
Anmeldelse
Luftwaffenmuseum der Bundeswehr

Besøgt af Kaare Myltoft

Indledning

Museet er beliggende på den tidligere Gatow flyveplads midt mellem Spandau og Potsdam.

Museets samlinger består af en stor mængde efterkrigsfly, der er opstillet på de tidligere startbaner samt to
indendørs udstillinger, dels i en hangar, dels i kontroltårnet.

Udstillingerne dækker hele det tyske luftvåbens historie fra Kejsertiden og til i dag.

Museets samlinger

Jeg besøgte stedet på en dag med relativt dårligt vejr og ankom kort før lukketid.

Disse forhold kombineret med min manglende interesse for "moderne" fly gjorde, at jeg ikke brugte mere
tid på den udendørs del, end transporten fra indgangen krævede.

Messerschmidt Me-163 raketfly

Udstillingen af fly i hangaren er delt op i perioderne Første Verdenskrig, Weimar republikken, Anden
Verdenskrig og efterkrigstiden (hhv. Øst- og Vesttyskland).

Fra Anden Verdenskrig er udstillet en Fieseler Storch Fi-156, en Messerchmidt Me-109F og et DFS 230
svævefly samt en 88-mm antiluftskytskanon med en tilhørende lyskaster.



Ikke alle flyene er originale - Messerschmidt'en er konverteret fra en licensbygget spansk Casa jager og
svæveflyet er en model i skala 1 til 1.

I siderum til selve hangaren er der mindre udstillinger om Hitlers "Wunderwaffe" - jetflyene
(Messerchmidt Me-163 og Arado Ar-234), om flyvepladsens historie og om pilotuddannelsen i Luftwaffe
i dag.

Der er endvidere et rum, som anvendes til særudstillinger.
Under mit besøg var særudstillingen om Jernkorset, dets tilblivelse og dets historie.

DS-230 svævefly

Særudstillingen så spændende og informativ ud, så den havde jeg gerne havde brugt lidt mere tid på.

I kontroltårnet - som jeg ikke nåede at se - er der udstilling af uniformer og udrustning - ligeledes
periodeopdelt.

Konklusion

Som det allerede er nævnt., så havde jeg ikke meget tid til at gennemgå udstillingerne og jeg vil nok heller
ikke køre en lang omvej for at gense museet, men hvis man kommer i nærheden, så bør man - afhængigt
af sine interesser - nok overveje at lægge vejen forbi.

Information

Russisk Hind helikopter udstillet på terrænet

Adresse:
Luftwaffenmuseum der Bundeswehr



Kladower Damm 182
14089 Berlin - Gatow

Åbningstider: 
Tirsdag til søndag fra kl. 0900 til 1700 (Indgangen lukker kl. 1600)
Lukket om mandagen.

Entreen er gratis 
Hunde er velkomne udendørs.

Hjemmeside: http://www.luftwaffenmuseum.de

En advarsel

Stedet reklamerer ikke særlig godt for sig selv.

Når man kommer kørende ad Kladower Damm fra Spandau, så står der godt nok et vejskilt, der viser til 
Luftwaffenmuseum til højre, men derefter er man overladt lidt til sig selv.

Det er i for sig ikke et problem, da man kun skal lige ud, men undervejs mellem aspargesmarkerne mødes 
man med flere advarsler om "Blind vej" og til sidst et skilt midt i skoven med "Adgang forbudt for 
uvedkommende".

Disse forhold skal blot ignoreres. Hold bare ud, der dukker en flyveplads op til sidst (efter små fem 
kilometer).


