
 
TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING  

Jubileumsmøte tirsdag 20. september kl. 19.00  
 
Rom U201 i «Akrinn» på NTNU campus Kalvskinnet 
Inngang fra Sverres gate 12 eller Gunnerus gate 1      (Se kart og info på neste side) 
 
Det er i år 150 år siden TPF ble stiftet og dette preger møtets temaer 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Terje Finstad:  
Ingeniørens samfunnsoppdrag: Fra vitenskap for industrien til 
overgangsagenter? 
 

Den enorme teknologiske utviklingen mellom det 19. og 20. århundre 
skjedde i samspill med omfattende moderniseringsprosesser som 
innebar nye levemåter og bedre sosiale forhold, økonomisk vekst og 
kulturendringer. På samme måte står vi i dag på terskelen til en ny 
epoke (noen kaller den Antropocen) der vi må finne måter å leve på og 
med en skadet planet. Foredraget tar for seg hvordan ingeniørenes 
samfunnsoppdrag har artet seg fra etableringen av NTH i 1910 til møtet 
med vår tids store utfordringer knyttet til klima og miljø. Hvordan har 
den «sosiale kontrakten» mellom ingeniørene og det videre samfunn 
endret seg? Hva vil ingeniørenes rolle bli i tiden fremover? 

 
Terje Finstad  er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. 
Han har bl.a. fått pris som beste foreleser HF, NTNU 

 
 
 
Petter Brækken: TPF, en teknisk forenings utvikling og  
                            virksomhet gjennom 150 år 
 
Vi blir litt kjent med foreningen fra starten i 1872  og dens funksjon som 
arena for informasjon og debatt omkring teknologi og samfunn. 

 
 

Servering: En alkoholfri velkomstdrink. Etter foredragene serveres kaffe/te/mineralvann 
                    og kringle.  
Påmelding:  
Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding, enten med påmeldingsskjema under 
lenken «Påmelding» på http://tpfinfo.no/,  med E-post til post@tpfinfo.no  eller til telefon 
977 58 200  helst innen mandag 19. september kl. 12.00 



 
 
 
Kart

 

Bilparkering: 
Offentlig parkering på parkeringsplasser i Munkegata og Kongens gate (avgift fram til kl. 20). Også 
mulig å parkere i parkeringshusene Torget og Leüthenhaven. Parkeringsområdene vist med blå 
farge. 
 
 
Buss: 
Nære holdeplasser er «Nidarosdomen» og «Prinsens gate P1-P2» (Prinsenkrysset) 
 
Inngangen til møtelokalet: 
       Blå pil viser inngangen fra Sverres gate 12           Rød pil viser inngang fra Gunnerus gate 1. 
 
Hvis du trenger hjelp med døra, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 for å bli sluppet inn. 


