
 

Välkommen på en Luftwaffehelg med 
Christer Bergström  

TEMA MESSERSCHMITT 262! 
Lördag 29 september – söndag 30 september 2018 

i Eskilstuna 

 
 
Det tyska jetflygplanet Messerschmitt 262 chockade tyskarnas motståndare. 
* Hur bra var det egentligen? 
* Vad sade piloterna som flög Me 262? 
* Visste du att det fanns piloter som flög upp till 300 stridsuppdrag med Me 262 i slutet 
av kriget? 
 
Om detta och mycket mer berättar Christer Bergström, som anses vara en av de världsledande 
experterna på Luftwaffe under andra världskriget. Han har studerat ämnet i flera decennier och 
utgivit ca 30 böcker i ämnet, flertalet på den internationella marknaden. Christer är 60 år och på 
heltid författare och förläggare på sitt eget Vaktel Förlag. Han har träffat och intervjuat många 
av piloterna som flög Me 262, bl.a. Adolf Galland, och har genomfört en mycket djuplodande 
forskning kring detta flygplan. 
 
”Det var som när en ängel skjuter på”, sa det tyska flygaresset Adolf Galland. 
 
– Hur kunde då så många Me 262:or bli nedskjutna av amerikanskt jaktflyg? 
 
”Me 262 fördröjdes genom att Hitler krävde att den skulle kunna bära bomber…” 
– Det är ett vanligt påstående. Men hur mycket sanning ligger det egentligen i det? Och hade kanske Hitler 
rätt – var det kanske rätt att sätta in Me 262 som bombflygplan? Vad flygplanet uträttade som 
bombflygplan har aldrig blivit ordentligt utrett – men det får du veta här. 
 



Du får på denna unika Luftwaffehelg ta del av: 
 
* En grundläggande och pedagogisk genomgång av Messerschmitt 262 i strid.  
* Nya, tidigare opublicerade forskningsrön. 
* Seglivade myter kommer att punkteras. 
* ”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 
 

Inga förkunskaper behövs! 
 
 

 
 
 

 
 



LÖRDAG 29 SEPTEMBER 2018 

 

10.00 Samling S:t Eskils gymnasium, Smedjegatan 3-5 i Eskilstuna centrum (500 m från 

järnvägsstationen). Vi bjuder på frukost. Möjlighet till litteraturinköp etc. 

10.15-11.00 Föreläsningssal. Föredrag av Christer Bergström: Me 262 i strid. Nya fakta, 
aldrig publicerade. Många myter punkteras! Del 1. 
11.00-11.30 Fika och möjlighet till litteraturinköp. 

11.30–13.00 Återsamling i lokalen. Föredrag av Christer Bergström: Me 262 i strid. Nya 
fakta, aldrig publicerade. Många myter punkteras! Del 2. 
13.30 Gemensam lunch på Strandgatan 2A. Ingår i priset.  

15.00-15.45 Föreläsningssal. Öppet för alla: Min relation till och funderingar kring 
Luftwaffe. Ta gärna med eget material att visa. 
15.45-16.00 Fika och möjlighet till litteraturinköp. 
16.00-17.00 Obekväma Luftwaffe-fakta – sådant som man absolut inte kan trycka i 
böcker! (Tystnadsplikt för de närvarande när dessa konfidentiella fakta yppas!) Med 
exklusiv bildvisning från pilotveteranernas egna fotoalbum. 
19.00 Samling i biblioteket på Bishops Arms och middag i kretsen av gute Kameraden! 

 

 

SÖNDAG 30 SEPTEMBER 2018 

 

09.00-10.30 Föreläsningssal. Föredrag av Christer Bergström: Me 262 som bomb- och 
nattjaktflygplan. Nya fakta, aldrig publicerade. Många myter punkteras! 
10.30-11.00 Fika och möjlighet till litteraturinköp. 

11.00-11.30 Allmän diskussion och sammanfattning av föredragen om Me 262: Hur ser 
forskningsläget ut? Hur förhåller det sig till de nya fakta som presenterats under 
Luftwaffehelgen?  

11.30 Exklusiv filmvisning av en Luftwaffe-veterans privatfilmer. Helt outgivet material! 
12.20 Utdelning av diplom, tid för litteraturinköp och boksignering, utvärdering.  

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

 


