Fjellseter – historisk info

I Freidig’s medlemsblad nr 1/1953 kan vi lese om en
«strålende gave til klubben»:
Hotelldirektør Håkon Høyer har ved sin død
testamentert Freidig ½ mål tomt av sin eiendom på
Fjellseter samt inntil kr 7.500 til vedlikehold og
utbedring av Fjellseterbakken.
Dette var noe av
bakgrunnen for at
Freidig fikk leie hytta i
1986, og senere fikk
kjøpe i januar 2003.

FJELLSETER - området
HISTORISK INFO

ved Kjell Ivar Aune
september 2021.
Kilde: Trondheim Byleksikon med mer.
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Etter kjøpet rehabiliterte Freidig hytta for over kr
600.000 ved gaver fra Freidigveteraner. De siste
årene, fra 2016 har Freidig også foretatt betydelig
rehabilitering med økonomisk støtte fra Trondheim
kommune og andre støttespillere. Hytta er i dag i
langt bedre teknisk stand enn da klubben overtok
hytta fra kommunen. Den leies nå ut til medlemmer
og venner av Freidig
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5. FJELLSETERBAKKEN - Hotelldirektør
Haakon Høyer som kjøpte Fjellseter Turisthotell
etter brannen i 1917 bygde også Fjellseterbakken
for å skaffe en attraksjon som trakk folk til området.
Den var regelmessig bruk for trening og renn i
perioden fra ca 1925 og fram til 1957 da bakken ble
revet. Sportsklubben Freidig hadde ansvaret for drift
og vedlikehold av bakken fra 1929-1957.
Sletta på hoppbakken lå på
den øvre
parkeringsplassen ved
Fjellseter

FJELLSETER – FLYFOTO fra 1947
1) Fjellseterbakken perioden 1925-1953
2) Fjellseter kapell vigslet 1933
3) Turisthotellet på øvre parkeringsplass
Fjellseter (1899-1917)
4) Sporten på nedre parkeringsplass, 1899-1946
5) Fjellseterstua; Sportsklubben Freidig, fra 2003

1. FJELLSETER/ KAMPERVOLD

 Foto ca 1935

6. ANDRE steder ved Fjellseter
6.1. Skistua på Lillegråkallen – 435 moh
Første byggetrinn ble innviet 25. januar 1896.
Bygningen brant i 1930 og senere i 31.12.1947 etter
at den nettopp var restaurert etter tyskernes bruk
under krigen.

6.2. Studenterhytta - 445 moh
Norges Tekniske Høyskole ble åpnet i 1910. Noen
få år senere bygde idrettsforeningen ved NTH en
sportshytte på Lille Gråkallen. Den var tegnet av
arkitekt Gudolf Blakstad, og ble innviet 31.10.1913.
Hytta fikk stort besøk og ble utvidet alt i 1923.
6.3 Akebakken - Starter ved Studenterhytta og
passerer Fjellseter ved kapellet, lengde ca 800 m
og høydeforskjell 210 m, fra 210-430 moh. Bygget
av Trondhjems Ake-klubb, påbegynt i 1930-årene
og innviet i 1955.
6.4 Rustadrenna - Tidligere populær nedfart
starter på Lille Gråkallen, 450 moh., og går ned til
Ilabekken, kote 250 moh., ved Tempervoll. Ryddet i
1896 og oppkalt etter gullsmed Martin Rustad,
skiklubbens første løypesjef som døde i 1900.

Bygninger, bolighus og fjøs på 1880-tallet
Fjellseter var opprinnelig en arvefesteplass i
Bymarka, beliggende ca 340 moh. Tidlig på 1700tallet var Nils Elvedal fester, og senere hans enke
Kirsten Dahl. Eier på slutten av 1700-tallet var
kjøpmann Johan Gerhard Kathenkamp, en av
byens eligerte menn. Mulig at navnet Kampervoll
er oppkalt etter denne personen.
Christian Jelstrup var eier ca 1780, og på slutten av
1800-tallet Ane og Isak Fjeldsæter som kom fra
Stadsbygda. Trondhjems Skiklub leide rom her fra
1892.
Pga stort besøk kjøpte Isak og Ane en gammel
trønderlån i Stadsbygd som ble satt opp på
Fjellseter, og denne ble senere, 1899, en del av
«Sporten» på Fjellseter. Lokalene hos Isak og Ane
ble snart for små og skiklubben innviet alt i 1896
den nye Skistua oppe på Lillegråkallen.
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2. FJELLSETER – Sanatorium og
turisthotell













I 1897 ble Aktieselskapet Fjeldsæter
Sanatorium stiftet
En ny kjøreveg ble ført fram til Fjellseter og opp
til den nye Skistua i 1899
Sanatoriet med Sporten sto ferdig ved juletider i
1898, og var tegnet av arkitekt Axel Guldahl de.
i sveitserstil, tilsvarende som Holmenkollen
Sanatorium som ble åpnet i 1894.
Innvielsen skjedde 2. januar 1899. Aasta og
Johan M. Thanem var ansvarlig for driften de
første årene.
I 1904 fikk hotellet ny vert i Hilfred Holthe
I 1912 ble W. Bull-Jensen ny eier.
Turisthotellet på øvre parkeringsplass brant i
påska 1917, men dette bygget ble ikke
gjenoppbygd senere.
Haakon Høyer kjøpte anlegget etter brannen i
1917 og var eier fram på 1952 da han døde.
Sporten på nedre parkeringsplass ble drevet
videre som hotell og restaurant etter 1917.
I 1929 ble dette ombygd og fikk et nytt tilbygg i
funkisstil. Dette brant ned til grunnen i 1946 og
ble senere ikke gjenoppbygd.
Fjellseter kapell åpnet i 1933

Foto av Sporten og turisthotellet sett nedenfra,

Foto viser tilbygget til Sporten i funkisstil, bygd i
1929-30.

3. FJELLSETER KAPELL
I 1933 kom et nytt tilbud da Fjellseter kapell ble
åpnet. Noen fant kombinasjonen med et kirkebesøk
i marka både praktisk og hyggelig. Hotelldirektør
Haakon Høyer var en raus kar, som forærte tomten
til kapellet, og som på denne måten ble en gave til
hele byen.

Foto tatt før brannen i 1917 og viser hele anlegget,
både hotellet/sanatoriet, Sporten og annekset/driftsbygget.
Både bil- og
hestetransport
ble benyttet fra
byen til
Fjellseter

Det var opprinnelig skipioneren Marie (Liska)
Michelet som i 1911 kom med ideen om et
sportskapell i Bymarka. Hun var også kjent som
forfatter, kvinnesaksforkjemper og speiderleder. Det
skulle gå mange år før man gjennom flere
pengeinnsamlinger før byggingen av kapellet ble
startet i 1932-33. Arkitekt for bygget var Hermann
Semmelmann.
Fjellseter kapell har
også slitt med dårlig
økonomi, men det er
stiftet en venneforening for å støtte
opp om driften.

4. FJELLSETERSTUA

Foto viser spisesalen i hotellet

Dette er Haakon Høyers direktørbolig, bygd ca
1920, og den er i dag klubbhytte for sportsklubben
Freidig. Høyer kjøpte Fjellseter Turisthotell etter
brannen i 1917, og han bodde her oppe til han døde
i 1952.
Etter brannen i 1946 fikk han ikke bygd opp hotellet
og eiendommen ble solgt til Trondheim kommune.
Direktørboligen ble i 1955 solgt til sjefen for
forsvaret på Gråkallen, men ble overtatt av
kommunen igjen på 1980-tallet.
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