Fra ”Fysikk 50 år frem i tid” ved Gaute T. Einevoll,
Jubileumsmiddag, Norsk Fysisk Selskap, 15.11.2003

Konkrete spådommer om norsk
fysikk de neste 50 år

• Noen konkrete spådommer om
norsk fysikk frem til 2053:
17.5.2005: Heidi Bruvoll og to fysikkstudenter anholdes
av politiet etter å ha hengt opp et 15x20 m banner
fra Tromsøbrua. Banneret viser Plancks konstant h
og henviser til verdens fysikkår 2005
12.8.2005: Heidi Bruvoll og to fysikkstudenter mottar
NFS’ nyopprettede formidlingspris på kr.10000 på
Fysikermøtet i Bergen
16.12.2006: Steinar Stapnes treffer tilfeldigvis Kristin
Halvorsen i en bar i Chamonix
1.1.2007: Statsmininster Kristin Halvorsen sier i sin
nyttårstale at Norge må satse på naturvitenskap og
spesielt fysikk

6.3.2007: VG melder over hele
førstesiden at Britney
Spears slutter i showbiz for
å begynne studier i
halvlederfysikk
6.3.2007 (om kvelden): Undervisnings- og forskningsminister
Bjarne Håkon Hansen melder at Norge må satse spesielt på
halvlederfysikk for å tiltrekke seg utenlandsstudenter
8.3.2007: Dagbladet
melder over hele
førstesiden at
oldemoren til Britney
Spears faktisk var en
ledende atomfysiker
som ble undertrykt av
sine mannlige
kolleger

15.7.2007: Aftenposten melder at søkningen til
fysikkfaget har steget dramatisk både til
videregående skole og universiteter
6.12.2007: Stortinget vedtar et
budsjett med en 150% økning i
forskningsmidler i fysikk

19.2.2016: Den norske nanoteknologigiganten n-TEC
lokalisert på Kjeller kjøper opp Nokia

10.10.2035: NRK melder i kveldsnyhetene at for
andre år på rad har Nobelprisen i fysikk gått til
en nordmann, denne gang til en norsk
astrofysiker

11.10.2035: VG melder at
prisvinneren i tillegg til å
forske på astrologi også en
gang har kjent Ari Behn
10.11.2035: Dagbladet melder at
dronning Victoria i Stockholm
syntes bunaden til prisvinneren i
fysikk var ”snygg” og at hun
gjerne ville ha en slik selv

15.11.2053: På 100-års festen til Norsk
Fysisk Selskap melder president Anne
Borg at hun ikke stiller til gjenvalg:
”50 år i denne jobben er nok!”
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