
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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