
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 

502 



, , 

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 

503 



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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