
Välkommen till Luftwaffehelg  
lördag 27 januari – söndag 28 januari 2017 

i Eskilstuna 

Med VIP-gäster: 
Jurij Rybin rysk flyghistoriker, författare till Boris Safonov 

och Tomas Arfert, vars pappa var Ju 88-pilot i Luftwaffe 
 

 
 

* Olika okända och spännande aspekter på Luftwaffes historia. 

* Film- och bildvisning. 

Dessutom: 

* Trevlig samvaro med likasinnade. 

* Gemensam lunch. 

* Gemensam lördagsmiddag. 

* Möjlighet att köpa signerade böcker. 

* Gästföreläsare från Ryssland Jurij Rybin: 

författare till boken om Boris Safonov. 

 
 

Christer Bergström anses allmänt vara en av de världsledande experterna på Luftwaffe 

under andra världskriget. Han har studerat ämnet i flera decennier och utgivit 28 böcker i ämnet, flertalet på den 

internationella marknaden. Förra året utkom han med praktverket Slaget om England. Christer är 59 år och på 

heltid författare och förläggare på sitt eget Vaktel Förlag. Se bergstrombooks.se 
 

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

pilotveteraner. 

    



 

PROGRAM 

 

 

LÖRDAG 27 JANUARI 2018  

 

10.00 Samling S:t Eskils gymnasium, Smedjegatan 3-5. Vi bjuder på frukost. Möjlighet till 

litteraturinköp etc. 

10.15-11.15 Föreläsningssal. Föredrag av Christer Bergström: Luftkriget över Nordkalotten 

under andra världskriget. 

11.15 Fika och möjlighet till litteraturinköp. 

12.00–13.00 Föreläsningssal. Föredrag av gästföreläsare Jurij Rybin: Om Boris Safonov. 
Tolkat ryska-svenska. 

13.30 Gemensam lunch på Strandgatan 2A. Ingår i priset.  

15.00-16.00 Återsamling på S:t Eskils gymnasium.  
16.00 Fika och möjlighet till litteraturinköp. Få Boris Safonov-boken signerad av Rybin! 

16.30 Föredrag av gästföreläsare Tomas Arfert: Om hans pappa som flög Ju 88 i 
Luftwaffe. 

19.30 Samling i biblioteket på Bishops Arms och middag i kretsen av gute Kameraden! 

 

 

SÖNDAG 28 JANUARI 2018 

 

09.00-10.30 Föreläsningssal. Föreläsningssal. Föredrag av Christer Bergström: Luftkriget 
under slaget om Dunkerque (”Dunkirk”). Extra insatt med anledning av en aktuell film – 
hur väl stämmer dess luftstridsskildringa? Det ska vi reda ut. 
10.30 Fika och möjlighet till litteraturinköp. 

11.00 Föreläsningssal. Föredrag av gästföreläsare Jurij Rybin: Om forskningsläget 
kring andra världskriget i Ryssland idag. Tolkat ryska-svenska. 
12.00 Utdelning av diplom, tid för litteraturinköp och boksignering, utvärdering.  

13.00 Gemensam lunch på Strandgatan 2A. Ingår i priset. Därefter hemfärd.  

 

 

 
 

Kostnad: 1200 kr.  

I priset ingår: 

* Alla föredrag. 

* Filmvisning. 

* Lunch båda dagarna. 

 

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 anmälan till vaktelforlag@gmail.com 
Därmed förbinder du dig att betala kostnaden för luncherna, 200 kr. 
 

 
 

Med reservation för ev. ändringar 
 


