
 

 

Nyhetsbrev fra Norges Tekniske Vitenskapsakademi Nr. 36. desember 2012 

 

To gode nyheter 

Det går raskt mot jul, og da er det hyggelig å komme med to gode nyheter og ingen dårlige. 

Som meldt i oktober var både presidenten og sekretæren sykemeldte. NTVAs president 

professor Roy Helge Gabrielsen fikk slag mens han var på ekskursjon i juni med studenter i 

Pyreneene. Han var fullstendig lammet på venstre side da han ble fraktet tilbake til Norge. 

Takket være stor treningsvilje og støtte og hjelp fra sin kone har Gabrielsen nå deltatt på 

NTVAs julemøtet i Oslo, overvært en av sine doktoranders disputas og vært tilbake på sitt 

kontor på Blindern. Hans framgang har vært bemerkelsesverdig. Den andre gode nyheten er 

at NTVAs sekretær Ingrid Venås nå er tilbake i full jobb. 

 

Vårens program  

Detaljer gjenstår før vårens møteprogram er ferdig. Men de første møtene i hver av de fire 

byene er klare: 

 

BERGEN:     Tirsdag 19. februar  kl 19:00, Nansensenteret på Marineholmen  

Nye fenomener i romforsking – gammaglimt, blå jetter og røde ånder 

Nikolai Østgaard, professor, IFT/UiB 

 

OSLO:           Tirsdag 22. januar kl 19:00, Det Norske Videnskaps-Akademi, 

Drammensveien 78 

Bedre boliger for omsorgstrengende - teknologi og arkitektur 

Leif Inge Jakobsen, Produktansvarlig Pleie, Rehabilitering og Omsorg, VISMA og 

Bjørg Dagenborg Viksan, prosjektkoordinator, Norsk 

Form                                                                             

 

STAVANGER: Torsdag 14. februar kl 19:00, Arkelogisk museum, Peter Klows gt 30 

Akademia og innovasjon 

Ragnar Tveterås, professor, leder for Senter for innovasjonsforskning, UiS og IRIS 

TRONDHEIM:  Tirsdag 22. januar kl 19:00, Lerchendal gård 

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? 

 

 

NTVA – nytt 
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Kari Melbye, professor. NTNU og Gunnar Öquist, professor, Umeå universitet 

 

Programmet for våren trykkes i den grønne folderen og sendes ut så snart alle detaljer 

er på plass. 

 

            Med bilde av stabburet på Lerchendal gård ønskes alle våre venner en  

                                    Riktig God Jul! 
 

                                                 

  

 

 

Hein Johnson                                                                                              Trondheim 12. 

desember 2012 

Generalsekretær, NTVA 

 


