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TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 
TPF 

Stiftet 1872 
 

Kort historikk 

Trondhjems Polytekniske Forening har sine røtter ved Trondhjems Tekniske 
Læreanstalt (forløperen til nåværende Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag).  

Foreningen ble stiftet 1872 av lærere tilknyttet læreanstalten. I foreningens første 
arbeidsår 1872 ble det innmeldt 50 medlemmer. Senere har medlemstallet variert 
og var rundt 1920 på sitt høyeste med drøyt 250 medlemmer.  

  

I følge lovene har foreningen som formål og oppgaver: 

Trondhjems Polytekniske Forening, TPF, stiftet 25. mai 1872, er en uavhengig 
og tverrfaglig forening. Foreningens formål er å formidle og virke for 
nyttiggjørelse av tekniske, naturvitenskapelige, sosiale, nasjonaløkonomiske og 
andre aktuelle kunnskaper og erfaringer til beste for samfunnet.”- 

”Foreningen skal virke ved å arrangere foredragsmøter og debattmøter, være et 
kreativt forum og samarbeide med andre foreninger om tilsvarende formål.”- 

I forbindelse med foreningens 125-årsjubileum ga Hans Kongelige Høyhet 
Kronprins Haakon sitt samtykke i å bli utnevnt til æresmedlem av foreningen. 

Møtevirksomheten: 

Virksomheten har hele tiden siden 1872 vært konsentrert om foredrags- og 
debattmøter. 
Møtene arrangeres til vanlig ved Høgskolen i Sør-Trøndelags lokaler i Gunnerus 
gate 1. 

På neste side følger en oversikt over de siste års møtetemaer. Nærmere 
informasjon om hvert msøte, kan finnes på foreningens nettsider på adressen 
http://tpfinfo.no/  

 



 

TPF  Telefon:          977 58 200 
Johan Tillers vei 23  Epost:  styret@tpfinfo.no 
7072 Heimdal  Web:       http://tpfinfo.no 

 

2012 25. januar Besøk på Vitensenteret. "Vitensenter -en hyllest til hendenes intelligens" 

 29. februar Generalforsamling. Foredrag: ”Fra TPFs arkiver” 

 18. april. Gamle rørledninger på havbunnen.  Når blir de farlige? 

   6. juni Ekskursjon til Forbrenningsanlegget Heimdal. 

 27. september  Fellesarrangement med Forskningsdagene. ”Framtida for Kalvskinnet” 

 31. oktober 100-årsjubileet for Teknisk utdanning i Trondheim. 

 14. november Carl Schulz festmøte. Foredrag om Data(u)sikkerhet v/prof. Svein Johan Knapskog 

 12. desember Foredrag om "Professor Tanke" v/professor Anne Kristine Børresen 

  

2011 26. januar Geotermisk energi - hva er det og hvor stort er potensialet? 
  9.  mars "Naturgass som energibærer: Fortid og fremtid" 

 29. mars Generalforsamling.  Foredrag, Petter Brækken: "Fra gnistsender til digital-TV". 

 31. mars Edisondagen. Seminar på dagtid. 

 28. september Forskningsdagene: "Kvalitetsavvik i norsk oppdrettslaks" 

 17.   november Carl Schulz festmøte. Papirløse flyktninger – en ressurs 

  7.   desember Julemøte.   "Titanic - et øyenvitnes beretning" 

 

2010 27. januar 
”Markens grøde mer enn føde” Antioksidanter og riktig fett fra naturen 
en veiviser til livsforlengelse?   

 17. februar ”Kobber i Trøndelag ”      

 17. juni Generalforsamling.  

 30. september Fellesarrangement mellom TPF og HiST   "Utakk er en oppfinners lønn!" 

 27. oktober Besøk ved St. Olav hospital,”Fremtidens operasjonsrom” 

 17. november Carl Schulz festmøte.  ”Eldre jernalder i Trøndelag – med et velorganisert samfunn”. 

  8. desember Julemøte. 

  

2009 28. Januar  Erfaringer fra TrønderTaxi’s elbilprosjekt 

 25. Februar  Brenselceller - hvorfor det? 

 18. Mars Generalforsamling.   "Jern i Norge" 

   1. April DNA - Nanoteknologi og litt til 

 30. September Geologi.  

 22. Oktober Høyhastighetstog. 

 10. November Carl Schulz minnemøte.  Erik Haugane: Hva kan norsk oljeindustri fortsatt bidra med 

 10. Desember Julemøte.   ”Når månen dekkjer for sola” 

 

 2008 Januar:  Havbølgjer mot energigalskap! 
  Februar Solvarme  - en fremtidsrettet energikilde 
  Mai Ekskursjon til Leset smeltehytte i Holtålen.  
  September: Hva er CO2, venn eller fiende? 
  Oktober Bioenergi. 
  November Bærekraftig kjernekraft?  Carl Schulz minnemøte 
 


