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F O R O R D 

Rekrutteringen av medlemmer til Norges Tekniske Viten-
skapsakademi har som basis forskningsinstitutter og industri. 
Medlemmene skal på møtene få tverrfaglig orientering og kon
takt fra teknologi, naturvitenskap og industri. De grenseom
råder man har i felt som miljøproblemer, arbeidspsykologi og 
arbeidsledelse vil også ha betydelig interesse for akademiets 
virksomhet. 

Møtene er generelt lagt opp med foredrag, korte meddelelser 
og diskusjoner. Den krysning av idéer og meninger som vi kan 
få istand på denne måte vil uten tvil bidra til at nye idéer 
blir formet og tverrfaglig forståelse øker ved våre forsknings-
institusjoner og i industrien. 

Møtene har også til hensikt å utvikle det teknisk-vitenskape-
lige miljø blant medlemmene, ikke minst mellom dem som er 
knyttet til industrien og til forskningen. 

Kan Norges Tekniske Vitenskapsakademi oppnå noe av dette, 
har det på vårt felt lagt en provins til vårt land. 



LOVER 
for Norges Tekniske Vi tenskapsakademi 

Vedtatt første gang 9.9.1955. Revidert 3.5.1956, 10.12.1959 os 
6.12.1973. Vedtatt på medlemsmøte 21.2.1974. 

§ 1. Norges Tekniske Vitenskapsakademi har til formå! å 
fremme de tekniske vitenskaper med tilgrensende naturviten-
skaper, og å stimulere det vitenskapelige arbeid innen de for
skjellige tekniske områder i vårt land ved slike midier som 
møter med foredrag og diskusjoner, demonstrasjoner og eks-
kursjoner, igangsetting av spesielle forskningsarbeider, utgiv-
else av vitenskapelige publikasjoner m. m. 

§ 2. Akademiet har sitt hovedsete i Trondheim. 
§ 3. Akademiet består av: 

1. Vanlige medlemmer. 
2. Utenlandske medlemmer. 
3. Æresmedlemmer. 

§ 4. Som vanlige medlemmer kan opptas personer bosatt i 
Norge, samt norske statsborgere bosatt i utlandet, som har 
gjort en selvstendig vitenskapelig innsats på teknisk eller til
grensende vitenskapelig område, eller hvis virke har hatt en 
stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap. 

Som utenlandske medlemmer kan opptas utenlandske viten-
skapsmenn av internasjonal rang innen samme vitenskaps-
områder. 

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en 
særlig innsats for akademiets formål og virksomhet, eller hvis 
virke har hatt en særlig betydning for fremme av teknikk eller 
teknisk vitenskap. 

§ 5. Antallet av vanlige medlemmer under 65 år skal normalt 
ikke overstige 150. Det kan dog tas opp inntil 3 nye medlem
mer av denne kategori hvert år, seiv om derved antallet for 
en kortere periode skulle overstige den ovenfor nevnte grense. 
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Fordelingen av medlemmene på de forskjellige tekniske viten-
skapsgrener bor stå i et rimelig forhold til den betydning ver
kommende gren har for norsk teknisk virksomhet. og til den 
vitenskapelige aktivitet som finner sted innen disse områder 
i Norge. 

§ 6. Akademiet avholder regelmessig offentlige moter med 
fnedrag og diskusjoner om vitenskapelige emner. 

Dessuten avholdes medlemsmøter for behandling av indre 
anliggender. 

Liknende møtevirk?omhet kan også drives ved eventuelt opp-
rettede grupper av akademiet i Oslo og andre steder. 

§ 7. Akademiets styre, hvis funksjonstid folger kalenderåret, 
består av president, visepresident, registerfører, generalsekre
tær og to øvrige medlemmer. Registerføreren har som særskilt 
oppgave å gi innstilling for styret om innvalgsforslagene. 

§ 8. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av dets med
lemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har president, eller i hans 
fråvær visepresident dobbelt stemme. 

§ 9. Innvalg av medlemmer foretas av styret etter behandling 
i samsvar med regler fastsatt av akademiet. 

§ 10. Styret forvalter akademiets midier, ansetter kasserer 
og ivaretar eventuelle andre funksjoner for akademiet og gir 
instruks for disse. 

§ 11. Årsmøte skal holdes innen utgangen av hvert kalender
år. Det skal innkalles av styret med minst to ukers varsel. 

Årsmøtet skal ledes av styret. Det skal legge fram og få god
kjent årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår og 
budsjett for neste år. Driftsåret regnes fra 1. november et år 
til 31. oktober neste år. 

På årsmøtet skal det velges ved direkte valg for to år ad 
gangen medlemmer av styret med to varamenn og to revisorer 
med en varamann. 

Årsmøtet skal også behandle andre saker som måtte bli reist. 
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Styret skal utarbeide protokoll over årsmøtets forhandlinger. 
Protokollen skal godkjennes og undertegnes av to mudlemmer 
som er tilstede. Disse velges så snart møtet er satt. 

§ 12. Forslag om endring i akademiets lover skal fremlegges 
skriftlig for styret med minst 2 måneders frist til årsmøtet 
eller et særskilt innkalt medlemsmøte. Forslaget og styrets 
innstilling skal forelegges for medlemmene minst 14 dager før 
dette møte. Til vedtak kreves at minst halvparten av akade
miets vanlige meålemmer avgir stemme og at minst % av disse 
stemmer for forslaget. Hvis antallet avgitte stemmer er util
strekkelig, skal styret snarest med 14 dagers varsel innkalle 
et nytt møte som uansett fremmøte er beslutningsdyktig i alle 
saker som var satt opp på det opprinnelige møtes dagsorden. 

Regler for innvalg av nye medlemmer 
Revidert. Vedtatt på styremøte 22.10.1976. 

1. Forslag om innvalg av nytt medlem sendes inn til styret 
ved generalsekretæren. Forslaget skal være undertegnet av to 
av akademiets medlemmer, som står som forslagsstillere. De 
må sørge for at forslaget er bilagt de dokumenter som er nød
vendige for behandlingen. Det skal gis en oversikt over kandi
datens innsats, såvel vitenskapeüg som i relasjon til norsk 
industri og næringsliv, konferer lovens § 4. 

Normalt skal det ikke innvelges personer som har fylt 65 
år, konferer lovens § 5. 

Den foreslåtte bør ikke være underrettet om forslaget. 
2. Forslaget blir fremlagt for styret som oppnevner to med

lemmer som sakkyndige. Disse skal avgi skriftlig uttalelse om 
forslaget, enten i fellesskap eller hver for seg. På grunnlag av 
dette utarbeider registerføreren innstilling for styret. 

3. Før et forslag kan realitetsbehandles av styret, skal det 
kunngjøres for akademiets medlemmer. Disse har adgang til 
å sende styret skriftlige merknader til forslaget innen en 
måned etter kunngjøringen. 
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Dersom de sakkyndige og registerføreren innstiller på at for
slaget bør tiltres, og president og generalsekretær slutter seg 
til dette, kan forslaget straks kunngjøres. I andre tilfelle be
stemmes på et styremøte når dette skal skje. 

4. Styrets endelige realitetsbehandling skal skje på grunnlag 
av de dokumenter som foreligger, inklusive eventuelle merkna
der fra medlemmene innen den frist som er fastsatt. 

5. Før styret avviser et forslag om innvalg. skal forslagsstil-
lerne j eventuelt også de sakkyndige, gis anledning til å be-
grunne sine standpunkter nærmere. 

Dersom forslagsstillerne og styret ikke blir enige, kan for-
slagsstillerne innanke avgjørelsen for første årsmøte. Dette kan 
pålegge styret å ta saken opp til fornyet behandling. 

6. Innvalg av utenlandske medlemmer og æresmedlemmer 
krever enstemmig vedtak i fulltallig styre. 

Uttrykket «internasjonal rang?- for utenlandske medlemmer 
i lovenes § 4 forutsetter høyt kvalifiserte vitenskapsmenn enten 
av norsk avstamming, eller nordiske vitenskapsmenn hvis virke 
har tilknytning til Norge eller NTH. eller høyt kvalifiserte 
vitenskapsmenn fra land utenfor Norden og som ved siden av 
internasjonalt ry har hatt spesiell tilknytning til norsk teknisk 
vitenskapelig forskning, undervisning, eventuelt industri, og 
som her har ytet særlig verdifull bistand. 

7. Når et forslag er behandlet ferdig, skal såvel forslagsstil
lerne som de sakkyndige gjøres kjent med de prinsipielle inn-
stillinger. 

Er forslaget godkjent, kan også medlemmer på anmodning 
til generalsekretæren få kjennskap til forslagsstillernes og de 
sakkyndiges uttalelser. 

Er forslaget avvist av styret, behandles alle dokumenter som 
konfidensielle, med mindre avgjørelsen innankes for et års
møte, se punkt 5. 
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STATUTTER 
for Norges Tekniske Vitenskapsakademi's Fond 

til fremme av norsk teknisk vitenskap, 
undervisning og forskning 

§ 1. Norges Tekniske Vitenskapsakademi's Fond er en egen 
stiftelse. Dets midier skal brukes til vitenskapelig forskning 
og virksomhet, herunder avholdelse av kurs, kollokvier, sym-
posier og utgivelse av publikasjoner. 

§ 2. Fondets midier skaffes tilveie ved gåver og bidrag. Hvis 
giveren ikke har bestemt annerledes skal gåver anbringes og 
forvaltes som for offentlige midier bestemt. Norges Tekniske 
Vitenskapsakademi's Fond kan deles opp i særfond med spesielle 
formål etter giverens eventuelle ønske. 

§ 3. Fondets styre består av 3 medlemmer, hvorav Norges 
Tekniske Vitenskapsakademi's president og generalsekretær er 
selvskrevne, mens det 3dje medlem med varamann oppnevnes 
av Kirkedepartementet for 3 år ad gangen. 

§ 4. Såfremt Norges Tekniske Vitenskapsakademi oppløses, 
skal fondets midier gå over til Kirke- og Undervisningsdeparte
mentet til forvaltning i samsvar med disse statutter. 
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NTVA's ADMINISTRASJON 
Styre for Akademiet 1976 

Professor Arne Selberg 

Professor Andreas Tonnmg 

Professor Are Hagemann 

Professor Hans W. Giertz 

Professor Nils Christensen 

Professor Age 0 . W.tløen 

Professor Kristen B. Eik-Nes 

Dosent Robert Wigen 

Professor Knu t Holt 

Professor Fredrik B. Ording 

Varamann Professor Harald A. Øye 

President 

Visepresident 

Generalsekretær 

Registerfører 

Øvrige s tyremedlemmer 

Varamenn 

Revisorer 

På årsmøtet i desember 1976 var folgende på valg: 

President Arne Selberg, registerfører Hans W. Giertz. general

sekretær Are Hagemann, styremedlem Age 0 . Waløen. vara

m a n n Robert Wigen. revisor Fr. B. Ording og va ramann Harald 

A. Øye. 

Styre for Norges Tekniske Vitcnskapsakademis Fond 1976 

Formann , 

NTVA's president 

Styremedlem, 

NTVA's generalsekretær 

Oppnemnt av Kirke- og 

Undervisningsdeparte

mente t fram til 31.12.77 

Oppnevnt som vara

m a n n fram til 31.12.77 

Professor Arne Selberg 

Professor Are Hagemann 

Professor N. A. Sørensen 

Professor Knu t Aiming 
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Driftsstyre for Lerchendal Gård 1976 

Representanter for NTH: 

Prorektor 

Varamann 
Administrasjonssjef 
Varamann 

Professor Inge Johansen til 15.10.1978 
Professor Reidar Hugsted fra 16.10.1976 
Professor Osmund Jenssen 
Thomas Dannevig til 30.4.1976 
Overinger. -„r Asle Rudjord 

Representanter for NTVA: 

President Professor Arne Selberg 

Generalsekretær 
Varamenn 

Professor Are Hagemann 
Professor Andreas Tonning 
Professor Nils Christensen 

Styre for Akademiet 1977 

President 
Visepresident 
Generalsekretær 
Registerfører 
Øvrige styremedlemmer 

Varamenn 

Revisorer 

Varamann 

Professor Arne Selberg 
Professor Andreas Tonning 
Professor Are Hagemann 
Professor Hans W. Giertz 
Professor Nils Christensen 
Professor Eystein Rødahl 
Professor Bjørn Roe 
Professor Kristen B. Eik-Nes 
Professor Knut Holt 
Professor Fredrik E. Ording 
Professor Harald A. Øye 
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BERETNING FOR DRIFTSÅRET 
1.11. 1975 — 31.10. 1976 

Behandlet pa arsmolci 2 desember 1070 

Medlemsmpter 
Motevirksomheten har vært den samme som de forow.iviuir 

årene med fire ordinære medlomsmotor i h w n semester med 
fri adgang for interesserte gjester. Ett av disse motene i vår
semestret ble som vanlig holdt i Oslo i Det Norske ViUnskups-
akademi's lokaler. Drammensveien 78. De ovrigt er holdt pa 
Lerchendal Gård i Trondheim. Etter moteboken varierte be-
soket på ordinære møter mellom 22 og 50 personer i Trondheim. 
I Oslo møtte 43. Gjennomsnittet var 33. hvorav 22 medlemmer 
og 11 gjester. Dette gir omtrent det samme som forrige ar. 

Det ble også holdt et ekstraordinært møte 12.5.1976 i anled
ning av besøk av Dr. Karsten E. Drangeid, IBM Research Labo
ratory, Zurich. I dette deltok 17 medlemmer og 9 gjester, til-
sammen 26. 

Foredrag på medlemsmøtene 
13.11.1975: Professor i akustikk, 

NTH, lic. techn. Asbjørn Krokstad: 
Aktiviteter innen støysektoren. 

Oversikt: Nyere undersøkelser, bl. a. i Sverige og Danmark, viser 
foruroligende øket relativ forekomst av psykomatiske syk-
dommer i boligområder og på arbeidsplasser med høye støy-
nivåer. Grove anslag vil vise at over 10 % av Norges befolkning 
utsettes for støy av nivåer med risiko for helsepåvirkning, over 
30 % er i ulike grad sjenert av støy i deler av sine vanlige 
funksjoner. 
StøybekjempeJse er intensivert de siste år ved organisatoriske 
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tiltak, oket forskning. okel undervisning OR tiltak > ordntu-nc 

Det in terdepar tementale utvalg for sloysporsmål koordinerer de 

sentrale myndighetenes innsats. 

S ta tens fo ru rens ings t i l syn har gitt ut ntning.sl injrr for eks

tern industristøy. 

Oslo helseråd har vedtat t stoynormer for Oslo og opprel tel 

egen avdeling for kontroll og veiledning. 

NTNF's utvalg for stoyforskning koordinerer den tekniske for

s k i n g s i n n s a t s og kjører dessuten egne forsknings- og informa-

sjonsprogrammer innen arbeidsplassens s'oyproblemi r. 

I tillegg kommer viktige nordieke og internasjonale samarbeids

tiltak. 

4.12 1975: Dosent Viggo Mohr, 

NTH/Norges Fiskerihøgskole: 

Enzymteknologi — et lovende verktoy i 

industriell næringsmiddelproduksjon. 

Oversikt: Enzymteknologien åpner interessante og lovende per-

spektiver i industriell sammenheng. Hensikten med foredraget 

var å belyse hvorledes enzymer, det vil si katalysatorer i lev

ende celler, kan benyttes som et hjelpemiddel og verktøy ved 

industriell produksjon av næringsmidler. Foredraget ble illu

s t rer t med eksempler, b lant anne t fra arbeider ved SINTEF 

over nedbryting av fiskeprotein til mindre fragmenter ved hjelp 

av enzymer, slik a t man fra billig fiskeråstoff kan komme 

frem til høyt foredlete produkter med et større anvendelses-

omra.de enn nåværende f iskeproteinkonsentrater . 

22.1.1976: Professor ved Arbeidsforskningsinsti tuttene, 

Universitetet i Oslo, Einar Thorsrud: 

Spesialistenes rolle i et byråkrat iser t samfunn. 

Oversikt: Er det en byråkrat isk logikk som fører spesialiserin-
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gen stadig viderc, eller er det spesialistcnes egeninteresser? 
Vårt såkalte kommunikasjons-samfunn antyder at vi star ved 
en skillevei i organisasjonspolitikken. 
Grunntrekk i demokratisert organisasjonspolltlkk. 
Leder samfunnsforskningen til et «sosio-krati* eller kan vi av
vikle de ekstreme spesialistroller? 
Noen utdannings- og fciskningspolitiske betingeiser for av-
spesialisering. 

19.2.1976: Arkitekt Lars Fasting, 
Trondheim kommune: 
Bebyggelse verd å verne i Trondheim. 

Oversikt: Kriterier for hvilken bebyggelse som er verneverdig. 
Skifte i syn fram til vår tid. Utvelgelse av verneverdig be
byggelse i Trondheim. Muligheter for gjennomføring av byg
ningsvern. Framtidig offentlig virksomhet på denne sektoren. 

10.3.1976: Direktør Håvard Berge, 
Oslo Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH — 

tilsluttet SINTEF: 
Produksjonsplattformer av betong på kontinental
sokkelen. Overføring av en kjent teknologi til et 
ukjent miljø. 

Oversikt: Miljøet (bølger, strøm, vind): Hva visste vi, hva vet 
vi, hva er ennå usikkert. 
Påkjenninger fra miljøet: Modellforsøk, beregninger. 
Erosjonsforhold: Bølge-erosjon, strøm-erosjon, erosjonsbeskyt-
telse. 
Geotekniske forhold: Fundamenteringsforhold. Samspill på
kjenninger, konstruksjon og grunnforhold. 
Utsleping og nedsenking. 
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25.3.197C: Dr. philos Tor HagTors. 
professor i Telekommunlkasjonsteori. NTH: 
Bruk av radar for astronomiske forhold. 

Oversikt: Ved hjelp av moderne radar er det mulig a defektere 
ekkoer fra en rekke objekter i vårt solsystem. Ved hjelp av 
disse ekkoene har man vært istand til å bestemme banene til 
Merkur, Venus og Mars med langt større nøyaktighet enn ved 
optiske metoder. I tillegg har radarmålingene gitt en rekke 
nye og interessante opplysninger om n'anetenes omdreinings-
hastighet, overflatebeskaffenhet, størrelse osv. I foredraget ble 
diskutert de prinsipper som ligger til grunn for målingene og 
det ble vist en rekke resultater. 

12.5.1976: Ekstraordinært møte med foredrag av 
Dr. Karsten E. Drangeid. 
IBM Research Laboratory, Zürich: 
Corporate research within a large corporation. 

To do research with the goal of providing the base of future 
technologies, the researchers must have a certain independence 
to persue what they think is needed in the future, and not be 
limited by short-range developing goals and schedules. 
This independence has on the other hand also problems, such 
as: for the researchers to understand the real problem of the 
business, the transfer of technology from research to develop
ment etc. 
The Research Division in IBM is an example of such an inde
pendent research organization. The work in IBM Research is 
extremely diversified and therefore strongly interdisciplinary, 
ranging from basic science, e. g. mathematics, physics, to ap
plied research, e. g. technologies, systems and software. The 
organization of IBM's Research Division was described and 
several examples from the various disciplines were discussed. 
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23.9 197C: Ur philos . professor Ivan Th. Rosvnqvist 

Inst it ut L for geologi. Universitetet i Oslo 

Ikke fornybare raöloffer. 

Oversikt: I tillegg til vann og luft. dyrkbare arealer og andre 

næringskilder er det moderne menneske avhengig av råstoff r 

for gjodningsindustrien og mrtal ler til konstruksjon av alle 

verktøy. Encrgirastoffene danner en egen klasse. Grunnstol fene 

for gjodningsindustrien kan ikke erstal tes av andre eleiiirnter. 

Verktøy-råstoffene er i s terre eller mindre grad ers tai tbare. 

Med en flytende overgang kan vare ressurser inndeles i: En-

gangsressurscr. kretsløprcssurser og avkastningsressurst r. En-

gangsressursene for gjødnings- og metall industrien forekom-

mer i kontinuerlig økende mengde som funksjon av okende 

utvinningsarbeide. De ble illustrert som «kjegler» med variabel 

åpningsvinkel der kjeglens akse uUrykker medgåt t utvinnings

arbeide. Fossil- og kjerneenergi representeres i samme symbol

språk ved et pæreformig legeme. Størrelsen på de forskjellige 

typer «kjegler» og «pærer» ble diskutert,. 

Se forøvrig fullstendig tekst: Energi og andre ressurser. side 25. 

14.10.1976: Direktør Karl Stenstadvold, SINTEF: 

Anvendt forskning i Vest-Tyskland — tiden inne for 

sterkere orientering mot syd fra vår side? 

Oversikt: Forbindelsen mellom norsk og vest-tysk teknisk-

naturvi tenskapelig forskning synes mye svakere enn den burde 

være, t a t t i be t rak tn ing Vest-Tysklands nåværenae e l l i n g som 

Vest-Europas sterkeste s ta t nå r det gjelder økonomi, indusriell 

produksjon og satsing på forskning. 

Foredragsholderen hadde nylig oppholdt seg 2 måneder i Vest-

Tyskland for å studere organiseringen av vest-tysk ins t i tu t t -

forskning. dens struktur , finansiering osv. Han ga en omtale 

av den nasjonale grovstruktur på området, den offentlige f inan-
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siering m v. Han gikk nærmere inn på noen hovi-dtyper av 
institutter og forskningskategoiier: grunnforskning. bransje-
forskning. oppdragsforskning. Sokte å gi karakteristiske tn-kk. 
og kom endelig med noen tanker om hvordan vi fra norsk side 
bedre kan nytte våre muligheter til brukbart inn grop med tysk 
forskning. 

Korte meddelelser på medlemsmøtene 
Forskningsarbeider og andre aktuelle emner: 

13.11.1976: Siv. ing. Torbjørn Tekle, 
Vassdrags- og havnelaboratoriet NTH: 
«Fordelingsbasseng med luftpute ved vannkraftverk» 

22.1.1976: Dosent i Teoretisk elektroteknikk. NTH, 
Tekn. dr. Kjell Blatekjær: 
«Elektrooptisk kommunikasjon» 

19.2.1976: Professor Rolf Lenschow. Ph. D.. 
Institutt for betongkonstruksjonen NTH: 

Det ble trukket frem noen få enkelte og interessante detalj-
problemer som man enten har funnet en løsning på eller som 
det arbeides på. Det ble også tatt litt med om konstruktive 
problemer i forbindelse med Kontinentalsokkelaktiviteten som 
Forskningsinstituttet for Cement og Betong ved NTH har ar
beidet med. 

10.3.1976: Professor Milmar Janbu. D.Sc., NTH 
Oslo Institutt for geoteknikk og fundamenteringslæ.e: 

«Virkningen av vekslende last på jord» 
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25.3.1976: Forsker Haavard GjosUand. 
Avdeling for metallurgi. SINTEF: 
•.Varmdeformasjon av leltlrRorlnRer». 

23.9.197C: Overlege Rolf Ringkjob Ni'Vrokirurgisk avd . 
Regionsykehusct og forsker Sverre Bergmann. 
Elcktronikklaboratoriet ved NTH: 
«Nye anvendelser av elektrisk stimulering innen 
medisinsk behandling». 

14.10.1976: Seniorforsker Jan S. Johannessen. 
Elektronikkiaboratoriet ved NTH. tilsluttet SINTEF: 
«Fra tåke til teknikk: Moderne grenseflateanalyse 
av materialer ved hje..-' av auger-spektroskopi». 

Medlemmer 
Siden forrige årsmøte er innvalgt i alt 14 vanlige medlemmer, 

nemlig: 

Bergan, Pål. PhD, dosent i Statikk NTH 
Bjørke, Øyvind, lic techn, professor i Maskinteknisk fabrikk

drift og verktøymaskiner NTH 
Christensen, Helge, PhD, D Sc, forskningssjef SINTEF, 

professor II i Maskindeler NTH 
Flaate, Kaare, avdelingsdirektør Veglaboratoriet 
Gjessing, Dag T., forskningssjef Forsvarets forskningsinstitutt 
Grinde, Kjell, adm direktør Norconsult A.S 
Høeg, Kaare, direktør Norges geotekniske institutt 
Håvie, Tore, Dr ing, professor i Numerisk matematikk NTH 
Ingebrigtsen, Kjell Arne, dr techn, dosent i Anvendt elektro

nikk NTH 
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Vanlige medlemmers fodselsår 
1950 

Jæger, Tycho, forsker Forsvarets forskningsinstitutt 
Kavlie, Dag. Ph D, professor i Skipsteknikk med spesielt fag

område skipskonstruksjoner NTH 
Sletbak, Jarle, dosent i Høgspenningsteknologl NTH 
Sødahl, Eiliv, direktør SINTEF 
Tørum, Alf, Dr ing, fagsjef Vassdrags- og havnelaboratoriet 

ved NTH og SINTEF 
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Folgende tre medlemmer er avgått ved doden 

Folkestad. Olav Georg, siv ing. radgivende ingenior bygg-
teknikk. f 1902 

Onsager. Lars. Ph D. Yale University, .eresdo, tor NTH. f 190;> 
Torp Ingemann, siv ing. tidl adm direktor og styreformann 

Nobo fabrikker A S . f 1894 

Se minneordene side 37. 

Dessuten er minneord tatt med over: 

Laland, Per Jensen. Dr med h c, cand pharm og bioKjemiker. 

tidl teknisk direktør Nyegaard & Co. A S Oslo, f 1895 

Akademiet hadde 1.12 1976 3 Æresmedlemmer. 10 vanlige med
lemmer bosatt i utlandet og 216 medlemmer bosatt i Norge. 
Av de siste vil 75 ha fylt G5 år i lopet av 1977. Etter lovenes § 5 
kan det da normalt innvelges 12 nye medlemmer i 1977. 

Acta Polytechnica Scandinavica 
får Akademiet tilsendt som tidligere. 

Driften av Lerchendal Gård 
har forløpet etter de retningslinjer som er fastsatt i vedtek

tene. I alt har lokalenc vært i bruk 45 dager til møter og 
representasjon. 

Økonomi 
Driftsbudsjettet for Akademiet i året 1.11.1975—31.10.1976 ble 

satt opp med en samlet utgift på kr. 49.000.00. Dette ble god
kjent av NTH's Jubileumsfond av 1900. Det reviderte regn
skapet s. 22 viser en overskridelse på møteutgiftene på 6 %. 
mens alle andre utgifter har holdt seg godt under budsjettets 
ramme. Totalt er det et overskudd på ca. 2.500.00. Styret fore
slår at dette overføres til neste års regnskap. 
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Som tabellen s. 23 viser, har styret funnet å måt te oke drifts

budsjettet for neste år med ca. 7 C'L v\ kr. 52.500.00. Dette 

skyldes aen generelle prisstigningon. Nar overskuddet fra for-

rige driftsår trekkes fra. blir det '..r. 50.000.00 som må dekkes 

på annen måte . Styret håper Jubileumsfondet vil v;rre be

hjelpelig med dette. 

Regnskapet for Akademiets Fond er vist s. 24 Som det sees, 

har Fondet sisle år ikke vært belastet med utgifter. Rente

inntektene kan derfor i sin helhet overføres til kapitalen. 

Det vises for øvrig til uttalelsen fra de kritiske revisorer 

nedenfor. 

Trondheim, 2. desember 1976 

Andr. Tonning Arne Selberg Are Hagemann 

visepresident president generalsekretær 

Nils Christensen Hans W. Giertz Åge 0 . Waløen 

styremedlem registerfører styremedlem 

KRITISK REVISJON AV NTVAs REGNSKAP 

FOR ÅRET 1.1.1975 — 31.10.1976. Se sidene 22—24. 

I tillegg til den tallmessige regnskapsrevisjon, som er utført 

av s ta tsautor iser t revisor Kjell Nilsen ved SINTEF, ha r under-

tegnede som valgte revisorer foretat t en kritisk revisjon av 

regnskapet. 

Bankinnskudd er kontrollert og funnet overensstemmende 

med bankboken. Det oppførte forvaltningsbevis er til stede. 

Revisorene har for øvrig in te t å bemerke og anbefaler at 

Generalforsamlingen gir Styret ansvarsfr ihet for regnskapet 

1.11.1975 — 31.10.1976. 

Trondheim, 23. november 1976 

Knut Holt F. B. Ording 
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NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI 
Regnskap 1/11 1975 til 31/10 1976 

UTGIFTER INNTEKTER 
Driften: Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 
Kontorutgifter 4.336.95 4.700.00 NTH's Jub. fond 45.000.00 45.000.00 
Årbok 5.347,00 5.800,00 Tilsk. fra tidl. år 4.010.15 4.000.00 
Møteutgifter 14.160.00 13.500,00 
Lanninger 18.007.95 19.500.00 
Sosiale utgifter 2.959.45 3.400.00 
Diverse 1.610,20 2.100,00 
Overført neste år 2.588,60 

49.010,15 49.000,00 49.010.15 49.000.00 

Sta tus pr. 1/11 1976 
Aktiva Passiva 

SINTEF, i mellomregning 2.588.60 
Kapital i driften 
Pr. 1/11 1975 4.010.15 
Disp. 1976 4.010,15 

0 
Fra drif tsregnskapet 1976 2.588,60 2 588.60 

2.588.60 2.538.6'J 

Trondheim. 23. november 1976 

Andr. Tonning Arne Selberg Are Hagemanr 
visepresident president generalsekretær 

Nils Christensen Hans W. Giertz Age G. Waloen 
styremedlem registerfører styremedlem 

Kjell T. Nilsen Knut Holt F. B. Ording 
Statsautor iser t revisor Kritiske revisorer 



NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI 
Budsjett for åre t 1/11 1976 til 31/10 1977 

Driften: Utgifter 
Kontorutgifter, porto etc 5.000,00 
Årbok 6.500,00 
Møteutgifter 1K.500,00 
Lønninger 19.500,00 
Sosiale utgifter 3.500,00 
Diverse 2.500,00 

52.500,00 

NTH's Jubileumsfond . . 
Tilskudd fra forrige år 

Inntekter 
. 50.000.00 
. 2.500.00 

52.500.00 

Andr. Tonning 
visepresident 

Nils Christensen 
styremedlem 

Trondheim, 23. november 1976 

Arne Selberg 
president 

Hans W. Giertz 
registerfører 

Are Hagemann 
generalsekretær 

Åge 0. Waløen 
styremedlem 



NORGES TEKNISKE VITE NSKAPS AK ADEMI'S FOND 
Regnskap 1/11 1975 til 31/10 1976 

Rente inntekter 
Overskudd 

KAPITALKONTO PR. 1/11 1976 

Innskudd i A/S Forre tn ingsbanken 
Forvaltningsbevis A/S Forre tn ingsbanken 
Kapital pr. 1/11 1975 22.174.46 
+ overskudd 1.409.83 

1.409,83 

1.409.: 

13.584.29 
10.000.00 

1.409.83 

1.409.83 

23.584.29 

23.584.29 23.534.29 

N. A. Sørensen 
Ki rke- og Undervisn, 

dept. representant 

Trondheim, 23. november 1976 

Arne Selberg 
president 

Are Hagemann 
generalsekretær 

Kjell T. Nilsen 
Statsautor iser t revisor 

F. B. Ording Knu t Holt 
Kritiske revisorer 



Energi og andre ressurser 
Foredrag av professor dr. philos Ivan Th. Roscnqvisi. 

Noe forandret form av foredraget 23. september 107C. se side 16. 

De ressurser eller kilder menneskenc henter sine livsnodven-
digheter og andre råstoff er f ra kan grupperes pä folgende mate: 

1. Vann og luft. 
2. Dyrkbare arealer og andre næringstilgangcr. 
3. Råmaterialer for gjødningsindustrien. 
4. Råmaterialer for fremstilling av alle verktøy og maskiner. 

Grunnstoffene i gruppe 3 er nødvendige for matproduksjonen. 
De kan ikke erstattes av andre grunnstoffer. Grunnstoffene i 
gruppe 4 kan derimot i en viss grad eller fullstendig erstattes 
av andre grunnstoffer. På siden av disse ressursgrupper danner 
energi en eger klasse. Det er alltid nødvendig med energi i en 
eller annen ferm for å nyttiggjøre seg de øvrige ressurser. 

De forskjellige ressurser kan enten være avkastningsressur-
ser som vasskraften fra en elv eller engangsressurser som jern-
innholdet i en jernmalmforekomst. 

De uorganiske mineralske råstoffer som menneskene bruker 
blir ofte kalt malmer. Denne betegnelse har ført til en al
minnelig misforståelse som går ut på at jordskorpen består av 
to prinsipielt forskjellige typer geologisk materiale, nemlig 
maimer og gråstein. Et slikt syn har igjen ført til den opp
fatning at verden har en begrenset mengde maimer, og disse 
er ikke fornybare. Man fcrestiller seg derfor de uorganiske 
mineralske råstoffer som om de skulle foreligge som et brod 
utlevert oss ved Jordens danneise. Følgelig ser man på det som 
umoralsk for vår generasjon å skjære tykke skiver av disse 
brødene. Det ville føre til at våre barnebarn står uten ressurser. 
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Dersom dette syn hadde virri rlktlK. kan det vel neppe s lo a 
vu re mor moralsk A skjivre tynne skivor slik at del bi tr van-
barncbarns barnebarn som skal stå ulen ressurser I virkeli«-
heten bygger denne oppfatning av de ikke fornybare res«.urs< r 
pa en fund« mental misforstaelse i utgangspunktet De Brunn-
sloffer som horer til ressursgruppe :i on 4 forekommer i jord 
skorpen ikke i diskontinuerlige, men i kontinuerlige variable 
konsentrasjoner og storrelser og med forskjellig geografisk ut-
bredelse. Det er bare de ekstremt rikeste eller storste maimer 
med gunstig geografisk plassering som til enhver tid blir bok
ført som ressurs. Disse er de eneste som kan bli utnyttet ulen 
økonomisk tap for produsentselskapet i det nåvaTende sam
funn. 

Istedet for å se på verdens mineralrcssurser som begrenset 
«brød» og med konstant sammensetning er det riktigere ä be
trakte dem som «kjegler» med varierende åpningsvinkel. Jo 
dypere mar skjærer ned i en slik «kjegle», jo større blir de 
skiver man får frem. Når den opprinnelige topp er fjernet, vil 
alltid neste skive representere toppen i den resterende «kjegle». 
Aksen i slike «kjegler» representeres av det arbeide som må 
medgå for å utvinne det ønskede grunnstoff fra ressursene. 
Endret teknologi og øket kunnskap gjør det videre mulig å 
finne og utnytte forekomster som tidligere ikke var tilgjenge
lige på grunn av stort dyp eller uveisomt terreng. Etterhvert 
som de lettest tilgjengelige maimer blir utbrutt endres det 
innbyrdes prisforhold mellom forskjellige varer og arbeids-
lønninger på en slik måte at bergarter som tidligere ikke ble 
betraktet som malm går over til å være menneskehetens mai
mer. I det minste har de siste 8—10 generasjoner mennesker 
således etterlatt større forråd «maimer» til sine etterkommere 
enn de mottok fra sine foreldre. 

Det forhold at aksen i det koniske malmbegrep utgjøres av 
innført arbeide forklarer hvorfor mineralressurser og energi-
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Pro f i t ab le ore 

c 
o 

Pro f i t ab le ore 

Ava i l ab le amoun t of two types of 

m e t a l l as f u n c t i o n of a p p l i e d e n e r g i 

P ro f i t ab le c o a l ' 

seams and o i l -

we l l s 

Ava i lab le amoun t of f oss i t f u e l 

ressurser må sees på som to forskjellige klasser. Også energi-
ressursene, særlig gjelder det de biogent dannede fossile fore-
komster av olje og kull, foreligger i kontinuerlig variable kon-
sentrasjoner og størrelser og med varierende geografisk belig-
genhet og dybde under jordoverflaten. Forsavidt forekommer 
også disse på en måte som skulle tilsi at man kunne bruke 
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kjeglemodelien dersom dette bare gjaldt a utvinne de c runn-

stofl'er som forekomstene bestar av Det vil l torste n u k e s. 

karbon og hydrogen. Da energirastolfene lmidiernd skal t;ruke> 

til å iitfore arbeide, eller andre energikrevende prosesser Kom

mer en ny begrensnlng inn. Det rna ikke kre\es nier energi (or 

å utvinne grunnstoffene enn man kan fa ut av dem et ter at 

de er utvunnet . I virkeligheten md innsatt energi viere vesent

lig mindre enn utvunnet . Av den grunn kan man danne seg en 

modell over energiforekomstene som mor har fasong som en 

«pære» enn som en «kjegle*. Ved alle former for energiutvin-

ning som foregår i dag fra fossile kilder som olje. gass og kull. 

befinner vi oss høyt oppe i den kjegleformede del av pæren. 

Mens man for andre grunnstoffer nærmest kan regne med at 

de totale forråd er uendelig store i forhold til det menneske

lige behov, danner de forutsetninger man har sat t for energi-

råstoffene. en ny begrensning som fører til at pærens «ekva

tor» har et begrenset tverrsnit t , og selve pæren har et begren-

set volum. Det er råsoffgeologenes oppgave på forhand å be

regne disse størrelser for de enkelte typer energibærere. Det 

er en vanskelig oppgave, og vi er idag bare nådd grove t i lnær-

melser både når det gjelder kull og olje og kjernefysiske energi-

råstoffer. 

De energikilder som er tilgjengelig for menneskelig forbruk 

kan deles i de to klassiske grupper: 1. Avkastningsressurser, 

eller som de ofte blir kalt, selvfornyende ressurser, og 2. ikke 

selvfornyende ressurser eller engangsressurser. I gruppe 1 har 

vi den direkte solstråling som er basert på kjernefysiske pro

sesser i solen. Videre alle former for energi som direkte er av-

ledet av solenergien. Det er først og fremst de næringsmidler 

som brukes av mennesker og dyr for deres muskelarbeide. 

Videre ha r vi brensel fra tre og landbruksavtalt . Vi har vann

kraft, vindkraft og havst rømmer som alle er direkte avledet av 

solvarme. Andre avkastningsressurser er t idevannskrefter og 
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geolermisk energi Dissi' er ikko direkte samtm'nknyUit m«-tl 

kjerneprosessene i solen. Gruppe 2. engangsressurscne. ulgjori-s 

forst og fremst av fossilbrensel som opprmnelig var avledet av 

solenergien og videre av kjeme-energien som idas er busvri pa 

fisjon av uran og i nær fremtid også antagelig av lonum 1 

fjernere fremtid har vi muhgheten for fusjon av druter .um. 

Før man gar over til å vurdere de enkelte energikilder og 

deres stor:eise og tilgjengHighet er det hensiktsmessig a danne 

s,»g en målestokk for energiforbruket. Del har ofte v.ert an

vendt enheter som 1 tonn olje-ekvivalent eller 1 tonn kull-

ekvivalent. d.v.s. en energimengde svarende til den man kan 

få ved å brenne 1 tonn olje eller 1 tonn kull. I mange land har 

man beholdt enheten tonn kull-ekvivalent pa tross av at ul-

viklingen etter hvert har fort til at olje er blitt den viktigste 

energikilde. 1 tonn kull-ekvivalent (1 tee) svarer omtrent til 28 

milliarder Joule. Det kan videre være praktisk å bruke en en-

hetsverdi på IO 1 0 tonn kull-ekvivalenter (tee). Dette er den 

størrelsesorden den naværende menneskehet årlig bruker av så 

vel kommersiell som ikke kommersiell energi. Det vil antagelig 

omtren t svare til menneskehetens totale energiforbruk i år 

1980. Denne energienhet svarer altså til 2.5 x 10 2 ; l Joule. 

Avkaslningsrewsurser 

For å illustrere hva jorden har av encrgiressurscr kan vi 

først se på avkastningsressursene og begynne med selve sol-

strålingen. Årlig mot ta r jorden fra solen en energimengde som 

svarer til ca. 1.5 x 1 0 u tonn kull-ekvivalenter. og vi taper 

samme mengde energi til verdensrummet ved utstråling, d.v.s. 

15 000 ganger vårt eget energibehov passerer inn og ut gjen

nom vår atmosfære. Noe av stralingen blir brukt til fotosyntese 

og til å drive alle meteorologiske prosesser som fordamping, 

nedbør, vinder og havstrømmer. Begrensede deler av disse 
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ciHTKimengder blir latt ut av menneskene on benytut i d i n s 
industri os livsprosessar. 

Den totale fotosyntese i alle levende planter pa jordrii pr ar 
tilsvarer brutto ca. 1,5 • 10" tonn kull-ekvivalenter eller 1" & 
av solenergien og 15 ganger sa mye som menneskeheten for
bruker av samlet energi. Imidlertid blir nesten alt detw- orga
niske stoff igjen oksydert ved forratnelse etter plantens diul 
eller i den levende plante ved dens egen livsprosess, eller fordi 
plantene tjener som nivring for alle andre organismer on meii-
nsker. De levende planter er den prima-re energikilde for all 
muskelarbeide for alle dyr inklusive mennesket. Ved brenning 
av ved og landbruksavfall nyttiggjor menncskene ytterligere an
slagsvis ca. 300 millioner tonn kull-ekvivalent i sine hushold-
ninger. Dette er altså ca. 5 Vi. av menneskenes totale energi
forbruk. Dette regnes ikke som kommersiell energi, men er 
den »nktigste energikilde utover mat og förstoffer i mange 
U-'and. For de industrialiserte land er disse energibærere 
praktisk uten betydning. 

Av verdens kommersielle energi brukes 90 % av 30 % av men
neskeheten, mens de øvrige 70 % bare har 10 % til fordeling. 
Dersom alle mennesker skulle ha like stor energitilgang som 
de industrialiserte land. ville det være nødvendig med en til-
nærmet tredobling av energiproduksjonen, d.v.s. man vil i 1976 
trenge ca. to energienheter (svarende til 10 1 0 tonn kull-ekviva
lenter) pr. år. Seiv om dette er et stort tall, svarer det bare til 
litt over 0.1 %»> av den solenergi jorden mottar. Hvis vi kunne 
la Vlooo av den mottatte solstråling utføre nyttig arbeide for 
oss før den igjen forlot oss, vil alle sorger når det gjelder for
syning være slukket. Inntil man finner effektive mater å ut
nytte solenergien på, står det andre feiter nærmere praktisk 
utnyttelse. 

Vasskraft alene kan ikke engang teoretisk dekke menneske-
hetens behov seiv om alle elver og fall blir effektivt utnyttet. 
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langt ul over det som rennes som okonurmsk ut r .y t lban idau 

Den samlede potensielle teoretiske vasskraft svarer til mindre 

enn 0.8 - 10 "' tonn kull-ekvivalentcr pr ar Don nav;erend<-

utbygningsgrad for vasskraft tilsvarer for verden som helln-t 

ea. 8 9J. i Europa mer enn 50','!. Spesielle omrader hvor man 

har store potensielle vasskraftmengder med meget lav utbyg-

ningsgrad er Afrika. Asia og Syd-Amerika. Her vil utbygging 

av vasskraft komme som et meget verdifullt tilskudd ti! energi

forsyning. Andre avkastningsressurser av solenergien har f ra, 

gammel tid av vært vind som har vært utnyt tet i r indmoller 

og seilskip. De potensielle muligheter for stor utnyttelse av 

vindkraften i industrial iserte samfunn kan settes ut av be t rak t 

ning, men for lokalt og mindre behov er det her visse mu!:g-

heter. Andret avkastningsressurser som havstrømmer og t ide-

vannskrefter kan heller ikke ventes å få stor betydning som 

energikilde for menneskeheten som helhet. Større muligheter 

ligger det i å u tnyt te temperaturdifferansen mellom overflate

vann og dypvann langs en del tropiske kyster. Ved hjelp av 

lavtemperatur varmekraf tmaskiner kan man håpe på å oppnå 

en virkningsgrad på vel 5 %. d.v.s. at et turbinanlegg som skal 

fremstille f. eks. 1000 kW elektrisitet må bli ca. 7 ganger større 

enn et kull- eller oljefyrt anlegg med samme ytelse. men til 

gjengjeld har man meget store og billige energimengder å 

tappe av. Utnyttelsen av geotermisk energi har ofte vært sett 

på som en avkastningsressurs. I virkeligheten ber den geo-

termiske energi vesentlig regnes med blant engangsressurssne. 

Engan gsressurser 

De klassiske energibærere som kull, olje, gass etc. represen

terer fossil solenergi. I foregående kapitel ble det nevnt a t 

brut to fotosyntese idag tilsvarer omtrent 15 x 10 , 0 tonn kull-

ekvivalenter. Vi regner med at vi ha r ha t t samme størrelses-
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orden fotosyntese pa jorden i minst 000 milliutær .ir I !i.i\«:r 
har den pågatt i ennå menet lengre tid. mer.s (Un ti.ir påtatt, 
i noe kortere tid pa kontinentene I alle Tall tilsvarer d n foto
syntese vi tiar hatt pa jorden en slorrelsesordi-n 10 ;-' tunn 
karbon som tiar passert gjennom de fotosyntetiske kn-tslop A\ 
disse mengder er minst 99.999 ' i igjen blitt oksydert WJ. retur
nert til atmosfæren. Mindre enn 1 tusendels prosent er opp
bevart i fossil tilstand og ved forskjellige geokjemiske meloder 
kan man beregne at jordskorpen inneholder av storrelsesorden 
mellom 1 kg og '•> kg fossilt karbon pr. cm- jordoverflate inkl. 
havbunnene og ned sa dypt som man har sedimentære berg
arter. Det vil totalt utgjore ca. 3 1U '•' t karbon. Fordi det fossile 
karbon oppstod fra organisk liv som engang eksisterte, fore-
liggcr det i meget eiendommelig fordeling pa var jord. Denne 
fordeling er forskjellig fra vi har ved andre verdifulle grunn-
stoffer rier det bare er en mcget lav prosentdel som kan hapes 
å bli utnyttet i malmene. 

Det fossile karbon i jordskorpen stammer hovedsakelig fra 
to kilder. Hovedmengden stammer fra det fine dryss av orga
nisk plankton og alger som synker ned gjennom åpent vann 
og avsetter seg i slam på bunnen. En mindre del stammer fra 
kystnære sumpområder. Når det gjelder plantelivet innover 
kontinentene regner man stort sett med at alt karbon vil bli 
oksydert enten umiddelbart etter plantens død eller subfossilt. 
Våre torvmyrer vil f. eks. neppe gå over til å bli kullforekoms-
ter. Etter hvert som bekkene i utløpsoscne av myromradene 
skjærer seg ned vil man måtte regne med at torvcn igjen 
oksyderes og tilbakeføres til atmosfæren som karbondioksyd. 
De kystnære surnpcr, deltaomradcr og lignende steder derimot 
vil etter hvert kunne synke under grunnvannspcilet og der 
kunne bli fossilifisert og danne brunkull, steinkull og gass. 
mens det fine dryss av mikroskopiske alger vil danne karbon-
holdige sedimenter, som i en viss utstrekning kan gi opphav til 
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olje- oi; gassforekomster Mesteparten av det fossile karbon 

lorekommer sa fortynnet at det ikke er noe hap om at det v i 

kunne utnyttes som brensel i fremtidige industrier Gjennom

snittlig holder verdens sedimenter ea. 0.4 ' fossilt k.itbnn. 

d v s . 1 tonn sedimentbergarter inneholder -1 >vg kull. men det 

vil kreve nier energi a utvinne dette kull enn man siden vil 

kunne fa ut av det ved forbrenning. Disse sedimenter er der

for ikke a betrakte som energiråstoff. Storrelsesorden 1 r ; av 

det totale fossile karbon synes derimot a forekomme i slike 

former at de danner potensielle energiressursei. Jorden har 

som nevnt ca. 3 • lfj '•"' tonn fossilt karbon, dersom 1 '", kan 

utnyt tes enten i form av fast brensel, gass eller olje tilsvarer 

dette ca. 10 '•''—10 " tonn potensiell fossilt brensel i form av 

gass. olje eller kull. Av disse mengder utgjor antagelig gass 

og olje noe over 10C/J. mens knappe 90 r ; forekommer i form 

av fast brensel, kuli og brunkull. Når vi husker på at vi har 

en energienhet til 10 '" tonn kull-ekvivalenter. kan vi derfor 

regne med a t det vi kjenner og sannsynligvis kommer til a 

finne av fossil brensel, vil vivre tilstrekkelig til å dekke den 

naværende menneskehets navan'ende behov i en periode på noen 

fa tusen år. Dersom man bare skal være henvist til gass og 

olje. vil man teoretisk bare kunne dekke det nåva^rende be

hovet i ca. 100 år og til stadig økende produksjonsomkostnin-

ger Med det forventede økede forbruk synes det derfor som om 

den naturlige råpetroleum vil opphøre som betydelig energi

bærer en gang ut i neste å rhundre . Dersom man får igang 

vellykket konvertering av de faste kull nede i bakken til synte

tisk petroleum, vil seiv et s terkt øket forbruk kunne dekkes i 

mange århundreder fremover. Det er imidlertid klart at såvidt 

vår teknologi kan forutsi er det fossile brensels betydning en 

kortvarig periode i menneskehetens historie. Kjernefysisk 

brensel representeres idag bare ved uran der isotopen U 235 

og en del av den plutonium som dannes av U 238 er de eneste 

33 



isoloper som kan utnyttes Seiv om del bare blir ca 1 r'< av 

uranen som utnyt tes i de nåv;vrende reaklurer. svar t : ullike-

vel 1 tonn uran til storrelsesorden lüüüü tonn kull 

I motsetning til de fossile energikilder der ca. 1 '", av jord

skorpens totale innhold av karbon kan rennes som utnyt tbar . 

oppfører uran og torium seg omtrent pa samme mate som alle 

andre uorganiske grunnstoffet', d.v.s. den totale mengde er nær -

mest ubegrenset. Det er imidlertid bare en meg el liten del av 

denne mengde som kan komme pa tale å utnyt te . 

Gjennomsnit t l ig inneholder jordskorpen mellom 2 og 4 gram 

^ttKin pr. tonn og ca. 3 ganger sa mye torium. I alt inneholder 

derfor jordskorpen ned til et dyp av 15 km ca. 5 :• 10 1 ; ! tonn 

uran ög 15 x 10 1 3 tonn torium. Hvis disse mengder var blitt 

u tny t te t i konvensjonelle fisjonsreaktorer ville uranen alene 

tilsvart det nåværende energiforbruk i 50 millioner år. og hvis 

torium var u tnyt te t i breederreaktor mer enn hundre ganger 

sä lang tid. Da uran og torium forekommer med den typiske 

kjegleformige fordeling som gjelder for andre mineralske rå -

stoffer. og det bare er tuppene av kjeglene som kan betraktes 

som potensiell energirastoff, regner man ikke med at mere 

enn vel 1 mill. tonn uran kan frembringes til en pris av ca. 

kr. 150.000,— pr. tonn. og seiv ved en pris på kr. 500.000,— pr. 

tonn, vil man neppe kunne utvinne mere enn ca. 10 mill. tonn 

uran, sannsynligvis er den virkelige verdi lavere. Går man 

derimot til en pris på 2 mill. kr. pr. tonn, kan man regne med 

å finne av størrelse mellom 30 og 100 mill. tonn uran. Slik 

uranpris vil imidlertid tilsvare en kullpris på kr. 500,— pr. 

tonn for den rene varmeenergi og gjøre kjernekraften håpløs 

i økonomisk konkurranse med kullfyrte elektrisitetsverk, sær

lig da kjernekraftverkene er betydelig kostbarere enn de kull

fyrte verk. Ved fremtidige breeder, eaktorer vil i og for seg 

uranprisen være av liten betydning og kraftprisen vil vesentlig 

være avhengig av forrentningen av investert kapital. 
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Som vi ser er det derfor vesentlig mindre energi A hente ut 
fra de forutsebare uranforekomster enn fra de forulsebare 
kull- og oljeforekomster. så lenge man ikke har lykkes i a kon
struere sikre og konkurransedyktige breederreaktorer. Seiv uran 
i laveste og midiere prisklasse vil ikke kunne levere sa mye 
energi som forutsebar kull og olje seiv i breederreaktorer. 

Den neste energiressurs er utnyttelsen av geotermisk energi. 
Temperaturen i jordskorpen stiger gjennomsnittlig ca. 1 ' pr. 
30 m. d.v.s at man i gjennomsnitt finner en temperatur på 
vel 200 ° C i 6 km dyp. Ved kunstig oppsprekking av fjellet i 
slik dyp og kunstig sirkulasjon av vann. kan man teoretisk 
utnytte denne jordvarme, idet man avkjøler steinmassene. Rik-
tignok vil det avkjølede berg igjen oppvarmes, men det er pro
sesser som vil ta titusener av år. Det er derfor riktigere å be
trakte jordvarmen som engangsressurs enn som avkastnings-
ressurs. idet selve den naturlige varmetilstrømning bare er 
ca. 50 mW pr. m2. Det man altså planlegger å utnytte ved 
geotermiske kraftverk er de oppsamlete varmemagasin. Den 
varmemengde som finnes i jorden mellom f. eks. 5000 og 6000 m 
dyp utgjør ca. 100 ganger så meget som det man regner med å 
finne i alle utnyttbare kull- og oljeforekomster. 

I spesielle områder på jorden er temperaturstigningen med 
dypet meget raskere enn gjennomsnittet og her har man i visse 
tilfelle, som Island, langs den Vest-Amerikanske fjellkjede, i 
Japan, New Zealand og Italia utnyttet endel jordvarme i form 
av våt geotermisk energi, d.v.s. det naturlig strommende grunn
vann som på stort dyp er blitt opphetet. Disse spesialtilfelle vil 
imidlertid ikke kunne forsørge menneskeheten med dets frem-
tidige energibehov. Den geotermiske energi i de områder der 
man ikke har varme kilder eller vulkaner, vil derimot teoretisk 
kunne forsyne en industrialisert menneskehet med energi i 
hundre tusener av år. 

Den siste energikilden som står til fremtidige menneskers 
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disposisjon dersom forskning OK teknologi apner v i n n er ut-

nyltelse av verdershavcnes innhold av deuterium ved fusjon 

Her er de potensielle energimuligheter sa store at de vil dikke 

vart energibehov langt ul over den tid man kan regne med at 

noen dyreart har levet pa denne klode. 

Fra de data stim er nevnt i de fim gående kapüler er det 

klart at verdens energiressurser i fonn av fast brensel. olj<- og 

gass. vannkraf t og kjernekraft ved fisjon er tilstrekkelig til a 

dekke det økede behov for verden som hel lu t over IMI periode 

pa mange tusen ar. Det finnes ylterligerc reser\er som utvil-

somt kommer til ä bli oppdaget og vi har muligheter for en 

fremtidig utvikling av metoder til a nyttiggjore den direkte 

solenergi og varmeinnholdet i Jordens dypere deler. Det hele 

er et økonomisk, politisk spørsmål. Det gjelder å velge de 

energibærere og den teknikk som er best egnet til å oppfylle 

de spesielle behov som eksisterer under de forskjellige vilkår i 

de forskjellige deler av verden. D - 1 relative omkostninger vil 

endres ved vi tenskapens- og teknologiens utvikling. Hele vår 

historiske utvikling har vist at med økning av effektivt bruk 

av energi feiger en generell økning i menneskenes levestandard. 
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MINNEORD 

OLAV FOLKESTAD 
1,2 1902 — 24,2 1976 

Sivilingeniør Olav Georg Folkestad, medlem av vårt akademi 
fra 1956. døde den 24. februar 1976. 74 ur gammel. 

Tre av hans nærmeste medarbeidere skrev i Aftenposten for 
28.2-76: «Med ham er en foregangsmann innen norsk bygge-
virksomhet borte». Riktigere — og mere beskjedent - kunne 
hans betydning ikke vært karakterisert. Den la ikke bare i hans 
faglige dyktighet og innsikt, så solid og samtidig vidtomspen-
nende som den var. men kanskje først og fremst i den origina
litet og samtidig i den urokkelige vederheftighet hvormed han 
tok fatt på de mange og store oppgåver han etterhvert fikk 
å løse. 

Det ville være vanskelig å peke på en bygningsingeniør i vårt 
land som i de seneste årtier har vært sett på med større aktelse 
og tillit enn Folkestad. De berodde nok på hans faglige kvali-
fikasjoner. men også i høy grad på hele hans vesen, på hans 
alltid åpne vennlighet. også når han ikke kunne forsvare å 
være «snill», på hans ro og sindighet og hans vakne omtanke 
for andre. Det er vanskelig å unngå ordet verdighet når man 
skal skrive noe om Olav Folkestad. 

Men det var en naturlig verdighet som ikke hadde noe med 
stivhet og pompøsitet å gjøre. Det var hans natur imot, og var 
dessuten utelukket på grunn av hans utpregede sans for humor. 

I hans studietid ved NTH, 1920—24, fikk hans humoristiske 
sans undertiden utfolde seg nokså fritt. Han hadde trang til 
en gang imellom å gjøre noe overraskende, å lage spillopper, 
bare «for å se hvordan det går». Særlig en episode er blitt 
berømt i senere år, seiv om det ikke godt kunne snakkes høyt 
om den straks. 
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Da han var 25-års jubilant ved NTH. forela jpg ham hlstorun 
slik jeg i sin tid hørte den. Han bekreftet den med begeistring, 
og har siden adskillige ganger berettet den for venner og be
kjente. Jeg tror han ville likt at den ble nevnt her 

Det var 1. oktober 1923, Studentersamfundets stiftelsesdag 
og stor fest i gamle Cirkus. Det var under forbudet. og man 
visste at det ville bli fyll og spetakkel, hvilket skjedde. F'olke-
stad låntok uniformsfrakk og lue tilhørende en politikonstabel 
som bodde samme sted som ham. Da festen var slutt rs. folk 
strømmet ut, sto han utenfor, tok (n absolutt edru lorste-
klassing under armen og befalte ham å bli med. Det bar ned
over Prinsens gate på østre fortau. Tanken var naturligvis å 
avsløre spøken i god tid før man nådde politikammeret. Men 
så skjedde det noe. På samme fortau kom en konstabel imot! 
Begge parter var nær krysset med Erling Skakkes gate. Folke
stad, som slapp sin arrestant, ropte: «Jeg må oppover igjen», 
og tiltrådte tilbaketoget i ilmarsj. Førsteklassingen skjønte vel 
intet, men la på sprang østover Erling Skakkes gate. Og kon
stabelen, som så en fange unnvike fra en kollega, sprang etter, 
nådde ham og tok ham med til «kammerset». Der satt man så 
utover natten og ventet på rapport fra den politimann som 
hadde mistet sin arrestant, inntil denne måtte løslates. «på 
grunn av bevisets stilling». 

Lysten til å «se hvordan det går» beholdt nok Folkestad 
langt utover studietiden. Under et besøk på min families hytte 
sommeren 1964, hjalp han til å sprenge opp en myrgrøft med 
grøftedynamitt, noe han visst ikke hadde vært med på før. 
Det var vanskelig å få ham fra å bli stående over hüllet der 
Junten var tent, og umulig å få ham til å flytte seg mere enn 
ca. halvparten så langt som vi andre ansa rimelig. Han ville 
ha orkesterplass, sa han. Jeg tror denne holdningen kan ha 
litt sammenheng med hans trang til å gå helt inn på livet 
av de problemene han arbeidet med. 

38 



Folkestad gikk ut fra NTH midt i den perioden da bygnlngs-
linjen ble kalt Amerikalinjcn, men han må lia fatt pene eksa-
menstall. for han fikk jobb som assistentingenior ved NSB's 
brokontor i to år og deretter som vitenskapelig assistent ved 
NTH i ett år. I 1926 kom han inn i konsulentfirmaet Ingeniø-
rene Bonde & Co.. og der ble han resten av sitt liv. fra 1935 
som medeier og etterhvert som leder av firmaet, et av landets 
største og best anskrevne rådgivende ingeniørfirmaer i byg
ningsbransjen. Haii engasjerte seg personlig sterkt i de vanske-
ligste teoretiske og praktiske problemer ved de byggverk firmaet 
planla og prosjekterte. Og det ble mange og betydningsfulle 
byggverk i årenes løp. 

Av flere grunner må Folketeaterbygningen i Oslo vies spe
siell omtale. Den ble oppført først i tretti-årene. Både størrel
sen av bygget (150 000 m 3 byggevolum var uvanlig dengang). en 
rekke ekstra vanskelige konstruksjonsproblemer og fremfor alt 
fundamenteringsforholdene gjorde dette til meget av et pioner-
bygg. 

Noen år tidligere hadde man ved arbeid med «Undergrunns
banen» til Majorstuen fått erfare at den bløte «Osloleira» kunne 
gi vanskeligheter, bl. a. med synkning og sprekker i bygninger 
i nabolaget. 

Under Folketeatret var det 20—30 m bløt leire over fjellet, 
og den skulle utgraves til 8—10 m dybde over store arealer. 
Problemene med å sikre utgravningen og å hindre skader på 
nærliggende temmelig primitivt fundamenterte bygninger. var 
meget vanskelige, sett i forhold til datidens viten og erfarings
grunnlag. 

Riktignok setter mange geoteknikkens fødsel som vitensKap 
til 1925, da dens «far», Terzaghi, tiltrådte ved MIT i USA, men 
i Norge var den ikke innført enda, tidlig i tretti-årene, seiv 
om sivilingeniør S. Skaven-Haug ved NSB var en svale som 
faktisk innvarslet en «sommer». At denne virkelig kom, var for 
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en lkke Inen do! Folkeslads fortjeneste Kor a kunne ture Koike 

teaterbygget f rem ulen slorre uhell, mal te han bruke den n>e 

vitenskapen. Hans senere innsats lor dens Iremme i Noitu- bar 

nok meget av sin bakgrunn i delte 

Metoden med fundamentering pa slanke stalpelor gjennom 

bhuleire til store dyp. som har spilt sa stor rolle i den senere 

utbyggingen av Oslo sentrum, ble også studert OK i ' jennomlort 

forste gang ved Folketeaterbygget Den spesielle pelespisson 

som sikret festet i fjellet ble også utviklet her. 

Blant de mange andre betydelige byggearbeider Folkestad 

var med å gjennomføre, skal her bare nevnes deler av Oslos 

tunnelbaner , hvor man stadig var dypt i leira. Fjernsynshusei 

med meget spesielle problemer. utbyggingen av Fornebu fly

plass, hvor bl. a. setninger i blot leire ble vesentlig redusert 

med sanddren. og videre utviklingen av elementbyggemeioden 

med studier av fuge- og toleranseproblemene. forst i forbind

else med USA's ambassadebygning oppfort ca. 1958. og senest 

i Indekshuset som fikk «Betongtavien» i 1965. 

Som en av par tnerne i Norconsult A S deltok Folkestads 

firma i utviklingen av norsk bygningsingeniorvirksomhet i ut

landet. Han var personlig meget aktiv i utbyggingen av havnen 

i Assab i Ethiopia sist i 50-årene. et pionerarbeid for norsk 

utenlandsvirksomhet på havneområdet . 

Det var en selvfølge ut fra hans erfaring og hele hans leg

ning, at Folkestad ble en av dem som etter krigen sterkest følte 

behovet for en radikal utvidelse av bygningsteknisk forskning 

i vårt land, og sat te meget inn for å få dette realisert. 

I Norges Byggforskningsinsti tutt var han ini t iat ivtaker og 

mangeårig styremedlem. Men sin vesentligste innsats på det te 

område gjorde han ved opprettelsen og den første utviklingen 

av Norges Geotekniske Ins t i tu t t (NGI). Han fant den ret te 

m a n n til å lede det te betydningsfulle inst i tut t , dr. Laurits 

Bjerrum fra Danmark, som t i l t rådte som leder av det midler-
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tidige Kontoret Tor Geotekntk fra 1 1 1951 og fra 1 1 1953 av 

det offisiell opprettede insti tutt . I alt dette var Folkestad den 

drivende kraft, som kjempet gjennom finansiermgsordninger 

of; skaftet brukbare, om enn Ul a begynne med s;erdeles t rance 

lokaler. Han satt som styreformann i NGI hell til 19G2 

Folkestad var aktiv i en lang rekke styrer on utvale som 

arbeidet med fremme av byggeteknisk forskning on utvikling 

i Norge. Nedenstående liste er neppe fullstendig: 

Medlem av NIF's komité for opprettelse av A S Byggtjenesle 

og medlem av styret for samme i ni år. hvorav to som formann. 

Medlem av Kommunal - og Arbeidsdepartementets bygnings

tekniske utvalg 1955—1961. 

Medlem av utvalg vedrørende utbygging av byggforskning i 

Norge 1947—49. 

Formann i utvalg for utredning av materialprovningsvirk-

somheten i Norge. med innstilling i 1965. 

Medlem av utvalg for opprettelse av Sta tens Veglaboratorium 

med innstilling i 1958. 

Formann i vurderingsutvalget til fondet for byggeteknisk og 

geoteknisk forskning 1963—66. 

Medlem av NTNF's utvalg for bygg- og anleggsteknisk forsk

ning 1966—68. 

Formann i utvalget for NTNF's forskningsutredning 1964, 

angående bygge- og anleggsteknikk. 

Fo rmann i styret for Norges Betongtekniske Ins t i tu t t fra 

1967 til 1970. 

Formann i utvalg for undersøkelse av alunskiferens egen

skaper og skadevirkning på betong, ferdig juli 1971. 

Medlem av Norsk Betongforenings komité for normering av 

betongelementer for broer, 1966. 

Folkestad stillet seg også villig til disposisjon for NTH. som 

medlem av bedømmelseskomitéer for et t professorat, to dosen-

turer og flere l icentiat- og doktoravhandlinger. 
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Det var Folkestada encstående arbeidsevne som ejordr elt-' 

mulig for ham a greie alle disse oppdragene For han lok ingen 

oppgave lett. nur han forst hadde pata l l seg den Men s.i v:ir 

han da også ganske ofte å finne pa silt kontor ill langt pA 

kveld. 

Ti) slutt må nevnes et oppdrag som Folkestad var sterkt 

oppta t t av i sine siste år, studiet av systemet med el dykkel. 

flytende ror som fast veiforbindelse over norske fjorder og 

sund. Han var medlem av det utvalget SINTEF nedsat te i 

1969 for å vurdere om systemet var verd el videre studium. Da 

denne vurdering i 1971 forelå med positivt resultat, ble han 

medlem av den styringsgruppe som Vegdirektoratet oppnevnte 

som støt te for det videre prosjekteringsarbeid som fremdeles 

foregår i Vegdirektoratets egen regi. Fra første s tund stilte han 

både seg seiv og noe av sitt firmas kapasitet til rådighet. og 

medvirket derved sterkt til at man såvidt hurt ig kom frem til 

et k lar t resultat ved den første viirderingen. Det var et s tor t 

t ap for arbeidet at han falt bort før annen fase var ført til 

avslutning. De gjenværende medlemmer av utvalget føler hans 

bortgang som et stort savn, en følelse som deles av venner og 

kolleger i vide kretser. 

Men med alt han fikk u t re t te t og med den personlighet han 

var, s tår han som en av de store i norsk byggeteknisk historie 

gjennom nesten et halvsekel. Han ble hedret med Ridderkorset 

av første klasse av St. Olavs Orden, og fikk Sam Eydes Pris og 

«Bygg Reis Deg»-statuet ten. 

Anton Brandtzæg 
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PER J LALAND 
28 2 1895 - -1,6 1970 

Direktor, dr. med h c Per Laland var fodt i Mandal 28 feb
ruar 1895. Etter apolekereksamen 1 1917 tjenestcnJorde han 
ved f lere apotek. Etter en tid å ha besiyrt Bivrum DroRc- OK 
Kjemikalieforretning i Bodo, kom hun til apoteket Ørnen ) 
Bergen. Sammen med Ole Christian Pedersen utviklet han her 
et opium-alkaloid-preparat som ble dopt «Thebalcin». <The-
baicin» ble ansett for å gi mindre komplikasjoner enn ren 
morfin og vakte derfor interesse. Det er utvilsomt bakgrunnen 
for at Per Laland i 1924 ble tilbudt stillingen som sjefskjemi-
ker ved firmaet Nyegaard & Co. i Oslo (Nyco). Nyco regner 
sine aner tilbake til 1874, det var opprinnelig et rent engros-
firma. men tok etterhvert opp sekundær produksjon av medi
sinske produkter på basis av importerte råstoffer. 

Interessant nok forbeholdt Laland seg ved sin tiltredelse ad-
gang til å videreutdanne seg i farmakologi. Dette viderestudium 
i årene 1925—30 bragte Laland i meget nær kontakt med uni-
versitetskretser i inn- og utland. 

Dette fikk to viktige følger. For det første at Nyco's første 
forskningsavdeling ble en biologisk avdeling, nærmest et hor-
monlaboratorium. Omkring 1930 var ennu ingen av steroid-
hormonene blitt renisolert. alle konsentraters styrke måtte be
stemmes biologisk. Dette laboratorium erhvervet seg etterhvert 
et renomé utad, som fant uttrykk i den nye tittel «Endokrino-
logisk Servicelaboratorium». Først da våre større sykehus i 
slutten av 50-årene fikk egne. tidsmessige endokrinologiske 
laboratorier ble dette laboratoriums eksterne virksomhet ned
lagt. I denne forbindelse er det interessant at Nyco's forsk
ningsavdeling for syntese av kjemoterapeutiske forbindelser 
først etableres i 1939/40. 

Den annen for Laland viktige følge av disse universitetskon-
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takter ble samarbeidet med de 2 norske Vitamin C torskir-' 
Ottar o« Aagot Ryuh. som i l'.Kil ;»2 hadde sin arb< idspl.ts* 
ved Medicinsk-kemiske Institutionen i 1'ppsala I.alaiul kunne 
nytte Nycos utstyrspark til opparbeidelse av utcanusmateriale 

appelsiner i tonn skala: den biologiske provnlnn skjedde 
hos ekteparet Rygh i Uppsala Riktlmiok star ikke Per L.ilands 
navn på den herostratisk beromte artikkel i Hoppe-Seyler 
(Bind 204 [19321 s. 114 122) om at vitamin C skulle være 
methyl nor-narcotin: men allikevel er det klart at denne mi
sere var en voldsom belastning for Laland som vitenskapsmann. 
Det vitner om stor styrke og om grunnfestet vitenskapelig 
entusiasme at Laland ikke gav opp. men tvert imot kastet seg 
ut i andre — sogar vesentlig vanskeligere - biokjemiske opp
gåver. 

Ren-fremstilling og partialsyntese av de viktigste steroid
hormoner utover i 30-årene tok bort grunnlaget for Nyco's 
hormonkoncentrater innen dette felt. Laland vendte seg til 
isolering av den faktor i lever som kurerer pernisiøs anemi. 
Grunnlaget var lagt med Whipples oppdagelse i 1922 at rå 
lever inneholdt en sådan faktor: men den nødvendige mengde. 
2—300 g lever pr. dag reiste et diettmessig håpløst problem. 

I dette koncentreringsarbeidet hadde Laland verdifull assi
stanse av Aage Klem. Det førte for Nyco til markedsforbare 
koncentrater som førte til et samarbeide med Glaxo i England, 
som fortsatt består. Laland fortsatte renfremstilling og nådde 
i 1938 til det første Bi 2-koncentrat med lyserøde krystaller av 
cobolamin. Laland var ukonvensjonell i sine isoleringsmetoder. 
ekstraksjon med flytende fenol var f. eks. en av hans favoritt-
metoder. Det er uten tvil krigsårenes mange oppgåver som skjøv 
Laland bort f ra videre arbeider over cobolamin: det han nådde 
hadde stor vitenskapelig og medisinsk verdi og var dernest 
det grunnlag som utenlandske forskere kunne arbeide videre 
med. 
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N.MM'S .1:.im ir lokaler i Sr hu be leis ul ."> 7 v.ir helt >iiri'!i«i midt 

i 30-arene. I 15139 overtok Nyeo et r.ibyKK I Sandakerveien 103 

isenere Nveoveien 2). Det fikk stor betydnmg for den innsats 

Nyeo OK Per Laland kunne utfolde i k n g x u e n e Den kjemiske 

lorsknine.savdcling ble som allerrde nevut opprettet omkring 

kngsu tbmdde t os i det nye unlegu kunne 1,aland on medar-

bcidere presse igjennom produksjon av en rekke sullonamid-

derivater. barbi turater osv. av den storsle betydnmu for lan

dets forsyning i krigsårene. Det er neppe trolig at direktor 

Laland regnet med at noen av disse produksjonslinjer skulle 

ha noen særlig muligheter i et terkrigsårene. Men det forte til 

at Nyco fikk en erfaren s tab av syntet ikere og et velegnet 

produksjonsutstyr. Dette har dannet basis for Nyeos originale 

utviklingslinje i syntetisk kjemi: ron tgenkont ras tmidleme. 

Jeg vil an ta at Lalands hjerte igrunnen banket heftigere for 

na turens egne virkemidler. I de første et terkrigsår tok han opp 

arbeidet med det adreno-corticotrope hormon ( ACTH) og 

Nyeo ble en betydelig produsent av dette hormon renfremstillet 

fra hvalens hypofyse-forlapp; et dengang lett tilgjengelig norsk 

råstoff. 

Denne interesse ligger også bak Nycos utvikling av et nyt t 

felt: diagnostiske og analytiske spesialpreparater. De spenner 

over et vidt felt fra blodkoagulasjons-stoffer til allergener. De 

er igjen utviklet i in t imt — og denne gang heldigvis lykkelig 

— samarbeide med forskjellige universitetsforskere. 

Ä lede farmaceutisk forskning og produksjon i et lite land 

uten organisk finkjemikalieindustri er en vanskelig oppgave. 

Laland kjente begrensningens kunst og han hadde fin teft ved-

rørende hvilke feiter man burde ta opp. Som Nyegaard & Co. 

fremhever i sin 100-års beretning er det først og fremst Per 

Laland som har forvandlet det opprinnelige impor t / sekundær-

produksjons firma til en moderne farmaceutisk bedrift med 

bredt in ternasjonal t samarbeide og stor in ternasjonal anseelse. 
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Når Per Laland relativt tidlig trakk sen tilbake f ra sin direk-
torstilling skyldes det blant annel et alvorlig blodproppulfelle 
i et. ben. Offisielt fortsatte han som konsulent, men det som 
nok gledet ham personlig mest var at det tllloi ham rimelig 
tid til egen forskning. For Laland var bortimot henfallen til 
personlig å drive eksperimentell forskning og de siste 10 Ar 
av sitt liv fikk han nok langt flere laboialorietimer a hygge 
seg i. enn han normalt kunne regnet med. 

Han døde 4. juni 1970 vel 75 ar gamme). 

Nils Andreas Sørensen 
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LARS ONSAGER 

27 11 1903 — 5 10 1976 

Vårt hoyt avholdte medlem Lars Onsager, gikk bort don 5 
oktober. 1 noen tid hadde han hatt litt trombophlebilis i Kin
gen. Men han arbeidet som vanlig og hadde stadig doktorander 
om seg ved University of Miami, i Florida. Sommeren hadde 
han som vanlig tilbragt på farmen i New Hampshire, og fruen 
som helst må unngå Florida "-å den varme årstid, var just pa 
vei sydovcr for å slutte seg til ham i deres annet hjem (4851 
Biltmore Drive, Coral Gables). 

Det var én av Onsagers viderekomne studenter. Joseph Hub
bard, som fant ham i en stol hjemme foran skrivebordet. Legen 
konstaterte at dødsårsaken var et hjerteanfall. Onsager hadde 
sittct med en kabal foran seg. Det var hans vane å legge en 
kabal for å forberede seg på natten og søvnen, etter en dag 
med intenst tankearbeide. Andre sovemidler unngikk han 
meget bestemt (for ikke å skade cerebrum!) 

Lars Onsager ble immatrikulert på NTH's Kjemiiinje den 1. 
september 1920. Da var han enda ikke fylt 17 år. Men det frem-
går tydelig at han allerede i 1. avdeling tilegnet seg et komplett 
grunnlag i teoretisk kjemi og fysikk — såvidt som det fantes 
ved den tid. Samtidig var han en munter og koselig student 
som bl. a. med innlevelse kunne foredra visen: «Jeg har løpt 
og løpt og løpt i hele dag —» fra studentrevyen «Charivari». 

Alt det som var sikret og vel forstått i kjemien, det var Lars 
Onsager — som han seiv sier — over all måte takknemlig for. 
Men han støtte snart også på det som var problematisk, særlig 
da han etter å ha tilbakelagt lærebøkene, gikk over til å lese i 
tidsskriftene. Det bragte ham alltid til uopphørlige funderinger 
når en av de gjengse teorier ikkr stemte med eksperimentene. 
Dette var jo bl. a. tilfellet i elektrolytenes termodynamikk 
og kinetik. 
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Pa varen 1923 kom Do bye on Huokols .irboidi-r <l'(i\.s /. 

21 185. 305 119231». som bio grunnleggondo (or helo oU-kUuhti 

teorien opp til v.»re daner. Onsager, som da gikk i 2 årskurs 

fant dom straks pa Fysisk Insti tut t bos protrssor H<>!i»m.irk 

Han rna lia lost dom mod en blanding av begeistring OK skep

sis: Pu den ono siden lorte disse avhandlinger mn on ny oi; 

overordentlig effektiv tilnaTnielsesnietodr iPoisson-Boli /m.mn-

l igningen): og mange eksperimentelle fakta foyei s> Ü inn i 

den nye teori. Men seiv om Debye og Hiiokols teori var i-t gjoti-

nombrudd. innelioldt den en fundamental feil. Den lorer til 

urimeligheter som først kommer frem ved en meget noye ut-

prøvning av formlene. Student Onsager sa dette umiddelbart 

og hva som er langt mere, han skjonte arsaken som ligger tem

melig dypt: Nemlig i sentral- ionets Brownske bevegelser. Seiv 

den drevne Debye hadde forsømt a ta det te i be t raktning! Når 

man det gjor. blir teorien konsistent og en viss faktor, som 

Debye og Hiickel må t te la sta ubestemt, kunne Onsager u t 

trykke ved universelle na turkons tan ter , i kvanti tat iv overens-

stemmelse med erfaringen. 

Ä gjennomføre en slik oppgave krever kjennskap til hele den 

teoretiske fysikk og en god del av kjemien. Student Onsager 

gjorde det sommeren 1923 like etter 1. avdeling av sitt s tudium 

ved NTH. Debye og Hiiekels teori er et arbeide i fronten av 

dat idens forskning. At det overhodet kunne begnpes av en 

s tudent i 2. årskurs er i og for seg et mirakel. Men at denne 

20-åringen så dypere i hele problemet enn noen annen før ham. 

er vel en av disse ting som ikke skjer to ganger i ett hundreår 

på NTH. 

Benveier gjennom skolesystemet kan jo ofte være det riktige 

seiv om man ikke er vidunderbarn. Men Lars Onsager var fak

tisk noe i den retning. La oss høre hva hans bror ingeniør 

Por Onsager skriver om ham f ra ba rndommen: 
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«Lars vissle alt. Hans vitebegjær var like ubegrenset som 
nanu iakttagelscs- og kombinasjonsevne. Han la seg Mat 
på naten for å undersoke det indre av trikkens under
stell. Han kunne forteile lærerinnen at Vårherre og eng
lene gikk fra Abraham bortover en humpete vei del 
hadde han sett på bildel. 
På skolen ble et stadig omkved fra kererne: ..Du Per 
med dine evner, se på din bror". Det trengte jeg ingen 
oppfordring til, men jeg fant det nærmest naivt å tenke 
seg at noen kunne sammenlignes med Lars når det gjaldt 
boklig lærdom, enn si innsikt i realfag. (12 år gammel 
loste han tredjegradsligninger uten forbilde!) Og den 
dag i dag vet jeg ikke om noen annen med en så omfat-
tende viten på de forskjelligste feiter. Denne kunnskaps-
kilden ble stengt for meg da han i 1920 dro tii Trond-
hjem». 

Lars Onsagers første storverk, elektrolytteorien av 1923 ble 
ikke publisert før et par år senere. Men den ble hans introduk
sjon til kretsen om Debye i Zürich. Om dette forteller Per 
Onsager: 

«På forsommeren 1925 kom Lars til Zürich for å sette 
Peter Debye — dengang fysikkprofessor ved høyskolen 
med Erich Hückel som assistent — inn i sin reviderte ut
gave av Debye-Hückels elektrolytteori. Ifølge Lars' rap
port satt både Debye og Hückel på kontoret da han trådte 
inn, og Debye spurte hva han ville. „Jeg har funnet en 
feil i Deres teori om sterke elektrolytters ledningsevne". 
Svaret lød: „Vil De ikke ha en sigar?" Da Lars i en god 
halvtime hadde gjort rede for hovedtrekkene i sitt ar
beide, som hadde den ubestridelige fordel å stemme med 
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terrenget, var Debyes kommentar ..Aber so wird ja alles 

viel schöner! ' ' Unektelig en ganske overlegen mute .'i ta 

det på. Folgen var at Lars fikk et rom til disposisjon i 

fysikkbygningen, hvor han arbeidet i et par ar (.»r han 

dro til Statene. hvor Debye hadde anbefalt ham ti! hans 

første universitetslærerstill ing. Imens presterte Lars & 

trene til regatta i to sesonger. mens han brygget pa det 

som skulle bli hans største innsats». 

I 1932 ble Lars Onsager gift med den osterrisk fodte Mar

grethe Aledter («Gretl») som trofast skulle folge ham gjennom 

hans lange, rike og utrettelig virksomme liv i vi tenskapens 

tjeneste. 

Onsagers neste store verk: Teorien for de irreversible pro

sesser, ha r også et visst tilfang fra studietiden her i Trond

heim. For det første var det hans dype innsikt i elektrolytene. 

spesielt tanker om diffusjon i kraftfelt, som fikk ham til å 

formode en symmetri i de lineære transportkoeffisienter. En 

videre inspirasjon i samme retning ga professor Ruber 's megei 

nøyaktige malinger i sukkerar tenes reaksjonskinetik. Allerede 

så tidlig hadde han prefigurasjoner til «Prinsipet om den 

minste Dissipasjon». Den fulle modning av ideen kom i Zürich 

et par år senere. 

I 1929 fremla Onsager sin teori ved det 18. Skandinaviske 

Naturforskermøte. Men budskapet — av Kramers betegnet som 

«det viktigste bidrag til varmeteorien efter Bol tzmann og Gibbs» 

— nådde ikke frem. Om dette sier Onsager (Nobelforedraget 

1968): 

«In view of the very general claims, I felt t ha t concepts 

and conditions ought to be defined with great care, and 

a complete exposition did not appear until 1931». 
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Det var avhandl ingen: «Reciprocal Relations in Irreversible 

Processes I - Ili- (Phys. Rev. 37 405 og 38 2205 110311). som 

han søkte om å få disputere for doktorgraden ved NTH. 

Den fremstilling av teorien for de irreversible processer suir 

Onsager her gir på 35 trykte sider, må vi idag karakterisere 

som forbilledlig med hensyn til klarhet. Men underlig nok. det 

skulle enda gå lang tid for noen skjønte rekkevidden av denne 

avhandl ingen som la et så stort og fruktbart, nyt t omrade til 

varmeteorien. I 1968 ble den utmerket med Nobelprisen. 

De best kjente av Onsagers øvrige arbeider og oppdagelser 

er formodentlig hans teori for: 

Det indre reaksjonsfelt i polare medier (1936). 

Isotopseparasjon (1939). 

Den todimensjonale ferromagnet (1944). 

Hvirvelkvantiseringen i flytende Helium (1946. 1949). 

Statist isk hydrodynamikk og turbulens (1949). 

Fluktuasjoner og irreversible processer. epilog til arbeidet 

fra 1931 (1953). 

Fluxkvantiser ingen (1956). 

Men det te er bare et u tsn i t t av hans enorme virkefelt. På 

senere år var Onsager påfallende oppta t t av s t ruktur og lad-

n ings t ranspor t i vann og is. Dette var tydelig under hans be

søk i Trondheim 1960 da han ble æresdoktor ved NTH. Likeså 

i 1968 da han besøkte Oslo i forbindelse med Nobelprisen. Det 

henger kanskje sammen med en sterk interesse for biofysiske 

problemer. 

Elektrolytteorien — den første store pasjon, vedble å stå 

hans hjerte nær . Det var den han holdt på med like før h a n 

gikk bort. Man kan sparre seg hvorfor et så vidunderlig intel

lekt kom til å fortsette med de uhyre vanskelige klassiske pro

blemer som elektrokjemien stiller, istedet for å ta del i Kvan te -

mekanikens store fest som net topp var på et høydepunkt da 
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han kom til Zürich? Som vanlig hådd? Onsager tu-mliu raskt 
tilegnet seg denne nye teori, gjennom en megct god IremstilllnK 
av A. H. March. 

Først i 1946 bidrar Onsager Ul kvantefysiken. men da runda-
mentalt, nemlig med Ideen om fluxkvantiserlng. Da han kom 
med den — en passant under et foredrag 1 Cambridge var 
det visstnok bare én i>om forstod det: Wolfgang Pauli. Han 
nikket og sa: «Wonderful — wonderful». 

Et karakteristisk trekk ved Onsagers personlighet som fors-
ker, er den elskverdige respekt for andres idéer. Aldri brydde 
han seg om annet enn det som var verdifullt og riktig i boker 
og tidsskrifter. Det gale nevnte han ikke. uten når han kon
struktivt gikk inn for å rette noe opp. I sine egne arbeider 
var han uhyre kritisk og samvittighetsfull. Hver forutsetning 
og hver tilnærmelse bie veiet på gullvekt. Dertil kom hans vel 
kjente tilbakeholdenhet med å publisere sine resultater. Be
klagelig kanskje for vitenskapen? Men utvilsomt et nobelt 
trekk (jfr. C. F. Gauss). Det er en dybde og en subtilitet i Ons
agers arbeider som man bare finner hos de aller største. I 
dette akademi ble Lars Onsager valgt inn på høsten 1958. Han 
skrev da bl. a.: 

«I min studentertid kalte vi det gammel tradisjon det vi 
hadde gjort året før, men alderen tøier perspektivet, og 
nå regner jeg Norges Tekniske Vitenskapsakademi for et 
nytt tiltak. Derfor ønsker jeg først akademiet god frem-
gang, og derefter ber jeg Dem overbringe min dypfølte 
takk for innvalget». 

For oss som hadde det hell å møte ham er han først og 
fremst et strålende menneske: Elskverdig og med utpreget sans 
for humor, men imponerende — gjennem sitt åndelige format 
og hele den harmoniske personlighet som gjenspeilet seg i den 
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statelige skikkelsen. I vitenskapens historie star Lars Onsagers 
navn for alltid. I vår krets vil de gode minner om vår avdode 
frater stadig være med oss. 

Harald Wergeland 

Noen kilder: 
J. Meixner: 
L. Onsager: 
P. Onsager: 
H. Primas: 
T. Ramberg: 
H. Wergeland: 
H. Wergeland: 
J. Lebowitz: 

Physikalische Blätter No. 1 1969. 
Nobelforedraget 1968. 
Studentene 1923 s. 54 og s. 58. 
Neue Zürcher Ztg. December 1968. 
Aftenposten December 1968. 
NTH-Nytt No. 12 1968. 
Fra Fysikens Verden No. 1 1969. 
Journal of Statistical Physics 16 121 (1977) 
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ERLING INGEMANN TOKP 
3 7 1894 - 7 5 1970 

Når minneord skal skrives i NTVA's årbok om slvilinn'tuor 
tidligere direkter Erling Ingemann Torp. hadde dot kanskje 
vært naturlig å ta utgangspunkt i lians interesse for forsktui-.« 
og teknisk undervisning. Men man finner lort at dette er en 
for snever innfallsvinkel for å få ordentlig oye på denne rikt 
utstyrte og virksomme mann. 

Torp var ikke seiv vitenskapsmann og forsker. Han var av 
hjerte og sinn ingenior, slik som han seiv forstod og uttrykte 
det: Han ønsket «å produsere varer og lede mennesker». 

Altså en iskald teknokrat med lyst til å herske? 

Intet kunne vel karakterisere ham dårligere. Gjennom hele 
hans karriere, slik som han seiv og andre har skildret den. går 
interessen for mennesket; trangen til å få mennesker til å ar
beide sammen, skape tillit mellom dem og få dem til å ta med
ansvar for sin egen situasjon. Kan erklærer i sin selvbiografi. 
da han var nesten 80 år gammel. at han — den kjente indu
striherre og arbeidsgiver — er tilhenger av de ansattes med-
bestemmelsesrett. Han var med å kjempe igjennom avtalen om 
produksjonsutvalgene i den tidlige etterkrigstid, han ønsket en 
sterk og ansvarsbevisst fagorganisasjon som kunne stå ved sin 
del av et ordnet avtaleverk på arbeidsplassen. I sin første 
store lederoppgave som sjefsingeniør på Standard Telefon- og 
Kabelfabrikk 1930—38 så han tidlig at hans kanskje viktigste 
oppgave ville bli å gjenopprette tilliten mellom ledelse og ar-
beidstakere, og dermed få slutt på den nesten permanente 
uroen på denne store arbeidsplassen. 

Sin rotfestede respekt og forståelse for «folk flest» må han 
ha fått som ganske ung. Han kom fra økonomisk beskjedne 
kar, men fra et miljø som så ofte har båret frem det beste av 
praktisk idealisme og hverdagskultur: fra lærermiljøet i en 
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småby, i dette tilfelle Fredrikstad. Men s:\. med en eventyrlyst 
og kanskje opprorstrang som ikke alltid utvikles i slike om-
givelser. tok han etter middelskolen en tur til sjos OK siden inn 
i flerarig elektrikerkere. istedenfor a folne den skolest igen som 
man ellers ville tro at en lærersonn vll'e ta fatl pa Nå. han 
tok skolegangen igjen siden. hurtig og effektivt. 

Disse la>reårene må ha skaftet ham et innsyn 1 vanlige folks 
tenke- og handlemåte som mange aldri kerer når de Torst har 
forbrukt sine mest mottakelige år innenfor skuleveggene. 

Torp kunne i sitt ytre virke som en bedriftsherre av den 
gamle skolen. Den industritradisjon han trådte inn i og ble en 
del av for snart 50 år siden. forlangte jo fortsatt at bedrifts-
herren skulle se ut og opptre som en grand seigneur. Men 
dette ble hos Torp alltid modifisert av et slags «tvisyn», en 
sunn ironi både overfor seg seiv og overfor andre som han 
kunne finne latterlige drag hos. En arv fra ungdommen kan
skje, fra foreldrehjemmet. eller fra den tiden da han ble sam-
funnsstormer, forarget av de urimelige utslag av lettferdig over
klasseliv i jobbetiden? Eller simpelthen utslag av en dypt ned
lagt livsklokskap? 

Hans krav til ordentlighet, grundighet og kvalitetsbevissthet 
i tekniske spørsmål ga seg mange utslag. Typisk er vel hans 
holdning til teknisk salg, i den perioden han seiv drev agentur
forretning: Han ønsket ikke å ha agenturer hvor han seiv ikke 
kunne opptre som teknisk sakkyndig, gi sine kunder vederhef-
tige råd og seiv gå god for produktenes kvalitet. Dette kom 
selvfølgelig også til å prege hans virke som sjefsingeniør på 
Standard, og senere som øverste leder på Nobø. Man kan vel 
derfor også lett forestille seg hans forargelse når han som 
gammel mann, med implantert pace-maker, ved smertelig og 
kroppslig erfaring konstaterte at kvalitetskontrollen ved disse 
i sannhet livsviktige produkter (og deres installasjon) var dår-
ligere enn ved hans egne industrifremstilte handelsvarer! 
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Torps innsats i næringslivets organlsasjoner os: tlf ttuitiw«' 

tillitsverv OR oppgåver som bli' laut pa den lun t respekterte 

indust r imann av kolleger os av det otlentl lge horer det kan

skje ikke hjcmme ;\ gå sa'rtlg inn på her Heller ikke hiitis 

kjempearbeid for Nobo under okkupasjonen og etter den kata

strofale fabrikkbrannen like elter krigen. 

For Torp mat te synet på forskning og teknisk undervisning 

stå som en naturlig, men integrert del av hans sa miede (ore-

stilling om ingeniorgjerningen og idustriutviklingen. Hans 

kjærlighet til og interesse for NTH ble vel også mvret av hans 

bakgrunn og erfaring som «provins»-menneske: Han var en 

ta l smann for utviklingen av et s terkt provins-Norge som nod-

vendig ledd i en harmonisk nasjonal utvikling. Det var derfor 

med stor kraft og begeistring han deltok i den gjenreisning av 

NTH- som fent sted i de første 1950-årene. Bl. a. deltok han 

som en av stifterne. og ble den forste formann i Samarbeids

komiteen for NTH. Videre arbeidet han med finansieringen av 

SINTEF, likesom han ble en av denne inst i tusjonens forste 

s tyreformenn og mangeårig medlem av styret. Også på mange 

andre mater ble h a n i årene etter en inspirasjon og støtte for 

t i l tak ved NTH. Han ble invotert som medlem av Norges Tek

niske Vitenskapsakademi i 1959. 

Omtalen av Erling Ingemann Torp ville være meget ufull

stendig hvis man ikke også kom inn på hans kunstneriske in

teresser, først og fremst interessen for malerkunsten. Man 

kunne jo spørre seg hva denne hobby har å gjøre med hans 

innsats som ingeniør, industrileder og samfunnsinteressert per

son. Svaret er a t enhver aktivt drevet kunstutøvelse skjerper 

observasjonsevnen og innfølingen overfor omgivelser og perso

ner, og den gir et sunt korrektiv til en ensidig verdensoppfat-

ning. Tar man så med den rent mentalhygieniske virkning det 

gir periodevis å beskjeftige seg med diametra l t motsat te ting 

av det som ellers oppfyller hverdagen, finner m a n vel noe av 
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forklarlngen på Torps sterke engasjement her. Det dreier seg 
ikke om hvlle, men om fornyelse, etter det engelske ord «An 
active mind rests by using another part of il>. 

Erling Ingemann Torp provet sitt intellekt og sitt sinn pu 
mange områder, og derfor klarte han også å fornye seg gjen
nom et langt liv. 

Født i Fredrikstad 3.7 1894. dod i Trondheim 7 5 197C. 
Elektroingeniør NTH 1920. 
Ansettelse Bergens Elektrisitetsverk, egen agentur- og kon-

sulentforretning Bergen 1920—1930. 
Sjefsingeniør Standard Telefon- og Kabelfabrikk A S. 

Oslo 1930—38. 
Adm. direktør Nobø Fabrikker A/S 1938—62. 
Fra virksomheten for NTH-miljøet: 

Medlem av NTH's samarbeidskomité med næringslivet 
1951—66; var komiteens første formann. 
Medlem av Den sentrale programkomité for NTH 
1964—66. 
Medlem av byggekomiteen for de første kjemiblokkene 
og første sentralbygg. 
Medlem av Trøndelag Industriforenings komité for finan
siering av SINTEF 1949—51. 
Medlem av SINTEF's styre 1950—54, formann i 1954. 

Medlem NTVA fra 1959. 
Ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden 1958. 

Karl Stenstadvold 
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MEDLEMMER AV NOROES 
TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI 

31. desember 1 "•>7<•> 
(LnnvulgsiVr i parentes) 

ÆRESMEDLEMMER 

LYSE, INGE MARTIN, professor emeritus, dr techn, tidl 
professor i Betong og betongkonstruksjoner NTH, 
f 1898 (55) (74) 
Tyholtveien 74, 7000 Trondheim 

GIÆVER, IVER, Ph D, biophysicist General Electric Research 
and Development Center, New York, f 1929 (74) 
2080 Van Antwerp Rd. Schenectady. NY, 12309 USA 

RICHTER, JOHAN CHRISTOFFER FREDRIK CARL, sivil
ingeniør. Director of Research and Consult A.B. Kamyr, 
Karlstad og Glen Falls N.Y., USA, f 1901 (74) 
Residence des Jardins de Cimiez. Av. Michel de Cimiez, 
06000 Nice, Frankrike 

VANLIGE MEDLEMMER BOSATT I UTLANDET 

BENNET, RUTGER. civ ing. universitetslektor i Skeppsbygnads-
teknik, Chalmers Tekn. Høgskola, Gøteborg, dosent i Skips-
konstruksjoner NTH 1969—1972, f 1922 (72) 
Chalmers Tekn Høgskola, Gøteborg 

FRØLICH, PER KEYSER, D Sc, D Engr, tidl vitensk. direktør 
Standard Oil Development Co, f 1899 (58) 
1160 Wychwood Road Westfield, New Jersey 07090 USA 

HOGNESTAD, EIVIND, dr techn, Director of Engineering Re
search Portland Cement Association, f 1921 (68) 
5420 Old Orchard Road Skokie, 111 60076 USA 

JOHNSEN, KJELL, dr techn, direktør ISR Construction 
Department, Europ. Org. for Nucl. Res., (CERN), 
tidl professor i Teoretisk elektroteknikk NTH 1957—60 
f 1921 (56) 
ISR Division, CERN, 1211 Geneve 23, Sveits 
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KOLFLAT ALF siv Int: tidl seniorpartner Sargent & Lundy. 
Chicago, f 1896 (57) 
815 Forest Ave. Wilmoite. Ill 60091 USA 

MANSA. JOHAN LUDVIG, dr Ing, tidl professor NTH. 1933—40 
f 1901 (58) 
Platanvej 5 st. 1810 Kobenhavn V Danmark 

MICHELSEN. FINN C . Ph D. Viking Jersey Equipment Ltd, 
Industrieweg 161. Rot terdam, Nederland, 
tidl professor i Skipsteknikk NTH. f 1923 (74) 

ROMBERG, WERNER, Dr phil, professor Universität für ange-
wante Matematik Heidelberg, professor i Anvendt 
matemat ikk NTH 1960—68, f 1909 (55) 
69 Heidelberg/Schlierbach in der Aue 19 a, Tyskland 

TELFER. EDMUND VICTOR. Ph D D Sc, tidl professor i Skips
bygging NTH, 1951—67, f 1897 (56) 
54 Ewell Downs Rd. Ewell Surrey England 

WALDERHAUG, HARALD AAGNE, dr techn, forsker Kockums 
Mekaniska Verkstads AB, Malmø, dosent i Skipshydrodyna-
mikk NTH 1968—74, f 1926 (73) 
Kåseholmsgatan 10. S-216 22 Malmø, Sverige 

VANLIGE MEDLEMMER BOSATT I NORGE 

ABRAHAMSEN, EGIL, siv ing, adm direktør i Det norske Veri
tas, f 1923 (71) 
Midtåsen 27, Oslo 11 

ALMAR-NÆSS, ALMAR, siv ing, professor i Mekanisk teknologi 
NTH, f 1917 (62) 
Frydenbergveien 12, 7000 Trondheim 

ALMING, KNUT ERLING, siv ing, professor i Vannkraf tmaski-
ner NTH, f 1917 (55) 
Biskop Skaars gt 10, 7000 Trondheim 

ANDERSEN, AKSEL PAULI, M Sc, tidl professor i Stålbruer, 
s tålkonstruksjoner og trekonstruksjoner NTH, f 1892 (55) 
Zion Sykehjem, Ole Hogstads v 1, 7000 Trondheim 
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ANDERSEN. ODD WALTER. Tekn dr. dosent 1 Elektriske 
maskiner NTH. f 1929 i71) 
Steinhaugen 43. 7000 Trondheim 

APELAND. KRISTOFFER, dr techn, professor i ByRRleknoIogl 
Arkitekthøgskolen 1 Oslo, f 1931 (69) 
Ankerveien 80. Oslo 7 

ARVESEN, OLE PEDER, dr techn, tidl professor i Besknvende 
geometri NTH. f 1895 (55) 
Jonsvannsveien 34, 7000 Trondheim 

ASBJØRNSEN. ODD ANDREAS, dr techn, professor i Kjemi
teknikk NTH, f 1930 (65) 
Solhøgdveien 27. 7000 Trondheim 

ASCEHOUG, VALBORG, siv ing, tidl forskningsleder Hermetikk -
industriens laboratorium, f 1896 (56) 
Gullkroken 7, Oslo 3 

BALCHEN. JENS GLAD, siv ing, professor i Teknisk kybernetikk 
med spesielt fagområde Reguleringsteknikk NTH. f 1926 (55) 
Biskop Skaars gt 4, 7000 Trondheim 

BASTIANSEN, OTTO CHRISTIAN ASTRUP, dr philos, professor 
i Fysikalsk kjemi Universitetet i Oslo, f 1918 (55) 
Vækerøveien 7, Oslo 2 

BERG, RENO, siv ing, tidl dosent i Akustikk NTH. f 1905 (55) 
Betania Pleiehjem, 7563 Malvik 

BERGAN, PÅL GUDMUND HAANÆS, Ph D, dosent i Statikk 
NTH, f 1943 (76) 
Roald Amundsens v 26, 7000 Trondheim 

BERGE, HÅVARD, siv ing, direktør Vassdrags- og havne-
laboratoriet ved NTH og SINTEF, f 1923 (75) 
Biskop Skaars gt 11, 7000 Trondheim 

BERGE, IVAR, siv ing. professor i Gruvedrift NTH, f 1918 (72) 
Ole Solbergs v 8, 7000 Trondheim 

BERGEM, NORMANN, dr techn, ansatt Sentralinstitutt for 
industriell forskning, f 1917 (56) 
Øvre Ullern Terasse 60, Oslo 3 

BERGVE, EINAR, Dr Ing, tidl teknisk direktør A/S Si-Ko, 
f 1889 (56) 
Hafrsfjordgt 26 b, Oslo 2 
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BERNHARDT, CARL JOHAN, siv ing. dosent l Bclo iekons t ruk-
sjoner NTH, f 1917 (56) 
Valsetsvingen 5. 7000 Trondheim 

BIRKELAND, ØIVIND, siv ing, direktor Norges byggforsknings
inst i tut t , f 1910 (56) 
Hauges v 32, Oslo 8 

BJØRKE. ØYVIND, lic techn, professor I Maskinteknisk fabrikk
drift og verktøymaskiner NTH. f. 1933 (76) 

Egganvegen 12, 7081 S je tnhaugan 
BLØTEKJÆR. KJELL. Tekn dr, dosent i Teoretisk elektro

teknikk NTH, f 1933 (70) 
Steinhaugen 16, 7000 Trondheim 

BORCHGREVINK, OTTO FREDRIK, berging, tidl overingeniør 
Løkken Verk, f 1884 (56) 
Breidablikkveien 54, 7000 Trondheim 

BRANDTZÆG. ANTON, dr techn, tidl professor i Havnebygging 
og byggeteknisk anleggsdrift. NTH, f 189S (55) 
Kvilhaugveien 4. 7000 Trondheim 

BRUN, JOMAR, siv ing. tidl professor i Teknisk elektrokjemi 
NTH. f 1904 (55) 
Dybdahls v 26, 7000 Trondheim 

BRUNBORG. IVAR, siv ing, overingeniør Norsk Hydro, 
f 1915 (75) 
Lille Huseby v 6, Oslo 3 

BRUUN, PER MØLLER, dr techn, professor i Havnebygging 
NTH, f 1917 (69) 
Tidemands gt 30, 7000 Trondheim 

BRÆKKEN, HAAKON, tidl dosent II i Anvendt geofysikk NTH, 
f 1902 (56) 
Udbyes gt 3, 7000 Trondheim 

BRAATEN, AMUND, siv ing, tidl adm direktør S tandard Telefon 
og Kabelfabrik A/S, f 1905 (56) 
Apalveien 55, Oslo 3 

BUGGE, JENS ANDREAS WERENSKIOLD, dr philos, professor 
i Malmgeologi Universitetet i Oslo, f 1913 (55) 
Haakon d. Godes v 12, Oslo 3 

BØCKMAN, MARIUS, siv ing, direktør ASEA-Per Kure A/S, 
f 1912 (72) 
Solbråtanveien 44, 1410 Kolbotn 
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BOOKMAN. OLUF CHRISTIAN siv inn. forsokslaboratorut 
Elektrokemisk A S. Fiskaa Verk. r 1916 (61) 
Konvalveien 1. 4620 Vågsbygd 

BØE. GUNNAR, dr philos, professor ved Inst i tu t t for sosial-
okonoml UNIT, avd. Lade, 
f 1917 (57) 
Solhogdveien 32, 7000 Trondheim 

BAALSRUD. KJELL, siv ing, instituttsjef Norsk institutt for 
vannforskning, f 1921 (71) 
Dragveien 46 a. 1310 Blommenholm 

CARSTENS. TORKILD. Ph D. forskningssjef. dosent II 
Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH og SINTEF, 
f 1031 (75) 
Breidablikkveien 37, 7000 Trondheim 

CHRISTENSEN. HELGE. Ph D. D Sc. forskningssjef SINTEF. 
professor II i Maskindeler NTH. f 1928 (76) 
Rognersvingen 9. 7000 Trondheim 

CHRISTENSEN. NILS. D Sc. avd leder SINTEF, professor I I i 
Fysikalsk metallurgi NTH. f 1913 (56) 
Veimester Kroghs gt 12. 7000 Trondheim 

COLLIN, FREDRIK CHR., direktør Elektrokemisk A/S. 
f 1910 (61) 
Ljabruveien 24. Oslo 11 

DAHL, HELMER HARTMANN, siv ing, forskningssjef 
Chr. Michelsens Ins t i tu t t , f 1908 (56) 
Øvre Kalfarlien 45, 5000 Bergen 

DAHL, ODD, dr philos, Chr. Michelsens Ins t i tu t t , f. 1898 (56) 

Nygårdsgt 114, 5000 Bergen 

DEVIK. OLAF MARTIN, dr philos, tidl ekspedisjonssjef Kirke-
og Undervisningsdepartementet , f 1886 (56) 
Rektorhaugen l i b , Oslo 8 

DIGRE, MARCUS, siv ing, professor i Oppredning NTH. 
f 1918 (71) 
Prestegårdsveien 13, 7000 Trondheim 

EDSBERG, ERIK, lic techn, dosent i Industr iel l økonomi og 
organisasjon NTH, f 1936 (74) 
Overlege Kindts gt 14, 7000 Trondheim 
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EIK-NES. KRISTEN BORGAR DAHLER. cand med. 
professor i Biofysikk NTH. f 1922 (75) 
Jonsvannsvegen 33. 7000 Trondheim 

ENGH. THORVALD ABEL. he techn, dosent 1 Metatlursltek-
nikk NTH. f 1934 (73) 
Selsbakk ovre 38. 7000 Trondheim 

ENG JA. HALLVARD, Ph D, professor i Skipsteknikk med fag
område Skipsmaskineri NTH, f 1936 (74) 

Kolstadflata 13 B. 7078 Saupstad 

ERGA. OLAV. lic techn, professor i Kjemiteknikk NTH. 
f 1929 (65) 
Eikveien 7, 7000 Trondheim 

ERICHSEN. STIAN, Ph D, professor i Skipsteknikk 
(Skipsprosjektering) NTH, f 1929 (75) 
7062 Bjørkmyr 

PANNELØP. TORSTEIN KJELL, dr techn. Ph D. professor i 
Aero- og gassdynamikk NTH. f 1931 (74) 
Dybdahls v 23. 7000 Trondheim 

PERGESTAD, RAGNVALD, siv ing, tekn direktør National 
Indust r i A/S, f 1926 (70) 
3425 Reistad 

FIRING. WILHELM, siv ing. tidl sjef ingeniør Thunes mek. 
Værksted, f 1893 (56) 
Vækerøåsen 14, Oslo 2 

FISMEN. ARNE NICOLAY, siv ing, tidl direktør Kværner Brug 
f 1902 (56) 
Nordseter terrasse 16, Oslo 11 

FLAATE. KAARE, Ph D. avd direktør Veglaboratoriet Oslo. 
f 1929 (76) 
Bernhard Herres v 6, Oslo 3 

FLOOD. HÅKON, dr ing, professor i Uorganisk kjemi NTH. 
f 1905 (55) 
Kong Inges gt 7, 7000 Trondheim 

FOSS, OLAV, dr techn, professor i Kjemi Universitetet i 
Bergen, f 1918 (55) 
Villaveien 3, 5000 Bergen 

FRENGER, GUNNAR, siv ing, oppfinner og konstruktør 
f 1906 (56) 
Skovveien 33, Ml n r 305, Berg, Oslo 2 
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FØRLAND, TORMOD, dr techn, professor 1 Fysikalsk kjemt NTH. 
f 1920 (62) 
Prestegårdsveien 3, 7000 Trondheim 

FAANES. HANS HAAKON, lic techn, professor I Elektriske 
Anlegg NTH, f 1935 (75) 
Breisynvegen 40, 7000 Trondheim 

GAUDERNACK. LEIF FLORIAN, tidl teknisk direkter A S Elek
trisk Bureau, f 1897 (56) 

Sørbyhaugen 4, Oslo 3 

GETZ. JAN REIDAR, siv ing, adm direktør Skipsteknisk 
forskningsinsti tutt , professor I I i skipsbygging NTH. 
f 1921 (64) 
Dybdahls v 22, 7000 Trondheim 

GIERTZ, HANS WILHELM, Tekn lic, professor i Treforedlings-
kjemi NTH, f 1914 (57) 
Prost Castbergs v 4, 7000 Trondheim 

GJEITNES. AASMUND, siv ing, direktør Elektronikklabora-
toriet ved NTH (ELAB), f 1936 (75) 
Dalheimslyngen 45 B, 7000 Trondheim 

GJESSING, DAG TRYGVESØN, dr philos, forskningssjef 
Forsvarets forskningsinsti tutt , f 1930 
Skogfaret 54, 2020 Skedsmokorset 

GJONE, ERLING, arkitekt, tidl professor i Byggekunstens 
historiske utvikling NTH, f 1898 (56) 
Gudes gt 2, 7000 Trondheim 

GOLF-RACHT, THEODOR van, Dr Ing, professor i 
Petroleumsteknologi NTH, f 1924 (75) 
Lille Frogner Allé 2, Oslo 2 

GRANUM, HANS, siv ing, professor i Byggekunst I NTH, 
f 1915 (55) 
Dybdahls v 30, 7000 Trondheim 

GRIMSRUD, LARS, Ph D, professor i Teknisk varmelære NTH, 
f 1932 (68) 
Jakobsliveien 112, 7000 Trondheim 

GRINDE, KJELL, siv ing, adm direktør Norconsult A/S, f 1929 
Voll Terasse 37, 1342 J a r 

GRJOTHEIM, KAI, dr techn, professor Kjemisk ins t i tu t t 
Universitetet i Oslo, f 1919 (62) 
Lille Frøens v 2, Oslo 3 
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GRØNLIE. LARS ØISTEIN, siv ln«, professor 1 Elektrisk sr.m-
bandsieknikk (Transmisjonsteknikk) NTH. f 1313 (55) 
Biskop Skaars gt 5. 7000 Trondheim 

GØRRISSEN. JOHAN, dr ing. direktor Elektrokemlsk A, S. 
f 1907 (56) 
Kirkeveien 145, Oslo 3 

HAGEMANN. ARE. siv ing. tidl professor 1 Elektriske anlegg 
NTH, f 1900 (55) 
Øysteins gt 2, 7000 Trondheim 

HAGFORS, TOR, dr philos, professor i Telekommunikasjons-
teori NTH, f 1930 (75) 
Hasselbakken, 7563 Malvik 

HANSSEN, LEIF, siv ing. tidl adm direktor Norsk Dampkjel-
forening. f 1897 (56) 
Bjerkelundsveien 37 b, 1342 Ja r 

HARG, GUDLEIV, direktør Norsk Hydro, f 1916 (71) 

Gml. Drammensv 70, 1320 Stabekk 

HARTMANN. GODTFRED, siv ing. adm direktør Norsk D a m p -
kjelforening. f 1911 (56) 
Haukeveien 32. 1340 Bekkestua 

HEEN, EIRIK, siv ing, direktør Fiskeridirektoratets kjem. tekn. 
forskningsinsti tutt Bergen, f 1912 (56) 
Lars Hilles gt 26, 5000 Bergen 

HEGGSTAD. RAGNAR, siv ing, professor i Vassbygging NTH, 
f 1915 (64) 
Frydenbergveien 12 B. 7000 Trondheim 

HELLAN, KARE, dr philos, professor i Mekanikk NTH, 
f 1933 (66) 
Ed v. Griegs gt 7, 7000 Trondheim 

HELLERN. EIVIND, arkitekt, professor I I i Industr ibygg NTH, 
arkitektpraksis i Oslo, f 1922 (74) 
Chr. Benneches v 2 C, Oslo 2 

HEMMER, PER CHRISTIAN MØLLER, dr techn, professor i 
Teoretisk fysikk NTH, f 1933 (66) 
Prestegårdsveien 3, 7000 Trondheim 

HOLAND, IVAR, dr techn, professor i Stat ikk NTH, f 1924 (60) 
Storhaugst ien 19, 7000 Trondheim 
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HOLBERG, KARL. s!v Ing. forsknlnnssjef Forsvarets forsknirtRS-
inst i tut t Kjeller, f 1921 (71) 
Fornebuvelen 29. 1324 Lysaker 

HOLE. NJÅL. dr techn, professor 1 Eksperimentalfysikk NTH. 
f 1914 (55) 
Neufeldts gt 20. 7000 Trondheim 

HOLM. ARNE ELLERHUSEN. arkitekt og granker . professor ved 
Ins t i tu t t for form og farge NTH. f 1911 (5G) 
Steinhaugen 27. 7000 Trondheim 

HOLSEN. JON. geodet, professor i Geodesi NTH. f 1920 (59) 

Konvallveien 22. 7000 Trondheim 

HOLST, WILHELM, dr techn, direktør Studieselskapet for 
No.-sk Industr i Oslo, f 1908 (56) 
Lybekkveien 39 a, Oslo 3 

HOLT, KNUT. siv ing, professor i Industriell økonomi og 
organisasjon NTH, f 1918 (55) 
Biskop Skaars gt 6, 7000 Trondheim 

HOLTAN, HANS. dr philos, professor i Teknisk elektrokjemi 
NTH. f 1922 (63) 
Framveien 26. 7000 Trondheim 

HOLTE, JOHAN BERTHIN. siv ing, generaldirektør Norsk Hydro, 
f 1915 (71) 
Helmerveien 1. 1310 Blommenholm 

HOLTERMANN, HUGO, dr philos, forskningssjef Nyegaard & 
Co Oslo, f 1916 (56) 
Glassverkveien 24 a, 1322 Høvik 

HUGSTED, REIDAR, lic techn, professor i Anleggsdrift NTH. 

i mi cm 
3teJj?223isg-eJ7 27, 7DDP Tronä^oim 

HVEDING V1DKVNN, sJv ing, tid) professor NTH, tidl genera)-
åjreklør NorgBS vassÖrSB- DS ÖV£S£Ä. 5 }S21 \W> 

•YrøBG, "KAKKE, S t "D, oiVceYAwc tSox^ i s %eo\ÆVs\\s\5.e VnsUtwtA,, 

V\<3L\ ^sTotes's.crc ^e.d. Staxs.tcrcd XJwvvetstt^, CaM£cycx\\a., t IQ3S 

Klopptjetnveten 2, 3000 Drammen 
HØEGH. CARL, dr techn, skipsreder i rederiet Leif Høegh & Co 

f 1901 (56) 
Fürstveien 6, 1335 Snarøya 
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HØYLAND. ARNLJOT, Ph D, professor i matematisk statistikk 
NTH. f 1924 (72) 
Granveien 35, 7058 Jakobsli 

HAVIE. TORE. Dr ing, professor i Numerisk matematikk NTH. 
f 1930 
Nordahl Bruns v 2, 7000 Trondheim 

IHLEN. ALF, siv ing, direktør A/S Strømmens Verksted. 
f 1900 (56) 
Holmenveien 4. Oslo 3 

INGEBRIGTSEN. KJELL ARNE, dr techn, dosent i Anvendt 
elektronikk NTH. f 1937 (76) 
Einar Øfstis v 27, 7000 Trondheim 

INGVALDSEN, KARL JOHAN KVINLOG, bergingeniør, tidl adm 
direktør Norges geologiske undersøkelse, f 1915 (56) 
Østerliveien 4, 7000 Trondheim 

IVERSEN, GUNNAR, siv ing. professor i Maskindeler NTH, 
f 1912 (62) 
Solhøgdveien 19, 7000 Trondheim 

JANBU. NILMAR OSKAR CHARLES, D Sc. professor i Geo
teknikk og fundamenter ingslære NTH, f 1921 (56) 

Prestegårdsveien 5 B, 7000 Trondheim 

JENSSEN, OSMUND, siv ing, professor i Mekanikk NTH, 
f 1923 (60) 
«Prinkipo», Lian, 7000 Trondheim 

JOHANSEN, INGE JOHANNES TJERNES, dr techn, professor 
i Elkraft teknikk med spesielt fagområde høgspenn in^ i -
teknologi NTH, f 1928 (64) 
Hcltveien 18, 7080 Heimdal 

JOHANSEN. OLAV STANLEY, siv ing, forskningssjef EFI, 
f 1917 (72) 
Bugges v 12, 7000 Trondheim 

JOHNSON, DAG GOTSKALK, dr techn, tidl professor i Damp-
teknikk og forbrenningsteknikk NTH, f 1909 (55) 
øvre Ferstadvei 10, 7000 Trondheim 

JOYS, LORENTZ ANGELL, dr techn, tidl distriktssjef 
Telegrafverket Bergen, f 1902 (56) 
Øvre Bergveien 6 A, 5063 Kråkenes 
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JULSRUD. ERIK, siv I n c ttdl sjccuu:«filur Norsk Rikskntig-
k a s t i n c f 1902 (5G) 
Asaveien 1 a. Oslo ä 

JÆGER. TYCHO. siv i n c forsker Forsvarets torsknitntMnstuuU 
f 1926 (76) 
Trollfaret U. 2020 Skedsmokorset 

KAVLI. GUTHORM. arkitekt dr teelin. >!-tt.forva!ler 
Det Kgl Slott, r 1917 (73) 

Drammensveien 1, Oslo I 

KAVLIE. DAG. Ph D. professor i Skipsteknikk med fagområde 
Skipskonstruksjoner NTH. f 1939 (76) 

Blaklieggen 6. 7000 Trondheim 

KIELLAND. CHRISTOPHER KAHRS. siv ing. tidl direkter 
Norsk Hydro, f 1883 (56) 

Bygdø Allé 83. Oslo 2 

KIELLAND. JACOB, siv ing. ass direktor Norsk Hydro, 
f 1910 (56) 

Skiferlia 28. 134G Gjcttum 

KINDEM. EINAR ECKHOFF, siv ing, tidl professor i 
Skipsmaskinbygging NTH. f 1901 (55) 

Olav Trondsons v 2, 7000 Trondheim 

KINDEM. SVERRE, dr techn, tidl lektor Oslo tekniske skole, 
f 19C3 (56) 

Bekkegrenda 24. 1343 Eiksmarka 

KNUDSEN, KNUD-ENDRE. Ph D, direktør, f 1921 (CS) 
Slj ' jmeveien 13. Oslo 3 

KN'JD'iZON. NIC, dr ir. ulviklingsdirektor Teledirektoratet , 
f 1S22 (71) 
Ri.-istubnen 8. Oslo 3 

••'••i STURE PARELIUS. cand real. tidl justerdirektør, 
' 'i4 !Ö ! J ; 

: . , , r i en 20, Oslo 9 
'.<:. lir-'.'JMAN ANTON JOHN KAARE, arkitekt, professor 1 
i,v,:-. ;;r,n.st III NTH. f 19: J (M2) 
K ')>u.HI Roos.jns v 53. 7000 Trondheim 

KROHN. CONRAD, lic techn, avdelingsleder SINTEF, 
f 1934 (75) 
Skjetnemarkveien 13 B, 7081 S je tnhaugan 
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KROKSTAD. ASHJOHN, I;< iivlin professor i Teirtekrukk ""-r,! 
spesielt lapomräde Akustikk NTH. f 1031 (73) 
Valjtnndveien Kt A. 7000 Trondheim 

LAMVIK. JON OFSTAD, dr med. protessor i Medisin ved U M T 
Resionsykehusei i Trondheim. Med a w l , f 19-'J (75) 
Sir indvesen 10. 7000 Trondheim 

LANDSVERK. OLAV. siv ing. professor 1 Teknisk kybernetikk 
med spesiell fagområde Datateknikk NTH. f 192'J (74) 
Einar Øfstis v 17, 7U00 Trondheim 

LARSEN. HELGE, dr techn, professor i Teknisk biokjemi NTH, 
f 1922 (55) 

Biskop Skaars gt 8, 7000 Trondheim 
LENSCHOW. ROLF JOHAN, Ph D. professor i Betong-

konstruksjoner NTH, f 1929 (69) 
Nina Griegs v 14, 7000 Trondheim 

LIED. FINN, siv ing, direktør Forsvarets f o r s k i n g s i n s t i t u t t 
Kjeller, f 1916 (67) 
Stenbcrget. 2020 Skedsmokorset 

LORCK. KARL, siv ing. direktar Elkem A/S. f 1915 (72) 

Holmenkollveien 5 B. Oslo 3 
LORENTZEN, GUSTAV, dr techn, professor i Kjoleleknikk NTH, 

f 1915 (55) 

Prost Castbergs v 3, 7000 Trondheim 
LUND. WORM, berging, overing A/S Sydvaranger. 

f 1909 (56) 
Holmboes gt 5 a, Oslo 3 

LUNDE. JOHANNES KRZYWINSKI, M Sc, tidl professor i Skips
bygging NTH, f 1916 (55) 
Freidigstien 10, 7000 Trondheim 

LUNDBY, SVEN ERIK, arkitekt, direktør Norges byggforsknings
ins t i tu t t Oslo, f 1918 (73) 
Båstadryggen 26, 1370 Asker 

LYDERSEN, AKSEL LYDER, dr techn, professor i Kjemiteknikk 
NTH, f 1919 (55) 
Sigurd Slembes v 15. 7000 Trondheim 

LØNNING, ANDREAS, siv ing, adm direktør A/S Kværner 
Brug, f 1929 (70) 
Symreveien 12, Oslo 11 
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MAJOR. ROBERT G cand real adm direktør Nordes T»-k.\i*k 
NalurvilenskapehRo Forskinnnsrait. t 19H 1501 
R.salléen 3. Oslo 3 

MARKESTAD. SVERRE ASBJORN. MV inn professor : 
Materiallære NTH. f 1912 I M > 
Leif Tronstada v <J b 7000 Trundln <m 

MARTENS. HENRIK HERMAN, l'h D professor \ Matematikk 
NTH, f 1927 (75) 
Sildråpevegen 14 A, 7000 Trondheim 

MOE. JOHANNES, dr techn, direktor SINTEF, tidl professor i 
Skipsbygging NTH. f 1926 (62) 
Solhogdveien 18. 7000 Trondheim 

MOEN, LEIF OLAV, arkitekt, professor i Byggekunst IV NTH, 
f 1928 (73) 
Abbediengen terasse 4, Oslo 2 

MOHR. BJARNE LOUS. a rk ; t ek t . tidl professor i By- og 
regionplanlegging NTH. f 1901 (55) 
Prestegardsveicn 9. 7000 Trondheim 

MORTENSON, MAGNE, siv ing. tidl professor i Oppredning 
NTH. f 1900 (55) 
Prestegårdsveien 2, 7000 Trondheim 

MOTZFELDT, KETIL, kjemiing, professor : Silikat- og høg-
temperaturkjemi, NTH. f 1922 (66) 
Dybdahls v 20. 7000 Trondheim 

MÜLLER, MARIUS BROSTRUP. professor i Prosessmetallurgi 
NTH, f 1910 (64) 
Lillegårdsbakken 36, 7000 Trondheim 

NORDAL, RASMUS S., siv ing, professor i Veg- og j e rnbane-
bygging NTH, f 1926 (67) 
Oscar Wistings v 18 b, 7000 Trondheim 

NOTEVARP, OLAV TOLLEFSEN, siv ing, tidl professor i 
Industriell kjemi NTH. f 1900 (55) 
Leif Tronstads v 2, 7000 Trondheim 

OFTEDAHL, CHRISTOFFER, a; philos, professor i Geologi 
NTH, f 1917 (61) 
Solhøgdveien 22, 7000 Trondheim 

OLSEN. KARL. siv ing. vegdirektør, f 1910 (63) 
Terrengveien 5, 1310 Blommenholm 
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ORDING. FREDRIK BOYE siv inR. tidl professor I 
Geodesi NTH. f 1900 tftSi 
Jonsvannsveien 58. 7000 Trondheim 

OWE. AAGE WILLAND siv i n c tidl ueneraldireklor A S Ardal 
05; Sunndal Verk. f 1894 (56) 
Ovre Ullern Terrasse 25. Oslo 3 

PADGET. PETER, dr philos direktor Norses (jeolonLske under-
sokelse, f 1927 (74) 
Alv Schiefloes v 24, 7058 Charlot tenlund 

PALM. ENOK JOHANNES, dr philos, professor 1 Anvendt 
matemat ikk Universitetet i Oslo, f 1924 (61) 
Myrhaugen 10. Oslo 7 

PERSEN, LEIF NORROLF. siv ing. professor i Mekanikk NTH, 
f 1919 (55) 
Oscar Wistings v 20 b, 7000 Trondheim 

PLØEN. JAN. siv ing, overingeniør Christ iania Spigerverk, 
f 1906 (74) 
Nils Lauritssøns v 45, Oslo 8 

POENSGEN. WERNER CARL FERDINAND, tidl direktor 
Christ iania Spigerverk. f 1894 (58) 
Risaliéen 32. Oslo 3 

QVIGSTAD, JUST KNUT. dr techn, tidl direktør A/S Hafslund. 
f 1902 (56) 
Abbedikollen 8. Oslo 2 

RANDERS. GUNNAR, cand real, tidl direktør Ins t i tu t t for 
atomenergi Lillestrøm, f 1914 (56) 
Trosterudst ien 4. Oslo 3 

RUSE, TORGNY BREDA, siv ing. tidl dosent i Veg- og je rn-
banebygging NTH, f 1897 (55) 

Rødborge 9, 3900 Porsgrunn 

ROSENQVIST, IVAN THORALF. dr philos, professor Ins t i tu t t 
for geologi Universitetet i Oslo, f 1916 (56) 
Anton Schjøths gt 19, Oslo 4 

ROSENQVIST, TERKEL NISSEN, dr techn, professor i Prosess
metallurgi NTH, f 1921 (55) 

Bugges vei 3, 7000 Trondheim 

RYUM, NILS, dr techn, professor i Fysikalsk metallurgi NTH, 
f 1936 (75) 
Tidemannsgt 43, 7000 Trondheim 
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RÆDER. MATHIAS GREVE dr techn, tid! profevsor i L'orij.inuk 
kjemi NTH f 18S1 (55) 
Ovre Ferstndvel 13. 7000 Trondheim 

RØDAHL. EYSTEIN. lic lechn. prole.ssur i V .inne . vvntiU-jans 
OK sani tærteknikk NTH. f 102'.) »07> 
Frydenbermeien 14 a. 7000 Trondheim 

RØE. BJØRN EDIN. arkitekt, professor i By- <>u r.r.ion-
planlegging NTH. f 1937 <7ö) 
Bromstadekra 45 D. 7000 Trondheim 

RØTJER. CARL. siv ing. genertildircktor tor Kvu-rnerkonsernet. 
f 1924 (72) 
Åsryggen 12. Oslo 11 

SAGEN. RAGNVALD, lic techn, professor i Samferdselsteknikk 
NTH. f 1929 (72) 
Johan E. Brodahls v 1, 7000 Trondheim 

SANDBERG. OVE, siv ing. direktør Elkem Aluminium A S . 
f 1923 (72) 
Lybekkveien 10 e, Oslo 3 

SANDVIK. PER MUNTHE-KAAS. berging, tidl direktør Orkla 
Grubeaktiebolag. f 1907 (56) 
Breidablikkveien 4 b, 7000 Trondheim 

SANDVOLD, HAAKON, siv ing, direktør A/S Årdal og Sunndal 
Verk. f 1921 (71) 
Oksehovedveien 4 b. 1310 Blommenholm 

SANENGEN, ALF, cand real, direktør Sentra l ins t i tu t t for 
industriell forskning. f 1913 (58) 
Gulleråsveien 29, Oslo 3 

SARSTEN, ARTHUR, D Sc. professor i Forbrennings-
motorer NTH, f 1923 (68) 

Steinhaugen 18, 7000 Trondheim 

SCHJØDT, ROLF, dr techn, Norges byggforskningsinsti tutt , 
f 1902 (57) 
Hjelmsgt 7 a, Oslo 3 

SELBERG, ARNE BRIGT BRU, dr techn, professor i Stål-
konstruksjoner NTH, f 1910 (55) 
Sverdrups v 21, 7000 Trondheim 

SELBERG, SIGMUND IDAR OLAUS, dr philos, professor i 
Matematikk NTH, f 1910 (55) 
Magnus Blindes v 11, 7000 Trondheim 
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SELMER-OLSEN. ROLF. cand real, profrssor i InnrniorKrolom 
NTH f 1919 (63) 

SolhnsdvehMi 24. 7000 Trondheim 

SELSETH. NILS ARVID, siv ing. direktor Sor-Trums Eilor-
syn inp A S. f 1931 <65) 

Sor-'JYoms Elforsyning A S . 9401 Harstad 

SELVAAG. JENS OLAV WALAAS. siv ing. dir tktor . I 1912 ("2> 

Hoffsjef Lovenskiolds v 57, Oslo 3 

SERCK-HANSSEN. KLAUS, siv ing. tidl direktor Skorovas 
Gruber. f 1886 (56) 
Sollerudveien . i D. Oslo 2 

SIKKELAND, TORBJØRN, dr philos, professor i Fysikk 
(Eksperimentalfysikk) NTH, f 1923 (74) 
Sigurd Slembes v 2. 7000 Trondheim 

SKAVEN-HAUG. SVERRE, siv ing, tidl overingeniør Norgts 
Statsbaner , f 1899 (56) 
Ekebergveien 299. Oslo 11 

SKJEGGESTAD. BERNT, siv ing, dosent i Stalkonstruksjoner 
NTH, f 1926 (74) 
Ullins v 74. 7000 Trondheim 

SLETBAK, JARLE, siv ing, dosent i Hogspenningsteknologi 
NTH. f 1928 (76) 
Rimfaksevegen 2. 7000 Trondheim 

SOLBAKKEN, ÅGE. siv ing, direktør Det Norske Olje
selskap A/S, f 1929 (72) 
Slalåmveien 67, 1350 Lommedal 

SOLHEIM, OLE ANDREAS, siv ing, dosent i Teknisk kyberne
tikk med spesielt fagområde Reguleringsteknikk NTH, 
f 1927 (65) 
Ste inhaugen 45, 7000 Trondheim 

STAVNES, JENS, overing ASEA-Per Kure A/S Oslo, 
f 1909 (73) 
Vingolfveien 9, Oslo 11 

STEINTVEIT, GEORG, siv ing, direktør Det Norske Zink-
kompani A/S, f 1918 (72) 
Eitrheim, 5751 Odda 

STENE, SVERRE, dr techn, tidl sjefsingeniør Sta tens Ins t i tu t t 
for Folkehelsen Oslo, f 1902 (56) 
John Collets Allé 115, Oslo 8 
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STENSTADVOLD, KARL. siv inR direktar SINTEF v>d NTH. 
f 1915 <55) 
Prost Caslbcrps v 6. 7000 Trondheim 

STORM. BJARNE, siv ing. proTessor i Rudioleknikk NTH. 
f 1909 (65) 
Frydenbcrg veten 12 C. 7000 Trondheim 

STRAND. OLAV. siv ing, tidl adm direktor Skun.-J jordi.'!-, 
komm, kraftselskap, f 189-1 (50) 
Ekebergveien 296, Oslo 11 

STUBBAN. JOHN OLAV. dr philos, tidl professor i Matematikk 
NTH, f 1909 (59) 
Prestegårdsveien 5, 7000 Trondheim 

SVENDSEN. SVEN DIETRICHSON. siv ing. professor i Hus
byggingsteknikk NTH. f 1920 (62) 
Skyåsveien 34, 7000 Trondheim 

SØDAHL. EILIV. siv ing. viseadm direktor SINTEF. 
f 1930 (76) 
Steinhaugen 35. 7000 Trondheim 

SØRBYE. HÄKON, siv ing. professor i Teleteknikk med fag
område Teletrafikksystemer NTH. f 1920 (73) 
Dalen Hageby 19. 7000 Trondheim 

SØRENSEN. JØRGINE STENE. tidl forskningsingenior NTH. 
f 1905 (57) 
Høiliveien 19. 7000 Trondheim 

SØRENSEN. NILS ANDREAS, dr techn, professor i Organisk 
kjemi NTH, f 1900 (55) 
Høiliveien 19. 7000 Trondheim 

SØRUM, HARALD, dr techn, professor i Fysikk (Røntgen-
tcknikk) NTH. f 1915 (70) 
Bugges v 15. 7000 Trondheim 

TANDBERG, VEBJØRN, siv ing, tidl innehaver Tandbergs 
Radiofabrikk A/S, 1904 (56) 
Nordbergveien 75, Oslo 8 

TERJESEN. SVEN GREGERT, dr h c, tidl professor NTH, forsk-
ningssjef Forskningslaboratoriet Norsk Hydro, f 1914 (55) 
Solhageveien 7, 3900 Porsgrunn 

THONSTAD, JOMAR TORGEIR, dr techn, SINTEF, dosent 
Teknisk elektrokjemi NTH, f 1932 (72) 
Søbstadvelen 27, 7000 Trondheim 
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TODNEM ODD. lie techn, professor I Bhktrovarmc NTH 
f 19211 (71) 
Ovre Marienlyst 19. 7000 Trondheim 

TONNING. ANDREAS, dr techn, professor i Teoretisk . lekt ro-
teknikk NTH. f 1922 <GJ> 
Steinhaugen 20. 7000 Trondheim 

TORGERSEN. HALVARD, lab ing. Inst i tut t for teknisk fysikk 
NTH. f 1917 (71) 
Tyhoitveien 106, 7000 Trondheim 

TORP, KARE INGEMANN, siv ing. adminis t rerende direkter 
Nöbe Fabrikker A/S, f 1923 (75) 
Rønningsveien 31, 7000 Trondheim 

TØRUM. ALF, Dr ing, fagsjef Vassdrags- og havnelaboratoriet 
ved NTH og SINTEF, f. 1933 (76) 
Frydenbergvegen 20 C. 7000 Trondheim 

UGELSTAD. JOHN, Dr Phil, professor i Industriell kjemi NTH. 
f 1921 (72) 
Hans Bruns v 1, 7000 Trondheim 

UNDHEIM, KJELL, D Sc, Ph D. dosent i Organisk kjemi 
Kjemisk inst i tut t . Universitetet i Oslo, f 1931 (65) 
Sverrestien 17, 1310 Blommenholm 

VOKES, FRANK MARCUS, dr philos, professor i Malmgeologi 
NTH, f 1927 (72) 
Steinhaugen 24, 7000 Trondheim 

WALØEN, ÅGE ØYSTEIN, Tekn lic, professor i Maskindeler 
NTH, f 1923 (68) 
Ste inhaugen 22, 7000 Trondheim 

WERGELAND, HARALD NICOLAY STORM, dr philos, professor 
i Fysikk NTH, f 1912 (55) 
Prost Castbergs v 5, 7000 Trondheim 

WESSEL-BERG, TORE, dr techn, professor i Anvendt elektro
teknikk NTH, f 1926 (70) 
Solhøgdveien 9, 7000 Trondheim 

WESTGAARD, ERLING HALVOR, siv ing, professor i Elektriske 
maskiner NTH, f 1911 (55) 
Prestegårdsveien 10, 7000 Trondheim 

WESTIN, SVERRE, dr techn, professor i Teknisk fysikk NTH, 
f 1909 (55) 
Sigurd Slembes v 4, 7000 Trondheim 
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WIGEN. ROBERT, arkitekt, dosent t HycnltiKstektioIoct NTH. 
f 1922 (72) 
Astri Aasens v 23. 7000 Trondheim 

WINTERBOTTOM. ARTHUR BAKER, dr techn. 
professor i Fysikalsk metullurjü NTH. f 1904 (55) 
Solhogdveien 28. 7000 Trondheim 

OSTBYE. ROLF, siv ing, tidl gencraldlrektor Norsk Hydro. 
f 1898 (Cl) 
Hoffsjef Lovenskiolds v 55, Oslo 3 

ØYE. HARALD ARNLJOT, dr techn, professor i Uorganisk kjemi 
NTH, f 1935 (72) 
Steinhaugen 5, 7000 Trondheim 

AANDERUD, AKSEL NERGAARD, siv ing, tidl professor i 
Svakstrømsteknikk NTH, f 1899 (55) 
Fannest randsveien 15, 6400 Molde 

AAS-JAKOBSEN, ANDREAS, Dr Ing, rådgivende ingenior. 
f 1905 (56) 
Parkveien 57, Oslo 2 
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