
afskediger ham samme dag, og
erstatter ham med den 73-årige
general Waygand.

20.

Den tyske general Guderians 19.

panserarmékorps fra den tyske
hærgruppe A når Abbéville ved Den
Engelske Kanal. Den allierede
hovedstyrke er derved nu reelt
indkredset i Belgien og Nordfrankrig.
Se kort 2.

21.

General Waygand holder møde i
Ieper(Ypres) om et storstilet
flankeangreb på general Guderians
panserarmékorps for at komme ud
af indkredsningen. Waygand planen.
Samtidigt med mødet startes det
ene af de to flankeangreb general
Gamelin planlagde den 18. maj, men
det bliver slået tilbage.
General Waygand forsøger at
iværksætte Waygand planens
flankeangreb i løbet af et par dage,
men på grund af
opløsningstendenser i den allierede
hovedstyrke bliver det ikke iværksat.
Se kort 2.

22.

Waygand planen bliver accepteret af
Churchill og de militære ledere, men
den når - som nævnt - ikke at blive
iværksat.

23.

England forbereder sig på at
evakuere den engelske hær fra det
indkredsede område via havnebyen
Dunkerque.
Chefen for Hærgruppe A general von
Rundstedt udsteder en stopordre for
hærgruppens angreb mod det
indkredsede område indtil den 25.
maj. Stopordren er i strid med den
tyske hærchefs, von Brauchitschs,
planer for den tyske fremrykning.

24.

Hitler giver en forstærket stopordre
til Hærgruppe A og dermed til de
panserdivisioner, som er klar til at

Kort 2

afskære den engelske hærs
tilbagetrækning fra Lille ud mod
Dunkerque. Hitler overdrager
nedkæmpningen af den allierede
hær på vej til Dunkerque til sit
flyvevåben og Hærgruppe B.

25.

General Waygand bringer
spørgsmålet om
våbenhvileforhandling på bane i det
franske krigsråd.

25. / Den engelske hær får trukket sig ud
26.
af området omkring Lille og er på vej
mod Dunkerque området. Derved
undgår hæren en total omringning.

26.

Hitler ophæver stopordren for
Hærgruppe A, og begge tyske
hærgrupper fortsætter angrebet
mod Dunkerque området og
forsøget på at afskære den engelske
hærs vej til området. General
Guderians panserarmékorps - der er
nærmest Donkerque - kan ikke
deltage, da området foran det nu er
blevet delvist oversvømmet.
Evakueringen af den engelske hær
fra Dunkerque til England starter.
De engelsk / franske styrker i Calais
overgiver sig efter tre dages
belejring. Dunkerque er nu eneste
mulige havn til at undslippe fra for
de allieredes hovedstyrker.

28.

Juni
1940

Den belgiske hær kapitulerer. Kong
Leopold, hærens øverste chef, bliver
tysk krigsfange.

For en detaljeret gennemgang af Frankrigs
fald i maj / juni 1940 se
www.battleofbritain.dk/2_verdenskrig.htm.

3.
4.

Paris bliver udsat for et mindre
bombeangreb.

De allieredes evakuering fra
Dunkerque afsluttes ved at byen
indtages af tyskerne.
Hele Holland og Belgien samt
Frankrig nord for Somme / Aisne
floderne er nu besat af tyskerne.

5.

Tyskerne starter angrebet over
Somme / Aisne floderne sydpå mod
Paris og Sydfrankrig. Tyskerne med
104 divisioner mod franskmændenes
nu 66 divisioner.
Premierminister Reynaud fyrer
forsvarsminister Daladier, og
erstatter ham med de Gaulle.

6.

Hitler flytter til sit felthovedkvarter
"Wolffsschlucht" til den lille belgiske
landsby Brûlis-de-Pesche nær
grænsen til Frankrig, ca. 60 km
sydvest fra Namur ved Meuse
floden.

10.

Den franske regering forlader Paris.
Efter nogle dage i Tours slår den sig
ned i Bordeaux.
Italien erklærer krig mod Frankrig.

11.

Churchill kommer til Tours på sit fjerde
besøg i Frankrig siden 10. maj for at
orientere sig om situationen

12.

General Waygand foreslår officielt
den franske regering at anmode om
våbenstilstand.

13.

Churchill kommer igen til Tours.
Denne gang for at diskutere en
union mellem England og Frankrig
med det formål, at beholde Frankrig
med i krigen mod Tyskland.

14.

Paris bliver erklæret som "åben by",
og tyskerne rykker ind og besætter
byen uden kamp.
General Waygand vedgår på et
møde med chefen for de engelske
styrker i Frankrig, general Brooke, at
organiseret modstand mod tyskerne
praktisk talt er ophørt.

16.

Churchills forslag om en union
mellem England og Frankrig afvises
af den franske regering.
Premierminister Reynaud vil flytte
regeringen til Nordafrika og
fortsætte Frankrigs kamp derfra,
men møder modstand på et
ministermøde. Reynaud trækker sig
tilbage som premierminister, og
bliver erstattet af den pensionerede
marshal Pétain, kendt fra Første
Verdenskrig.

17.

Frankrig anmoder Tyskland om en
våbenstilstandsforhandling. Hitler
danser spontant, da han hører det.

21.

Italien angriber Frankrig i Alperne.
Forhandlingen om våbenstilstand
med tyskerne begynder i Compiègne
nord for Paris - i samme
jernbanesalonvogn og på samme
sted, som ved forhandlingerne i
1918 om våbenstilstand i Første
Verdenskrig.

22.

Frankrig underskriver
våbenstilstandsbetingelserne.

23.

Hitler besøger Paris.

24.

Frankrig underskriver en
våbenstilstandsaftale med Italien.

25.

Våbenstilstanden mellem Frankrig
og Tyskland / Italien træder i kraft.

28.

Hitler forlader sit hovedkvarter
"Wolffsschlucht" i den lille belgiske
landsby Brûlis-de-Pesche og tager
tilbage til Berlin.
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