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Jeg takker for denne økta!

Leder
Vi ser tilbake på et aktivt sommerhalvår med totalt 950 deltakere 
på Multisportsuka og en sommerskiskole med full fart i Granåsen. 
Søndagsturen byr på nye merkede turer hver helg. Frivillige i 
Skiklubben merker turene og legger til rette for dette flotte tilbudet. 
Treningsgruppene har sine faste treninger på tirsdager fra Ferista. 
Her er det plass til flere om man ønsker å bli med utover høsten. 
Styrketreningen starter opp i slutten av september og går i det nye 
helse- og arenabygget i Granåsen. 

Søndagsturen avsluttes den 25. september med Gråkalldagen. 
Da inviterer vi til familiearrangement ved Skistua. Det blir mange 
spennende aktiviteter som familiene kan g jøre sammen som for 
eksempel fuglekassesnekring, spikking, kajakk og natursti. Skistua er 
åpen med servering. Vi håper å se mange av dere medlemmer der! 
Sjekk også ut turtilbudet, Til Topps. Det er lagt ut 10 turmål, og her 
kan man registrere turene og være med i trekning av fine premier. 
Kanskje du finner ideer til nye turer ved å benytte deg av dette 
turtilbudet. Til Topps varer fram til 16.oktober. 

Skiklubben er i stadig utvikling og vekst og fra og med september 
ønsker vi Stian Karlsen inn i teamet med ansvar for driften i 
Gråkallparken. Stian har skapt et fantastisk fint miljø for barn og 
unge i Gråkallparken og flere nye planer ligger for tur.

 

Dere ønskes en din og aktiv høst!   

Daglig leder 
Trondhjems Skiklub
Line Selnes

TRONDHJEMS SKIKLUB
Postboks 1185, Nyborg 

7420 Trondheim

Daglig leder: Line Selnes, 
line@skiklubben.no

Besøksadresse:  
Skistua, Fjellseterveien 501,  

7020 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
www.skiklubben.no

Forsidebildet
SKIKLUBBEN

Finn din nærmeste Bunnpris på mobil.bunnpris.no

Alt til turen,
også på søndager!
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Vi tilbyr en rekke flotte friluftsaktiviteter for barna: 
• Kajakk
• SUP
•  Fuglekassesnekring
•  Natursti
•  Naturbingo
•  Spikking med kniv
•  Frisbeegolf
•  Søndagsturen
•  Lavterskel terrengløp for barn kl. 13

I tillegg serverer vi bålkaffe fra svartkjele. Skistua 
holder åpen café med mulighet for å kjøpe seg en 
matbit. 

Bli medlem av Trondhjems Skiklub og gå gratis inn på 
Gråkalldagen. Som medlem får du også mange andre 
medlemsfordeler og støtter opp rundt vårt arbeid i 
marka! 

Velkommen til en flott høstdag ved Skistua! 

TRONDHJEMS SKIKLUB 
INVITERER TIL EN AKTIVITETS- 
OG FRILUFTSDAG FOR HELE 
FAMILIEN! Bli med på Gråkalldagen ved Skistua søndag 25. september 

kl. 11-15. Gråkalldagen er gratis for medlemmer av Trondhjems 
Skiklub. Kr. 60,- per barn for de som ikke er medlem.
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2022 er frivillighetens år. Hvis vi går 
100 år tilbake i tid, finner vi også 
noen som g jorde en stor uegennyttig 
innsats for andre. Noen av dem var 
enslige kvinner fra familier med fin 
familiebakgrunn. En av dem var Liska 
Michelet.

Dette er egentlig en ganske utrolig historie. 
Hvordan er det mulig at hun som var byens 
største kjendis ved sin død i 1937 idag er 
fullstendig ukjent for byens befolkning? 

Navnet hennes var Caroline Waldemare 
Schmettau Trampe Michelet, og hun var født 
i 1868. Etternavnene Schmettau og Trampe 
hadde hun fra bestemoren og moren som var 
fra Danmark Bestemoren Caroline titulerte 
seg som comtesse (grevinne), og hun ble gift 
med Niels Juel som var hoffstallmester. De 
fikk to døtre, og datteren Elisabeth Augusta 
ble gift i Nidarosdomen med oberst Johan 
Wilhelm Michelet. Datteren deres fikk 
da det lange navnet som hun aldri brukte. 
Gjennom hele livet ble hun bare kalt Liska.

I oppveksten bodde hun på Elgeseter 
gård som ligger ved lyskrysset ovenfor 
Studentersamfundet. Det sies at hun var 
første kvinne som gikk på ski til toppen 
av Gråkallen.  Dette skjedde så tidlig at 
dette var før Skistua kom i 1895, Fjellseter 
Sanatorium og Fjellseterveien i 1899. Det 
var derfor en lang tur fra Elgeseter og 
oppover til Gråkallen. Denne utflukten skal 
ha vært på en kald januardag, og den gangen 
besto kvinnenes skiantrekk blant annet av 
et fotsidt ullskjørt. Vel tilbake til Elgeseter 
gård tok hun av seg skjørtet på kjøkkenet, og 
historien sier at det sto av seg selv fordi det 
var fullt av snø og helt stivspekt.

Hun utdannet seg som formingslærer og 
underviste på «Thora Storms pigeskole» i 

noen år og senere på Døveskolen. 
I mange år var hun fast bidragsyter i 
Adresseavisen der hun skrev artikler om 
natur og dyreliv.

Hun var også aktiv i samesaken – og var 
vertinne for samene i 1917 da de hadde sitt 
første store møte i Trondheim.
Likevel er hun mest kjent som 
speiderleder, og hun var med på å starte 
speiderbevegelsen i Trondheim. Med hennes 
bakgrunn som lærer og gode kunnskaper 
om natur og friluftsliv, var hun sikkert en 
engasjert og populær speiderleder for byens 
unge piker. Bymarka ble mye benyttet til 
speidernes aktiviteter, og hun ble øverste 
leder for pikespeiderne i byen. Hun var også 
med i ledelsen i Norsk Speiderpikeforbund.

Sammen med Fredrikke Wold fra Oslo, 
reiste hun i 1922 til  England for å melde  
Speiderpikeforbundet inn i det internasjonale 
forbundet. 

I 1920 lanserte  hun ideen om juletre på 
Torvet. Liska var 52 år og hadde til da 
engasjert seg i så mye av det som foregikk i 
byen at hun var en dame som man lyttet til.

Fredag 26. november i 1920 kan vi lese 
denne lille notisen i Adresseavisen:

ET «BYENS JULETRÆ.»
Til formandskapet er der fra frk. Liska Michelet 
fremkommet forslag om at kommunen i 
likhet med hvad der bl.a er gjort i Kristiania 
arrangeres et»byens juletræ» som plasseres paa 
Torvet og oplyses elektrisk.

Formandskapet besluttet igaar enstemmig 
at bemyndige magistraten til at foreta det 
nødvendige til tankens realisation.

22. desember 1920 kom det første juletreet 
på plass. Julenissen til Frelsesarmeen 
kom året etter i 1921. Det ble en tradisjon 

at Bispehaugen guttekorps spilte til 
lystenningen og at en speider fikk den 
ærefulle oppgaven å trykke på lysbryteren.

En annen tradisjon var at direktøren på 
Phonix hotell inviterte både korpset og 
offiserene i Frelsesarmeen til varm sjokolade 
og kaker. Liska Michelet holdt alltid en 
takketale til forsamlingen. Da juletreet ble 
tent for tiende gang i 1929, ble hun hedret 
av kommunen for den tradisjonen hun hadde 
fått i gang. Juletreet ble i disse årene tent 
2. søndag i advent, og etter hvert som årene 
gikk økte oppmøtet.  Adresseavisen kunne i 
1934 meddele at det var 10 000 mennesker 
på Torget som etter lystenningen strømmet 
ut i byen julegater for å se på utstillingene i 
butikkvinduene.

Et av de andre forslagene hun hadde, tok 
det lang tid å få realisert. I 1911 lanserte 
hun ideen om å få et kapell på Fjellseter. 
Direktør Høyer på Turisthotellet hadde 
lovet henne gratis tomt. Det ble satt igang 
en pengeinnsamling i 1914, men først etter 
at det nye funkishotellet var bygget på 
Fjellseter i 1930, begynte ting å skje. Da ble 
det nedsatt en byggekomite med døveprest 
Ola Rustad som formann. 

Lørdag 15. april 1933 kan vi lese denne 
reportasjen i Nidaros.

FJELLSETER KAPELLSTUES 
INNVIELSE.
Fjellseter kapellstue blev innviet med en enkel 
men stemningsfull høitidlighet skjærtorsdag 
eftermiddag. Alle sitteplasser i kapellet var 
besatt, og blandt de tilstedeværende såes 
general Bruusgaard, borgermester Kobbe, 
domprost Haugsjøen, sogneprest Christensen, 
hospitalsprest Stene, direktør Høyer og arkitekt 
Semmelmann, kapellstuens arkitekt.

Mens bålet knitret i kapellstuens peis, blev 

Liska Michelet 
- den glemte pioneren

AV TORGEIR AALBERG
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høitidligheten innledet med orgelpreludium 
av frk. Hagen, hvorefter pastor Rustad i en 
kort tale redegjorde for kapellstuens tilblivelse. 
Pastoren nevnte at det nu er 22 år siden det for 
første gang blev slått til lyd for opførelsen av et 
kapell på Fjellseter. Det var den gang på tale å 
bygge et folkemuseum her oppe, og frk. Liska 
Michelet foreslo i en avisartikkel at man som en 
første begynnelse til et sådant museum flyttet 
den gamle stavkirke fra Vitenskapsselskapets 
tomt op til Fjellseter og lot den bruke som 
sportskapell. Stavkirken blev imidlertid ikke 
flyttet, heller ikke et par andre kirker det var 
tale om. Men interessen var vakt, og nu er 
omsider denne kapellstue reist. 

Blandt dem som har gitt større gaver til 
kapellstuen er direktør Høyer, som har skjenket 
gratis tomt m.m. og direktør Holthe som har 
skjenket den vakre kirkeklokke.

Pastoren minnet om at kapellstuen var reist 
for å gi dem som drar ut fra byens larm og 
travelhet for å hente styrke i naturen, og sluttet 
med å uttale det samme håp som biskopen ved 
grunnstensnedleggelsen, at mange vilde følge 
kallelsen fra kapellstuens klokke til et møte med 
Gud. Biskop Støren forrettet altertjenesten og 
talte fra prekestolen.

Kapellet lå først under Ilen menighet, og 
det ble flittig brukt under krigen. Det var 
gudstjenester nesten hver søndag kl. 11.15 
slik at folk kunne komme opp med bussen 
som gikk fra byen kl. 10.50.

Kapellet har siden den gangen blitt utvidet. 
Ved hovedinngangen er det et bilde av Liska 
Michelet sine sosiale interesser viste hun 
g jennom sitt arbeide i Røde Kors – som 
her i byen ble stiftet av hennes far, oberst 
Michelet. Hun var kasserer og sekretær 
i Trondheim krets av Røde Kors. I 1919 
fratrådte hun denne stillingen. Hun hadde da 
fått Røde Kors hederstegn. 

Hun foreslo også å reise et «Kvinnenes hus» 
i Trondheim. På den tiden bodde hun selv i 
Waisenhuset.

I siste år var hun sterkt opptatt av Kvinners 
Frivillige Verneplikts oppgaver, for ute i 
Europa var det urolige tider.

Hun døde plutselig natt til onsdag 17. februar 
1937 uten noen forutgående akutt sykdom.

Mandag 22. februar hadde Adresseavisen 
et langt og detaljert referat fra begravelsen. 
Her er et lite utdrag:

Lørdag kl. 14. blev Liska Michelet begravet 
fra Domkirken. Kisten stod i høikoret i et 
tusenfoldig flor av blomster. Speiderpiker med 
norske flagg og vimpler med sørgeflor dannet 
æresvakt sammen med en del troppsførere 
fra guttespeiderne. Ikke en plass stod tom i 
kirken. Der var speiderpiker – Liska Michelets 
personlige venner – der var alle hennes som 
hun hadde hjulpet. I all stillhet blev der felt 
mange tårer – hun var elsket av mange på livets 
skyggeside.

En rekke av byens kjente var fremmøtt: 
general Laurantzon, oberstene Frisvold og 
Strugstad, borgermester Kobbe, biskopen, 
domprosten, representanter fra Røde Kors og 
Frelsesarmeen og mange flere.

Byens speidere, både gutter og jenter, 
samlet inn penger til en minneplate som 
ble lagt ned på graven på ettårsdagen etter 
hennes død. I årene etter møtte de opp 
ved graven for å legge ned blomster på St. 
Georgsdagen 23. april, som er speidernes 
dag.

Denne tradisjonen er nå forlengst slutt, og 
graven fremstår idag som ustelt.
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I 2022 har vi gått inn et 
enda tettere samarbeid med 
Toppidrettsveka og skftet 
navn til «Toppidrettsveka 
Sommerskiskole», noe som viste 
seg å være riktig avg jørelse. 
Toppidrettsveka Sommerskiskole i august ble et 
vellykket arrangement, g jennomført med stil. Vi 
fikk gledet og inspirert mange unge og håpefulle 
langrennsløpere. Gleden for skiidrett var virkelig 
til stede blant deltagerne, noe som g jorde 
arrangementet komplett. 

Å møte likesinnede på tvers av klubber og alder 
er veldig spennende for barna. Skal de trives med 
aktiviteten sin er gode relasjoner utrolig viktig. Det er 
et av fokusområdene våre på sommerskiskolen.

Vi har hatt mange gode treningsøkter, høy 
trivselsfaktor og god mat mellom øktene. 
Allerede første økt fikk vi besøk av skistjernene 
Anne Kjersti Kalvå og Didrik Tønseth som hadde 
teknikktrening på rulleski. Deltagerne fikk mange nye 
tips de kan bruke videre i treningsarbeidet sitt. Videre 
har vi hatt med oss Even Northug, Emil Iversen og 
Martin Nyenget som inspirasjon på treningsøktene. 
Det ble mye tips og tull med deltagerne våre, som 
setter stemningen i treningsgruppa. 
 
Supersprinten er nytt av året og det ble en stor 
suksess! Det var en profesjonell g jennomføring av 
supersprinten med blant annet speaker, storskjerm, 
startpistol, reklameplakater og startnummer.

Toppidrettsveka arrangerte flere konkurranser både 
før og etter supersprinten på lørdag, noe som løftet 
dagen til nye høyder. Granåsen var «full» av verdens 
beste langrennsløpere, og våre deltagere fikk både 
autografer, startnummer og bilder med skistjernene! 
Stemningen var virkelig til å ta å føle på hele lørdagen. 
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Multisportsuka 
Høstferie 10-12 oktober

Det blir helt nye og spennende aktiviteter, både innendørs og utendørs. 
Blant annet buldring i buldrehall og turn i turnhall, i tillegg til en helt egen friluftsdag.

Sjekk ut hjemmesiden vår for fullstendig program og informasjon om arrangementet.



@skiklubben @skiklubben @skiklubben

Hold deg oppdatert, følg oss i sosiale medier Vil du støtte oss med din grasrotandel?
TRONDHEIM SKIKLUB

Org.nr 982694655

HOVEDSPONSOR

MIDT-NORGES STØRSTE 
BOLIGBYGGELAG! 
Bli medlem og få forkjøpsrett  
på 13 000 boliger i Midt-Norge,  
og 90 000 boliger i hele landet.
I tillegg får man som medlem  
over 50 medlemsfordeler, blant  
annet hos Trondhjems Skiklub!
Oppdag alle fordelene  
på tobb.no

Stian Karlsen er en ildsjel og brettentusiast som har drevet Gråkallparken 
de siste 6 årene. Han har g jort et eksemplarisk stykke arbeid som har 
resultert i at Gråkallparken ble kåret til Norges beste snowboardpark i 
2020. 

Med en oppvekst på Malvik fikk Stian tidlig interesse for utendørs 
aktivitet. Han drev tidligere med løping, men det dukket raskt opp et 
engasjement for snowboard. Brettkjøring har blitt mer enn en aktivitet 
for Stian, det har blitt en livsstil. 

Stian har alltid sett på Trondhjems Skiklub som en tilrettelegger for folket 
og aktivitet i marka, og han gleder seg til å bruke mer tid på akkurat det.

Vi ønsker Stian velkommen i teamet, en varm og spennende kollega vi ser 
frem til å jobbe tett med. 

NY ANSATT


