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Norsk Teknisk Museums venner
c/o Skjærstad, Bjerkealléen 43
0487 Oslo

“Bulletin er utgitt av foreningen Norsk Teknisk museums venner, som er for alle interesserte i Norsk
Teknisk museum og som er storbrukere av museet. Kontaktadresser:
NTMv c/oSkjærstad, Bjerkealléen 43, 0487 Oslo eller venneforeningen@tekniskmuseum.no

Redaktør for denne utgaven: Eldri Jørgensen

   Innkalling til årsmøte 2015
Årsmøtet avholdes i Norsk Teknisk Museum tirsdag 24. mars kl. 18.00.
Dagsorden:
1. Styrets årsberetning for 2014 følger nedenfor, og den kan leses på våre nettsider.
2. Regnskap for 2014. Regnskapet er vedlagt og kan leses på våre nettsider.
3. Valg.  Valgkomiteens forslag blir presentert under årmøtet. Valgene inkluderer

representanter for museets styre og vararepresentanter til dette.
4. Budsjett for 2015 og fastsettelse av kontingent for 2015.

Budsjettet vil bli presentert i møtet.

Generelt
Norsk Teknisk Forenings venners 
(venneforeningen) formål er å bidra til utvikling 
av Norsk Teknisk Museum, og å være et forum 
for personer og organisasjoner med interesse for 
museets arbeid.
Vi er derfor meget tilfreds med at Norsk Teknisk 
Museum har satt ny rekord med 262 604     
besøkende i 2014. Vi vil også gratulerer museet 
med tre nye designpriser for utstillingen «Ting. 
Teknologi og demokrati».
Styret har i løpet av året hatt 8 styremøter. 
Foreningen har hatt nok et år med hyggelig 
medlemstilgang. Antall personlige medlemmer 
har økt med 22%, fra 953 i 2013 til 1159 (inklusive 
16 æresmedlemmer) i 2014. Enkel og effektiv 
registrering i resepsjonen på museet, og verving 
på venneforeningens dager utgjør fortsatt den 
største medlemsøkningen.

Venneforeningen har 8 bedriftsmedlemmer
50 prosent av medlemskontingenten 
går til Norsk Teknisk Museum. 90 % av 
bedriftsmedlemskapskontingenten settes av 
til prosjektfond (sist brukt til restaurering av 
Cadillac’en). 
Venneforeningens medlemsblad BULLETIN har 
kommet ut med 4 utgaver.
Venneforeningens nettsider (www.tekniskmuseum.
no/venneforeningen/) gir mye og løpende 
informasjon om foreningens virksomhet, og 
kommende møter og arrangementer. 

Foreningen Norsk Teknisk Museums venner har 
selvstendig økonomi

Årsberetning 2014

Norsk Teknisk Museums venner (balanse på side 3)

Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013
Inntekter

Medlemskontingent forskuddsbetalt  

Medlemskontingent, person (1/10-1/10) kr. 450 x 1200 540 000 457 200    400 000   376 000   
Medlemskontingen, bedrift (kr. 4500) - 7 Bedrifter 31 500 32 000    32 000   32 000   

Renter av grunnkonto (1,65% av kr. 550 709) 9 087 9 864    14 946   14 678   
(Deltakeravgift eksterne årsmøtedeltakere 2014, FNM ) 0 50 150    
Deltakeravgift Børøysund 5 000 3 600    
Refusjon fra NITO og Tekna (Vennefor.dag) 20 000 20 517    
Tilbakebetaling for mye utbetalt refusjon 0 1 550    
Bankrenter 900 854   650    683     
Sum inntekter 606 487 575 736    447 596   423 361   

Utgifter

Sekretariat 5 000 0 5 000   0
Kontingentinnkreving (porto, giro, rekvisita) 25 000 20 744    25 000   18 634   
Arrangementssekretær 1 000 0 10 000   -   
Arrangementskostnader 10 000 4 848    10 000   1 500   
Børøysund båttur 20 000 22 423    15 000   14 104   
Familiesøndag/Venneforeningens dag 47 000 45 704    25 000   17 649   
Bulletin (trykk og porto) 100 000 98 347    65 000   77 649   
Hjemmesider (nye sider i 2015) 55 000 7 500    15 000   15 000   
Kontingentavgift til NTM kr 225 per medlem 270 000 231 800    201 600   189 600   
Cadillac driftskostnader 12 000 10 064    10 000   17 285   
Profilering 2 000 1 800    3 000   -   
Styret 15 000 17 353    15 000   21 167   
(Kostnader Årsmøte FNM (kun 2014)) 0 77 167    -   -   
Reiser/møter (FNM årsmåte i Bergen) 15 000 3 064    15 000   8 940   
Medlemskontingenter (FNM & NVK) 1 500 1 450    1 450   1 000   
Refusjon utlegg styreleder 0 0 0 5 775   
Sum utgifter 578 500 542 263    416 050   388 328   

Samlet resultat før avsetting 27 987 33 473    31 546   -11 672    
Herav til prosjektkonto (90% av bedriftskontingent) -28 350 -28 800  -28 800    -36 000    
Årsresultat -363 4 673    -2 746    6 703   
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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.
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Venneforeningens dag 22. mai

Nok en vellykket familiesøndag, med variert program for 
små og store. Av 1410 besøkende, var det 692 barn. 

Modellflyklubben viste fram fly, og drone med kamera var ekstra spennende!
Forskerfabrikken hadde mange besøkende, Halvorsens verksted var åpent,
og turen med veteranbuss til Hammeren kraftstasjon slo an. 

100-åring ble kjørt i 100 år gammel Cadillac.
Den fantastisk spreke bærumsmannen Ragnar Dørstad fylte 100 år lørdag 11. juni. 
I den anledning fikk Venneforeningen ved styreleder Ragnar Skjærstad forespørsel 
om jubilanten kunne bli kjørt i Cadillac’en fra 1916. 
Det var vanskelig å si nei til et slikt ønske, så Ragnar Skjærstad kjørte en krystallklar, 
opplagt og sprek 100-åring rundt til de forskjellige jubileumsaktivitetene. 
Hans kone på 94 ble kjørt i en A-Ford fra 1928.
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Grillkroken var populær, det gikk med 
mer enn 1500 pølser og karbonader! 

Landmåler fra Oslo kommune 
demonstrerte oppmåling.

Bioingeniørene viste snitt i mikroskop.Ekebergbanen og damp-
lokomotivet er alltid populært.
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På tur med D/S Børøysund 8. juni
Årets tur med D/S Børøysund var en fantastisk opplevelse, med blikkstille fjord og 
deilig solskinn. 44 passasjerer var med på turen, som gikk vestover til Middags-
bukta og hjem igjen langs Nesoddlandet. Underveis fikk vi fortalt historien om 
båten og om steder vi passerte. Det var enkel bevertning om bord, og kaffe kokt 
på kjelevarmen smaker ekstra godt. Her er noen stemningsbilder tatt av Kjetil E. 
Lein. (Bildet av fotografen til rors har ukjent fotograf).

Teknologihistorisk fellesprogram 2016

Fra Museets samlinger: Lohner-Porsche 1905
Ferdinand Porsche 
(1875-1951) var en av de 
store pionérene i bilindustrien. 
Porsche fikk som 18-åring 
jobb hos elektroingeniør-
firmaet Béla Egger & Co i 
Wien, der han i 1897 utviklet 
en elektrisk nav-motor. 
Som en følge av dette, 
ble han året etter ansatt 
hos Jacob Lohner & Co, 
en anerkjent produsent av 
hestetrukne vogner, og som 
bl.a. hadde leveranser til det 
norske hoffet. Lohner så at 
fremtiden ikke lå i hestetrukne vogner, men i selvgående kjøretøy.
 
Kombinasjonen av Porsches ingeniørkunst og Lohners markedsføring ga raskt resul-
tater. Bare to år etter at han begynte i firmaet, imponerte Lohner-Porsches elektriske 
bil publikumet på verdensutstillingen Paris i 1900. Elektriske biler var ikke noe helt 
nytt, men Lohner-Porsches design med elektriske motorer integrert i de fremre hjul-
navene imponerte stort.
Hos Lohner utviklet Porsche en rekke forskjellige biler, bl.a. konstruerte han hva som 
må ha vært verdens første hybridbil, ettersom batteriene ble ladet av en bensinmotor 
som gikk på konstant turtall. Han konstruerte også en bil med elmotorer i alle fire hjul, 
dette var verdens første personbil med firehjulstrekk.
Jacob Lohner & Co. i Wien produserte elektriske biler fra 1898 til 1906. 
I 1906 sluttet Porsche i firmaet og gikk over til Daimler-konsernet.

Norsk Teknisk Museums Lohner-Porsche er en helelektrisk bil med motorer på begge 
forhjul. Hver motor har 4 hk og har fem hastighetstrinn fremover, 4, 7, 15, 25 og 30 
km/t og tre hastighetstrinn bakover. Rekkevidden var 80 km på en lading. 
Bilen ble gitt til museet i 1930 av ingeniør Arthur Bjerke. Den hadde vært hans studie-
bil siden 1912 og den gjorde at han ervervet seg “gjennem denne adskillige erfaring-
er i konstruktion og praksis med elektriske biler”. Han skrev i følgebrevet at bilen var 
blant de aller første elektriske biler som kom til Norge - og ganske sikkert den eneste 
av disse som “endnu er bevart”.
Selv 60 år senere var Lohner-Porsches navmotor fremdeles så banebrytende at 
Boeing og NASA studerte den grundig da de utviklet konseptet for månebilen i 
Apollo-programmet.

Møtet starter med enkel bevertning kl. 1630. 
Selve foredraget begynner kl. 1700. Hele programmet varer opptil to timer.
Tid	   Programpost	  	   Sted	   Arrangør	  

14.	  september	  

“	  Postgangen	  langt	  vest	  i	  Aker	  –	  et	  
historisk	  tilbakeblikk”.	  Lokalhistorisk	  tur	  
ikledd	  posthistorie.	  v/Arne	  Thune	  –	  
Larsen,	  posthistoriker.	  

NTM	   NITO	  	  

12.	  oktober	  
Fra	  smie	  til	  elektronikk,	  v/Tor	  Hofstad	  
og	  Magne	  Lein,	  Teknologihistorisk	  
Gruppe	  

Tekna	   Tekna	  	  

9.	  november	   Norsk	  Datas	  historie	  v/Rolf	  Skår	   NTM	   NITO	  	  

19.	  oktober	   Kampen	  om	  Nordmarksvassdragene	   THG	   Nydalen	  

20.	  november	   Venneforeningens	  dag	  for	  
teknologimiljøene	  

NTM	   Venneforeningen	  

7.	  desember	   Tidens	  historie	  v/	  professor	  Trond	  Berg	  
Eriksen,	  Universitetet	  i	  Oslo	  

Tekna	   Venneforeningen	  	  
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