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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 27. mai 2018 kl 11:00-16:00

Gratis adgang for medlemmer av Norsk Teknisk Museums venner, NITO, 
Tekna og Norsk veteranvogn Klubb. 

Teknologihistorisk fellesprogram 2018

Reis kollektivt til Norsk Teknisk Museum 
– eller ta sykkelen!

  - Tog til Kjelsås
  - Buss 25 og 54 
      stopper utenfor museet
  - Trikk 11 og 12 til Kjelsås
      - Sjekk rutetider på 
     www.Ruter.no

Foredragene starter kl. 1700. Tekna tilbyr lettere servering for 
påmeldte: www.tekna.no fra kl. 16:30 

Tid Programpost  Sted 
27. mai Venneforeningens dag på Norsk Teknisk Museum NTM 
30. mai Byggeboomen i Oslo – bygget vi bedre for hundre år siden? 

Foredrag og byvandring på Grünerløkka v/Anne-Cathrine Flyen, 
forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning 

Deichmann 
Grünerløkka 

5. sept. Ugelstadkulene – historien bak og hvilken betydning har de i dag. 
Thermo Fischer viderefører Dynal-arven under et av verdens 
største biomedisinske teknologiselskaper. Thermo Fischer 
Scientific vant Norwegian Tech Award i 2017. 
Foredrag v/ Thermo Fischer i Oslo. 

NTM 

17. okt. Grunnlaget for og historien om FFI.  
Foredrag v/Bjarne Haugestad, tidl. forskningssjef FFI 

Tekna 

7. nov. Kjemiens historie i Norge. 
Foredrag ved v/Bjørn Pedersen, professor emeritus i kjemi, 
Universitetet i Oslo.  

NTM 

18. nov. Venneforeningens dag på Norsk Teknisk Museum NTM 
5. des. Vegdirektørene og deres strategier 1900-1970: Systembyggerne 

og de karismatiske.   
Foredrag v/ historiker Pål Nygaard, Handelshøyskolen BI. 

NTM 

	   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).

•	 Damptoget	og	Ekebergbanen	kjører
•	 Magiske	mønstre	ved	Roger	Antonsen
•	 Vitenshow
•	 Halvorsens	verksted	holder	åpent
•	 NITO	og	Tekna	har	stand
•	 Slimverksted
•	 Bygg	din	egen	LEGO	robot
•	 Grillentusiastene	er	på	plass	og	serverer	mat	og	drikke	
	 så	lenge	beholdningen	rekker
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Cadillac`en på Tyrigrava.

  Årsmøte i Norsk Teknisk museums venner ble avholdt 10. April. 
  Referat fra årsmøtet legges ut på våre hjemmesider.
  Valg: Museets nye direktør, Frode Meinich, ble ønsket velkommen i     
  styret. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer ble gjenvalgt. 
  Leder:               Ragnar Skjærstad
 Nestleder:        Trond Markussen 
 Styremedlem:      Anne Brit Thoresen
       Knut Arne Eggerud
        Nils Marstein
                               Arne Vegard Langmo
          Frode Meinich
 Varamedlemmer: Svein O. Arnesen 
                       Guri Lund
                                 Jørn Baardseth
                      Jorun Asklund 
                              Siri Geiner Tellefsen
Det blir dessverre ingen tur med DS Børøysund i år, og heller ingen tur med 
veterantrikk. DS Børøysund er ikke seilingsklar og det er litt usikkert når den blir 
det, så vi venter til neste år med å arrangere denne flotte og populære turen.

	  

På	  grunn	  av	  høye	  portokostnader	  og	  treg	  postgang	  vurderer	  vi	  å	  slutte	  å	  sende	  ut	  
Bulletin	  i	  posten	  fra	  og	  med	  2019.	  Bulletin	  blir	  da	  bare	  sendt	  ut	  elektronisk,	  og	  lagt	  
ut	  på	  vår	  hjemmeside.	  Dersom	  du	  fortsatt	  ønsker	  å	  motta	  Bulletin	  på	  papir	  ber	  vi	  
deg	  melde	  fra	  til	  oss.	  	  	  

På grunn av høye portokostnader og treg postgang vurderer vi å slutte å 
sende ut Bulletin i posten fra og med 2019. Bulletin blir da bare sendt ut 
elektronisk, og lagt ut på vår hjemmeside. Dersom du fortsatt ønsker å motta 
Bulletin på papir ber vi deg melde fra til oss.
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