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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 

474 



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 

486 



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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