
 

 

         Januar 2016 

Kjære flyvenner! 

Styret ønsker alle våre medlemmer et godt nyttår, og ser frem til et nytt aktivt år i museet, hvor vi 

håper på stor oppslutning om de planlagte aktivitetene. Vi håper at vi sammen med flyklubben klarer 

å gjøre Hafrsfjordagen/Flydagen til et like godt arrangement som det vi gjennomførte i 2015, og at 

dugnadsgjengen klarer å bringe restaureringsprosjektene noen steg videre. Vi håper at vi dette året 

kan få Catalina ‘en ferdig utvendig og dermed markere en foreløpig avslutning på et kjempeprosjekt. 

I løpet av høsten gjorde historiegruppen ferdig oppussingen av biblioteket i 720-brakken i Sola Sjø, og 

fra tirsdag 19. januar vil biblioteket inntil videre være åpent slik det var tidligere - tirsdager fra kl. 

18:00 til kl. 21:00 – men vi vurderer å bytte dag, fordi rommet noen tirsdager hver måned er opptatt 

av bl.a. styremøter. Historiegruppen vil fremover jobbe med å bygge opp et nytt sorteringssystem i 

biblioteket, samt å få inn nye bøker. Alle medlemmer er hjertelig velkomne til å besøke det «nye» 

biblioteket. 

 

Historiegruppens leder setter bøker inn i nye hyller. 

Zeppeliner-utstilling 

I mai 1916 havarerte en tysk Zeppeliner L20 i Hafrsfjord etter et mislykket bombetokt mot 

Storbritannia. Historiegruppen har påtatt seg å lage en temautstilling for å markere 100-årsjubileet. 

Som de fleste kjenner til, har museet endel bevarte gjenstander fra Zeppelineren. Disse vil danne 

kjernen i utstillingen, sammen med et rikt billedmateriale. Utstillingen ville bli bedre dersom vi hadde 

hatt flere gjenstander fra Zeppelineren. Vi tror det finnes flere bevarte deler fra L 20 rundt i 

distriktet. Dersom du har, eller kjenner til andre som har deler fra Zeppelineren, vil vi gjerne høre fra 

deg, slik at vi eventuelt kan avtale lån av gjenstanden for den perioden museet er åpent i 2016. 

Vennligst ta kontakt med historiegruppen på venneforeningen@flymuseum-sola.no dersom du kan 

hjelpe oss. 

 

Med vennlig hilsen  

Styret 
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