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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

Tur med veterantrikk i Oslo
Ca. 40 personer deltok på en nesten to timers tur med veterantrikk gjennom Oslos 
gater. Vi startet på Stortorget og reiste via Solli plass, Majorstua, Skøyen og Aker 
brygge før turen avsluttet på Jernbanetorget Det kom mange hyggelige kommentarer 
til det å få frisket opp erindringer fra 1960-tallet.  
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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 
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Teknologihistoriske foredrag

Husk venneforeningens dag søndag den 19. november!
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 Ny Terrella på Teknisk museum
I 2017 er det 150 år siden nordlysforsker 
professor Kristian Birkeland ble født, og 100 
år siden han døde. 

En terrella er en magnetisk kule som brukes 
som en modell av jorden i fysikkeksperi-
menter. Birkeland simulerte nordlys i sin 
«terrella», der den kuleformede magneten 
som forestilte jorden var innelukket i en 
glasskasse som kunne tømmes for luft. Han 
observerte at katodestråler skapte en lys i 
områdene omkring polene på terrellaen.

I 1995 foretok professor Terje Brundtland 
en vellykket restaurering av det originale 
utstyret til Birkeland som da befant seg på Nordlysobservatoriet i Tromsø. Birke-
land uttrykte også stor fascinasjon for de vakre og fargerike lysfenomenene og det 
kunstige nordlyset han klarte å framstille i kammeret. I 1917 beskrev en journalist i 
Tidens Tegn forsøkene som fengslende… overordentlig pragtfulde og fyller tilskuerne 
med respekt for den geniale forsker som nu er gaat bort… . 

Fram til 2008 ble utstyret demonstrert mange ganger. Det ble vist til besøkende pub-
likum og fagfolk, det var med i en rekke populærvitenskapelige programmer i norske 
og internasjonale TV-kanaler, omtalt i utenlandske aviser, og ikke minst har det 
inspirert til utvikling og bygging av moderne terrella-eksperiment til bruk på museer, 
skoler og utstillinger, etc. Siden 2012 har den originale terrellaen vært permanent 
utstilt i museets utstilling «Instrument. Fortellinger om vitenskap».

Brundtland og Teknisk museum utvikler en ny demonstrasjonsmodell som vil være 
ferdigstilt høsten 2017. I Tromsø har man i flere år hatt en demonstrasjonsmodell og 
Terje Brundtland har vært engasjert i denne formidlingen. 

Installasjonen vil inngå som en del av det permanente formidlingstilbudet ved 
museet, og være tilgjengelig for et bredt publikum. Tilrettelagte læringsprogrammer 

Halvorsens verksted har 
fått ny og bedre belysning, 
frontveggen er malt i lys 
farge og det er satt opp 
navneskilt.

Den nye Vitenscenen er 
reist med støtte fra Venne-
foreningen. Skilt om dette 
er satt opp.

Venneforeningen har bidratt

knyttet til nordlys er allerede i drift, og dette 
vil få et stort løft og fornyet aktualitet med 
denne installasjonen. Modellen vil også 
inngå i omvisninger for besøkende i helger 
og ferier. Modellen vil være selvbetjent med 
trykknapp eller lignende. 

Modellen er i skala ca. 2/3. Vakuum-
kammeret produseres av det franske 
firmaet Neyco, mens understellet bygges 
på museet. Prosjektet finansieres av museet 
med støtte fra Yara og Norsk Romsenter.

av Haavard Heggelund ved Norsk Teknisk Museum.


