
Vespa Scootermuseum
For aktive og pensjonerte scooterkjørere som 
trives i sosialt samvær.
For mer info ring 975 15 041

CopyCat
500 kvm bedriftssenter og showroom til 
inspirasjon og glede for bestillere av grafiske 
tjenester på Technopolis It Fornebu.
www.copycat.no/fornebu

Sponsorer og samarbeidspartnere Her finner du oss
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Hvordan komme hit?

Offentlig kommunikasjon:
Buss 31 Snarøya/Fornebu til Telenor Fornebu
Bil: kjør E18 og ta avkjøringen til Fornebu. Ta til 
høyre mot Gamle Fornebu og kjør i retning
flytårnet. Det er parkeringsplasser ved
restaurant Odonata. Den første timen er gratis - 
men følg anvisning.

Bilmuseet Kultur på Hjul
Kultur på Hjul er en atmosfære av intens 
bilopplevelse. Inspirerende for hele 
familien, med unike biler, bilhistorie og 
modelljernbane.

Bærum kommune
Bærum kommune bidrar med tilskudd til 
kulturvernformål for frivillige organisasjoner. 
Kommunen er en viktig bidragsyter for 
Fornebuhistorisk forening og er med på å 
sikre drift og kontinuitet.

Vi har inngang vegg i vegg med 
det gamle flytårnet.

Fornebuhistorisk forening

Les om oss på 
fornebuhistorie.no

Museets åpningstider
Museet holder åpent søndager kl. 1200 - 1500, og på 
sommerhalvåret også på onsdager kl. 1800 - 2000.

Sjekk gjerne om det er endringer av åpningstidene på
fornebuhistorie.no

OBOS Fornebulandet AS
OBOS har ved sin positive innstilling til museet 
vært med på å legge til rette for at vi har 
fått et sentralt plassert lokale i nærheten av 
Kunstnergaten.

Flytårnet Kultursenter
Kultursenteret holder til i de gamle 
verkstedsbygningene ved flytårnet på Fornebu. 
På området er det nesten 100 atelierer og 
verksteder med billedkunstnere, treskjærere, 
keramikere, billedhuggere, glasskunstnere, 
fotografer, musikere, rammemakere og 
interiørdesignere.

Sparebankstifelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen 
kunst, kultur, kulturminner, friluftsliv og idrett 
mm. Vi i Fornebuhistorisk forening er svært 
stolte av at vi har sluppet gjennom stiftelsens 
nåløye ved innvilgelse av økonomisk støtte.



Foreningen drifter Fornebuhistorisk museum som holder 
til på Fornebu under det gamle flytårnet.
Museet åpnet i april 2016 og vi flyttet i mars 2019 inn i et 
nytt lokale, hvor vi er nå.
Her har foreningen også sine medlemsmøter.

I museet har vi utstilt bilder og plakater i kronologisk 
orden for på den måten å formidle Fornebus, utvikling fra 
byggestrat til nedleggelse, på en levende måte. Vi tar for 
oss: Fornebu blir flyplass  -  Åpningen  -  Fornebu under 
2. verdenskrig  -  Utvidelsen  -  Fornebu, en liten by  -  
Nedleggelsen  -  Flyulykker

I museets montere har vi organisert samlingen i temaer. 
Her er det bl.a. utstilt materiell fra bakketjenestene, 
flymodeller, brosjyrer og rekvisita fra flyselskaper, samt 
krigen og militære aktiviteter.

Museet har et lite bokhjørne med mange bøker om fly, 
flyvning, flyhistorie etc. Her er det noe for enhver smak så 
det er bare å sette seg ned og bla og lese!

For interesserte har vi til salgs forskjellige bøker om 
Fornebu og diverse magasiner om flyhistorie. Er man i det 
nostalgiske hjørnet så har vi også kopper, asjetter, tall-
erkner, postkort mm. til salgs for en rimelig penge. Kom 
innom og ta en titt.

Fornebuhistorisk museum Har du lyst til å bli medlem?

Har du lyst til å møte andre Fornebuinteresserte og 
kanskje bidra til å vise frem historien?
Eller bare støtte arbeidet vårt?

Med deg inn på fornebuhistorie.no eller send en epost til 
kontakt@fornebuhistorie.no

Årskontingenten er på kr. 250,- og er et meget viktig 
bidrag til at vi kan ta vare på historien.
Bankkontonummeret vårt er 1503.60.29452.
Vi har også Vipps med nummer 59555.

Har du ting å donere eller låne til museet?

Hadde det ikke vært for alle donasjonene av objekter 
og bilder, hadde det ikke vært mulig å få på plass en 
samling og åpne et museum. Hvis du har noe å avse av 
bilder eller materiell som er relatert til flyplassen eller til 
Fornebulandet, vil vi sette stor pris om du tar kontakt med 
oss på epost.
Vi registrerer det vi mottar så du velger selv om du vil 
donere det du har eller bare låne det til oss i en periode, 
eierskapet forblir i så fall ditt.

Fornebuhistorisk forening ble stiftet i april 2012 for å 
bevare og formidle kunnskap om Fornebus lokalhistorie og 
identitet, til alle som kan ha nytte og glede av det. Vi tilbyr 
en sosial arena og arrangerer tiltak for medlemmene og 
andre interesserte.
 
Oslo Lufthavn Fornebu var Norges hovedflyplass i nesten 
60 år. Området var derfor svært sentralt i norsk samferdsel 
og et sted veldig mange har hatt et forhold til. Tegnene på 
at det en gang var en flyplass her forsvinner gradvis, mens 
‘Fornebyen’ vokser frem.

Vi erfarer at medlemmene våre besitter betydelig 
kunnskap om områdets historie fra tiden før flyplassen, 
fra krigsårene og fra tiden området huset landets hoved-
flyplass. Dette er kunnskap og bevissthet som skaper selve 
Fornebuidentiteten, og som vi anser som svært viktig å 
kunne videreformidle til områdets nåværende og fremtidige 
beboere og bedrifter.

Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret, er medlem 
av Flytårnet Kultursenter og er sammen med bl.a. Norsk 
Luftfartsmuseum en del av et nasjonalt nettverk av 
luftfartsmuseer. Vi er en del av museumsfellesskapet på 
Fornebu og har vært blant arrangørene av 75-årsjubileet 
på Fornebu 1. juni 2014 og 20-årsmarkeringen i 2018 i fm. 
stengningen av  flyplassen.

Under: et fly av typen Short Sandringham fotografert i 
Rolfsbukta på Fornebu.


