
 

 

Sommertur til Klæbu, lørdag 15. juni 2019 
 

I år tar vi turen til Klæbu og Klæbu Bygdemuseum på Teigen. 

 
Reiserute: 
Kl 10:00  Avgang fra Trondheim Sentralstasjon. 
 
Kl 10:45  Avgang fra Asko, Midt-Norge, Østre Rosten 104, Tiller. Her er det mulig med 
  parkering. 
 
Kl 11:00  Klæbu kirke med omvisning. 

Deretter går turen til Seminarplassen og videre til Moodden friluftsområde.  
 

Bussen går så over Svean brua og forbi Moen Gård, Folkets Hus, 
Hyttfossen, Trongfossen, Kapellet, Brøttem opp til Teigen. 

 
Kl 13:00 Ankomst Klæbu Bygdemuseum på Teigen. 

Bespisning: Rømmegrøt og spekemat. 
 

Informasjon om «Transport på Selbusjøen». 
 

Før vi drar får vi kaffe og vaffel. 
 

Kl 15:00 Hjemturen går over Ståggån ned til Klæbu sentrum og tilbake over Sjøla til 
Asko og deretter til Trondheim sentralstasjon. 

 
 
Pris: 
Kr 300,- for alle.  Det blir guiding i bussen underveis. Ledsager (også ikke-medlem) kan bli 
med til samme pris. Prisen dekker buss, omvisninger og bespisning. 
 
Påmelding: 
Påmelding sendes til kassereren innen 1. juni 2019 på e-post 
kasserer@st.slektogdata.no eller telefon 95164421. 
 
Det er viktig at alle som melder seg på gir beskjed om hvor de ønsker å komme på 
bussen. Oppgi mobiltelefonnummer. 
 
Umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp, vil du få en e-post med bekreftelse og 
kontonummer for innbetaling av egenandel for turen. 
 
Velkommen til sommertur! 
 
Med vennlig hilsen 
Jan Fredrik Sagdahl 
leder 
  

mailto:kasserer@st.slektogdata.no


 
Litt om stedene vi besøker 

 
Klæbu kirke 

Klæbu kirke er en åttekantet kirke fra 1790.  

Byggverket er i laftet tømmer med grunnmur av pusset gråstein. Det er 
250 sitteplasser, 320 når galleriet også benyttes. I vestre ende er det 
innredet våpenhus og i østre ende sakristi, disse rommene er skilt fra 
kirkerommet med lettvegger av stående bord. Taket er pyramideformet 
med to takvinkler (mansardtak). Klokkehuset i takrytteren er terningfor-
met. Kirken har prekestolen over alteret (prekestolsalter), og i 1898 ble 
det også satt en opp en prekestol på gulvet på grunn av prestens høy-
deskrekk.  

Altertavlen med motivet «Hyrdenes tilbedelse» fra 1790 er av Johan Jørgen Lyng, Lars Larsen Forsæth 
og Haldor H. Svaan. Prekestolen er i nygotikk og laget av Forsæth og Svaan. 

Døpefonten er fra 1957 og utført i tre. Orgelet er fra Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri. 

Kirken har tre kirkeklokker; fra 1705, 1871 og 1990. Den yngste er fra Olsen Nauen Klokkestøperi, den 
eldste er laget av Friedrich Kessler og klokken fra 1871 av Lars Rustad. 

Kilde: Wikipedia 

 

Klæbu Bygdemuseum på Teigen 
På et av Klæbus mest idylliske steder, på Teigen ved 
Selbusjøen, ligger Klæbu bygdemuseum. 
Historiske kilder forteller at Teigen gård var rasteplass for 
svenske pilegrimer som kom gjennom Tydal og Selbu, og 
ifølge gamle kilder skal det ha stått et kapell på området den 
gang. 
På 1800-tallet tjente gården som skysstasjon, og som 
lagringsplass for trelast og kvernsteiner fra Selbu, for videre 

transport gjennom Ståggån til Trondheim. Her ble også drevet landhandel. 

Museet ble opprettet 22. januar 1975 av Klæbu kommune, og består av et tun med 7 byg-
ninger, 
de fleste bygget av Ole Olsen Teigen rundt 1850. Her er samlet ca. 1800 gjenstander, hus-
geråd og redskaper. Like ved ligger ei gammel vanndrevet gårdssag, et snekkerverksted og 
ei smie. 
  

 
Seminarplassen 
Seminarplassen omfatter Klæbu Seminar, Klæbu Blindeskole og Klæbu 
Pleiehjem/Hallsetheimen. 
 

Plassen er i dag Seminarplassen Kultur og 
Næringspark der profesjonelle kunstnere, 
designere og håndverkere arbeider side ved 
side. 
 
Seminarplassen er Klæbu kommunes 
tusenårssted. 
 
 


