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EBulletin er utgitt av foreningen Norsk Teknisk museums venner, som er for alle interesserte i 

Norsk Teknisk museum og som er storforbrukere av museet. Kontaktadresser; 
NTMv c/o Skjærstad, Bjerkealléen 43, 0487 Oslo eller venneforeningen@tekniskmuseum.no
Redaktør for denne utgaven: Guri Lund. Layout: Rampestreker design.

Husk å sende oss melding ved adresseforandring,
både gateadresse og e-post.

Retur: Norsk Teknisk museums venner, c/o Ragnar Skjærstad, Bjerkealléen 43, 0487 Oslo

VELKOMMEN TIL VENNEFORENINGENS DAGVELKOMMEN TIL VENNEFORENINGENS DAG
Norsk Teknisk Museum, søndag 19. november 2017 kl 11:00-16:00

Gratis adgang for medlemmer av Norsk Teknisk Museums venner, NITO, Tekna og 
Norsk veteranvogn Klubb. Registrer deg ved venneforeningens bord i foajeen.

  Masse spennende aktiviteter:
• Forskerfabrikken
• Kjemieksperimenter ved 5 naturfag-
   interesserte ungdomsskoleelever. 
   De lager slim og saftkuler m.m. 
• Drone/Modellfly demonstrasjon med 
   Henning Pedersen fra Makeadrone. 
• Norsk Model & Dampforening. 
   Kjører Ekebergbanen
   Har stand i vestibylen med modeller og verksted.  
• Halvorsens verksted er åpent.
• Roger Antonsen med matematiske eksperimenter i Teletoriet.
• Caravellen er åpen.

       
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teknologihistorisk	  gruppe	  	  	  

Arrangementene starter vanligvis kl. 1630 med lettere servering. Foredragene starter kl. 1700.  
Tid Programpost  Sted 

13. september Finland 1917-2017: Teknologi- og industriutvikling gjennom 100 år 

Foredrag og utstilling «100 föremål från Finland». Finland feirer sitt 100-
årsjubileum som selvstendig republikk i 2017. Hovedmarkeringen i Norge er 
utstillingen på Teknisk museum. 

NTM 

18. oktober Fra Gutenberg til datateknikk - typografiens historie 

Typograf og forfatter Øyvin Rannem: Vi får et historisk tilbakeblikk på hvordan 
produksjon av bøker og andre trykksaker har utviklet seg gjennom 500 år. Rannem 
vil trekke linjene videre og antyde noe om hva vi kan vente oss av videre utvikling 
innen dette området. Er det trykte ord på papir snart historie? 

NTM 

8. november Birkelandjubileum: Størmer og Birkeland og nordlysforskningens teknologi 

Kristian Birkeland markeres i 2017 – 150 år etter hans fødsel og 100 år etter hans 
død. En ny fungerende modell av hans mest berømte eksperiment presenteres, 
sammen med utstilling om en annen kjent nordlysforsker, Carl Størmer. Hans bruk 
av fotografi i nordlysforskningen dannet utgangspunkt for en utstilling produsert og 
vist i den store Istanbul-biennalen i 2015, hvor den vakte stor oppmerksomhet.  

NTM 

6. desember Tandberg Datas historie. 

Sjefingeniør Erik Solhjell: Fra 20 MByte til 2 TByte – Teknologien, menneskene og 
historien bak utviklingen av digitale båndstasjoner i Tandbergs Radiofabrikk, 
Tandberg Data og Tandberg Storage. 

NTM 

 

Teknologihistorisk fellesprogram høsten 2017 

8. november  Birkelandjubileum: 
   Størmer og Birkeland og 
   nordlysforskningens teknologi

19. november  Venneforeningens dag

6. desember  Tandberg Datas historie.

Vårprogrammet 2018 er ikke klart ennå, men følg med på vår hjemmeside:
     http://www.tekniskmuseum.no/venneforeningen/

Medlemskap i Norsk Teknisk museums venner:

Personlig medlemskap, kr 400,- pr. år, 
 gir gratis inngang for 1 person 
Familiemedlemskap, kr 650,- pr. år, 
 gir gratis inngang for inntil 2 voksne og 4 barn (4-17år).
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 Cadillac´en fra 1916 på luftetur
Venneforeningen promoterte museets Cadillac fra 1916 på Nasjonal 

motordag 4. juni og i årets Sandvigen-Sundvolden veteranbilløp 2. sept.
Nasjonal Motordag 4. juni 
Venneforeningen stilte opp med Museets Cadillac 
på NVK’s nyanskaffede lokaler på Tyrigrava v/
Gjersjøen. Dagen ble markert med en rundtur 
med veteranbiler i Oppgård. 
(i et voldsomt regnvær).
Sandvigen-Sundvolden 
veteranbilløp 2. september 
For tredje gang deltok den restaurerte 101 
år gamle bilen i veteranbilløpet som gikk fra 
Høvikodden ved Sandvika til Norsk Samferdsel-
historisk Senter i Hønefoss. Det startet 79 biler. 
I et nydelig høstvær gikk turen på mange 
småveier via Lier, Sylling og Sundvolden til 
Hønefoss, hvor det var premieutdeling. 
Dessverre ble det en del ‘’feilnavigering’’ under-
veis, så hele turen ble på ca. 21 mil t/r! Bilen 
skaper alltid stor interesse blant tilskuere som 
synes det er hyggelig og interessant at Norsk 
Teknisk Museum kan vise frem et gammelt 
funksjonelt kjøretøy.

TEKNOLOGIHISTORISK – “Fra Gutenberg til Steve Jobs - typografiens historie” 
ved Øyvin Rannem. 80-90 entusiastiske tilhørere

Cadillac`en på Tyrigrava.

Før start på Høvikodden

        Reis kollektivt til Norsk Teknisk Museum!
 - Tog til Kjelsås
 - Buss 22, 25 og 54 stopper utenfor museet
 - Trikk 11 til Kjelsås
     - Sjekk rutetider på www.Ruter.no


