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VtJE OVER FABRIKKEN.
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JACOB DIGRE.
Kontor Sandgaden No. 15, Sagbrug, Høvleri & Snedkerifabrik i Mellemilen, Lagre

i Nedre Ilen og Sandgaden No. 18 og 20.

Pirmaet etableredes i 1838 af JACOB DIGRE, som indehavde Forretningen til sin
Død i 1891. I de senere Aar af denne Periode lededes Firmaets Forretninger

JACOB DIGRE.

for en væsentlig Del af hans to ældste Sønner, Arkitekt JOHAN P. DIGRE, og LUDV.
B. DIGRE, som begge havde Firmaets Procura.

JOHAN P. DIGRE. LUDV. B. DIGRE. JOHANNES DIGRE.

Da Arkitekt Johan P. Digre døde i 1886, efterfulgtes han af Arkitekt KARL NORUM,
som siden har arbeidet i Firmaets Tjeneste og indehar dettes Procura. Ved Jacob
Digres Død i 1891 overtoges Forretningen af LUDV. B. DIGRE og JOHANNES DIGRE.
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Ludvig B. Digre døde i November 1902 og Firmaet indehaves nu af hans Enke
og Johannes Digre. Einar Digre, Ludv. B. Digres Søn, meddeltes i 1899 Firmaets
Prokura.

KARL NORUM. EINAR DIGRE.

Jacob Digres Forretning omfattede fra først af udelukkende Bygningsarbeider
i Træ, men er i Aarenes Løb stadig udvidet, saaledes at den nu, tillige omfatter Trælast-

forretning i Forbindelse med
Dampsag og Høvleri, Sned-
kerifabrik og Tegnekontor for
Udførelse af Byggeprojekter
og Omkostningsberegninger.
Bygningsvirksomheden, hvor-
igjennem en betydelig Del
af den forædlede Træ-last
og de Snedkeriprodukter af
forskjelligt Slags, som pro-
duceres ved Fabriken, flnder
Anvendelse, har stadig gaaet
fremad. Særlig i Trondhjem
har Firmaet udført en større
Del af de betydeligste baade
Nybygnings- og Restaurations-
arbeider, som er paagaaet i de
senere Aar. Af Nybygnings-
arbeider kan saaledes nævnes
Britannia Hotel, Jacob Mathe-
sons Forretningslokale, Hjor-
tens nye Restaurant, Ilens
Kirke, Trondhjems nye Syge-
husanlæg, Realskolen og Fri-

HJORTENS NYE RESTAURANT, TRONDHJEM murerlogen, Brændevinssam-
lagets og Dr. Bryns Gaarde.
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NEIDEN KAPEL I SYD VARANGER.

ved hvilke Bygninger Firmaet enten helt eller -for den væsentligste Del har udført
og leveret alt Tømmer- Snedker- og Indredningsarbeide. Desuden har Firmaet
restaureret og tildels fuldstændig ombygget og moderniseret en større Del af de
gamle Trægaarde i Byens Centrum og opført en
hel Del Villaer og Vaahingshuse af Træ i Byens ; ; v ^ v ' x 1 , " : •
Omegn. ; , , ; ' . ; • ; ; "-'/*•/'« x ; ' r?' • ' ; ' ; : ; * > • • / -

Firmaet har ogsaa udstrakt sin Bygnings-
virksomhed til andre Egne af Landet og har
desuden leveret enkelte mindre Bygninger uden-
lands. Det er dog især i det Trondhjem.ske
og i Nordland og Finmarken, at Firmaet Jacob
Digre har et godt og kj endt Navn for sine Bygge-
arbeider. Det har saaledes opført en Flerhed af
Trækirker, blandt hvilke kan nævnes Aalen, Holt-
aalen, Singsaas, Hammerfest, Kabelvaag, Bodø
og det nye Kapel i Neiden i Sydvaranger. Videre
er alt Tømmer- og Indredningsarbeide til de nye
Stenkirker i Levanger og Namsos leveret af
Digre. I Nordland og Finmarken er udført flere
Byggearbeider saaledes opført Middelskole, Told-
bod, Raadhus og flere Vaaningshuse i Hammer-
fest efter den store Brand dersteds i 1891, Telegraf s tation i Lødingen, Middelskole og
Sparebank i Bodø, Sparebank i Kabelvaag, Amtmandsbolig i Vadsø og Sygehusanlæg
i Vardø. Endvidere kan nævnes Hovedbygningen paa Vinje i Mos viken og flere

større og mindre Bygninger
: - , ; ; • • for Fyrvæsenet.

I den sydlige Del af Lan-
det har Firmaet opført et
Par Villaer i Sogn samt i
Bergen og ved Christiania,
ligesom det har leveret nogle
mindre Villaer til Tyskland,
Danmark og England.

I 1862 kjøbte Jacob Digre
Konsul Einar Grams Damp-
høvleri i Ilen med dertil hø-
rende Tomter og udvidede
det ved Anlæg af Sagbrug.
Bruget nedbrændte i 1876, og
opførtes derefter som. et fuld-
stændig nyt. tidsmæssigt og
udvidet Anlæg. Senere er

Bruget stadig udvidet og forbedret ved Anskaffelser af nye og tidsmæssige Maskiner,,
ved Indlægning af elektrisk Lys og Dampopvarmning, og senest i 1902 ved Opførelse af
et stort og velindrettet Lokale for Snedkeribedriften. Raamaterialierne til Sagbruget og
Trælastbedriften hentes fra de nærmeste Distrikter i det Trondhjemske, hvorfra det

VILLA SCHUREN VED TRONDHJEM.
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flødes i Vasdragene til Fjorden og slæbes i Flaader ind tilBruget i Ilen. Produktionen
har stadig været i Stigende og hvad der ikke medgaar til Firmaets Byggevirksomhed
afsættes dels iTrondhjem og
de nordenfjeldske Byer og
Landdistrikter samt i Nord-
land og Finmarken. TilUd-
landet foregaar Export af
uhøvlet Trælast.

I 1869 indkjøbteFirmaet
den betydelige Eiendom

,,Varghiet" i Skjørn med til-
hørende Skoge, og for at til-
godegjøre disse anlagdes
lier et mindre Sagbrug, som
drives i Forbindelse med
Bruget iTrondhjem. -I Hegre
i Størdalen indkjøbte Fir-
maet i 1892 af Konsul Fr.
Lorck Eiendommen Sondalen med tilhørende Skoge.

Firmaets Snedkeribedrift begyndte i 1878. Tidligere kjøbtes de til Bygge virk-
somheden fornødne Snedkeriprodukter hos de forskjellige Snedkere i Trondhj.em.
Denne Gren af Firmaets Bedrift har imidlertid taget et raskt Opsving og ved Hjælp
af de gode og tidsmæssige Maskiner af forskjelligt Slags, som efterhaanden er an-
skaffet til Snedkeriet, staar dette nu fuldt ud paa Høide med Tiden.

Snedkerifabriken leverer alt til Bygningsforretningen fornødent Arbeide, som
Døre og Vinduer, Kontor- og Butikindredninger, Brystpaneler, Trapper og Indred-
ningsgjenstande af alle Slags. Desuden forarbeides Møbler, men væsentlig efter
speciel Bestilling, i finere Udstyr og i hele Møblementer for Salon, Spiseværelse og
Soveværelse etc.

COOPERS VILLA I SCOTLAND.

DIGRES BRUG I ILEN, SEET FRA VEST.
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Foruden til Firmaets eget Behov leverer Snedkerifabriken en betydelig Del fær-
digarbeidede Snedkeriprodukter, væsentlig Vinduer og Døre, Listværk og Gesimser
til Forsendelse udenbys.

Firmaet Jacob Digre har deltaget ved flere Udstillinger, saaledes
i Paris 1878,
Christiania 1883,
Trondhjem 1887,
Kjøbenhavn 1888,
Paris 1889
og Bergen 1898.

Ved alle disse Udstillinger
er Firmaet prisbelønnet. Paa

Kj øbenhavner udstillingen,
hvor bl. a. udstilledes en
Villa, tilkj endtes Firmaet Me-
clalie af Iste Klasse og ved
Bergensudstillingen i 1898,
hvor ligeledes udstilledes en
Træ-Villa i norsk Stil, blev
Firmaet tildelt høieste Ud-

VILLA PAA BERGENSUDSTILLINGEN 1898. merkelse — Æresdiplom.

Firmaets Grundlægger, JACOB DIGKE, var født i Klæbo 1811. Han begyndte sin
Løbebane som Tømmermand paa Skibsverftet i Trondhjem, men blev snart sin egen
Mand og fik, navnlig efter de store Ildebrande, som overgik Byen i 1841 og 42 meget
at bestille som Bygmester. Fra denne beskedne Begyndelse arbeidede han sin
Forretning stadig fremad paa et sundt og sikkert Grundlag og med skarpt Blik for
de Krav, som Tiden og Udviklingen efterhaanden stillede, saaledes, at den ved hans
Død i 1891 var en af de største Bygningsforretninger nordenfjelds.

Jacob Digre nød stor Anseelse i Trondhjem, baade som Menneske og Borger.
I Byens industrielle Udviklingshistorie vil hans Navn altid komme til at nævnes
blandt Foregangsmændene paa sit Omraade. Jacob Digre tildeltes i 1888 Hs. Maj.
Kongens Fortjenstmedalie for Haandværk og Industri.

JACOB DIGRES FABRIK OG TRÆLASTLAGER I ILEN, SEET FRA HAVNEN.
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MODEENE SOVEVÆRELSEMØBLER.

RENAISSANCESKAB OG STOL. EGETRÆSSKAB OG STOL I NORSK STIL.

STØRRE FORRETNINGER i TRONDHJEM 127

E..OLSEN!
fotografiske Forretning blev etableret i 1869 af den nuværende Indehaver, Hr. ERIK

•'OLSEN. Han var fra Begyndelsen af Kontormand, først paa Bergskriverkontoret ved
Selbo Kobberværk (nuværende Meråker Brug), senere ansattes han paa Proviant-

skriverkontoret paa Røraas
ved derværende Kobberværk.
Han blev imidlertid paany en-
gageret til Meråker, som eiedes
af et Interessentskab i Trond-
hjem, og forlod dette efter
nogle Aars Forløb, hvorefter
han kom i H. & F. BACHES For-
retning og derefter til J. P.
BYE'S Bryggeri. Derpaa fik
han Ansættelse som. Regn-
skabsfører ved Ytterøens Gru-
ber, som dengang dreves og
eiedes. af et engelsk Kompag-
nie. Under sit Ophold paa
Ytterøen fik Gruberne Besøg
af en Fotograf Foss, som havde
fotografisk Forretning i Troncl-
hjem. OLSEN assisterede Foss
under Fotograferingen og fik
saadan Interesse for Fotogra-
flen, at han blev enig med
Foss om, at denne skulde lære
ham Kunsten og sælge ham
sin Forretning. Foss var født
i Vestindien og Søn af en
norsk Plantageeier. Han rei-
ste til Amerika, og OLSEN be-
gyndte sinVirksomhediTrond-
hjem som Fotograf.E. OLSENS FOTOGRAFISKE ATELIER.

Såa stor var OLSEN'S Lyst og Interesse for sit nye Fag, at han laante Penge til
Kjøbet af Forretningen og forlod en meget godt aflønnet Plads. OLSEN nøiede sig
imidlertid ikke med den Lærdom, han fik af Foss; han holdt Tidsskrifter og kjøbte
alt nyt af Bøger, som udkom paa dette Omraade, besøgte Kristiania og Udlandet
for at se og ny de godt~af Ud viklingen.

Det første Atelier var i Meisterlins Gaard ved Bratøren. Derfra flyttedes For
retningen til Søndre Gade No. 6, som OLSEN kjøbte i 1882 og hvor det nye Atelier
toges i Brug i 1883. I 1900 solgtes Søndre Q-ade No. 6 og OLSEN flyttede ind i et
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ganske nyt Hus i Olaf Tryggvessønsgd. No. 21, i hvilket et stort tidsmæssigt Atelier
var bygget.

Forretningen omfatter foruden Portrætfaget, der er Hovedforretningen, ogsaa
flere andre Grene, saasom Forstørrelser, Interiører, Exteriører, Laterna Magicabilleder
(Lysbilleder) etc.

Særlig er E. OLSEN vel kjendt som Fotograf af Landskaber og Interiører, ligesom
han har Eneretten til at fotografere i Trondhjems Domkirke, hvorfra han har ca.

E. OLSENS FOTOGRAFISKE ATELIER.

1200 Plader og omtrent alle i dette Værk forekommende Billeder er reproducerede
efter hans Fotografier.

Atelieret er forsynet med de nyeste Apparater af fransk, engelsk og tysk Fabrikat.
Firmaet har været meget benyttet ved Festligheder og andre Leiligheder til Foto-

grafering af Grupper m. m.
Uagtet den store Konkurrence har Fotograf OLSEN altid hævdet sin Plads som

en første Rangs Fotograf, der inden sin egen Stand nyder en stor-Anseelse. Haner
Formand i den nylig stiftede fotografiske Forening i Trondhjem.
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A. HUITFELPT $ CO.
Kontorer Kjøbmandsgaden No. 14, Bryggepakhuse Kjøbmandsgaden 13 og 39, Lager*

huse og Oplagstomter i Nedre Ilen 36 b, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 og 52

i Mellem Ilen, alt egne Eiendonime.

Frmaet etableredes i 1841 af Konsul ARILD HUITFELDT, som døde i 1877.
Sønnerne Konsul HERMAN C. HUITFELDT og Konsul IVAR HUITFELDT indtraadte

i Firmaet i 1873.
Den Iste Januar 1901 udtraadte HERMAN C. HUITFELDT, og Konsul IVAR HUITFELDT

overtog Forretningen som ene ansvarlig Indehaver efterat have udløst Broderen
med en større kontant Sum.

Forretningen omfatter Forædling og Salg af Trælast, hovedsagelig frå egne
Skove, samt Udvinding og Eksport af Mineralier, Ertser og Svovlkis frå egne Gruber
og Gjødningsstoffe frå Leer chemiske Fabrik m. m.

Der sysselsættes for Tiden paa Hovedkontoret 10 Mand og den samlede Arbeids-
styrke og Funktionærer ved Firmaets Sagbrug, Høvlerier, Gruber og Fabriker bestaar
under gunstige Forretningsforhold af flere Hundrede Personer.

Firmaet har frå mange Aar tilbage havt første Klasses Forbindelser med de
vigtigste europæiske og oversøiske Forretningscentra, og eksporterer sine mange-
artede Produkter dels direkte dels gjennem fast ansatte Agenter og Kommissionærer.

I Udlandet nyder A. HUITFELDT & Co.s Trælast stor Anseelse, og dets Mærke
opnaar altid de høieste Priser af al Last, som skibes over Trondhjem.

Foruden i Trondhjem og omliggende Distrikter, hvor Firmaet har den største
Omsætning af Træmaterialier, har det ogsaa en betydelig indenlandsk Forretning.

A. HUITFELDT & Co. er Eiere af:
H y t t e f o s s e n Bruk , Klæbo, hvor der med en Arbeidsstyrke af ca. 70Mand

drives Sagbrug, Høvleri og Stavskjæreri.
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H o m m e l v i k og M o s t a d m a r k e n s G o d s med tilhørende Sagbrug, Høv-
leri, Teglværk m. m. Store Udvidelser og Nybygninger er her under Arbeide og elek-
trisk Kraft (4 å 5000 HK.) blir delvis benyttet for Driften fra egen Primærstation ved
Fossefaldet, som tilhører Eiendommen. En kraftig hurtiggaaende liden Bukser- og
Slæbebaad med over 100 H. K. Maskine er anskaffet til Slæbning af Tømmer og
Lægtere, og Baadens disponible Rum er ellers udnyttet til en elegant Leilighed med
tidsmæssige Kahytter og Salon. Baaden er bygget sterk nok til at kunne forcere
Isen om Vinteren. Firmaet har eget Kontor i Hommelvik.

Lee r c he m i s k e Fab r ik . Med en Arbeidsstyrke af ca. 25 Personer frem-
stilles her dampet og udampet Benmel og Fiskeguano samt Svovlsyre og svovlsyret
Benmel. Fabriken ligger i Flåa, ca. 32 Kilometer fra Trondhjem og drives med
en Turbin p åa 25 å 30
H. K.

K j ø l i G rub e r dri-
ves for Tiden med en
aarlig Produktion af ca.
40 000 Tons aarlig. Gru-
berne ligger i Aalen ved
Singsaas. Her udvindes
kobberholdig Svovlkis,
indeholdende ca. 47 o/o
Svovl og 21/» å 3 % Kob-
ber. Forekomsterne er
umaadelig rige. Gru-
berne ligger ca. 15 Km.
fra Reitan Station. Disse
er nu solgte til et en-
gelsk Syndikat og Sel-
skab, dannet under Navn
af ,,The Kjøli mines
Limited" med en Aktie-
kapital af £ 100000 =

IVAR HTJITFELDT.

Kr. l 800 000. Fra Gru-
ben til Reitan Station er
nu bygget en 15 Km.
lang Tougbane.

K i l l i n g d a l s Gru-
b e r drives nu af et en-
gelsk Kompani, som be-
taler royalty til A. HTJIT-
FBLDT & Co. o. f. (en vis
Afgift pr. Ton). I de
sidste 5 Aar har Pro-
duktionen været ca.
30 000 Tons Svovlkis,
hvilken Jernbanefragt
beløber sig aarlig til Kr.
90 000.

Regner man Traflken
fra disse Gruber og Leer
chemiske Fabrik er Fir-
maet A. HUITFELDT & CO.

den største Befragter af
Gods paa Størenbanen og dog kommer Trælasten fra Hyttefossen Brug ikke her i
Betragtning, da denne transporteres billigere med Heste. Størenbanen har saaledes
al Grund til at være Firmaet taknemmelig for den store Drifts Virksomhed, der
skaffer den en såa stor aarlig, sikker indtægt.

E s n a G r u b e r er et af vore største Kobberfelter, de ligger i Tydalen, men er
for Tiden ikke i Drift paa Grund af de vanskelige Kommunikationsforhold. Det er
imidlertid bare et Tidsspørgsmaal, naar Gruberne igjen sættes i Gang.

U l r i k s d a l s G r u b e r beliggende i Tiller (Heimdal) blev først drevet i 1670
til 1675 af Bafonett DAVTDSON paa Kobber, som blev smeltet ved Hyttefossen, men blev
nedlagt, da Ertsen ikke var kobberholdig nok. Nu drives Gruberne som kobber-
holdig Svovlkis med meget lovende Udsigter.

R å n e n Bly- og S ø l v v æ r k i Rånen (Nordland) mdeholder udstrakte rige
Forekomster af Bly- og Sølverts blandet med Kobber. Der føres Underhandlinger
om Salg til et stort udenlandsk Selskab.

A. HUITFELDT & CO. 131
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Som Drivkraft anvendes baade Vand og Damp, tilsammen over 500 H. K. Naar
de nye Fabriker kommer istand, som er under Bygning i Hommelvik, vil denne
Kraftmængde yderligere blive adskillig forøget.

Familien HUITPELDT er meget gammel og tæller mange historisk berømte Navne.
Konsul AEILD HUITFELDT, Forretningens Grundlægger, var en fra Hjertet og

Aandens Side høist dannet Mand, som nød stor Anseelse og Tillid hos sine Med-
borgere, skjønt han ofte med sin freidige Uafhængighedsfølelse stod isoleret fra
Kliker og derfor havde mange Vanskeligheder at overvinde, særlig under de knappe
Penge tider og Kriser i Trondhjem. I al sin Færd var han en Hædersmand.

BRYGGEPAKHUS I PJORDGADEN.

Konsul AEILD HUITPELDT var preussisk Konsul i over 30 A ar og fortsatte som
tysk Konsul efterat de forskjellige Smaastater indlemmedes i det tyske Rige. Han
udnævntes ogsaa som Ridder af den røde Ørns 3die Klasse.

Konsul AEILD HUITFELDT var i mange Retninger en Banebryder for Industri,
Handel, Landbrug og forbedrede Kommunikationer. Trondhjems mek. Værksted
skylder saaledes ham sin Tilblivelse, da han var Leder og Bærer af ,,Fabriken ved
Nidelven", som Værkstedet oprindelig hed. ,,Fabriken ved Nidelven" var grundlagt
af HUITPELDTS Svigerfader Konsul GAEMANN, og af Firmaet SCHEBINEE & Co., og gik ved
disses død over til Konsul A. HUITFELDT og SOHEBINEB, & Co.s Arvinger. HUITPELDT tog
sig såa energisk og uegennyttig af Fabriken, at han uden en Øres Erstatning for sit
Arbeide i 35 Aar ofrede Fabriken som kommerciel Leder den største Del af sin

A. HUITFELDT & CO. 133

ESKEVIKENS HERRESÆDE.

SORIA MORIA SLOT MOSTADMARKEN.
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Konsul AEILD HUITPBLDT, Forretningens Grundlægger, var en frå Hjertet og

Aandens Side høist dannet Mand, som nød stor Anseelse og Tillid hos sine Med-
borgere, skjønt han ofte med sin freidige Uafhængighedsfølelse stod isoleret frå
Kliker og derfor havde mange Vanskeligheder at overvinde, særlig under de knappe
Pengetider og Kriser i Trondhjem. I al sin Færd var han en Hædersmand.

BRYGGEPAKHUS I FJORDGADEN.

Konsul AEILD HUITPBLDT var preussisk Konsul i over 30 A ar og fortsatte som
tysk Konsul efterat de forskjellige Smaastater indlemmedes i det tyske Rige. Han
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disses død over til Konsul A. HUITPBLDT og SCHEEINEE & Co.s Arvinger. HUITPELDT tog
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A. HU1TFELDT & CO. •133

ESKEVIKENS HERRESÆDE.

SORIA MORIA SLOT MOSTADMARKEN.
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HOMMELVIK DAMPSAG & HØVLERI.

HOMMELVfit-S ELEKTRISKE TEGLVÆRK.

A. HUITFELDT & CO. 135

fuldt besatte Tid. Han of rede ogsaa betydelige Kapitaler paa Fabriken og byggede
de 2 første Dampbaade, som endnu den Dag idag — i over 30 Aar — gaar paa
Kalsjøen i Jåmtland.

Disse Dampbaade blev i Stykker kjørt med Heste til Bestemmelsesstedet; ..og
sat sammen ved Kalsjøen. ;

Fabriken byggede ogsaa det første Lokomotiv her i Landet. Dette fik Navnet
,,Trønderen" og benyttedes i over 20 Aar paa Størenbanen.

Som Eier af Lundemo Gods ved Lundemo Station indlagde Konsul AWLD
HUITFELDT sig store Fortjenester, idet han, bragte Jordbruget og Kvægavlen paa Gaarden

TEGLVÆRKET.
- - - r . . . , • - , - r , f • ,i(' \

op til en enestaaende Høide. Han importerede engelske Kjør af Ayrshirerace og
bidrog derved til Forbedring i hele Trønderlagen og langt .sydover af Kvægbestanden.

Lundemo Fjøs var i de Dage en Seværdighed med en Bestand af over 60 Ayrshire
Kjør. Da Prins Karl reiste op til Trondhjern 1864 for at krones, undlod han ikke
at reise indom og bese Lundemo Fjøs. . . . . . ' . " . , . ; • • . : . .

Ulykkeligvis kom Eiendommen i 1869 ud af HUITFELDTS Hænder og udstykkedes
til forskjellige private Eiere, som ikke formaaede at.drive Godset i HUITFELDTS Aand
o g derfor lod a l t forfalde. . . • : • ' . .

Samtidig med Lundemo Gaardsbrug, blev der ogsaa drevet Sagbrug paa Eien-
dommen. " . . :

Konsul ARILD HUITFELDT havde stor Interesse for Industrien og fulgte med alle
Forbedringer, som han straks tilegnede sig. . . . . . ... . . - ,

,Under det paaTrondhjems Raadhus afholdte Møde i Anledning af Spørgsmåalet
.øm kommunalt Bidrag til Størenbanen optraadte HUITFELDT paa dette Møde og talte
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med en saadan Begeistring for Sagen, at det skyldtes ham at smaalige Hensyn
maatte vige og at Bevillingen blev givet. Den Profeti, han ved den Leilighed frem-
førte, at Størenbanen vilde blive Begyndelsen til en Forbindelse med Kristiania, og
som senere skulde gaa i Opfyldelse, ansaaes dengang af mange som et Udslag af
sangvinsk Hjernespind.

Under Størenbanens Bygning protesterede HUITFELDT mod Anlægget ved Gul-
fossen og tilraadede at føre Banen over paa den vestre Side af Elven, såa at Jern-
banen ikke kom i Kollision med hans Lænseanlæg der, men de kløgtige Ingeniører
afviste HUITFELDTS gode Raad og det kom til Proces. Denne Proces gik i 14 —
fjorten samfulde Aar og endte med at Jernbanen (Staten) maatte betale Konsul

MOSTADMARKENS VÆRK.

HUITFELDT 10000 Specidaler. Processen førtes for Staten af Høiesteretsadvokat
DUNKER, som døde netop da Dommen faldt, for HUITFELDT førtes Sagen af nuvæ-
rende Regjeringsadvokat JOHANNES BERGH.

Konsul ARILD HUITFELDT var bekjendt som en af de flinkeste Jægere, en Egenskab
som ligger til den Huitfeldtske Slægt.

Da Dampskibet ,,Nidelven" blev bygget tog Fabriken ved Nidelven 50 Aktier
og var den største Aktionær. Konsul HUITFELDT viste derved, at han baade havde
Værkstedets Tarv for Øie og troede paa Nødvendigheden af at bedre Kommunika-
tionerne med Nordland og Finmarken. Ved Siden af Konsul LUNDGREEN, Stifteren
af det nordenfjeldske Dampskibsselskab, nyder han Æren af dette Selskabs Tilblivelse
og Fremgang.

" Da Konsul ARILD HTJITFELDT kom til Trondhjem omkring 1840 I det Øiemed at
drive en Trælastforretning blev han, efter at være bleven gift med Frøken GARMANN,

Datter af en af Trondhjems rigeste Mænd, Konsul GARMANN, af Svigerfaderen ledet
ind paa Nordlandshandel, Kolonial, Sild, Fisk og Trankogeri — da Træpinnan, noget
ukjendt nyt for Trønderne rForretningsbranchen, ikke var fint nok.

Dette var en Feil, men det hindrede ham ikke i at være den første, som be-
gyndte med Grindsage og Cirkelsage — aldeles ukjendte Instrumenter i Trondhjem
dengang.

Vi vil nu tale lidt om Konsul ARILD HUITFELDT'S Sønner:
Konsul H E R M A N CHR. HUITFELDT, født i 1845 deltog som før nævnt indtii

1901 i Firmaet, var Ridder af den italienske Kroneorden og Lazarusorden.

PRIMÆRSTATION FOR HOMMBLVIKDRIFTEN.

ARILD CHR. HUITFELDT født 1847 døde i 1891 som norsk-svensk Ministerpræ-
sident i Madrid, dekoreret med mange Ordener fra forskjellige Kulturstæder.

Konsul IVAR HUITFELDT, født 1848. Ridder af Leopoldsordenen. Firmaets
nuværende ene ansvarlige Indehaver.

Kand. jur. VILHELM VALENTIN H A R T V I G HUITFELDT, født 1852, lever i Tas-
mania i Byen Kingarosma, hvor han er udnævnt til man of peace (Fredsdommer)
for den engelske Regjering.

IVAR HUITFELDT'S Evner og gode Vilje, hans store Erfaring og uegennyttige Op-
opofreise, naar det har gjældt at skaffe Hjælp, har gjort ham til en af sin Bys
mest populære Personligheder.

Konsul IVAR HUITFELDT har gjort sig bekjendt ved flere Foredrag, som han holdt
i Trondhjem i Begyndelsen af 1902 om Trondhjemske Bankforhold, i hvilke han
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DAMBYGNING OG SLUSER FOR KRAFTEN I MOSTADMARKEN.
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KRAFTOVERFØRING TIL BRUGET I HOMMELVIK.

LENSE I FOLSJØEN.
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gaar flere af Byens ledende Mænd, særlig Sagførerne, haardt paa Klingen. Disse
Foredrag, som blev paahørt af'Tusinder af Trondhjems Indvaanere, udkom i Sær-
aftryk etter ,,Dagsposten"s stenograflske Referat.

Naar man træder ind paa hans Kontor ser man som Regel Folk, fattige saavel
som bedrestillede, der kommer for at søge Raad og Hjælp, og hans gode Hjerte
er aldrig lukket, naar det gjælder at hjælpe paa en praktisk Maade.

Konsul I VÅE HUITPELDT er som Aktionær interesseret i forskjellige industrielle
Foretagender og i de fleste større Banker i Trondhjem. Seiv byggede han uden
teknisk Hjælp den første større Privattelefon nordenf jelds, nemlig fra Trondhjem til
Hyttefossen og videre til Leer chem. Fabrik, en samlet Distance af ialt 45KiJometer.

Fogedgaarden i Borten Flåa, som ogsaa Firmaet eier, drives som Jordbrug.
Gaarden Fossehoved i Tiller med tilhørende værdifulde Fossefald Fjæremsfossen
i Nidelven paa flere Tusen Hestekræfter er erhvervet iaar ved Kjøb af SIGURD
FEIRING, Kristiania. Denne Fos er bekvemt beliggende ca. 3 Km, frå Heimdal Jern-
banestation og Va Km. frå Ulriksdåls Gruber.

Ved sit Sølvbryllup den 10de April 1902 skjænkede han til forskjellige Øiemed
Kr. 15000, hvoraf Kr. 4000 til Domkirken og Kr. 3000 til Dr. med. BULL til et medi-
cinsk Værk, som Doktoren har under Arbeide, og Resten til andre veldædige Øiemed.

R. KJELDSBERG

R. KjELPSBERG.

1 1856 etablerede R. KJELDSBERG og I. M. HOLST under Firma KJELDSBERG & HoLst
en Kolonial- og Vinforretning. Hr. HOLST udtraadte i 1861, og Forretningen

overtoges helt af KJELDSBERG, idet Firmaet samtidig fik sit nuværende Navn.

FORRETNINGSGAARDEN.

BUTIKEN.

Forretningen, der dreves saavel en gros som en detail, fik snart et stort
Omfang og erhvervede sig hurtig det høit anseede Navn, som den i vide Kredse
besidder, og sorn ikke mindst skyldes den Omstændighed, at Firmaet altid har
bestræbt sig for at holde sine Varers Kvalitetsniveau høit.

Større Forretninger i Trondhjem.
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Foruden sin indenlandske Kundekreds har Forretningen ogsaa efterhaanden
faaet et meget stort Klientéle blandt de talrige udenlandske, især engelske Sports-
mænd — Fiskere og Jægere —, som Sommer og Høst opliolder sig her i Landet.
Firmaet er paa denne Maade blevet kjendt og agtet langt udenfor Landets Grænser.

ET HJØRNE AF FLASKEKJÆI.DEREN.

ET HJØRNE AF FADKJÆLDEREN.

R. KJELDSBEEG afgik ved Døden i 1897, og Forretningen dreves for Enkens —
Fru H. KJELDSBEEGs — Regning til Udgangen af det følgende Aar, da den overtoges
af Sønnen FEANCIS KJELDSBEEG, den nuværende Indehaver.

R. KJELDSBEEG var en i Kommunen meget benyttet Mand og indehavde mange
andre Tillidshverv. Han var saaledes bl. a- Direktør ved Det Nordenfjeldske Damp-
skibsselskab og Direktør for Norges Bank, sorn da havde sit Hovedsæde i Trond-
hjem. I ca. 20'*Aar beklædte han Stillingen som britisk Vicekonsul. 'l 1895 fik han
Ridderkorset af St. Olafs Orden for almennyttig Virksomhed.

FEANCIS KJELDSBEEG^har arbeidet i Forretningen siden 1887 efter at have taget
Afgangseksamen ved Christiania Handelsgymnasium med Udmærkelse og opholdt
sig i Udlandet i nogen Tid. Han er ligesom Faderen før ham britisk Vicekonsul.

FERSKFISK-AKTIEBOLAGET

FERSKFISK-AKTIEBOLAQET.
Disponent: G. H. Helgerud.

1 1888 etablerede G. H. HELGEEUD en Forretning i fersk Fisk, hvilken i 1895 gik over
til et Aktieselskab med G. H. HELGEEUD som Disponent; Aktiekapitalen er nu

henved Kr. 50,000.oo. Forretningen har sine Kontorer, Udsalg, Lager, Salteri,
Fryserier, Ekspedition og Kassefabrik paa egen Brygge i Kjøbmandsgaden No. 77
og sysselsætter op til 20 Mennesker foruden Fiskekutteren ,,Motors" Mandskab.

Ferskfisk-Aktiebola-
get har faste Leveran-
dører af fersk Fisk saa-
som Laks, Torsk, Hyse,
Flyndre, Kveite m. m.
over hele Kystdistriktet
Aalesund—Finmarken,
og Fisken faar allerede
fra første Haand den
mest omsorgsfulde og
praktiske Behandling.

Med Fiskekutteren
,,Motor", som er f or synet
med Petroleumsmotor,
Hjælpeskrue og Brønd,
drives Fiske efter Torsk
og Flyndre, der bringes
levende ind til Trond-
hjem.

Bolaget har, basseret
paa Disponentens tidli-
gaaet stadig fremad

G. H. HELGERUD.

gere Arbeide, erhvervet
sig en stor Kundekreds
saavel her i Landet
som i Sverige, Tysk-
land, «Holland, Belgien,
Danmark, England etc.
Salgene sker hoved-
sagelig direkte og Dis-
ponenten foretager per-
sonlig Reiser til Udlan-
det for at holde sig å jour
med Konkurrencen og
Kundernes Krav, og for
at stifte nye Forbin-
delser.

A f de Aarsberetnin-
ger og Oversigter, som
foreligger over Driften
ligefra 1888 fremgaar. at
Forretningen fra en be-
skeden Begyndelse er

betragteligt Omfang.og har nu naaet et ganske
Ferskfisk-Aktiebolaget er paa Udstillingerne i Kristiansund 1892, Stockholm 1897 og

Bergen 1898 bleven belønnet med de høieste Udmærkelser inden Branchen, og den
praktiske Maade paa hvilken Frysningen af Fisk foregaar vakte paa Bergensudstil-
lingen adskillig Opmærksomhed blandt Fagmænd. Den finske Kommissær ved
Udstillingen Jonas Albert Sandman, en ubestridelig Autoritet paa Fiskeomraadet og
om hvem Bergens Udstillingstidende for Juli 1898 indeholder en omstændelig Biografi,
har i Foredrag i Helsingfors ofret Ferskfisk-Aktiebolagets Frysehus og dets Konstruk-
tion en indgaaende smigrende Beskrivelse. Han dvæler især ved den praktiske
Maade, hvorpaa Spørgsmaalet er løst af G. H. HELGEEUD og udtaler blandt andet i
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samme Forbindelse: ,,Af hvilken stor nytta vore det ej, om i h var j e stad, i hvarje
by på landet finnes ett fryshus, dar om sommaren latt forskåmbara fodoamnen,
såsom kott och fisk, kunde magasineras!" ,,Deutsche Fischereizeitung" har senere
bragt Sandmans anerkjendende Udtalelser videre og derved bidraget til Ferskfisk-
Aktiebolagets og dets Disponents Anseelse i Udlandet.

G. H. HELG-ERUDS og senere Ferskfisk-Aktiebolagets Arbeide for Udnyttelse af det
tidligere i det nordenfjeldske Norge såa lidet paaagte ie Hjemmefiske har været til stor
Gavn og Velsignelse for
en stor Del af den fat-
tige Fiskealmue norden-
fjelds, og Initiativet er
ogsaa med Held bleven
fulgt af andre. Ved Si-
den af M. THAMS som
Foregangsmand for Eks-
port af Laks i Is, staar
DisponentHELaERUD som
Foregangsmand for be-
dre Udnyttelse end før
af de simplere Fiske-
sorter i det nordenfjeld-
ske Norge, idet han var
den første, som opar-
beidede denne Branche
forretningsmæssigt, og
naar man ser hen til de
smaa Midler og de man-
ge Vanskeligheder han
havde at kjæmpe med
frå Begyndelsen,af, kan
man ikke andet end
beundre det energiske
Arbeide, som her er
nedlagt. Ferskfiskhan-
delen over Trondhjem
har nu naaet en Om-
sætning, der anslaaes til
ca. Kr. 1,000,000 pr. A ar
frå praktisk talt intet før
G. H. HELGtERTJD begyndte. I dette Beløb er selvfølgelig ikke medtaget den af Firmaet
M. THAMS eksporterede Laks.

Ferskfisk-Aktiebolagets Lager, Fryser! m. m. samt Forretningen i det hele taget
er oftere omtalt i Pressen og ,,Trondhjems Adresseavis" for 3/a 1897 indeholder en
længere rosende Artikel om Anlægget og den i samme herskende Orden og Renslighed.

I ,,Morgenbladet" .for 18/s 1900 omtales et Forsøgsfiske paa Fiskekuttereri ,,Motor"
med danske Redskaber, foretaget i Løbet af Høsten 1899. Man .fiskede paa nogle

KONTOR OG LAGER.

Dage udenfor Helgeland 3000 Kgr. Rødspætteflyndre af fortrinlig Kvalitet, og som
,,Motor" bragte levende til Trondhjem, hvor der opnaaedes ca. 50 Øre pr. Kilogr.,

FISKEKUTTEREN »MOTOR«

PAKNINGSRUM.

medens Værdien paa Fangstfeltet tidligere var høist 10 Øre, idet man savnede Midler
til at føre Fisken frem fersk. Disponent HELGERUD har nu overtaget den største Del
af Aktierne og er fast Formand i Selskabets Bestyrelse; dennes øvrige Medlemmer
er Grossererne L. H. WILHELMSEN og P. O. JENSSEN.
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LARS STORRØ JR.
(K. Braaes Efterfølger).

Frmaet etableredes oprindelig i 1853 og overtoges af den nuværende ansvarlige
Indehaver LABS STOEEØ jr. den Iste Januar 1898.
Forretningen har sine Kontorer i Kongens Gade No. 29 og Varelagre i Pakhusene

i Sandgaden No: 10 og 20 og omfatter Salg en gros af Mel-, Kolonial- og Fedevarer m.'m.
LABS STORRØ jr. har

sine Omsætningsdi-
strikter i Trondhjem,
Trondhjems-Anaterne
og Nordland, og de
sidstnævnte Distrik-
ter besøges regelmæs-
sig af Firmaets Rei-
sende.

Paa Kontoret og
Lagrene er der ansat
11 Mennesker, hvoraf
4 Kjørere, som besør-
ger .Ombringelse og
Transport med Fir-
maets egne Heste.

LARS STORRØ kom
til K. BBAAB i 1890
ef terat have faaet sin
praktiske kommerci-
elle Uddannelse som

LARS STORRa

Handelsbetjent i 2
Landhandlerier. Ved
PaapasselighedogFlid
og medFirmaetBRAAES
mange gamle Forbin-
delser som Grundlag
fortsatte STORRØ For-
retningen, og arbei-
dede denne med de
smaa Midler han hav-
de sparet sig sam-
men, sukcessivt frem-
ad. Omsætningen er
nu steget såa betyde-
lig, at Firmaet maa
klaciflceres blandt de
større Kolonialgrossi-
ster i Trondhjem.

Ved Siden af Kolo-
nialforr einingen om-
sættes ogsaa Fedsild

og Landmandsprodukter til Landhandlere. Tidligere havde Firmaet en ikke ube-
tydelig Forretning med Sverige, men maatte opgive denne, da Mellemrigsloven kom
istand.

LARS STORRØ er født i Budalen Anneks under Støren Præstegjeld, og det kan
siges om ham, at han har været sin egen Lykkes Smed, idet han kun har havt sig
seiv at stole paa. [hærdig, arbeidsom og sparsommelig har han koncentreret sin

LARS STORRØ, JR.

FORRETNINGSGAARDEN.
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Intelligens og sit Arbeide paa sin Gjerning, uden at lade sig bebyrde med kommunale
Hverv eller andre Gjøremaal. Men ikke destomindre har STORRØ havt et aabent

LAGER.

Blik for Industri og Fremskridt og staar som pekuniært interesseret i flere Fabriker
saasom Trondhjems Dropsfabrik, Aktiebageriet, Aktiebryggeriet etc.

Det i Forretningen arbeidende Personale har været hos STOERØ saalænge han
har været etableret.

BRØDRENE LUND.
rxen Gaard paa Baklandet — Nygaden Nr. 20 — hvor Firmaet Brødrene Lund den
l J hele Tid har havt sine Kontorer, eiedes før af Indehaverens Onkel, R. T. Lund,
r som her drev en Forretning med Lofot- og Sildexpeditioner forbundet med
Export af Sild og Fisk til Sverige. Han vandt der et anseet Navn som en sjelden

sit Handelssted Even-nøiagtig og reel Leve-
randør. Det var paa
Grundlag af denne For-
retning at hans Broder-
sønner — den nuvæ-
rende Indehaver, Tobias
Lund og en ældre Bro-
der, Hans O. Lund —
ved hans Død i 1890
dannede Firmaet Brø-
drene Lund, som nu er
en af Trondhjems bety-
deligste Forretninger.

Den nuværende In-
dehaver, Tobias Lund,
blev den Ledende i det
nye Firma. Den ældre
Broder var allerede da
bundet til sin egen be-
tydelige Forretning paa

skjær i Senjen, og han
udtraadte ogsaa allerede
i 1893 af Firmaet. En an-
den Broder, Johan E.
Lund, som tidligere i ca.
femten Aar havde arbei-
det i en af Byens mest an-
seede Forretninger, gik
samtidig ind som aktiv
Deltager. Disse to Brødre
arbeidede sammen helt
tilNytaar 1904. JohanE.
Lund traadte da tilbage
for at starte en ny For-
retning, og Tobias Lund
fortsatte nu alene med

TOBIAS LUND.

Firmaets mangeaarige
FørstebetjentRobertAas
som Fuldmægtig.

I den Branche, hvori Firmaet fra først af udelukkende arbeidede — Export af
Sild og Fisk — har det forstaaet at bevare og yderligere befæste den fra Onkelen
arvede Anseelse. Senere er Forretningen udvidet til at omfatte ogsaa mange andre
Brancher. Men samtidig er Sild- og Fiskforretningen voxet og nye Markeder erobret.
Saaledes er der gjort betydelige Forretninger paa Amerika, hvor Firmaets Mærke
allerede er godt kjendt og indarbeidet.

Aar for Aar har Forretningen voxet. Foruden i de oprindelige Hovedartikler
— Sild og Fisk — er der oparbeidet en betydelig Omsætning i Korn, Mel, Flesk og
grovere Kolonialvarer. Sammen med to andre af Byens større Forretninger impor-
terer Firmaet den største Del af det Salt, som kommer til Stedet. I Løbet af de
sidste sex Aar er efterhaanden indkjøbt tre af de i Trondhjems Omegn liggende
Møller — ,,Enigheden"s og ,,Prøven"s i Tiller og ,,Torpaunet"s Mølle i Malvik. Fra
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disse Møller leveres nu Mel, som allerede er godt indarbeidet i de trondhjemske
Distrikter og i Nordland. Møllebedriften er underlagt Møllemester P. Jensen.

For at skaffe Plads for denne omfattende Virksomhed som nu beskjæf tiger

omkring et halvt Hundrede Mennesker, er i A arenes Løb indkjøbt flere af de ved
Nidelven liggende Pakhuse, saaledes at Firmaet nu eier fem af disse.

Firmaets Chef, Tobias Lund, er en Mand i den kraftigste Alder. Født 2den
Februar 1866, kom han efterat have taget Middelskoleexamen i Faderens Butikfor-
retning. Kun 18 Aar gammel sendtes han ud paa Lofot- og Sildexpe-

BRØDRENE LUND
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ditioner. Senere fik han Anssettelse ved en af Byens en gros Forretninger og flak-
kede i et par Aars Tid Norge og Sverige rundt som Handelsreisende indtil han som
før omtalt ved Onkelens Død startede sin jegen Forretning og saaledes blev selv-
staendig i en ganske ung Alder.

Som vi har seet er det en særdeles betydelig Forretning, som i Løbet af de
fjorten Aar, Firmaet har bestaaet, er oparbeidet. Saavel Forretningen som dens

Chef har nu længe indtaget en anseet og fremtrædende Plads inden Forretnings-
kredse. Tobias Lund har da ogsaa havt og indehar fremdeles en Række Tillids-
hverv. Vi nævner, at han har været Medlem af Handelsforeningens Direktion, og at
han fortiden er Medlem af Handelsbankens Repræsentantskab.

Ogsaa i det kommunale Liv har der været lagt Beslag paa Tobias Lunds Tid
og Arbeidskraft. Fortiden er han saaledes Medlem af Trondhjems Formandskab.


