
Air Force Museum berättar hela 

amerikanska krigsflygets historia 

Kaptenen i flygvapneta reaerv, atabaredaktör 
Curt Gille, försvarsstaben, gjorde för nAgon 
tid sedan en resa till USA. Under sex veckor 
dlr besökte han bl a flera olika amerikanaka 
flygmuaeer, bland dem amerikanska flygvapnets. 
Här berättar han om det aiatnAmnda. 

HiSgeta punkten i den i iSvrigt al t;ypiakt ame

rikanska amAataden Fairborn i Ohio är atrida

konen pA en Atlas-robot, som dominerande höjer 

sig över de llga en- och tvAväningahuaen i 

slutet av Main Street. Roboten markerar entr'n 

till "The Air Force Museum" - enligt uppgift 

det största museet i världen Agnat militärt 

flyg. 

Vad har Fairborn för anknytning till flygets 

historia? Svaret ger aig kanake ajllvt, när 

man flr reda pA, att närmaste större atad är 

Da;yton och att flygbaaen, museet är lokalise

rat till, heter Wright-Patterson. Det var över 

de dåvarande gräsfälten här, aom bröderna 

Orville och Wilbur Wright gjorde mAnga av sina 

flygningar efter hemkomsten frAn Kitty Hawk och 

den första motorflygningen 1903. Och det var 

inne i Dayton, de hade ain numera aA världsbe

römda cykelverkatad. 

"The Air Force Museum" leder sina anor till

baka till 1923, dA flyg111ateriel av olika slag 

frAn det företa vlrldakriget fördes ihop och 

samlades hlr i anslutning till en större iSver

aynaverkatad. NAgot offentligt museum var det 

aA hlr i b8rJan inte fr!ga om - fram till mit

ten av trettiotalet var samlingarna fiSreträdea-

via tillglngliga fiSr krigsmaktens egen personal 

samt för forskare. 

1936 skedde dock en 11.ndring. Museet, aom nu 

!Att en egen byggnad, ISppnadea nämligen dA 

för allmlnheten. Sedan deaa har samlingarna 

auoceaaivt ut8kata ooh visar nu det militära 

flygets utveckling i Amerika frAn aekleta bör

jan fram till vdra dagar. Sammanlagt diapone

raa cirka 15000 kvadratmeter för utatlllning 

ooh lagring av materiel, f8r arkiv, kontor, 

atelj'- och verkatadautrymmen, bibliotek och 

andra behov. Utanför aJllva byggnaden finna 

vidare en "hangarplatta", dlr ett trettiotal 

äldre och nyare flygplan samsas om utrymmet. 

lndamAlet med museet Ar att visa utvecklingen 

inom det amerikanaka militlrflyget och under

lätta forskning pA detta omr!de. Dl.rför sparas 

hlr inte bara flygplan och materiel av olika 

slag utan ockaA ritningar, konatruktionsbe

akrivningar, foton, tidakrifter och övrig 

litteratur, hiatoriaka uppgifter kring de oli

ka typerna, personalier och mycket annat. I 

princip kan man hlr fä reda pA allt, som rör 

flygvapnets historia och personalen Ar ocksA 

flitigt upptagen med att besvara frAgor, som 

strömmar in frän hela världen. DA det visat 

sig att flertalet av dessa Just gillar lldre 

flygplantyper, hlller museet sedan nAgot Ar 

tillbaka pl att ge ut am! folders kring de 

popullraate flygplanen. Serien börjar med 

Wright typ A av Ar 1909 ooh Ar nu framme vid 

nr 11, vilken inneh!ller en beskrivning p! 



Lookheed r-89 R "Shooting Star". P8rutom data 

av olika •lag och en treplanllkiH innehlller 

deeea beskrivningar dessutom en kort historik 

kring respektive tlygplant1P• 

So11 en t1Pi•k amerikansk t8reteelee kan man 

vidare notera att det t8rekomaer en livlig 

utllningeverkeamhet av konetruktioneritningar 

till lldre flygplan. Etter deeea bygger sedan 

"lldre-fiygplan-entueiaeter" ~a "historiska" 

plan, i detalj lika de IUdre original110deller

na - och naturligtvis tullt fiygvlrdiga. 

Den dokwaentlra verkaamhet av detta slag, eom 

pAgA.r bakom kulieeerna lr imponerande. Katalo

gisering och upptodring av ga.la ritningar 

eamt otta lven mikrotil1111ing av deeea, inbind

ning av handlingar, insamling av historiska 

notiser och annat arbete av detta slag utgör 

en aveevlrd del av mueeete aktivitet och aya

eelaltter åtskilliga anatlllda. Oatattningen 

av denna "dolda" verksamhet traagår av att det 

nu finns över 500 000 dokument, ritningar och 

fotografier i mueeete samlingar. 

Pör den stora allmänheten lr dock ett fiygmuee

um i första hand en plats dllr fiygplan, motorer 

och annan materiel visas. Också på detta områ

det har man följt den linjen, att endast fiyg

materiel, som har direkt anknytning till det 

amerikanska flygvapnets hieto~a, presenteras. 

Detta betyder dock att lven en hel del ut

llndaka dyrgripar kommer med - nlmligen i ein 

egenskap av krigebyte och nedklmpade motstån

dare. Här tinne t e en sådan raritet, eom den 

Mig-15, som den 21 september 1953 tlöga !Sver 

till den amerikanska ICimpo-baeen i Sydkorea av 

en nordkoreansk pilot. Piloten, som fick en 

utflat belöning på 100 000 dollar, för den 

törsta "levererade" oskadda llig-15, lr nu bo

satt i USA. 

Annat krigabyte är en japansk, grAmAlad 

"Cherry Bloaeom" - en kombination av en 

glidbomb och ett raketplan, insatt bl a vid 

striderna kring Okinawa 1945, och som etyrdea 

mot målet av ajllvmordapiloter. Visserligen 

var "apparaterna" utrustade med katapultstolar 

för att möjliggöra uthopp, men flertalet pilo

ter lir ha etyrt sina fiygande bomber lnda in 

i trlftögonblicket. 
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Den imponerande 50 mm ekan, eom Hitler mot 

krigaalutet pereonligen beordrade skulle till

verkas tör inaate mot de allierade bombplanen, 

finna också hlr i ett exemplar. Typen, som 

tör•t installerades i Me-410 A och senare pr!S

vadea i Me-262, visade sig dock ha för •tor 

rekylkratt ooh ersattes 11ed &kan med mindre 

kaliber. På museet finne tör 8vrigt ockeå en 

erövrad Me-262 - det företa jetplanet insatt 

i strid. 

Huvudparten utgörs dock av amerikansk mate

riel, varav en avaevlrd del syne på den stora 

8versiktebilden. Inne i museet finne vidare 

det företa militlra flygplanet - ett Wright

biplan från 1909 - en gammal hederlig "Jenny" 

- flygplanet, som "llrde Amerika flyga" åren 

efter företa vlrldakriget, ett av de två 

Douglasbiplan, eom genomförde den första 

vlrldaomtlygningen och många andra. Intressant 

lr ockeå den samling robotar, som fått plats, 

t e "Atlas" (Convair), "Matador" (Martin), 

"Raeoal" (Bell), "Snark" (Northrop), "Bomarc" 

(Boeing), 11 Palcon11 (Hughea) och andra. 

En stor del av den centrala utetlllningahallen 

upptas av flygkroppen till en B-29 "Super 

Forta. på nlata sida. 

-

Till museets rariteter hör bl a tyska Messer
schmitt Me 262, aom blev det första jetplanet 
i krigatjlnat (slutet av andra vlrldakriget). 
Dit hör också den egendomliga F-82B "Twin 
Mustang" (nedan). 
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l'brtreaa", uppb7ggd pA eA altt att publiken 

kan etrömaa igenom trAn noe till atjlrt. 

I hallen med deas mlngd av materiel finna hlr 

och var insprlngda publikattraherande "epeoi

alutetlllningar". En aAdan utg6rs av den 

konatutstlllning, som arrangerat• i ett ljust, 

trevligt 1'11117 med bidrag trAn bAde proteasionel· 

la artister och tlygvapenpereonal. Dlr tinne 

målningar frln den rutinmlaaiga tjlneten pl 

baaer pl Grönland, krigeekildringar trln 

Korea, tranaporttlyget• vardag, luttbron till 

Berlin, och andra ögonblicksbilder frln de 

•kittande ailjöer, där flygets personal rör 

eig världen runt. 

Ett annat aAdant inslag utgöra av en lltt

tattlig och inetruktiv monter, aom visar hur 

förhlllandet mellan vikt och motorat7rka vlx

lat trAn bröderna Wrighta dagar och till da

gens moderna flygmotorer. 

TvA biografer, varav den ena kör filmer trAn 

fl7gvapnete verksamhet och den andra lgnar eig 

At problem i rymdAldern, ett avsnitt historis

ka fotografier aamt mängder av flygplanmodeller 

i glaamontrar fullbordar i stort aett den bild 

av museet man flr efter ett par dagars besök 

dlr. 

"New Orleana" heter flygplanet nedan. Det var 
ett av de tvA plan, aom 1924 tullbordade den 
törsta jorden-runt-flygningen. Den turen tog 
175 dagar med hjllp av en vattenkyld Liberty
motor pA 420 hästkrafter. 

Att sköta allt detta krlver ator peraonal -

45 man. Chet tör auaeet lr en aajor i flygvap

net, vilken som ain nlrmaste adminiatrative 

aedhjllpare har en kapten. Det övriga militlra 

inslaget utg6rs av tre vlrnpliktiga. Resten -

d v s 40 man - lr rent civila, historiker, 

fotografer, bibliotekarier, arkivarier, ao

dellb7ggare ooh andra. 

Till sist - nAgra publikeiffror. 1954 hade mu

seet 10000 beeökare, en siffra ao~ 1959 ökade 

till 338 491 ooh 1960 till 409 222. Den eist

nlmnda rekordeittran lr redan slagen i Ar -

under törsta halvlret 1961 fick "The Air l'broe 

Museum" ta emot 414 000 besök. Mlnga av deeea 

lr ungdomar - museet är ett sjllvklart mAl tör 

mAnga skolreeor. 

Ooh därmed har allteA museet ockeA uppnAtt 

den delen av mAlalttningen, aom innebär att 

g6ra den amerikanska ungdomen In mer tlyg

ainnad - och eamtidigt ge den en bakgrund 

till den poeition deras land idag intar pA 

flyget• e>mrlde. 




