
DYRELIVET I STRINDA 
AV SIGURD SKAUN 

Et herred som har en st0rre by til nrermeste nabo, gjennom
gar jo en temmelig rask utvikling fra landskommune mot by
kommune. Grensene meUom de to kommuner blir nok staende, 
de har ogsa hver sin administrasjon - men byen og alt dens 
liv og vesen eter seg likevel utover, bebyggelsen blir tett og 
bymessig, alt som er karakteristisk for landet, rna vike litt 
etter litt. 

Denne utvikling, denne uavvendelige forvandling gir seg srer
lig tilkjenne i dyrelivet . Mer og mer blir borte av ubemrt natur, 
dyreart etter dyreart forsvinner, til slutt vil bare byens fauna 
vrere tilbake - rotter og mus og krake og spurv . . .. Natur
elskeren, den varme, oppriktige naturelsker, vii finne det trist, 
men slik er det no en gang - det nytter lite a stampe mot den 
brodden. Alt vi kan gj0re er a glede oss ved minnene om det 
som en gang var, og over det liUe som enno er tilbake. Mye 
kan reddes hvis en avsetter spesieUe fredede omrader som 
reservater, slik Trondheim har gjort det i Bymarka. 

Det sier seg sj01 at det i en oversikt som denne er urad a 
fa med alt. Dyrelivet i Strinda er enno sa vidt rikt at det ville 
bli en hel liten bok av "det. En far n0ye seg med a gj0re et 
skj0nnsomt utvalg av de pattedyr og fugler som det knytter 
seg st0rst interesse ved. 

For no a begynne med kongen i den norske fauna, bj0rnen, 
selveste Bamse Brakar, sa er det naturligvis mange ar og 
mangen dag siden den opph0rte a tilh0re dyrelivet i Strinda. 
Men det lever dog enno mennesker som kan huske den - folk 
som har drevet veritabel bj0rnejakt innen herredets grenser. 
Den siste bj0rnen ble sett i Strinda i siste halvdel av 1870-ara, 
visstnok i 1878. Den kom traskende fra Vassfjellet over Ky-
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stadmarka pa Byasen til Grakalltraktene hvor den brot gjen
nom jegerkjeden og tok tilbake til Vassfjellet over Leinstranda. 
I Vassfjellet ble den sa skutt. 

Ulven var jo en veritabel landeplaga helt til henimot midten 
av det nittende arhundre. Da ble ulvebestanden rammet av en 
eller annen selsom epidemi, og siden har dette griske rovdyret 
bare opptradt sporadisk i de mest avsidesliggende fjellbygder. 
Ved Harkroken pa Ferstadhaugen har ·vi ~t minne fra varg
dagene i en gammel ulvestue som enno kan pavises. Helt sik
kert at det er en ulvestue er det riktig nok ikke, men selv en 
ekspert som arkeologen Th. Petersen kan i aIle fall ikke for
klare den store, dype grava deroppe pa annen mate. 

Et annet av de st0rre rovdyr, gaupen) gir gjesteroller innen 
herredets grenser den dag i dag. I november 1931 ble det sale
des sett gaupespor i trakten ved Skjelbreia. 

Reven er enno areviss i aIle herredets sokn - bade i Lade, 
Bratsberg og Byasen. I de hardeste vintermanedene kan en 
finne revespor tett innpa bygrensa. 

Elgen var sjeldnere i Trondelag i gamle dager enn no. Men 
da vargen forsvant, tok elgbestanden seg sterkt opp, og den 
er no vart fornemste storvilt. Den er hyppig a se pa Strinda 
etter store sn0fal1. For noen fa ar siden spaserte et elgf0lge pa 
8-10 dyr over jordene pa Lade, ved Kuhaugen, midt pa lyse 
dagen. Flokken drog over Snau-Strinda oppover mot Bratsberg 
og forsvant i skogene der. Pa grensa mellom Byasen og Lein
stranda er der elg aret rundt. 

Et radyr ble sett ved Lerkendal i 1931. 
Haren finner en ogsa i aIle herredets sokn, og enkelte ar kan 

bestanden vrere ganske stor, srerlig i Bratsberg og Byasen. 
En ny dyreart i herredets fauna er pinnsvinet som i 1931 

opptradte ganske tallrikt i trakten ved 0stmarka. Det rna vrere 
innplantet. Pinnsvinet gj0r jo atskillig nytte ved a ta mus og 
andre smagnagere. Ogsa huggormen tar det med hell kampen 
op med. Men det er en slem eggrover og kan gj0re en del skade 
som sadan. 

De st0rre h0nsefuglene, tiur og orrfugl) tilh0rer enno herre
dets fauna og vil vel alltid gj0re det, takket vrere viltreservoaret 
i Bymarka. Tallrikest opptrer de naturligvis i Byasen og 
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Bratsberg sokn. Det samme gjelder rypen som enkelte vintrer 
er a se t ett innpa bygrensa pa Byasen. 

Jerpen rna vel no dessverre betraktes som utryddet. Den skal 
enno kunne sees pa Strinda-asene av og til. I Malvikmarkene 
var den meget alminnelig sa seint som i 1896. 

RapphrJ1ta var ingen sjeldenhet i Strinda i 1880-ara. Den er 
no helt forsvunnet. 

I 1880-ara kunne man ogsa - ved St. Hans-tider - ofte 
h0re vaktelen pa Strinda. Ogsa den er forlengst utryddet. 

Likedan er det gatt med dkerriksen som var meget almin
nelig pa Strinda-jordene til henimot 1890. Formentlig er det 
s lamaskinene som mest har bidratt til utryddelsen bade av 
den og vaktelen. . 

Bekkasiner st0t er en av og til pa framleis, men de forsvinner 
mer og mer . Rugden holder seg framleis bra bade i Bratsberg 
og Byasen. For Byasens vedkommende er det framleis By
marka en kan takke for det. 

Spoven er framleis meget alminnelig. Kolonien pa Byasen 
er internasjonal kjent blant ornitologene. Dessverre har Gra
kallbanen 0delagt hekkeplassen mellom Kyvatnet og Lian
vatnet, men hekkende par finnes framleis arvisst i trak
t ene omkring Havstein og Munkvoll. Ogsa i Lade hekker 
spoven. 

V i ll-duer er funnet hekkende pa Strinda-asene sa seint som 
i begynnelsen av 1890-ara. Ringdua er no ganske sikkert ut
ryddet. Skogdua sies a ha vrert alminnelig i Strinda omkring 
1895. Turteldua er iakUatt en gang - 20. mai 1895 - i Kast
brekkasen. 

Av endene har en hel del vinterstasjon i Nidelva og sees 
ellers spredt langs Strindfjordens strender og i tj0nn og sma
vatn om i herredet. Stokkanda er ganske alminnelig. mens 
krikkanda, brunnakke og stjertand er overordentlig sjeldne. 
Skjreranda er igjen alminnelig. Det samme gjelder svartand, 
sj00rre og havelle som man om vinteren alltid finner i Strind
fjorden. Fiskand sees ogsa. Erfuglen er ganske alminnelig i 
fjord en. I 1926 - da erfugljakt var tillatt - Skj0t jeg en 
prakt-efugl et stykke inne i fjorden, ikke langt fra Tautra. 
Det er visstnok det f0rste eksemplar som er blitt patruffet 
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av denne sjeldne polarfugl sa langt inne i fjorden. Tre ar 
seinere ble to eksemplarer skutt ved Munkholmen. 

Av andre sV0mme/ugler er alke - bade spissnebbet' (Lom
vie) og brednebbet - meget alminnelig i fjorden om vinteren. 
En alkekonge ble skutt 27. januar 1929 ved Ladehammeren. 
Teisten sees ofte sammen med alkene. 

Svane har jeg 5ett en vinter der Vikelva IOj:er ut av Jons
vatnet. Her sa jeg for ovrig ogsa en /ossekall . 

0m er sett pa Strinda i september 1896. H 0nsehauk og 
spurvehauk sees enno, men noksa sielden. Den liUe stein/a!'" 
skal ogsa vrere iakttatt. 

U gZer forekommer enno, srerlig . lemenar. En hubro ble skutt 
ved Breidablikk pa Byasen den 28. oktober 1931. 

Krake og skjur er naturligvis meget alminnelig. I begynnel
sen av 1880-ara hadde krakeflokkene nattkvarter i granskogen 
ved Okstadnrdene. Men da Tilfredshet kirkegard ble anlagt, 
flytta kraka av en eUer annen uutforskelig grunn til elvemelen 
ved Stavne, og der holder den til framleis. . 

AUe sma{uglene, disse flittige insektspiserne som gjester oss 
hver sommer, er et stort og omfattende kapitel som det biir "It. 
for vidloftig a komme inn pa i en slik sammentrengt oversikt 
som denne. En far noye seg med a fastsla at de mest kjente 
arter synes a trives bra og vii vel fortsette a gj0re det sa lenge 
bebyggelsen ikke blir aU for trang. Folk flest er gledelig 
varmhjertet nar det gjelder disse sma vingete medskapninger. 
De har ikke vanskelig for a finne seg hekkesteder, og folk 
gj0r som regel meget for a unnga a uro dem mens de steUer 
med egg og unger. Og de arter som overvintrer, har som regel 
ikke ondt for a finne fode selv pa svarteste vinteren. Fuglebrett 
kan naturelskeren gle seg over a se pa annethvert hus, og den 
gamle, vakre skikken med julenek er snarere mer utbredt i 
yare dager enn den var tidligere. Det hender derfor ofte at en 
stoter pa trekkfugl som apenbart har forlenget sitt Norges
opphold fordi de finner seg sa vel hos oss. J a, man kan enkelte 
vintrer endog st0te pa steer for eksempel, som helt sl0yfer 
reisen til syden og overvintrer hos oss. Slikt har vi lov til a 
vlEre litt kry avo 
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PLANTEVEKSTEN I STRINDA 
AV aVE ARBO H0EG 

Trondheim og nrermeste omegn har eldre botaniske tradi
sjoner enn kanskje noen annen del av vart land. 

Riktignok skyldes det en feiltakelse n,l.r den eldste eksi
sterende fortegnelse over planter iakttatt i Norge, nemlig 
Otto Sperlings bidrag til Ths. Bartholins «Cista medica» av 
1669, i tittelen angir at de plantene som der nevnes, skulle 
vrere funnet omkring Trondheim; i virkeligheten dreier det 
seg sannsynligvis om planter fra Norge overhodet, Sa den kan 
vi se bort fra. Men vi har et annet verk, som er den eldste 
norske flora med detaljerte oppgaver over voksesteder, og i 
den fins mange opplysninger fra Strinda; det er et ufull
stendig manuskript av Joachim Irgens fra 1704 (utgitt av 
Ove Dahl 1892), med Iiste over planter som forfatteren, som 
var lrege i Trondheim 1676-1712, fant bl. a. i byen og om
egnen. Av interesse i denne forbindelse, srerlig nar det gjelder 
dyrkede planter, er ogsa Christian Gartner's «Horticultura» 
(1694) og P . D. Baade's «Trondhjemske Have-Planter» (1768). 

Fra 1758 til sin d0d i 1773 var Johan Ernst Gunnerus biskop 
i Trondheim, og han satte dype spor etter seg, srerlig som 
naturvitenskapsmann. Han bodde inntil 1767 meget pa Berg 
(IOvre Berg), som var benefisert bispestolen, men som han bort
festet i nevnte ar; her hadde han oppf0rt bygningene, og her 
hadde han innhegnet et stort stykke til en botanisk hage. I 
sin «Flora norvegica» (1766, 1772) nevner han et betydelig 
antall arter som han har funnet pa Berg (om lag 80 arter) 
eller pa Strinda ellers. De fJeste av hans oppgaver er palitelige, 
men noen er tydelig feilaktige (som nr. 390, 465, 490, 565, 1114). 
Ogsa Gunnerus' samtidige, stadsfysikus Henrici, hadde en 
botanisk hage pa sin gard, Steinan; men hverken her eller pa 
Berg er det na. noe igjen av det som har vrert dyrket der. 
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.t1ennCl leaet ror 0vng ootamserturer for Katearalskoiens 
elever og andre omkring byen fra 1765 avo 

Pa 1800-tallet ble Trondheim og Strinda bes0kt av bl. a. 
professor M. N. Blytt 1824, 1825 (da han bodde her i byen i 
flere sommermaneder og botaniserte i omegnen), 1829, 1835, 
av hans sllnn professor Axel Blytt bl. · a. 1876. Men langt mer 
betydde den virksomheten som noen av Trondheims egne bo
tanikere drev, srerlig konservator Vilhelm Storm. Han var 
ikke bare en allsidig zoolog ( <<Fuglestorm»), men ogsa en 
fremragende botaniker, og hans «Vejledning i Throndhjems 
Omegns Flora» (1869 og 1882) og hans seinere «N otiser I-IV» 
(1886 til 1892) inneholder en rikdom av opplysninger om 
floraen ikke minst i Strinda. Likeens har H. Bryn, seinere 
divisjonslege, gitt verdifulle bidrag gjennom sine samlinger 
og avhandlinger. I nyere tid har ogsa en rekke andre, hvorav de 
fleste fremdeles lever, botanisert i Strinda. 

Den etterf01gende oversikt stetter seg dels pA egne erfaringer, men i 
star utstrekning ogaA pA. de nevnte avhandlinger og pA herbariemateIiale 
i Vitenskapsselskapets Museum, samt pA velviIlige opplysninger fra for
skjellige botanikere (srerl1g provisor G. Brodal, lrerer E. Fondal, gartner 
M. Opland; professor R. Tambs Lyche og professor Th. Vogt), uten at det 
har vrert mulig A nevoe kilder i hvert enirelt tilfelle. 

De norske navnene, som mest mulig er brukt pA plantene, stemmer med 
de nye floraene av R. Nordhagen og Johs. Ltd. De latinske navnene er 
bare tatt med hvor de norske kan antas A vfere usikre eller dArlig inn
arbeidd. 

Ladehammeren og Jervfjellet bUr regnet med til omrAdet, skj0nt begge 
mer eller mindre ligger utafor Strindas grenser. 

NATURLIGE VILKAR 

Planteveksten i et OJ;nrade avhenger av en rekke faktorer. 
De viktigste av dem er: 

1. K lim a e t. - Trondheim, og dermed ogsa Strinda, har 
en middeltemperatur for de tre kaldeste manedene pa om lag 
-7- 2,40

, og for de tre varmeste manedene pa om lag + 130
, 

det vii si at sommeren er litt kjllligere enn den stort sett er 
langs Vestlandet (og betydelig kortere), mens vinteren er 
langt kj0ligere, selv om den ikke er fullt sa kald som pa 0st
landet. F01gen av vintertemperaturen er at de mest typiske 
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vestlandsplantene ikke gar sa langt inn som til Strinda: Fager
perikum (Hypericum pulchrum) gar bare inn til Leksvik, og 
revebjelle og kystbergknapp (Sedum anglicum) fins ogsa bare 
pa nordsida av fjorden; klokkelyng er helIer ikke kjent fra 
Strinda, skjent den fins pa Byneshalveya, mens knegras 
(Sieglingia decumbens) gar inn pa Byasens omrade og dertil 
opptrer ved Estenstad. Andre kystplanter derimot taler stren
gere vinter og gar lengre inn fra havet: Rome fins pa Strinda
myrer, og vokser hist og her helt over til Jemtland; bj0nnkam 
og pors er enda !itt hardf0rere, skj0nt ogsa disse to stort sett er 
atlantiske arter. - Pa den andre siden er sommertemperatu
ren i Strinda heg nok til at kontinentale arter, som typisk 
h0rer heime pa 0stlandet, og som til dels skyr Vestlandet, kan 
trives, srerlig i sydvendte, sommervarme berg og urer (f. eks. 
kung og stavklokke). 

Nedb0ren er rikelig (790 mm) og temmelig jevnt fordelt pa 
aIle manedene, sa den er ingen minimumsfaktor. 

2. B erg g run n 0 g j 0 r d s m 0 n n. - Det faste berg 
(se kapitlet av W. Carstens i Bd. I s. 1-18) bestar mest av 
Bymark-gruppens gmnnstein, som de fIeste steder er tem
melig kalkholdig og sa lett smuldrende at den gir en god gro
botn for planteveksten; mindre partier av granitt som fore
kommer, er betydelig mindre gunstige, mens pa den andre siden 
reine kalkfelter, som f. eks. det i Tomsetasen, gir en srerlig gun
stig botn med en rik flora. Det er fIere arter som helt over
veiende er knyttet til kalk, f. eks. /jell-10k (Cystopteris mon
tana, Estenstad), gTI'Jnnburkne, murburkne, fjell-lodnebregne, 
stavklokke. Hovingruppen, som vi srerlig har omkring Jons
vatnet og i Bratsberg, er dels sandsteiner og Iignende nrerings
fattige og sure bergarter, men dels ogsa mer kalk- og gIim
merholdige, som gir et fruktbart jordsmonn. 

De 10se avleiringene (se kapitlet av O. Holtedahl i Bd. I s. 
19-28) er imidlertid bare for en Iiten del oppstatt ved for
vitring av det faste fjelIet pa stedet. Det aller meste er trans
portert langveisfra. Det er f0rst og fremst leir, dels reint blaleir, 
dels mer sandholdig; leir er dominerende i alle de str0kene av 
herredet som har ligget under hay siden siste istid, det viI si 
opp til om lag 180 mover navrerende havniva. Leiret gir en 
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Fig. 1. Strinda herred. 
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ganske nreringsrik, men tung og kald jordbotn; en leirjords
indikator sam leirfivel gj0r seg selvsagt sterkt gjeldende, like
sa iikersnelle, mens det er sjelden a finne noen arler av st0rre 
floristisk interesse i leirbakkene. Andre steder er det morene
materiale, dels endemorener, som ryggene ved Kvam og ved 
Ekle og Gisval, dels botnmorenemateriale, som utgj0r en stor . 
del a v det temmelig sparsomme dekket pa det faste berget 
over den marine grensen. Morenene er grus og sand som gir en 
varmere og t0rrere jord enn leiret, men er oftest mindre nre
ringsrik. Resten av 10smaterialet er myrer, foruten sand og 
grus langs elva. 

3. H 0 g d e for hoi d, I and s k a p s for mer. De 
h0gste punktene i herredet ligger pa aser som gar opp til 430 
m. Det er altsa stort sett et lavland, som ikke noe sted nar 
opp over den klimatiske skoggrensen. Virkelig snaufjell mang
Ier, og de mest typiske fjellplantene har sma muligheter; men 
en plante som tjellpryd, som foretrekker de vindharde stedene 
i h0gfjellet, har likevel vrert funnet pa J ervfjellet (den er ogsa 
vel4tviklet pa Grakallen). Fra Jervfjellet, som for 0vrig bare 
for en liten del h0rer til Strinda, kan en ogsa nevne rabbesiv 
(Juncus tritidus) og tvillingsiv (J. biglumis) samt 8vartstarr 
(Carex atrata, ogsa i Litlvikbergene ved Jonsvatnet) og snipe
starr (Carex raritlora). Ellers er det sjelden en finner fjell
plantene pa toppene av aser og berg i Strinda. 

Andre fjellplanter f01ger elvene nedover. I Trondelag er 
dette mest tilfelle med setermjelt (Astragalus alpinus), som har 
opptradt ved Nidelva nedafor Leirfossen. Gulsildre f01ger ogsa 
elva, men kan dessuten fins annetsteds. 

En tredje type av fjellplanter er de sam regelmessig gar 
langt ned mot havflaten langs Vestlandet og i Nord-Norge, og 
de kan ogsa opptre i Strinda. Til denne gruppen h0rer bl. a. 
fjelltimotei (asene vest f. Jonsv.), geitsvingel (omkr. Jonsv.), 
/jellrapp (t0rre steder), blii.rapp (berg) dvergbj"rk (myrer; 
Gunnerus angir den fra mellom Berg og B1usuvoll), tjellarve 
(Cerastium alpinum var. lanatum), bliisprett (Thalictrum 
alpinum), fjellmarikiipe (sjelden i Strinda, motsatt deler av 
Bymarka), tjelltiol (fuktig mark, gr0fter o. 1.). Grarublom 
(Draba cinerea var. dovrensis) vokser pa kalkberg ved Ram-
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dalen samt ved Blaklia, Tomset, Randlia og Bratsberg. En kan 
ogsa nevne berg/rue, som det er atskillig av i bergsprekker i 
Strindaasene, gulsildre, som opptrer pa vate bergskrenter og 
langs bekker, isrer ved sydvestsida av Jonsvatnet (foruten 
som nevnt ved elva), og mdsildre, som pa Ladehammeren og 
ved 0stmarka gar like ned til sj0en. Lauvtistel (Saussurea 
alpina) fans f0r pa Ladehammeren og er ikke sjelden pa Opp
strinda. Pa Byasen og opp for 0vre J ervan vokser svarttopp 
(Bartsia alpina). Ved Halsetaune og Skjelbreia opptrer kvit
kurle (Leucorchis albida). 

Hva landskapsformene har a si, kan en se ved a sammen
likne nord- og s0rsidene av asene. Pa s0rsidene, som er ekspo
nert mot solvarmen, kan en oftest finne en rik og frodig vege
tasjon, som vil bli nrermere omtalt nedafor, mens nordsidene 
har fa arter, og ingen slike som krever stor sommervarme. 

4. Hi s tor i s k ear s a k e r . - Vegetasjonen i et omriide endrer seg 
etter som tida gar, dels som f01ge av menneskets innflytelse, men ogsa 
- riktignok langsommere, men sterkere - som f01ge av klimaendringer 
og andre naturlige faktorer. Dette skal vi komme !itt tilbake til til slutt. 

NOEN KARAKTERISTISKE LOKALITETER 

OG PLANTESAMFUNN 

1. F j re reb e I t e t. - Forbindelsen med fjorden er sa 
viktig for Strinda at en beskrivelse av planteveksten som ikke 
tok med det som gror ytterst langs sj0en, og i sjoen, ville 
mangle en vesentlig del. Flo og fjrere veksler to ganger i d0g
net med en h0gdeforskjell pa om lag 1,5 m, og ved springflo 
inntil 2,4 m. Pa berg langs sj0en, f. eks. ved 0stmarka, finner 
en i dette fjrerebeltet en fastsittende vegetasjon av forskjellige 
slags tang og tare (alger), som ordner seg i meget tydelige so
ner, vesentlig etter den ulike evne de har til a tale a ligge t0rt. 

Det tangslaget som gar h0gst OPPI e,' sauetangen (Pelvetia 
canaliculata); den sitter som 10-15 em lange gulbrune tuster 
i et tett belte sa h0gt opp at det hender at flo og sj0 ikke nal' 
opp til den. Nedafor den kommer en sone med en litt lengre, 
m0rkebrun tang, som ligner den vanlige smelltangen, men er 
kortere og korketrekkersnodd; nordpa blir den til de Is kalt 
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kaurtang (Fucus sp'ira1is). sa folger et bredt belte av smelltang 
(Fucus vesicu1osus) og hestetang (Ascophy1lum nodosum)j 
den siste, som er lysbrun, kan bli nesten 2 m lang, med en ny 
blrere og et skuddstykke for hvert ar. Isrer i denne sonen kan en 
finne en av de to tangartene som en lager karagen av (Gigar
tina momiZlosa)j bl. a. pa Sunnmore blir den kalt skjeggtang, et 
treffende navn, for den sitter pa loddrette bergsider som et tett 
skjegg, dypt brunrodt og om lag 10 em langt. Sa folger sag
tangen (Fucus serratus), som gror sa langt nede i fjrerebeltet 
at den knapt nok blir lagt torr. Videre nedover og utover folger 
de store tares1agene (Laminar'ia og pa dypere vatn sparsomt 
av butare, Alaria escu1enta), og dessuten forskje11ige slags mde 
tangslag; her som overalt er det de som gar dypest ned, fordi 
den rode fargen deres setter dem i stand til a absorbere og 
nytte ut det bla lyset nede i sjoen. Pa de store flatene omkring 
Munkholmen fins masser av mde kalkalger, rugge1 (Lithotham
nion) som er steinharde. Nederste grensen for fastsittende 
algevegetasjon ligger ved nesten 25 m. - Ovafor sauetangen 
er det alltid et breiere e11er smalere svart belte; det skyldes en 
svart skorpelav (Verrucaria maura), som gar sa hogt opp som 
bolgeslaget nar. I overkant av dette igjen er det gjerne noen 
gule skorpelav, som er avhengige av det kvelstoffet som er i 
havskummet, og sa folger et parti bart fje11 for vegetasjonen 
av andre lay, av moser og blomsterplanter tar til. I bergsprek
ker kan en bl. a. finne strandsmeZle og strandkjeks) sauesvinge1 
og strandkjempe. 

I bukter med Ieirbotn vokser a1egras (Zostera marina) ned 
til et par meters dyp, og pa grunnere vatn pa ikke for utsatte 
steder kan en finne iallfa11 en av de Iangt mindre havgras
artene (Ruppia rostellata). 

Pa strandkantene er det gjerne et belte av oppsky11et tang, 
som gir et nreringsrikt tilskott til jordsmonnet der; men for 
ovrig er vegetasjonen ulik etter som jorda e;.·. Hvor det er sand 
og stein, opptrer slike vidt utbredte arter som strandrug) gase
mure) skjorbuksurt) strandreddik) vranyda) svineme1de) tare
saltgras (Puccinellia retrof1exa) akerdy11e) krushoymo1e) k1en
gemaure o. 1., sjeldnere strandarve (Honckenya pep1oides). 
HeIst pa litt mer Ieirete og fuktige steder kommer det ogsa inn 
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en del andre arter, som til dels kan slutte seg sammen til tette 
strandenger: Strandsaulauk (Triglochin maritimum), saltsiv 
(Juncus Gerardi), saltbendel (Spergularia salina), strandkryp, 
rustsivaks (Scirpus rufus), buestarr (Carex incurva), norsk 
starr (C. Mackenziei), o. a., dessuten havstarr (C. paleacea) og 
tjrerestarr (C. salina); som sjeldenhet kan en ogsa nevne 
ishavsstarr (C. subspathacea), som har sin norske s0rgrense 
her (Grilstad, Leangen, Devle og tidligere Lademofjrera pa 
byens grunn) , og grusstarr (C. glareosa), som har vrert funnet 
flere steder. - 0stersurt vokser mange steder pa strandkan
tene fra Bakklandet av (hvorfra den blir nevnt av Gunnerus, 
som merkelig nok opplyser at folk der kaller den fjrereportu
lakk) og innover langs fjorden. Engstorkenebb, som i Trende
lag alltid er knyttet til stranden, fins ogsa flere steder, likesa 
bittersete (Gentiana amarella), og ved Vrere vokser bukke
beinurt (Ononis hircina). - Et merkelig innslag i floraen 
langs stranden er tindveden, en busk som er sa pass domine
rende ved 0stmarka at den ogsa har gitt navn til en plass der, 
Tinnveden. Busken er et par meter heg, sterkt grenet og med 
kraftige torner, smale gra blad, og gulrede brer som bare fins 
pa noen av buskene; det er han- og hunindivider, men ved 0st
marka er hanbuskene helt dominerende. Brerene er svrert vita
minrike, og i de seinere :iT har folk her og der begynt a broke 
dem i betydelig utstrekning. Ellers er busken lite velsett, for 
den trenger inn pa beitemark, hvor den kan danne et ugjennom
trengelig kratt. Arten har en merkelig utbredelse fra Trond
heimsfjorden nordover til Ibestad, og med en isolert forekomst 
i Lom. Ellers fins den langs 0stersj0en og s0rsida av Nordsjeen, 
og fra: Pyreneene i et bredt belte 0stover like til Stillehavet, 
mest pa elvebredder og alltid pa steder hvor den ikke blir ut
satt for skygge. En gang etter istida, forholdsvis snart etter 
at landet var blitt isfritt, fans den over store deler av Norge 
og Sverige. En har funnet avtrykk av de karakteristiske bla
dene dens i kalktuffer i Gudbrandsdalen og Jemtland, og blom
sterst0v av den i myrer; forekomsten i Lom er en typisk relikt, 
en rest fra den tida den var mer utbredd. 

2. T0rre bakker og berg. - Fra Ladehammeren 
og 0stmarka og estover til Rotvoll er det et smakupert terreng, 
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del vis med en lett smuldrende, kalkholdig berggrunn, som har 
huset den rikeste floraen i herredet; men den er blitt atskillig 
redusert i arenes 10P, mest som f01ge av at det er blitt stadig 
mer bygd og oppdyrket der. Her er meget av lauvskog, men ogsa 
av bergknatter og apne bakker, som til dels gir gode vilkar 
for arter som vii ha h0g varme om sommeren og lett, heist 
kalkholdig jord. Slik vegetasjon finner en f. eks. pa s0rvendte 
skraninger av Ladehammeren, langs sj0en nedafor 0stmarka, 
ved Devlehavna osv. Pa ett eller flere av disse stedene har det 
vrert funnet: 

Olavsskjegg, fjell-lodnebregne, marin0kkel, enghavre. dunhavre, hjerte~ 
gras, fjeUrapp, blAstarr (Carex flacoa) J piggstarr (0. Pairaei)} brAtestarr 
(C. pilulijera) , flngerstarr (0. digitata) , vill-Iauk, kantkoDvall, vArarve 
(Oerastium semidecandrum) J lodnel'ublom (Draba incana) , vAr-rub\om, 
vArskrinneblom (Arabidopsis Thaliana) J bergskrinneblom (Arabis 
hiTsufa) J trefingersHdre, bitter bergknapp, vAr-mure (Potentilla Taber
naemonfani) J flekkmure (P. Crantzii) J vill-lin, svarterteknapp, vArerte
knapp, bakkefiol (Viola collina, Ladeh.). mj0lbrer, Maria D0klebAnn, bak
kesote , kransmynte (Satureja vulgaris), bakkemynte (8. acinos)~ kryp
timian (Thymus serpyllum)~ bakkeforglemmegel (Myosotis collina~ 

Ladeh. , Korsvika), dvergforglemmegei (M. stricta~ Ladeh.), bakkevero-
DHm (Veronica arvensis) . 

Noen av disse artene har ikke vrert funnet andre steder i 
Strinda, f. eks. bakkefiol, vararve og bakkeforglemmegei. 
Kryptimian er ogsa svrert karakteristisk for dette omrMet. 
Pa de lave bergene nrer sj0en, isrer ned for 0stmarka, fins den 
i mengde, og nar den star i blomst tidlig pa sommeren, oftest 
i juni, er dens lave, tette tepper farget r0dt med en uforglem
melig prakt og intensitet. Likesom tindveden har den en mer
kelig utbredelse, fra Trondheimsfjorden nordover til R0d0Y, 
samt i 0st-Finnmark, - ofte, men ikke alltid, nrer sj0en (hos 
oss) ; men i motsetning til tindveden vet vi lite om dens historie. 

Men de fleste av de nevnte artene har ogsa vrert funnet 
lengre innover i Strinda, selv om det er mer sparsomt. H0velige 
lokaliteter er, eller har vrert, Kuhaugene, Tyholt og Berg (samt 
Kristiansten innafor bygrensa), men pa disse stedene er me
get av den opprinnelige vegetasjonen 0delagt na. Fra IZlvre 

. Berg nevner Gunnerus en del av de artene vi har i Ladeham
mer-omradet, f. eks. olavsskjegg, marin0kkel, bldveis, lodneru
blom, var-rublom, kryptimian, rundbelg, dunkjempe, enghavre 
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og andre som na nesten aile sammen er forsvunnet. Men vanlif} 
knoppurt (Centaurea jacea) er der framleis, og i 1934 fant Th. 
Vogt dvergforglemmegei der. - Ogsa kalkstr0kene i Strinda
asene og Bratsberg kan til dels ha en vegetasjon av liknende 
type; ved Estenstad er det en ganske rik flora. Bakketimian 
(Thymus chamaedrys) er funnet ved Stokkan samt nrer Ugla. 

Pa t0rre bakker, vegkanter og liknende steder med tarve
ligere jord kan en over heile Strinda finne et plantedekke som 
nok som regel er forholdsvis artsfattig og trivielt, men som 
midtsommers kan glede 0yet med en rikdom av kjente og kjrere 
markblomster, foruten at der er en del gras o. I.: 

Harestarr, gullaks, dunhavre, fhJyeismarikApe ( AlchemiZla gZauc8scens) J 

jordbrer, tiriltunge, gulflatbelg, karve, dunkjempe, smalkjempe, kvitmaure, 
gulmaure, stormaure, radknapp, blAklokke, rylltk, prestekrage. 

Engnellilc har vrert funnet noen fa steder, iallfall tilsynela
tende vill (Sta,mne, Lerkendal, Persaune). 

3. L a u v k rat t. - I omradet fra Ladehammeren til Rotvoll 
er det som nevnt lauvskogen som dominerer, selv om det nok 
ogsa fins en del annet, isrer furu; det er mest av bj0rk, rogn, 
osp, selje og hegg, og pa fuktige steder older (graolder); men 
isrer pa Ladehammeren fins ogsa atskillig av rognasal (Sorbu8 
hybrida), og dessuten er det litt krossved, trollhegg og hassel. 
Aim er ikke viltvoksende her: Ask har vrert funnet i kratt
skogen ved Devlehavna, iallfall tilsynelatende vill. Nyperoser 
er til dels pafallende alminnelige i dette omradet, mer enn kan
skje noe annet sted i Strinda. 

Botnvegetasjonen, srerlig i krattskog i s0rhellinger, bestar 
av atskillige arter av interesse. Dels kan en finne en del av de 
artene som ble nevnt ovafor fra apne" berg og bakker, men 
dels er det ogsa arter som er mer utpreget knyttet til moldrik 
skogbotn, srerlig: 

Gullstjerne, liljekonvall, nattfiol, blAveis, kvitsymre, vArkAI, vanlig 
lerkespore (Corydalis jabacea) , krattfiol, brunrot, klokkevintergr0D 
(pyrola media), vaniljerot (Monotropa). 

Av disse er vaniljeroten den mest pafallende. Den ble opp
daget i 1870 i bj0rkeskog pa Ladehammeren av H. Bryn (M_ 
hypophegea var. piligera), og der har den siden vrert funnet 
med ars mellomrom: slik uregelmessig tilsynekomst er nettopp 
karakteristisk for denne .planten, som fra ar til ar lever sitt 
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underjordiske liv i skogbotnen, hvor dens rotsystem i samliv 
med sopper suger nrering fra molda, mens de kvitgule, nik
kende blomsterstenglene, som ikke har gnmne blad, bare kom
mer til syne en sjelden gang. En annen art av samme slektell 
(M. hypopitys) ble funnet i 1880 ved Devlehavna. (F0rstnevnte 
art av vaniljerot har dessuten vrert funnet i 1942 i furuskog 
over uren ved oppgangen til Ramdalen). 

Ogsa en vegetasjon som denne finner en til dels videre inn
over pa Strinda. 

4. S I<Jr v end t e b erg 0 g u r e r I a n g sSt r i n d a
as ene, mest ut mot Nidelvas dalf0re, har en rik flora, som 
slike steder pleier; den minner i mangt og meget om kratt
vegetasjonen i Lade-Leangenomradet, men avviker ogsa, bade 
ved det som mangler og det som fins. Det er vesentlig fra 
Blakklia og Tomset til Randlia og Bratsberg at en finner disse 
plantesamfunnene, alltid pa kalkholdig botn, mens de mangler 
pa de hardere og surere bergaitene de fleste stedene omkring 
J ollSvatnet, isrer pa s0rsida. 

Et srerlig viktig innslag er almen. Den vokser i mange av 
disse urene (dessuten pa 0stsida av elva mellom Leirfossene). 
I almeskogen med dens ypperlige moldjord fins en hel del 
vekster som botnvegetasjon, og dessuten vokser atskillige 
arter i urer og bergskrenter sammen med almen, om ikke 
nettopp i skyggen av den, - arter som likesom almen selv vil 
ha god varme om sommeren, men som ikke tar skade av 
vinterkulde: 

Taggbregne, kantkoDvall, kranskonvall (i skygge), breiflangre (Ep'
pactis heUeborine) J r0dflangre (E. atropurp;f,reaJ R amdalsurene), hunde
kveke, marfgras (Hie1'ochloe odorata), piggstarr (Carex Pftiraei)} finger
starr (0. digitataj J hassel, aIm, hurnIe, trollbrer, blAveis, smalfrostjerne 
(Thalictrum simplex), laukurt . bergskrinnebl.om ( Arabis hirsuta) J tArourt, 
grllrublom (Draba cinerea val', dovTensis, t0rre berg.5e s. 453), skogvikke, 
vArerteknapp, svarterteknapp, stankstorkenebb, trollhegg, lodneperikum, 
krattfiol, sandfiol (t0rre st., Ramdalen). tysbast, furuvintergr0nn (Pyrola 
chZorantha) , fjellflokk, hengepiggfr0 (LappuZa deflexa) , skogsvinerot, 
kransmynte (Satureja vulgaris), bakkemynte (S. acinos) , kung, filt
kongslys, m0rkkongslys, brunrot, myske, krossved, stavklokke (Campa
nulu cervicaria), bakkestjerne, smAborre, vanlig knoppurt, skogsalat. 

En del av disse er srerlig knyttet til almen, slike som hunde-
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kveke, humle, kransmynte, skogsvinerot og svartert,,
knapp, mens andre mer fins pa apne, terre steder i bergene. 

Av arlene i listen er det noen sjeldne, som bare fins pa ett 
eller fa steder, f. eks. fjellflokk og stavklokke; begge har vrert 
funnet i ur nrer Tillerbrua, sistnevnte ogsa ved Estenstad. Gun
nerus nevner fjellflokk fra Remningen (e. f. byen). Smalfm
stjerne er funnet mellom Tillerbrua og Renningen i Bratsberg. 
Myske har et voksested ved 0vre Blekkan samt ved Jonsvatnet. 
Furuvintergmnn, som ikke egentlig herer heime i det plante
selskapet som her er omtalt, har vrert funnet sammen med 
taggbregne evst i liene i Ramdalen, hvor som nevnt vaniljerot 
ogsa har vist seg. Marigras, som ellers herer heime pa fuktig 
mark, vokser i terre, bratte berg i Ramdalen, hvor i det hele 
tatt vegetasjonen er merkelig. 

5. Bar s k 0 gen. - Granskogen, som dekker store deler 
av Strindaasene og flatene isrer omkring Jonsvatnet samt str0-
ket innover mot Skjelbreia, har her som ellers en fattig vegeta
sjon i skogbotnen, som er preget av skygge, sur reaksjon og 
darlig formolding av skogstreet. Blabrerlyng eller moser er 
dominerende, etter som lys- og fuktighetsforholdene og jord
botnen <ir; men undertiden kan det komme en noe rikere vege
tasjon. Av bregner i skogbotn med frisk fuktighet er det isrer 
geittelg og skogburkne som gj0r seg gjeldende, sparsommere 
ormtelg, og bjl'mnkam opptrer ogsa, men ikke sa rikelig som i 
Bymarka; derimot er einstape, som forresten ikke er noen 
egentlig granskogsbregne, merkelig sjelden i Strinda. - Av 
andre arter i granskogen kan en nevne de tre orkideene sma
tveblad (£istera cordata) og knerot (Goodyera repens), begge 
pa mosgrodd grunn, og koraUrot (Corallorrhiza trifida) pa vat 
botn, videre to arter av MarimjeUe, linnea, vintergmnn-arter 
(pyrola uniflora, secunda, media, rotundifolia og minor), luse
gras (Lycopodium selago) og stri krakefot (L. annotinum), 
langt sjeldnere myk krakefot (L. clavatum). 

Pa terre steder, gjerne med grunnere jord, blir granen av
lest av furuen, som selv krever mer lys enn granen, men som 
ogsa slipper mer lys ned til skogbotnen. Her kan det vrere mas
ser av tyttebrer, resslyng og fjellkrekling (Empetrum herma-
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pnroa,tumj, samt smyle, gulaks o. a. I traktene ved Jonsvatnet 
og i Strindaasene har det vrert funnet skogjamne (Lycopodium 
complanatum) pa t0rre steder i skog. 

6. Bj0rkelier, fuktige engbakker. - En del 
arter som ellers mest h0rer heime i skogIier, framfor alt i bj0r
keskogene i seterregionen, opptrer i Strinda pa fuktige eng
bakker og langs bekker, i mindre grad i egentlige Iier. De vik
tigste er: 

Strutsvinge, strandroyr (Phalaris arundinacea)} skogr0yrkvein (Cala
magrostis purpurea) J skogstjerneblom, Tad jonsokblom, kvitsymre, tor
hjelm, kvitsoleie, gUl fr0stjerne, mj0durt, marikApe, skogstorkenebb, 
springfre, sl0ke. skogsvincrot, storklokke, vendelrot, kvithladUl:itt!l, lauv
tistel, turt, sumphaukeskjegg ( Crepis paludosa) . 

Noen av disse artene er vanlige mange steder, f. eks. jonsok
blom «<sankthansblomst»), som under blomstringen i juni set
ter sitt preg pa de fIeste enger, bade de naturlige og atskiIIige 
av kunstengene med, Iikesa mjrJdurt, kvitbladtistel, skogstorke
nebb, og ikke minst marikape, som opptrer i mange arter med 
noe forskjeIIige krav til voksestedene1 ). I leirbakker, som langs 
jernbanen til Heimdal, er det bare i de nordvendte at kvitsym
ren dominerer. Andre har noe mer innskrenket forekomst. 
Strutsvinge, den st0rste av bregnene Yare, er det mest av pa 
vestsida av elva; der den vokser, ved bekker og andre sidlendte 
steder, star gjerne de traktformede bladrosettene dens sa tett 
og tallrikt at de utelukker . all annen vegetasjon pa stedet. 
Langs Kroppandalen, hvor i det hele tatt vegetasjonen er fro
dig, er det meget av den, Iikesa. av strandrrJyr og skogmyr
kvein samt av storklokke, skogsvinerot og turt; men disse tre 
fins ogsa pa 0stsida av Nidelva. Ogsa. gul tmstjerne har vrert 
oppgitt fra Kroppandalen. Kvitsoleie fins bare i str0ket T0m
merholt-Jonsvatnet. 

Pa fuktige steder med god moldjord, langs bekker og i 
lauvskog, kan en finne springtm, til dels i stor mengde; den har 
store hengende gule blomster av eiendommelig og vakker form, 

1) Av marikdpe ( AlchemiZla) har det i Strinda og Trondheims byom
rAde vrert funnet iallfall 13 arter (foruten fjellmarikApe) : A. glaucescens 
(terre bakker). vestita, propinqua, pastoralis, /ilicaulis, micans, acutiloba, 
glomerulansJ gZabra, Murbeckiana, Wichurae, oxyodonta. 
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og fmkapsler som springer opp ved minste bemring og slynger 
fmene fler e meter bort. 

7. My r e r utgj0r bare en liten del av arealet i Strinda, og 
del vis er de oppdyrket eller vegetasjonen er 0delagt gjennom 
torvstikking; men myrene h0rer likevel til de botanisk mer 
interessante lokaliteter. Etter myrtypen, som igjen er avhen
gig av jordbotnen og fuktighetsforholdene m. m. , vii en finne 
ulike plantesamfunn og ulike arter. Fra myrer, og til dels fra 
andre sum pete steder, kan vi nevne f';;lgende: 

Myrsnelle, skavgras (skjcft), dvcrgjamme, sivblom (Sche;:.chzeria 
palust1'i s)} myrsa ulauk (Triglochin pal1tstTe)~ vallsaks, bjonnbrodd, siv1 ), 

f lekkmarihand (Orchis macuZata) J engmarihand (0. incarnata) J blodma
marihand (0. cr·uenta), smaroyrl{vein (Calamagros tis neglectaJ, blAtopp, 
torvrnyrull ( E riophoT'um vaginat;w~)J duskmyrull (E. angustifolium) J 

bl'cimyrull (E. latifolil(m~J sparsommere), sivaks2), brunskjene (Schoen:!s 

!enugineus) J kvitmyrak (Rhyltchospora alba, Jervfj. ), starr3 ), POl's. 
vierl). dvergbjork, m yrhatt. rundsoldogg, smalsoldogg og bastarden, tet-

1) Av JU1tCJf.S, S':v. er dct funnet i alt 11 arter i Strinda, nemlig J. 

conglomerat1ls, effusus, / i li/ormis, Gerar~i (strandenger), bu/onius, bul· 
boslts (= sl~pin1ts), alpinus, articu.latus, tl'ificZus (J ervfj.), stygius (do). 
biglumis (do.). 

2) Av Scirpu,s, sivaks, er det funnet i a lt 10 arter i Strinda, nemlig 
S. silvaticus (grafter), lac!tstris, ntf;ts (strandenger), aci cularis, pauci
flon~s, unigh.nni s ( mest strand), palustrisJ mamillatus, cacspitosus, H u d
sonianus. 

3) Av Oarex, starr, er det funnet iallfall 42 art er i Strinda og byom~ 
rAdet, nemlig C. dioica, pulicar-is, pauciflora, chordorrhiza, incurva 
(strand), a.ppropinquata ( = paradoxa, Bakkaune), diandra, Pairaei 
(t0rre st.), leporina, glareosa (strand ), Mackenzie! (do.), canescensJ 

brunnesGens, Gchinata, Buxbc:.umii, atl'ata (sc s. 455), paZeacca (strand), 
salina (do.) subspathacea (do.), Goodenowii, 'i:~ncena, gracilis (tangs , 
Nidelva), aquatilis, pil1difera (torre st .), or'll1thopoda, digitata (t0rre st.), 
!lave, l epidocar pa, Oederi (med var. pulchella), oedocarp::t, Hostiana, vagi
nata, panicea, pallcscens, !lacca, magellanica, limosaJ rari/Zora (Jervfj. 
samt Bymarka), capillaris, l asiocurpa, rostJ'uta, vesicaria, forut en 
bastarder. 

4) Slekten Salix er utilstrekkelig studert i Strinda, men iallfa ll fol
gende arter, foruten tallrike bastarder, er funnet i herredet og pA. byens 
g runn: S. herbacea (GrA.kallen, Rundheia), reticulata (Rundheia, J ervfj.). 
glattca (mest Bymarka), lapponum (vanlig). arbtt8cula (vest f. Jonsv., 
Devlehavna), hastata, nigricans (m. st.), phylici/olia, caprea, aurita, 
fragiZis (forvillet). triandra (langs elva), pentandra. 
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tegras, myrno1, jablom, skrubbrer, kvitlyng, tranebrer, vanlig myrklegg 
(Pedicnlar-is palustris), tettegras, blaknapp. 

En av de mest pltfallende av disse er brunskjene, som i Norge 
bare var kjent fra noen fa steder 0stafjells inntil 1887, da 
Storm fant den ved 0vre Jervan. Siden er den ogsa blitt funnet 
mer Sverresborg, samt pa noen fit andre steder inntil s0rlige 
Nordland. - Skavgms, skjett, er ikke vanlig, men fins pa noen 
fii. steder, heist pa fuktig sandbotn, i Bymarka og Strinda; med 
de harde, kiselholdige stenglene sine gjorde den tjeneste som 
sandpapir og skuremiddel inntil ganske nylig, og pa sine steder 
i landet blir den brukt pa dette viset den dag i dag. 

Pa mindre sur myrjord, i gr0fter o. I. opptrer en litt annen 
flora, hvor bl. a. f01gende arter er s",rlig typiske: 

Myrsnelle , knereverumpc, mannasotgras, kjeldeurt (Mont'iu fontana) , 
bekkestjerneblom, solcihov, graftesoleie, bel{kekarse , maigull, smAvasshAr 
(Callitriche venw), bekkeveronika. 

8. T j 0 nne r 0 g vat n. - I og ved stillestaende fersk
vatn gror en hel del vekster som er tilpasset den slags s",rEge 
voksesteder. Dels er det sumpp!anter (i listen nedafor: s), som 
gror langs bredden eller iallfall pa grunnt vatn, og som raker 
opp i lufta, og dels er det egentlig vassplanter. Disse kan en 
dele i kortskuddplanter (Ie) , som gror pa botnen, of test med 
en bladrosett, men uten noen lange skudd opp gjennom vatnet, 
langskuddplanter (l), som har lange stengler eller blad som 
strekker seg loddrett opp gjennom vatnet, og flytebladplanter 
(f) , med blad som nar opp til vassflata og flyter der: De vik
tigste artene er : 

Elvesne ll e (8), stivt og mykt brasmegras (1(,) J piggknopp-arterl) 
(mest I, del vis ogsd. I ) , tjonnaks-arter2 ) ( l, I), vassg l'o (s), krypsiv 
(J uncltS b~!lbosa$, k, sjeldnel'c l ) , andre arter av siv (smi. s. 464), stl"and
"oyr (8) , takroyr (s), mannasotgras (s ) , sjosivak s (8) , nAlsivaks (1(,), 

starr (nrerlig tradstarr og ilaE:kestarr, s, smI. s. 464) andmat, kvit og gut 
nekkerose (! ), evjesoleie (k), sylblad ( k ) , myrhatt (5) , smAvasshAr 

1) Av Sparganiu.m, piggknopp, er det funnet i alt 5 arter i Strinda, 
nemlig : S. hypel'boreum (myr ikke langt fra Vikerauntj.). minimum, 
angu5ti/oZium, simplex (Leirbekken ved Selsbakk), glomeratum (Stygg
dalen). 

2) Av Potamogeton, t j fJ-n-naks, er d~t funnet i aU 7 art('r i Strinda, 
nemlig: P. 1tatans, gramineus, aZpinus, perloliatus, praelongus, pusillus, 
lili/ormis. 
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(Camtriche verna, k, l) , tusenhlad O}, hesterumpe (8, l.), gulldusk (8) , 

bukkeblad (S), storblrererot O}, botngras ( k). 

Hvilke av disse artene som fins i et vatn, og hvordan de opp
trer der, er avhengig av nreringsinnholdet i vatnet og av botn
tilh0ve. Et vatn som Vikerauntj0nna er av en svrert nrerings
rik (eutrof) type. Riktignok er det sur myr pa to sider av det 
(med bl. a. Carex chordorrhiza, diandra og Buxbaumii pa 
0stsida, og pors, kjerringris o. a. ellers), men det er ogsa kalk
holdig berg tett ved. Det er forholdsvis lite av sumpplanter 
her, men en rik plantevekst ellers, med flere arter av tj0nnaks 
(P. natans, alpinus og praelongus), kvit og gul n0kkerose, 
storblrererot m. m. Denne tj0nna er ogsa kjent for et rikt in
sektliv. - De aller fleste vatn ellers h0rer til en noe mindre 
nreringsrik (oligotrof) type, men floraen kan vrere minst like 
arlsrik for det. Ved Flatenvika i Jonsvatnet, f. eks., fins et 
frodig belte av sumpplanter, og utenfor dette kommer en hel 
del kortskuddplanter: Sylblad, begge artene av brasmegras, 
som kan ga ut pa svrerl dypt vatn, evjesoleie, krypsiv og botne
gras, som ofte hever den rake stilken sin med fine bla blom
ster opp over vassflata; der er ogsa tj0nnaks (P. natans, 
gramineus, perfoliatus og pusillus), tusenblad, storblrererot, 
kvit og gul n0kkerose. 

Innover i Bymarka er de fleste vatn temmelig nreringsfat
tige, omgitt som de er av hardere og surere bergarter og av 
granskog og Iyngmark; men floraen er likevel ofte overraskende 
rik. I Store Leirsj0en er det iallfall fire arter av tj0nnaks (P. 
natans, gramineus, praelongus og pusillus), flotgras, krypsiv, 
nalsivaks, smavasshar, som her ofte har formen av en utpreget 
langskuddplante, hesterumpe, kvit og gul n0kkerose m. m. -
I Lianvatnet er sumpvegetasjonen langs kanten rikere enn 
gjennomgaende ellers i Bymarka, med store felter av starr 
(C. rostrata og lasiocarpa), bukkeblod, gulldusk o. a., dessuten 
tj0nnaks (P. natans, gramineus, alpinus, pusillus og filiformis), 
krypsiv, evjesoleie o. a. - Ved uttappingen utover sommeren 
kan en fa helt uvanlige forhold for plantene, som nar begge 
brasmegras-artene, piggknopp o. a. vokser pa to.rt land ved 
Skjelbreia, nrer osen, eller grastj0nnaks i en lav, krypende land
form med bare lreraktige ovale blad pa nordsida av Leirsjeen. 
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De reine myrtj0nnene h0rer til den nreringsfattigste (dys
trofe) typen, med brunt, surt vatn og artsfattig flora. 

En hel del av de mindre dammene nrer gar.der, ved Brom
stad, Dorthealyst .0. a., har ytterst nreringsrikt vatn, et yrende 
rikt mikroskopisk dyre- og planteliv, og ofte atskillige blom
sterplanter av interesse. 

9. Flo rae n i 0 g I a n g s N ide I v a er oftest triviell, 
men der er ogsa arter av st0rre interesse: Leirsoleie (Ranun
culus hederaceus) har na bare et eneste kjent voksested i lan
det, og det er ved bredden av elva; men dette stedet ligger 
innafor byens omrMe. Dens slektning stor-vassoleie (R. pel
tatus), som er en langt vanligere vassplante, opptrer derimot i 
mengde i elva ved Stamne og mellom Leirfossene. - Selsnepen 
har vrert funnet ved Marienborg. - En annen eiendommelig 
vekst som helt overveiende er knyttet til elvel0p, er klaved 
(Myricaria germanica). Denne busken er vanlig langs Orkla, 
Gaula og Stj0rdalselva, men den er langt sparsommere ved 
Nidelva, selv om den nok fins der og; tilfeldige eksemplarer, 
som er spirt opp av vinntransporterte fr0, kan en st0te pa 
andre steder, f. eks. nrer Flaten Bru ved Jonsvatnet. Det gam
melnorske navnet pa den var «hrerbu» (det navnet er bevart 
framleis bl. a. i Stj0rdal og Selbu i formen «0rbu», mens de 
kaller busken «elvatang» i Gauldal og Orkdal); den blir nevnt 
i Frostatingsloven som merke pa hvor langt ut i elven eien
domsretten for en gard strekker seg under visse forhold, - til 
halvvegs mellom den faste grasmarka og ytste hrerbua. 

ENDRINGER I PLANTEVEKSTEN GJENNOM TIDENE 

Alle planter som vokser i Strinda na, er innvandret dit etter 
siste istid. For skogstrrernes vedkommende kan vi f01ge en del 
av innvandrihgshistorien ved a studere blomsterst0vet i myr
lagene; undertiden kan ogsa fossiler i leir gi viktige opplys
ninger, slik som de bladene av polarvier sam P. A. 0yen fant 
i leir ved Reitgjerdet i 1900 (samt ved Nidaros Teglverk og 
pa 0rlandet). Men i historisk tid, ja i de siste par tusen ar, 
er det neppe kommet en eneste ny art til Strinda pa «naturlig» 
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vis, altsa bortsett fra dem som mennesket har bragt dit med 
eller uten hensikt. 

Kulturen har virket sterkt pa plantedekket i en bygd som 
Strinda, og landskapet ma ha endret utseende i en grad som 
vi vanskelig helt kan forestille oss, - fra den opprinnelige 
tilstanden med et skogdekke, som formodentlig bare var av
brutt av myrer, tj01mer og vassl0p og en og annen snau berg
yegg, og til den navrerende, hvor landet er oppdyrket nesten 
overalt opp til den marine grensa (om lag 180 m) og til dels 
h0gre, mens byen jevnt brer seg innover fra den ene sida, sam
tidig som skogen pa den andre stadig blir mer og mer kultur
pavirket. 

Flere arter er blitt utryddet, ikke minst pa Ladehammeren; 
men frivillig og ufrivillig har mennesket bragt hit langt flere 
av nye arter, sikkert hundrer. 

For det ene er det aile kulturplantene; av dem er det ikke 
fa som greier a naturalisere seg. De ettarige pryd- og gagn
vekstene far vanligvis bare kort levetid, fordi de er avhengige 
av sommervarmen for fmmodningen, mens noen av de fler
arige kan holde seg hardnakket pa et sted, selv om de ikke 
setter modent fm. Noen fa har vrert dyrket som matnyttige, 
f. eks. gamle former av hagejordbrer (Fragaria moschata). Til 
de matnyttige kan en og regne spansk kj0rvel (Myrrhis ado
rata), som i mange ar har holdt seg ved Grilstad. Humle er 
kanskje opprinnelig vill pa en del av de stedene hvor den na 
vokser; men vi vet fra gamle dokumenter at den ble dyrket i 
mellomalderen, kanskje alt fra 1000-tallet avo Der er bestem
melser om dyrket humle i eldre Frostatingslov, og i et diplom 
fra 1341 nevnes «grasgard» med humle hos korsbmdrene i 
Nidaros pa en slik mate at det er god grunn til a tro at ogsa de 
andre klosterhagene har hatt humle pa den tida; siden, like 
fram til 17- og 18-hundretallet, ble den dyrket ganske utstrakt, 
i Tmndelag som ellers i landet. Derfor ville det vrere merkelig 
om den ikke ogsa hadde forvillet seg, slik at den pa sine steder, 
hvor den na vokser, var a oppfatte som kulturrelikt. Rein/ann 
er antagelig ogsa til dels viii, men som den sterkt krydret 
duftende planten den er, har den vrert dyrket meget i eldre 
tid, og pa den maten er den blitt sa utbredt som den er. - Av 
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rene prydplanter har vi dagfiol (Hesperis matronalis), som 
er blitt svrert vanlig i det siste; den er t o-arig, mens de aller 
flest e andre er flerarige. Flere steder fins ogsa forvillet topp
klokke (Campanula glomerata, som merkelig nok i Trond
heim gar under navn av «Kaptein M@ller») , likeens rutelilje 
(Fritillaria meleagris, ved Angeltr0a o. a. st.). Langs Grilstad
bekken er kransliljen (Lilium martagon) tilsynelatende vilt
voksende (ogsa ved Tyholt). Like ved vokser legepestrot 
(Petasites hybridus) i mengde. Den er en typisk klosterhage
plante og h3gt verdsatt legeurt fra eldre tid; men hit er den 
kommet i 1882 med emballasjen om noen fruktti-rer fra Posen 
til Grilstad. Stjerneskjerm (Astrantia major) opptrer ogsa 
forvillet, bl. a. ved 0stmarka. - Av prydbusker har rauhyll 
(Sambucus racemosa), sn"brer (Symphoricarpus rivular is) og 
spirea (Spiraea salicifolia) naturalisert seg en sjelden gang, 
mens berberis bare fins innafor bygrensa i I1abergene. 

Av uviss opprinnelse er den toarige, ytterst giftige slearn
tyden (Conium maculatum), som gjennom mange ar har holdt 
seg pa s3rvestsida av Ladehammeren; den blir nevnt allerede 
av J. Irgens (1704), men uten nrermere lokalitetsangivelse. 

Et svrert stort antall art er er blitt innf3rt tilfeldig som fr0 
og har siden utgjort en vesentlig bestanddel av ugrasenes tall
rike borgerskap, eller har iallfall holdt seg omkring bebodde 
steder (mens en mindre del av ugrasene opprinnelig er vilt
voksende, isrer pa standkanter, f. eks. dylle, gasemure, h@nse
gras, levelee). Blant innf0rte ettarige ugras, fr0ugras, kan nev
nes /cornblomsten, som var vanlig omkring Trondheim pa Gun
nerus' tid, og som lenge var r egelmessig a finne i kornakrene; 
men alt i 1880-ara var den blitt sjeldnere , og na har fr3-
rensinga utelukket den helt. Pa samme vis er det gatt med gul 
prestelerage, svimling (som riktignok er 'gammel her i iandet) , 
leornvalmue o. fl. Fmugras som antakelig er 'kommet i for
holdsvis ny tid, og som framleis er vanlig, er tranehals og 
sikkert mange fler. Blant de nyeste innvandrerne av <fenne 
typen er tunbalderbra (Matricaria matricar'ioides) og var
pengeurt (Thlaspi alpest re), som begge er vanlige. - Fierarige 
ugras, som vi vet har spredt seg i nyere tid, er akertistel, som 
H. Bryn nevner i 1888 som meget sjelden pa nordsiden av fjor-
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den, mens den «i de senere aar» var blitt meget alminneligere 
omkring byen; videre vinterkarse, sam f0rst ble sett her i 1860-
ll.ra, nyseryllik, gul gaseblom og mange flere, sam nll. er vanlige. 

A vfallshauger har ofte en eiendommelig flora, sam riktignok 
gjerne har en kart levetid. I gamle dager var m011ene ved 
Kroppan et sentrum for uvanlige arter, sam til dels spredte 
seg sam ugras til ll.krene omkring; Storm nevner i 1886 en lang 
rekke slike arter, sam nll. er forsvunnet igjen. I seinere ll.r er 
det funnet atskillig ved Siuppen o. a. st. 
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INDUSTRIELL VIRKSOMHET I STRINDA 

I ELDRE TID 
veD OLAUS SCHMIDT 

I. 

LEIRA 

Det priviligerte sagbruk og andre foretagender 
ved Leirfossene opp gjennom tidene 

I framveksten av det nye Norge som vant friheten i 1814, 
spiller sagen er rolle som bare overgas av skuten. Sagbruk og 
skipsfart var de to hovednreringer som ga grunnlaget for den 
0konomiske oppgang, skriver Johan Schreiner. 

Den viktigste tekniske forutsetning for sagbruksvirksom
heten i nyere 'historisk tid var igjen innf0ringen av vannsagen. 
F0rst ved hjelp av- den ble det skapt mulighet for massepro
duksjon av bordo Trelastforedlingen gikk fra a vrere handverk 
over til a bli industri. 

Det lar seg ikke pavise nar vannsagen f0rst ble tatt i bruk 
i vart land. I 1520-arene skal den ha vrert utbredt over hele 
S0r-Norge, men var rimeligvis kjent her betydelig f0r. Hvorfra 
kjennskapet til denne nye tekniske innretning er kommet hit. 
vet vi heller ikke lenger. Sporene synes a ga over Vester
g0t1and, som pa den tid grenset like opp til Norge. 

I 10pet av det syttende arhundre ble sagbruket !ller og mer 
en nrering knyttet til byene. Arsakene til dette er a s0ke i 
flere forhold. Skogene ved sj0kanten ble snart tynnet ut for 
det beste sagt0mmer. Trelasten matte istedet skaffes fra inn
landsbygdene, 80m gjennom fl0tningen ble trukket inn i t0m
merhandelen. Eksporten konsentrertes pa frerre steder, srerlig 
ved utl0pene av selve hovedelvene. Omkring store fosser inne 
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i landet ble argangssager bygd, og disse krevde st0rre kapital 
bade til anlegg og drift enn vanlige bonder radde over. Det er 
formuende byborgere og kongelige embetsmenn som na overtar 
inter essene i bordhandelen og sagbruksvirksomheten. 

Sagbruket ved Leirfossen var et typisk anI egg fra denne 
tidsperiode. «Ler en sag» som det forste foretagende benevntes, 
er den eldste bedrift i sitt slags som det foreligger sikre etter
r etninger om, ikke bare i Strinda men nordenfjells overhodet. 
Det var ogsa lenge den mest betydelige bedrift pa sitt omrade 
i. lands del en. 

Aller ede i middelalderen ble L eirfossen tatt i bruk i indu
strielt 0yemed. Klosterfolkene og geistligheten val', som vi 
nedenfor skal hore nrermere om, de forste som fikk i gang 
vannkverner i vart land. Mollestedene pa Leira som i noen av 
de eldste jordeboker fra etterr eformatorisk tid oppfores under 
det geistlige jordegods her, var utvilsomt drevet h elt fra mid
delalderen. Etter at Leira seinere gikk over til private eiere, 
ole mollebruket fortsatt og var hele tiden i drift ved siden av 
sagbruket. 

Da vannsagen kom i bruk matte Lei1'fossen, sredig Store 
e11e1' 0vre Lei1'foss, sa a si utpeke seg seiv til et sadant an
legg. Det e1' det storste vannfall i vassdraget og ligger nrer 
utskipningshavnen Trondheim, og meget gunstig for flotningen. 

Allerede fra begynnelsen av 1600-tallet ser vi derfor hvordan 
flere framstaende menn i Iandsdelen saker a skaffe seg r ettig
heter til sagbruksvirksomhet ved Leirfossen. Ved kongebrev 
av 3. des ember 1619 far saledes J0rgen Gran, pl'ivilegium «paa 
en Sag, kaldes Leren» . I kongebl'evet heter det at «ingen skulde 
i samme Elv bygge hannem til Fortrengsel eller flode Tommer 
neder af samme Elv». For privilegiet sku Ide Gram , og i tilfelle 
hans barn og barnebarn etter ham, svare en arlig avgift til 
kongens kasse av ti riksdaler, en etter dati dens pengeforhold 
hog avgift. Ved et seinere kongebrev,av 16. februar 1635, ble 
Gram «af synderlig Gunst og Naade og for h 8.ns tro og flittig 
Tjeneste » fritatt for avgiften for sin levetid. 

J0rgen Gram som oppnadde det f0rste kjent e sagbruksprivi
legium pa Leira, val' en av Trondheims st0rste kjopmenn i 
denne tid og en meget betrodd borger av byen. Etter a ha 
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vrert radmann, ble han borgermester og rykket i 1616 opp 
som eldste borgermester. I denne stilling, som enna ble regnet 
som et borgerlig tillitsverv, fungerte han inntil forordningen 
av 1619 om de sakalte «fastelavensborgermestre» (valget 
foregikk ved fastelaven) tradte i kraft. 

I en av de mange pro sesser som seinere f0rtes om r ettig
hetene til fossene m. v., opplyses det bI. a. at Gram hadde 
s0kt og fatt minde av oppsitterne pa Leira til anlegget pa 
Leiras grunn. Det framgar saledes av dette at han ikke hadde 
no en rettigheter til jorden. Det var tilfelle ogsa med de neste 
i rekken av sagbrukseierne pa Leira. 

I ti ar var Gram ener adende med sitt privilegium her. 
Ved kongebrev av 11. august 1629 far imidiertid den nettop 
utnevnte lensherre over Trondheims len, Oluf Parsberg) bevil
ling til a la «opbygge en Sag en Miil fra for-ne Throndhjem, 
paa et Sted, kaides Leerfossen». Det er tilf0yet et uttrykkelig 
forbehold om at det ikke rna vrer e no en «til F ortrrengsel» . 
Like ens skal han «give os og Norges krone den Told og Rettig
hed der af, ligerviis som en Bonde eller Borger der i Lenet 
gj0r». 

Oluf Parsberg, han skr ives i aiminnelighet «til J ernit» (det 
seinere stor e danske grevskap Frijsenborg), had de tidliger e 
i to ar vrert lensherre i Bergen. I Trondheim var han helt til 
1642, da han ble lensherre i Bahus. P ar sbergs navn er knyttet 
til fremme av flere veldedige og humanitrere institusjoner og 
formal i Trondheim, der han synes a ha vrert en av de mest 
avholdte lensherrer. 

Mellom Grams og Parsbergs sagbruksprivilegier er det i fler e 
henseender vesensforskjelI. Gram var som nevnt tilstatt ener ett, 
i praksis viI det visstnok si f0r ster etten til fl0tning i vass
draget. I Pars bergs bevilling er det ikke nevnt noe om fl0t
ningsrettigheter. Gram ble tilpliktet :\ svare en nrermer e 
fiksert arlig avgift, som han for 0vrig fikk ettergitt for sin 
levetid, mens Parsberg for sitt sagbruk skal s vare aIle ordi
nrere skatter og avgifter i lenet. Grams privilegium val' saledes 
ganske anderledes omfattende. Med suksesjonsretten til inne
haverens etterslekt rna det oppfattes som et s akalt «r eeit 
privilegium». 
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Etter at Parsberg i 1642 for lot Trondheim horer vi intet om 
overdragelse eller lignende av hans sagbruksprivilegium. Det 
har visstnok opphort i og med hans forflytting herfra. 

Jorgen Grams barn og arvinger avstar i henhold til kg!. 
bevilling av 15. april 1657 Leren sag til den danske adelsmann, 
geheimeritd Erik Krag til Bramming. Krag innehadde embetet 
som overste sekretrer i kancelliet og var en meget innflytelses
rik mann. Til Trondelag og Norge overhodet hadde han ellers 
ingen tilknytning. Det heter om ham at en stor del av hans 
interesser opptokes av kjop av jordegods i Danmark. Kjopet 
av Grams sagbruk ved Leirfossen har sikkert vrert diktert av 
samme interesser. 

I Krags bevillingsbrev pa Leren sag heter det at han rna 
bruke og beholde sagbruket «med Jige saadanne conditioner» 
som Jorgen Gram og arvinger. Under disse conditioner nevnes 
spesielt flotningsrettighetene i «sagelven», d. v. s. Nidelven. 

Om sagbrukets cirkumferens far vi ogsa ved denne leilighet 
en del nrermere opplysninger. Sagens eiere har enerett til a 
skjrere alt tommeret i skogen ved Dragstsjoen eller »andre 
Skove» som hittil hadde ligget til Leren sag. De andre skoger 
gir seinere dokumenter beskjed om. I 1685 opply3es det at 
Leren sag kan skjrere tommer fra skogene pa begge sider av 
Selbusjoen, fern mil opp fra sagen. Like ens hadde sagens 
eiere fortrinsrett til a kjope tommeret fra almenningene og de 
benefiserte (embetsgardenes etc.) skoger som la omkring. 
Sammen med flotningsrettighetene i Nidelvens vassdrag 
hadde Leren sags eiere pa denne mate meget vidtstrakte 
privilegier. I tidens 10p gay dette ogsa stoff til mange tvistemal 
og prosesser. 

Sagbruket ble ikke lenge i geheimerad Krags eie. Allerede 
ved skj0te av 19. juni 1658 seIger og avhender han «alt mit 
Sagbrug ved Throndhjem» til Nicolaus Povelsslim. I salget av 
sagbruket f01ger «al des Tilhoring, vrere sig af Bygning, Sag
redskab, Tommer og skaaren Bord», heter det i skjotet. Kg!. 
konfirmasjon pa overdragelsen og stadfestelse ·av sagbruket~ 
privilegier meddeles under 2. oktober 1660. 

Den nye eier, Nicolaus Povelsson eller Niclas Poulsen som 
hans navn ogsa blir skrevet, var en av de mest ansette menn 
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innen vart lands embetverk i denne tid. Han var av norsk her
komst; slekten har mUligens opprinnelig h0rt hjemme pa 0st
landet (Odalen?). 11646 fikk han bestalling som Norges Riges 
Skriver, d. v. s. stattholderens sekretrer, en bestalling som han 
etter Hannibals Sehesteds fall fikk stadfestet i 1651. Et par ar 
etter, 1653, etterfulgte han sin svigerfar dr. jur. & med Peder 
AI/sen som lagmann i Trondheim, men fratradte som lagmann 
da Trondhjems len i 1658 ble avstatt til Sverige. Dette embetet 
overtok han ikke igjen etter at lenet samme ar var gjenerobret 
av nordmennene. I det store reformarbeid i forvaltningen i 
Norge etter innf0ringen av eneveldet ble Niclas Poulsen snart 
overdratt flere krevende oppdrag. Sammen med Johan Garman 
fikk han saledes ledelsen a v det nye norske rentekammer, land
kommissariat, som ble opprettet i 1661. Samme ar ble han 
anmodet av regjeringen om a utarbeide en oversikt over skat
tenes og gardtakstens historie, til bruk for den store land
kommisjon til revisjon av det norske matrikelverk som da ble 
nedsatt. Det norske rentekammer eller landkommissariatet ble 
opphevet allerede i 1665, men Poulsen vedble som en av statt
holderen, U. F. Gyldenloves radgivere og betrodde menno I 
1670 ble Niclas Poulsen kalt til Kobenhavn for under skatt
kammerkollegiet a foresta revisjonen av de norske, islandske 
og freroyiske regnskaper og ble i 1671 utnevnt til assessor i 
nevnte kollegium. Fra dette embete synes han a ha tatt avskjed 
i 1674 og bosatte seg da visstnok i Trondheim igjen hvor han 
d0de i 1685. I folge kirkeregnskapene betaltes det 14 februar 
dette ar for «commissar Niclas Poulsens» begravelse i Dom
kirken, med gravfeste i kirkens sondre kapell. 

Foruten sagbruksvirksomheten pa Leira hadde Nicias 
Poulsen flere andre okonomiske interesser nordenfjells. Ved 
kongebrev av 14. februar 1656 ble han saledes tilstatt privi
legium pa driften av kobbergrubene i Meldal, Lokken verk, 
som han sammen med sin svigerfar og andre partisipanter 
satte i gang. 

Sine interesser i sagbruksvirksomheten pa Leira overdl'og 
Poulsen ved skjote datert Kobenhavn 27. november 1670, kg!. 
konfirmert 1. desember S. a., til baronett William Davidson, 
Skj0tet omfatter «Leeren oeh Draxen Saugbrug med sampt 
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Draxen gaard i Klreboe». Dragsten skog h0rte, som ovenfor 
nevnt, under Leren sags cirkumferens. Sagbrukets eiere er 
saledes tidlig 'blitt eiere ogsa av Dragsten gard og har latt 
oppf0re sagbruk der. 

Baronett William Davidson som overtar virksomheten, har 
en framtredende og ganske eiendommelig posisjon i vart lands 
0konomiske liv i samtiden. Han hadde tidligere vrert engelsk 
diplomat og tilh0rer den brokete skare av fremmede som etter 
religionskrigene i Fredrik III og ChrisUan V's tidsalder, s0kte 
og fikk asylrett i det dansk-norske fellesmonarki. Gjennom en 
omfattende privat-0konomisk virksomhet hadde Davidson 
srerlig tilknytning til Norge. Sammen med var ber0mte lands
mann Kort Sivertsen Adelaer og den danske stor-kj0pmann 
Jonas Trellund overtok han siUedes med konsesjon av 16. 
august 1665 forpaktningen av salthandelen i Norge, hvor han 
etter hvert fikk mange andre interesser, navnlig i bergverks
driften. Med privilegium av 14. oktober 1670 opptok han saledes 
Ulriksdal kobberverk i Klrebu og fikk samme ar ogsa privi
legium pa Mostadmarken jernverk i Strinda. 

I den vanlige stadfestelse av sagbruksprivilegiet pa Leira, 
sammen med den kg!. konfirmasjon pa overdragelsen fra eier 
til anneri, ble det for Davidsons vedkommende gjort en bemer
kelsesverdig tilf0ying. Hvor det byen og det almindeliges 
beste gagnligst kan eraktes, heter det, ma han i samme elv 
(Nidelven) innrette flere sager og «tvende vandm0ller». Med 
denne betydelige utvidelse av privilegiet fikk Davidson full 
disposisjonsrett over hele vassdraget. Det viste seg imidlertid 
snart at dette kOln pa tvert av andre iettigheter. 

I annen halvdel av 1600-tallet 'begynte salget av kronens og 
kirkens tidligere jordegods til private i stor utstrekning. Av 
dette jordegods kj0pte stiftamtskriver i Trondheim lver 
Baltzers0n hovedb01et pa 0vre Leira, av skyld 5 spand. Han 
fikk kg!. konfirmert skj0te pa eiendommen, datert K0benhavn 
28. juni 1666. 

Baltzers0n gikk straks i gang med forskjellige forbedrlnger 
av sin eiendom, hvor han b!. a. lot oppf0re nye bygninger etc. 
Han 0nsket ogsa som rimelig er, a gj0re bruket sa innbringende 
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som mUlig. Biant tilliggende herligheter var skog og 0vre 
Leirfoss og her lot han bygge sagbruk. 

Som odelseier pa 0vre Leira kom Baltzers0n snart i konflikt 
med eieren av Leren sag og sagbruksprivilegiet. I 1675 klager 
begge til stattholderen over at de gjensidig «prejudiceres» i 

J deres virksomhet. Baltzers0n hadde latt bygge t0mmerrenner 
til sitt sagbruk. Ved dette mente Davidson «sit Saugbrug sam
mesteds i adskillige Maader at vrere beskadiget». Ogsa ellers 
var det meget som partene ikke kunde forlikes om. 

Ved kg!. forordning av 29. jan. 1676 oppnevntes en kommi
sjon til a rede ut og d0mme i tvistene pa Leira. Medlemmer av 
kommisjonen ble amtmann i Nordm0r og Romsdal Friederich 
von Offenberg og Peder Ghristophers0n T(mder, seinere amt
mann i Nordland. Kommisjonens arbeid kom til a strekke seg 
over en lengere arrekke. Eiendomsforholdene og rettighetene 
pa Leira var allerede pa dette tidspunkt bade flokete og inn
viklete. 

Foruten det kg!. skj0te pa 0vre Leira framla Baltzers0n en, 
som det heter, «srerkongelig forklaring», datert 25. juli 1668. 
Med st0tte av dette dokument hevdet han at han «fri og 
frelseligen» matte gj0re seg sin .eiendom sa nyttig som han 
best visste og kunne. 0vre Leira skulle videre f01ge eierne <<in 
specie med saugbrug, skouger, fosser og stmmmer etc., fri for 
aile paakommende prretentioner.. Om saugbruksprivilegiet 
uttales det i «forklaringen» at kongen med privilegier til andre 
ikke fratok noen deres odelsrett og -frihet. Det ble ogsa 
framlagt dokumenter som viste at borgermester J0rgen Gram 
hadde mattet s0ke leilendingene pa Leira om deres minde til 
a bygge sagen pa Leiras grunn. Ved den endelige dom som 
kommisjonen avsa i 1685 tilkjentes ogsa Iver Baltzers0n full 
frihet pa sitt odelsgods, uhindret av sagbruksprivilegiet. 

Interessene i saken hadde imidlertid da fatt andre parts
representanter. Stiftamtskriver Iver Baltzersen var d0d om
kring 3.rsskiftet 1676-77. Under 4. januar 1677 betaltes det 
for hans begravelse i Vor Frue kirke i Trondheim, «med aile 
klokker og ligklredet». Hans enke, Else Pedersdatter, ble sit
tende som eier av jordegodset til sin d0d 1696. 

Baronett William Davidsons 0konomiske interesser i Norge 
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var for det meste avviklet f0r kommisjonsdommen forela. Sag
bruket pa Leira og en del andre av hans eiendommer ble over
tatt av kj0pmann David Jacobsen Jelstrup i Trondheim som 
Davidson sies a ha pantsatt sine foretagender nordenfjells 
til. Jelstrup hadde vrert Davidsons kommisjonrer. Hvordan han 
seinere overdrar sine interesser pa Leira vii bli omtalt nedenfor. 

Familien Scholler og Leira. 

I det siste tiar av 1600-tallet skjer store forandringer i eien
domsforholdene og rettighetene pa Leira. Det er familien 
Sch011er som na samler jordegodset her. Til jordegodsets eiere 
knyttes ogsa etterhvert den industrielle virksomhet pa stedet. 

Ved skj0te av 8. desember 1664 m. fl. fikk Chr·istofter 
Caspars0n. Sch011er til Gj01me overdratt omkring et hundre 
spand av kronens jordegods i Tmndelag. Hans svigermor, 
Birgithe Rasmusdatter, enke etter borgermester Anders Oluf
sen i Fredrikstad, hadde fatt utlagt dette jordegodset for en 
«Forsterkning» pa seks tusen riksdaler og fern hundre rdr. i 
rente som hun hadde ytet kongens kasse. Forsterkninger til 
kongens kasse ble i de tider vanJigvis likvidert ved utlegg i 
kronens jordegods, som pa denne mate kom i privat eie. 
Sch011er overtok svigermorens jordegods i Tr0ndelag mot a 
utrede hennes og sine medarvingers del i forsterkningen. Av 
jordegodset var det flere parter i Leira. I skj0tene fra Birgithe 
Rasmusdatter til Sch011er nevnes sruedes: «N ederleeren», fire 
0re, «Leren», to spand og to 0re, «Leren Laxefiske», taksert 
til et spand. 

Familien Sch011er var en av de mest framtredende slekter 
i Tmndelag i det syttende og attende arhundre. Den gren av 
slekten som ble knyttet til Leira, nedstammet fra Caspar 
Christoffers0n Sch011er, stiftsskriver, ombudsmann og forval
ter over Bakke klosters len. Han var som flere av slekten en 
betydeJig jorddrott. Som det vii ses av gardshistorien eide han 
i sin tid bl. a. flere av de st0rste bruk i Strinda. 

Christoffer Caspers0n Sch011er (f. 1630, d. 1681), den f0rste 
av slekten pa Leira, oppholdt seg i unge ar ved utenlandske 
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universiteter . I 1647 ses han saledes a ha vrert student ved 
universitetet i Leyden. Ved bestalling av 5. august 1675 ble 
han viselagmann i Trondheim med 10fte om a suksedere lag
mann Peter Drejer, Griffenfeld's kjente ungdomsvenn. Han 
d0de imidlertid lenge f0r sp0r smalet om suksesjon i lagmanns
embetet ble aktuelt. 

Viselagmann Sch0llers eldste S0nn, Anders Ghr·istoffersen 
Sch011er, f0dt 1. januar 1664, kom til a utfolde den mest om
fattende virksomhet pa Leira. Han ble tilslutt eier av hele 
jordegodset her og samtlige rettighet er som var knyttet til 
dette. I general, seinere visestattholder Johan Wibes «charak
t eristik» av Trondheims borgere etter den store bybrann i 1708 
far Anders Sch0ller, som hadde titel av kommercerad, f01gende 
omtale: 

"Commerceraad Sch0ller, kan dog bestaae sig meget vel, har 
et kostelig Saugbruk, der drives Vinter og Sommer, der bar 
bragt i forrige Aaringer store Penge ind, har en god Kj0b
mands esprit». 

Det har apenbart tidlig vrert Sch0llers mal a skaffe seg hel 
og full eiendomsrett til jordegodset og rettighetene pa Leira. 
I 10pet av 1690-arene ser vi ogsa hvordan det Iykkes for ham. 
Han opptrer til a begynne med del vis pa vegue av moren, Maren 
Andersdatter, i hennes enkestand. Eier e av jordegodset pa 
Leira ved siden av familien Sch0ller var, som ovenfor nevnt, 
s tiftamtskriver Iver Baltzers0ns enke, Else Pedersdatter . Dess
uten var lektoren, den opprinnelige prest elrerer, ved Katedral
skolen i Trondheim tillagt 1 spand 18 marklag a v N edre Leira, 
det sakalte «Lectoris prrebende». 

Iver Baltzers0ns enke d0de i Trondheim 1696. Skifte etter 
henne begynte 19. mai s. a. Jordegodset som hun eide pa 0vre 
Leira, med sag og m0llehus, taksertes ved r egistreringen til 
700 r iksdaler, men solgtes pa d0dsboauksjonen for 1040 rdr. 
Ennskj0nt det ikke uttrykkelig nevnes, rna Anders Sch0ller 
ved denne leilighet vrere blitt eier av Iver Baltzers0ns tidligere 
parter i Leira. I folketellingen av 1701 oppf0res han i hvert 
fall som sadan. 

Ved b0kselseddel, datert Trondhjem 12. juni 1699, tinglest 
19. oktober 1701, fra lector theologire ved Katedralskolen, 
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mag. Simon Hoff, fikk Sch011er ogsa radighet over «Lectoris 
prrebende». 

Det gamle sagbruksprivilegium, «med tilh0rende Saugstue, 
Redskab og Elfbommer» o,:,"erdrog David Jacobsen Jelstrup til 
Sch01ler ved skj0te, datert Trondhjem 28. november 1698. 
«Leren sag» er det ikke lenger tale om som selvstendig bedrift. 
Sngbruksvirksomheten var fra na av tilknyttet Sch01lers store 
jordegods. 

For kommercerad Anders Sch01ler har samlingen av jorde
godset pa Leira sikkert vrert diktert av industrielle interesser. 
Som eneradig odelseier hadde han hel disposisjonsrett til 
begge fossene. Ved overtagelsen av Leren sags privilegier 
sikret han seg ytterligere skogene, f0rsteretten til f10tningen 
i vassdraget og sagens cirkumferens. 

Wibe kunne derfor med all grunn tale om Sch011ers «koste
lige» sagbruk. 

Utstrekningen og omfanget av Sch01lers rettigheter og privi
legier framgar bl. a. av en prosess i 1690-arene om laksefisket 
i Nidelven. Som allerede nevnt fikk viselagmann Sch011er 
srerskilt skj0te pa «Leren Laxefiske», taksert til et spands 
jordskyld. I henhold til dette hevdet viselagmannens enke og 
arvinger enerett for seg til laksefisket under Leira og i elven 
fra fossene og «indtil Trundhiembs byebro». Det var dette 
som var «Leren Laxefiske», eller som det i gammel tid het 
«Kongens fiske». Som «et kongelig Regalie» hadde dette fiske 
etter denne rettighet i arhuildrer fulgt lensherrene, seinere · 
stiftamtmennene. Pa samme vilkar hadde kongen i sin tid 
overdratt rettigheten til borgermester Anders Olufsens enke, 
Birgitte Rasmusdatter, og fra henne var den igjen gatt over 
til familien Sch0ller. 

I 1695 ble det rettssak om fiskerettighetene i elven. Saken 
reistes av Anna Schjelderup, enke etter sogneprest til Dom
kirken i Trondheim, mag. S0fren Hansen, som ved kgl. skj0te 
av 26. april 1668 var blitt eier av garden Okstad i .TiIler. Na 
0nsket enken a fa rettslig avgj0relse for «hvem som med Rette 
b0r fiske og kaste udi Elven under hendis Odelsgaard Ogstads 
Vald». Etter det kgl. skj0te eiedes garden med fiskevann og 
fegang «fra fjelds til fjrere». Med hjemmel i landsloven gjorde 
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mag. S0frens enke og arvinger pastand om rett til fiskekast 
inntil midtstmms i elven under gardens vald. 

Ved herredsrettens dom ble denne pastand, overensstem
mende med landsloven, tatt tilf0lge. Okstads eiere matte dog 
ikke gj0re «framlan» av rettigheten til andre eller ved sitt 
fiske vrere «Leren Laxefiske» til «forfang, hindring eller 
prrejuditze». 

Herredsrettens dom appellertes til lagtinget i Trondheim, 
hvor saken kom opp pa Botolphi lagting (fra 17. juni) 1696. 
Lagtinget kom imidlertid til et annet resultat enn herredsret
ten. I f01ge det kg!. skj0te skulle Leren Laxfiske forbli «ved 
sin eldgamle fulde Integritet» og «ei forindpassed» i aile mater 
av gardene Okstad eller Tiller (Arnstads) eiere. Sistnevnte 
gards eiere, Bakke klosters len, hadde under prosessen gjort 
felles sak med garden Okstads eiere. 

Overhofretten, som saken til slutt ble brakt inn for, stad
festet dog herredsrettens dom - «hvorimod den instrevnte 
lagmandsdom ikke b0r vrere hinderlig». 

Retten til laksekast inntil midstr0ms i elven, som eierne av 
Okstad og Arnstad gjorde krav pa under sine resp. vald, ble 
altsa respektert. Leren Laxefiske var allikevel en «srer Her
lighed», uttales det i aktstykkene. Privilegiet strakte seg fra 
Leirfossen og inntil Trondheims bybro (som da gikk !itt 0st 
for den navrerende Elegseter bru) og denne utstrekning av 
fiskeretten har seinere fulgt Leira. 

Kommercerad Anders Sch011er d0de i Trondheim 3. august 
1724. Hans enke, Anna f. Tonsberg, ble 10. juli 1727 gift (if0lge 
bevilling hjemmeviet pa Leira) med obersti0ytnant Johan 
Henrich WeinigeZ. Hun d0de allerede aret etter sitt annet gifter
mal og ble bisatt i familien Schellers gravsted, i s0ndre tverr
skip i Trondheims Domkirke. 

Enearving til kommercerad Anders Sch0llers jordegods m. v. 
var S0nnen, Stie Tonsberg Sch011er, f0dt i Trondheim 22. august 
1700. Om ham foreligger det flere biografiske opplysninger. 
Den rike arving og vordende leder av en stor praktisk-
0konomisk virksomhet fikk etter tidens skikk en grundig ut
dannelse i de «humanistiske videnskaber». Han hadde huslrerer, 
eller prreceptor som det kaltes dengang. Det var hans slekt-
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ning, sogneprest til Kvernes Eiler Hagerup som var huslrerer 
for ham. Hagerup ble seinere dr. theo!. og biskop i Trondheim. 

Under ledelse av en hovmester ble Sch0ller etterpa, bare 
fjorten ar gammel, sendt utenlands for a bes0ke universiteter 
og andre lrerdomssentra. Hovmesterens navn er ogsa kjent. 
Det var en ung tr0nder, cando theo!. Johan Frawen som ble en 
framskutt geistlig og b!. a. konfessionarius (skriftefar) hos 
Christian VI. Dette Sch0llers f0rste utenlandsopphold kom til 
a strekke seg over hele fern ar. Den lengste tid skal han ha 
tilbrakt i Halle, hvor tidens mest navngjetne pedagog, professor 
August Hermann Franckes skoler var meget S0kt. Det er nevnt 
at han oppnadde Franckes personlige proteksjon. 

Etter a ha vrert hjemme et ars tid, foretok Sch0ller sin neste 
utenlandsreise. Han oppholdt seg na tilsammen to ar i Neder
land og Frankrike. I denne tid har han formentlig fatt utdan
nelse ved store handelskontor. Fra utenlandsoppholdet denne 
gang fortelles det b!. a. at han overvar de praktfulle festlig
heter i anledning av Ludvig XV's kroning i Rheims. 

I Nederland har Sch0ller sikkert ogsa blitt kjent med de 
nye tekniske forbedringer ved sagbruksdriften. I flere land i 
Mellom-Europa var vannsager med flere blad i rammen na 
kommet i bruk. Den nye sagtypen skal srerlig vrere tatt i bruk 
av nederlenderne, i vindsagm0llene. I Norge h0rer vi ferste 
gang om disse sagene i aret 1714. Oslo-kj0pmannen Gerhard 
Treschow s0ker da om mono pol s0nnenfjells i tyve ar for sager 
med mange blad. Med denne forbedring i oppgangssagen kan 
ingen annen sammenlignes, er det uttalt. Den var likefram 
revolusjonerende. 

Da Sch0ller etter farens d0d i 1724 overtok ledelsen av virk
somheten pa Leira, er han nok snart gatt i gang med tekniske 
forbedringer og utvidelser ved sagbruket. I en taksasjonsfor
retning i 1728, da han etter morens d0d matte utl0se stefaren, 
oberstl0ytnant Weinigel, nevnes flere st0rre arbeider som 
nettop er avsluttet, saledes ved steinkarrene og bomanlegget i 
elven, straks ovenfor sagfossen (0vre Leirfoss). Det er sikkert 
arbeider som er foretatt av hensyn til monteringen av den nye 
sagtype, med flere blad. En mer utf0rlig omtale av Sch011ers 
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sagbruk er levert i Gerhard Sch0nings reisebeskrivelse, som vi 
nedenfor skal komme nrermere tilbake til. 

Sagbrukene nordenfjells var til midten av 1750-arene ikke 
underlagt de kvantumsbestemmelser, som lenge hadde vrert 
pabudt for tilsvarende bedrifter s,mnenfjells. Ved kongebrev 
av 13. september 1756, fikk sagbrukseierne nordenfjells strengt 
tilhold om a skaffe seg bevilling for en nrermere fastsatt arlig 
bord-skurd. Det matte i den anledning holdes besiktelsesfor
retning under ledelse a v vedkommend fogd over sagbrukene 
og skogene. 

Besiktigelsesforretningen pa Leira holdtes 1. august 1757. 
Fogden i Strinden og Selbu fogderi, Niels Colstrup, var tilstede 
sammen med de oppnevnte lagrettemenn. Sagene, tre i tallet, 
var oppfort pa eierens odelsgard Leiras grunn. Damstokkene 
la med den ene ende pa Leiras og med den annen ende pa 
odelsg~rden Skjetnes grunn. Samtlige tre sagverk ble drevet 
med samme vaunfall og «eens Saugvander». 

Mer tid krevde besiktelsen av skogene som h0rte under Leira 
og livor sagbruket fikk t0mmer fra. Det opplystes at Schollers 
odelsskoger i Selbu og Tydal var f01gende: to Garberg-garders 
skog, Siran, Langset, Sletnan, Langli, Aiset, Knektaune, Voiset, 
Eidem ( <<som Jon Sivertsen bruger»), 0vre og Nedre Hastad, 
tre Stokkan-garders skog, Krakstad, Tronset, Kolset, to Kleset
garders skog ,Hammer, Eggen, H0gasen, Okstadas, Renaen, 
Flaknan, 0ras, Tuset, Bj0rken, Neset, Bakken, Kjeldmoen, 
Gressli, Aune og As. 

Sch0llers bruksfullmektig, Benoni Graae, opplyste videre at 
disse skoger «fra Arilds tid» hadde vrert benyttet til Leira 
sagbruk og at Sch0ller fremdeles aktet a la hugge her. 

Sch0llers sagbruksprivilegium omfattet ogsa skurden fra 
de benifiserte skoger innen fogderiet. Disse oppgas a vrere: to 
Garberg-garders skog (matr.nr. 734 og 735), tillagt "Lectoris 
Prrebende», Langli, tillagt presten i Selbu, Uglem, to garder 
tillagt presten i Selbu og to «Bartholomrei Prrebende» (under 
Domkirkens jordegods), Mebost, to garder tillagt «Lectoris 
Prrebende», Uthus, matr.nr. 724, tillagt presten i Selbu, Lien, 
matr.nr. 769 og 770, tillagt Domkirkens kapellani. Gulset, 
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Store Ler/oss. 

Illuminert stikk av Georg Kaas, tilegnet Leira davrerende eier, 
general G. F. v. Krogh. 

matr.nr. 678, tillagt Hevne kirke, Uthus, matr.nr. 722, tillagt 
Hospitalet i Trondheim, Hegset, tillagt presten i Selbu. 

Hjemmelen for Sch0llers rettigheter var allerede av gammel 
dato og det kostet ham flere prosesser a fa rettmessigheten 
helt anerkjent. Det Iyktes imidlertid i full utstrekning. 

Ved kg\. bevilling fikk Sch0ller i 1761 tillatelse til a skjrere 
61,190 bord arJig pa Leiras f0rste sag, og til a skjrere pa den 
annen sag det kvantum som ikke kunne skjreres pa den f0rste. 
Det fastsatte kvantum ble dog sikkert oppfattet som teoretisk. . 
Fant man det regningssvarende ble det skaret mer. Bevillingen 
gir imidlertid et inntrykk av omfanget i datiden av Sch011ers 
sagbruksvirksomhet. Ingen enkelt mann nordenfjells fikk 
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Lille L eT/OSS, 

ogsA. kalt «Fiskefossen», med Laksetrappen utbygd i stryket under fossen. 
Illuminert sUkk av Georg Kaas, tilegnet prinsesse Marie 

av Danmark og Norge. 

bevilling pa a skjrere et tilnrermelsesvis sa stort antall bord 
arlig. .' 

I Sch0nings reisebeskrivelse nevnes ogsa at Scl10ller drev 
en spiker- eller s0mfabrikk. Denne bedrift la ved Nedre Leir
foss. Ellers foreligger det ingen etterretninger om deUe ani egg. 
Pit den tid Sch0ning foretok sin antikvariske reise norden
fjells, mellom arene 1773-75, omtales fabrikken som nedlagt. 

Utenom sin egen virksomhet var Sch011er ogsa knyttet til 
Iedelsen av andre store merkantile og 0konomiske foretagender. 
Han hadde saledes betydelige interesser i R0ros Kobberverk, 
som i denne tid er karakterisert som den beste forretning i 
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Norge. Sammen med sine svogre (i fcrste ekteskap), den 
kjente legatstifter Thomas Angell, og dennes bror, etatsri'td 
Lorentz Angell, var han i en arrekke medlem av kobberverkets 
sakalte administrerende utvalg, som nrermest svarer til den 
seinere overdireksjon. 

Pa den titulrere rangstige ble Scheller til slutt konferanseri'td 
og kammerherre. Kort f0r sin d0d meddeltes han ogsa «gang 
og srede» (d. v. s. rang) med stiftamtmenn. Han d0de i Trond
heim 13. mai 1767 som siste mannlige descendent a v sin slekt 
i Norge. I det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, hvor 
han tidlig var innvalgt som medlem, holdt selskapets sekretrer. 
Niels Krog Bredahl, minnetalen over ham. Ved denne leilighet 
omtales han som «en Handelens Befordrer, en Stette for Land
bruget, en Agerdyrkingens Ophjrelper, en formuende Viden
skabernes Elsker og en sand Ven av Fredrelandet». Etter dette 
rna det sluttes at han har vrert en av selskapets viktigste eko
nomiske stetter i den ferste tid av dets virksomhet. 

Schellers f0rste hustru, Elisabeth Angell, tilherte som nevnt 
den framtredende trondhjemske handels- og rikmannsslekt av 
dette navn. Hun d0de i 1742. I etterslekten er hans annen 
hustru, Cecilie Christine FriJlich, mer kjent. Hun var fedt 16. 
mars 1720 pa garden Teige ved Tensberg. Da hennes far, oberst 
Johan Frederik FrOlich, ble utnevnt til kommanderende general 
nordenfjells, flytte~ familien til Trondheim. 

Det var Sch01lers annen hustru som var byggherre for det 
Sch01lerske trepalass, den seinere Stiftsgard i Trondheim, opp
fcrt ca. 1774-76. Bygningsmaterialet er for treverkets ved
kommende fra Leira sagbruk. Fru Scheller sa for0vrig ikke 
det store byggverk, det mest monumentale tre-byggverk i vart 
land, helt ferdig fer hun flyttet til Kebenhavn, hvor hun dede 
19. april 1786. Byggearbeidet fullf0rtes av svigers0nnen, general 
v. Krogh, som er omtalt nedenfor. 

Mens virksomheten pa Leira ble drevet for fru Schellers 
regning, besekte Gerhard SclUiJning godset under sine anti
kvariske-topografiske reiser i det nordenfjelske Norge. Fra 
bes0ket forteller han herfra: 

«Efter Ankomsten til oftnrevnte Gaarde Leira, besaae jeg 
det der vrerende mrerkvrerdige store Vandfald eUer Foss, som 
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kaldes Leir-Fossen. Fern Gaarde f0re Navn av Leira, nemlig 
en Utleira, 2de Neer-Leira og 2de 0vre-Leira, hvilke fire sidst
nevnte nu till10re den Sch0llerske Familie, og have under sig 
16 Huusmands-Pladse. Et St0kke semden for dem ligger be
meldte Foss gjennem hvilken den hele Elv nedstyrter sig, fra 
en H0ide af 20 Favne omtrent, efter de Hosboendes Formening, 
over steile nresten lodret staaende Klipper, og det i 2de Af
satser. Vandet falder derfor her ned, med en St0rke, at det 
drives h0it i Veiret, ligesom Regn, og at man et St0kke derfra 
seer som en R0g opstige af Vandet, der ved sit Fald foraarsa
ger en Bulder, som d0ver de Tilslredevrerendes 0ren, og til 
sine Tiider kan tydeJig h0res i Staden Throndheim. Midt i 
Fossen, mod det 0verste af den, ligger en stor Klippe bevoxen 
med Grantrrer, som her deeler Fossen i 2de arme. Paa den 
nordre Siide staaer en M0lle, og her er anlagt et anseeligt 
Savbrug, bestaende af 3de Saver, paa hvilke kunne aarlig 
skjreres omtrent 50 Stabler Bord, dvs. BredderO); men paa 
den s0ndre Siide staae 2de M0ller; hvilket altsammen drives af 
Vandet i Fossen, der falder her med den St0rke, at Jorden og 
de nrestliggende Klipper deraf ryste. Strax oven for Fossen 
staae, skraas over Elven 22 Steen-Kar, mellem hvilke frestes 
Bommer og Lrenker, for at rnodtage det T0mmer, som fra Ty
dalen og Srelbo, til bemeldte Saver, nedflaades gjennem Nea
Elv, Srelbo-Si0, og saa atter gjennem Nea - eller Nidar -
Elv. 'Is Miil eller noget mindre, neden for omtalte store Foss, 
er atter en mindre, hos hvilken foromtalte S0m- eller Spiger
Fabrique blev anlagt, der nu ei meere driives». 

Pa sin reise videre fra Klrebu til Selbusj0en hadde Sch0ning 
f0lge av sin tidligere elev, sognepresten i Klrebu, dikteren 
Hans Bull - «en af Yore Tiiders beste Poeter», sier Sch0ning. 
Til en prisopgave skrev Bull kort tid etter diktet Elven Nids 
Udspring, sam beskriver turen som disse to menn gjorde sam
men sommeren 1773. I diktet far vi ogsa en poetisk beskrivelse 
av Leira og virksomheten der: Nidelven sam «i slangebugted 
Gang nedsvrever» reiser sig ...... ved Leerens steile Fos 

Der den i Perlest0v sin Isse h0it ophrever 
Og dundrende med Fald paa Fald gaaer samme Kaas 
Der snese M0llehiul den med sin Arm omdreier 

'$ ) En Stabel indeholder 100 Tylter. hver Tylt 12 Bord. 
(Sch0nings anm.) 
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J a klover skovens Trre med Staalets skarpe Tand 
Dens fulde jrevne Kraft mod Tonder Guld opveier 
Naar Nytten trenkes paa, den giver By og Land, 
Paa jrevne Bane den til Havets Ski0d heniler 
Dens stolte Udspring fylder op dens maalte Gang, 

• 
I avsnittet om Leira under gardshistorien er det omtalt at 

godset med tilliggende herligheter etter fru Cecilie Christine 
Sch0ller f. Frolichs dod 1786 tilfalt universalarvingen til 
Schollers formue, datters0nnen Stie Tonsberg Scholler von 
Krogh. Han var fodt 1763 som S0nn av kommanderende general 
nordenfjels Georg Frederik von Krogh i dennes forste ekteskap 
med Elisabeth Schl!Jller, det eneste av Sch0llers barn som nMde 
voksen alder. 

Stie Tonsberg Sch0ller v. Krogh som ogsa var enebarn i 
farens fl!Jrste ekteskap, ble oppdratt hos sin mormor og fulgte 
med henne da hun flyttet til K0benhavn. Han ble knyttet til 
Danmark, hvor han dl!Jde i 1817 som kammerherre og major 
samt sjef for det borgerlige ridende Jregerkorps i Odense. Leira 
gods solgte han i 1788 til faren, som sUedes ble den som fort
satte virksomheten her. 

General von Krogh lot, som allerede nevnt, oppfore den prakt
fulle hovedbygning pa Leira som sammen med en stor del av 
det eldre bygningskompleks pa godset brente i november 1931. 
I hans tid var det ogsa at kobberstikkeren Georg Haas utf0rte 
de illuminerte stikk av begge fossene som er gjengitt ovenfor. 
Pa kobberstikket fra 0vre Leirfoss ses bl. a. bordstablene ved 
sagbruket. 

Foruten Leira eide general Bakland gard med teglverket, 
som i arhundrer har vrert drevet pa dette sted. 

Leira overdrog han i 1804 til sin eldste sl!Jnn i annet ekteskap, 
Georg Frederik von Krogh, dl!Jd 1826 som oberst i armeen. 

Oberst von Krogh kom til a utfolde en omfattende virksom
het som industriherre. Sag- og ml!Jllebruket pa Leira ble i hans 
tid enna drevet i den tidligere utstrekning. Teglverket pa Bak
landet opptok han if01ge Krafts topografiske beskrivelse om
kring 1813 og fikk driften satt i tidsmessig stand. Pa Baklandet 
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lot han ogsa under de for skipsfarten sa gunstige konjunk
turer i «Lisenstiden» fra 1810 anlegge skipsverft. Dette la del
vis pa samme omrade ved elven hvor Fabrikken ved Nidelven, 
det seinere Trondhjems mekaniske Verksted, ble anlagti 1843. 

Vannkraften fra Nedre eller Lille Leirfoss var, bortsett fra 
spiker- og s0mfabrikken som Stie Tonsberg Sch01ler i sin tid 
drev, hittil ikke benyttet i industrielt 0yemed. Som det vii 
ses av de gjengitte kobberstikk av Haas var det bygd lakse
varper under fossen, som derfor gjerne omtales som «fiske
fossen». 

Ved Nedre Leirfoss satte oberst von Krogh i gang et fore
tagende, som ble av betydelig dimensjoner og fikk en forholds
vis lang levetid. Det var kobbervalseverket. Opprinnelig het 
det Krohgsminde, men bedriftens seinere navn ble Leren Valse
verk. Virksomheten omfattet framstilling av kobberplater. 

Kraft gir en beskrivelse av anlegget: Fabrikkbygningen var 
oppf0rt av mur og delt i to verksteder. I det ene var to Rever
beerovner til smeltningen og i det annet gl0deovner med val
ser. Vannhjulet var 22 fot i diameter, st0pt i jern med krans 
og skovler av eketre. Akselen veide 13 skippund og valsene, 
som med tapper og hals var 7 fot 8 tommer lange, 17 skippund. 
Det var altsammen sb"pt ved Petrosavodsk verk i Rusland. 

Det var lagt ned en betydelig kapital i anlegget - i alt 
80,000 spd. - men von Krogh hadde bl. a. fait Fredrik VI's 
tilsagn om aile leveranser av platekobber til den dansknorske 
marine. Forutsetningen for dette fait imidlertid bort i ·og med 
de politiske omveltninger i 1814. 

I den alminnelige 0konomiske krise som inntradte etter av
slutningen av Napoleonskrigene, fikk von Krogh i likhet med 
de 0vrige av tidens store bedriftsherrer mange finansielle 
vanskeligheter a kjempe med. Driften av valseverket som ikke 
var kommet i gang f0r nedgangstiden satte inn, brakte tap. 
Det samme var tilfelie med trelastekspo. 'ten, som von Krogh 
var sterkt interessert i. Etter hans d0d i lS?6 ble det derfor, 
for a tilfredsstille kreditorene, foretatt en av de grotesk-dystre 
realisasjoner av aktiva som aile saneringsperioder har sa mange 
eksempler pa. Kobbervalseverket ble saledes solgt til et inter
essentskap for 1000 spd. Interessentskapet overtok samtidig 
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ogsa en av godsets eiendommer i Selbu, garden Aftrett, for 
vel 400 spd. 

Interessentskapet som ble dannet for drift av Leren Valse
vrerk bestod opprinnelig av fem ledende handelshus i Trond
heim: Meincke, S0nner & Co., Chr. A. Lorck & S,mner, Hans 
Knudtzon & Co., Hans Brun. Da firmaet Meincke noen 3.r 
seinere likviderte sin forretningsvirksomhet ble dets parti i 
Valsevrerket overtatt av C. L. Schreiner & Co., som ses a ha 
styrt Valsevrerkets merkantile anliggender. Partene i bedrif
ten ble etterhanden overdratt til nye eiere. 

Driften omfattet valsing av garkobber fra ROlros verk. Gar
kobberet ble lange tider framstilt ved bergverkets smeltehytte 
og var et forholdsvis rikt kobberholdig produkt. IfOllge analyser 
omtrent ved den tid Valsevrerket kom i drift inneholdt det 99 
pct. kobber, 0,3 sOllv, 0,3 bly, 0,16 jern og 0,00 svovl. For a lette 
valsingen ble kobberet som skulle utvalses ved Leira, fra 1823 
stOlpt i «klodse», og for savidt mulig a sikre seg mot spill av 
denne kostbare vare under transporten fra ROlros til Trond
heim, gjorde man i 1830-arene forsOlk med a stOlpe garkobberet 
i former i stedet for a rive· det i plater. 

Foruten ved Leren Valsevrerk ble ogsa endel av kobberet, 
som tidligere, hamret ved platthammeren pa ROlros. Det meste 
av plattkobberet som utfOlrtes fra Trondheim, ved siden av 
garkobberet, ble dog valset pa Leira. Sin hovedsakelige for
syning av garkobber fikk Valsevrerket i mellomregning med 
ROlros Verk. Parthaverne i Valsevrerket som samtidig var kux
eiere i ROlros Verk og fikk utbytte i form av kobber, har nok 
ogs •. levert garkobber til valsing. Det Olkonomiske forhold mel-
10m ROlros Verk og Valseverket og dettes enkelte parthavere 
igjen lar det seg vanskelig gjOlre a skaffe nrermere opplysnin
ger om. I femarsperioden 1841-45 utfOlrtes ifOllge handelsstati
stikken 398,224 pund valset kobber fra Trondheim; herav er, 
som nevnt, visstnok mesteparten fra Valsevrerkets produksjon. 
I den fOllgende femarsperiode, 1846--50, var utfOlrselen 188,801 
pund. Av garkobber ble det i samme tidsrom utfOlrt henholds
vis 12,234 og 11,114 skippund. 

Ved auksjon i oberst von Kroghs dOldsbo ble mange av leilen
dingene selveiere og en stor del av skogen i de tilgrensende 
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bygder solgtes til de Angellske Stiftelser. Hovedb01et med sag
bruket og andre tilligge'nde herligheter, bl. a. begge fossene, 
som godseier Thoning Owesen kj0pte i 1828 representerte 
dog fremdeles det st0rste jordegods i fogderiet. Rettighetene 
som det gamle sagbruksprivilegium hjemlet godsets eier, var 
uavkortet. 
Owesen fortsatte sagbruksvirksomheten, som med leiesknr 
vel enna ble nyttet i sin gamle kapasitet. M0llebruket drev han 
til a begynne med sammen med den 0vrige virksomhet, men 
bortforpaktet det seinere som selvstendig bedrift. 

Et par ar etter at Owesen hadde overtatt Leira gods ble det 
framsatt planer om en ny industriell bedrift, til a begynne 
med knyttet til Valsevaerket ved Nedre Leirfoss. Initiativet til 
dette nye foretagende ble tatt av assessor D'Unker og virk
somheten som snart etter kom igang overensstemmende med 
hans planer, var Leren Chromfabrik, den f0rste bedrift i vart 
land som var bygd pa den moderne teoretiske kjemis forutset
ninger. 

Bergassessor Johan Friedrich Wilhelm D'Unker, eller Dunker 
som han seinere skrev sitt slektsnavn hadde da i flere ar 
arbeidet for opprettelsen av en kromfabrikk. Dunker som var 
f0dt i Kassel 1775, kom til Norge i 1807 og ble da gift med 
professor Christopper Hansteens s0ster, Conradine Birgitte, 
den ' seinere kjente forfatterinne, enke etter artillerikaptein 
Aamoedt. Etter tre ars opphold i Tyskland, hvor de nygifte 
straks bosatte seg, kom Dunker i 1810 med familie tilbake til 
Norge og ble her resten av sin levetid. 

Under sitt arbeide med bergverksanliggender her i landet 
kom Dunker i besittelse av forskjellige kromjernskjerp og 
satte selv i 1817 i gang en mindre fabrikk i Oslo for fram
stilling av kromfarger. Han opptok imidlertid planen om en 
virksomhet <d det store» pa dette omrade, og med seig uthol
denhet Iyktes ogsa dette etter arelange bestrebelser. Sammen 
med handelshuset Lorentz Lorek & S0nner i Trondheim mutet 
han etter hvert en rekke krommalmanvisninger i R0rosfjellene, 
ved R0dhammeren, Feragen og R0ragen og dette var igjen 
foranledningen til at R0ros Verks overdireksjon ble oppmerk
som pa krommalmfeltene og fikk egne skjerpninger i stand. 
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Etter flere ars underhandlinger Iyktes det a danne et inter
essentskap til opprettelse og drift av en st0rre kromfabrikk. 
Parlhavere i interessentskapet var R0ros Verk, Leren Valse
vrerk, firmaet Lorek & S0nner og assessor Dunker. Konsti
tuerende generalforsamling i interessentskapet holdtes 16. mai 
1831. Gjennom tidligere forhandlinger med interessentskapet 
for Leren Valsevrerk hadde dette interessentskap erklrert seg 
villig til a omdanne sin gamle hammerhytte til kromfabrikk 
med pukkverk og vaskeverk, og til a inr:rede en av sine byg
ninger til bestyrerbolig mot en arlig «kjendelse» av 10 spd. og 
mot a bli delaktig i foretagendet for en fjerdeparl. Dunker 
hadde imidlerlid utarbeidet detaljerte tegninger og planer over 
fabrikkens innredning og bygninger. I henhold til disse planer 
tilb0d Valsevrerket a bygge en fabrikkbygning 28 alen lang, 24 
alen bred og 9% alen h0g. Pukk- og vaskeverket antokes a. 
kunne finne plass i den gamle hammerhytte uten a forstyrre 
maskineriet som var der. Dette arrangement ville i betydelig 
grad forenkle anlegget da vannhjulet som allerede fantes, 
ville kunne benyttes. 

Leren Chromfabrik, som det nye interessentskaps navn ble, 
kom saledes i drift delvis i fellesskap med det tidligere valse
verk. Begge bedrifter ble etter hvert utvidet. Den felles 
benyttelse av forskjellige lokaler m. v. opph0rte ogsa ved de 
utvidelser som sattes i verk. Etter at kromfabrikken i 1842 
var delvis nedbrent, ble anlegget gjenoppf0rt i ny og forbedret 
skikkelse. Jahns tegning av Nedre Leirfoss med de industrielle 
virksomheter, fra midten av forrige arhundre, viser oss sale
des disse enna i sin glansperiode. 

Det synes opprinnelig a ha vrerl Dunkers mening a skape 
en stor bedrift til framstilling av kromfargestoffer. En tysk 
reisende, etatsrad F. W. Otte, som i 1832 bes0kte anlegget 
like etter at driften var kommet i gang, skriver saledes i sin 
reisebeskrivelse: «Man har til hensikt a. forsyne kattuntrykke
riene i England, Tyskland og Frankrike og likesa porselens
fabrikkene i disse land med farge, da man tror a besidde 
enehandelen hermed. Det vii vrere a 0nske at de av den tekni
ske leder, bergassessor Dunker, nrerede forventninger ikke 
skuffes. Likesom det er oppstatt tvist mellom to kjemikere 
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i Berlin om oppfinnelsen av fargestoffet i kromjern, sa er det 
oppstatt tvist om den f0rste oppdagelse av dette mineral her 
i landet. Denne f0rer til en forskjelligartet oppfatning om 
foretagendets held». . 

Fargefabrikasjonen viste seg snart ogsa a bli en skuffelse, 
Dunker som med gl0dende tro var gatt inn for planene om 
dette som basis for foretagendet, har neppe regnet med knn . 

kurransen fra utlandet. Den meldte seg imidlertid snart og 
med sadan styrke at fargefabrikasjonen etter at Dunker i 
1836 var fratradt som teknisk leder, ble helt oppgitt. 

Den tyske kjemiker August Strohmeyer som etterfulgte 
Dunker som driftsleder, la med en gang produksjonen om til 
a omfatte kromsalt. Dette som var et av rastoffene til farge
fabrikasjol)en og den kjemiske industri, hadde man ved fabrik
ken ogsa tidligere framstilt og eksportert mindre kvanta avo 
Med kromsalt som hovedprodukt ble fabrikken snart et 10nn
somt og et etter datidens forhold meget betydelig foretagende. 
I f01ge den offisielle handelsstatistikk utgjorde fabrikkens 
eksport til utlandet av kromsalt i de beste ar ca. 300,000 pund. 
I 1850 saledes 296,438 pund, niens produksjonen inkl. lager
beholdning samtidig var 299,541 pund. Det var srerlig til Altona, 
Amsterdam og St. Petersburg samt en' kortere tid til G0teborg 
at kromsaltet eksportertes. 

Bade Valsevrerket og Chromfabriken fikk som nevnt sitt 
viktigste rastoff fra R0rosdistriktene i form' av garkobber og 
kromjernstein. De rikeste forekomster a v kromjernstein var 
i fjellene 0st for R0ros, henimot riksgI',ensen, ved Feragen, 
R0ragen og R0dhammeren. 

Det var ikke sma kvanta av rastoffer som krevdes til driften 
av begge verkene ved fossen. Til frl;tmstilling av f. eks. et 
hundre pund kromsalt gikk det med omkring 270 pund maim. 

Malmtransporten er derfor et vesentHg trekk i billedet av 
virksomheten. Fra R0ros matte malmen kj0res ned til Trond
heim og derfra, opp til Leira. Det e,r en avstand pa omtrent 
tyve mil. I den tid av aret da malmtransporten foregikk var 
fire- til fern hundre hester opptatt med denne transport. Frak
ten pro 100 pund va,r enna i 1847 bare 27 skilling. Pa tilbake
turen tok kj0rerne med yarer til R0ros og det er framholdt at 
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utsikten til malmkj0ring i h0g grad lettet forsyningen av den 
avsidesliggende bergstad i disse ar . Veien til Trondheim tiJ
bakelas pa tre dager , mens det til hjemturen matte r egnes fem. 

Det var ogsli ellers en livlig kj0retrafikk pa vegen mellom 
Leira og byen i de tider . Trelasten fra sagbruket ble for en stor 
del utf0rt fra Trondheim, likesa hele produksjonen fra bade 
Valsevrerket og Chromfabriken. Forsyninger av forskjellig 
slags til bedr iftene og folkene som arbeidet her , skapte ogsa 
ferdsel pa vegene. Altsammen ble formidlet ved hester pa den 
gamle Klrebuveg til og fra byen. 

Omkring 1865 ble begge bedriftene ved Nedre Leirfoss 
forel0big nedlagt. Arsaken til at virksomheten na opph0rte er 
Ii s0ke i fl ere for hold. Srerlig var vilkarene for savel kobberet 
som kromsaltet pa de u tenlandske markeder avgj0r ende. Den 
norske kobberdrift kunne ikke lenger konkurrere med utlandet , 
hvor flere steder produksjonen fra langt rikere forekomster 
ble nesten eneradende. R0ros Verk og de andre nordenfjellske 
kobberverk oppga fra denne tid mer og mer driften pa kobber
maIm og gikk over til kisdrift. Dermed var en a v de viktigst e 
forutsetninger for virksomheten ved Leren Valsevrerk eliminert 
og driften ved dette for etagende var for alltid stanset. 

Chromfabriken kom for en tid atter i gang. De gamle behold
ninger av kromjernstein ble opparbeidet , men produksjonen 
ved fabrikken i den siste tid av dens eksist ens omfattet vesent
lig svovelsyre, svovelsyret benmel, to produksjonsgrener sam 
var tatt opp. En tid synes utsiktene for disse produkter a ha 
vrert ganske lovende. Det ble ogsa fors0kt a holde produksjonen 
av kromsalt vedlike, idet r astoff ble hentet annesteds fra. 
Med de stigende arbeidspriser m. v. ble fabrikkens beliggenhet 
ogsa en vesentlig faktor; de gamle kommunikasjonsmidler 
som man enna var henvist til, betinget nemlig svrere transport
omkostninger. I 1874 synes driften a vrere definitivt avsluttet. 
Fabrikkens sis te t ekniske leder, bergkandidat Carl BerzelillR 
Johnsen, sluttet i 1876 og anla Ler kemiske Fabrik ved Melhus. 

I mange ar ble det na stille omkring nedre-fossen. Professor 
Thv. Lindeman som har skrevet Leren Chromfabriks historie 
forteller at fabrikkbygningene ble staende uten tilsyn~og uten 
vedlikehold. De forfalt etter hvert til bedmvelige ruiner. En-
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hver noe eldre tmnder viI sikkert huske det s0rgelige syn som 
de framb0d, og mange som dengang var unge viI nok ha for
skjellige erindringer fra oppdagelsesreiser gjennom de 0de 
rom med deres mangfoldige, mystiske apparater og innretnin
ger. En del av fabrikkens eiendeler pa Leira ble fra tid til annen 
realisert, saledes kj0pte Owesens bo som dengang var eier av 
Leira gods, i 1893 de forfalne fabrikkbygninger som la der 
hvor Trondheims Elektrisitetsverks kraftstasjon ved Nedre 
Leirfoss ligger, tillikemed fabrikkens bruksret til en del av 
fossens vannkraft, og samme ar gikk disse herligheter over til 
de Angellske Stiftelser i forbindelse med boets skoger i Selbu 
og Tyda!' 

Sagbruket ved 0vre Leirfoss ble etter godseier Thoning 
Owesens d0d i 1881 drevet for boets regning i en rekke ar. 
M011ebruket var av Owesen selv bortforpaktet allerede 1863 
(sm!. b. I, s. 436). 

Avviklingen av Owesens d0dsbo tok mange ar. Det forela 
i 10pet av denne tid flere tilbud fra interesserte pa forskjellige 
hold om overtagelse av godset. 

Elektrisitetens seiersgang var imidlertid begynt og utbyg
ging av fossekraften til denne nye energikilde ble stadig mer 
og mer aktuell. Ved beslutning av 21. november 1895 kj0pte 
Trondheim kommune begge Leirfossene og lot bygge de f0rste 
kraftstasjoner ved 0vre og Nedre Leirfoss, fullf0rt henholds
vis i 1901 og 1910. En ny rera i vassdragets utnyttelse i indu
strielt 0yemed var dermed innledet. 

II. 

RANHEIM BRUK 

Mens vannsagen som omtalt i forrige avsnitt ble kjent pa et 
forholdsvis sent tidspunkt, er vannkvernen eller vannmollen, 
drevet ved kvernkall, kommet i bruk tidlig her hjemme. 
Kvernen betegnet i vart land fra forst av handmolle, men etter 
at vann-m011er var blitt mer alminnelig, bruktes benevnelsen 
kvern og molle ved siden av hverandre. Vannmoller kom forst 
i bruk hos Romerne og fra dem bredte de seg litt etter litt til 
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hver noe eldre tmnder viI sikkert huske det s0rgelige syn som 
de framb0d, og mange som dengang var unge viI nok ha for
skjellige erindringer fra oppdagelsesreiser gjennom de 0de 
rom med deres mangfoldige, mystiske apparater og innretnin
ger. En del av fabrikkens eiendeler pa Leira ble fra tid til annen 
realisert, saledes kj0pte Owesens bo som dengang var eier av 
Leira gods, i 1893 de forfalne fabrikkbygninger som la der 
hvor Trondheims Elektrisitetsverks kraftstasjon ved Nedre 
Leirfoss ligger, tillikemed fabrikkens bruksret til en del av 
fossens vannkraft, og samme ar gikk disse herligheter over til 
de Angellske Stiftelser i forbindelse med boets skoger i Selbu 
og Tyda!' 

Sagbruket ved 0vre Leirfoss ble etter godseier Thoning 
Owesens d0d i 1881 drevet for boets regning i en rekke ar. 
M011ebruket var av Owesen selv bortforpaktet allerede 1863 
(sm!. b. I, s. 436). 

Avviklingen av Owesens d0dsbo tok mange ar. Det forela 
i 10pet av denne tid flere tilbud fra interesserte pa forskjellige 
hold om overtagelse av godset. 

Elektrisitetens seiersgang var imidlertid begynt og utbyg
ging av fossekraften til denne nye energikilde ble stadig mer 
og mer aktuell. Ved beslutning av 21. november 1895 kj0pte 
Trondheim kommune begge Leirfossene og lot bygge de f0rste 
kraftstasjoner ved 0vre og Nedre Leirfoss, fullf0rt henholds
vis i 1901 og 1910. En ny rera i vassdragets utnyttelse i indu
strielt 0yemed var dermed innledet. 

II. 

RANHEIM BRUK 

Mens vannsagen som omtalt i forrige avsnitt ble kjent pa et 
forholdsvis sent tidspunkt, er vannkvernen eller vannmollen, 
drevet ved kvernkall, kommet i bruk tidlig her hjemme. 
Kvernen betegnet i vart land fra forst av handmolle, men etter 
at vann-m011er var blitt mer alminnelig, bruktes benevnelsen 
kvern og molle ved siden av hverandre. Vannmoller kom forst 
i bruk hos Romerne og fra dem bredte de seg litt etter litt til 
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landene nord for Alpene. Ordet melle stammer fra senlatinsk 
molina, som i varianter gar igjen i flere sprog, saledes i old
hegtysk som mulina, angelsaksisk mylen, frisisk mole. 

Fra England igjen hErte nordmennene a bruke m0l1er. Gam
melnorsk og nynorsk mylna er lant fra det angelsaksiske 
mylen. I England forekommer vann-m0l1er alt pa 700-tallet og 
vant etter hvert inn pass i de andre germanske land. 

Kjennskapet til vann-kverner hos oss sky Ides visstnok opp
rinnelig klosterfolkene og geistligheten, som var eiere av den 
f0rste m011edrift vi h0rer om. I kong Hakons vernebrev av 
1308 for domkapitlet i Nidaros nevnes m011esteder tidligst her 
nordenfjells. Disse m011estedene til kapitlet har sannsynligvis 
delvis ligget ved vassdragene i Strinda. I 1319 utsteder abbeden 
i Nidarholm (Holm) kloster pa Munkholmen, Grim Skutess0n, 
kj0pebrev pa klostrets m011ested ved llaelven til Bj0rn prest 
ved Hospitalet. M011estedet «med hus, kvern og alt som da 
h0rte til», skulle na for alltid tilh0re Hospitalet pa Vollene, 
d. v. s. I1avollen. Dette er den f0rste etterretning vi har om 
m011ebruket ved I1aelven, som seinere var i drift helt til slutten 
av forrige arhundre. Omkring 1300 skal vannkverner ha vrert 
sa utbredt i Norge at mange b0nder kunne slutte med de gamJe 
handkvernene. 

M011edriften som geistligheten og klosterfolkene satte i gang 
i Strinda i middelalderen, gikk i etterreformatorisk tid over 
til private eiere. Det var, som ovenfor omtalt, tilfelle pa Leira. 
Like ens gikk det ogsa med Bakke klosters m011ebruk ved Vik
elven, hvor virksomheten snart ble utvidet. 

I Iikhet med de f1este inndratte norske klostergods ble Bakke 
kloster gitt i forlening til den dansk-norske adel eller andre 
stormenn. Den f0rste lensherre over Bakke klosters len var den 
danske adelsmann Hans Offes0n (R0d), fra 1564 til 1599. Med 
unntagelse av Ove Bjelke til Austrat, som hadde forleningen 
fra 1641 til 1648, var aile de seinere lensherrer til Bakke klo
ster danske adelsmenn, bosatt i Danmark. Lenet ble styrt av 
en ombudsmann eller forvalter, ogsa kalt foged. 

Som nevnt under gardshistorien ble selve klostret utskilt fra 
jordegodset og matrikulert som eget bruk, Bakke gard. Med 
stedets mange forutsetninger for industriell og «Iand0ko-
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nomisk» virksomhet, som det het i eldre tiders sprogbruk, ble 
Ranheim etter hvert hovedb01e i lensgodset. Pa Ranheim val' 
det lett og rikelig adgang til vannkraft, fra Vikelven, og her 
val' det gode havneforhold. Lenets ombudsmenn eller fogder 
satte derfor i gang forskjellige foretagender her , til a begynne 
med synes det for egen regning. 

I et kongebrev til lensherren i Trondheim, datert 4. januar 
1617, angaende «Sagel'lle udi Throndheims len» omtales to 
sager som «os elskelige Eiler Christophers0n (Sch0ller) Foged 
over Bakke klosters len» hadde fatt festebrev pa. F estebrevet 
val' utstedt av riksritden og kansleren Christen Friis, som da 
hadde Bakke klost er i forlening. Den ene av disse sagene 
skulle Eiler Sch0ller fit beholde, forutsatt at den val' «vore 
og Norges krones saa og kirkel'lles Skove aldeles uden Skade». 
Hvor sagen la nevnes det intet om i kongebrevet, men det kan 
ikke vrere tvil om det val' innenfor lenet , nrermere bestemt ved 
utl0pet av Vikelven. 

Caspar Christoffersen Sch0ller (d0d i Trondheim 3. mai 
1661), nevnt ovenfor som nrermest e stamfar til slekten Sch0ller 
pa Leira, etterfulgte broren Eiler som foged over Bakke klo
sters len da denne d0de i 1628. Ved privilegium, kg!. konfir
mert 17. juni 1633, fikk Caspar Scheller av den davrerende 
lensherre til Bakke, Henrik Wind til Agersvold, bevilling til a 
la bygge et m0llested. Om dette mellest ed heter det i bevil
lingsbrevet at det skulle ligge «paa de Steder, som aldrig tilEol'll 
haver staaet Melle, liggendes ved Throndhjem paa Strinden i 
Vik-Elven som Bakke klosters Len tilkommer ». Scheller og 
etterpa hans hustru, i tilfelle hun ble enke, skulle «have, bruge 
og beholde» m0llestedet fritt «for alles Indpas og Forhindrin
gel' i aile Maader » mot en arlig avgift til kongens kasse av en 
riksdaler. 

Av teksten i bevillingen framgar det at det pa forhand val' 
kvel'llbruk i drift ved Vikelven. Disse hal' ligget lenger oppe 
ved elven og blant dem val' Stokkan-kvel'llen, som opprinnelig 
ma vrere et av geistlighetens anlegg i middelalderen. 

Ved utl0pet av elven, ved Ranheim, er Sch"dlers melleanlegg 
ni blitt bygd, i forbindelse med brorens tidligere sagbruk. 

Caspar Schellers kvel'llbruk har apenbart vrert et aktuelt 
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anlegg i denne tid. Foruten formalingen av den hjemlige korn
avl har han sikkert regnet med importen av bmdkorn som i 
f0rste halvdel av 1600-taUet tok betydelig oppsving i Trond
heim. Det var de 0kende interesser i handelen pa Nord-Norge 
som framkalte dette oppsvinget. Bygdene omkring byen var 
enna gjennomgaende selvberget med bmdkorn og kunne del vis 
avse overskudd. Men dette dekket ikke behovet for korn og 
mel som det viktigste byttemiddel i handelen pa Nord-Norge, 
som ved 0konomiske nydannelser ble knyttet til Trondheim i 
st0rre malestokk enn tidJigere. Innf0rselen av korn, srerJig fra 
Danmark og 0stersj0havnene ble derfor stadig livligere og 
disse forretninger val' nok bade lensherrene og Sch0Uer selv 
interessert i. M0Uebruket pa Ranheim ble snart et av de 
st0rste i sitt slags nordenfjeUs. Etter konsumpsjonsforordnin
gen av 1682 oppf0res det, sammen med Leira, som en av de 
«pubJique m0Uer», El. v. s. underlagt kon.sumpsjonsavgiften og 
de offentlig fastsatte formalingstakster. 

Ved sakalt «f<JIgebrev» av 22. september 1660 ble Bakke 
klosters jordegods og Reins' kloster med underJiggende gods 
pantsatt til den hoUanQske hankier SeJius Marcellis (eUer 
Marsilius) i Amsterdam for Ian til kongens kasse. Etter f01ge
brevet skulde jordegodset f01ge panthaverens etterslekt, som 
i 1675 fikk kg!. skj0te pa jordegodset. Bade m0Ue- og saghru
ket ved Vikelven er i denne tid drevet for famiJien Marcellis 
regning av en forvalter. I 1704 seiger familien MarceUis klo
stergodsene hver for seg til to formuende kj0pmenn i Trond
heim, hegge a v s0nderjysk opprinnelse. Reinskloster ble solgt 
til Ebbe Carstensen, hvis etterslekt seinere har vrert eiere av 
dette jordegods. 

Ved skj0te av 26. april 1704, tinglyst pa lagtinget i Trond
heim 16. september s. a., kj0pte Peter Petersrm H0yer Bakke 
klosters jordegods. Han var f0dt i Flensborg, hvor hans far, 
Peter Ehmsen H0yer, var kj0pmann og radmann. Siektens 
f0rste hjemsta vn er H0yer sogn i T0nder og derfra har den 
ogsa sitt navn. I likhet med Ebbe Carstensen pa Reinskloster 
fikk Peter Peters0n H0yer titelen kommerce-assessor. For de 
to kvernbruk, som Jigger ved sj0en, blir H0yer i matrikkelen 
av 1723 ilagt kvernskatt av 2 rd!. arlig, men hevder overfor 
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kommisjonen for utarbeidelse av matrikkelen at dette er <<ind
begrebet udi det Kong!. Ski0de». Kommisjonen tar dette til
f01ge «hvorfor de 2 rdlr. fradragis igien og nu ikke kand 
i skatt blive bereignet». Sagbruket oppf0res ogsll i 1723 blant 
Ranheims tilliggende herligheter, derimot ikke stampem0llen 
som seinere var i drift her. Stampem0llen var en m0lle som 
drev stampeverk, et maskinverk til II stampe eller «valke» 
klede, vadmel, huder etc. 

I 1692 s0kte Jens Hansen Collin, som var inspekt0r for kob
bertienden nordenfjells og seinere assessor i Bergamtet, om 
bevilling pa a anlegge en platthammer ved «Vig Elven» og 
om skattefrihet for sitt produkt og rett til a ta t0mmer og 
kull til anlegget fra skogen omkring. Anlegget kom ogsa i 
stand og er kobberm0llen pa Nedre Viken som er omtalt under 
Ranheim vestre i gardshistorien. En lignende m0lle ble seinere 
anlagt ved Ilaelven, av eieren av Ila m0llebruk dengang, titulrer 
borgermester Hans Hagerup i Trondheim. For driften av 
kobberm0llen ved Ilaelven ble Kobberdammen i Bymarka i sin 
tid bygd. Ved kobbel"I!l0llene ble garkobber hamret til plater. 
Collin som anla m0llen ved Vikelven var partbaver i R0ros 
Verk og ogsa ellers interessert i kobberdriften. Etter hans 
d0d i 1708 eiedes m0llen av hans enke, Karen T0nder, seinere 
gift med Abraham Drejer pll Austrllt. Peter H0yer har visstnok 
forpaktet driften ved Vikelvens kobberm0lle, men etter at 
m0llen brente ned i 1710 ble virksomheten savidt ses ikke 
tatt opp igjen. 

H0yer satt i en omfaUende virksomhet som forretnings
mann og jorddroU. Foruten Bakke klosters jordegods, med 
Ranheim som hovedb0le, eide han ogsa Mosvik-godset, det 
seinere Vinje bruk. Han var gift med Bodil Markusdatter 
Angell, som ble gravfestet i Lade kirke 18. januar 1742 og 
datter av kj0pmann Markus Nissen Angell i Trondheim. 
Av H0yers tre S0nner ble de to eldste ved sin livsgjerning 
knyttet til Danmark, nemlig Hans PetersI'm Hwyer som d0de 
i K0benhavn som generalkrigskommissrer, /Ilens den nesteldste, 
Johannes H0yer, ble prest i S0nderborg. Den yngste av S0n
nene, Markus Nissen H0yer, f. 6. juli 1689, overtok farens virk
somhet og var eier av dennes jordegods i sin helhet. Pll Ran-
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heim lot han oppf0re den store to-etasjes hovedbygning, som 
brente i 1895. Den var da av seinere eiere fraskaret 34 alen 
av lengden. Marcus Nissen H0yer, som fikk titelen kancellirild, 
ble gift pa Ranheim 9. septebr. 1733 med sin kusine Bodi! 
Abigae! Lindgaard, datter av magistratspresident i Trondheim 
Rasmus Nielsen Lindgaard (fetter av Ludvig Holberg) og 
Helene Dorothea H0yer, den nesteldste av assessor Peter 
H0yers d0tre. (Etter sin f0rste mann, Rasmus Lindgaards d0d, 
15. mars 1733, ble hun gift pa Ranheim med amtskriver, seinere 
amtmann i Romsdals amt, Christian Ulrik T0nder). 

Kancellirild Marcus H0yer d0de 11. januar 1762 og ble bisatt 
i Lade kirke 1. februar s. a. I sitt ekteskap hadde han en S0nn 
og syv d0tre. S0nnen, Peter Marcussen H0yer ble d0pt i kapellet 
pa Teslia 20. november 1743 (sml. ovenfor, II s. 86 om kapellet), 
men d"de som 10ytnant og ugift. Etter kancellirildens d0d ble 
meget av familiens jordegods solgt. Mosvikgodset fikk saledes 
ny eier og flere garder og gardsparter av det tidligere Bakke 
klosters jordegods, som allerede pa forhand var oppstykket, 
gikk over til selveiere. 

Gerhard Sch0ning som bes"kte Ranheim pa sine antikvar
iske reiser f"rst i 1770-arene, forteller herfra i sin reisebe
skrivelse bl. a.: 

«Over bemeldte Viik-Elv, ei langt fra dens Udl0b i Havet, 
er en Bro, og derved et anseeligt Qvrern- eller M"llebrug, der 
endog s0ges af Throndhiems Indbyggere, isrer naar Vand til at 
male, mangler paa andre Steder. Strax der "sten for, paa en 
maadelig Bakke, ligger Gaarden Ranum, som ogsaa har en 
anseelig Bygning, opsat af Gaardens forige Eier og Beboer, 
Cane. Raad H0jer, Eier av Bakke Kloster-Gods, hvilket efter 
hans D0d blev bortsolgt og adspredb>. 

Sch"ning omtaler ogsa. kjempehaugene og restene av bauta
steinen som finnes her og det viser «at paa denne Gaard have, 
i gamle Dage, boet store og anseelige Mrend». 

Utparselleringene og overdragelsene av jordegodset under 
hovedb"let pa Ranheim som ble foretatt etter Marcus H"yers 
d0d, f"rte bl. a. til at eiendomsretten pa begge sider av Vik
elven for en tid kom pa forskjellige hender. Dette reduserte 
jo verdien av hovedb"lets viktigste herlighet som industri-
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sentrum, nemlig den fulle disposisjonsrett til vannkraften. Ved 
gjenervervelsen som seinere eiere serget for (sm!. I b., s. 194) 
kom imidlertid retten til vannkraften i sin helhet tilbake til 
Ranheim (vestre). 

Etter at garden hadde skiftet eiere flere ganger i lepet a v 
kortere tidsrom, ble Ranheim i 1836 kjept av cando theo!. 
Lauritz Dorenfeldt Jenssen, som ved sitt interesserte og dyk
tige arbeid brakte virksomheten pa fote og i hevd igjen. 

Jenssen var fedt i Trondheim 4. februar 1801 som yngste 
senn av kjepmann Matz Jenssen og hustru Anna Schjelderup 
Dorenfeldt. Dimittert fra fedebyens katedralskole tok han 
examen artium og ble student 1821. Etter morens bestemte 
enske studerte han teologi, og underkastet seg i 1831 teologisk 
embetseksamen. I mens hadde han lengere tid Vfert i praktisk 
virksomhet, som hans Iyst stod mest ti!. Etter embetseksamen 
var han huslrerer noen ar og bestyrte ogsa garden Bakkaune. 
familiens eiendom i Strinda. 

Som nygift mann overtok Jenssen i 1836 Ranheim bruk som 
han kjepte samme ar av generalmajor Frederick Chr. Otto 
Hegermann for 23,000 spd. Hegermann hadde, som leytnant, 
kjept bruket i 1796 for 10,000 rd!. av apoteker Otto Sommers 
enke. Hanna Meincke. 

Foruten gardsbruket med den svrere jordveien som enna 
la under bruket. interesserte Jenssen seg srerlig for melle
driften. Han la om driften rasjonelt ved a innrede spesielle 
meller for de forskjellige kornslag. Formalingen av bygg og 
havre fra bygden ble henlagt til to fossemeller som han lot 
bygge lenger oppe ved Vikelven. De to eldre mellebruk, Dalens 
og Lekkens meller, som la ved sjeen, ble modernisert. Her 
foregikk leieformaling i sterre kvanta, srerlig av rug for byens 
importelrer. 

Melledriften ble utskilt som egen bedrift under navnet 
Vikelven mellebruk. Som mellemestre hadde Jenssen til a 
begynne med og lenge danske mellefolk, saledes bredrene 
Hans Nicolai og Carl Justi Herlock, som seinere ani a Skov
gaard melle pa Charlottenlund i Strinda. Etter hvert lrertes 
folk fra stedet opp til mellemestre. 

Kornpartiene som mottokes fra byen til formaling ble enna 
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delvis sendt til Ranheim sj"verts. Ved ombyggingen av vegen 
til Innherred gjennom Strinda, langs fjorden, kom imidlertid 
forbindelsen landverts i stadig bedre stand. Av de omtrent 
tyve hester som Jenssens stall tellet, var flere daglig i «gods
kj"ring» til og fra byen·, d. v. s. med a hente og bringe korn 
og formalingsprodukter til og fra m"llebruket. 

Jenssens datter, fru Emma Jenssen (gift med mangearig 
direkt"r ved Trondhjems tekniske Lrereanstalt, Jens Jenssen) 
skriver i noen etterlatte opptegnelser: «Far var pa ferde over
alt fra den tidlige morgen, og det samme var mor. Hun 
stod opp hver morgen klokken 4 og gikk i kjelleren og skum
met melken og ordnet med forsendelsen til byen. (Besetningen 
var jevnlig 50 melkekyr). For a vrere viss pa at melken skulle 
komme fram i rett tid, gikk klokken pa Ranheim en hel time 
foran klokken i byen. Middag ble spist bade «ute» og <dnne» 
kl. 11, og det ble alltid stor forbauselse og forferdelse pa gje
ster som kom reisende og mente a komme til normal middags
tid kl. 1, og sa oppdaget at middag hadde Ranheimsfolket 
spist for tre timer siden. Men mat fikk de nok likevel. 

Ved siden av sin omfattende private virksomhet som pro
prietrer (som han benevntes i samtiden) var Lauritz Jenssen 
en meget benyttet mann i det kommunale liv i Strinda. I en 
arrekke var han medlem av formannskapet og varaordf"rer 
og ordf"rer i flere perioder. Da Strindens Spare bank ble opp
rettet i 1842 valgtes han til medlem av direksjonen og ble 
ogsa direksjonens f"rste formann. Proprietrer Ludvig Must 
fikk opprinnelig de fleste stemmer til dette very, med soren
skriver Timme som suppleant. Must "nsket ikke a overta 
vervet og Timme ville bygdefolket ikke ha, forteller Jenssen 
i et brev. Ved nytt valg pa formann ble Jenssen valgt, «hvor
for jeg ikke kunde undslaa mig, da jeg af flere B0nder blev 
indstrendigen anmodeb>, skriver han i nevnte brev. 

I Sparebanken kom han saledes til a utf"re det grunnleg
gende arbeid. Han var formann til 1849, da han frasa seg g jen
valg. Helt til sin d"d, 7. juni 1859, var han dog knyttet til 
bankens ledelse. 

Etter Jenssens d0d ble Ranheim bruk og de forskjellige 
foretagender her drevet for regning av enken, fru Karen 
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Amalie Jenssen f. Hagerup. Hun var f0dt i Flekkefjord 9. 
januar 1811 som datter av sorenskriver, seinere borgermester 
i Trondheim, Caspar Peter Hagerup og Ulrikke Eleonore 
Steffens (en s0ster av den ber0mte filosof og naturforsker 
Henrich Steffens). Fru Karen Amalie Jenssen d0de pa Ranheim 
31. oktober 1890. Hun tok i mange ar framtredende del i det 
sociale og humanitrere arbeid i bygden. Opprettelsen av den 
f0rste handgjerningsskole i Strinda og barnehjemmet Fridheim 
skyldes saledes hennes initiativ. 

Fra 1860 ble Jenssens eldste S0nn, ingeni0r Lauritz Daren
feldt Jenssen, leder a v driften pa Ranheim ag avertak i 1867 
bruket far egen regning. 

Ingeni0r Lauritz Jenssen var f0dt 25. mars 1837 og ble, etter 
a ha gjennomgatt Trondhjems borgerlige Realskole, elev av 
den polytekniske h0gskole i Karlsruhe, hvor han i 1860 tok 
avgangseksamen som maskiningeni0r. 

Jenssen er karakterisert som en sjelden praktisk begavet 
mann og han kom til a utfolde en betydelig virksomhet innen 
flere av yare viktigste nreringsgrener. Pa jordbrukets omrader 
var han alltid blant de f0rste nar det gjaldt a pr0ve nye drifts
metoder og forbedringer av redskap og maskinelt utstyr. Han 
fulgte stadig utviklingen bilde herhjemme og utenlands, og 
s0kte hvor det la innenfor hans egen rekkevidde, a gjennom
f0re hva som han fant tjenlig for yare forhold. 

M011edriften pa Ranheim ble i ingeni0r Jenssens tid ut
videt til ogsa a omfatte handelsm011e, d. v. s. import av uten
landsk korn i forbindelse med salg av formalingsprodukter. 
Disse forretninger drev han del vis samlflen med andre korn
import0rer i Trondheim. Etter at Merakerbanen var bygd 
hadde Jenssen saledes betydelig omsetning av mel i de nord
svenske distrikter. Her foregikk det f0r Mellomriksloven ble 
oppsagt, en livlig vareutveksling fra det nordenfjellske Norge. 
Da virksomheten ved handelsm011en im'dlertid etter hvert viste 
seg som en atskillig risikabel forretning, ,,"m bl. a . brakte tap 
pa kunder, ble den etter hvert mer og mer innsi<renket og h0rte 
tilslutt helt opp. Leieformalingen dreves fremdeles i meget be
tydelig malestokk. Vikelven hadde arvisst vann, og det kom 
bl. a. bitter med korn fra bygdene pa nordsiden av fjorden for 
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a ra malet her. i:llik var trafikken foregatt gjennom arhundrer. 
Selve leieformalingen ga ikke stort a v seg direkte, det kostet 
ikke mange 0rene a fa malt en t0nne korn. Men avfallet 
(<<skrotet») ved formalingen tilfalt m011eeieren og anvendtes 
som kraftfor til den store besetning av kjyr og hester, og denne 
indirekte fortjeneste bet0d nok ikke lite. 

Jenssen gjenopptok sagbruksvirksomheten pa Ranheim og 
bygde nytt sagbruk. Foruten hjemmeskogen som h0rte bruket 
til, badde han ca. tre tusen mal skog som han kj0pte a v 0vre 
Jervan. T0mmeret derfra ble seilet i fiater og rodd ned Jons
vannet, og fi0tet videre i Vikelven til sagbruket. 

Til den 0vrige virksomhet pa Ranheim bygdes etter Jenssens 
initiativ og med ham som hovedinteressent, Ranheim Cellu
losefabrik, som begynte produksjonen i 1884. Den norske cel
lulosefabrikasjon var dengang ny. To norske fabrikker var 
tidligere bygd, av ingeni0r H. C. F. St0rmer, som ogsa var 
teknisk konsulent og medinteressert i anlegget av Ranheim
fabrikken. Ved siden av cellulosen opptok fabrikken ogsa papir
fabrikasjon. Ranheim Papirfabrik ble bygd som egen avdeling 
i 1891-92. Ny og lite pr0vd som denne virksomhet var enna, 
tok det fiere ar f0r foretagendet overvant de mange vanske
ligheter som driften skapte til a begynne med. Da J enssens 
helbred ble darlig, solgte han fabrikken, seinere ogsa Ranheim 
bruk, til generalkonsul Chr. Christophersen i Oslo, hvis firma 
var hovedkommisjonrer for en stor del av den norske cellulose
fabrikasjon. Ved salget forbeholdt han seg for sin og sin 
hustrus levetid bruken av Tmen, asen like bak Ranheim, mot 
syd. Her bygde han seg et halvannet etasjes vaningshus, for
uten fj0S og andre uthus som han trengte til driften av den 
tilst0tende eiendom, Nedre Reppe, som han i sin tid hadde 
kj0pt, men hvor husene var darlige. Pa Tr0en bodde Jenssen 
de siste ar av sitt liv og her d0de han 7. juni 1899. Det er ut
taU om ham at han, som foregangsmenn.1 skjebner oftest er, 
selv bare i liten mon fikk h0ste utbytte av sin~ mange fruktbare 
ideer og tiltak. 

Som brukseier og teknisk kyndig fikk ingeni0r Lauritz 
Jenssen, for st0rstedelen etter offentlig oppdrag, befatning 
med en rekke sp0rsmal og saker som var oppe i tiden. Han 
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var medlem av komiteen, sammenkalt av Indredepartementet 
3. oktober 1872, til forandringer i lovgivningen om laks- og 
0rretfisket, og av kommisjonen til forandringer i vassdrags
loven, nedsatt ved kg!. resolusjon av 22. januar 1876. 

Det tekniske undervisningsvesen var en av de saker Jenssen 
interesserte seg srerlig for. Han var medlem av komiteen for 
opprettelsen av Trondhjems tekniske Lrereanstalt, som ble 
apnet 1870. H0sten 1878 nedsatte Kirkedepartementet en 
komite til a framkomme med forslag om omordning av landets 
samlede tekniske undervisningsvesen. Av denne komite var 
Jenssen likeledes medlem. I Komiteens innstilling, med for
slag og plan for en teknisk h0gskole, tilh0rte han mindretal
let som foreslo h0gskolen lagt i Trondheim. Like ens at berg
studiet, som komi teen pa foranledning av det Akademiske , 
kollegium ogsa hadde fatt i oppdrag a avgi forslag om, skulle 
henlegges dit. Jenssen forfektet med iver dette standpunkt i 
«h0gskoleplanene» og det seiret ogsa, sam kjent, tilslutt. 

Han var ogsa medlem av byggekomiteen for Merakerbanen 
og tok, i den tildels hissige offentlige diskusjon om sporbredden, 

• flere ganger tilorde for det «bredsporede system» i var jern-
banebygging. 

I Strinda var Jenssen i arenes 10p betrodd en mengde kom
munale og halvoffentlige verv. Fra 1870 var han i en arrekke 
medlem av formannskapet og ordf0rer i flere perioder. Blant 
saker som han i framtredende grad gikk inn for her, rna nevnes 
vegbyggingen. Han var formann i komi teen for a planlegge 
og sette i verk bygging av nye veger m. v., som herredstyret 
oppnevnte i slutten av 1880-arene. Pa Stortinget 1880-82 
m0tte Jenssen som representant for S0ndre Trondhjems amt. 

Ivrig jeger og friluftsmann som han var, tok Jenssen ogsa 
med stor interesse del i arbeidet for fremme av rasjonell vilt
pleie etc. Han var den f0rste formann i Trondhjems Jreger- og 
Fiskerforening og leverte i i'trenes 10p en rekke bidrag til 
landsforeningens tidsskrift. Det siste ble offentliggjort kort 
etter hans d0d. 

I Strinda er bygdens st0rste industrielle bedrift, Ranheim 
Papirfabrik, et vidnesbyrd om Jenssens initiativ og framsyn. 
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III. 

MOSTADMARKEN JERNVERK 
Det eneste jernverk nordenfjells innen den eldre serie av 

disse norske bedrifter la fer herredsdelingen i Strinda. Det var 
Mostadmarken Jernverk i Malvik sogn. 

I Norske Gaardnavne sier Rygh at navnet Mostadmarken 
forutsetter en gard Mostad. En gard med dette navnet har 
antagelig i tidlig historisk tid ligget ved Foldsj0en, men er 
seinere forsvunnet. 

Under avsnittet om kirkene i Strinda i gammel tid fortelles 
det om St. Maria kirke pa Vollan i Mostadmarka. Den skrev 
seg fra middelalderen og sektes i forbindelse med det under
bare oppkommet, St. Maria kilde, som la like ved kirken. Det 
er alt hva vi herer om Mostadmarka i bygdens Iiv fer den 
industrielle virksomhet tar til i grenda ved midten av 1600-
tallet. Bergverksindustrien holdt fra denne tid sitt inntog 
nordenfjells, etter at forekomstene av kobbermalm var opp
daget ved Reros, i Kvikne, Meldal o. fl. Det ene skjerp etter 
det annet ble na foretatt rundt omkring i Tmndelag, under 
ledelse av bergfolk som kongen forskrev fra utlandet, srerlig 
fra de gamle bergverkene i Sachsen. 

Allerede fer bergverket i Mostadmarka kom i gang hadde 
formuende trondheimsborgere, navnlig borgermester Lauritz 
Bastiansem Stabell og broren, rfLdmann ChT'isten Bastianslim 
Stabell, tatt opp driften pa myrmalm her og s0kte om privi
legier for denne virksomhet. 

Mostadmarken Jernverk ble imidlertid ferst opptatt av 
presten Bernt Brunsmand, som i 1657 fikk privilegium pa 
driften. Den som antagelig ferst har foretatt skjerp og utar
beidet planer for grubedrift i Vennafjellet er visstnok Christian 
Boghart Richter, som etterpa omtales som forvalter i Mostad
marka. Richter, som er stamfar pa spinnesiden for den na
levende Richter-slekt fra Trendelag, var en av de sachsiske 
bergmenn som kom til Norge i denne tid. Han var ogsa i mange 
ar bestyrer av kobbergrubene pa Ytterey og probermester ved 
Reros Verk. Brunsmand var fedt i Trondheim og senn av en 
kjepmann der. Han ble omkring 1630 prest og forstander ved 
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Hospitalet i sin f"deby og fikk, til forbedring av sine embets
innkomster, i 1640 kg!. bevilling til a bekomme det f"rste ledige 
kall i stiftet, med rett til a la det bestyre av en resid. kapellan. 
If"lge denne bevilling fikk han aret etter Frosta sognekall. 
Brunsmand dIOde i 1659. Hans enke, Margrethe Monsdatter, 
datter av presten Mons Pedersen i Sveg i Herjedalen, beholdt 
bergverksprivilegiet i en del ar. 

Baronett William Davidson, som ovenfor omtait som eier 
av sagbruksprivilegiet pol. Leira, fikk 7. mai 1664 ' privilegium 
pol. Mostadmarken Jernvrerk. Det er nevnt at Brunsmands enke 
avstod privilegiet til Davidson, som hadde finansiert driften 
ved jernverket. I en mer populrer historisk beretning fra nyere 
tid heter det at Davidson fikk Mostadmarka av Fredrik III for 
sine fortjenester av a opphjelpe saitimporten i Norge. Begge 
framstillinger er sannsynligvis riktige. Davidsons privilegium 
ble fornyet et par ganger, 1665 og 1670, men verket omtales 
som dariig drevet og helt forlatt etter at Davidson omkring 
1675 avviklet sine interesser i vart land. 

At driften gikk darlig i hans tid skyldes formentlig for en 
stor del at han selv fulgte med bare pol. avstand. 

Som f"r nevnt overtok kj0pmann David Jacobsen Jelstrup 
de fleste av Davidsons foretagender nordenfjells, deriblant 
Modstadmarka. Jelstrup fikk etter noen ars forl0p driften 
i gang pol. nytt. Virksomheten kan ikke ha vrert sa ubetydelig 
heller siden verket i 1689 ansattes til a svare 200 rdlr. i arlig 
tiende. Men heller ikke denne gang ble verket lenge i drift. 
Jelstrup hadde mange «jern i ilden» ogsa utenom Mostad
marka: Han var kj"pmann i Trondheim 9g som allerede nevnt, 
en tid eier av sagbruket ved Leira, som han ogsa overtok etter 
Davidson. Det som visstnok mest la beslag pol. ham var imid
lertid det store jordegodset han eide i Stj"r- og V rerdalens 
fogderi, med Levanger gard og markedsplass som hovedb0le, 
som han fikk utlagt ved kansleren Ove Bjelkes skj0te av 1l. 
mars 1663 for forsterkninger han hadde ydet kongens kasse. 
Etter flere ganger a ha fors0kt a fa Mostadmarken Jernverk 
solgt, nedla Jelstrup driften ved midten av 1690-arene. 

I mange ar ble na verket liggende "de. Ved begynnelsen av 
1750-arene ble det dannet et interessentskap for 1. oppta driften 
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igjen. Det var et meget kapitalsterkt interessentskap hvor med
lemmen stort sett var de samme som i (<<toldsocieteteb» i 
Trondheim, interessentskapet som i 1749 for et tidsrom av ti ar 
hadde overtatt forpaktningen av inntektene av inn- og utf0r
selstollen i Trondheim, Kristiansund og Molde mot en h0g 
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arlig avgift til kongens kasse. De samme interessenter drev 
ogsa Sukkerraffinaderiet i Trondheim, med privilegium av 11. 
desember 1752. I spissen for samtlige disse foretagender stod 
titulrer stiftamtmann, lagmann Hans Ulrich M@llmann. 

Interessentskapet for Mostadmarken Jernverk fikk privi
legium av 19. august 1758. Circumferensen strakte seg i henhold 
til privilegiet to mil omkring verket, hvorav ikke fullt ';4 mil 
omkring masovnen var eiendomsskog. Derfra og fra Selbu og 
srerlig fra Hommelvik-godset fikk verket sin kullforsyning. Det 
nevnes tidlig at kullforsyningen var et vanskelig SP0rSmai. I 
denne henseende ble man meget avhengig av Hommelvik
godsets eier. Det ble ogsa fors0kt a skaffe kull fra Trond
heim, men po. grunn a v prisene og transportomkostningene 
ble dette for kostbart. 

Tross disse og andre vanskeligheter, srerlig med rastoffet, 
synes driften for en tid a vrere kommet i god gjenge. Av st0pe
gods leverte bl. a. verket i denne tid produkter av fortrinlig kva
litet. Hovedinteressenten, lagmann M011mann lot f. eks. bygge 
til privatbolig for seg det store trepa\ass i rokokko-stil po. 
torvet i Trondheim, seinere alminnelig kjent som klubbselska
pet Harmoniens bygning (brent i januar 1942 og etterpa revet). 
Denne bygning ble opprinnelig forsynt med kakkelovner fra 
Mostadmark; et smukt ornamentert eksemplar var enna 
bevart da huset brente. Po. enkelte garder i Strinda finnes det 
fremdeles, etter hva det er opplyst, ovner som skriver seg fra 
verkets st0peri, men visstnok fra en seinere periode. 

I sin reisebeskrivelse fra 1775, forteller Gerhard Scheming: 

«1 Mil omtrent fra Herjuan, mod 0st, eller meere nordlig, 
ligger Mostadmarkens Jrernverk, som har en Mas-Ovn, 2de 
Smide-Hamre, 2de store Kull-Huuse, en Say, en Qvrern foruden 
andre forn0dne Huuse. 

Disse Bygninger staae hos en liden Elv, som kort der oven 
for udl0ber af et lidet Vand, henimod '/1 mil langt, fra S0r til 
Nord, Foll-Si0en kaldet. Denne Elver den, som nedl0ber i 
Hommelviiken, % Mil herfra, mod Nord, noget til 0sten: men 
fra Jons-Vandet udl0ber den saa kaldte Viik-Elv, hvilken falder 
ud i Havet, vesten for den Gaard Ranum, noget meere end 'Iz 
Mil 0sten for Throndhiem. 

Bemeldte Vrerk er forsynet med en Forstander eller Forval-
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ter, 1 Masmester, 1 Former, 2de Hammersmeds-Mestre, for
uden andre Arbeidere. De Malme som findes i Circumferancen 
omkring Y rerket, ere ringe, ei tilstrrekkelige og strrenge; hvor
over man har maattet forsyne det med Malme, tra andre Steder, 
sam fra Sm01en og fra Sundm0r, hvilke Malme i0res paa 
Jregter til Hommelviiken, og ki0res derfra, paa Yinter-f0ret, 
til Yrerkeb>. 

Av Sch0nings beskrivelse framgar det videre at verksanleg
get pa. dette tidspunkt var nytt; han omtaler nemlig hvordan 
de forrige verksbygninger la. Interessentskapet som na drev 
verket har derfor sannsynligvis bygd opp anlegget helt fra 
nytt avo Malmforsyningen, som seinere kom til a avgj0re fore
tagelldets skjebne som jernverk, var allerede altsa. meget av 
et problem. 

Lagmann H. U. M011mann, som nok har vrert sjelen i inter
essentskapet , d0de 3. mai 1778. Etter hvert som de 0vrige med
lemmene av interessentskapet fait bort, ble driften ved jern
verket fortsatt, som det synes, av de respektive arvinger til 
interessentene. Driften omtales dog som innskrenket, vel pa 
grunn av vanskelighetene med kull- og rastoff-forsyningen. 

Grubedriften i Yennafjellet skal vrere opph0rt i 1813 og den 
siste blesing forel0big ved masovnen ble if01ge Kraft foretatt 
i 1817. Etter at beholdningen av rujern var opparbeidet ble 
driften nedlagt det f01gende ar. Samtlige interesser i verket 
var imens overtatt som eneeier av kj0pmann O. S. Blechingberg 
I Trondheim. 

Det gamle jernverk fikk igjen oppleve en renessanse. Om 
denne skal vi gi noen kortfattede opplysninger. I 1822 ble det 
dannet et nytt interessentskap for overtagelse og drift av 
verket. Anlegget sattes i tidsmessig stand og driften kom 
samme ar i gang. If01ge statistiske oppgaver i Krafts verk 
omfattet produksjonen, foruten alminnelig st0pegods, stang
og borjern, ankere og dregger, spiker og bandjern. Srerlig opp
nildde verkets skipsankere, av 8 a 9 skippunds vekt, utmerket 
renomme. Disse ·ble, heter det, tilvirket «paa en ellers ikke i 
Landet brugelig Maade, nemlig ved Sammensveisning af st0rre 
Stykker». 

Blant medlemmene i det siste interessentskap var kj0pmann 
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i Trondheim, eier av Verdalsbruket, Nicolai Jenssen (f. 1792, d. 
1867), bror av proprietrer Lauritz Dorenfeldt Jenssen pa Ran
heim. Han uU0ste medinteressentene og overtok Mostadmarken 
Jernvrerk som eneeier. Jenssen interesserte seg meget for 
verket, og innf0rte tidsmessige forbedringer i det tekniske 
utstyr og i driften fOr0vrig. 

Malmforsyningen ble imidlertid stadig mer prekrer. Fra gru
bene i Vennafjellet kunne det ikke skaffes tilstrekkelig maIm. 
Som hovedgrube hadde verket i lengere tid Gr0nli i Leksdalen, 
men maIm matte i st0rre utstrekning hentes annet steds fra, 
saledes fra Hitra og seinere fra Rana hvor flere mutinger kj0p
tes. Malmtransporten ble pa denne mate lang og kostbar, og 
ikke forenlig med 10nnsom drift. Da beholdningen av maIm var 
opparbeidet, ble jernverket endelig nedlagt omkring 1877. 
Nicolai Jenssens S0nn, ingeni0r, brukseier Lauritz Nicolai 
Jenssen, eier av Halstad bruk i Hommelvik, overtok seinere 
Mostadmarka som eneeier og hadde skogs- og trelastdrift her
Etter hans d0d, 1891, fortsattes virksomheten av ingeni0r, 
brukseier L. N. Jenssen jun., som omkring arhundreskiftet 
avviklet virksomheten. A /S Meraker Brug eier na det meste 
av interessene i Mostadmarka. 

IV. 

FABRIKKENE "LYSHOLMSMINDE" 

I DEVLEHAMN pi\. LADE 

I Devlehavn pa Lade kom det i forrige arhundre i gang en 
bedrift, som hittil var et av de st0rste 0konomiske foretagen
der av enkeltmann pa disse kanter av landet. Det var fabrik
kene «Lysholmsminde» med .produksjon av saper, calicinert 
pottaske, fargestoffer, alkalisk salt m. v. 

Initiativet til oppf0relsen av anlegget skyldtes br0drene 
Nicolai og Johan M011mann Lysholm, som i fellesskap ogsa var 
0konomisk ansvarlig for driften. De var kj0pmannss0nner fra 
Trondheim og f0dt her henholdsvis 1761 og 1763. Faren, kan
cellirad Henrik Lysholm, d0de mens S0nnene enna var mindre-
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arige, i 1770. Etter flere ars teoretisk og praktisk utdannelse 
hjemme og utenlands overtok br0drene farens forretningsvirk
somhet i Trondheim. F irmaet ble drevet i kompaniskap med 
kj0pmann Alexander Hammond Friedlieb, som i 1774 var blitt 
deres stefar. Nicolai Lysholm ble stadthauptmann i Trond
heim, d. v. s. sjef for borgervebningen, og fikk justitsrads rang. 

Sammen med et par andre av byens forretningshus, Meincke 
og Andreas Erlandsen, bygde Lysholm allerede i 1792 et tran
kokeri i Devlehavn. Foranledningen til dette var et sjeldent 
rikt sildfiske som iqntraff i Trondheimsfjorden flere ar i trekk 
pa dette tidspunkt. Ideen til dette foretagende savel som det 
seinere Lysholmsminde framsattes av Nicolai Lysholm, som 

. var srerlig interessert i industriell virksomhet og navnlig 
kjemisk fabrikasjon. Mens han i ganske unge ar var i utiandet, 
forteller broren i en del etterlatte opptegnelser, omgikkes han 
et par kjemikere «som laborerede paa at gjere Guld og at ud
finde de Vises Sten» - alkymien var dengang som kjent h0yt 
pa mote. Lysholm utga ogsa et lite skrift «Tanker hvorledes 
Sildfisket med Tiden kunde blive mere betydelig og til langt 
st0rre Nytte end hidindtil for den fiskende Almue i Trondhiems 
Stift - etc.», trykt i Trondheim 1792. 

Trankokeriet i Devlehavn ble imidlertid ikke holdt lenge i 
drift. Grunnen til det var delvis, heter det i siterte opptegnel
ser, at den alminnelige mann beherskedes av den fordom at 
det var synd a bruke silden til trankoking. Da sildfisket i 
Trondheimsfjorden opph0rte, har vel det ogsa vrert medvir
kende. Lysholm uti0ste na sine medinteressenter og overtok 
anlegget, som ble innrettet som sapesyderi. 

Det var dette foretagende som noen ar etterpa ble utvidet 
i stor malestokk og med en rekke andre formal for virksom
heten. Planene var visstnok utarbeidet og ferdig i aret 1800. 
Ved skj0te av 8. mai d. a . fra garden Devles eier, Henrik 
Meincke, kj0pte br0drene Lysholm 150 melinger av Devles 
jordveg. Idette omrade inngikk parsellen Devlehavn, hvor 
trankokeriet og seinere sapefabrikken la, disponert i henhold 
til festeseddeJ. Eiendommen som skj0tet omfattet, matrikuler
tes som eget bruk under navnet «Lysholmsminde», av skyld 
1 0re 12 marklag. Meincke avga ogsa erklrering om at eien-
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dommen skulle vrere odelsfri - «i Betragtning af den almin
delig Nytte som viI tilflyde det Heele ved de derpaa gj0rende 
vigtige Anlegge ». 

Av en takstforretning som ble holdt i 1803, av hensyn til 
brannassuransen, framgar det at anlegget da var pa det nrer
meste ferdig. Den samlede takstsum ble satt til 33,470 rdlr. , 
men takstkommisjonen gj0r tilf0yelse om «at dette kost elige 
Anlreg med Arbejde 0[; lndretninger, saavel over som under 
Jorden , naturligvis maa have kostet langt mere, heIst da Alt 
er bygget af nye Materialier, saa overmaade forsvarlig godt 
og med Hensyn til usredvanlig lang Varighed, hvorfor ogsaa 
de allerbedste Materialier er bleven brugte». 

Aret etter bes3kte deputeret i Land-0konomi og Commerce
kollegiet, nordmannen Christen Pram) det nettop fullf0rte 
fabrikk-anlegg. I sine reiseberetninger til kollegiet gir han en 
utf0rlig beskrivelse av anlegget. Etter a ha omtalt byggher
rene og deres virksomhet skriver Pram: 

<Pabrikanlregget «Lysholmsminde» kaldet , er paa et circa 
II I Miil 0sten for Staden beliggende Sted , hvor St0rfjorden 
skjrerer sig ind fra Strindfjorden og danner der et Forbjerg, 
nedenfor den gamle betydelige Avlsgaard eller H erresrede 
«Defle» som tilh2Jrer det Meincke'ske Huus. Stedet hedte forhen 
Deflehavl1. Det er for nogle Aar siden afkj0bt dette hus for 
2200 Rdr. I B :;gyndelsen var dette Anlreg aleene stilet paa et 
Trankaageri af Sild, da der i nogle Aar var betydelig Tilgang 
af Sild i Trondhiems:Zjordens indre Bugter . lnden dette kom i 
Stand, var aller ede den overfl0dige Tilgang af Sild der i Fjor
den forbi og der es Idee maatte folgelig bortfalde. 

Stedet har af (d. v. s. ved) sin Beliggenhed Fordelen af Nrer
heden af Staden Trondhiem, hvor der foruden de faste Arbei
dere, stedse kan haves Dagl0nnere, Haandvrerkere og Extra
arbeidere, i hast og efter Forn0denhed ; Nrerheden ved S0en 
og Vandtransporten, da man med temmelig store Fart0jer kan 
lregge lige ind til Skibsbroen, ja til selve Bjergkysten; Nrer
heden at de uudt0mmelige Skovegne i de indre Fjorde, hvor
fraT0mmer og Brrendsel kan ved nogle Timers Transport haves 
for tarveligste Friis; Nrerheden av Grev Schmettaus Teglvrerk 
(pa Rotvold), mindre end en % Miil fra Stedet, langs kysten 
over Fjorden. Nrest eller tilligemed ldeen om Sildetrankaagerie 
var Anlregget af et Srebesyderie forbundet. De omliggende rige 
Skovegne kunne levere Aske i Mrengde, somher ved Letheden 
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i at skaffe Brrendsel letteligen kunde forredles til Potaske, 
Endog da Ideen om Trankaageriet indtil videre faldt bort, blev 
derfor stedse endnu Srebesyderiet, og det Hermed forbundne 
Potaskekaagerie en a v Anlreggets Hovedgjenstande. 

Beliggenheden og de 0vrige naturlige Fordeeles Benyttolse 
til at forredle Tangasken, som her ogsaa fra de ej fjerne Hav
egne kan haves fra f0rste Haand, og af Farvemossen som her 
ogsaa findes overalt paa Kysten, gave Anledning til Anlreg
get af Fabrikation af mineralsk Alcali, og af de forskjellige 
Prreparater af Mossen, i srer den r0de Farve som man giver 
Navn af det trondhjemske Cochenille. Endeligen for Benyt
telsen af Affaldet i den nrerliggende Stad, deels fra Slag
terierne, af den Mrengde Klove og Horn, i srer af de her i stort 
Antal slagtede Bukke, hvorved i Forbindelse med den 0vrige 
Fabrikation Berlinerblaat her saameget lettere end paa ethvert 
andet Sted kunde tilberedes, deels og af andet Slags Affald til 
at beqvemgj0re Jord til Salpetergeneration, foranlediget An
lregget af det forn0dne for at tilberede Be1'linerblaat og af et 
Salpetersyderie». 

Med sine i alt firti st0rre og mindre bygninger har anlegget 
temmelig nrert utseende av en liten by, skriver Pram videre. 
Han gir ogsa en n0yaktig omtale av de forskjellige hus og for
klarer formalet med hvert enkelt. St0rst er Salpeterhytten 
som er 100 alen lang og 20 alen bred. «Den er opbygget af Trre, 
med beqvem Anstalt til Lufting eller Vindens Gjennemstryg
ning ved Lemmer, som kunde aabnes og lukkes efter Forn0den
hed. Bygningen er saa solid som en Trrebygning kan vrere. Den 
har det her usedvanlige Tag af Halm. Denne Lade er opbygget 
med Salpeterbrenke, hvor Jord bestaaende af Blanding af did
bragt Affald fra Byen og andre der samlede tjenlige Materialier 
allerede kjendeligen antydet Salpeteret, og love en riig Salpeter
h0st». Pa samme mate beskrives de 0vrige fabrikkbygninger 
m. v. og deres spesielle tekniske innredning. 

Driften var basert helt pa empirisk grunnlag, men med en 
kapasitet etter tidfigere ukjent malestokk her hjemme. Pram 
opplyser at fabrikken normalt kunne produsere 750 t0nner 
eller 168,000 pund sape arlig, «et Qvantum som formodentlig 
ej naar end Iige overstiger det der aleene forbruges i Trond
hjems Stift, da det ej udgj0r 1 pund Srebe for hvert Menneske 
om Aaret». Etter sapens davrerende pris, 28 riksdaler t0nnen, 
skulle den samlede omsetning av denne artikkel na ca. 42,000 
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rdlr. pro ar, hvorav 16 prosent formodet avanse blir 6720 rdlr. 
«og folgelig Renten af hele den i det samlede Anlreg staaende 
Kapital». Pram ansatte riktignok da den samlede kapital i 
anlegget bare til 75,000 rdlr. og rentabilitetsberegningen ville 
i sa tilfeIle ha holdt noenlunde stikk. Anlegget og driften 
krevde etter hvert ganske anderledes storre kapitaler. 

Da det stort anlagte foretagende var fullt fer dig og rustet 
til a begynne produksjonenvar ogsa «de gode tider» som vart 
lands nreringsliv hadde hatt i flere ar i ly av Danmark-Norges 
noytralitet under de vest- og meIlomeuropeiske kriger, straks 
forbi. I august 1807 ble ogsa vart land kastet inn i krigen, pa 
Frankrikes side mot England, og de ulykkelige nodsar begynte. 

Nest::m aIle forutsetninger for driften av et anlegg med 
«Lysholmsminde»s dimensjoner sviktet selvsagt i den tid som 
na fulgte. Etter mang2 og bekymringsfulle ar lot endelig den 
norske stat fabrikkene ga til auksjon i 1828, for en fordring 
pa 30,000 rdlr. som i sin tid var lant til driften i den stats
garanterte laneinnretning for vart land, opprettet av regje
ringskommisjonen i 1807. Ved auksjonen fikk Nicolai Lysholms 
sonn, Jorgen B. Lysholm, tilslaget for 2890 speciedaler. Dette 
gir et ganske godt bilde av de okonomiske forhold under og 
etter hoykonjunkturen ved begynnelsen av forrige arhundre: 
Det sbre industrielle anlegg som skal ha kostet grunnleggerne 
flere hundre tusen riksdaler ble i depresjonstiden solgt for 
henimot tre tusen speciedaler solvverdi. 

Auksjonen som staten rekvirerte, gjaldt bare fabrikkan
legget. Garden Lysholmsminde som omfattet halvdelen av 
jordvegen var overtatt av Nicolai Lysholm i 1806 og solgtes 
srerskilt i dodsboauksjon etter enken i 1827 til sonnen Jorgen 
B. Lysholm for 2100 spdlr. 

Fabrikkeier Jorgen B. Lysholm anla den store brenneri- og 
destillasjonsvirksomhet som ble viden kjent. Men disse fabrik
ker ble lagt i Trondheim by. Pa Lysholmsminde ble bare sape
fabrikken fortsatt og holdtes i drift til henimot arhundreskiftet, 
og tilslutt mest av hensyn til de gamle arbeidere som var 
knyttet til virksomheten. Det meste av fabrikkenes store byg
ningskompleks ble etterhanden revet. Enkelte er blitt staende 
igjen og er ominnredet til landsteder. Garden Lysholmsminde 
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bruktes som avlsgard og landsted av familien Lysholm, men 
ble seinere kj0pt av konsul Anton Mathias Jenssen som d0pte 
eiendommen om til Fagerheim. Pa en parsell, hvor fabrikkens 
smie opprinnelig stod, bygde konsul Olaus Lysholm «Smed
stuen», som ved siden av Fagerheim er et av de vakreste land
steder i Trondheims omegn. 

v. 

BRODER LYSHOLM KROHC's PAPlRM0LLE FORS0CET 

TRONDHJEMS PAPIR OC PAPFABRIK 

Under garden Selsbakk (0vre) ble det i annen halvdel av 
1700-tallet opprettet en krutt-m011e som dreves for regning av 
et interessentskap i Trondheim. Et minne om denne virksomhet 
er bevart i navnet «Krutt-h0Ie» som i mer populrer form enna 
er i bruk om stedet hvor m011en la. 

Det var interessene i leveranser av krutt- og sprengstoff 
til bergverksindustrien som framskyndet anlegget av denne og 
lignende bedrifter nordenfjells. Foruten Selsbakk krutt-m011e 
ble det omtrent samtidig opprettet et tilsvarende foretagende 
under garden Sim i B0rsa, ved den nordre ende av Laugen. 
Sims Krudtvrerk, som det het, ble anlagt av de samme part
ha vere som drev Selsbakk krutt-m011e. I spissen for interessent
skapet stod overinspekt0r ved Trondhjems tukthus, Christopher 
Bendix Heide, som ogsa var eier av garden Selsbakk (0vre). 
Omkring 1820 avviklet interessentskapet 'for krutt-m011ene. 
Sim Krudtvrerk ble overtatt av R0ros 'Kobberverks interessent
skap, som na i flere ar drev krutt-m011en i B0rsa. I 1819 kj0pte 
rittmester og veimester B. L. Krohg kruttm011en pa Selsbakk 
med tilliggende rettigheter, og gikk snart i gang med andre 
industrielle foretagender i samband med den forgrente virk
somhet som han utfoldet i Strinda. 

Broder Lysholm Krohg var en av de mest fremtredende 
personligheter i Tmndelag i forrige arhundre. Det lever friske 
spor etter ham fremdeles bade som embetsmann' og privat 
driftsherre. Han var f0dt i Trondheim .19. august 1777, men 
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i Trondheim, eier av Verdalsbruket, Nicolai Jenssen (f. 1792, d. 
1867), bror av proprietrer Lauritz Dorenfeldt Jenssen pa Ran
heim. Han uU0ste medinteressentene og overtok Mostadmarken 
Jernvrerk som eneeier. Jenssen interesserte seg meget for 
verket, og innf0rte tidsmessige forbedringer i det tekniske 
utstyr og i driften fOr0vrig. 

Malmforsyningen ble imidlertid stadig mer prekrer. Fra gru
bene i Vennafjellet kunne det ikke skaffes tilstrekkelig maIm. 
Som hovedgrube hadde verket i lengere tid Gr0nli i Leksdalen, 
men maIm matte i st0rre utstrekning hentes annet steds fra, 
saledes fra Hitra og seinere fra Rana hvor flere mutinger kj0p
tes. Malmtransporten ble pa denne mate lang og kostbar, og 
ikke forenlig med 10nnsom drift. Da beholdningen av maIm var 
opparbeidet, ble jernverket endelig nedlagt omkring 1877. 
Nicolai Jenssens S0nn, ingeni0r, brukseier Lauritz Nicolai 
Jenssen, eier av Halstad bruk i Hommelvik, overtok seinere 
Mostadmarka som eneeier og hadde skogs- og trelastdrift her
Etter hans d0d, 1891, fortsattes virksomheten av ingeni0r, 
brukseier L. N. Jenssen jun., som omkring arhundreskiftet 
avviklet virksomheten. A /S Meraker Brug eier na det meste 
av interessene i Mostadmarka. 

IV. 

FABRIKKENE "LYSHOLMSMINDE" 

I DEVLEHAMN pi\. LADE 

I Devlehavn pa Lade kom det i forrige arhundre i gang en 
bedrift, som hittil var et av de st0rste 0konomiske foretagen
der av enkeltmann pa disse kanter av landet. Det var fabrik
kene «Lysholmsminde» med .produksjon av saper, calicinert 
pottaske, fargestoffer, alkalisk salt m. v. 

Initiativet til oppf0relsen av anlegget skyldtes br0drene 
Nicolai og Johan M011mann Lysholm, som i fellesskap ogsa var 
0konomisk ansvarlig for driften. De var kj0pmannss0nner fra 
Trondheim og f0dt her henholdsvis 1761 og 1763. Faren, kan
cellirad Henrik Lysholm, d0de mens S0nnene enna var mindre-
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arige, i 1770. Etter flere ars teoretisk og praktisk utdannelse 
hjemme og utenlands overtok br0drene farens forretningsvirk
somhet i Trondheim. F irmaet ble drevet i kompaniskap med 
kj0pmann Alexander Hammond Friedlieb, som i 1774 var blitt 
deres stefar. Nicolai Lysholm ble stadthauptmann i Trond
heim, d. v. s. sjef for borgervebningen, og fikk justitsrads rang. 

Sammen med et par andre av byens forretningshus, Meincke 
og Andreas Erlandsen, bygde Lysholm allerede i 1792 et tran
kokeri i Devlehavn. Foranledningen til dette var et sjeldent 
rikt sildfiske som iqntraff i Trondheimsfjorden flere ar i trekk 
pa dette tidspunkt. Ideen til dette foretagende savel som det 
seinere Lysholmsminde framsattes av Nicolai Lysholm, som 

. var srerlig interessert i industriell virksomhet og navnlig 
kjemisk fabrikasjon. Mens han i ganske unge ar var i utiandet, 
forteller broren i en del etterlatte opptegnelser, omgikkes han 
et par kjemikere «som laborerede paa at gjere Guld og at ud
finde de Vises Sten» - alkymien var dengang som kjent h0yt 
pa mote. Lysholm utga ogsa et lite skrift «Tanker hvorledes 
Sildfisket med Tiden kunde blive mere betydelig og til langt 
st0rre Nytte end hidindtil for den fiskende Almue i Trondhiems 
Stift - etc.», trykt i Trondheim 1792. 

Trankokeriet i Devlehavn ble imidlertid ikke holdt lenge i 
drift. Grunnen til det var delvis, heter det i siterte opptegnel
ser, at den alminnelige mann beherskedes av den fordom at 
det var synd a bruke silden til trankoking. Da sildfisket i 
Trondheimsfjorden opph0rte, har vel det ogsa vrert medvir
kende. Lysholm uti0ste na sine medinteressenter og overtok 
anlegget, som ble innrettet som sapesyderi. 

Det var dette foretagende som noen ar etterpa ble utvidet 
i stor malestokk og med en rekke andre formal for virksom
heten. Planene var visstnok utarbeidet og ferdig i aret 1800. 
Ved skj0te av 8. mai d. a . fra garden Devles eier, Henrik 
Meincke, kj0pte br0drene Lysholm 150 melinger av Devles 
jordveg. Idette omrade inngikk parsellen Devlehavn, hvor 
trankokeriet og seinere sapefabrikken la, disponert i henhold 
til festeseddeJ. Eiendommen som skj0tet omfattet, matrikuler
tes som eget bruk under navnet «Lysholmsminde», av skyld 
1 0re 12 marklag. Meincke avga ogsa erklrering om at eien-
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dommen skulle vrere odelsfri - «i Betragtning af den almin
delig Nytte som viI tilflyde det Heele ved de derpaa gj0rende 
vigtige Anlegge ». 

Av en takstforretning som ble holdt i 1803, av hensyn til 
brannassuransen, framgar det at anlegget da var pa det nrer
meste ferdig. Den samlede takstsum ble satt til 33,470 rdlr. , 
men takstkommisjonen gj0r tilf0yelse om «at dette kost elige 
Anlreg med Arbejde 0[; lndretninger, saavel over som under 
Jorden , naturligvis maa have kostet langt mere, heIst da Alt 
er bygget af nye Materialier, saa overmaade forsvarlig godt 
og med Hensyn til usredvanlig lang Varighed, hvorfor ogsaa 
de allerbedste Materialier er bleven brugte». 

Aret etter bes3kte deputeret i Land-0konomi og Commerce
kollegiet, nordmannen Christen Pram) det nettop fullf0rte 
fabrikk-anlegg. I sine reiseberetninger til kollegiet gir han en 
utf0rlig beskrivelse av anlegget. Etter a ha omtalt byggher
rene og deres virksomhet skriver Pram: 

<Pabrikanlregget «Lysholmsminde» kaldet , er paa et circa 
II I Miil 0sten for Staden beliggende Sted , hvor St0rfjorden 
skjrerer sig ind fra Strindfjorden og danner der et Forbjerg, 
nedenfor den gamle betydelige Avlsgaard eller H erresrede 
«Defle» som tilh2Jrer det Meincke'ske Huus. Stedet hedte forhen 
Deflehavl1. Det er for nogle Aar siden afkj0bt dette hus for 
2200 Rdr. I B :;gyndelsen var dette Anlreg aleene stilet paa et 
Trankaageri af Sild, da der i nogle Aar var betydelig Tilgang 
af Sild i Trondhiems:Zjordens indre Bugter . lnden dette kom i 
Stand, var aller ede den overfl0dige Tilgang af Sild der i Fjor
den forbi og der es Idee maatte folgelig bortfalde. 

Stedet har af (d. v. s. ved) sin Beliggenhed Fordelen af Nrer
heden af Staden Trondhiem, hvor der foruden de faste Arbei
dere, stedse kan haves Dagl0nnere, Haandvrerkere og Extra
arbeidere, i hast og efter Forn0denhed ; Nrerheden ved S0en 
og Vandtransporten, da man med temmelig store Fart0jer kan 
lregge lige ind til Skibsbroen, ja til selve Bjergkysten; Nrer
heden at de uudt0mmelige Skovegne i de indre Fjorde, hvor
fraT0mmer og Brrendsel kan ved nogle Timers Transport haves 
for tarveligste Friis; Nrerheden av Grev Schmettaus Teglvrerk 
(pa Rotvold), mindre end en % Miil fra Stedet, langs kysten 
over Fjorden. Nrest eller tilligemed ldeen om Sildetrankaagerie 
var Anlregget af et Srebesyderie forbundet. De omliggende rige 
Skovegne kunne levere Aske i Mrengde, somher ved Letheden 
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i at skaffe Brrendsel letteligen kunde forredles til Potaske, 
Endog da Ideen om Trankaageriet indtil videre faldt bort, blev 
derfor stedse endnu Srebesyderiet, og det Hermed forbundne 
Potaskekaagerie en a v Anlreggets Hovedgjenstande. 

Beliggenheden og de 0vrige naturlige Fordeeles Benyttolse 
til at forredle Tangasken, som her ogsaa fra de ej fjerne Hav
egne kan haves fra f0rste Haand, og af Farvemossen som her 
ogsaa findes overalt paa Kysten, gave Anledning til Anlreg
get af Fabrikation af mineralsk Alcali, og af de forskjellige 
Prreparater af Mossen, i srer den r0de Farve som man giver 
Navn af det trondhjemske Cochenille. Endeligen for Benyt
telsen af Affaldet i den nrerliggende Stad, deels fra Slag
terierne, af den Mrengde Klove og Horn, i srer af de her i stort 
Antal slagtede Bukke, hvorved i Forbindelse med den 0vrige 
Fabrikation Berlinerblaat her saameget lettere end paa ethvert 
andet Sted kunde tilberedes, deels og af andet Slags Affald til 
at beqvemgj0re Jord til Salpetergeneration, foranlediget An
lregget af det forn0dne for at tilberede Be1'linerblaat og af et 
Salpetersyderie». 

Med sine i alt firti st0rre og mindre bygninger har anlegget 
temmelig nrert utseende av en liten by, skriver Pram videre. 
Han gir ogsa en n0yaktig omtale av de forskjellige hus og for
klarer formalet med hvert enkelt. St0rst er Salpeterhytten 
som er 100 alen lang og 20 alen bred. «Den er opbygget af Trre, 
med beqvem Anstalt til Lufting eller Vindens Gjennemstryg
ning ved Lemmer, som kunde aabnes og lukkes efter Forn0den
hed. Bygningen er saa solid som en Trrebygning kan vrere. Den 
har det her usedvanlige Tag af Halm. Denne Lade er opbygget 
med Salpeterbrenke, hvor Jord bestaaende af Blanding af did
bragt Affald fra Byen og andre der samlede tjenlige Materialier 
allerede kjendeligen antydet Salpeteret, og love en riig Salpeter
h0st». Pa samme mate beskrives de 0vrige fabrikkbygninger 
m. v. og deres spesielle tekniske innredning. 

Driften var basert helt pa empirisk grunnlag, men med en 
kapasitet etter tidfigere ukjent malestokk her hjemme. Pram 
opplyser at fabrikken normalt kunne produsere 750 t0nner 
eller 168,000 pund sape arlig, «et Qvantum som formodentlig 
ej naar end Iige overstiger det der aleene forbruges i Trond
hjems Stift, da det ej udgj0r 1 pund Srebe for hvert Menneske 
om Aaret». Etter sapens davrerende pris, 28 riksdaler t0nnen, 
skulle den samlede omsetning av denne artikkel na ca. 42,000 
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rdlr. pro ar, hvorav 16 prosent formodet avanse blir 6720 rdlr. 
«og folgelig Renten af hele den i det samlede Anlreg staaende 
Kapital». Pram ansatte riktignok da den samlede kapital i 
anlegget bare til 75,000 rdlr. og rentabilitetsberegningen ville 
i sa tilfeIle ha holdt noenlunde stikk. Anlegget og driften 
krevde etter hvert ganske anderledes storre kapitaler. 

Da det stort anlagte foretagende var fullt fer dig og rustet 
til a begynne produksjonenvar ogsa «de gode tider» som vart 
lands nreringsliv hadde hatt i flere ar i ly av Danmark-Norges 
noytralitet under de vest- og meIlomeuropeiske kriger, straks 
forbi. I august 1807 ble ogsa vart land kastet inn i krigen, pa 
Frankrikes side mot England, og de ulykkelige nodsar begynte. 

Nest::m aIle forutsetninger for driften av et anlegg med 
«Lysholmsminde»s dimensjoner sviktet selvsagt i den tid som 
na fulgte. Etter mang2 og bekymringsfulle ar lot endelig den 
norske stat fabrikkene ga til auksjon i 1828, for en fordring 
pa 30,000 rdlr. som i sin tid var lant til driften i den stats
garanterte laneinnretning for vart land, opprettet av regje
ringskommisjonen i 1807. Ved auksjonen fikk Nicolai Lysholms 
sonn, Jorgen B. Lysholm, tilslaget for 2890 speciedaler. Dette 
gir et ganske godt bilde av de okonomiske forhold under og 
etter hoykonjunkturen ved begynnelsen av forrige arhundre: 
Det sbre industrielle anlegg som skal ha kostet grunnleggerne 
flere hundre tusen riksdaler ble i depresjonstiden solgt for 
henimot tre tusen speciedaler solvverdi. 

Auksjonen som staten rekvirerte, gjaldt bare fabrikkan
legget. Garden Lysholmsminde som omfattet halvdelen av 
jordvegen var overtatt av Nicolai Lysholm i 1806 og solgtes 
srerskilt i dodsboauksjon etter enken i 1827 til sonnen Jorgen 
B. Lysholm for 2100 spdlr. 

Fabrikkeier Jorgen B. Lysholm anla den store brenneri- og 
destillasjonsvirksomhet som ble viden kjent. Men disse fabrik
ker ble lagt i Trondheim by. Pa Lysholmsminde ble bare sape
fabrikken fortsatt og holdtes i drift til henimot arhundreskiftet, 
og tilslutt mest av hensyn til de gamle arbeidere som var 
knyttet til virksomheten. Det meste av fabrikkenes store byg
ningskompleks ble etterhanden revet. Enkelte er blitt staende 
igjen og er ominnredet til landsteder. Garden Lysholmsminde 
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bruktes som avlsgard og landsted av familien Lysholm, men 
ble seinere kj0pt av konsul Anton Mathias Jenssen som d0pte 
eiendommen om til Fagerheim. Pa en parsell, hvor fabrikkens 
smie opprinnelig stod, bygde konsul Olaus Lysholm «Smed
stuen», som ved siden av Fagerheim er et av de vakreste land
steder i Trondheims omegn. 

v. 

BRODER LYSHOLM KROHC's PAPlRM0LLE FORS0CET 

TRONDHJEMS PAPIR OC PAPFABRIK 

Under garden Selsbakk (0vre) ble det i annen halvdel av 
1700-tallet opprettet en krutt-m011e som dreves for regning av 
et interessentskap i Trondheim. Et minne om denne virksomhet 
er bevart i navnet «Krutt-h0Ie» som i mer populrer form enna 
er i bruk om stedet hvor m011en la. 

Det var interessene i leveranser av krutt- og sprengstoff 
til bergverksindustrien som framskyndet anlegget av denne og 
lignende bedrifter nordenfjells. Foruten Selsbakk krutt-m011e 
ble det omtrent samtidig opprettet et tilsvarende foretagende 
under garden Sim i B0rsa, ved den nordre ende av Laugen. 
Sims Krudtvrerk, som det het, ble anlagt av de samme part
ha vere som drev Selsbakk krutt-m011e. I spissen for interessent
skapet stod overinspekt0r ved Trondhjems tukthus, Christopher 
Bendix Heide, som ogsa var eier av garden Selsbakk (0vre). 
Omkring 1820 avviklet interessentskapet 'for krutt-m011ene. 
Sim Krudtvrerk ble overtatt av R0ros 'Kobberverks interessent
skap, som na i flere ar drev krutt-m011en i B0rsa. I 1819 kj0pte 
rittmester og veimester B. L. Krohg kruttm011en pa Selsbakk 
med tilliggende rettigheter, og gikk snart i gang med andre 
industrielle foretagender i samband med den forgrente virk
somhet som han utfoldet i Strinda. 

Broder Lysholm Krohg var en av de mest fremtredende 
personligheter i Tmndelag i forrige arhundre. Det lever friske 
spor etter ham fremdeles bade som embetsmann' og privat 
driftsherre. Han var f0dt i Trondheim .19. august 1777, men 
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bruktes som avlsgard og landsted av familien Lysholm, men 
ble seinere kj0pt av konsul Anton Mathias Jenssen som d0pte 
eiendommen om til Fagerheim. Pa en parsell, hvor fabrikkens 
smie opprinnelig stod, bygde konsul Olaus Lysholm «Smed
stuen», som ved siden av Fagerheim er et av de vakreste land
steder i Trondheims omegn. 

v. 

BRODER LYSHOLM KROHC's PAPlRM0LLE FORS0CET 

TRONDHJEMS PAPIR OC PAPFABRIK 

Under garden Selsbakk (0vre) ble det i annen halvdel av 
1700-tallet opprettet en krutt-m011e som dreves for regning av 
et interessentskap i Trondheim. Et minne om denne virksomhet 
er bevart i navnet «Krutt-h0Ie» som i mer populrer form enna 
er i bruk om stedet hvor m011en la. 

Det var interessene i leveranser av krutt- og sprengstoff 
til bergverksindustrien som framskyndet anlegget av denne og 
lignende bedrifter nordenfjells. Foruten Selsbakk krutt-m011e 
ble det omtrent samtidig opprettet et tilsvarende foretagende 
under garden Sim i B0rsa, ved den nordre ende av Laugen. 
Sims Krudtvrerk, som det het, ble anlagt av de samme part
ha vere som drev Selsbakk krutt-m011e. I spissen for interessent
skapet stod overinspekt0r ved Trondhjems tukthus, Christopher 
Bendix Heide, som ogsa var eier av garden Selsbakk (0vre). 
Omkring 1820 avviklet interessentskapet 'for krutt-m011ene. 
Sim Krudtvrerk ble overtatt av R0ros 'Kobberverks interessent
skap, som na i flere ar drev krutt-m011en i B0rsa. I 1819 kj0pte 
rittmester og veimester B. L. Krohg kruttm011en pa Selsbakk 
med tilliggende rettigheter, og gikk snart i gang med andre 
industrielle foretagender i samband med den forgrente virk
somhet som han utfoldet i Strinda. 

Broder Lysholm Krohg var en av de mest fremtredende 
personligheter i Tmndelag i forrige arhundre. Det lever friske 
spor etter ham fremdeles bade som embetsmann' og privat 
driftsherre. Han var f0dt i Trondheim .19. august 1777, men 
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vokste opp pa garden Munkvold i Strinda som faren kjopte i 
1773. Faren, oberst og generalvegmester nordenfjells, Nicolai 
Fredrik Krohg, var gift med Anna Meincke, datter av kjop
mann, kammerrad Hilmar Meincke i Trondheim. Nicolai 
Fredrik Krohg' og dennes bror, generalvegmester i det sonden
fjellske, Georg Anthon Krohg, innla seg store fortjenester av 
vegbyggingen i vart land og de to brodre har reren av a ha 
skapt det norske vegsystem. 

Efter a ha fitt privatundervisning hjemme av huslrerere, 
bi. a. av den seinere biskop Bech i Oslo, var B. L. Krohg elev 
av Trondheims Katedralskole inntil han i 1794 ble sendt til det 
Militrere Institut i Oslo, og ble offiser i 1798. Ved armereduk
sjonen tok han seinere som rittmester avskjed fra militrer
tjenesten. 

I 1801 dode faren og davrerende kornett ved Smaalenske 
Dragonregiment B. L. Krohg ble, etter en eldre bror , kaptein 
Christian Krohg, som dode samme ar som faren, konstituert 
som generalvegmester nordenfjells. Dette embete omfattet da 
begge de tronderske fylker og Romsdals fylke, men deltes 
seinere i et for Nord-Trondelag og et for S0r-Trondelag med 
Romsdai. Da Romsdal utskiltes som eget embete, i 1808, ble 
Krohg utnevnt til vegmester i Sor-Trondelag. I 1823 ble han, 
uten noen foranstaltning fra hans side, av Justis- og Politi
departementet anmodet om a overta konstitusjon som veg
mester ogsa i Nord-Trondelag. Grunnen til at han fikk denne 
anmodning var det store veganlegg som da ble planlagt mellom 
Tmndelag og Jemtland, den sakalte Carl Johans veg som full
fortes mange ar etter, under Krohgs tilsyn og overste ledelse. 

Som veg-bygger forte Krohg farens og farbrorens verk vi
dere. Han foresto nybygg og omlegging av flere av de viktigste 
trafikkarer innen de tronderske fylker og hans innsikt og selv
stendige initiativ vant alminnelig anerkjennelse. Under av
snittet om vegbyggingen viI det bli gitt nrermere opplysninger 
om hans virksomhet som vegmester. I 1820-arene kom det nye 
lover for vegvesenet, og de gamle vegmester-embeter ble opp
hevet. Krohg gikk som folge av denne ordning i 1827 av med 
full gasje pa vartpenger. Han var da den enesete gjenlevende 
av de embetsmessig ansatte vegmestre. Som sakkyndig ble han 
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dog fremdeles benyttet i veg
vesenets anliggender og f . eks. 
Carl-Johans vegen ble, som 
nevnt, anlagt under hans le
delse og etter hans planer. Den 
ble apnet i 1835. 

Krohg hadde ved siden av sin 
cmbetsgjerning sterk interesse 
for jordbruket og det man kalte 
bndakonomisk virksomhet. AI-
lerede mens han var vegmester 
la han seg til flere st0rre cien
dommer i Tr0ndelag. Sammen 
med broren, seinere amtmann 
Hilmar Meincke Krohg, kj0pte 
han det Wesselske jordegods, 
eller Stj0rdalsgodset, som han 
i 1807 overtok som eneeier. 
I 1809 kj0pte han ogsa Mosvik
godset, med Vinje som hoved
b3le, hvor han den gang t enkte 

Rittmester, vegmester 

Broder Lys holm Krohg 

Fotografi fra seinere :ir. 

a bosette seg. Jordegodsene i Innherred solgte han imidler
tid etter noen ars forlep. 

Det ble i Strinda, pa Byasen hvor han var vokset opp, Krohg 
kom til a utfolde sin egentlige virksomhet som landmann og 
industriherre. I 1807 kj0pte han Kystad av broren Hilmar 
Meincke Krohg, som da ble utnevnt til amtmann. Hit flyttet 
han som nygift i 1810 og Kystad var fra na av sentret for hans 
private virks~:nhet. Til denne eiendom kj0pte han til en stor del 
av Selsbakk (0,re) og rr0nningen, seinere ogsa nabogardene 
Sta vseth og Brandhaugen. Ved disse ervc~velser oppnadde han 
bl. a. a fa me" skog og storre hamning. 

Kystad drev Krohg som m0nsterbruk. Nytt steinfj0s til 
seksti klav?bl!ndne kjyr oppf0rtes og terske- og hakkelses
maskin med hest egang ble bygd. Store planeringJarbeider ble 
sa!!ltidig satt i gang. Gardsplassen som tidligere la i en bratt 
bakkehelling ble pa denne mate omdannet ved mur og utfyl
linger . Fra hovedvegen og til garden anlas ny bred veg, i en 
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lengde av tusen alen ualminnelig smukt beplantet som alle, 
med trrer av ens form. 

Glad i naturen som Krohg alltid var, oppstod det tidlig et 
onske hos ham om a forskjonne gardens omgivelser med plant
ninger. I den hensikt anla han en planteskole i stor miUestokk 
for fremmede tresorter. Her hadde han, sier S0nnen i sine 
opptegnelser, et nesten uutt0mmelig fordi d, ikke bare for seg 
selv til de storartede parkanlegg pa Kystad, men ogsa for alle 
i bygden som delte hans smak for sadanne anlegg. Uten godt
gjorelse overlot han kulturplanter til sambygclinger som onsket 
det. Fra Krohgs planteskole er trrerne pa Domkirkegarden, 
«Marinen» og omkring Var Frue kirke, likesa balsampoplene 
i Trondheim gateI'. Ogsa kirkegarder og privateiendommer i 
andre distrikter nordenfjells ble beplantet fra planteskolen pa 
Kystad. Det var derfor med god grunn at Krohg av en av sine 
samtidige ble kalt «Trrernes far ». 

Gjennom mange ar var rittmester Krohg den ledende ved 
forsokene pa ii torrlegge og dyrkc opp den store Ustmyra pa 
Heimdal. 

Han var ogsa en av stifterne av S0ndre Trondhjems Amts 
Landhusholdningsselskab i 1830, det seinere Sor-Tmndelag 
Landbruksselskap, og var et virksomt medlem av selskapets 
styre i en lang arrekke. 

I tilgift til sin virksomhet som embetsmann og .iordbruker 
fikk Krohg i gang industrielle foretagender i betydelig male
stokk. Blant dem var papirfabrikken en helt ny produksjons
gren i Tmndelag. 

Som allerede nevnt kjopte han i 1819 Selsbakk krutt-molle 
av interessentskapet som na avviklet sin virksomhet. Krutt
mollen var et par ganger tidligere sprunget i luften og Krohg 
nedla for alltid denne bedrift. I stedet anla han her etter hvert 
brenneri -i forbindelse med driften pa Kystad - gar veri og 
kornmolle. Til disse virksomheter foy ~t · han tilslutt anlegget 
av papirmollen, som var ferdig i 1830. Samtlige be drifter ble 
drevet som et foretagende under navnet Fabrikken «Forsogei». 
Alt var tidsmessig innrettet og synes, heter det i en beretning, 
a omfatte betingelsene for en heldig virksomhet. Bade brenne-
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riet og garveriet ble dog snart sl0ifet. Fabrikken «Fors0get» 
kom s~Uedes til a fortsette som papir- og kornm011e. 

Papirtilvirkningen i Norge var pa dette tidspunkt allerede 
av gammel dato. Den f0rste papirm011e her tillands, forl0peren 
til det seinere Bentse bruk ved Akerselva, ble anlagt i det siste 
tiar av 1600-tallet. Ved Akerselva kom det i f0lgende arhundre 
et par lignende foretagender i gang. Pa Vestlandet opprettedes 
Alv0en m011e ved Bergen i 1799 og ved begynnelsen av 1800-
tallet ble bi. a. et par nye papirm011er bygd etter initiativ av 
Hans Nielsen Hauge, en pa Eiker og en i Homnes i Aust
Agder. Den norske papirfabrikasjon kunne dog enna ikke pa 
lenge tilfredsstille behovet. Man var fremdeles for en stor del 
henvist til utenlandsk papir. Fra utlandet matte ogsa vesentlig 
de viktigste rastoffer forskrives. 

Fors0get's papirm011e var i likhet med de 0vrige gamle papir
m01ler beregnet pa handproduksjon. Produksjonen omfattet 
mange forskjellige kvaliteter, fra skrivepapir og makulatur 
til takpapp. Det er enna oppbevart prover av skrivepapiret. 
Det har vannmerke «Fors0get» og «B. L. K.» (Brodu Lysholm 
Krohg). Takpapp ble framstillet i firkantede , sammenlimede 
stykker, som ble spikret pa taket og seinere oversmurt med 
tjrere. Det ble ogsi\. framstillet gianspapir til omslag (forsats
papir) i b0ker. Fargene ble satt pi\. ved at en mann dyppet en 
svamp i farge og trykket det av pi\. papiret. Fors0get's fabri
kata ble meget ansett og omtales tidlig som bade solide og 
tiltalende. 

Krohg hadde dog til a begynne med mange vanskeligheter a 
kjempe med. Da han selv ikke var fagmann pi\. det praktisk
tekniske omrade matte han bi. a. forskrive fagarbeidere, som 
delvis viste seg a vrere «mislige Subjekter». Til framstillingen 
av papiret bruktes enna utelukkende kluter. S0nnen, Harald 
Krohg, forteller i sine opptegnelser at fdket unnsa seg ved a 
samle kluter og dessuten betraktet oppkj0pt:rne som misten
kelige personer. Tiltross for disse og andre vanskeligheter av 
forskjellig art hadde dog foretagendet god framgang. 

Rittmester B. L. Krohg d0de i Trondheim 16. oktober 1861. 
Bade sine industrielle virksomheter og jordeiendommene hadde 
han allerede tidligere overdratt til sine S0nner. I de seinere 
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Fabrikken «FOr8oge t '». 
Det eldste anlegg, etter tegning av brukseier Thorva ld Krohg, Kystad. 

ar bodde Krohg og hustru, Magdalene Wensel! Schnitler, I 

Trondheim. Han fulgte inter essert med i alt ·som var oppe i 
tiden av praktiske framskritt og forbedringer. I 1851 reiste 
han saledes, dengang fire og sytti ar gammel, med dampski
bet «Nidelven» til London, <<for ved den da stedfindende Ver
densutstilling at faa et saavidt mulig Overblik af den civili
ser ede Verdens Kulturstandpunkb>. 

S2>lmen, Harald K r ohg, f"dt pa Kystad 25. april 1817, over
tok i 1842 fabrikken «Fors0geb>, med papir- og kornm0l\e
driften. Etter avsluttet skolegang hadde han gjennomgatt 
Teknologisk Institutt i Stockholm. Som "konomisk medinteres
sert i bedriften opptok Krohg den kjente trondheimske for
retningsmann, bankdirekt0r , mangearig stortingsmann m. v., 
Helmer Lundgreen, som gjennom sitt firma, M. H . Lundgreens 
Enke, forhandlet produkter fra papirm0l\en. 

I tiden fra 1860 foregikk en revolusjonerende omlegging i 
var papirindustri. Papirmaskinen kom na i bruk, og derett"r 
tremassen. Konkurransen fra maskinpapiret ble for sterk for 
de gamle papirm011er som var innrettet for handproduksjon. 
Det er utt:J.lt om denne var gamle industri at den ikke niidde 
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Trondhjems Papir- og Papfabrik, m ed «Forsoget» Mollebruk. 

Fete fra nyere tid. 

store resultater i kvantitativ henseende, men de produkter man 
hadde a framstille var kvalitativt til tider fullt pa h0yde med 
de heste i andre land. 

Ved Fors0get's papirm0Ile hIe det i slutten av 1850-arene 
foretatt en omlegging av produksjonen. I 1857 hIe m0Ilen 
flyttet til nahotomten oven for og omhygd. Samtidig sluttet 
man med produksjonen av de finere papirsorter og gikk over 
til grovere artikler som pakk-papir, takpapp og hokhindpapp. 

Om virksomheten ved m0Ilen pa dette tidspunkt opplyses det 
at to mann var heskjeftiget med klutehugging, en mann med 
hollenderm0lle, fire mann med formingen, to mann med limin
gen, en mann var kj0rer og forestod pakkingen, ti kvinner 
arheidet med diverse, sasom opphenging av papir til t0rring 
o. s. v. , dessuten var det en regnskapsf0rer. 

I 1872 var det bestemt at Fors0g::t's papirm0Ile skulle ned
legges. Ved kontrakt av 31. august s. a. forpaktet imidlertid 
fahrikkeier Carl W. Janssen m011en og ved skj0te av 4. mai 
1875 kj0pte han eiendommen. 

Janssen var f0dt 1842 pa Lerchenhorg, Danmark, hvor faren 
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var godsforvalter, og ble f0rst utdannet som landmann. Han 
forpaktet ogsa en tid et st0rre gods i Skane, men da framtids
utsiktene innen landbruket var mindre gode dengang, gikk han 
etter svigerfarens rad over i annen virksomhet. Janssen var 
gift med en datter av den i sin tid kjente danske papirfabrikant 
F. L. Culmsee, som var eier av Havreholm Papirm011e ved 
Helsing0r, seinere ogsa av Nestingen papirm011e i Spydeberg. 

Da Janssen overtok bedriften ' for egen regning' ble firma: 
navnet forandret til Trondhjems Papir og Papfabrik. Det inn
f0rtes na maskinell drift, f0rst med vannjul, fra 1892 med tur
biner som drivkraft. Produksjonen omfattet til a begynne med 
vesentlig ullpapp samt rapapp til egen takpappfabrikk. Seinere 
gikk man ogsa over til andre kvaliteter som cellulosepapp 
samt tak- og forhudningspapp. Rapapp (av filler) fabrikeres 
fremdeles til egen takpappfabrikk og for flere andre av landets 
takpappfabrikker. 
, Fabrikkeier Carl Janssen var selv merkantil leder av bedrif

ten. Sin kjrerlighet til landbruket ble han alltid tro. Av Kystad 
gard ervervet han saledes ca. 150 dekar myrlendt og kratt
bevokset jord som han fikk ryddet og lagt ut til nytt aker- og 
england. 

Den tekniske ledelse av fabrikken ble i 1892 overtatt av 
Janssens S0nn, Einar Janssen, f0dt i Skane 13. februar 187l. 
Etter a ha vrert elev av Trondhjems tekniske Lrereanstalt 
1887-90, var han tegner og ingeni0rassistent ved Ranheim 
Papirfabrik. Siden 1909, da Trondhjems Papir- og Papfabrik, 
gikk over til familieaksjeselskap, har han vrert selskapets 
disponent. .. 

I Strinda er disponent Janssen en velkjent mann. I 10pet av 
den siste halvannen rnannsalder har han vrert betrodd en rekke 
kommunale og andre verY her, bl. a. viseordf0rer og fung. ord
f0rer, formann i ligningsradet, medlem av og mangearig for-
mann i Strindens Sparebanks direksjon rn. V. Utenfor komm- \ 
munen har han bl. a. vrert formann i styret for A /S Lundemo 
bruk og medlem av Ankenevnden for ekstraordinrer formue-
skatt. 

I 1921 ble Janssens S0nn, ingeni0r Tlwrvald Janssen, ansatt 
som teknisk leder av fabrikken. Ingeni0r Janssen er uteksami-
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nert fra Norges Tekniske H0gskole som kjemiingeni0r og har 
etterpa fatt videre utdannelse ved opphold i U. S. A. 

Fabrikkens vannkraft med tilh0rende dammer og rettighe
ter ble i 1916 solgt til Trondheim kommune til drikkevannsfor
syning. Salget foregikk pa den mate at kommunen foruten et 
kontant bel0p til a foreta ombygging til elektrisk drift, for
pliktet seg t~l gratis a levere fra sitt elektrisitetsverk 210 hk. 
elektrisk kraft pa transformator i fabrikken, og ytterligere 
100 hk. til en omforenet rimelig pris. Fra 1920 drives s:Uedes 
fabrikken helt ved elektrisitet. 

VI. 

A.s STRINDEN TEGLVERK 

Strinden Teglverk er en av de be drifter fra nyere tid som 
inn tar en framskutt stilling i det industrielle liv i bygda. 

Et interessentskap kj0pte i des ember 1898 garden s0ndre 
Reitgjerdet, som da eiedes av stortingsmann P. Fjerrnstad, 
med tanke pa vordende teglverksdrift. Interessentskapet bestod 
av gardbruker Johan Nygard) h:erer Ole Nygard) ingeni0r Furu
lund) frk. Dorthea Nygard. Etter tegninger av ingenior Furu
lund ble arbeidet med teglverksanlegget pabegynt allerede f0rst 
pa aret 1899 og utpa forsommeren samme ar var dette sa langt 
fremskredet at driften kunne begynne. 

Imidlertid ble eiendommen med teglverket i des ember 1899 
hi'tndgitt P. Fjermstad til avhendelse til et vordende aksje
selskap. 

Aksjeselskapet ble stiftet 10. februar 1900. Det var da teg
net 73 aksjer a kr. 1000,-; eiendommen med div. 10sore ble 
samme ar overtatt for en kj0pesum av kr. 100.000,-. Som 
aksjeselskapets furste styre valgtes i det konstituerende m0te 
I. K. Stn~m) formann, J. Wilmann og Joh. Nygard) med P. 
Fjermstad og J. Algarheim som suppleanter. Som selskapets 
disponent ansattes samtidig Anton Faaness. I styrem0te 21. 
mai nest etter ble J. Algarheim ansatt som driftsbestyrer og 
Ole Norbrek som arbeidsformann. 
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A.8 Strinden T eglvcrk . 

Foruten fubrikasjon av murstein opptok det nye selskap 
allerede f0rste aret ogsa tilvirkning av drensr0r. 

Virksomheten ble etter noen ars forlap utvidet. I 1910 gikk 
selskapet saledes til oppf0relse av en ny ovn med ovnshus og 
varen samme ar kj0ptes garden Tommerholt i Strinda. Som
meren 1912 ble det bekostet en hoyspent elektrisk jordkabel fra 
Trondheim elektrisitetsverk og h0sten samme ar ble elektrisk 
Iys installert pa verket og s0ndre Reitgjerdet. Bedriftens nabo
eiendom, lille Reitgjerdet, ble innkjopt i november 1912 for a 
skaffe mer hus til verkets folk og til utvidelse av heste
stallen m. v. 

Det f01gende ar ble ny mursteinsmaskin med tilbeh0r an
skaffet samt to elektriske motorer til avl0sning av den tidligere 
brukte dampkraft. Varen .1920 anskaffedes en gravemaskin 
samt kabelbane til framdrift av leren. Bedriftens tekniske ut
styr er i den f01gende tid etter hvert ytterligere modernisert 
og utvidet. 

Selskapets aksjekapital ble etter utvidelsene m. v. forh0yet. 
Under de mindre gode konjunkturer i 30-arene ble det for

holds vis stille med nybygging og utvidelser ved bedriften. I 
stedet gikk man i denne tid til rasjonalisering av virksomheten, 
i mindre malestokk. 
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I 1937 ble det foretatt et st0rre nybyggings- og ombyggings
arbeid for a skaffe st0rre produksjon, og dette arbeid fortsatte 
hele tiden ut i krigsarene. B~driftens kapasitet er saledes i dag 
betydelig utvidet likes om driften er langt fremme m. h. t. rasjo
nalisering slik at man star ganske godt rustet til a m0te kra
vene som stilles i forbindelse med gjenoppbyggingen. 

Omkring 1940 ble S0ndre Berg i Strinda innkj0pt med hen
blikk pa utvidelse av lertaket. Sammen med A /S Ranheim 
Papirfabrikk kj0ptes Tomsetasen i Strinda, hvor det er kalk
forekomst, med henblikk pa framtidig drift av kalkverk. Til 
byggetomter for arbeiderne kj0ptes allerede i 1920 en del av 
garden Bmsets jordveg. 

Stortingsmann P. Fjermstad, som var selskapets st0rste 
aksjonrer , var medlem av styret fra 1902 og styrets formann 
fra 1906 til sin dod varen 1921. Ingeni0r Furulund valgtes pa 
arsm0tet samme ar til styrets formann. 

Selskapet s navrerendc styre be star av M. A. I-Iabberstad) 
Vestby, Svure Christensen) Trondheim, Olaus Grendal) Strinda. 

Anth. Faaness, selskapets f0rste disponent, avgikk ved d0den 
1915. Driftsbestyrer J. Algarheim ansattes da som disponent; 
samtidig ble salgskontoret flyttet til lille R?itgjerd?t. J. Algar
heim fratriidte stillingen i 1929 og etterfulgtes av selskapets 
navrerende dispone nt, ingeni0r Ant. A. Furuseth) som i flere 
ar seinere har tatt framtredende del i det kommunale og offent
lige liv i Strinda, hvor han har vrert ordf0rer i formannskapet, 
f. t. formann i Strindens Sparebanks direksjon m. v. 
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BYGGESKIKK 
AY 

II. :'\. OS.\ES I SA~fRA D ;\IEO DOSE!'\T ERLING CJONE 

Det lar seg ikke gj0re a gi en sammenhengende utgreiing om 
byggeskikken for en enkelt kommune fra den eldste tid og 
til i dag. Det er h eller ikke n0dYendig , for byggeskikken, i 
i aile fall i den eldre tida, var noksa ensartet for st0rre deler av 
landet, og en kan derfor pa grunnlag av spredte opplysninger 
fra andre steder i store trekk danne seg ei meining om tilh0va i 
Tr0ndelag og dermed ogsa i Strinda. - Det er likevel av inter
esse a vrere merksa!ll pa at byggeskikken i landet vart har lig
get pa et h0gt plan. Det strenge klima her oppe har sj0lsagt 
gjort mye til at en matte ta bustadsp0rsmalet alvorlig, men 
det som er skapt gjennom tidene, er ogsa et vitnesbyrd om stor 
skapende evne og kunstnerisk sans. Det blir derfor ogsa et 
vitnesbyrd om vart folks kulturelle standard. 

Henry R0soch har i si bok «Tempelhauger» s. 69 uttalt: 
"F~rerstilling er et start ord, men det er ikke for stort nar 

det brukes om den rike narske trebygningskunsten. Det er vir
kelig ikke noen overdrivelse a plasere var bygningskultur pa en 
slik hedersplass i verdens kulturutvikling. Ikke ' noe land kan 
vise en sa fint kultivert og sa Mndverksmessig fullendt folke
lig boligbygging som den vi med ' stolthet viser beundrende 
turister i bygdene Yare, pa Maihaugen, pa Falkemuseet pa 
Bygd0 eller de andre bygningsmuseene landet over ». 

Vi har i «Var applyste tid» lett far a averse de kulturverdier 
som vi har ratt fra fedrene, og vi har vanskelig far a t enke 
ass den skaperglede som de hadde nar de laget nae vakkert i 
farger og former . Vi har i vart travle jag ikke tid til a sette 
oss inn i slikt. Men stanser vi app og gir ass tid til a se, sa 
oppdager vi kanskje at det andsliv som de gamle levde, ikke var 
sa fattig som vi afte tenker. Vi vii da kanskje si med Ivar 
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Kolkoie Ira Singsas . OpP/ 01't pd Sverresborg. 

Aasen: - - «for dei gay ass ein arv til a g0yme, han er st0rre 
enn mange vil tru» . 

Det er nok grunn til a tru at de mest primitive hustyper har 
vrert rooksa like over heile landet vart, og ikke bare i landet 
vart. men i aile skandin a viske land, .ia endog i aile germanske 
land, men etter hvert som tida gikk, vokste det fram ymse byg
ningstyper sam kom til a hal de seg. Det er da av interesse a 
finne den framgangslinje sam har f0rt fram til tr0nderbygge
maten, til tmnderlana, en byggemate sam er noksa srerpreget. 

Det mest grunnleggende og sentrale for aUe boligbygg var 
og er eldstaden. Skal en kunstner syne fram det mest primitive 
menneskeliv under yare breddegrader, gj0r han det gjerne ved 
a vise livet omkring eldstaden hvor de f0rste jeger- og fisker
folk tok inn sine maltider og stelte med sine vapen. - Brenner 
et vaningshus i var tid ned, star gjerne skorsteinen igjen sam 
en gravst0tte. Altsa: eldstaden f0rst og eldstaden sisto 

Livet omkring elden kunne vel by pa mange hyggelige stun
der etter si tids kra v ogsa i de tider da de ikke hadde tak over 
hodet. Kom det vind, sa hjalp det nok en del a reise opp en 
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stein mot vindsida. Verre var det nar det kom regn eller sno. 
Hva var da rimeligere enn a reise opp en del staurer omkring 

eldstaden, boygd inn sa de mottes i toppen, og dekke utsida 
med greiner og bar som regnet kunnet folge uten a komme 
inn over elden. Dermed hadde de et slags koie som da blir den 
mest opprinnelige bygningsform. 

Pa folkemuseet pa Sverresborg er oppfort en kolkoie fra 
Singsas av den type som kolbrennerne der har brukt, og lektor 
Wilh. Lund som la ned et stort arbeid med folkemuseet, sier at 
«vi med sikkerhet kan ga ut fra at folk ogsa i vart land en 
gang har tatt til takke med boliger av noen lunde samme slags 
som dem vi kjenner hos naturfolkene, og det er mer enn sann
synlig at koia fra Singsas er en direkte etterkommer av hyt
ter som bonden i Tmndelag en gang har brukt som virkelige 
boliger pa sin gard, sjol om andre husformer kanskje har vGert 
kjent samtidig. I tidens lop har da mer utviklede boligtyper 
trengt den simple koia · bort fra garden, men dermed var den 
ikke gjort overflodig. Langt inne i skogen forte den en be
skjeden tilvGerelse som midlertidig bolig for kolbrennere, og 
for dem er den god a ha, for kolbrennerne forte en nomadise
rende tilvGerelse, og en ny koie var lett a bygge overalt hvor de 
slo seg ned». 

Av andre kjente hustyper fra eldste tid kan nevnes jordhu
ler som de grov inn i en bakke. Pa forsida ble lagt yegg av torY 
eller stein pa begge sider av dora, og en liten takspiss stakk 
fram over dora. Royken matte fa sleppe ut her eller der. Tak
spissen kunne pa nyere hus komme lenger fram. Det ble etter 
hvert ogsa mur pa langveggene, og en vakker dag sto der hus 
som var kommet heilt ut av bakken. 

Noen virkelige trehus kan en vanskelig tenke seg for jern
oks a var sa god at den var tjenlig til skogsbruk, og det var den 
ikke for ei tid ut i jernalderen, kanskje omkring ar 600 e. Kr. 
Men da en ma rekne med at det just i den tid utover var ei sterk 
framgangstid med folketilvekst, ma en ga ut fra at det da ble 
bygd mye. I den tida lev de flere slektsledd med sine familier 
pa samme gard, og pa disse storgardene trengtes mye husrom, 
formentlig en heil flokk sma hus. - Sa kom vikingetida som 
gjerne forte med seg stor velstand. Der ute lGerte vikingene 
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mangt, ogsa med omsyn til husbygging. De unge menn som 
kom tilbake fra ferdene sine, ville ha sin egen heim. Storgar
dene ble gjerne oppdelt, og nye garder ble bygd og trulig da 
med bedre hus. Trreler som de hadde med seg fra utlandet, var 
kanskje bygningskyndige, og i vikingetida hadde de bra med 
arbeidshjelp. Husene var sikkert bygd i bare ei h"gd, for det 
var mykstuer med Ijore i taket. Men stabburet, bua, som ikke 
hadde ovn, fikk forholdsvis tidleg to h"gder. 

I Harald Hardrades saga er fortalt om at Harald sto pa 
loftssvala og sa at Einar Tamberskjelve kom til Nidaros med 
stor hrerstyrke. Men i «malstua» hvor Einar og s"nnen Enride 
ble drept, var Ijorelemmen lagt nesten over sa det kom inn bare 
en liten Iysstripe. Stua var saledes omtrent m"rk. Pa kongs
garden i Nidaros fantes aJtsa den gang (omkr. 1050) hus i to 
h"gder . 

I den f"rste tida og lenge utover var det bygd av reisverk. 
Denne byggematen var ogsa mest i slekt med reising av koier. 
- Stavkirkene er og aile bygd av reisverk. Den eldste i lan
det, som det finnes deler av, er fra det 11. hundrearet. Det kan 
vrere av interesse a nevne at i Gokstadskipets gravkammer fra 
800-arene var det brukt bade reisverk og lafting. 

ELDSTEDER 

Eldstaden som jeger- og fiskerfolket brukte pa stranda i den 
eldgamle tida, ble fJyttet med inn i stuene med enkelte tillemp
ninger. Det var aren eller aren (oldn. arin). Den hadde en 
rektangulrer form med en steinkant omkring og fylt med jord. 
Stuer med en slik eldstad blir kalt arestue eller arestue. Rett 
over aren var Ijoren (oldn. Ijori) der myken skulle slippe ut. 
For. a fa den n"dvendige gjennomtrekk sa myken gikk ut, 
matte d"ra sta apen. Men da kunne trekken bli sa sterk at 
gnistene ble feid ut i rommet, og det kunne bli fare for brann. 
De reiste derfor opp en helle mot dertrekken (arinhella), sa 
elden kunne sla rett opp. Videre varme i huset kunne det ikke 
bli. Satt de ved elden, ble det varmt pa den ene side, men kaldt 
pa den andre. Var elden gatt ut sa der ikke var videre r"yk, 
kunne Ijorelemmen bli lagt over Ijorehullet. Dette skjedde ved 
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hjelp av en stang, Ijorestanga. Men da ble det m0rkt i stua. 
Seinere ble det istedet for en lem brukt en ramme som var 
overtrukket av ei hinne fra en dyremage. Denne hinna var 
gjennomskinnelig sa litt lys slapp igjennom. En slik innretning 
ble kalt en «skja». Slike hinner ble ogsa brukt pa lykter. Vi 
minnes kjrerringa med «skja)) -lykta som ved Kringen kom og 
ville se prinsen. 

Pa Olav Kyrres tid ble eldstaden flyttet til et hj0rne i huset 
og muret opp som en grue. R0yken gikk framleis gjenno:n ljo
r en sa stua blir det en kaller «ei r0ykstue», men er ikke lenger 
«ei arestue )) . 

Det viI vrere rett her a skyte inn at nar det blir sagt at dette 
skjedde pa Olav Kyrres tid, sa rna alle r eservasjoner bli t att 
nar vi tenker pa heile landet. Slikt hender for et heilt land 
ikke i en mannsalder. Eilert Sundt forteller a t sa sent som ved 
ar 1800 fantes det enna pa heiene nord for MandaI en arestue 
hvor det budde folk. 

Her i Tmndelag er enno arestuer i bruk som seterhus i Ty
dalen. 

I stmket Tr0ndelagskysten og S0rover ble r0ykovnen brukt 
gjennom lange tider. Den krevde mindre ved og var derfor 
pmktisk i brenselsfattigere stmk. Ovnen ble kraftig oppvar
met med kvist som ga god flamme, og nax steinen i ovnen var 
riktig varm, og myken var bort e, kunne ljorelemmen legges pa, 
og stu a holdt seg da varm ei god stund. Gerh. Sch0ning reiste 
i 1773 fra Trondheimsfjorden og S0rover til Romsdal. N esten 
overalt var det mykovnstuer. Denne byggematen mente han 
var «den fordums dags overalt her i Norden vedtagne Brug) . 
- Men pa somme steder var bonden begynt a skaffe seg kak
kelovner, og dette syntes Sch0ning ikke om. 

R0ykovnstua kom da ogsa til a holde seg lenge pa Vestlan
det. Pa Nordm0re var saledes bygd mykovnstuer etter 1800. 
I kyststr0kene pa Sunnm0re var det omtrent bare mykovnstuer 
ei tid etter 1800 og i Gloppen i Nordfjord var r0ykovnen i al
minnelig bruk til omkr. 1870. 

Men hvordan virket en slik mykovnstue nar en kom inn i 
den? Eilert Sundt svarer: «Det er visstnok sa at taket i en sa
dan stue er mket, sotet og m0rkt, men dette gj0r den ikke sa 
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skummel som en skulle tro. Midt i dagens dunkelhet gj0r Ijore
Iyset et livlig inntrykk, og det svarte sperretaket er blanksvart 
liksom fernisert, srerlig nar feiekosten har pyntet stua til jul 
eller sankthans og feid den 10se sot vekk. - Den nedre del av 
veggen, omtrent til mannsh0yde, rna skurekluten holde sa kvit 
som mUlig. Endelig er det skikk en gang eller to for aret a krote 
stua, det vii si: man gj0r en mre av kritt eller kalk, dypper' 
fingrene i den og maier figurer av kryss og streker og prikker 
langs den nederste omgang av de svarte veggstokkene, en kvit 
bord altsa pa beksvart grunn, stua rundt. Nar sa hertil kommer 
det halvt synlige, halvt usynlige tekke som en omhyggelig og 
tenksom husmors ordnende hand kan utbrede over det heiIe 
stell sa en far det inntrykk: her er det som det skal vrere i en 
stue av dette sIaget - se, da kan en rett undres over hvor 
megen hygge det kan vrere i en mykstue ogsa.!). 

Om mykovnen har hatt stl.rre utbredeIse pa 0stsida av 
Trondheimsfjorden og saledes ogsa i Strinda er ikke sikkert. 
Eilert Sundt trudde nrermest at den hadde det. Gerh. Sch0ning 
var som nevnt av den mening at r0ykovnen var utbredt over
aIt i Norden i fordums tid. Arkitekt HaIvor Vreim trur at 
aren bIe avI0st av peisen i Tr0ndeIag Iilst for Trondheimsfjor
den likesom pa 0stlandets brede bygder. I tiIfeIle matte det ' 
vrere Iysovnen som kom etter aren i disse bygdene da peis med 
skorsteinspipe nok ikke kan f0res tiIbake til Olav Kyrres tid. 
Lektor O. RysdaI har i «Arsberetning for foIkeminnesmerkenes. 
bevarelse» for 1942 holdt fram at det har vrert bygd kaminer 
med skorsteinspipe i Erkebispegarden i Nidaros i aIle fall sa 
tidlig som i 1240. Han har ogsa opplyst .at i Gloppen var pa 
setrene brukt ei «kragrue» til omkr. 1890. Det var pa en mate 
aren flyttet til hj0rnet. Den var muret opp sa eldstedet la noe 
h0yere enn golvet. Veggene pa begge sider var dekket av heller. 
Sadanne kragruer har vrert brukt pa Frer0yene, og det kan ten
kes at denne forma for eldstad har vrert et mellomiedd mellom. 
aren og Iysovnen. - AlminneIig rekner en med at i byene sa vel 
som pa landet hadde husene i middelalderen apne eldsteder, en-· 
ten apne midt pa golvet eller r0ykovn i hj0rnet og Ijore i taket. 

1) Eilert Sundt: Bygningsskikk i Norge, s. 204. 
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Langt ut i 1500-arene har dette vart ved, og f0rst etter 1600 
kan en rekne med at peis med skorstein eller jernovn bie mer 
aiminnelige. I eldhusene (st0rhuset) holdt aren seg Ienge som 
rimelig kan vrere. 

HUS OG HUSTYPER 

Som f0r nevnt var husene i den gamle tida som regel sma. 
Hadde de bruk for et vrereise eller et rom, ble et nytt hus opp
f0rt. Arkitekt Vreim uttaler herom: «Den gamle bebyggeise i 
Norden gir seg f0rst og fremst til kjenne ved de mange enkeIt
hus som nrer sagt h0rte til pa hver bondegard, en byggeskikk 
som etter sagaen og andre kilder gar tilbake til den historiske 
tids begynnelse, og som - kanskje i mest utpreget grad hos 
oss - har holdt seg heilt ned til yare dager. Hos oss had de ikke 
bare hvert behov sitt eget seIvstendige hus, men ofte flere. Det 
er f0rst i siste halvpart av 1700 arene at husene for alvor be
gynner a sammenbygges til store lengder»l). 

Lrerer Jon Grue fra Os, Nord-0sterdal skriver i en arbok i 
1774 f0lgende om byggeskikken der saledes som han hadde h0rt 
om den av sin far og andre eldre menn: «Av kakkelovner og 
stueur er det ikke mange , neppe to eller tre av hvert slag. Man 
kunne neppe se et loft, langt mindre en bygning i to etasjer, 
men flere stuehus, fj0S og staller, h0ylader og mange flere hus, 
sma og lave, med d0rhuller som en sa vidt kunne krype inn 
gjennom pa fire, oppsatte sa vidt utover jordet at det liknet en 
temmelig stor tm pa hver gard. Om vinteren var den st0rste 
del av husene sa nedsnedde at en matte med stor m0ye skuffe 
opp huler i sn0en til d0rene og krype inn». 

Eilert Sundt for teller fra samme bygd at pa garden Berg 
sto det tidligere 23 hus , men da han var pa garden i 1850 arene, 
var der ganske fa hus velbygde og i tT0nderstil1 ) . Her har altsa 
skjedd en fullstendig omlegging fra midten av 1700 til midten 
av 1800 tallet. 

Det kan vrere av interesse allerede her a nevne at riksantik
var Harry Fett har uttalt at nar det gjelder stilart med om-

1) Arsberetning for folkeminnesmerkenes bcvarelse 1929. 
2) Eilert Sundt: Bygningsskikk i Norge, s. 113. 
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syn til utsmykning av husene, sa er det nordafjelske i meget et 
anneks til Gudbrandsdalen, men med sitt eiendommelige srer
preg. 

Nar det gjelder tallet pa hus og plasering av disse, kan det 
vrere interessant a se hvordan de ordnet seg i Gudbrandsdalen, 
og vi tar derfor med et bilde fra garden Hakenstad i Vaga sa
ledes som det var i 1850. Tallet pa bygg nrermet seg 35, og 
dessuten var der seterhus og skoglaver pa sommer- og host
setrer sa tallet kom nok over 40 pa en gard. Her rna vi vrere 
merksam pa at vrerlaget i Vaga er sa tort at et hus ikke dt
ner sa snart ned. Det matte vrere hus som var bygd gjennom 
flere hundre ar. De bygde etter hvert storre og bedre hus, og 
de eIdre blir tatt til ahnet bruk, arestua bIe f. eks. tatt til eld
hus (storhus) osv. En kan godt tenke seg at de kunne sta i 
nystua og peke pa et lite og uanseelig hus og si: der fra kom 
vi for 1000 ar sia. 

Dersom en sa trur at disse husene var no en sma skmpelige 
bygninger, vil vi be Ieserne se litt noye pa neste bilde som er 
tatt fra samme gard. Til venstre ser en stuebygninga, til hoyre, 
det med klokketarnet, er gjestehuset, rett foran to kornbuer. 
Dette er sjolsagt hus som var bygd i den seinere tid. 

H er i Strinda og i det heile i Trondelag var det visstnok ikke 
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en sa stor mengde av hus pa gardene, i aIle tilfeIle kom de 
forholdsvis tidlig bort og ble erstattet av storre hus. 

Ifolge Norske Riksregistranter fra 1636 var det fastsatt hvor 
stort husrom kanikkene ved Domkirken hadde krav pa, og 
som de da ogsa hadde plikt til a holde ved like : 

1. To stuer. 
2. Hos den ene stue et kjokken med spiskammer. 
3. Saltebod. 
4. En kjeIler sa stor at en kan legge 11/"S lest ·, ) 01 omkring 

sidene. 
5. Oven over den ene stue en sal med 2 eller 3 kammer. 

*) Vanlig var 1 lest (= skip eller batlast) r eknet = 12 skippund og 
1 skippund = 148 kg. 
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6. En studerstue eller kammer hvor man kan ha en skor
stein eller kakkelovn. 

7. Et stabbur med binger og i det minste 10 eller 12 favner 
innen vegge rundt omkring med et loft over. 

S. Et bryggerhus med bakerovn, fyrsted og kj01ne. 
9. En stall til 4 kj0r og 1 hest, med lade derhos og loft til 

h0Y eller og det for seg selv, hvilke hus skal vrere ved god 
mag holdne i alle mater. 

10. En bronn. 
11. Plankeverk rundt omkring garden. 

Vi rna se en viss sammenheng mellom kanikkens hus og hus 
pa Strinda. 

Plaseringen av de mange hus pa gardene har vrert forskjel
lig. Dels var de bygd i klynge uten no en fast regel. Dette var 
gjerne tilfelle pa Vestlandet og i eldre tid ogsa i Tr0ndelag. 
Dels var de bygd i rekker, og da gjerne sa at bygdevegen gikk 
mellom to husrekker pa garden. Dels var det bygd sa at det 
ble et apent rom, et tun, mellom en del hus, eller ogsa to tun, 
ett mellom innhusene og ett mellom uthusene, som f. eks. pa 
Lade. Det tett sammenbygde plan med hus omkring en for
holdsvis liten gardsplass - eller i all fall pa tre sider - sa 
som vi kjenner den fra Strinda, h0rer en nyere tid til, og vi 
kommer tilbake til denne plaseringen seinere. 

ORGANISK VEKST FRAM TIL TR0NDERLANA AV I DAG 

Lan er et oldnorsk ord som ogsa kunne tyde en 
husrekke. Na brukes det om et stort hus. Tr0n-
derlana som vi kjenner den i dag har en lang 
forhistorie. Den begynte en gang som et enkelt 
rom, uten vindu, men med ljore i taket og ei d0r 

som utafra f0rte direl-te inn i stua. Huset 
var nok laftet. Midt pa golvet var aren. Tre
golv h0rer ei seinare tid til. '!'aket besto av 
sperrer, opp pa det et lag tro, sa et lag ne

TT0nderldna vokser fram. 

ver, bj0rkenever, og sa et lag 
torv. For at ikke det heile 
skulle gli ned var det nederst 
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Jutulstua pd. Uv. 

pa hver takside lagt en stokk, «torvolen», som ble holdt fast av 
kroker, «torvkroker»» . P a taket vokste gras og blomster om 
sommeren sa det virket trivelig. 

Det neste skrittet var at dette enkle rommet fikk et tilbygg 
i lengden av lettere materialer. Der kunne en sette fra seg 
y mse ting. Dette rommet ble kalt «d0ra» , «ford0ra» eller «yt
terd0ra» . 

Neste trinn var at dette tilbygget ble t0mret i likhet med 
stua, og at dette rommet ble delt i to i husets lengderetning. 
Den ene delen av dette kl0yvde rommet ble forgang til stua, og 
den andre delen, klavan eller «kaven» eller «kleven » ble heIst 
brukt til soverom. - Til denne grunnplane!l h0rte f JutuIstua» 
pa Uv i Rennebu som sto til 1867. Den var etter sakkyndiges 
meining oppf0rt omkr. ar 1300 eller i tida f0r svarted01en. 
Nar en pa bildet ser litt n0ye pa den kunstferdig utforming 
av d0ravsnittet og likes a sammenf0yningen av bmr.1eret. rna 
en undre seg over hvor fint og n0yaktig det er gjort. Grunn
stokken (syllstokken) skulle ha en bredde av 2 alen. Nar stua 
ble kalt Jutulstua, hadde nok det sine grunner, bade den at den 
var bygd av svrert t0mmer sam det matte troll til for a bringe 
fram, men arbeidet var og sa fint utf0rt at folk i seinere tider 
syntes det var noe overmenneskelig. En rna kanskje ga ut fra 
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Oppstue (ramloft) . 

at bygningskunsten sto srerlig h0gt f0r svarted0den, og at den 
i lang tid etter denne farsotten Ii nede. 

Skj0ter en til en stuelengde s::Uedes at klavfl.ll blir liggende 
mellom de to stuene, og ford0r a er inng3.ng til begge stuer, sa 
er vi kommet omtrent til var egen tid. Enno kan det skj0tes til 
i den ene eller andre ende av huset, og det kan bli sa langt at 
en viI ha en inngangsd0r til. (Se f. eks. i bind 1, s. 119). Men 
legg merke til at vinduene alltid blir satt pa langveggen, og da 
er det greit nok a bygge til i lengden. 

Pa 0stlandet derimot hvor det pa husets langside gjerne ble 
bygd en svalgang, en slags ytre korridor, ble vinduer satt pa 
gavlveggen. Det passet da ikke sa godt a bygge et slikt hus ut 
i lengden, der imot ble det etter hvert auking i bredden. 

Men vi hal' hittil ikke nevnt noe om tilbygging i h0yde. Dette 
skjedde etter hvert nar ljoren kunne avskaffes, skj0nt begyn
nelsen kom ei god tid f0r. Da det var kommet sa langt at hu
set hadde fatt klava og srerskilt inllgangsrom, kunne de uten a 
komme i kollisjon med ljoren bygg e en etasje over klavan og 
inngangsd0ra slik at lengderetningen pa denne h0gda dannet 
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Fra vens tre: Rcykovn) lysovn, jernovn. 

rett vinkel med husets egentlige lengderetning. En slik stue ble 
kalt «oppstue», ener pabygget ble kalt «ramlofb>. Den samme 
virkning hadde det dersom de til en stue med klava og inn
gangsd0r flyttet til et stabbur som tidligere var bygd opp i to 
etasjer. Bildet av oppstua viser at p.er er kommet til skor-
steinspipe som en nyere innretn;ng. 

Nar aren ener r0ykovnen var flyttet ut av stua, og det var
kommet peis med skorsteinspipe inn, kunne huset bygges opp' 
i fulle to etasjer, og det er f0rst da det er blitt tronderlan, et 
noe smalt, h0gt og langt hus. 

Som kjent og som det ogsa vil sees av bildene i 1. bind, er
det pa flere garder i Strinda bygd hus av en annen type -
med st0rre bredde. Delvis kan de vlEre pavirket av den sakalte
Sveitserstil som f. eks. Bromstad, (Bind 1 , S. 147). Disse husene 
h0rer den seinere tid til. 

Som f0r nevnt var utforminga av stuehusene sterkt avhengig 
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av eldstaden, og den tid som na er omtalt, har hatt eldstader 
av ymse slag. Av bildet ser vi i hjornet til venstre roykovnen, 
lenger til hogre peisen som her har fatt skorsteinspipe, og sa 
har vi jernovnen. Allerede i forste halvdel av 1600 tallet be
gynte norske jernverk a stope ovner. Det eldste nummer de 
har funnet av norske ovner er fra 1632. Men ogsa for den tida 
var jernovner tatt i bruk, ovner som var fort inn fra utlandet. 
Det var jernverk som Brerum, Eidsvoll, Brunlanes, Kongsberg 
og Mostadmarka som tok dette arbeidet opp her i landet. Etter 
hvert ble det fabrikert mange forskjellige ovnstyper. Det kan 
og vrere av interesse a se litt pa den kunstneriske utsmykking 
som ovnene fikk. Det var gjerne menn som hadde arbeidd med 
utsmykking av kirker, prekestoler, altertavler osv. som de fikk 
til a skjrere modeller for ovnstoperiene, og denne jernskulptu
ren er et verdig sidestykke til kirkeskulpturen. Det ble kunst 
for folket. 

Motivene ble etter hvert mangfoldige. Til a begynne med var 
det gjerne bilder av konger, krigstrofeer, vapen m. m. Seinere 
ble det alminnelig a bruke bibelske motiver. Sa gjorde inn fly
tel sen av gresk kunst seg sterkt gjeldende, og motivene ble 
variert i det uendelige. 

Ser vi pa tronderlana, dette hoge, smale og lange huset 
staende fritt - for seg sjol - vil en vel ikke si det er pent. En 
ma som Henry Rosoch sier i sin bok «Tempelhauger», se det i 
sammenheng med de andre husene pa garden for en skal kunne 
domme om stilen. Vi kommer da tilbake igjen til plasering av 
husene og til tunet saledes som det fikk sin utforming i opp
lysningstida, i siste halvdel a v 1700 tallet. AIle kjenner denne 
gardsplassen sa det er uno dig a si noe om den. Det kan vrere 
nok a peke pa at den er omgitt av hus i aIle fall pa tre sider, 
heIst pa aIle fire, og her har en alt det som garden trenger av 
husrom. I denne sammenhengen ser vi huset, lana, som en vegg 
i tunet, og i sammenheng med de andre husene far vi den rette 
stilen. Sett pa denne mate ma en si at tmnderlana og tr0nder
stilen er vakker. 
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STILRETNINGER UTAFRA 
Nede i Europa var det f0r reformasjonen - pa 1400--tallet 

- et brudd med gammel middelaldersk tenkning og livsinnstil
ling. De begynte a fa et apnere syn for hva antiken hadde 
skapt av kulturverdier, ogsa nar det gjaldt bygningskunst. 
Likesa begynte gresk filosofi og gresk oppfatning om men
neskeliv og menneskeverd a gj0re seg gjeldende. Den tida kal
les renessansetida for sa vidt det gjelder interessen for bildende 
eller formende kunster (herunder ogsa bygningskunst), eller 
den kalles humanisme for sa vidt det gjelder tenkesett og vur
dering av andsverdier. 

Med omsyn til stilarten gjorde renessansen seg gjeldende 
her hos oss omtrent fra 1600 og utover. Da den omforming 
som na skjedde, ble mest merkbar inne i husene, kan det vrere 
rett a se noe pa inventar i tida utover. Gar vi tilbake til are
stua, sa yar nok utstyret der enkelt og spartansk. - Eilert 
Sundt skriver: «l hine tider da det var are midt pa golvet, var 
det eller pleide det a vrere if I. en avhandling av professor Key
ser en benk som allerede i oldtiden uttrykkelig kalles langbenk 
ved hver av stuens langvegger. Midt pa den ene var husbon
dens h0gsete, og midt pa den andre hadde den fornemste gjest 
plass, og en villett skj0nne at nettopp disse plasser var de beste 
i stua med de sakalte langelder rett foran. Pa begge sidene av 
h0gsetene var plassene for de 0vrige husfolk og gjester , de 
fornemste f0rst og sa de ringere sa mange langbenkene kunne 
romme"· ). 

Forfatteren Wilse har i 1743 skrevet om en stue i Hallingdal: 
«l stua finnes et 6 alen langt bord av en planke og 1112 alen 
bredt (= 1 m). Pa den ene side er i bordet slatt s0m ved S0m 
med store runde og flate hoder. Et stykke fra begge ender pa 
bordets underside er det beslatt med to tverjern som det er 
ringer i. Enna bruker man de samme ringene nar bordet skal 
henges pa veggen». - I en annen melding forteller Wilse om 
d0rene i en arestue at de besto av uthugne tykke bord eller 
stokker, og deres «utpuklede» jernhengsler gar sa langt inn pa 
d0rene som disse er brede. Langs de tre veggene gikk benker 

*) Eilert Sundt: Bygningsskikk, s. 126. 
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opptomret av stokker. Disse benker er oppfylt av jord til a . 
holde ute kulde og trekk utafra. Der over er kledt med planker 
til a sitte pa. Etter slike opplysninger finner vi at stua har 
vrert omtrent 8 alen bred og trulig noe lenger. Ut gjennom mid
delalderen var det ikke tregolv i de fleste bondestuer, bare jord. 
I sagatida vet vi at de bar halm inn pa golvet nar det skulle 
vrere festlig. Kisten var brukt til ymse ting. Ei seng sto gjerne 
i et hjorne eller pa veggen dersom det ikke var sengplass i kla
van. Sa kom renessansetida med mange endringer. Vi rna like
vel vrere merksame paat pa somme steder var endringene 
komne for, pa andre steder kom de seinere. I store trekk 
skjedde folgende: Peis eller jernovn ble mest alminnelige. Ljo
ren kunne sloyfes og loft legges i stuene som na kunne bygges 
opp i to fulle hogder. GoIv ble Iagt. Kista var framleis et van
lig mobel i heimen, men ved sida av den ble skapet tatt i bruk 
enten som hjorneskap eller «framskap». Skapet sto ofte pa en 
pall, eller det hang fritt pa veggen, eller det sto pa golvet. 
Lause stoler ble vanlig ved sida av veggfaste paller. Stolene 
var forhoIdsvis hoge i setet og hadde lay rett rygg. Foruten de 
store tunge bordene hadde de ogsa mindre og lettere bord som 
var flyttbare. De hadde gjerne Iause Yinger. 

De nye mobler kom utafra, fra Nederland, Nord-Tyskland og 
Danmark. Storparten ble likevel laget her i landet av eik eller' 
furu. Snekkere som hadde vrert utalands ble gjerne foregangs
menno Moblene ble ofte dekorert med geometriske monstre i 
flateskurd. Seinere kom en mer plastisk treskjrering. Til a be
gynne med kom disse monstrene gjerne utafra, men etter hvert 
kom til syne mer originalitet som gikk fram etter ymse linjer. 

En ny stilform kom oppover her ved slutten av 1600 tallet. 
Det var barokktida. 

I forste omgang ble det na en forenkling i det dekorative ut
styret. Moblene som for gjerne var dekorerte med utskarne 
fyllinger og annen treskjrering, ble na sammensatte av forskjel
lige ofte sjeldne tresorter og prydet av materialer som e1£en
bein, skilpadde og perlemor. Materialene ble stillet sammen 
til reint maleriske virkninger. Ogsa formen matte vrere slik at 
den gjorde effekt. Speilfyllinger, vridde soyler, store gesimser 
og djupe profiler spilte en viktig rolle. Ogsa farger ble brukt 
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til dekorasjon av kister og skap. Som stoltrekk ble brukt gyl
len her eller brodert t0y og presset fl0yel. . Trekket ble ofte 
festet med rekker av stifter med store messinghoder. Etter 
hvert ble stolene breiere og makeligere med lagt sete og h0g 
rygg. - Sj01ve rommene blir festligere. Veggene blir ofte tre
panelt med malte dekorasjoner, eller de blir trukket med lerret 
eller gyllenlrer. Lampetter og andre messinggjenstander, speil 
og malerier styrker den maleriske virkning. Stolbeina blir 
gjerne formet som 10ve- og bukkebein. Stolryggen er ofte heilt 
utskaret, eller rygg og sete har mrfletting. 

Det er fra de store handelslandene Nederland og England at 
pavirkningen kom i denne tidbolken. R0rfletting hadde de srer
lig lrert i India. I slutten av 1600 arene var det stor m0bel
eksport fra 0sten til Europa. 

Ved ar 1700 Var en stor del av gardene rundt byen kommet 
pa byborgeres hender, og det er rimelig at den stilarten som 
det her er gitt en alminnelig karakteristikk av, etter hvert kom 
inn mellom de mer velstaende. Srerlig gjelder dette hus som 
ble oppf0rt pa denne tid som Tesli, Ringve gamle bygning, 
J ohan Wibes bygning pa Lade som sto til 1811, m. fl. 

Fra midten av 1700 tallet gjorde en ny smaksretning seg 
gjeldende, nemlig rokokkoen. Her i landet var det en liten krets 
handelspatrisiere fra Halden til Trondheim som bar denne stil
formen oppe. Kysten rundt ble oppf0rt en rekke store bygnin
ger som bar preg av denne stilart. Rokokkotidens muntre in
teri0rkunst passet godt for den tids lettlivede pengefolk som 
levde i 0yeblikket og levde sterkt. Den usymetriske linjekunst 
og alle overraskelsene i ornamentikk svarte til stemningene i 
deres eget sinn. - I stuene var nette smabord og kommoder, 
stoler med r0dbeiset treverk og trekk av silke eller r0d og 
gmnn fl0yel. Etter engelsk pavirkning ble svarte hestehar og 
skinn brukt som trekk pa enklere m0bler. - Pa veggene var 
dekorative malerier, og brannmurer og tak hadde elegante 
gipsornamenter. Norske jernverk leverte ovner med morsomme 
dekorasjoner. Glassverkene leverte pokaler til bordene og Iyse
kroner til taket. Fra fajansefabrikkene fikk de kostbare gjen
stander som kunne pynte opp pa et festlig bord . 

Fra rikmennene gikk stilen ut til videre kretser. Rokokko-
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POJ'tal Ira Bakke gdrd. 

(Tr."dersk rokokkosW). 

"til en ble i det heile en rik inspi
rasjonskilde for norsk folke
kunst. Vi fikk bonderokokkoen. 
Ingen stilart satte sa djupe mer
ker etter seg som denne i norsk 
folkekunst. Portaler fra Bakke 
og fra Lerkendal og veggtapeter 
fra Granasen er eksempler pa 
tr~mdersk rokokko. Interi0ret 
med takmaleriene fra Vikastugu 
er et utmerket eksempel pa bon
derokokko. 

I det hundrearet som na er 
gatt - fra 1700 til 1800 - er 
tallet pa gardsbruk auka fra 110 
til 185. Av de 185 brukere var 
46 sj01eiende b0nder. Resten av 
brukene var pa byfolks hender. 

Det var saledes bygd mye i 
den tida som na var gatt, og det 
av folk som fulgte godt med. 

Fra slutten av 1700 tallet kom en ny stilmote som er blitt 
kalt nyklassisismen. Denne stilarten er pa en mate tredjestan
dens reaksjon mot den overdMige rokokkostil. Borgerskapet 
hadde sin egen oppfatning av dyd, frihet og natur og meinte a 
fa st0tte i den oppfatning i gresk litteratur og kunst Man sakte 
en viss enkelthet i form og dekorasjon og fant inspirasjon i 
antike forbilder som de klassiske s0yleordener, girlander osv. 
- 1 Norge var tidene gode, i all fall i byene. Det ble bygd en 
del hus i den nye stil og innf0rt eller laget mabler, srerlig etter 
engelske og franske forbilder. - Men om de s0kte mot enkel
het i stilarten, var livsvanene ikke enkle. Det var de store sel
skapers tid. Til bordet fikk de gjenstander i nye materialer som 
stent0y og engelsk plett. I selskapslivet spilte sang og musikk 
en viss rolle, og instrumenter som sitaren og harpen kom pa 
mote. Fargene var lyse. I tida omkring 1800 var innflytelsen 
fra England srerlig stor. 

Av hus som er bygd i depne tida nevner vi Leira, bygd i 1794 
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c.n 
'*'" 00 

Veggmalericr fra GrantL~cn (c:v Joscfs h;Gtoric). -- (Ro7coklwstil). 

Maleriene utfort av Johan Carl Christian Michelsen, mUligens dansk. 
Se bind 1, s. :286-87'. 



\ 

Portal Ira Dalen kappeZansg4rd. 
(Empirestil) . 

(Se bind 1, s. 426). - Ferstad hovedbygning ble reist i 1795 
(Se bind 1, s. 487). Den er sterkt preget av nyklassisisme. Pa 
portalens omramning ser en girlanjer, strenger og klokkeblom
ster. Innvendig vakre brannmurnisjer'm. v. 

Til slutt skal nevnes empirestilen som oppsto i Frankrike i 
Napoleonstida og kom her til lands i begynnelsen av 1800 
tallet. Empiren (angpir) som ogsa h11lrer under klassisismen, 
var en monumental praktstil. Bygninger og m0bler ble ofte 
dannet etter romerske forbilder og utf0rt i tunge og prangende 
materialer. Denne stilarten trengte hurtig fram i Europa. Men 
Norge hadde mange vanskelige ar na utover. F0rst var det krig, 
sa kom uar og hungersn0d og sa statsbankerott. F01gen var at 
en her matte stille kravene ned, og empiren i 'Norge ble derfor 
en n0ktern stil. Handelsstanden som hadde baret oppe de tid-
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Gloshaugcn ( sen empiren). 

ligere stilartene, hadde na ei tung tid. Embedsklassen rykket 
fram i ledende stilling. Med omsyn til stil var pavirkningen fra 
Danmark i denne tida srerlig sterk. - Empiren fikk fastest 
Eak i Tmndelag. De eldre stilartene er na mer utvisket, men em
pirestilen har satt varige merker etter seg. Tr0nderstilen har 
tatt opp mange av empirens motiver, men den spinkle empire 
er her oppe utformet pa en eiendommelig kraftig mate. Der er 
fornem ro og verdighet over denne tmndersti1. Empirebygge
maten preger Tmndelag heilt forbi 1850. 

Leangen gard er bygd i denne tida, likes a Devle. I det indre 
viser paneler, d0rer, gesimser o. 1. pa Leangen et smakfullt til 
dels pomp0st empireutstyr. Lade h0rer ogsa til her. Vi legger 
merke til en utvendig sterkt skjematisert girlanderbord og 
dessuten et band som skiller mellom etasjene. Verandaen mot 
vest er baret av joniske s0yler. Det indre utstyr viser en nobel 
klassisisme. Srerlig staselig er hallen i 1. etasje med et maleri 
som forestiller slaget ved Austerlitz. 

Et eksempel pa en herskapelig bygning fra senempiren har 
vi i Gl0shaugen. 
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Munkvold. Havstein. 

LYSTHAGER 

En vesentlig side av den herskapelige byggematen i Strinda 
fra omkr. 1700 og utover var utsmykkingen utafor husene ved 
Iysthager. Pa s. 426 er nevnt noe om den mann som pa dette 
feltet kom til srerlig a sette merke etter sig. Det var Christian 
Gartner som kom til Trondheim i 1690. Han hadde tidligere ar
beidet i kongers og fyrsters hager i Frankrike, Tyskland, HoI
land og sist i Danmark og kom derfra og hit. Som fer fortalt 
gahan ut sin bok Horti-Cultura som var et meget dyktig ar
beid, og som ble til rettleiing for mange, likesom han person
lig planla hager for folk. Der var tider da det var den reine 
kappestrid med a kunne vise fram de vakreste hagene, og en 
meget viktig side var da det rent stilistiske, at hagen fikk den 
rette plassen i forhold til bygningene, og at utforming av ple
ner og feltet i det heile ble det best mUlige. - Ogsa Iysthagene 
hadde sine stilarter som skilte seg sterkere ut fra hverandre 
enn bygningsstilen ofte gjorde. Vi har renessansestil, og vi har 
barokstil. De gardene i Strinda som merket seg ut ved Iystha-
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gene sine, er alt nevnt pa s. 426, men forat en kan fa et inntrykk 
av de store arbeid som ble lagt ned i hagene, tar vi med et 
bilde fra Havstein og Munkvoll. En ser her vegen opp Hav
steinlia til Havstein gard der vegen gar gjennom sj0lve huset , 
og oppover r ett mot Munkvoll og opp den bratte brauta til 
Munkvoll gard. Pa Havstein ser en hagen pa baksida av husene 
og pa begge sider av denne vegen. - Pa flere garder i Strinda 
hadde de mange mann som i sommerhalvaret stelte i hagen. Det 
ble kostbart, men her var det ikke 0konomien som var hoved
sak, men gleden ved a skape noe vakkert. Det ma innmmmes at 
kulturnivaet la h0gt i de tider da disse hagene ble utformet og 
sto i sin fulle bragd, men sa var de ogsa skapt i ei tid da det i 
srerlig grad gjaldt a ta seg ut. Vi kan bare tenke pa kledrakter 
med parykker og krinoliner. Mange av eierne var ogsa mektige 
folk. Se nrermere herom i bind 1, gardshistorie. 

Stil og stilarter er i det heile interessante sp0fsmal som til 
aIle tider har spilt en stor rolle i menneskenes kulturliv. Vi kan 
vel kanskje si at folkesjelen speiler seg av i kunsten. - Om 
grekerne sier Troels Lund: « Hva ble det av Grekenland hvis 
man tok bort deres billedhoggere, bygningskunst, Homer, dik
tere og filosofer. Betydningen av dette liUe hj0rne av Europa 
ligger i det kultureUe». 
Fra dette klassiske greske andsliv har ogsa vart land fatt rike 
tilskott. Vi kan trygt si at den kultur som lever i dag i bygdene 
Yare, har mtter som gar tilbake gjennom tusener av ar. 

Riksantikvar Harry Fett har sagt om den kvinnelige husflid: 
«l det heiletatt a studere kvinnelig husflid er helt enkelt a stu
dere forhistorie. Ikke bare m0nstrene og teknikken er forhi
storie, men ogsa stilen, holdningen, kunstviljen». 

Det er med stilartene som det er med tankene, begge deler er 
tollfrie. De gar over landegrensene uten hemmende restriksjo
nero Dette gjelder ikke bare Parisl r-motene, nei de kommer 
med tekstilvarer fra det nrere 0sten og med kopper og kar fra 
det f.ierne 0sten og blir felleseie for folkene som sa aUe, hver 
i sitt land, kan arbeide videre med dem og nasjonalisere demo 
Det er som med folkeeventyr som er pa. vandring, som f. eks. 

552 



eventyret «Han far sjol i stua» som opprinnelig er kommet fra 
India. Men eventyret er ekte norsk fordi det er blitt omdiktet 
sa det passer for norske forhold. Som vi har sett er stilartene 
skiftende. Den ene avloser den andre, eller den sprenger og opp
loser den andre. Derfor blir det sa mange blandingstyper 
innafor bygning31mnsten. 

Denne uro nar det gjelder stilarter, kommer av at det heile 
blir baret oppe av skapende liv. En star dikter har en gang 
sagt: Stil er stivnet rytme. - Denne rytme kan vi da si er sti
lens indre liv. Tenker vi pa den levende natur, sa vet vi at hvert 
blad, hvert stril har sin stiI. Men der er aldri to blad som er 
heilt like. Innafor stilarten er det plass for et rytmisk indre 
liv. Slik er det overalt i naturlivet. Men det hender at dette 
indre skapende liv ved mutasjon sprenger stilen og skaper noe 
nytt, en ny stil. 

I all kunst skjer dette ofte, gamle stilarter blir sprengt og 
nye oppstar. Rver stilart gir plass for rytmisk rorsle, men 
kunstneren som arbeider med stoffet, er ikke alltid tilfreds 
med denne plassen. Ran bryter grensen for stilarten, og en ny 
stilart blir skapt. 

Kunsten er urolig som sjolve livet. 
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STRINDA OG BYEN - BYUTVIDINGER 
Av H. N. OSNES. 

I den gamle tida var Lade sentrum for Strindafylket. Her var 
fylkeskirka, og her bodde jarlen, og her var en ikke Iiten han
del, delvis og pa utlandet. Pa 0ra var plassen for 0reting. 
Rettsapparatet og kirken har mye tilfelles. Begge skal vake 
over rett og sannhet. Sa kom forsvarsmakta til med skipreder. 
Det er dette trekl0veret vi m0ter i den eldste tid som maktfak
torer, men og som samfunnsdannende faktorer. 

Byen som vokste opp ved Nidelva og var grunnlagt i 997, 
er den nest eldste byen i landet. Bare T«J11sberg er eldre. Noen 
srerlig vekst av byen ble det ikke til a begynne med, for nre
ringsgrenene var ikke mange. Den hadde jordbruk, for gamle 
Nidaros var landsby, - og sa noen handel m. m. Kopgen ville 
gjerne trekke til byen mest mulig, men jarlene pa Lade holdt 
igjen. I denne dragkampen gikk kongen a v med seiren, og da 
byen ble bispesete i Olav Kyrres tid, ble den ogsa kirkelig 
sentrum, til tr~ss for at fylkeskirka sto pa Lade. - Da Ni
daros ble erkebispesete, ble det sterke kirkelige framsteg. 
Det ble bygging av kirker - ogsa Nidarosdomen ble snart pa
begynt - og byen vokste. Men enna pa Sverres tid var det 
sletter pa Kalvskinnet og bortover lla sa der kunne hoI des 
slag uten srerlig fortred for folk i byen, slag som satte varige 
merker i var historie. 

Grensen for byen var mot 0St og syd elva, og da eidet ved 
lla er noksa smalt, ble det satt opp skanse mot vest tvert over 
fra elva til sj0en med gangport og kj0report. Her kunne folk 
komme ut og inn nar porten var holdt apen. men om natta var 
den stengt. og n0kkelen var hos vaktmannen som hadde sitt 
rom ved sida av porten. - Om sommeren var det stor ferdsel 
morgen og kveld av kreaturer som skulle til eller fra Bymarka. 
De matte ga sin egen veg som hadde stengsel pa begge sider -
«gjeilene». 

Strinda la utafor dette strengt avgrensa omradet. - Vi 
skyter inn her at nar vi nevner Strinda f0r midten av 1200 
tallet, Sa tenker vi heIst pa Strindafylket som besto av Strinda 
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med Malvik, Frosta, Asen og Leksvik hovedsokn, for vi rna 
rekne med at det gikk om lag 100 ar fra erkebispen begynte 
sitt organisasjonsarbeidd til Strindafylket var delt opp i min
dre deler, i herreder, med egne kirker. Etter den tid viI vi med 
Strinda vanlig mene Strinda herred. 

Kirken ble det mektigste bindeledd mellom mennesker i 
denne tida utover. Ikke minst gjaldt dette Nidaros med Dom
kirk a som sto ferdig for f0rste gang ved om lag 1300. At hel
genbyen hvert ar ble s0kt av store mengder mennesker - pile
grimer - satte nok sine merker i folkesjelen ogsa i Strinda, 
og det skapte samband og samkjensle. 

Det omrade byen hadde mellom elva og Skansen, vedble den 
a ha heilt fram til 1846. Gjennom de mange hundre ar var det 
svingninger i folketallet bade i byen og pa Strinda, det gikk 
opp og ned, bedre tider og tyngre tider med stigende og fal
lende folketall. Mellom ulykker i byen ma nevnes de mange 
bybranner. 

Svarted0den satte folketallet i byen som i Strinda sterkt til
bake. Og slik var det over heile landet. Det er i sa mate illu
strerende at mellom 1500 og 1600 hundrearet etter svarted0den 
- kom det ikke til en eneste by i heile landet. Litt bedre ble 
det i det f0lgende hundrearet. Det kom da til 3 nye byer. Men 
fra 1600 til 1700 kom det til 16 nye byer. Det er bare fra 1800 
til 1900 at tilveksten av byer blir st0rre. 

Der er sj01sagt visse arsaker til at 1600 tallet kan vise sa 
store resultater med omsyn til framgang for byene. En av disse 
er at kongene gjerne ville ha flere byer. Dette skjedde alt fra 
midten av 15. hundrearet fra Erik av Pommerens tid. Det var 
lovl0se tider. Det var kapring av handelsskip, og sj0r0vertok
ter var ikke sjeldne. De pagaende hanseater ville auke sin 
makt. Det gjaldt da a styrke norsk handel eller som mottrekk 
mot hanseatene a gi hollender og engelskmenn srerretter. Skulle 
norsk handel komme opp, matte det skje ved en sterkere for
retningsstand i byene. Kongenes interesse for nye byer ser vi 
for 0vrig av bynavn som Kristiania, Fredrikstad, Fredrikshald, 
Kristiansand, Kristiansund, Kongsberg, Kongsvinger, og vi kan 
minne om Kristiansten i Trondheim. 

For a hjelpe fram byene ble det gitt en loy om at handverk 
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som fag skulle bare drives i byene. Handverkere skulle ikke 
ha lov til asIa seg ned pa landet. Visstnok kunne en mann sy 
sine og familiens sko, og han kunne ogsa arbeide for naboen, 
men han kunne ikke vrere skomaker av fag og leve av det uten 
a reise til byen. Slik ogsa i andre handverk. Denne loven sto 
ved lag til like etter 1780. Fra den tid fikk handverkere lov til 
asIa seg ned i aile bygder. De skulle vrere skattefri og skulle 
arbeide for bygdefolket. Disse handverkere var gjerne folk med 
kroppslyte, eller de var svake og talte ikke alt slags arbeid. 
Halte og andre vanfere var det ikke sa fa av i tider da lrege
kunsten sto lavt. Som handverkere kunne de klare seg uten a 
falle samfunnet til byrde. Men det var jo sa sin sak a samle 
krepIfnger og svake i byene, og sa ble da loven opphevet. 

Det som imidlertid skapte de sterste framsteg pa 1600 tallet 
var skogsdrifta, bergverksdrifta, fiskeri og handelen. Idette 
hundrearet kom Reros og Kongsberg til, og trelastbyene ved 
elvemunningene ble bade flere og sterre. 

Bergverksdrifta og enna mer skogsdrifta og likesa fiskeri 
med utfersel av terrfisk, saltfisk og sild skaffet penger til lan
det eller ogsa Yarer. I begge tilfelle ble det opphjelp av han
delen. Sterstepart en av trelasten gikk til Holland, men ogsa 
andre yarer som tjrere, fiskevarer, skinnvarer, talg m. v. ble 
utferselsartikler. Inn kom yarer som rug, ost, klede, lerret, 
hamp, jern, bly, slipesteiner, lek, kal fra Holland, havre fra 
Skottland, bygg fra England og Danmark. Det var noen fa 
byer som fikk privilegium pa a drive denne handelen. Bergen 
fikk Vestlandet sa langt som til Sunnmere. og Trondheim fikk 
fra Romsdal og nordover. Varene som var formidlet gjennom 
Trondheimsfirmaer og som ga byen gode inntekter, skulle for
tolles, og all kontroll med denne handel ble lagt til byen. Men 
det var jo umulig a tvinge hollenderne eller de som solte tre
last I'a Nordmere eller Namdal a sende trelasten ferst til Trond-
heim. For trelasten matte det da gjeres undatak. For allikevel t 
a fa kontroll skulle den heIst lastes pa ladesteder, men etter 
hvert ble det til at hollenderne gikk med sine skuter inn i fjor-
dene for a hente trelast, men de hadde med seg v!lrer som ble 
solt, og foruten trelast ble diverse yarer ogsa kjept - ulovlig. 
For folk pa bygdene var denne tida en 'gyllen tid, for de gjorde 
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go de innkj0p og fikk sine yarer godt betalt, og staten ble snytt 
iallfall for mesteparten av tollen. 

Smuglertrafikken var pa denne tid svrert alminnelig i landet 
og i andre land ogsa, saledes f. eks. i England hvor smuglerne 
gjerne ble hengt i galger ved kysten hvor trafikken var st0rst 
- til skrekk og advarsel for likesinnede. 

Det var ingen lettvint ordning at utenrikshandelen skulle 
vrere knyttet til enkelte priviligerte byer. Mange firma haddc 
derfor var og h0st uteliggere i distriktene, og disse hadde da 
a ordne med kj0p og salg for vedkommende firma i den privi
ligerte byen. -

Enmbetsmenn som hadde sin 10nn vesentlig in natura, matte 
ha loy til a selge disse yarer og kom pa denne maten inn i han
delen med fremmede. Dette gjorde sitt til at kontroIlen sviktet. 
og det ble vanskeligere a komme smuglingen til livs. 

Trondheim fikk ogsii stor handel med saltfisk og sild bade 
pa inn- og utland. 

Alt i alt skapte handelen kapital , og nreringslivet Skj0t nye 
skott. Velstanden viste seg mest i byen, og folketaIlet steg. 
Trondheim vokste. Landbruket i byen minket. og forretnings
folk og embetsfolk kj0pte seg garder pa Strinda. Industrielle 
anI egg som etter hvert kom til pa Strinda, ble grunnlagt av 
pengesterke folk i byen. Byens velstand ble saledes ogsa 
Strindas velstand. 

Denne fremgang fortsetter ogsa i det f0lgende hundrearet 
srerlig i den siste delen. De gamle grenser for byen ble sprengt. 
Etter bybrannen i 1681 ble bygd bru der hvor Bybrua na lig
ger. Langs vegen som f0rte fra denne brua ble bygd hus, altsa 
pa Strindas grunn, nedover Bakklandet, sa her ble etter hvert 
en forstad til Trondheim. 

Batbygging og skipsbygging og fiskeri m. m. ble nreringsgre
ner for folket her. (Se nrermere s, 117 o. fl.). Om Bybrua kan 
nevnes at den ble ombygd i 1790 og under ombygginga var det 
lagt flytebro over elva 0 ). Den brua som star i dag, var bygd 
i 1860 av Stadsingeni0r C. Dahl. 

For aIle yarer som ble f0rt over Bybrua eller gjennom bypor-

*) Adresseavisen av 1790 nr. 30. 
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ten i Ila mat te de betale by toll. Slik toll ble kalt consumsjon 
eller acsise. 

Denne brua var likevel ikke den eldste brua mellom Strinda 
og byen. Ei bru som forte over elva ved Vollan er atskillig 
eldre. Der var i all fall bru pa Sverres tid. 

Ogsa i Ila var grensene for byen sprengt. Trelast som ble 
stablet opp pa Ilsora og som var transportert nedover fra 
Strinda og Selbu, gay folk arbeid og livsvilkar her, og her ble 
bygd en del. 

Sa kom da forste byutviding i 1846. 
De gamle rettigheter for de priviligerte byene var faIt bort, 

og en naturlig folge kunne da vrere at byer som Trondheim 
stagnerte eller gikk tilbake, men slik gikk det ikke. - Kd
stiansund var blitt by allerede i 1740 ara. Levanger og Stein
kjer kom til omkr. 1850, men Trondheim fikk allikevel en ra
skere tilvekst enn noen gang for. Allerede i 1863 ble det ny 
byutviding. Da kom Mollenberg-stroket med til byen. Det var 
industrien som na hadde satt inn og drev fram. Det var blitt 
innflytting fra landet til byen. Handelen tar seg enna sterk ere 
opp enn for, og kommunikasjonene blir bedre. Veier, jernbaner 
og skipsfart knytter etter hvert storre omrader til Trondheim, 
og veksten fortsetter sa allerede i 1892 kom den 3. utviding og 
denne gang bade mot ost, syd og vest. 

Trondheim er ogsa blitt et betydelig skolested. A skaffe hus
rom til all skoleungdom er blitt et problem. 

Reisetrafikken auker. Jernbaneforbindelsene mot syd, ost og 
nord gjor svrert mye til dette og dampskipsforbindelsen likesa. 
Sa har vi allerede en ganske svrer biltrafikk, med automobil
busser i faste ruter og med personbiler, srerlig i sommerhalv
aret. Folgen er at veksten av folketallet fortsetter. Trondheim 
er na en by pa ca. 55,000 og Strinda en kommune pa nrer 
25,000 mennesker. Nye utviklingsplaner for byen har vrert 
oppe til drafting, men hittil uten synlig resultat. I Strinda er 
det visstnok en alminnelig mening at en delvis eller heil sam
menslutning med byen ikke er 0nskelig. 
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LOV OG RETT 
AV H . N. OSNES 

Et av de mest verdifulle karakterdrag hos det enkelte men
neske er at det har en klar oppfatning av lov og rett og har 
evne til a leve i samsvar med denne oppfatning. Slik er det ogsa 
med et heilt folk . men her har vi a gjore med mangp mer.nesker 
og mennesker gjennom lange tider som har levd under skiftende 
livs- og kulturfo rhoid. Det vi har av r ettsoppfatning, er del vis 
pn arv f ra svunne tider, likesom en del av lovene vare er en 
kul turarv fra fedrene. 

Sit lenge som et folk lever og er i framgang, og meringslivet 
skifter eller greiner seg ut, viI det bli sp0r smal om nye r ettslige 
avgjorelser og nye lovparagr afer. Slike blir i var tid gitt av 
Stortinget som er et r epresentasjonsting, hvor folket er repre
senter t ved sine utsendinger - stor t ingsmennene. Vi kan der
for si at folket skriver sine egne lover. 

Slik var dot ogsa i den gamle tid. Tvistesp0rsmal ble avgjort 
pa tinge, og en hver avgj0relse dannet grunnlag for oppgj0r 
i liknende konflikter. Det ble lovparagrafer, skapt ut fra et 
folkeli v som var i stadig vekst. Lovene gjorde pa en mate seg 
sj01. Men bak disse lover ser vi vart folks syn pa r ett og sann
het, og vi ser dets moralske standart. 

Trondelag ble i gammel tid delt opp i atte rettsstater, fylker, 
fire i UUrondelag og fire i Inntrondelag, og sammen dannet 
disse fylker en folkerepublikk. Det som bandt fylkene sam
men, var rettsanordninga og den r eligi0se kultus og forholdsvis 
tidlig ogsa forsvarsordninga. 

Det eldste kjente tingsted i Trondelag er Bratt0ra, litt neda
for Bakke bru. Der ble 0reting holdt. 0reting var et atte-fyl
kers ting, og det var et allting. Det vii si at aile mann som 
hadde arbeidshjelp heime, hadde plikt til a m0te pa tinget. Det 
ble holot en gang om aret, 10. juni. Pa dette tinget ble gitt nye 
lover, og her ble foretatt kongevalg, valg som da gjerne ble , 
stadfestet pa andre ting i landet. 

Den mest kjenk lovstaden i Tr0ndelag er Logtu, na Laga
tun, pa Frosta, og de iltte fylkene herte fra ferste tid under , 
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Frostatingsloven. Vanlig rekner en med at denne loven skrev 
seg fra Hakon den godes tid, og loven har sikkert i denne tida 
fittt utfyllipg og gjennomgatt uthedring, men loven eller deler 
av den er nok langt eldre enn fra Hakons tid. 

Loven hIe ikke skrevet f0r etter at kristendommen var inn
f13rt, og skrivekunsten var kjent, formentlig i det 11. hundre
aret (<<Gr:i.gasa»). - Det var lovsigemannen som hadde den 
spesielle oppgave a minnes lovene og si dem fram pa tinge. Det 
ma tte vrere en mann med godt minne og palitelig r ettssans. 

Kom det fram ei sak som ikke gikk inn under noe tidligere 
kjent vedtak, da skulle lagrettesmennene allikevel pmve a hli 
enige om hva som var rettest for Gud og sa d0mme der etter, 
sier Frostatingsloven. 

Hvert fylke hadde sitt ting som var allting, men det hIe ogsa 
holdt to-fylkesting og fire-fylkesting da to eller fire fylker hIe 
samlet til ting. Det hIe ogsa holdt atte-fylkesting som var r e
presentasjonsting. Det hIe da valgt representanter fra hvert 
fylke til dette ting, 60 mann fra hvert fylke i Uttmndelag og 
40 mann fra hvert fylke i Inntmndelag, til sammen 400 mann") . 
De som hIe valgt som utsendinger til representasjonstinget, 
skulle ha «tingfarefe» av de som satt heime. Nemndemennene 
hIe ikke valgt av folket. De hIe oppnevnt av kongens armann 
eller sysselmann 80m han senere hIe kalt. Han skulle nevne opp 
de h0nder som han syntes var forstandigst. Foruten nevnde
menn var aile lendermenn, sysselmenn og omhudsmenn for 
konge og erkebiskop skyldige a m0te pa lagtinget. Blant de 400 
nemdemenn hIe valgt lagrettemenn, oftest 36 mann. 

Nar det skulle holdes ting, matte det heile forheredes av kon
gens armann. Han sendte hudstikken rundt med melding om 

"') Fylkeslnndelinga i Tr0ndelag var folgende : 
UttnmdeZag: Nordmora fylke besto av det nAvrerende Nordmore. Fosen 

fogderi (unntatt Osen anneks) og Leksvikstranda sakn. Stjordola fylke : 
0vre og nedre Stjordal, Selbu og Tydal. Strinda fylke: Strinda med Mal~ 
vlk (unntatt Bratsberg sokn) , Frosta, Asen og Leksvik hovedsokn. Gaul
dola fylke: Gauldal til og med Roros, Leinstrand, Klrebu, Tiller og Brats
berg. Orkd01a fylke: Orkdal med Meidal og Rennebu, Opdal, B",:'sa med 
Borseskogn, Buvik og Byneset. 

Inntrondelag: Eyna fyIke, Sparbyggja fyIke, VrerdBla fylke og Skeyna 
fylke. 
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tinget, og det var plikt a sende den videre fra mann til mann. 
AIle mann som var varslet, matte m0te. M0tte de ikke, ble de 
ilagt bot. Ble de varslet sa sent at de ikke nadde fram til tinget, 
matte de ga til de traff tingfolket pa heimveg. Gjorde de ikke 
det, var de ogsa skyldig til bot. Denne ordninga varte til ut i 
1660 ara. 

Rettsordninga hIe da s::Uedes: Kom det opp et tvistsp0rsmal 
mellom to parter, f. eks. i Strindafylket, ble saka meldt til av
gj0relse pa Strinda fylkesting pa Frosta. Den ble forberedt av 
et utvalg og lagt fram pa tinget til avgj0relse. Var denne en
stemmig eller omtrent enstemmig, var saka avgjort. Fil~k der
imot den tapende part med seg en fjerdedel av tingmennene, og 
de forlot tinget som protest mot avgj0relsen, kunne saka tas 
opp pa et to-fylkesting. Gikk det likedan ogsa her, kunne 
den komme opp pa et fire-fyIkesting. Inntraff det sa at resul
btet ble det samme ogsa her, kunne saka bli Iagt fram pa et 
atte-fyJkestin~ som altsa var et representasjonsting. Her ble 
den endelig avgjort, for dette var Tmndelags h0gsterett i gam
Ietida. - Denne rettsordninga synes enkel og grei, men der 
var mange lovkroker ogsa i gamletida. Vi kan bare tenke pa 
rettssaka mellom Sigurd J orsalafarer og 0ystein. 

Frostatingsloven ble senere gjort gjeldende ogsa for Halo
galand, M0re og Romsdal og for Jemtland, men det er ikke 
kjent at Halogaland noen gang hadde m0te pa Frosta. - Fra 
1260 kunne b0ndene og kongen bruke skipredetinget med 
samme virkning som fylkestinget. 

Om de eldre lagmenn vet vi lite, men en vet at deres makt 
vokste etter hvert. Pa riksm0tet i Bergen i 1223 m0tte 9 lag
menn, derav 3 fra Frostatings Iagd0mme. Bonde Gunnar Grjon
bak var en av dem, og han var holdt for a vrere den viseste 
mann i landet. Pa m0tet var fore en overmate vanskelig sak, og 
denne saka ble av kongen, Hakon Hakonsen, henskutt under 
Gunnar bondes avgj0relse. Om sitt arbeid som lagmann uttalte 
han pa m0tet: Da Sverre overdrog meg dette mitt embete, b0d 
han meg a skifte rett mellom kotkarer og ikke mellom h0vdin
ger. 

Alt fra Sverres tid hIe lagmenn oppnevnt av kongen, og lag
mannen fikk etter hvert rett til a avgi kjennelse (orskurd) i 
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saker uten a legge sakene fram i lagtinget. Blmdene hadde til a 
begynne med ikke tiltru til en sadan kjennelse, men dersom 
de protesterte imot den, ble de ilagt b0ter, og de matte finne 
seg i den nye ordninga. Dette er det f0rste kjente inngrep fra 
kongemaktens side i folkets eldgamle reU til a d0mme i sine 
folkeforsamlinger, sier sorenskriver Arnet Olafsen i sin bok 
«Sorenskrivere». 

I Hakon Hakonsens tid (1217-1263) var det for 0vrig at
skillig kulturvekst, og det ble flere omb0ter i lovene. Jernbyrd 
ble saledes forbudt, blodhevn likesa. Trrelene ble reknet og vyrd 
som mennesker.· Han tenkte ogsa pa a fa utarbeidd en felles 
landslov, men det fikke han ikke tid til. 

Den lovkyndige mann, lagmannen, fikk seg tilvist plass pa 
dommersetet. En langvarig omdanning av den gamle prosess 
er begynt. Den varte til omkring 1600 - fra folkestyre til em
betsstyre. 

Med omsyn til lov og rett gjelder dette vesentlig overordnet 
rettsinstans. Fylkestinget mistet sin dommermyndighet. Lag
tinget skulle holdes som f0r. Til deUe ting skulle lendermenn 
eller sysselmenn oppnevne nemndermenn. Nar tinget var sam
let, nevnte lagmann og sysselmann opp lagrette - 36 mann -
som sammen med lagmannen hadde a d0mme. Ble lagmann og 
lagrette uenig om en dom, ble saka a sende til kongen. 

Men der var underordnet rett der folkestyret framleis ble 
holdt oppe, nemlig i bygde eller herredstingene. De gamle fyl
ker var nemlig fra omkr. 1250 delt opp i herreder som altsa nil 
fikk sine egne ting - herredstingene - som gjerne ble holdt 
var og h0st. Formann pa disse ting var sysselmannen. Denne , 
ordning med sysselmannen som herredstingets formann varte 
til 1409. Da ble det futer og lensherrer som fikk a ordne med 
disse ting, og da mistet folket tilliten til dem, og de sendte da 
gjerne sine saker direkte til lagmannen, noe de hadde lovlig 
adgang til. Dette auket arbeidet for lagmennene, og der matte 
oppnevnes flere lagmenn. Lagtinget var den tids h0gsterett 
unntatt for de saker som ble sendt inn til kongen til avgj0relse. 

I Magnus Lagab0ters tid (1263-1280) ble de fire fylkeslo
vene som hadde vokst fram i landet, hver i sin landsdel, arbeidd 
sammen til en felles landslov. Det var Frostatings, Gulatings, 
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Eidsivatings og Borgertingsloven. Her matte n0dvendigvis 
gj0res endringer i samtlige lover, visstnok minst i Frostatings
loven som ble holdt for a vrere den beste. Allikevel var del:. tmn
derne som var mest misforn0yd med lovendringene. Srerlig 
gjorde erkebiskop Jon Raude motstand. Han kjempet for at 
kirk en matte fa storre makt og rett. Endelig i 1274 ble den 
nye landslov vedtatt pa Frostating, aret etter pa Gulating og i 
1276 pa Eidsiva- og Borgerting. Norge var samlet under en feI
Ies Iandslov som ble staende til 1604. 

Ved denne Iov var i store trekk gjort inngrep i folkestyret 
som ga grunn til misn0ye. Lagmannens domsmyndighet ble 
stadfestet, men ikke nok hermed, Iagmannen ble satt over Iag
tingslagretten som han skulle vrere vegleder og tjener for. Den 
kjennelse som lagmannen ga, kunne ikke endres av lagretten. 
Den kunne bare bringes inn for kongen, «ti kongen er satt 
over loven». Kongcn var blitt tillagt dommende myndighet, og 
bare han kunne endre lagmannens kjennelse. 

I 1308 under Hakon Magnusson ble det fastsatt at lagmannen 
skulle f0lge sysselmannen pa hans reiser gjennom sysselet. 
og han skulle etterse loy og rett. De skuIle ha med en klerk 
som hadde a bokf0re hver dom og lovorskurd. I Erik Magnus
S0ns tid ble det fastsatt at aIle kongelige embetsmenn og aIle 
fyrstelige kunne kreve fri skyss av b0ndene. Dette ble en byrde 
pa b0ndene som kom til a yare gjennom mange hundre ar. 

Etter hvert blir det lagmannen som d0mmer, og tallet pa 
lagrettemenn gar tilbake, domsmyndigheten glir ut av folkets 
hender. Nye h0gre d0mmende instanser kommer til. Kongen var 
h0gste instans, men saken var fore pa de sakalte «herredage». 
- Etterat enevolds makten var innf0rt (1660), ble det «over
hoffretten» som fikk sakene til endelig avgjorelse. Folk kjente 
seg i denne tida ikke srerlig trygge pa rettsavgj0relsene. Ord
spraket sa at herrebud sto i tre dager, sa folk hadde ikke till it 
til «herrene». 

Heimetinget (bygde- eller herredstinget) var regeIrnessig 
f0rste instans i rettspIeien. Opprinnelig var dette et allemanns
ting, men if I. landsIovenskuIle det gj0res et utvalg pa 12 eller 
6 mann. Sen ere overtok dette utvalg domsavgj0relse i aIle sa" 
ker. Dette utvaIg var bygdemenn · som hadde gjort tjeneste pa 
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lagtingene. De val' bc,mdenes representanter og val' foruten 
dommere ogsa takst- og skjonnsmenn. 

Nar iagmannen reiste omkrir.g i bygdene, opptradte . han 
ogsa som riidgiver for bygdelagretten og deltok ogsa i a vgj0-
relsen av saker pa heimetinget. Dette satte folk pris pa. Det 
val" for 0vrig ofte smatt med bondens kunnskaper i denne tida, 
lagrettemennene ikke unntatt. Sorenskriver OIafsen sier at «a 
lese deres dommer er mange ganger som a trenge inn i en jun
gel, det er hverken begynnelse eller ende, hverken hode eller 
hale. Det er et ubeskrivelig rot hvor meningen er skjult i lange 
innviklede setninger, ofte ubegripelige og uforstaelige. -

Dette fikk pa mange mater slemme f0lger. Sakene ble sendt 
fram og tilbake mellom under- og overordnet instans, ble ofte 
Jiggende her eller del' og kunne bli forhalet i det uendelige». 

Det val' dette forhold som f0rte til ordninga med «svorne 
skrivere» - sorenskrivere - ved forordning av 31. juli 1591. 
Meningen val' a skaffe lagretten n0dvendig hjelp, menn som 
kunne ~krive og lese og ha kjennskap til lovene, og som kunne 
forme dommene. Sorenskriveren val' saledes fra f0rst av ikke 
dommer, men det gikk ikke et halvt hundre ar f0r han val' 
blitt dommer. f0rst m~ddommer, sida enedommer. Lagrette
mmennene skiftet nemlig stadig og val' av den grunn lite 
orientert, og alle trader ble av den grunn snart samlet i den 
svorne skrivers hand. Hertil kom andre forhold som rna nev
nes. Lagrettemennene val' oftest ukyndige i lesning, de val' 
ikke «boksynt» som de gamle sa, og heller ikke var de «brev
synt», kunne ikke en gang skrive sine navn under avsagt dom, 
men brukte segl eller ogsa bumerke. Det val' da en altfor 
lett sak for enkelte sorenskrivere til a avsi dam i en sak og 
sette Ingrettemennenes segl under, og de val' dermed gjort 
ansvarEge for dommen uten a kjenne noe til den. Ble sa dom
men underkjent ved h0gre rett, matte lagrettemennene betale 
bot, mens skriveren som hadde d0mt i saka, gikk fri. Han var 
som nevnt ikke dommer. Da slike forhold ble kjent, fikk lag
rettemennene palegg om ikke a utlevere sine segl, men ta n"ye 
vare pa demo Men dette forhald at lagrettemennene ble gjort 
0konomisk ansvarlige for hver dam som ble underkjent av 
hogre rett, gjorde at nar en sak syntes a vrere vanskelig, sa 
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henskj0t de saka til avgj0relse i h0gre rett, for de vagde ikke 
a avsi dom. Herved ble de h0gre retter overlesset med arbeid, 
og det ble sa gitt palegg om at herredsrettene skulle d0mme i 
aIle de saker som ble lagt fram for demo - Men stillingen ble 
mer og mer uholdbar, og 10sningen ble at sorenskriverne ble 
meddommere og fikk som sadanne 0konomisk ansvar dersom 
en dom ble underkjent ved h0gre rett. Senere ble de enedom
mere. 

0konomisk matte na sorenskriverens stilling bedres. Tidli
gere hadde de vesentlig hatt sportler for arbeid de utf0rte, 
na fikk de embedsgarder som de skulle ha avgiftsfritt ved sida 
av sportlene. 

Eneveldet f0rte med seg mange endringer i administrasjo
nen. Enevoldskongen kjente ingen annen herre over seg enn 
Gud. Kongen alene hadde myndighet til a gi, oppheve og for
klare lover og til a innsette og avsette rikenes tjenestemenn, 
h0ge og lage. Riksradet ble avskaffet, det ble amt i stedet for 
len og amtmann i stedet for lensherre. Herredagen ble avl0st 
av overhoffretten i Norge, og det ble felles dansk-norsk h0gste
rett med kongen som toppfigur. Sorenskriverne ble tilsatt av 
kongen. Lagrettens tjenere ble kongens menno Fra denne tid 
kan vi tale om en sorenskriverstand1 ). 

Som sorenskrivere ble tilsatt folk med svrert ulike forut
setninger. Ofte ble tilsatt dansker. Tilsettingen gikk ofte svrert 
vilki'irlig for seg. F0rst i Struensetida ble noen av de verste 
misbruk stoppet. Ved forordning av 10. februar 1736 ble krevd 
juridisk eksamen for dem som kunne fa juridiske embeter. Der
ved sikret de seg folk som kjente til dansk og norsk loy og til 
naturretten og romerretten. 

Sorenskrivernes gj0remal var mange, og arbeidet ble sterkt 
auka fra midten av det 17. hundrearet ved tinglysningsordninga 
som da ble innf0rt ved underrettene pa landet i Norge. Pante-, 
makeskifte-, skj0te og gavebrev m. m. skulle avskrives i en 
bok. Det er disse b0ker som blir kalt panteb0ker. Det trakk ut 
f0r Strinda fikk sin sorenskriver. Det skjedde f0rst i 1637. 
Kanskje kom dette av det nrere samarbeid som der pa mange 
vis var mellom byen og Strinda. 

1) Arnet Olafsen: VAre sorenskrivere I. S. 29. 
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Den forste sorenskriver het 
Mads Pedersen. Siden kom J 0-

han Jorgensen Gramb 1645-
1662, Vilhelm Knudsen til 1695, 
Christian Skastrup til 1697 og 
ble da herredsfogd i Jylland. 
Han sokte om a fa Selbu over 
fra Stjor- og Verdal og til 
Strinda. Soknaden ble avslatt. 
Morten Alsing til 1639. P eder 
Jonk til 1725. Han sokte igien 
om a fa Selbu lagt til Strinda. 
Maurits Borchhorst til 1726. 
Peder Willer til 17 4 7. Jacob Nie
man til 1764. J ens Heide til 
1787. Andreas Bull til 1789. 
Claus Koefod til 1804. 

Ved r eskr. a v 21. juni 1799 
ble det bestemt at Selbu skulle 

Ingelbrecht Knutsson 

skilles fra Stjor- og Verdal og legges til Strinda sorenskriveri, 
som det tidligere hadde vrert forenet med. 

Fra 1813 da Norge fikk sitt universitet, ble utdanneisen ve
sentlig teoretisk. 

Fra 1814 ble dommermyndigheten en sjoistendig statsfunk
sjon uavhengig av den Iovgivende og utovende myndighet. 

Sorenskrivere etter 1814: 
Emanuel Balle til 1821. 

Ingeibrecht Knudsson til 1826. Han var fodt pa Byneset i 
1776 og var i 11 ar betjent pa forskjellige kontorer i Trond
heim. Han studerte jus pa egen hand og tok i 1804 dansk 
juridisk eksamen i Kobenhavn «med '3rerdeles berommelse». 
Han ble da amtsfullmektig i Soro, i 180;5 hIe han advokatfull
mektig i Kobenhavn, sorenskriver i Finnmarh i 1810, soren
skriver i Romsdal i 1815 og ble sa sorenskriver i Strinda og 
Selbu i 1821. Han var stortingsmann fra Kristiansund og Molde 
i 1818, 1821 og 1822 og fra Trondheim i 1824. Han var presi
dent i Odeistinget og i Stortinget. Var en fremragende poli
tiker. Professor Sars uttaler om ham i Norges hist. b. 6, s. 212: 
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Nrermest Chr. Krogh i anseelse sto i disse ar visstnok soren
skriver Ingelbrecht KnudssC'm. Det ma ha vrert en personlighet 
av usedvanlige dimensjoner. Srerlig pa Stortinget i 1821 og 1824 
spilte han nesten samme roUe som Christie i 1815, 16 og 18. Han 
ble vaigt inn i aile viktige komiteer og fikk brere en st0rre 
byrde enn noen annen. Han satt pa disse ting sammen med 
menn som Christian Krohg, grey Wedel, bredrene Falsen, Georg 
Sverdrup m. fl. og overraket dem aile sammen. Ingen 0vde sa 
megen innflytelse som han. Han ma i meget h0Y grad ha ut
merket seg ved de egenskaper som samtiden fremhevet hos 
ham: Klarhet og skarphet i tanken, evnen til a finne kjerne
punktet i et hvert omdebatert sp0rsmal, stor arbeidskraft og 
viljestyrke. Han d0de i 1826, fattig og forgjeldet, som soren
skriver i Strinda. Venner samlet inn til hans familie 4500 spd. 

Fredrik Timme 1826 til 1855. - Han var f0dt i K0benhavn 
i 1789 og d0de i 1861. Han var utdannet militrer og ble i 1806 
10ytnant i 2. trondhjemske regiment, og han tok del i krigen i 
1808. Ble skattefogd i Trondheim i 1821 og sorenskriver etter 
Knudss0n i 1826. Han ble frad0mt sitt embete i 1855 for annen 
gangs ulovlig sportulering. Ifl. Thaulows «Personalhistorie for 
Trondh. og Omegn» utf0rte Timme en del av koralen ved Karl 
Johans kroning i 1818, og kongen ble sa tilt.aJt av hans vakre 
stemme at han lovte ham et bedre embete, og han innfridde 
10ftet ved a gj0re ham til sorenskriver med forbigaelse av flere 
eldre s0kere. 

Ludvik Kyhn 1855-56 overtok ikke embetet da han ble 
amtmann i Hedemark. 

Carl Bendeke 1856 til 1862 var f0dt i Trondheim. 
Folkman Schaaning fra 1862 til 1890 var f0dt i Gjerpen i 

1811. Han var assessor i Trondheims overrett fra 1855 og ju
stitiarius ved samme rett fra 1859. 

J ohan Breien fra 1890 til 1895. Han val' f0dt pa Ringerike i 
1833. F0r han kom til Strinda og Selbu var han en tid i kirke
departementet, sa fogd i Helgeland, siden overrettsassessor i 
Bergen og endelig sorenskriver i Nes. Etterat han hadde tatt 
avskjed i Strinda, hadde han arbeid i indredepartementet og 
siden i justisdepartementet. Det heter om ham at han var en 
nidkjrer og dyktig embetsmann og et skarpt juridisk hode. 
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Peder Lorentzen fra 1895 til 1911, f. i 1836 i Botne. Han var 
byfogd i Sarpsborg, sa i Kragem og deretter sorenskriver i 
0vre Telemark f0r han kom til Strinda. D0d 1920. 

Hans Pe ter Krig Knudtson fra 1911 til 1918. Han var f0dt i 
Trondht ia. i 1855. Han var byrasjef i kirkedepartementet, sa 
statsadvokat i Trondheims og etter 1918 var han auksjonsfor
ivaI tel' 1 Oslo. 

Svend Gjesdal Svendsen fra 1918 til 1942, f. i Kristiania 
1872. Han var f0I'st sorenskriverfullmektig i 2% ar, deretter 
sekretiEr i justisdepartementet, kst. byfogd i Hammerfest fra 
1906 og fra 1913 sorenskriver samme steds til 1918. I Ham
merfest var han medlem av bystyre og formannskap , av Nor
ges Banks avdeling m. m. I sin sj0lbiografi uttaler han: «Min 
lange dommergjerning har gitt meg et innblikk i menneske
livets mange forviklinger. Den har liErt meg at ikke alene den 
strenge jus, men ogsa en sunn sans spiller en viktig roUe ved 
domstolens avgj0relse. Den har ogsa liErt meg at pliktens t0rre 
veg, selv om den kan ViEre kjedelig, som regel vil ViEre ad
komst til tilfredshet og lykke.» 

Om sorenskrivernes l0nnsforhold er a merke at de til 1872 
bestod i sportler for utf0rt arbeid foruten embetsgard som de 
hadde helt avgiftsfritt. Fra 1. januar 1873 fikk de fast 10nn av 
staten. Sorenskriveren i Strinda og Selbu hadue f0r 1873 sport
Ier netto kr. 7872,00 og fra 1873 som fast 10nn kr. 5200,00. 

Sportlene var den vesentlige del av l0nnen. 
(Oplysningene vesentlig fra prof. Taranger, Aschehoug og 

sorenskriver Olafsen). 
En viktig loy som vedkommer rettsvesenet i landet vart, fikk 

vi i 1797. Det var loven om forliks7wmmisjoner. 
Pastor B,iarne Tvete hal' gatt gjennom forliksprotokollen for 

Strinda fogderi for tidsrommet 1815-1825, og det han legger 
fram som det viktigste r esult at av granskningen, viser tydelig 
hvordan denne loy kom til a virke til avlasting av domstolenes 
arbeid. 

Vi ma ogsa legge vekt pa det verd som ligger i at folk kunne 
komme til enighet uten bitre og kostbare rettssaker. 
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UTDRAG AV FORLIKSPROTOKOLL 

FOR STRINDA FOGDERI 1815-1825 

Den 10. juli 1795 kom del' forordning og lov om opprettelse 
av forlikskommisjoner for tvillingrikene Danmark - Norge. 
men for det siste lands vedkommende gjaldt det bare kj0p
steder 

Da denne nye rettergangsordning ble meget vellykket fordi 
del' bilde ble spart tid og penger, kom det 20. januar 1797, to 
801' etter loven tradte i kraft, en tilleggslov som utvidet forliks
kommisjonens rekkevidde sa den gjaldt ogsa hele landet. Det 
er Christian VII's forordning av 20. januar hvor det heter i 
(forordrt blant annet: 

"Da kongen med srerdeles tilfredshet hal' sett den heldige 
virkning av forordning av 10. juli 1795 i Norge i byene eller 
kj0pstedene (i Danmark ogsa piUan det) og han nu ved erfaring 
er blitt veiledet 0nsker han a iverksette denne velgji21rende ord
ning ogsa pa landet i Norge». 

Over hele landet ble det beskikket forlikskommissrerer, og 
kommisjonen besto av amtmannen eller en av ham utnevnt sted
fortreder og av flere dugelige menn som fredsmeglere. I heile 
amtet skulle det vrere sa mange kommisjoner at ingen harmer 
enn 3-4 mil a ga for a m0te. M0ter skulle pa landet kunngj0res 
fra prekestolen. Funksjonstid val' for oppnevnte tre 801'. Kom
misjonen ma besta av en embetsmann og en bonde (dette gjaldt 
landet). Pa hvert sted hvor det val' bosatt mer enn tjue familier, 
skulle det vrere en forlikskommisjon. Hvert medlem matte av
legge embedsed ved tiltredelsen, og det skulle holdes m0te en 
gang om maneden. 

En kunne bringe alleslags sivile saker inn for kommisjonen 
som sa skulle gj0re sitt beste for a fa forlik. Nyttet ikke dette, 
gikk saka til retten. 

For a fa et innblikk i sakene for Strindas vedkommende er 
der tatt et gjennomsnittsbilde fra arene 1815-1825. 

I aret 1815 var grey Trampe stiftamtmann i Trondheim, og 
hans navn er ogsa det f0rste vi st0ter pa. Sammen med ham 
star den kjent~ bonde, dannebrogsridder, eidsvoldsmann og 
kirkesanger Lars Forseth fra Klrebu. Disse to var forliksmenn 
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for Strinda Fogderi som besto av Strinda, Melhus, Klrebu, 
Leinstrand og Bynes herreder. M0tene ble holdt pa Stiftskon
toret i Trondhjem i slutten av hver maned og heIst pa en ons
dag. Noen ganger, og da heIst pa sommers tid, ble det holdt i 
et av soknene hvor det var en sak som krevde astedsbefaring. 
Da kunne m0tet yare i flere dager. 

Som ovafor nevnt var de aller fleste saker gjeldskrav. G-iel
den kunne strekke seg fra noen riksdaler1 ) til flere hundre. Nar 
det gjaldt misligholdte kontrakter eller oppsigelse av lan, kunne 
bel0pet ga opp i tusener av dalere. I annet halvar av 1815 har 
vi ogsa et par saker hvor tjenere stevner sine husbondsfolk for 
ikke a ha fatt 10nn for flere ar. 

Trondhjems Magistrat hadde i denne tid vanskeligheter med 
a fa inn bygsleavgifter fra garder i byens mark f. eks. T0m
merdalen og Kem pervolden (Tempervolden). A vgiften var ikke 
stor, men det var sikkert heller ikke inntektene til dem som 
bygslet, men det sa ut som det ble betalt da det ikke ble hen
vist til retten. 

Ulovlig laksefiske i Nidelva hvor noen av byens herrer hadd~ 

fisket laks ulovlig pa strandretten som tilh0rte Lillegarden, 
var en sak som var oppe. I siste halvar av 1815 var det for hele 
Strinda fogderi 186 saker hvorav 11 angikk selve Strinda. 

F0rste sak pa det nye ar var en overfallshistorie pa 0vre 
Strillda, hvor det hadde vrert fyll og brak. Forlikskommisjonen 
d0mte overfallsmannen til en erstatning pa 10 spd. og 1 spd. i 
saksomkostninger mot at saka skulle vrere glemt og gjemt av 
begge parter. 

Utover aret er det de samme slags saker som gar igjen, nem
lig gjeld og misholdte avtaler. En stor del av gjelden gjaldt 
skyld til byens kj0pmenn som Scmidt, Wensell, Gade, Beyer 
o. s. v. En gardbruker oppe ved Leira skyldte kj0pmann Gade 
300 riksbankdaler, en stor sum for sin tid. Han ble tilpliktet in
nen to maneder a betale halvparten og resten innen seks ma
neder. Hvis han ikke overholdt avtalen, ble det tvangsauksjon 
pa garden. Likesa skyldte en gardbruker oppe ved J onsvannet 
sin nabo 300 spd. som ogsa ble avgjort ved avtale a betale innen 

1) For 1816 hadde vi riksdaler = 4 ort = kr. 3.20. Fra 1816 ble det 
spesiedaler = kr. 4.00. 
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en viss tid. Sannsynligvls gjaldt dette en storhandel enten jord 
eller skog. 

Det hendte ofte at b0ndene stevnet byfolk for tilgodehavende. 
De solgte sine produkter pa krita, og det kunne ga lang tid f0r 
de fikk sitt igjen, og ofte matte de ga vegen om forlikskommi
sjonen og videre rettens veg. Flere kj0pmenn og andre av byens 
borgerc ble i 1816 stevnet for gjeld til strindab0nder og som 
regel ble saka ordnet i minnelighet. I 1816 var det 286 saker 
ved forlikskommisjonen, derav fait 19 pa Strinda. 

1817 var det ingen sak oppe i forlikskommisjonen f0r 26. 
mars, da to madamer hadde hver sin sak mot to gardbrukere 
fra Oppstrinda. Det var fruer som krevde sitt tilgodehavende. 
Saka ble ordnet pa vanlig vis i minnelighet. Likesa var det 
sak om festeavgiften pa garden Gl0shaugen. Anne Franzdatter 
hadde a fraflytte garden inne 14 dager hvis ikke leien ble betalt. 

Av 221 saker i dette ar fait 18 pa Strinda. De fleste ble ord
net i minnelighet, men en liten del ble henvist til retten. 

I 1818 hadde biskop Bugge en sak fram i Strinda forliks
kommisjon. Rundt omkring i Tmndelag hadde mange garder 
landskyld til bispestolen. Garden Berg skulle gi avgift for 30 
mrelinger jord til biskopen. Saka ble ordnet i minnelighet sa 
biskopen fikk sine penger. En annen sak var den gamle historie. 
om unnlatelsen av a betale oppfostringsbidrag. Heile aret 
brakte 386 saker hvorav 24 fait pa Strinda. 

I detle ar er det noen nye slags saker som viser seg, nemlig 
skattegjeld som innkreves av fogd Bull, og Iikeledes ble en del 
grunnleie inndrevet ved forlikskommisjonen. Srerlig var en 
proprietrer Schive meget aktiv. Han eide store jordarealer pa 
0ya, Singsaker og pa Eigeseter og hadde sin fUlle hyre med a 
fa inn grunnleie. Selv var han heller ikke slepphendt, for det er 
mange saker pa ham ogsa fra kj0pmenn i byen. Han rna ha 
vrert en 0konomisk herre, for den rike proprietreren matte gang 
pa gang m0te i forlikelseskommisjonen for gjeld pa bare 3-4 
spd. Bidragssaker mangler heller ikke dette ar. Av arets 381 
saker fait 17 pa Strinda. 

Den 17. august 1821 kom loven om utskifting her i landet. 
Flere garder kom under utskifting, og dette brakte forandret 
landskyld. renter og festeavgifter etter som gardene ble bedre 
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eller ringere. Det benifiserte gods fikk etter utskiftingen for
andrede inntekter. I 1822 ble der i Strinda fogderi holdt en 
rekke forliksm0ter som f0Ige av utskiftingen. Det ble holdt et 
m0te om gardene Kystad, Stavseth, Brandhaugen, Fr0seth og 
Leibrua vedkommende noen av disse garders Iandskyld til 
Hospitalsstiftelsen, Domkirken og Var Frue kirke. Likesa ble 
dr,r og3a i denne tida holdt m0te om gardene R0stad, Kval og 
Brurak som hadde landskyld til de kirker og stiftelser· som er 
nevnt ovafor. Disse m0ter ble holdt utenom de ordinrere, og 
kommisjonen med skj0nnsmenn hadde da astedsbefaring sa 
det ble en travel sommer. 

Om det benifiserte godset er det a merke at det ved Iov av 20. 
august 1821 skulle selges etter hvert som det ble Ieieledig. Som 
en viI se a v bind I s. 86 var det enna ved ar 1800 17 garder i 
Strinda som var kirke- eller klostergods. Det er dette godset 
som kalles benifiseret. Gar vi sa langt tilbake som til 1661 var 
det 66 garder i Strinda som var kirke- eller klostergods, sa 
mye var blitt soIgt ut gjennom ara. If I. Ioven av 1821 skulle av 
det solgte benifiserte godset dannes et fond som i 1820-ara var 
pa 20 mill. kroner. Na er det vel pa ca. 25 mill. kroner. Dette 
fondet kalles «Oplysningsvesenets fond». Rentene av fondet 
gar vesentlig til universitetet og diverse kirkelige og almen
Jtrttige formal, 10nninger m. v. 

Pa et ordinrert m0te ut pa h0sten var to b0nder i Bratsberg 
tilstede i kommisjonen i en injuriesak. Den ene hadde kommet 
med rerer0rige hentydninger, og skjellsord. Saka ble ordnet i 
minnelighet, og den ::mks0kte ble forpliktet til a betale om
kostniGger, en spesiedaler. 

Ut pa fore]uIsvinteren ble det et kraftig snofall, og bondene 
i Bratsberg ble usams om sn0plogkjoringa. Det gjaldt strek
ningen Gratanbekk til Amund bro og veien Bratsberg til Jons
vatnet. Gardbrukerne pa Bratsberg, Randlien, Digre og Brurak 
sto mot hverandre. Det Iyktes ikke a komme til enighet sa. saka 
ble her..vist til retten. Ellers er det smagjeld unntagen en sak 
vedkommende 0vre Rotvold som gjaldt misligholdt kontrakt. 
Kjopmann Peder C. Knudzon stevnet hoffd,d Collin for ikke it 
ha overholdt Ian pa 4000 spd. Nye saker kommer ogsa opp. 
Direksjonen for Norges Bank stevner skyldnere som ikke be-

575 


