
TEKNISK MUSEUMS  
VENNER 

Styrets årsberetning 2019 
Generelt 
Norsk Teknisk museums venners formål er å bidra til utvikling av Norsk Teknisk 
Museum, og å være et forum for personer og organisasjoner med interesse for 
museets arbeid.  

Styret 
Styret har i løpet av året hatt 7 styremøter, 1 strategimøte. 
I tillegg til informasjon via BULLETIN, ble det i 2018 sendt email med informasjon om 
møter/foredrag og arrangementer til medlemmene. 

Medlemmer 
Foreningen har 1369 medlemmer, herav 11 æresmedlemmer, og 6 bedriftsmedlemmer. 
Foreningen fikk 446 nye medlemmer i 2018, som er den nest høyeste medlemsveksten 
hittil.  

Økonomi 

Foreningen har selvstendig, sunn og god økonomi.  

Styret har besluttet at 50 % av medlemskontingenten for familie-/ og personmedlemskap 
og 10 % av bedriftsmedlemskap skal overføres som bidrag til Norsk Teknisk Museum.  

Bidraget til NTM i 2018 utgjorde kr.441 725. 

90 % av bedriftsmedlemskapskontingenten settes av til prosjektfond for aktuelle 
museumsprosjekter. 

Informasjon 

Medlemsbladet BULLETIN har kommet ut med 4 utgaver. 

Styret har i 2018 besluttet å stoppe utgivelsen av BULLETIN fra og med 2019, og i stedet 
satse på elektronisk informasjon via foreningens hjemmesidene og email. 

Hjemmesider www.tekniskmuseum.no/venneforeningen/ gir løpende informasjon om 
foreningen, virksomheten, møter og arrangementer.  

Medlemsarrangementer 
‘’Venneforeningens dager’’  
NTMvs hovedarrangement i samarbeid med museet er vårens og høstens aktivitet for 
medlemmer av Venneforeningen og ingeniørorganisasjonene Tekna og NITO. 
Hovedhensikten med dagene er å markedsføre Norsk Teknisk Museum på en hyggelig måte 
for venneforeningens medlemmer og teknologimiljøene i Norge. På disse dagene sørger 
Venneforeningen for en rekke spesielle tilleggsaktiviteter på museet for barn, unge og 
voksne. 
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Alle medlemmer av NTMv, Tekna og NITO kommer gratis inn. Utgiftene til arrangementene 
blir forholdsmessig fordelt på de tre organisasjonene. På arrangementet i mai ble det også 
servert gratis grillmat og drikke.  

Det deltok 430 personer på arrangementet 27. mai, herav 236 voksne og 194 barn. 

På vinterens arrangement 18. november deltok 853 personer, herav 420 voksne og 433 barn 

Båttur med D/S Børøysund 
Den tradisjonelle båtturen med veteranskipet D/S Børøysund måtte utgå på grunn av 
tekniske problemer med skipet. 

Teknologihistoriske møter i samarbeid med, 
Teknologihistorisk gruppe i Tekna (THG), Oslo avd., NITO, 
Oslo avd. og NTM 

• Januar: Oljeteknologisk historie – plattformutviklingen fra 1971 til 2018 

• Februar: Norsk treforedling – fra vannhjulsdreven slipestein til høyteknologisk 
prosess 

• Mars: Ensjøs industrihistorie – fra teglverk og tobakk via bilbutikker til boliger 

• April: Verkstedindustrien i Oslo, Myrens, Kværner, Nyland, Thune etc. Et 
streiftog i    treforedlingsindustriens tekniske utvikling fra de første 
tresliperiene i 1860-årene og frem til dagens høyteknologiske industri  

• Mai: Strømmen Trævarefabrik AS eksporterte ferdighus til store deler av verden. 
Man bygget stasjonsbygninger over hele Sør-Norge og kirke på Syd-Georgia 

• Mai: Byggeboomen i Oslo – bygget vi bedre for hundre år siden? Foredrag og 
byvandring på Grünerløkka 

• September: Ugelstadkulene – historien bak og hvilken betydning har de i dag. 
Thermo Fischer viderefører Dynal-arven  Thermo Fischer Scientific vant 
Norwegian Tech Award i 2017 

• Oktober: Grunnlaget for og historien om FFI. 

• November: Kjemiens historie i Norge 

• Desember: Vegdirektørene og deres strategier 1900-1970:  Systembyggerne og 
de karismatiske 

Møtene er gratis og åpne for alle interesserte 

Museumsprosjekter 
Det alt vesentligste av venneforeningens inntekter er ment å bli benyttet til museets 
beste. Foreningens ‘’prosjektkonto’’ har blitt benyttet til oppbygging av modelljernbanen 
(som nå er demontert), flytting av Halvorsens verksted fra Hasle til oppbygging i museet, 
restaureringen av en Cadillac fra 1916 til kjørbar stand, økonomisk støtte til bygging av 
‘’Vitenscenen’’ og oppgradering av Halvorsens verksted.  

Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) 
Norsk Teknisk Museums venner er medlem av FNM som arbeider for fremme 
interessene til venneforeningene av Norske Museer. FNM er også medlem av en 
internasjonal føderasjon med samme formål.  

NTMv var representert med 2 styremedlemmer på forbundets årsmøte på Røros 2018. 
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Bedriftsmedlemmer  
NITO  
NITO Oslo & Akershus avd.  
Norsk Industri  
Norsk Romsenter  
Tekna  
Tekna Oslo avd. 

Æresmedlemmer / livsvarig innbudte medlemmer 
(alfabetisk) 
Borges, Kjeld  
Bostad, Birger 
Collett, Peter  
Furuseth, Sigrid 
Halvorsen, Stein Arne  
Kristiansen, Erik 
Lindtveit, Torleif  
Lødrup, Hans  
Tandberg, Erik  
Tresselt, Nina Jahreie  
Aass, Hjalmar 

Styrets sammensetning i 2018 
Styreleder: Ragnar Skjærstad 
Nestleder: Trond Markussen  
Styremedlem: Anne Brit Thoresen - sekretær 
Styremedlem: Knut Arne Eggerud  
Styremedlem: Nils Marstein  
Styremedlem: Arne Vegard Langmo 
Styremedlem: Hans Weinberger (til 31.mars). Frode Meinich (fra 1. april) 
(Museumsdirektøren har fast plass i styret) 

1.Varamedlem: Svein O. Arnesen  
2. Varamedlem: Guri Lund 
3. Varamedlem: Bjørn Baardseth  
4. Varamedlem: Jorun Asklund  
5. Varamedlem: Siri Geiner Tellefsen  
 
Revisor: Finn Trosvik 

Representanter til styret i Norsk Teknisk Museum: 
Ragnar Skjærstad 
Trond Markussen 

Vararepresentanter: 
Anne Brit Thoresen 
Nils Marstein  

 
Oslo, 19.mars 2019
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