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FREIDIG OG HYLLKAKA
på Fjellseter og i Bymarka 

Ved Kjell Ivar Aune 9. mai 2016



Veteranforeningen
HYLLKAKA 
stiftet 13. oktober 1905 
(dvs. to år etter at Freidig ble stiftet)

«Fortsatt en sprek veteranforening 
innen sportsklubben Freidig»
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«HYLLKAKA» ble stiftet i 1905,
to år etter Freidig ble stiftet og det året da 

Unionen med Sverige opphørte
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Litt mer om Hyllkaka
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§ 1- som gir grunnlaget for ordenens virke, kan aldri 
forandres- og lyder som følger:

«Denne orden er innstiftet for at belønne kun 
utmerkede fortjenester af en eller anden mulig 
eller umulig art inden vort samfund av 13de 
october 1903»

Den kongelige Huus-orden er inndelt i tre grader:
Storkors, kommandør og ridder.
Den faglige ledelsen av Hyllkaka består av:
Stormester, kansler, skattmester, herold, seremonimester 
og penneknekt.

Hyllkakas viktigste oppgave har vært og er 

fortsatt å støtte all aktiv idrett i Freidig. 
Ingen kan bli medlem av Hyllkaka uten minst 8 års 

medlemsskap etter fylte 17 år.



HILSEN TIL HYLLKAKA 
ved 90-års-jubileet i 1995
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Fra Norges olympiske komite

Ved Arne Myhrvold
Fra hovedstyret i sp.kl. Freidig



SPORTSKLUBBEN FREIDIG 
Omtale i Adressa ved 25-årsjubileet i 1928
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Adresseavisen skriver:
Jeg kjenner ingen idrettsklub hvor klubbånden er så 
sterk som i Freidig, ja mon der finnes nogen 
forening eller  sammenslutning i det hele tatt som 
kan opvise maken? Dette samhold og ubrytelige 
broderskap blant Freidig’s medlemmer, den indre 
styrke dette gir, det er vel en av årsakene til at 
Freidig i dag på sin 25-årsdag står som en av byens, 
ja Trøndelags største og ledende idrettsforeninger.

Denne lagånden smittet sikkert også over på 

HYLLKAKA som etter 111 år fortsatt lever i beste 

velgående.



ILADALEN 

Trondheims frilufts-
område fra slutten av 
1800-tallet

Fjellseter Baklia

Tømmerdalen

Helkanseter

Sverresborg
7

Ladevolden



Kartets grønne viser områder som er beplantet i 1896 –
25 år etter skogplantingene startet (i 1872)

Kart 1996
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• Trondhjems Turistforening stiftet i 1887

• Trondhjems Skiklub grunnlagt 1877 som Trondhjems 

Skiløperforening,  nåværende navn fra 1884.

SKISPORT og 
FRILUFTSLIV

i Bymarka

Tilretteleggingen i 
Bymarka startet på 

slutten av 1800-tallet
ved:

Kampervold/ 

Fjellseter - skiklubben 

leide her fra 1892

9



DEN NYE 
FJELLSETERVEIEN
fra Wullumsgården
ferdigstilt i 1899

10SKISTUA - ble innviet 25. jan. 
1896 av Trondhjems Skiklub



Fjellseter Sanatorium og Turisthotell
«Et SORTIA MORIA i Bymarka»

Turistanlegget åpnet 2. januar 1899. Stedet ble kjent også utenfor 

landets grenser. Hovedhuset (øvre p-plass) brant ned  8. april 1917.

SPORTEN (nedre p-plass) ble drevet videre som hotell og restaurant. I 

1929-30 fikk dette bygget et nytt tilbygg i funkisstil. Huset brant i 1946. 11



KONGSGÅRDEN
på Fjellseter,
Iflg brosjyre 
fra kroningsåret 
1906



Fjellseter Turisthotell og 
FREIDIGVENN HAAKON HØYER

• 1897: Aktieselskapet Fjeldsæter Sanatorium stiftet. 

• 1898: Bygget sto ferdig ved juletider i 1898, tegnet i sveitserstil av 
arkitekt Axel Guldahl d.e. og 

• 1899: Innvielsen av Fjeldsæter Turisthotell og Sanatorium skjedde 
2. januar og med Aasta og Johan M. Thanem som ansvarlig for 
driften, 

• 1904: Hilfred Holthe ny vert

• 1912: W. Bull-Jensen ny eier

• 1917 Brann i hovedhuset på øvre parkeringsplass brant i påska, og 
dette huset ble ikke gjenoppbygd

• 1919: HAAKON HØYER - kjøpte anlegget etter 
brannen 

• Sporten på nedre parkeringsplass ble drevet videre som hotell og 
restaurant.

• 1929: Sporten fikk et nytt tilbygg i funkisstil 

• 1946: Ny brann i Sporten

• 1952: Høyer døde og driften endelig avsluttet 12



Skisport på Fjellseter før 1930
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FJELLSETERBAKKEN – 1925-1953

1934

• Bygd av H. Høyer
• FREIDIG fra ca 1927 -
stillaset  revet 1957
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FJELLSETER
BAKKEN 
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1935

1931



Skirenn/ langrenn i 1932
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Flybilde fra 1952 viser hoppbakken med stillas

Kapellet

Fjellseter-

bakken

Akebakken

Rustadrenna

Fartsbrua går over

Rustadrenna 17



Riving av Fjellseterbakken i 1957

OLAV LIAN: Utdannet skimaker i Oslo, senere leder av Trønderski i 
Trondheim. Olav Lian (1906-2000) var aktiv skiløper, en av sju brødre 
(skiløpere) fra Frol. Flere kongepokaler i kombinert på 1930-tallet, blant 
annet for Freidig i 1933 og 1935. Tatt ut til OL i 1936.

Fartsbrua var bygd over Rustadrenna.

Etter krigen var fartsbrua 

oppråtnet og den måtte 

restaureres. Arbeidet ble utført i 

1946 og 1947 ledet av Olav 

Lian, opprinnelig fra Frol. Ellers 

var det flere Freidigkarer med i 

arbeidet blant annet Reidar 

Raaen og Odd Daløy. 

.
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Nåværende Freidigmedlemmer/Hyllkaka som har 
hoppet i Fjellseterbakken - Foto sept. 2014
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FJELLSETER 
KAPELL

• Skipioner, forfatter, 
kvinnesaksforkjemper  
Marie Michelet kom 
med ideen om et 
kapell i 1911.

• HAAKON HØYER ga 
tomt til kapellet

• Kapellet åpnet i 1933
• Arkitekt: Hermann 

Semmelmann
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SANATORIET/ 

TURISTHOTELLET

lå her

SPORTEN

lå her
Fjellseterstua, 

(Senere sp.kl. Freidig

FJELLSETERBAKKEN
(Sp.kl. Freidig)

ANNEKSET
(Benyttet av 

Freidig 

perioden 

1945-1955)

STATUS  FJELLSETER 1947:

KAPELLET
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TUNGA - maleri ved 
Erling Kirksæther

LAVOLLEN – seter under Lade Gård 1661-1740. 
Bygninger oppført ca 1802. Trondheim kommune eier fra 1982

FREIDIG leide rom på Lavollen fra 1905

Foto kia 2014
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FREIDIG med skihytte på Lavollen
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 Hytta hadde 20-årsjubileum i 1932

FREIDIG fikk eget gatenavn i 1948. 

FREIDIGSTIEN på 
Storhaugen



FJELLSETERSTAFETTEN arrangert fra 1934
«Vårens vakreste idrettsmønstring»
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• 1934: Den første Fjellseterstafetten (etter modell fra 
Holmenkollstafetten) arrangert 1. juni av Freidig og 
Dagsposten. En stor suksess både sportslig og økonomisk 
med dobbeltseier til Freidig. 310 deltakere, 31 lag deltok.

• 1945: Nr 7 i rekken, ble arrangert på en prikkfri måte
• Den siste Fjellseterstafetten ble arrangert i 1960

• OLAVSSTAFETTEN ble arrangert første gang i 1961 fra 
Trondheim Stadion 



FREIDIG i Bymarka -
krigsårene 1940-1945
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• 1940-41: Friidrettsavd. 

hadde møtested i badstua 

på Skistua, men dette ble 

etter hvert stoppet

• Fra vinter 1941: skiavde-

lingen leide rom på Frøset 

gård, trening på søndager i 

Høgåsen

• 1944: KM i hopp arr.  i 

Granåsen og langrenn fra 

Frøset



FREIDIG - klubblokaler i annekset 
på Fjellseter 1945-1955
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Sporten- brant 1946

Fjellseterstua

ANNEKSET

Dam

Fjellsetervegen…

….

 Flyfoto 1947



FREIDIG O-AVDELING 
i Bymarka og på Fjellseter
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I 1936 ble de første omlandskartene over Trondheim, blant annet 
over Bymarka ferdigstilt, mål 1:25000 og 10 meter ekvidistanse.
Utallige arrangementer i regi av Freidig har fra den tid blitt 
arrangert i Bymarka og Leinstrandmarka

• Fra 1952: I Knut Lernæs sin 

formannsperiode, leide orientering og 

friidrett Heimevernsbrakka som 

utgangspunkt for trening.

• 1968: Freidig Turorientering 

oppstartet. Trondheim Bymark og 

Leinstrandmarka aktuelle områder for 

turorienteringen i dag.

• I dag:  Freidig o-avdeling har i dag lager 

for arrangementsutstyr i uthuset på 

Fjellseterhytta.



I Freidig’s medlemsblad nr 1/1953 kan 

vi lese om:

”Hotelldirektør Håkon Høyer har ved sin 

død testamentert Freidig ½ mål av sin 

eiendom på Fjellseter samt inntil kr 7.500 

til vedlikehold og utbedring av 

Fjellseterbakken.

Høyers hensikt med å gi oss tomten var at 

det skal bygges langrennslokale eller 

liknende der”. Høyer ble også innvotert 

som livsvarig medlem i Freidig.

Dette gavebrevet var vel bakgrunnen 

for at Freidig først fikk leie hytta, og 

senere fikk kjøpe hytta. 

Leiekontrakt med kommunen ble 

inngått 1. januar 1986. Kjøpekontrakt  

inngått i januar 2003, kjøpesum kr. 

120.000,- pluss omkostninger. 

Strålende gave til FREIDIG fra Haakon Høyer
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FJELLSETERHYTTA – litt historie

EIERE 1954-1980
• 1954: Trondheim kommune

• 1955: Sjefen for forsvaret på 
Gråkallen, løytnant Jostein 
Aune. Sokkeletasjen ble på 
1950-tallet utleid til familien 
Aagesen, han jobbet også på 
Gråkallen.

• Ca 1980: Overtatt igjen av 
Trh.kommune

Bygd ca 1930 som bolig for 
direktør Haakon Høyer, tømmer 
fra seter ved Samsjøen. Høyer 
bodde her til sin død i 1952. 
Hotellet ble ikke gjenoppbygd  

etter brannen i 1946.
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FJELLSETERHYTTA og 
sportsklubben Freidig

1986: Freidig fikk 
leie hytta av 
Trondheim kommune
(Randi Loktu var da  
formann Freidig)

2003: Freidig 
kjøpte hytta med 
penger fra Hyllkaka 31



Kjøpesummen for Fjellseterhytta betalt av 
HYLLKAKA 
(gavebrev av mars 2003 i anledning klubbens 100-årsjubileum)

Pengene til kjøpet av 

Fjellseterhytta hadde 

Hyllkaka fått som gave fra  

medlem Peder Engdal 

(1921-2005) ved Hyllkakas 

90-årsjubileum i 1995. Gaven 

var på kr. 150.000, og ble 

senere økt med ytterligere kr. 

50.000.

Peder spilte fotball for Freidig 
etter krigen, blant annet på 
laget som ble seriemester i 
1948. Han fikk tildelt klubbens 
diplom i 1993. 32



I 2006 fikk Hyllkaka en stor 

testamentarisk gave på ca 1 

mill kr fra Ruth og Per Jystad. 

Herav ble kr 536.000 benyttet 

til restaurering av 

Fjellseterhytta.

Per Jystad fikk klubbens 

fortjenestemedalje i 1989 og ble 

æresmedlem i Freidig i 2005. Per ble 

medlem av klubben i 1931, og han 

hadde 75 års medlemsskap da han 

døde i 2006.

Restaurering av Fjellseterhytta mm. ved midler fra 
Ruth og Per Jystad i 2006
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BRUKEN av Fjellseterhytta:

Fra venstre: Per Jørgen Nergaard, Tor 

Weiseth og Bjørn Strandhaug

Fra v.: Karl Fredrik Hassel, Thor Aune og 

Rolf Eggen Nilsen 34

Foto 3.  juni 2014

• Freidig o-avdeling, har eget lagerbygg for utstyr
• Hyllkaka, ukentlige treff, 40 uker ca 700 pers/år
• Utleie til medlemmer av Hyllkaka og Freidig
• Utleie til avdelinger i Freidig
• Utleie til etater i Trondheim kommune
• Utleie til andre.



Årlig drift av Fjellseterhytta  
Økonomisk støtte fra HYLLKAKA
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Støtte fra Hyllkaka til 

vedlikehold:
2014: 

• Bod til snøfreser kr 5000

• Handicaprampe kr 5000

2015:

Maling til yttertak kr 8000

2016:

• Utbedring av peisestua kr 

50.000 



HYLLKAKAS BRUK AV Fjellseterhytta:

Fra venstre: Per Jørgen Nergaard, Tor 

Weiseth og Bjørn Strandhaug

Fra v.: Karl Fredrik Hassel, Thor Aune og 

Rolf Eggen Nilsen 36

Foto 3.  juni 2014

• Hyllkaka, ukentlige treff på 
tirsdager, 40 uker ca 700 
pers/år



FOTO kia 19. januar 2016

37



Takk for oppmerksomheten –
hilsen Kjell Ivar

Utsikt fra Fjellseter januar 2015
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 Ulf-Erik Hansen og 

Rolf  Eggen Nilsen 

drøfter

framtida for 

Fjellseterhytta!



FJELLSETER og TØMMERDALEN  
Foto med Trondheimsfjorden i bakgrunnen juli 1952

FjellseterveienFJELLSETER

TØMMERDALEN

Kobberdammen

Fosen
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