Välkommen på Special-Luftwaffehelg
lördag 16 juni – söndag 17 juni 2018
i Västerås
Tema: Focke-Wulf 190!
Du provsitter exklusivt och får en detaljerad förevisning
av den restaurerade äkta Focke-Wulf 190 A-8
som flögs i strid under andra världskriget
av Franz Eisenach, 129 luftsegrar!

Dessutom: Föreläsningar med filmvisning av Christer
Bergström
Christer Bergström anses allmänt vara en av de världsledande experterna på Luftwaffe under
andra världskriget. Han har skrivit 28 böcker i ämnet, flertalet utgivna på den internationella
marknaden.

Christer har i fyra decennier genomfört dussintals resor i Tyskland för att besöka och
intervjua pilotveteraner. Här berättar han sådant som framkommit under dessa unika besök.
Här får du höra sådant som inte finns – eller av ens kan finnas – i några böcker!

Focke-Wulf 190?
Vad är det för Focke-Wulf 190?

”Men jag har hört att det är en sådan där Flugwerk-kopia.”
– Ja, det finns ett sådant rykte. Men det stämmer inte.
Detta flygplan är officiellt erkänt som Werknummer 73 9137, tillverkat i Oschersleben
den 18 november 1944 och levererat till I. Gruppe i Jagdgeschwader 54 ”Grünherz”.
Där flögs det i strid av der Gruppenkommandeur, Franz Eisenach. Detta visar Eisenachs
loggbok tydligt.

Den officiella tillverkningsskylten på denna Fw 190, fotograferad av
Christer Bergström den 27 januari 2018.

Luftwaffehelgen bjuder på en exklusiv förevisning av
flygplanet av en av ägarna. Du kommer att få lära dig allt om
alla detaljer på Fw 190 (nåja, nästan alla), alla Focke-Wulfens
”hemligheter”.
Dessutom får du exklusivt provsitta Focke-Wulf 190:an!
Detta erbjudande gäller enbart på denna Luftwaffehelg!
Flygplanet är annars undanställt i avvaktan på rätt tid att tas fram – det är inte helt utan
hemlighetsmakeri, om man säger så!

PROGRAM FÖR SPECIAL-LUFTWAFFEHELG
LÖRDAG 16 JUNI 2018
09.30 Vi bjuder på frukost i klubblokalen Hässlögatan 10 vid Hässlö gamla flyg. Möjlighet till
litteraturinköp etc.
10.00 Samling i föreläsningssalen klubblokalen Hässlögatan 10 vid Hässlö gamla flygbas. Där
delar vi upp oss i två grupper.
10.15-12.00 Halva gruppen: Expertförevisning av och provsittning i Franz Eisenachs FockeWulf 190 A-8.
Halva gruppen: Föredrag av Christer Bergström: Focke Wulf 190 i Luftwaffe: En historisk
och teknisk presentation. Med filmvisning
12.15-14.00 Halva gruppen: Expertförevisning av och provsittning i Franz Eisenachs FockeWulf 190 A-8.
Halva gruppen: Föredrag av Christer Bergström: Focke Wulf 190 i Luftwaffe: En historisk
och teknisk presentation. Med filmvisning.
14.00-15.30 lunch.
15.30-17.00 Föredrag i klubblokalen Hässlögatan 10 av Christer Bergström: Berömda piloter
som flög Focke-Wulf 190. Med filmvisning.
17.15 Samåkning i bilar till Västerås centrum.
19.30 Samling i restaurangen Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås,
(tel 021 - 10 10 10) för middag i kretsen av gute Kameraden!

SÖNDAG 17 JUNI 2018
10.00 Samling klubblokalen Hässlögatan 10, 721 31 Västerås.
Vi bjuder på frukost. Möjlighet till litteraturinköp etc.
10.15-11.00 Föredrag i klubblokalen av Christer Bergström: Franz Eisenach och Ludwig
Nitsch, piloterna som flög Focke-Wulfen i hangaren.
11.00-11.30 Fika och möjlighet till litteraturinköp.
11.30-12.30 Föredrag i klubblokalen villan av Christer Bergström: Focke-Wulf Ta 152 –
”190:ans” överman & andra världskrigets bästa kolvmotorjaktplan?
12.30 Utdelning av diplom, tid för litteraturinköp och boksignering, utvärdering. Därefter
hemfärd. Möjlighet till besök på Västerås flygmuseum (ingår ej i deltagaravgiften).
För info om pris etc, maila till vaktelforlag@gmail.com

OBS! Begränsat antal platser! Anmäl dig nu!
Maila in din anmälan till vaktelforlag@gmail.com
Med reservation för ev. ändringar

