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HØSTEN  
2021



BIDRAGSYTERE

Kunnskapsbyen har som mål å skape interesse for forskning, formidle kunnskap og kritisk  
refleksjon samt være en arena for kunnskapsglede, dialog og nysgjerrig het. Vi tilbyr aktiviteter 
som forelesninger, debatter,  vandringer og ekskursjoner. Kunnskaps byen er ditt vindu inn til 
forsknings- og kunnskapsmiljøene i Trondheim og omegn.

Alle våre arrangementer er gratis med mindre pris er oppgitt.

Program pr. 01.07.2021, med forbehold om endringer og oppdateringer.  
Følg med på vår Facebook-side Kunnskapsbyen Trondheim og i Kunnskapskalenderen:  
https://www.dknvs.no/kunnskapskalenderen



Kunnskapsbyen, DKNVS, Elvegata 17, 7012 Trondheim
Prosjektleder: Merete Røskaft, tlf. 99165427
E-post: merete.roskaft@dknvs.no
Programmet finnes på  
https://www.dknvs.no/kunnskapskalenderen

Velkommen til Kunnskapsbyen høsten 2021! 

Kunnskapsbyen er et formidlingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). 

Siden oppstarten i 1997 har vi lagt til rette for kunnskaps- og forskningsformidling gjennom ulike typer 

arrangementer. Alle våre arrangementer er gratis og åpne for alle, med mindre annet er oppgitt. Av 

plasshensyn må alle hente ut billetter, og vi bruker billettsystemet Hoopla.

Det siste halvannet året har vært krevende for alle, og det er med håp om bedre tider vi presenterer 

høstens tilbud i Kunnskapsbyen. Vi har som vanlig lagt vekt på å sette sammen et program som dekker 

ulike tema og fagfelt, og vi nyter nok en gang godt av å bo i en by hvor det er rikt tilfang av flinke folk som 

gjerne stiller opp for å formidle både til barn og voksne. 

Høstens tematikk spenner fra jernalderens hverdagsliv og samfunnsorganisasjon på Ørlandet, til 

diskusjonen om hvordan ulike grupper skal kunne bruke den fantastiske ressursen som Bymarka 

og Estenstadmarka representerer, uten at den røde streken krysses. Vi skal se på håndteringen av 

pandemien og hvordan ulike grupper har blitt påvirket av de mange tiltakene, og vi skal lære mer 

om hvordan sosial ulikhet slår ut på folks helse, med bakgrunn i materiale fra Helseundersøkelsen i 

Trøndelag (HUNT). 

Visste du forresten at det er en forbindelse mellom tilblivelsen av det norske flagget for 200 år siden og 

de nordafrikanske «røverstatene»? Og kan vi si at vi lever i konspirasjonsteorienes tid? Dette, og mye til, 

får du lære mer om ved å delta på våre arrangementer.

Velkommen til Kunnskapsbyen høsten 2021!
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Kari Hovde 
Adresseavisen

Kristin Hestmann Vinjerui 
NTNU

Jo Skårderud
Klassekampen

Marit Selfjord 
Byåsen Arbeiderlag

Jørgen Søraker
NTNU

Alexander Asphaug Rauboti
Fortidsminneforeningen

Henriette Vaagland 
NTNU

Mette Bye 
Byantikvaren i Trondheim

Ingrid Lunnan Nødseth 
NTNU

Roy Åge Håpnes
Byantikvaren i Trondheim

Jakob Maliks 
NTNU

Anders G. Finstad 
NTNU
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Svein Duvsete 
Frimurerlogen

Oddbjørn Bruland 
Næranlegg Øst/NTNU

Inger-Lise Solberg 
NGU

Kristian Gislefoss 
Meteorologisk institutt

Steinar Westin 
NTNU

Alf Tore Hommedal 
Universitetet i Bergen

Fredrik Akre 
Studentersamfundet i  
Trondheim/NTNU

Geir Thomas Risåsen 
Norsk folkemuseum

Asbjørn Dyrendal 
NTNU

Marit Reitan 
NTNU

Morten Wolden 
Trondheim kommune

Ingrid Ystgaard 
NTNU
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SEPTEMBER

ONSDAG 1. SEPTEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Alexander Asphaug Rauboti:  
Møllmanngården på Torvet i Trondhjem

Tilnærmingar til eit tapt trepalé i 1700-talsform og 
1700-talskontekst

Ein iskald morgon i januar 1942 brann trebygningen kjend som 
Møllmanngården eller «Harmonien» på Torvet i Trondhjem ned 
til grunnen. Med eitt var byen og nasjonen frårøva eit uerstatteleg 
kulturminne, som med sine rause dimensjonar hadde vore eit 
iaugefallande element i bybiletet i over 170 år. Men kvifor vart 
dette særprega og myteomspunne anlegget reist i utgangspunktet, 
og korleis såg det eigentleg ut i si opphavlege form? Held 
populære byhistoriske overleveringar om forfengelege enkjefruer 
i kappestrid vatn i møte med samtidig kjeldemateriale? Og på 
kva måte er ei kongeleg vitjing i 1773 særskild interessant i 
samanhengen?

Arrangementet er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen –  
Den trønderske avdeling og Kunnskapsbyen. 

Det er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra 
Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/trepale

ARRANGEMENTER I KUNNSKAPSBYEN HØSTEN 2021

AUGUST

ONSDAG 25. AUGUST
Midtbyen og brannene – byvandring med Roy Åge Håpnes
Oppmøte utenfor nordinngangen ved Nidaros Domkirke  
(mot Trondheim torg) kl. 18.00

Om ti år er det 350 år siden den katastrofale bybrannen i 1681, 
en brann som samtidig ga Trondheim en unik barokk byplan. På 
denne vandringen skal vi gå i de smaleste veitene og i de bredeste 
gatene for å se nærmere på hvordan brannene har formet 
Midtbyen og hvilken betydning de har hatt for veven av gater, 
byrom og plasser, men også for bebyggelse, eiendomsstrukturer 
og arkitektur. 

Roy Åge Håpnes er utdannet historiker ved NTNU og arbeider til 
daglig hos Byantikvaren i Trondheim.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut 
gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/bybrann



7

FOREDRAG • DEBATT • EKSKURSJON

ONSDAG 8. SEPTEMBER
Mette Bye:  
Bryggene i Kjøpmannsgata – historikk og vitalisering
Oppmøte utenfor Sjøfartsmuseet, Kjøpmannsgata 75 kl. 18.00

Bryggene i Trondheim er på mange måter byens signaturbygg, 
og ble opprinnelig brukt som pakkhus og varelager for byens 
kjøpmenn. De er vitnesbyrd om byens rolle som handels- 
og sjøfartsby, og de eldste bevarte bryggene stammer fra 
1700-tallet. Byantikvar Mette Bye tar oss med på en vandring 
langs bryggerekka i Kjøpmannsgata, og forteller både om 
historikken til bryggene, om pågående restaureringsprosjekter og 
arbeidet med å vitalisere bryggene. Vi starter vandringen utenfor 
Sjøfartsmuseet og avslutter ved Gamle Bybro. 

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratis-
billetter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/bryggerekka

LØRDAG 4. SEPTEMBER
Rotvollfjæra kl. 15–17
Oppdagelsesferd i Rotvollfjæra  
med Jørgen Søraker og Henriette Vaagland

Bli med fuglestudent Jørgen Søraker og marinbiolog Henriette 
Vaagland fra Institutt for biologi, NTNU på tur i Rotvollfjæra.

Fjæra er hjem for mange fuglearter, og vi håper å finne noen 
av dem sammen med dere. Jørgen har med seg kjempestort 
teleskop og masse fuglekunnskap. Han forsker på hvordan fugler 
blir påvirket av omgivelsene, og studerer både kjøttmeis, gråspurv 
og gjøk. Så er det en fugl du gjerne skulle ha visst navnet på, er 
han virkelig rett person å spørre. Her går det ikke akkurat i pip-
pip og gakk-gakk! Ta med egen kikkert om du har.

Henriette har med seg både mikroskop og akvarium, og håper 
du kan hjelpe til med å fylle dette med spennende kravlende 
krabater. Det dukker helt sikkert opp mange forskjellige snegler 
i fine farger, og vi kan også love evig amorøse tanglopper og 
tangsprellgaranti. Skikkelig stas er det om noen finner fjæras 
huggorm, grønnmarken – den er skikkelig spennende å se på 
når den forstørres under mikroskopet. Så ta på gummistøvler, ha 
med bøtte og spade og bli med på en skikkelig forsker-i-fjæra-
tur!

Arrangementet er i samarbeid med Trondheim folkebibliotek. 

Det er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra 
Hoopla: https://tfb.hoopla.no/sales/rotvoll
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norsk flagg var et konstitusjonelt problem og hva stortingskomiteen 
med ansvar for forslaget mente med å sette fem stjerner i sitt utkast.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter 
fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/flagget

ONSDAG 29. SEPTEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Kristin Hestmann Vinjerui:  
Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå 
Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT)

Sosiale forskjellar i helse er kjend, der folk i lågare sosiale lag har 
dårlegare helse og døyr i yngre alder. Dette er vist for mange ulike 
sjukdommar, men korleis er mønsteret ved opphoping av fleire, 
samtidige og kroniske helseplager (multimorbiditet)? Og korleis 
påverkar samspelet mellom sosial posisjon og multimorbiditet 
dødelegheita? 

Desse spørsmåla undersøkte Vinjerui i doktoravhandlinga si, som 
ho vil presentere i dette foredraget. Vidare vil ho peike på nokre 
utfordringar i handtering av multimorbiditet i helsevesenet slik det er 
utforma i dag.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter 
fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/helse

ONSDAG 15. SEPTEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Ingrid Lunnan Nødseth:  
Å kle inn det hellige: tekstil retorikk i senmiddelalderens 

kirkerom

Middelalderens kirkerom 
var tekstile rom hvor både 
vegger, altre, skulpturer 
og alterfrontaler kunne 
være kledt inn i tekstil. I 
tillegg bar de geistlige lag 
på lag med symboltunge, 
liturgiske klær. Foredraget 
tar utgangspunkt i et 
unikt materiale av bevarte 
kirketekstiler, relikvie- og 
helgenskrin og undersøker 
hvordan tekstil ble brukt 
både for å kle inn og for 
å vise fram det hellige i 
nordisk senmiddelalder.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter 
fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/hellige

ONSDAG 22. SEPTEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Jakob Maliks:  
I skyggen av korsarer, føderalister og folkerett –  
det norske flagget 200 år

Det norske flagget feirer 200 år i 
2021. Historien bak tilblivelsen av 
dette symboltunge tøystykket – vårt 
«nasjonalpatent» som det ble 
omtalt som på Stortinget i 2015 
– er både dramatisk og innviklet. 
Vi skal søke svar på spørsmålene 
om hva forbindelsen er mellom 
flagget og de nordafrikanske 
«røverstatene», hvorfor et eget 

ARRANGEMENTER I KUNNSKAPSBYEN HØSTEN 2021
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OKTOBER

FREDAG 1. OKTOBER
kl. 13.00-16.00
Gunnerusprisen: Seminar og prisutdeling

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft deles ut av NTNU  
og DKNVS. Prisen er på 1 million kroner, og skal fremme forskning 
og styrke det vitenskapelige grunnlaget for bærekraft. I år kan du 
delta på det faglige miniseminaret hvor prisen deles ut fredag  
1. oktober.  

For nærmere opplysninger om arrangementet og påmelding, se 
www.dknvs.no/gunnerusprisen

ONSDAG 6. OKTOBER
Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Marka – rød strek eller fritt fram? 
Panelsamtale med Kari Hovde, Anders G. Finstad, Marit 
Selfjord og Oddbjørn Bruland. Møteleder er Jo Skårderud.

Ideen om å bygge en gondolbane til Våttakammen og planene for 
et næranlegg for ski på østsiden av byen har nok en gang åpnet for 
diskusjonen om hva vi kan og vil tillate av naturinngrep i de bynære 
markaområdene. Har den røde streken spilt fallitt, og trenger 
Trondheim en egen markalov, slik Oslo har? Eller er det bare 
nikkersadelen som surmuler når det legges fram forslag om å gjøre 
marka mer tilgjengelig for flere og bredere grupper? Vi har invitert et 
panel bestående av folk som alle er glade i å bruke marka, men som 
har ulike syn på hvordan vi best skal forvalte denne for oss alle så 
verdifulle ressursen.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter 
fra Hoopla:  https://tfb.hoopla.no/sales/marka

Arr. i samarbeid med Trondheim folkebibliotek.

FOREDRAG • DEBATT • EKSKURSJON
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      BARNEUNIVERSITETET  

LØRDAG 23. OKTOBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 12.00
Kristian Gislefoss: Hva gjør egentlig en meteorolog?

En meteorolog jobber med været. Han eller hun finner 
ut om det blir sol, regn, snø, storm eller lyn og torden. I 
foredraget blir du kjent med hverdagen til en meteorolog, 
og Kristian Gislefoss skal forklare hvorfor vi har det været 
vi har I Norge. Klimaet henger sammen med været, og 
klimaet er vær som endrer seg på lengre sikt. Det vil si at 
vi kanskje ikke får det samme været i Norge når du blir 
voksen som det vi har nå.

Arrangementet er i samarbeid med Trondheim 
folkebibliotek og passer for skolebarn mellom seks og ni år. 
Foreldre og søsken kan besøke bibliotekets barneavdeling i 
mellomtiden. Arrangementet er gratis, men krever at man 
henter ut gratisbilletter fra Hoopla:  
https://tfb.hoppla.no/sales/meteorologi

             VITENLUNSJ   

LØRDAG 23. OKTOBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 13.30
Kristian Gislefoss: Vær og klima

Hvorfor har vi det været vi har i Norge? Klimaet vårt er i 
endring. Vi setter stadig nye varmerekorder, men færre 

kulderekorder. Arktis opplever de største endringene. 
Kan man seile fra Trondheim til Hawaii i fremtiden 
via Nordpolen uten å møte is? Vi tar en kikk på hva 
slags klima vi forventer i Trøndelag og Norge i 
fremtiden.

Arrangementet er i samarbeid med Trondheim 
folkebibliotek. Det er gratis, men krever at man 
henter ut gratisbilletter fra Hoopla:  

https://tfb.hoppla.no/sales/klima

ARRANGEMENTER I KUNNSKAPSBYEN HØSTEN 2021

ONSDAG 20. OKTOBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Inger-Lise Solberg: Kvikkleire: dannelse, skred og 
kartlegging

Kvikkleireskred er vanlig i områder med marin leire, og når disse 
inntreffer i bebygde områder, kan det få alvorlige konsekvenser. 
Derfor er det viktig å kartlegge hvor i grunnen kvikkleire finnes og 
ta hensyn til grunnforhold ved ulike typer byggeaktivitet. Foredraget 
tar for seg hva kvikkleire er, hvordan kvikkleireskred utløses og 
hvordan man kartlegger kvikkleire og fare for skred.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut 
gratisbilletter fra Hoopla:  https://tfb.hoopla.no/sales/kvikkleire
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TIRSDAG 26. OKTOBER
Frimurerlogen, Kongens gate 3 kl. 18.00
Omvisning i Frimurerlogen ved Svein Duvsete

Frimurerlogen i Kongens gate 3 ble bygd av losjen «Nordlyset» 
mellom 1898 og 1902 som lokale for frimurerne, og som 
festivitetslokale for Trondheim by. Byens beste arkitekter, med 
Karl Norum i spissen, ble engasjert for å utforme bygget, mens 
norske, tyske og italienske spesialhåndverkere ble hyret inn 
for oppføringen. Hvordan var det mulig for en liten forening 
som «Nordlyset» å reise dette monumentale bygget på en av 
byens beste tomter? For å belyse det skal vi se på frimurernes 
medlemslister på slutten av 1800-tallet, og her finner vi sentrale 
politikere, rike grosserere og mektige banksjefer. Kan forklaringen 
søkes i tette bånd mellom frimureri, finans og politikk? 

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut 
gratisbilletter fra Hoopla:  https://kb.hoopla.no/sales/frimurere

NOVEMBER

ONSDAG 3. NOVEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Asbjørn Dyrendal: Konspirasjonsteorienes tid? 
Konspirasjonstenkning, falske nyheter og urolige tider

Sykdom og vaksiner, katastrofer, kriser og stormaktspolitikk: 
Konspirasjonsteorier spres med stadig høyere hastighet 
over hele kloden. Vi lever i konspirasjonsteorienes tid, og 
det er internett som har skylda! Dette sier både media og 
hvermannsen. Men er nå det så sikkert? Er det egentlig mer 
konspirasjonsforestillinger nå enn før, og hvilken rolle spiller 
internett? I dette foredraget tar Asbjørn Dyrendal for seg hva vi 
vet om konspirasjonsteorienes historie og årsaker.

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratis billetter fra 
Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/konspirasjoner
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ARRANGEMENTER I KUNNSKAPSBYEN HØSTEN 2021

ONSDAG 10. NOVEMBER
Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Pandemien: håndteringen, tiltakene og lærdommen
Panelsamtale med Marit Reitan, Steinar Westin, Fredrik 
Akre og Morten Wolden. Møteleder er Jo Skårderud

Den 12. mars 2020 innførte Helsedirektoratet de mest 
inngripende tiltak Norge har opplevd i fredstid. I løpet av 
pandemien har graden av tiltak for å hindre spredning av 
covid-19 variert i takt med svingninger i smittetall og endrede 
anbefalinger, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppslutningen 
om tiltakene har vært god her til lands, men hvor godt forberedt 
var vi på en slik situasjon, og hva kan vi lære av håndteringen til 
neste gang en pandemi rammer? Ofret vi ungdomstiden til en 
hel generasjon for å redde noen få i sårbare, utsatte grupper? 
Og var det en god balanse mellom lokale, målrettede tiltak og 
overgripende nasjonale forordninger? 

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra 
Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/pandemien

ONSDAG 17. NOVEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Alf Tore Hommedal: St. Sunniva, St. Olav og kong Magnus 
Erlingsson. Om kongelege vernehelgenar på 1100-talet

Kong Magnus Erlingsson tok kongedømet i len av St. Olav, og 
Olavs rolle som dynastisk helgen har vore mykje diskutert. 
Derimot har St. 
Sunnivas tilsvarande 
rolle vore fråverande 
i fagdiskusjonen. 
Legendas presisering 
av at Sunniva var 
ei regjerande irsk 
dronning som arva riket 
etter far sin, ville klart 
styrkja kong Magnus. 
Han arva sjølv riket 
gjennom kvinneledd i 
ei tid då kongsretten 
skulle gå gjennom 
mannsledd. 

Foredraget diskuterer 
Olav og Sunnivas rollar 
i Magnus Erlingssons 
kongedøme, og ikkje 
minst betydinga av at 
dronningrelikviane midt 
i Magnus si styringstid 
vart overførte frå 
Selja til kongen si 
kroningskyrkje i 
Bergen. 

Arr. er gratis,  
men krever at man 
henter ut gratisbilletter 
fra Hoopla:  
https://kb.hoopla.no/sales/sunniva
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Julen er vår eldste og mest tradisjons-
bundne høytid. Samtidig er det en høytid 
som alltid har vært i endring og der 
gamle tradisjoner ikke nødvendigvis 
er så gamle som vi tror. Vi har alle et 
forhold til jul, og det har også kveldens 
foredragsholder Geir Thomas Risåsen. 
Han er til daglig konservator ved Norsk 
folkemuseum og er ved juletider kjent 
bidragsyter i radio og TV. Her vil han 
se nærmere på julens merkedager, 
julebakst, julekveldsmiddagen, juletreet 
og treets nordiske innslag for å nevne 
noe.   

Arr. er gratis, men krever at man  
henter ut gratisbilletter fra Hoopla:  
https://kb.hoopla.no/sales/juletradisjon

ONSDAG 24. NOVEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 19.00
Geir Thomas Risåsen:  

God jul – julens tradisjoner
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             VITENLUNSJ   

LØRDAG 27. NOVEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 13.30 
Ingrid Ystgaard:  Hverdagsliv og samfunnsorganisasjon 

i jernalderen. Hva viser utgravning-
ene på Ørland kampflybase?

Utgravningene på Ørland kampflybase i 2015 og 2016 brakte 
for dagen et stort utsnitt av bosetningen på Vik gjennom hele 
jernalderen (500 f.Kr.–1050 e.Kr.). Funnene gjør oss i stand til 
å tegne riss av viktige samfunnstrekk: Hvordan så husene og 
gårdene ut? Hvordan organiserte folk husdyrhold, jordbruk, 
fiske og fangst? Og hvordan klarte samfunnet på Vik seg 
gjennom katastrofen som rammet hele den nordlige halvkule 
da en vulkan spredte aske ut i atmosfæren og forhindret 
årsveksten flere somre på rad fra 536 e.Kr.? 

Arrangementet er i samarbeid med Trondheim folkebibliotek. 
Det er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra 
Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/jernalderen

       BARNEUNIVERSITETET  

LØRDAG 27. NOVEMBER
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek kl. 12.00 
Ingrid Ystgaard:  Hadde vikingene hjelmer med horn?  

Hvordan tenke som en forsker 

Alle har sett en 
plasthjelm med 
horn, og mange 
har brukt dem 
på karneval, 
fotballkamp 
eller et idretts-
arrangement. 
Med en sånn 
hjelm på hodet 
kan vi tulle med 
at vi i Norge 
har bånd til 
vikingene, og 
at vi er sterke 
og tøffe! Men 
hva vet vi 
egentlig om 
hjelmer og horn 
i den virkelige 
vikingtida, for 
tusen år siden? 
Hvor mange 
vikinghjelmer 
har vi faktisk funnet? Og var det sånn at disse hjelmene hadde 
horn? 

Arrangementet er i samarbeid med Trondheim folkebibliotek 
og passer for skolebarn mellom seks og ni år. Foreldre og 
søsken kan besøke bibliotekets barneavdeling i mellomtiden. 

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra 
Hoopla: https://tfb.hoopla.no/sales/vikinghjelm

?
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Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademis forelesninger har en lang og tradisjonsrik historie.  
Følg med på www.dknvs.no/akademiet/arrangement for oversikt over tema, forelesere og påmelding.  
Alle arrangement er gratis og åpne for publikum. 

Høstens møter i Akademiet finner sted følgende dager:

18. oktober kl. 19.00  Innvalg av nye medlemmer

10. november kl. 19.00 Samkjøring med Kunnskapsbyens arrangement:  
«Pandemien – håndteringen, tiltakene og lærdommen».  
Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla:  
https://kb.hoopla.no/sales/pandemien

29. november kl. 19.00 Foredrag ved Anne-Karin Furunes, NTNU: «Kunst og kreativitet» 

MØTER I DKNVS AKADEMIET HØSTEN 2021
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DKNVS, Elvegata 17,  
7012 Trondheim

 https://www.dknvs.no/kunnskapskalenderen

på facebook:
Kunnskapsbyen 
Trondheim

KUNNSKAPSBYEN

Forelesninger

Debatter

Ekskursjoner

Byvandringer


