
 

Luftwaffehelg 4 med Oktoberfest! 
Eskilstuna fredag 16 okt – söndag 18 okt 2015 

HELT NYTT PROGRAM! 

 
 
* Olika okända och spännande aspekter på Luftwaffes historia. 
* Seglivade myter kring Luftwaffe kommer att punkteras. 
* Spännande och lustiga anekdoter från möten med Luftwaffeveteraner. 
* ”Obekväma fakta” – sådant som veteranerna vet men som aldrig hamnar i några 
historieböcker därför att det är för känsligt. 
* Filmvisning: Veteranernas outgivna privatfilmer från frontflygfält! 
* Bra boktips. 
Dessutom: 
* Trevlig samvaro med likasinnade 
* Gemensam lunch 
* Gemensam lördagsmiddag 
* Möjlighet att köpa signerade böcker 
 
Christer Bergström anses allmänt vara en av de världsledande experterna på Luftwaffe 
under andra världskriget. Han har studerat ämnet i flera decennier och utgivit 25 böcker i ämnet, flertalet 
på den internationella marknaden. Förra året utkom han med praktverket Slaget om England. I höst 
utkommer han med boken ”Berömda flygaress och deras flygplan. Christer är 57 år och på heltid 
författare och förläggare på sitt eget Vaktel Förlag. 
 

Christer har i tre decennier genomfört dussintals resor i Tyskland för att besöka och 
intervjua pilotveteraner. 

Du kommer här att få ta del av några av de mest spännande besöken! 
 
 

Se programmet på nästa sida! 



     
FREDAG 16 OKTOBER : OKTOBERFEST! 
På ett lokalt bryggeri med bayersk blåsorkester, personal i klassisk bayersk utstyrsel 
och många härliga, skummande ölsorter! 
Gemensam tid för Luftwaffehelgsdeltagarna: Kl 19.00. Faktorigatan 1, 632 20 Eskilstuna. 
 
LÖRDAG 17 OKTOBER  
10.00 Samling S:t Eskils gymnasium, Smedjegatan 3-5. Vi bjuder på frukost. 
10.30-11.30 Föreläsningssal. Föredrag: Messerschmitt Me 262 – Luftwaffes legendariska 
jetjaktplan: Fakta och myter. 
11.30 Fika. 
11.45–12.45 Föreläsningssal. Mina relation till Luftwaffe: Möjlighet för alla att 
presentera sig och berätta om sin relation till Luftwaffe, etc. Frågestund. 
13.00 Uppbrott för lunch (ingår i priset). 
14.30 (senast) Återsamling i lokalen. Min relation till Luftwaffe: Möjlighet för alla att 
presentera sig och berätta om sin relation till Luftwaffe, etc. 
15.30 Föreläsningssal. Föredrag: Erich Hartmann – porträtt av historiens mest 
framgångsrika flygaress, 352 luftsegrar. 
16.30 Filmvisning av outgivet, helt unikt filmmaterial: 
Privatfilm av Adolf Dickfeld (JG 52, 136 luftsegrar). 
18.30 Samling och middag i kretsen av gute Kameraden! 

 
SÖNDAG 18 OKTOBER  
09.45 Samling S:t Eskils gymnasium, Smedjegatan 3-5. Vi bjuder på fika. 
10.00 Föreläsningssal. Föredrag: Obekväma Luftwaffefakta – sådant som 
man absolut inte kan trycka i böcker! (Tystnadsplikt för de närvarande när dessa 
konfidentiella fakta yppas!) Med bildvisning. 
11.00 Fika i salongen. Tillfälle till litteraturinköp. 
11.30 Föreläsningssal. Föredrag: Jämförelse mellan flygaress från olika länder. 
12.30 Föreläsningssal. Föredrag: Heinz Rökker – ett ovanligt nattjaktflygaröde. 
13.15 Utdelning av diplom, tid för litteraturinköp och boksignering, utvärdering.  
14.00 Lunch (ingår i priset). 
Därefter hemfärd.  

 
Kostnad: 1350 kr. 
I priset ingår: 
* Oktoberfesten (inkl. en öl)    
* Alla föredrag. 
* Filmvisning. 
* Lunch båda dagarna. 
Exklusive Oktoberfest -meddela mig om du inte kommer på Oktoberfesten - 1150 kr 

 
OBS! Begränsat antal platser! Anmäl dig nu! 

Ingen anmälningsavgift i förskott – det blir bara krångligt. Du betalar din avgift när du 
kommer till Luftwaffehelgen. Maila in din amälan till vaktelforlag@gmail.com 
Därmed förbinder du dig att betala kostnaden för luncherna, 200 kr, och (om du valt detta alternativ) 200 kr för 
Oktoberfesten, även om du inte kommer, eftersom jag behöver reservera ett antal luncher i förväg.  

Med reservation för ev. ändringar 


