
Kong Christian Frederik og 1814
På begynnelsen av 
1800-tallet var 
Norge preget av 
krigene i Europa, 
de såkalte 
Napoleonskrigene. 
Norge hadde vært 
i union med 
Danmark siden 
1380 og ble i 1807 
en del av alliansen 
med Frankrike mot 
England og 
Sverige. Krigførin-
gen gikk dårlig for 
Napoleon og i 
1813 ble det 
vanskelig for kong 
Frederik VI å styre 
Norge fra København. Han sendte derfor sin fetter prins Christian 
Frederik til Norge som stattholder og kommanderende general. 

Svenske tropper angrep Danmark og Kong Frederik VI kapitulerte 
den 6. januar 1814. Som kompensasjon måtte kongen avstå 
Norge til Sverige. Den 14. januar 1814 ble Kieltraktaten inngått 
mellom Danmark, Sverige og Storbritannia, noe som førte til 
slutten på en 434 år lang union mellom Danmark og Norge.

Stattholder og arveprins Christian Fredrik innkalte straks til 
stormannsmøte på Eidsvold og hevdet sin rett til den norske 
kronen. Dette mislikte stormennene som ikke ønsket noe 
enevoldskongedømme. Det ble derfor enighet om å innkalle til  
en riksforsamling som skulle ha som oppgave å bestemme en 
regjeringsform for det selvstendige nye Norge. Fra 10.mai til  
17. mai 1814 ble riksforsamlingen avholdt på Eidsvold med 
undertegnelse av grunnloven17. mai og valg av Christian 
Frederik som konge. Stormaktene bak Kieltraktaten forlangte 
imidlertid at Christian Frederik straks skulle oppgi sin  
selvstendighetspolitikk og la Norge tilfalle Sverige. 

26. juli angrep svenske styrker Norge under ledelse av  
kronprins Karl Johan. Etter kort krig tilbød Karl Johan våpenhvile 
og forhandlinger, noe Christian Frederik aksepterte umiddelbart. 
Kong Christian Frederik hadde lagt sitt hovedkvarter til Moss 
Jernverk hvor han forhandlet betingelsene med generalmajor 
Magnus Björnstjerna. Den endelige avtalen om våpenhvile ble 
undertegnet av kong Christian Frederik i Konvensjonsgården  
14. august 1814. 

Ved Storebro er det reist en statue av kong Christian Frederik 
som ved forhandlingene 1814 reddet Norges grunnlov og inngikk 
fred med kong Karl Johan. Statuen som er laget av Dyre Vaa ble 
avduket av kong Harald V i forbindelse med Moss bys 275-års 
jubileum i 1995.

Verksgata
Husene langs Verksgata, oppført i perioden 1730 til 1760,  
er tidstypiske arbeiderboliger for et jernverk. De eldste husene  
er bygget i slaggstein fra jernverket, mens de øvrige er laftet  
med en tømmerkjerne og kledd med rødt panel. 

Nummereringen av husene er fortløpende på hver side  
(Napoleons system), det vil si fra 1 til 7 oppover på vestsiden  
og fra 8 til 22 nedover på østsiden. Verksgata 2 var jernverkets 
skolebygning, som dessverre ble revet i forbindelse med 
byggingen av ny kalkovn i 1970.

Konventionsgården
Gården fikk sitt navn etter at kong Christian Frederik og general 
Björnstjerna den 14. august 1814 her signerte avtalen som reddet 
Norges Grunnlov, og samtidig sikret fred med svenskene. 

Konventionsgården var administrasjonssenter for Moss Jernverk 
frem til 1875, og for M. Peterson & Søn A/S inntil konkursen  
11. april 2012. Konventionsgården og fabrikkområdet eies i dag 
av Høegh Eiendom A/S.

Møllebyen
Den historiske bebyggelsen i Møllebyen var tyngdepunktet  
for byens første industrielle epoke. Den består av et helhetlig 
bygningsmiljø av høye bygninger med store takflater, vinduer 
med støpejernsprosser og rammer, yttervegger av tegl, artikulerte 
gavler og rikt detaljert murverk. Bygningene ble oppført fra tidlig 
1800- tall, og ble i det alt vesentligste brukt til møllevirksomhet. 
De bærer navn som Lerke Mølle, Kloster- og Galla Møller, Riis 
Mølle, Central Pakkhus osv. 

I dag preges området av koselige kaféer og barer, et moderne 
kinoanlegg, museum, bibliotek, samt diverse forretningsaktiviteter. 

Klovadammen
Klovadammen, ferdigstilt i 1942, har til oppgave å regulere 
vannstanden i Vansjø i henhold til manøvreringsreglementet som 
er fastsatt for innsjøen. 

De to tårnene på demningen er dekorert med hver sin statue 
laget av Asbjørg Betty Borgfelt, og forestiller «Fløteren»  
og «Piken med kornneket». Dammen erstattet nåledammen 
Sponvikdammen fra 1886. Den var anlagt lenger opp i Mosseelva 
der innfartsveien krysser elva. 

Bildet viser dansegruppen Frikar i en tilpasset versjon av Draum- 
fangeren. Dansen i fossen var en del av jubileumsarrangementet 
Morsalangs i 2020.

Ved hjelp av vann fra fossen pumpet Moss Gamle Vannverk  
vann opp til bassenget på Klommesten. 

Bli medlem
Mossefossen og området rundt ble i kulturminneåret 1997  
valgt til Moss bys kulturminne. Motivet for valget var minnet om 
Mossefossens historie og områdets rolle som «byens vugge»  
og arnested. 

Mossefossens Venner ble stiftet 14. august samme år, med formål 
å øke forståelse for og ta vare på kulturminnene, samt stimulere 
til en positiv utvikling og bruk av området. Venneforeningen 
arbeider aktivt for å ta vare på dette kulturminne slik at bruk av 
området sees i sammenheng med kultur, biologisk mangfold, 
miljø og byens historiske arv.

Foreningen avholder medlemsmøter, leder vandringer, holder 
fossen fri for søppel, arrangerer Mossefossens dag, vedlikeholder 
byens eldste vannverk i Fossen 8 og er aktive med å ta vare på 
det biologiske mangfold. 

Foreningen samarbeider tett med Moss by- og Industrimuseum 
samt 2 andre venneforeninger: 
Mosseølets Venner, som arbeider for å bevare Moss bys over 
180 år gamle flytende bryggerihistorier. www.mosseol.no

Morsa 1833, som arbeider for økt kunnskap om Moss bys og 
distriktets brennerihistorie. www.morsa1833.no

For å styrke dette viktige kulturarbeidet ønsker Mossefossens 
Venner flere medlemmer. Du kan bli medlem  
ved å betale kr. 200 til foreningen, knr 1080 32 97431.

Les gjerne mer på hjemmesiden www.mossefossen.no
Organisasjonsnummer: 993 836 990

Møllebyen, Fossen 
og Verket
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1. Gudegaarden 
Trolig byens eldste hus med deler av bygningsmassen fra 1600-tallet.

2. Kong Karl 
Oppført i 1887 som herskapsbolig av David Chrystie og gitt 
navnet «Kong Karl» etter datidens regjerende svensk-norske 
konge Karl XIII.

3. Foghtegaarden
Dagens bygning ble oppført i 1809 av Johan Gude. Før by-
brannen i 1807 var tomten bebygget med en stor 2. etg. bygning 
kalt Foghtegaarden.

4. Gernergaarden
Henrich Gerner lot i 1809-1812 oppføre den staselige hoved-
bygningen i klassiserende stil med to fløyer etter bybrannen i 1807.

5. Heilmannparken 
Opprinnelig en tomt tilhørende Gerners brennerier. Bærer navnet 
Heilmannparken etter eierfamilien til Moss Bryggeri fra 1918 til 1997.

6. Moss Bryggeri 
Det første industrielle ølbryggeriet i Moss, Gudes Bryggeri, startet 
opp i 1838, videre som Moss Bryggeri og Mineralvannfabrikk fra 
1911 til nedleggelsen i 1997.

7. Gerners Gjær- og spritfabrikk
Gerners Gjær- og spritfabrikk holdt til i bakgården til Gernergaarden 
i det såkalte «Settehuset» som fortsatt består.

8. Det Gernerske Fehus
Henrik Gerner bygde her et fjøs for 70-90 kyr og et drankerhus  
i 1840. Det vestre ble brukt som fjøs, det østre som lager, derfor 
betegnelsen Fehus og Forhus.

9. Tittut
Dagens hus ble oppført av Jens Ludvig Gerner i 1840 til erstatning 
for tidligere bygning bygget før 1785. Bygningen innehar i dag 
leiligheter og kontorer.

10. Stormøllen
Den opprinnelige Stormøllen brant ned i 1795. Dagens bygg er 
fra 1817, men ombygget på 1900-tallet. House of Foundation  
og Atelier Bruce Naigles holder til i bygningen i dag.

11. Nye Dyre Mølle 
Det moderne kontorbygget som står på tomten i dag ble oppført
i 2002. Opprinnelige Nye Dyre Mølle brant i 1889, 1924, 1933  
og helt ned i 1979.

12. Borgengaarden
Bygningen er oppkalt etter garver Gulbrand Borgen som kjøpte 
gården i 1784. Oppført på 1700-tallet og benyttes som bolig etter 
ombygging i 1947.

13. Wesselgaarden 
Bygningen  er oppkalt etter Nicolai Wessel som kjøpte huset  
i 1834. Også denne gården er oppført på 1700-tallet. Kalles 
egentlig i dag for Møllergården.

Finn utfyllende informasjon på våre nettsider, mossefossen.no14. Herfordtgaarden
Gården ble oppført av branninspektør Peder Herfordt i 1807 etter 
den store bybrannen som begynte i dette området samme år.

15. Thorbjørnsgaarden
Gården ble oppført på 1700-tallet og oppkalt etter høker  
H. Thorbjørnsen som eide gården i 1796. I «Briskebakken»  
var det flere kramboder eid av høkere.

16. Central Pakkhus
Bygningen ble i 1914 ferdigstilt som pakkhus med plass  
til 30.000 sekker. Rugmølle fra 1991. Biblioteket og 2 av  
Møllebyens 5 kinosaler holder til i bygget. 

17. Den Gamle Gudegaard
Johan Gude anla i 1787 her det første brændevins-
brænderi i Moss. Bolighuset som brant i 1890 var 
sentralt under forhandlingene med svenskene i 1814.

18. Mossefossen Kraftverk
Kraftverket ble bygget og satt i drift i 1985.  
Normal årsproduksjon er på ca. 13 Gwh.

19. Kloster Mølle
Moss Aktiemøller bygde i 1900 ny mølle i teglstein  
på tomten. Moss by- og industrimuseum og 3 av 
Møllebyens 5 kinoer holder til i bygget i dag.

20. Galla Mølle
Galla Mølle ble oppført i ca. år 1920. Moss By- og 
industrimuseum flyttet inn i restaurerte lokaler i Kloster 
og Galla møller i år 2000. 

21. Moss Gamle Vannverk (Øvre Galla Saug)
Vannverket, eller rettere pumpestasjonen sto ferdig  
i 1876 etter den store bybrannen i 1858. Mossefossens 
Venner gjennomførte omfattende restaureringsarbeider 
både utvendig og innvendig til 300 års jubileet i 2020.

22. Druidegaarden
Brukt som mølle etter 1820 og i nyere tid som glass-
mesterverksted. Huset ble påbygd og benyttet som restaurant  
fra 1990. Overtatt av Druideordenen i 1994.

23. Riis Mølle
Bygningen ble oppført i 1885. Aktiemøllen overtok i 1934  
og startet landets første produksjon av puffet ris. Inneholder  
i dag forretningslokaler, kafé og kontorer. 

24. Lerke Mølle
Lerke mølle ble oppført i 1835 og ombygget til grynmølle i 1908. 
Huser i dag leiligheter og kontorer.

25. Lerke Bod
Opprinnelig pakkhusbygning oppført i 3 etasjer, bygget før 1850. 
Inneholder i dag kontorer og forretninger, eies av Regnskaps-
sentralen AS.

26. Møllerens Hus
Tidligere bebyggelse fra før 1800 omfattet møbelfabrikk, 
mekanisk verksted og skredderverksted. Dagens bygning oppført 
i 1987 har leiligheter og forretninger.

27. Fossen 15
Brødrene Lars og Niels Brandstrup etablerte her i 1962 Galleri F15. 
Året etter ble bygget revet etter en voldsom brann i 1963. I 1965/66 
ble galleriet reetablert på Alby gård hvor det har etablert seg som 
en av Moss bys fremste kulturformidler.

28. Konventionsgaarden
Hovedbygget ble påbegynt i 1756 og ferdig innredet i 1778. Den 
ble betydelig utvidet av Bernt Anker i årene etter 1784. Avtalen 
som reddet Norges Grunnlov ble signert her 14. august 1814.

29. Mossefossen
Mossefossen har et fall på ca. 25 meter. Fossekraften ble først 
benyttet til kverndrift og omkring år 1500 til de første vanndrevne 
sager i Norge.

30. Kong Christian Frederik
Statuen av Kong Christian Frederik foran Storebro ble avduket  
av Kong Harald V i 1995.

31. Rabben
«Søppelplass» for slagg fra jernverket og trerester (bark og sagflis) 
fra Petersons papir- og cellulosefabrikk.

32. Kamyrkokeren
Helkontinuerlig tremassekoker for papirproduksjon, levert av Karlstad 
Mekaniske Verksted og Myrens Mekaniske Verksted i 1971.

33. Tømmerdam og sagbruk
Tømmeret ble ført til dammen i en renne under Storebro for så å bli 
saget til plank og kubb som ble kuttet opp til flis til papirproduksjonen. 
De tøffeste barna benyttet vannrenna som rutsjebane.

34. M6
Fabrikk for produksjon og pakking av papir. (Den gamle Salen)

35. PM4 og PM5
PM4 var den største papirmaskinen hos Peterson & Søn.  
PM5 som ligger på baksiden var kjent for sin gode papirkvalitet. 
På nordsiden lå det gamle papirlageret.

36. Skolen
Verket 2 var skole for jernverksarbeidernes barn og ble bygget  
i 1758 med undervisning til 1873. Huset ble revet i 1970 etter 
sigende fordi grunnen sviktet under bygging av ny kalkovn.

37. Museet
I 2014 etablerte Moss by- og Industrimuseum et museum i Verket 20 
for å vise fram en bolig fra jernverkets- og cellulosens tidsepoker.

38. Verket 5
Den såkalte «Lagården» var senter og samlingspunkt med 
bakerovn, bryggerhus og vognskjul som alle beboerne på Verket 
kunne benytte. Bygningen inneholdt opprinnelig 12 leiligheter.

MØLLEBYEN, FOSSEN OG VERKET
Mosseelva, opprinnelig kalt Morsa, har sitt utspring i Vanem fjorden  
i Vansjø (25 moh), og renner gjennom Møllebyen ut i Mossesundet. 

Møllebyen er området sør for Mosseelva, med de gamle møllebygningene 
i teglstein nedenfor Mossefossen. Møllebyens historie kan spores tilbake 
til drift av kverner allerede på 1100-tallet, og mot slutten på 1800 tallet 
var Moss landets tredje største mølleby. 

Møllevirksomheten ble i 1970 årene flyttet nærmere sjøen. Etter en  
stor brann i Nye Dyre Mølle (Nymøllen) i 1989 ble mange av de øvrige 
teglsteinsbygningene fraflyttet og etterlatt til forfall. 

I 1998 etablerte Widar Salbuvik og Bjørn Christiansen selskapet 
Kvernhuset AS og startet en stor rehabilitering av området. I dag er 
bygnings massen totalrestaurert og huser aktiviteter som bibliotek, kino, 
Moss by- og industrimuseum, samt diverse restauranter. På branntomten 
etter Nye Dyre Mølle er det reist et kontorbygg som huser en rekke 
kontorer og forretningsvirksomheter. 

I den nedre delen av Møllebyen har Fauna Eiendom satt i gang 
restaurering av en rekke eiendommer, deriblant de gamle bryggeri-
bygningene. 

Byens første vannverk, som ligger øverst i Lille elv, ble satt i drift i 1876 
som en konsekvens av den store bybrannen i 1858. Mossefossens 
Venner har drifts- og vedlikeholdsansvar for det gamle vannverket som 
ble restaurert for over 1 mill. kroner i 2020. 

Fossekraften ble først benyttet til kverndrift. De to første oppgangssagene 
i Norge som ble drevet med vannkraft ble etablert ved Mossefossen  
i 1503. I tider med lite nedbør fikk sagbrukene levert vann på dagtid og 
møllene på natten. Vansjø var et viktig område for transport av tømmer 
fra gårdene rundt innsjøen og ned til sagbrukene langs Mosseelva. 

Dammen ved Klova omtales i dag som Mossefossen, og brukes til  
å regulere vannstanden i Vansjø i henhold til manøvrerings reglement 
fastsatt i 1983. Reglementet fastslår at sommervannstanden ved 
Rødsund bru ikke skal være under 2.30 m. Men det er dessverre ikke 
stilt krav til minstevannføring i Mossefossen.

I Mosseelva er det et yrende biologisk mangfold. I elva er det gyteplass 
for laks. Andre fiskearter som finnes er sjøørret, abbor, laue, sild og ikke 
minst ål som vandrer opp i Vansjø via en etablert åletrapp. 

Av etablerte fuglearter er fossekall, stokkand og siland, hegre, svale, 
lomvi samt knopp- og sangsvane. I elvas umiddelbare nærhet finnes 
også de mer vanlige fugleartene som grå- og svarttrost, kjøttmeis, 
blåmeis, fink og gråspurv. 

Området Verket har sitt navn fra jernverksindustrien, som lå nord for 
elva (Nordbakke). Bygningene som ligger på begge sider av Verksgata 
er tidstypiske arbeiderboliger for et jernverk. Husene ble oppført i årene 
1730 til 1760 for å bosette ansatte og deres familier ved Moss Jernverk. 
Moss Jernverk var viden kjent for produksjon av støpegods som f.eks. 
ovner, stangjern, valsejern og kanoner, men innstilte driften i 1874 blant 
annet som følge av at Krimkrigen ble avsluttet i 1857. De eldste husene 
er bygget i slaggstein fra verket mens de øvrige er laftet med en 
tømmerkjerne kledd med panel på yttersiden. 

Nummereringen av bygningene går fortløpende etter Napoleons system, 
det vil si fra 1 til 7 oppover på vestsiden og fra 8 til 22 nedover på østsiden.
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