
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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