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Informasjonsbrosjyre



Velkommen!
Norsk Teknisk Museum 
er nasjonalmuseet for 
teknologi, industri, 
vitenskap og medisin.  
 
Museet holder 
interessante og lærerike 
utstillinger, aktiviteter og 
demonstrasjoner for hele 
familien og skoleklasser i 
grunn- og videregående 
skole. Vi har et interaktivt 

vitensenter og huser 
også Norsk Telemuseum. 
Nasjonalt Medisinsk 
Museum har siden 2001 
vært en del av Norsk 
Teknisk Museum.

Vår visjon er å bli Norges 
mest synlige, dristige og 
dialogorienterte museum.

I denne brosjyren kan 
du lese mer om museets 
historie og  dets 
forskjellige deler.

Vi håper du vil besøke 
oss snart!





Fortid og fremtid
Foreningen Norsk Teknisk 
Museum ble stiftet i 1914, 
i forbindelse med den 
store jubileumsutstillingen 
på Frogner i Oslo. Flere 
av museets gjenstander 
stammer fra denne 
utstillingen. 

I 1995 fikk Norsk Teknisk 
Museum status som 
nasjonalmuseum. 
I forbindelse med 
100-årsjubileet i 2014 
pågår det nå et prosjekt 
om museets historie. 

Norsk Teknisk Museum 
har siden starten hatt 
oppgaven med både å 
være samtidsmuseum 
og historisk museum for 
industri, vitenskap og 

teknologi. I dag har museet 
også det nasjonale ansvar 
for Nasjonalt medisinsk 
museum. 
 
Museet skal formidle 
sammenhengen mellom 
teknologi, medisin 
og kultur over tid, i 
tillegg til å gi innsikt i 
grunnprinsippene for 
moderne teknologiske 
prosesser og produkter 
som i dag omgir oss.  
 
Museets største utfordring 
er å være brobygger 
mellom fragmentert 
ekspertkunnskap på den 
ene siden og offentligheten 
i bred forstand på den 
andre. 
 

Norsk Teknisk Museum har 
tidligere hatt utstillingslokaler 
i Vikingskipmuseet på Bygdøy, 
og i Fyrstikkalléen på Etterstad. 
Dagens museumsbygg ble 
offisielt åpnet på Kjelsås i mai 
1986. Her disponerer museet 20 
700 kvadratmeter. Det inkluderer 
utstillingslokaler og kontorer, 
lager og magasiner, verksteder og 
bibliotek.



Vitensenteret

Et vitensenter er et 
populærvitenskapelig 
opplevelses- og 
læringssenter 
innen, matematikk, 
naturvitenskap og 
teknologi der de 
besøkende lærer ved å 
eksperimentere selv. 

Vårt vitensenter illustrerer 
de fysiske lovers 
grunnprinsipper gjennom 
tilbud om lekende læring via 
interaktive installasjoner. 

I Vitensenteret kan du leke 
og lære på ca. 1400 kvm. 
Naturvitenskap og 

teknologi er også en del 
av vår felles kulturarv. 
Vitenskapelige teorier, 
som relativitetsteorien og 
utviklingslæren, har hatt 
dyptgripende innvirkning 
på vårt syn på verden og 
vår egen plass i den. 



Nyvinninger, som informasjons- 
og bioteknologien, har endret 
arbeidsmåter og levekår, som økte 
kunnskaper innen naturvitenskap og 
teknologi har påvirket våre levekår til 
alle tider. 

Vitensenteret tilbyr lekende læring for 
små og store. Her må du bruke hode, 
armer og bein! 



Nasjonalt medisinsk 
museum ble opprettet i 
2001 som en del av Norsk 
Teknisk Museum.
Den første medisin- og 
helsehistoriske utstillingen, 
Sunn sjel i et sunt legeme, 
ble åpnet i anledning 400-
års markeringen for det 
norske helsevesenet i 2003. 
I 2006 åpnet museets 
andre permanente 
utstilling, God bedring! – 
mennesker, teknologi og 
viten på sykehus. 

Utstillingen ”Usynlig 
verden” er en 
samarbeidsutstilling 
med Vitensenteret om 

temaet ”Kroppen”, 
og åpnet i 2009. 17. 
april 2011 åpnet den 
spektakulære utstillingen 
Mind gap, om hjernen og 
hjerneforskning, designet 
av Robert Wilson, som 
varer til 31. desember.
Museet viser også fram 
en rekke temporære 
utstillinger og såkalte 
”HotSpot”-utstillinger.

Nasjonalt medisinsk 
museum er den sentrale 
forvalteren av materiell 
kulturarv på det helse- 
og medisinhistoriske 
området i Norge. Museet 
har en stor bok- og 

Nasjonalt medisinsk 
museum



gjenstandssamling, blant 
annet fra det gamle 
Rikshospitalet.

Museet arbeider for å 
engasjere fagmiljøer og 
publikum i samarbeid og 
debatt omkring helse og 
sykdom i fortid og nåtid. 

Vi ønsker å formidle 
medisinhistorie på en 
åpen, tverrfaglig og 
samfunnsaktuell måte.
Ved Nasjonalt medisinsk 
museum tilbys det ulike 
undervisningsopplegg for 
grunn- og videregående 
skole, og for andre 
grupper etter avtale. Det 
arbeides kontinuerlig 
med å videreutvikle disse 
tilbudene. 



Telemuseet
 Telemuseet er en selvs-
tendig, kulturhistorisk, 
vitenskapelig og frem-
tidsrettet institusjon, 
organisert som en stiftelse. 
Museet har samlinger fra 
norsk telekommunikas-
jonshistorie og Telenors 
virksomhet, og driver 
forskning innenfor dette 
feltet. Museet skal belyse 
sammenhengen mellom 
telekommunikasjon og den 
samfunnsmessige utviklin-
gen. Telemuseet skal spre 
kunnskap om utviklingen 
innenfor området og også 
presentere fremtidspers-
pektiver.

Museet har hovedutstilling 
i Norsk Teknisk Museum 
og permanente, regionale 

utstillinger på 12 steder i 
Norge.

Museet forvalter Tele-
nor Kulturarv med en 
verneplan for bygg og 

installasjoner, med  288 
kulturminner (100 av disse 
er telefonkiosker) som står 
på sin opprinnelige plass 
rundt om i landet.
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