
 

 

    Selskabet forTrondhjems Bys Vel  
     Årsberetning 2019 
 
 
 
Formål: 
 
Selskabet for Trondhjems Bys Vel skal være byens velforening med formål som er til «Gavn for og 
Forskjønnelse av Trondhjems By». Foreningen skal være uavhengig og balansert og arbeide for at 
Trondheim skal være en god by å bo i. 
Direksjonen som i dag leder Selskabet har prioritert å arbeide med følgende områder: Byutvkling, 
arkitektur/forskjønnelse, kulturhistorie og sosiale- og allmennkulturelle tiltak. 
 
Selskabet feiret sitt 125-års jubileum i 2019. 
 
Direksjonen: 
 
Direksjonen har i 2019 bestått av: 
 
Eli Arnstad, leder frem til generalforsamling 8.april 2019 
Finn Haugan, ny leder valgt i generalforsamling 8.april 2019 
Lisbeth Tangen, sekretær 
Gunnar Flikke, styremedlem 
Eileen Brandsegg, styremedlem 
Ellen Tveit Klingenberg, styremedlem 
Axel Christophersen, styremedlem 
Cecilie Hammond Spark, styremedlem 
 
Daniel Johansen, varamedlem 
Otto Frøseth, varamedlem  
 
Direksjonen har hatt 7 styremøter og ellers kontakt via e-post og telefon. 
 
Medlemmer: 
 
Selskabet har 29 medlemmer - alle bedriftsmedlemmer. Selskabets virksomhet er avhengig av 
denne støtten fra byens næringsliv og er svært takknemlig for dette. Det setter oss i stand til å 
støtte og utvikle prosjekter som bidrar til en positiv utvikling i Trondheim. Men det er dessverre slik 
at antall medlemmer i Selskabet har vært for nedadgående over flere år. Direksjonen har i 2019 
hatt flere offensiver for å bedre situasjonen gjennom tettere kontakt med gamle og mulige nye 
medlemmer. På slutten av 2019 fikk vi igjen flere nye medlemmer. 
 
Arrangementer: 
 
Trondhjems Bys Vels pris for 2018: 
 
Heidi Bjerkan fikk Selskabets pris for 2018. Prisen ble av praktiske årsaker delt ut under et 
arrangement på Jossa 13.februar 2019. 
 
Selskabets 125-års jubileumsarrangement ble avholdt 14. November 2019. I anledning 
jubileet ble det utdelt en egen jubileumspris i tillegg til TBVs ordinære pris.  
 
Trondhjems Bys Vels jubileumspris 2019: 
 
I anledning jubileet hadde Direksjonen besluttet å gi en stor anerkjennelse til et prosjekt og 
personene bak som har stor betydning for Trondheim. Prisen ble gitt til Britannia hotell. Med sitt 
revitaliserte, oppgraderte og utvidede tilbud innen overnatting, konferanser, kultur og restaurant, 



 

 

har Britannia hotell blitt en viktig tilvekst til byen og regionen. Hotellet har fått en enda større 
betydning både for næringsutvikling og for Trondheims attraktivitet som destinasjon. Britannia 
hotell har alltid vært en sentral del av bybildet og en viktig del av byens identitet. I alle tider har 
hotellet vært møteplassen når byens befolkning skulle feire sine store jubileer.  
Prisen ble mottatt av Odd Reitan, Bjarte Gjerde og Michael Forselius - henholdsvis eier, 
prosjektleder og hotelldirektør. 
 
Trondhjems Bys Vels pris 2019: 
 
NIKU (Norsk institutt for kulturforskning) sin avdeling i Trondheim fikk Selskabets pris for 2019. 
NIKU i Trondheim har siden 1994 hatt ansvaret for å gjennomføre arkeologiske overvåkinger og 
undersøkelser i hele Midt-Norge, men spesielt innenfor det unike fredede kulturminnet «Trondheim  
middelalderby». De har gjort mange hundre undersøkelser og utført en rekke store 
utgravingsprosjekter. Ikke minst de arkeologiske undersøkelsene i 2015-18 som resulterte i funnet 
av Olav Haraldssons Klemenskirke, en av de tidligst påviste trekirkene i Norge. Det vakte 
internasjonal oppmerksomhet og er beskrevet som det viktigste arkeologiske funn på 100 år i 
Norge.  
Det har også vært et utmerket samarbeide mellom NIKU og grunneier Ivar Koteng som har bidratt 
med betydelige midler til realisering av arbeidet. Det nye museet over Klemenskirken er en ny 
attraksjon i Trondheim.  
Prisen ble mottatt av: Leder for NIKUs distriktskontor Ann Kathrin Jantsch, prosjektleder for 
Klemenskirkeutgravingen Anna Petersén og tidligere mangeårig leder ved NIKU Ina Reed. 
 
Jubileumsarrangementet startet med en omvisning og presentasjon i Klemenskirken av Anna 
Petersén. Deretter holdt Axel Christophersen et kort foredrag om livet i Trondheim 899-1031- i den 
perioden Klemenskirken ble reist.   
Arrangementet fortsatte deretter på Britannia med presentasjon av hotellprosjektet «Drømmen om 
Britannia» ved Odd Reitan og Michael Forselius. Marvin Wiseth ledet en paneldiskusjon om 
Kunstbyen Trondheim med Kjell Erik Killi Olsen, Håkon Bleken og Sverre Koren Bjartnes. Henning 
Sommero og datter Karianne underholdt. 
Erling Moe - leder for Venstres bystyregruppe - hilste fra kulturminister Trine Skei Grande. 
Arrangementet fikk også en fin dekning i Adresseavisen. 
 
Jubileumsarrangementet samlet 90 deltakere og var en flott festaften som Selskabet kan være 
stolt av. 
 
 
 


