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sittende styre fungerer frem til årsmøtet 2021

Konduktør Einar Johansen og vognfører Kristian Løkken ved Ilevollen (1907). Foto: Ukjent/Trondheim byarkiv.
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Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte for 2020.
Sted og tid: Årsmøtet
Suhmhuset,
Vitenskapsmuseet.
2020 erNTNU
avlyst og
sittende styre fungerer frem til årsmøtet 2021.
Tid er foreløpig uvisst grunnet koronasituasjonen.
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Sak 3: årsmelding 2019
Årsmelding og styrets virksomhet
Styret og tilhørende verv valgt av årsmøtet 25. april 2019 har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Jakob Maliks
Anne Marit Slette
Andreas Dugstad (redaktør for Trondhjemske Samlinger)
Sarah Dahle Hermanstad (sekretær)
Bjarne Lein (kasserer)
Caroline Fredriksen
Ingeborg Stensrud
Oda Svisdal
Ingrid Bugge Dystland

Revisorer:
Valgkomité:

Eirik Lien og Arve Bordal.
Pål Sandvik, Ragnhild Berge, Tor Anders Bekken Martinsen.

I tillegg har følgende komitéer oppnevnt av styret fungert i perioden:
Plakettkomiteen: Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Per R. Christiansen, Svein Henrik Pedersen,
Bodil Angard Rian, Gunnar Houen.
Varamedlemmer: Mette Bye, Jonny Kregnes.
Steds- og veinavngruppe: Ragnhild Berge, Svein Henrik Pedersen, Eirik Lien, Kristen Mo og
Mikaela Vettenranta Rønstad.
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Årsmelding
Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags
historie, og gjennom foreningens virke spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen
skal også delta aktivt i kulturvern og bidra til økt interesse for historie generelt. Foreningen
utgir årlig tidsskriftet Trondhjemske Samlinger. Trondhjems Historiske Forening er grunnlagt
i 1897 og er en av landets eldste historiske foreninger.

Årsmøtet 2019
Årsmøtet 2019 ble avholdt 25. april 2019 i Suhmhuset, Elvegata 6. I forkant av
årsmøtet holdt styreleder et faglig foredrag om Gerhard Schønings klimateori.
Innkallingen og årsmelding ble godkjent av årsmøtet. Regnskap og revisorenes
melding ble godkjent av årsmøtet. Det ble vedtatt å holde kontingenten uforandret.
Bjarne Lein, Anne Marit Slette, Andreas Dugstad og Caroline Fredriksen ble gjenvalgt
til styret, Bjarne Lein for ett år etter eget ønske, de andre for to år. Sarah Dahle
Hermanstad og Ingeborg Stensrud ble valgt inn som medlemmer til styret. Oda
Svisdal som nytt varamedlem. Tor-Anders Bekken Martinsen og Erlend Lund gikk ut
av styret. Eirik Lien ble gjenvalgt som revisor, og det ble påpekt at foreningen
trenger to revisorer. Aud Mikkelsen Tretvik og Rune Kjenstad varslet at de kommer
til å trekke seg fra plakettkomiteen. Ida Bull gikk ut av valgkomiteen, Tor-Anders
Martinsen ble valgt inn.
Fra fremmøtte i årsmøtet ble det foreslått at foreningen burde ha en
rekrutteringskampanje lik den som ble kjørt i 2017, styret skulle ta det til vurdering.
Styrets virksomhet
Styret har lagt ned en betydelig innsats for foreningen året 2019. Det har i løpet av
året vært avholdt 6 styremøter, 7 foredrag og 1 vandring. Faste poster i styremøtene
er publikasjoner, arrangementer, økonomi og medlemsrekruttering. Fra neste år bør
kanskje også stipend inn som egen post.
Vekslende styrer i THF har over en årrekke hatt som ambisjon å etablere en
stipendordning. I 2018 ble det årlige Aspaas-stipendet etablert med første
søknadsfrist 15. januar 2019. Aspaas-stipendet er et utdanningsstipend med
mulighet for publiseringsstøtte til fremme av utforskning og formidling av
Trondheim og Trøndelags historie. Stipendet utdeles årlig av THF til minne om Aasta
og Kristen Aspaas. Ved første utlysning fikk vi ingen søkere, til tross for at vi gikk
bredt ut til flere relevante fagmiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt. Ved søknadsfristens utløp 15. januar 2020 fikk vi imidlertid to søknader som av stipendkomiteen
ble vurdert som kvalifisert og verdige til å motta stipendet.
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Den ene stipend-mottakeren er Ida Kamilla Ruud som skal skrive en oppgave med
tittelen «Skansen slaveri - en analyse av arbeidet straffanger utførte i 1865 og
1875». Den andre er Christian Hallvard Dahl Nielsen som skal skrive en oppgave med
tittelen «Mikkel og Maria - Middelalderens gravferdsliturgi i Nidaros Domkirke». Vi
ønsker våre stipendiater lykke til med arbeidet, og håper at artikler basert på MAoppgavene vil bli å lese i Trondhjemske Samlinger om et par år.
Trondhjems Historiske Forening har hatt et stort lager av bøker fra Kristen Aspaas og
foreningens egne tidligere publikasjoner. Våre egne tidligere publikasjoner alene var
på om lag 80 hyllemeter. Vi har hatt det hele stående hos IKA Trøndelag. Vi har fra
tid til annen fått solgt enkelte gamle utgaver av årsskriftet men etterspørselen har
gjennomgående vært beskjeden. Pakker med mange årganger er blitt tilbudt
institusjoner i Trondhjemsområdet, men interessen har ikke vært stor. Vi ble i løpet
av 2019 varslet om at foreningen måtte regne med å betale for de hyllemeterene vi
benyttet. Det ville bli en betydelig årlig sum. Styret tok saken opp til behandling og
besluttet å avhende/kassere det meste av materialet, men beholde 3 sikringseksemplarer av våre publikasjoner. Beslutningen ble ikke gjort med lett hjerte, men
ble noe lettet av at Nasjonalbiblioteket har digitalisert Trondhjemske Samlinger fram
til 2016. Tilgangen til disse publikasjonene på NB er p.t. begrenset til bruk ved
offentlige biblioteker, men vi er i dialog med NB om å gjøre materialet vi har utgitt
åpent tilgjengelig for allmennheten. Bøkene fra Kristian Aspaas har ikke vært i bruk,
og de er nå gitt uten betingelser til Landsforeningen for lokalhistorie da de flyttet fra
Institutt for historiske studier på Dragvoll til sine nye lokaler over Døvemuseet i
Bispegata. Våre tidligere publikasjoner ut over sikringseksemplarene er kassert.
Status er nå at vi har i underkant av 8 hyllemeter materiale stående på IKA.
I samarbeid med midtnorsk avdeling av Den norske historiske forening (HIFO),
arrangerte THF i mars 2020 et dagsseminar i Fylkesmannsboligen. Vi har ambisjon
om at seminaret skal resultere i en vitenskapelig publikasjon. Dersom det lykkes å få
finansieringen på plass, vil denne publikasjonen komme ut som et spesialnummer av
Trondhjemske Samlinger.
Medlemmer
Foreningen hadde i alt 198 medlemmer i 2019. Av dette er 40 familiemedlemskap og
7 æresmedlemmer/livsvarige medlemmer. Det er en nedgang på 27 fra 2018.
Det er en viktig oppgave for styret også i de kommende årene å sørge for at
medlemstallet økes, eller i det minste holdes stabilt. Styret vil også oppfordre
medlemmene om å bidra til medlemsrekrutteringen.
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Arrangementer
I 2019 ble det gjennomført totalt 7 arrangementer, inkludert en historisk piknik i
samarbeid med Fortidsminneforeningens lokallag i Trondheim og Nidaros historiske
syforening, en kirkegårdsvandring på selveste Domkirkegården, årsmøtet og vårt
tradisjonsrike julemøte. Den historiske pikniken var en førstegangserfaring for alle
de involverte foreningene, og noe det var positiv stemning for å gjenta ved en
senere anledning. Det var snakk om sommeren 2020, men dette vil nok i så fall bli
utsatt med tanke på koronasituasjonen.
Ellers har vi hatt gode og interessante foredrag, og kirkegårdsvandringen virket å
være svært interessant for mange, i og med at den samlet over 80 deltakere. Vi har
også fått høre om trøndersk-jødisk historie, Titran-ulykken i 1899, ingeniørene som
ble utdannet ved blant annet NTH, og historien om familien som drev blant annet
Britannia Hotell. Det har vært et vidt spekter i temaene for de ulike
arrangementene, og de har stort sett vært godt besøkt.
Fjorårets arrangementer var kanskje i enkelte tilfeller noe utenom det vanlige, men
uansett av gjennomgående god kvalitet. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke
alle samarbeidspartnere og foredragsholdere. Vi håper både medlemmene og andre
deltakere på arrangementene var godt fornøyde med fjoråret. Selv om 2020 ser ut
til å bli svært annerledes enn 2019 på mange måter, har vi mye interessant på vent
til vi på nytt kan gjenoppta en tilnærmet normal aktivitet på arrangementssiden.
Uansett når det blir, håper vi å igjen kunne glede medlemmer og andre med gode,
interessante og lærerike arrangementer så snart situasjonen tilsier det!
Vi oppfordrer alle våre medlemmer og andre interesserte om å «følge oss» på våre
nettsider https://trondhjemshistoriske.no/ slik at dere får en automatisk epost når vi
publiserer informasjon om våre arrangementer.
THF internettside:
THF på Facebook:
THF epostadresse:

https://trondhjemshistoriske.no/
https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske
post@trondhjemshistoriske.no

Økonomi
Trondheim kommune har støttet utgivelsen av Trondhjemske Samlinger 2019 med
kr. 10.000,- Fra LLH mottok THF kr. 4.479,- i momsrefusjon for 2018. THF er
registrert i Frivillighetsregisteret og er mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping.
I 2019 mottok THF kr. 1.727,- i Grasrotandel.
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Arvemidlene ble juni 2014 plassert som ett års fastrenteinnskudd i Surnadal
Sparebank. Avtalen er siden forlenget med ett år om gangen. Nåværende avtale er
2,00 % rente på 12 mnd. fastrenteinnskudd og varer frem til juni 2020.
Våren 2017 ble det som et prøveprosjekt plassert kr. 100.000,- i fire ulike aksjefond
hos DNB som i desember samme år ble realisert med en avkastning på over 13 %.
Siden dette ble så vellykket plasserte vi i løpet av 2018 i alt kr. 378.000,- i
aksjefondene DNB Norge Indeks, DNB Global Indeks, og DNB Teknologi. Imidlertid
var det høsten 2018 et brått børsfall grunnet handelskrig mellom USA og Kina, så i
steden for å realisere et tap pr. 31.12.2018 på kr. -8.273,- valgte vi å sitte med
fondene i håp om bedre tider. Det var vellykket og pr. 31.12.2019 har vi en urealisert
gevinst på kr. 89.979,- og lar fondsplasseringen fortsette videre til 2020.
For å forenkle medlemsverving og innbetalinger til THF er det mulig å betale med
både Vipps og PayPal, i tillegg til innbetaling til vår bankkonto. Så langt har THF
dekket alle transaksjonsomkostningene for Vipps og PayPal. I 2019 utgjorde disse
omkostningene totalt kr. 115,46.
PayPal: kr. 62,10 (7 innbetalinger, gebyr 3,4 % + kr. 2,80 pr.stk.).
Vipps: kr. 53,36 (16 innbetalinger, gebyr 1,75 % pr. stk.).
Styret i THF takker medlemmene av foreningen, medlemmer av komiteene og alle
sine samarbeidspartnere for innsatsen i 2019.
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Kongens gate (1884).
Foto: Væring. NTNU Universitetsbiblioteket.
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Sak 4: Regnskap 2019 og revisors melding

Medlemskontingenten er kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og
institusjoner, og kr. 50,- for studenter.
Regnskapsåret følger kalenderåret.
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Revisors melding
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Sak 5: Fastsetting av medlemskontingenten
Medlemskontingenten er kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og
institusjoner, og kr. 50,- for studenter.
Styrets forslag er at medlemskontingenten holdes uendret.

Sak 6: Valg
Innstilling fra valgkomiteen fremlegges på årsmøtet.

Sak 7: Eventuelt
Årsmøtet kan diskutere men ikke vedta eventueltsaker. Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet må sendes styret i god tid før møtet så de kan settes på sakslisten for
møteinnkallingen.
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Kasper Hernes sin smie og bensinstasjon i Elgeseter gate 38 (1929)
Foto: Anton Røske. NTNU Universitetsbiblioteket.
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Lover for Trondhjems Historiske Forening
vedtatt 6. des. 1897, revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973, 14.
apr. 2004, 28. apr. 2008, 6. mai 2009, 28. apr. 2010 og 9. apr. 2013.

§ 1 - Formål
Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og
Trøndelags historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen
måte spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i vern
av kulturarven og søke å vekke interesse for historie generelt.
§ 2 - Årsmøtet
Årsmøtet er Trondhjem Historiske Forenings høyeste organ. Alle som har betalt
medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Det ordinære årsmøte holdes
hvert år innen utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her legger styret
fram oversikt over foreningens virksomhet det siste år samt revidert regnskap. På
årsmøtet velges leder, styremedlemmer med vararepresentanter, to revisorer og
valgkomité på tre medlemmer.
Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.
Endringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer må
være fremsatt for styret senest en måned før møtet og kunngjøres sammen med
årsmøteinnkalling. Lovendringene trer i kraft umiddelbart.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene får Trondhjemske
Samlinger.
§ 3 - Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av
foreningens medlemmer forlanger det. Den korteste innkallingsfrist for et slikt møte
er fjorten dager.
§ 4 - Foreningens styre
Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer; leder, seks styremedlemmer og to
varamedlemmer. Alle velges hver for seg. I fall det finnes to kandidater til et verv
skal valget foregå skriftlig. Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomisk
ansvarlig, redaktør for Trondhjemske Samlinger, arrangementsansvarlig og en med
særlig ansvar for kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig når leder eller
nestleder samt tre styremedlemmer er til stede.
Foreningens leder samt ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av
foreningen.
Plakettkomiteens leder har møterett på styremøtene.
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§ 5 - Gaver
Pengegaver som foreningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske
Forenings fond.
§ 6 - Plakettkomiteen
Styret i Trondhjems Historiske Forening oppnevner medlemmene av
Plakettkomiteen og bestemmer deres funksjonstid. Plakettkomiteens formål er å
gjøre publikum oppmerksom på, og gi informasjon om, bygninger i Trondheim
kommune som utmerker seg. Plakettkomiteen konstituerer seg selv med leder og
sekretær.
§ 7 - Oppløsning
Oppløsning av Trondhjems Historiske Forening skjer ved et særskilt sammenkalt
møte. Innkallingen til møtet skal skje med minst en måneds varsel. Bestemmelsen
krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.
Oppløsningsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens gjenværende midler.
Midlene forutsettes anvendt til fortsatt forskning og formidling av byens historie.
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Kaia i Kongens gate (1893). Foto: Jørgen Wickstrøm. Trondheim byarkiv.

Returadresse:
Trondhjems Historiske Forening
Postboks 4423
7418 TRONDHEIM

Org.nr. 883 176 502

Har du husket medlemskontingenten?
Kontingent kan betales til vår bankkonto nr. 4200.86.74633. Du kan også betale med
PayPal og Vipps (Vippsnr. 16822). Nye medlemmer som betaler med Vipps må huske
å oppgi postadresse i merknadsfeltet så vi kan sende deg Trondhjemske samlinger.
Medlemskontingenten er kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og
institusjoner, og kr. 50,- for studenter. Betalende medlemmer har stemmerett på
årsmøtet og mottar kommende utgivelser av Trondhjemske Samlinger.

Støtt oss med Grasrotandelen!
Grasrotmottaker får 5 prosent av din spillinnsats - uten
at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse!
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill,
bortsett fra Flax, Extra og Belago.

SMS, send Grasrotandelen 883176502 til 2020
Se også www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.

Torvet (1908). Foto: Erik Olsen. NTNU Universitetsbiblioteket.

