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ganske nyt Hus i Olaf Tryggvessønsgd. No. 21, i hvilket et stort tidsmæssigt Atelier
var bygget.

Forretningen omfatter foruden Portrætfaget, der er Hovedforretningen, ogsaa
flere andre Grene, saasom Forstørrelser, Interiører, Exteriører, Laterna Magicabilleder
(Lysbilleder) etc.

Særlig er E. OLSEN vel kjendt som Fotograf af Landskaber og Interiører, ligesom
han har Eneretten til at fotografere i Trondhjems Domkirke, hvorfra han har ca.

E. OLSENS FOTOGRAFISKE ATELIER.

1200 Plader og omtrent alle i dette Værk forekommende Billeder er reproducerede
efter hans Fotografier.

Atelieret er forsynet med de nyeste Apparater af fransk, engelsk og tysk Fabrikat.
Firmaet har været meget benyttet ved Festligheder og andre Leiligheder til Foto-

grafering af Grupper m. m.
Uagtet den store Konkurrence har Fotograf OLSEN altid hævdet sin Plads som

en første Rangs Fotograf, der inden sin egen Stand nyder en stor-Anseelse. Haner
Formand i den nylig stiftede fotografiske Forening i Trondhjem.
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A. HUITFELPT $ CO.
Kontorer Kjøbmandsgaden No. 14, Bryggepakhuse Kjøbmandsgaden 13 og 39, Lager*

huse og Oplagstomter i Nedre Ilen 36 b, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 og 52

i Mellem Ilen, alt egne Eiendonime.

Frmaet etableredes i 1841 af Konsul ARILD HUITFELDT, som døde i 1877.
Sønnerne Konsul HERMAN C. HUITFELDT og Konsul IVAR HUITFELDT indtraadte

i Firmaet i 1873.
Den Iste Januar 1901 udtraadte HERMAN C. HUITFELDT, og Konsul IVAR HUITFELDT

overtog Forretningen som ene ansvarlig Indehaver efterat have udløst Broderen
med en større kontant Sum.

Forretningen omfatter Forædling og Salg af Trælast, hovedsagelig frå egne
Skove, samt Udvinding og Eksport af Mineralier, Ertser og Svovlkis frå egne Gruber
og Gjødningsstoffe frå Leer chemiske Fabrik m. m.

Der sysselsættes for Tiden paa Hovedkontoret 10 Mand og den samlede Arbeids-
styrke og Funktionærer ved Firmaets Sagbrug, Høvlerier, Gruber og Fabriker bestaar
under gunstige Forretningsforhold af flere Hundrede Personer.

Firmaet har frå mange Aar tilbage havt første Klasses Forbindelser med de
vigtigste europæiske og oversøiske Forretningscentra, og eksporterer sine mange-
artede Produkter dels direkte dels gjennem fast ansatte Agenter og Kommissionærer.

I Udlandet nyder A. HUITFELDT & Co.s Trælast stor Anseelse, og dets Mærke
opnaar altid de høieste Priser af al Last, som skibes over Trondhjem.

Foruden i Trondhjem og omliggende Distrikter, hvor Firmaet har den største
Omsætning af Træmaterialier, har det ogsaa en betydelig indenlandsk Forretning.

A. HUITFELDT & Co. er Eiere af:
H y t t e f o s s e n Bruk , Klæbo, hvor der med en Arbeidsstyrke af ca. 70Mand

drives Sagbrug, Høvleri og Stavskjæreri.
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H o m m e l v i k og M o s t a d m a r k e n s G o d s med tilhørende Sagbrug, Høv-
leri, Teglværk m. m. Store Udvidelser og Nybygninger er her under Arbeide og elek-
trisk Kraft (4 å 5000 HK.) blir delvis benyttet for Driften fra egen Primærstation ved
Fossefaldet, som tilhører Eiendommen. En kraftig hurtiggaaende liden Bukser- og
Slæbebaad med over 100 H. K. Maskine er anskaffet til Slæbning af Tømmer og
Lægtere, og Baadens disponible Rum er ellers udnyttet til en elegant Leilighed med
tidsmæssige Kahytter og Salon. Baaden er bygget sterk nok til at kunne forcere
Isen om Vinteren. Firmaet har eget Kontor i Hommelvik.

Lee r c he m i s k e Fab r ik . Med en Arbeidsstyrke af ca. 25 Personer frem-
stilles her dampet og udampet Benmel og Fiskeguano samt Svovlsyre og svovlsyret
Benmel. Fabriken ligger i Flåa, ca. 32 Kilometer fra Trondhjem og drives med
en Turbin p åa 25 å 30
H. K.

K j ø l i G rub e r dri-
ves for Tiden med en
aarlig Produktion af ca.
40 000 Tons aarlig. Gru-
berne ligger i Aalen ved
Singsaas. Her udvindes
kobberholdig Svovlkis,
indeholdende ca. 47 o/o
Svovl og 21/» å 3 % Kob-
ber. Forekomsterne er
umaadelig rige. Gru-
berne ligger ca. 15 Km.
fra Reitan Station. Disse
er nu solgte til et en-
gelsk Syndikat og Sel-
skab, dannet under Navn
af ,,The Kjøli mines
Limited" med en Aktie-
kapital af £ 100000 =

IVAR HTJITFELDT.

Kr. l 800 000. Fra Gru-
ben til Reitan Station er
nu bygget en 15 Km.
lang Tougbane.

K i l l i n g d a l s Gru-
b e r drives nu af et en-
gelsk Kompani, som be-
taler royalty til A. HTJIT-
FBLDT & Co. o. f. (en vis
Afgift pr. Ton). I de
sidste 5 Aar har Pro-
duktionen været ca.
30 000 Tons Svovlkis,
hvilken Jernbanefragt
beløber sig aarlig til Kr.
90 000.

Regner man Traflken
fra disse Gruber og Leer
chemiske Fabrik er Fir-
maet A. HUITFELDT & CO.

den største Befragter af
Gods paa Størenbanen og dog kommer Trælasten fra Hyttefossen Brug ikke her i
Betragtning, da denne transporteres billigere med Heste. Størenbanen har saaledes
al Grund til at være Firmaet taknemmelig for den store Drifts Virksomhed, der
skaffer den en såa stor aarlig, sikker indtægt.

E s n a G r u b e r er et af vore største Kobberfelter, de ligger i Tydalen, men er
for Tiden ikke i Drift paa Grund af de vanskelige Kommunikationsforhold. Det er
imidlertid bare et Tidsspørgsmaal, naar Gruberne igjen sættes i Gang.

U l r i k s d a l s G r u b e r beliggende i Tiller (Heimdal) blev først drevet i 1670
til 1675 af Bafonett DAVTDSON paa Kobber, som blev smeltet ved Hyttefossen, men blev
nedlagt, da Ertsen ikke var kobberholdig nok. Nu drives Gruberne som kobber-
holdig Svovlkis med meget lovende Udsigter.

R å n e n Bly- og S ø l v v æ r k i Rånen (Nordland) mdeholder udstrakte rige
Forekomster af Bly- og Sølverts blandet med Kobber. Der føres Underhandlinger
om Salg til et stort udenlandsk Selskab.
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Som Drivkraft anvendes baade Vand og Damp, tilsammen over 500 H. K. Naar
de nye Fabriker kommer istand, som er under Bygning i Hommelvik, vil denne
Kraftmængde yderligere blive adskillig forøget.

Familien HUITPELDT er meget gammel og tæller mange historisk berømte Navne.
Konsul AEILD HUITFELDT, Forretningens Grundlægger, var en fra Hjertet og

Aandens Side høist dannet Mand, som nød stor Anseelse og Tillid hos sine Med-
borgere, skjønt han ofte med sin freidige Uafhængighedsfølelse stod isoleret fra
Kliker og derfor havde mange Vanskeligheder at overvinde, særlig under de knappe
Penge tider og Kriser i Trondhjem. I al sin Færd var han en Hædersmand.

BRYGGEPAKHUS I PJORDGADEN.

Konsul AEILD HUITPELDT var preussisk Konsul i over 30 A ar og fortsatte som
tysk Konsul efterat de forskjellige Smaastater indlemmedes i det tyske Rige. Han
udnævntes ogsaa som Ridder af den røde Ørns 3die Klasse.

Konsul AEILD HUITFELDT var i mange Retninger en Banebryder for Industri,
Handel, Landbrug og forbedrede Kommunikationer. Trondhjems mek. Værksted
skylder saaledes ham sin Tilblivelse, da han var Leder og Bærer af ,,Fabriken ved
Nidelven", som Værkstedet oprindelig hed. ,,Fabriken ved Nidelven" var grundlagt
af HUITPELDTS Svigerfader Konsul GAEMANN, og af Firmaet SCHEBINEE & Co., og gik ved
disses død over til Konsul A. HUITFELDT og SOHEBINEB, & Co.s Arvinger. HUITPELDT tog
sig såa energisk og uegennyttig af Fabriken, at han uden en Øres Erstatning for sit
Arbeide i 35 Aar ofrede Fabriken som kommerciel Leder den største Del af sin
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ESKEVIKENS HERRESÆDE.

SORIA MORIA SLOT MOSTADMARKEN.
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ESKEVIKENS HERRESÆDE.

SORIA MORIA SLOT MOSTADMARKEN.
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HOMMELVIK DAMPSAG & HØVLERI.

HOMMELVfit-S ELEKTRISKE TEGLVÆRK.
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fuldt besatte Tid. Han of rede ogsaa betydelige Kapitaler paa Fabriken og byggede
de 2 første Dampbaade, som endnu den Dag idag — i over 30 Aar — gaar paa
Kalsjøen i Jåmtland.

Disse Dampbaade blev i Stykker kjørt med Heste til Bestemmelsesstedet; ..og
sat sammen ved Kalsjøen. ;

Fabriken byggede ogsaa det første Lokomotiv her i Landet. Dette fik Navnet
,,Trønderen" og benyttedes i over 20 Aar paa Størenbanen.

Som Eier af Lundemo Gods ved Lundemo Station indlagde Konsul AWLD
HUITFELDT sig store Fortjenester, idet han, bragte Jordbruget og Kvægavlen paa Gaarden

TEGLVÆRKET.
- - - r . . . , • - , - r , f • ,i(' \

op til en enestaaende Høide. Han importerede engelske Kjør af Ayrshirerace og
bidrog derved til Forbedring i hele Trønderlagen og langt .sydover af Kvægbestanden.

Lundemo Fjøs var i de Dage en Seværdighed med en Bestand af over 60 Ayrshire
Kjør. Da Prins Karl reiste op til Trondhjern 1864 for at krones, undlod han ikke
at reise indom og bese Lundemo Fjøs. . . . . . ' . " . , . ; • • . : . .

Ulykkeligvis kom Eiendommen i 1869 ud af HUITFELDTS Hænder og udstykkedes
til forskjellige private Eiere, som ikke formaaede at.drive Godset i HUITFELDTS Aand
o g derfor lod a l t forfalde. . . • : • ' . .

Samtidig med Lundemo Gaardsbrug, blev der ogsaa drevet Sagbrug paa Eien-
dommen. " . . :

Konsul ARILD HUITFELDT havde stor Interesse for Industrien og fulgte med alle
Forbedringer, som han straks tilegnede sig. . . . . . ... . . - ,

,Under det paaTrondhjems Raadhus afholdte Møde i Anledning af Spørgsmåalet
.øm kommunalt Bidrag til Størenbanen optraadte HUITFELDT paa dette Møde og talte



136 STØRRE FORRETNINGER I TRONDHJEM A. HUITFELDT & CO. 137

med en saadan Begeistring for Sagen, at det skyldtes ham at smaalige Hensyn
maatte vige og at Bevillingen blev givet. Den Profeti, han ved den Leilighed frem-
førte, at Størenbanen vilde blive Begyndelsen til en Forbindelse med Kristiania, og
som senere skulde gaa i Opfyldelse, ansaaes dengang af mange som et Udslag af
sangvinsk Hjernespind.

Under Størenbanens Bygning protesterede HUITFELDT mod Anlægget ved Gul-
fossen og tilraadede at føre Banen over paa den vestre Side af Elven, såa at Jern-
banen ikke kom i Kollision med hans Lænseanlæg der, men de kløgtige Ingeniører
afviste HUITFELDTS gode Raad og det kom til Proces. Denne Proces gik i 14 —
fjorten samfulde Aar og endte med at Jernbanen (Staten) maatte betale Konsul

MOSTADMARKENS VÆRK.

HUITFELDT 10000 Specidaler. Processen førtes for Staten af Høiesteretsadvokat
DUNKER, som døde netop da Dommen faldt, for HUITFELDT førtes Sagen af nuvæ-
rende Regjeringsadvokat JOHANNES BERGH.

Konsul ARILD HUITFELDT var bekjendt som en af de flinkeste Jægere, en Egenskab
som ligger til den Huitfeldtske Slægt.

Da Dampskibet ,,Nidelven" blev bygget tog Fabriken ved Nidelven 50 Aktier
og var den største Aktionær. Konsul HUITFELDT viste derved, at han baade havde
Værkstedets Tarv for Øie og troede paa Nødvendigheden af at bedre Kommunika-
tionerne med Nordland og Finmarken. Ved Siden af Konsul LUNDGREEN, Stifteren
af det nordenfjeldske Dampskibsselskab, nyder han Æren af dette Selskabs Tilblivelse
og Fremgang.

" Da Konsul ARILD HTJITFELDT kom til Trondhjem omkring 1840 I det Øiemed at
drive en Trælastforretning blev han, efter at være bleven gift med Frøken GARMANN,

Datter af en af Trondhjems rigeste Mænd, Konsul GARMANN, af Svigerfaderen ledet
ind paa Nordlandshandel, Kolonial, Sild, Fisk og Trankogeri — da Træpinnan, noget
ukjendt nyt for Trønderne rForretningsbranchen, ikke var fint nok.

Dette var en Feil, men det hindrede ham ikke i at være den første, som be-
gyndte med Grindsage og Cirkelsage — aldeles ukjendte Instrumenter i Trondhjem
dengang.

Vi vil nu tale lidt om Konsul ARILD HUITFELDT'S Sønner:
Konsul H E R M A N CHR. HUITFELDT, født i 1845 deltog som før nævnt indtii

1901 i Firmaet, var Ridder af den italienske Kroneorden og Lazarusorden.

PRIMÆRSTATION FOR HOMMBLVIKDRIFTEN.

ARILD CHR. HUITFELDT født 1847 døde i 1891 som norsk-svensk Ministerpræ-
sident i Madrid, dekoreret med mange Ordener fra forskjellige Kulturstæder.

Konsul IVAR HUITFELDT, født 1848. Ridder af Leopoldsordenen. Firmaets
nuværende ene ansvarlige Indehaver.

Kand. jur. VILHELM VALENTIN H A R T V I G HUITFELDT, født 1852, lever i Tas-
mania i Byen Kingarosma, hvor han er udnævnt til man of peace (Fredsdommer)
for den engelske Regjering.

IVAR HUITFELDT'S Evner og gode Vilje, hans store Erfaring og uegennyttige Op-
opofreise, naar det har gjældt at skaffe Hjælp, har gjort ham til en af sin Bys
mest populære Personligheder.

Konsul IVAR HUITFELDT har gjort sig bekjendt ved flere Foredrag, som han holdt
i Trondhjem i Begyndelsen af 1902 om Trondhjemske Bankforhold, i hvilke han
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SAMLINGSSTEDET FOR TØMMERET I HOMMELVIK.

DAMBYGNING OG SLUSER FOR KRAFTEN I MOSTADMARKEN.
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KRAFTOVERFØRING TIL BRUGET I HOMMELVIK.

LENSE I FOLSJØEN.


