
1768   Relasjoner til Fosslien gård 

 
Oberstløytnant Bruennech dør på Fosslien i 1768. Han var en tid eier av Værnes Hovedgård, 

og var bestefar til eidsvollmannen Fredrik Bruennech Stabel, som i sin tur senere ble general 

og sjef for hæren. Bruennech var gift to ganger, og hadde hele 21 barn. Oblt. Bruennech 

solgte Fosslien til sin svigermor, fru Lund, i september 1754 for 150 rdlr. Denne fru Lund 

overgir skjøtet til sin datter og enken etter Bruennech den 17.desember 1768 for 400 rdlr. 

 

Fosslien blir så i slekta Bruennech frem til juli 1792. Da overtar Johan Ernst Alnæs gården. 

Han er sønn til Endre Eliassen Alnæs på Øyan gård. Johan Ernst Alnæs gifter seg den 29.mai 

1801 med Anne Williamsdatter Wessel, som var en uekte datter til William Wessel den yngre 

på Værnes Hovedgård og Lisbeth Sivertsdatter Tangen. Anne ble adoptert av sin far og ble 

boende på Værnes til hun giftet seg. Denne Wesselfamilien er slekta til vår sjøhelt 

Tordenskjold. I 1804 drukner eieren av Fosslien under en fisketur ved Billedholmen. Da 

hadde han allerede overlatt gården til sin far for 599 rdlr.  

 

Faren, Endre Alnæs, bodde for det mest på Øyan, og drev Fosslien som et underbruk. Han var 

da løytnant ved Stjørdalske dragonkompani.  Etter å ha blitt enkemann i 1796 gifter han seg 

på nytt med Mette Gisken Landstad. Hennes nevø var den kjente salmedikteren 

H.B.Landstad.  Mette og Endre Alnæs fikk en datter i 1802. Hun ble neste bruker på Fosslien 

og gifter seg med en underoffiser ved infanteriet, Augustinus Mathisen - som overtar både 

Øyan og Fosslien. Ovenfor så vi at eieren av Fosslien på 1790-tallet, Johan Alnæs, druknet. 

Det samme skulle skje med eieren på slutten av 1800-tallet. – Seint på kvelden, en mørk 

vårdag i mars 1874 var Augustinus Mathisen, hans kone Kirsti (kone.nr 2), underlensmann 

Essendrup og lensmannsbetjent Johannes Nordfjæren på vei hjem fra en auksjon på Hjelsvold. 

De skulle gå over Stjørdalselva ved Slungård. De gikk seg ut i ei råk. Fru Mathisen og 

lensmannsbetjenten klarte seg, men Mathisen og Essendrup druknet. 

 

Den 14.februar i 1828 overtar Iver Endresen Ven 

gården. Han ble kjent som en meget dyktig 

snekker og smed, og flere av tingene han laget har 

vært fremme på utstillinger i forrige århundre. 

Iver Fosslien var medlem av Stjørdalen 

Herredstyre (1842 – 45). Det samme var hans 

sønn, og neste bruker av gården, Endre Fosslien. 

Han drev ved siden av gården et skiferbrudd i 

Fosliberget. Endre ble gift med Mali Kristoffersen 

Stokke i juni 1860. De hadde ingen barn. Dette 

ekteparet på Fosslien skipa før 1902 et par legat. 

Ett til Innherred sykehus på Levanger, og ett til 

fattige, trengende i Stjørdal herred. Til Værnes 

kirke ga det samme ekteparet en vakker døpefont 

av kleberstein. 

 

Fosslien kommer så over i Stokkefamilien ved 

Marius August Stokke, født den 3.desember i 1875. Han ble senere ordfører i Stjørdal fra 

1925 til 1934. 
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