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STORMØLLEN
Henrich Gerners gate 12
Gnr. 2 bnr. 1179 , Gammelt nr.35 , matr.nr. 29
Stormøllen/Store Siktemølle Mølla kunstskole
Først i midten av det 18.århundre får man sikrere opplysninger om sag- og kvernbrukene ved
Mosseelven. De finnes byfogd Schiøths ”relasjotion” av 1743, som gir den første fyldestgjørende
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beskrivelse av byens sosiale og økonomiske forhold. Schiøth oppgir antallet av sagbruk til 27 og av
kvernbruk til 13.
Store Sikte Mølle ble drevet av det vann som kom fra andre kvernhus. Beliggenheten tyder på at
møllen ble drevet med et ”undergangs”-vannhjul med flere kvernstenpar, og derfor hadde en større
formalingskapasitet enn de andre. Møllen har interesse fordi den hadde ”fellberederstampe” som
bearbeidet skinntøy og vadmel til klesstoffer. Denne kombinasjonen av kornmaling og
klesbearbeidelse, sammen med troppeforlegningene til Moss, kan tyde på at Siktemøllen ble drevet
for offentlig regning, eller muligens har vært offentlig eiendom.
Med denne mølle knyttes det 18.århundre til det 19. Store Siktemølle er nemlig identisk med
Stormøllen, som i en forbedret utgave dannet grunnsteinen til den egentlige mølleindustri i Moss
omkring 1850. Av dens bygning står fremdeles en del igjen (1941), og møllen er altså i bokstavlig
forstand et bindeledd mellom fortid og nåtid Mossemøllenes utvikling….
Et situasjonskart fra 1811 viser at der den gang lå 10 møller langs Fossen. Regnet ovenfra var det:
Første Kloster, Huseby Mølle, Ralla Mølle, Annen Kloster Mølle, Ole Taskens Mølle, Ole
Haagensøns Mølle, Rotte Mølle, Refsnæs Mølle, Dyre Mølle og Stormøllen, dessuten Stormølle
Stampe. De er på kartet avtegnet som møller, skjønt det her dreier seg om de fleste av de samme
bruk som tidligere var betegnet som kverner.
I 1870 hadde firmaet disse fire møllene i drift: Stormøllen, Dyre mølle, Nymøllen og Grynmøllen.
I alt beskjeftiget de 35 arbeidere, hvorav 5 oppsynsmenn og mestere, 26 faste arbeidere og 4
dagleiere.
Stormøllen, den opprinnelige Store Sikte Mølle i forbedret utgave, var ombygget i 1890, hadde fått
nytt maskineri og var beregnet på formaling av 100 a 120 tønner pr. døgn. Den hadde felles turbin
med Nye Dyre mølle og var innredet på formaling både av rug og bygg.
Aktieselskapet Moss Aktiemøller overtok den 1.februar 1892 firmaet Henrik Gerner & Søns
mølleforretning. Henrik Gerner & Søn var etablert 1810 av Henrik Gerner, som 1844 opptok sin
sønn, Jens Ludvig Gerner i firmaet. I året 1870 inntrådte Joh. Nyquist firmaet og fortsatte
sammen med kaptein Gerners to sønner, Carl Ewald Gerner og Fredrik Gerner.
1785---eier feldskjærer Møller
1795---eier David Chrystie, Stormøllen brant ned, stampe ble skadet av brannen.
1811---Stormøllen og Stormølle stampe.(Store Siktemølle)
1817---Nicolai Gude, møllebygning, barkstampe, våningshus og smie.Takst: 10.000 spdl.
1824---Henrik Gerner kjøper Stormøllen av N. A. Gude for 11.000 spdl.
1836---takst: 11.900 spdl.
1838---solgt til Jens Ludvig Gerner
1841---eier H. Gerner & Søn.
1850---modernisert
1892---solgt fra Gerner til Moss Aktiemøller.Tomteareal: 1.5512 kvm.(Kartfor.- 1/167)
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1896---Omdannet til lagerhus
1900---to-etasjes bygning, to leiligheter, sidebygninger med pakkhus og snekker verksted.
(Folketellinga 1900, side 41)
1902---Oppføring av loddpipe. Gikk gjennom to etasjer og loft. To dobbelte feiedører, en på
loftet og en i 1.etasje.(Byggesak-2/1179, 30/02)
1904---nytt murbygg på to etasjer og loft, 460 kvm. Takhøyde: 1.etasje 5meter, 2.etasje 3,5 og
loftet 3,5. Kjeller/bryggerhus, ved- og husholdningskjeller. 1.etasje kontorer, 2.etasje
leiligheter. (Byggesak-2/1179, 46/04)
1933---silobygg til Nye Dyre Mølle.(Byggesak-2/1179, 26/33)
1946---en parsell på 7,6 kvm ble trukket fra nr. 10 og tillagt nr. 12. Tomteareal på nr 12:
1.519,60 kvm. (Kartfor.-E/114/46)
Ombygging og utvidelse av Stormøllen til bl. a. verksteder og hvilerom for
verkstedsfolkene, sjåfører og til enkelte dagarbeidere. Plass til 30 mann.
(Byggesak-2/1179, 256/46)
Tilbygg til Stormøllen for bil- og snekkerverksted, spisesal og sekkelager.
(Byggesak-2/1179, 377/46)
I Stormøllen: innlagt 2” stikkledning til ombygging av Stormøllen. (Røranm.-109/46)
1947---montert fire vaskekummer, fire servanter, fire vannklosett, fem dusjer og tre
brannkraner. I det gamle tekniske kontoret: montert ett bad, to servanter, oppvaskkum
og utslagsvask. (Røranm.-77/47)
1949---Nye tegninger for modifisert byggeplan
1960---innredet sprøytelakkeringsverksted og malingslager i snekkerverkstedet.
(Byggesak-2/1179,33/60)
1967---montert en termoblokk med påmontert lettoljebrenner og en 1.200 liters oljetank.
(Byggesak-2/1179, 33/60)
1979---Moss Aktiemøller monterte drikkefontene i verkstedet. (Røranm.-297/79)
Det gamle vanningsanlegget i verkstedsbygningen ble reparert. (Røranm.-133/79)
1980---reparasjon av en gammel 2” galvanisert vannledning i verkstedet. (Røranm.-381/80)
1981---monterte ny varmtvannsbereder på 400 liter i verkstedet. (Røranm.-327/81)
Tilkoblet klosett og servant. (Røranm.-328/81)
1984---i teknisk kontor ble det byttet stigeledning fra 1. til 2.etasje. Skiftet brannskap, flyttet
tappekran i verkstedet til motsatt vegg. (Røranm.-41/84)
1988---utvendig stikkledning i veien ble reparert. Eier: Translyft Eiendom A/S.(Røranm.-245/88)
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1991---i forbindelse med legging av hovedledninger og kloakkpumpestasjon på eiendommen
Henrik Gerners gate 10, ble det fra innløpsledningen på pumpestasjon via stakekum til
Inn i vegg mellom Bryggeriet og mølleeiendommen, lagt for fremtidig bruk av 110
PVC spillvannsuttrekk. Uttrekket ble lagt delvis under gulv i kloakkpumpestasjon.
(Røranm.-153/91)
1992---ominnredning til Mølla Kunstskole. (Byggesak-2/1181, 107/92)
1994---eier Kværnhuset AS.
I forbindelse med opprustning av gatelebemet ble det for fremtidig bruk lagt 11/2”
CU vannstikkledning med utvendig stengeventil , seks meter fra tilkobling på 200
duk.st.jern hovedvannledning. Det ble montert avstandsskilt for utvendig stengeventil
på husvegg. (Røranm.-28/94)
1995---tomteanordning slik at silobygget i sin helhet ble liggende på Henrik Gerners gate 14.
(Byggesak-2/1179, 2/95)
Monterte ventilasjonsanlegg for Mølla Kunstskole. (Byggesak-2/1179, 183/95)
En parsell fra nr. 12 ble tillagt 10 B, Tittut. (Kartfor.-Å1/59, Byggesak-2/1179, 183/95)
Fossen 1A, 2, 8, 22 og Henrik Gerners gate 12 og 14 solgt fra Kværnhuset as til
Kværnhuset as for kr. 2.174.950. (Moss Dagblad 11.desember 19959
1997---eier Kværnhuset A/S. Tomteareal: 1.394,6 kvm.
1998--- solgt til Mossmøllene Eiendom AS.
Beboere 1865:

-Møllemester Abert Beck, hans kone Marie, barna mekaniker Thomas, handelsbetjent Helle Juell,
Jacob, Maren og Albrecht Mathildus Beck. Wilhelmine Nord, tjenestepikene Hellene
Andersen og Christine Micalsen, mølledrengen Hans Andersen og Anders Eriksen.
Dyr:to hester og to kuer.
Beboere 1900:
1.etasje- fire rom og kjøkken. Mølleformann Joh. Gabrielsen, hans kone Mina, barna Anna, agent
Hjalmar, kontorist Karl og kontorist Kristian Gabrielsen. Møllemester Fritz Pettersen.
2.etasje- fire rom og kjøkken. Fullmektig Laurits Høiden, hans kone Dagmar og Ørnulf Høiden.
(Folketellingen 1900, side 41-42)
Dimensjoner:
Lagerhus: Bygget i tre, bindingsverk, en etasje og loft, lengde 10 meter, bredde 6,6 og
høyde 3 meter.
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Stormøllen: Bygget i mur, betong, tre etasjer og loft, lengde 18,4 meter, bredde 15,5 og
høyde 8,5 meter.
Gulvareal: 800 kvm.
Verksted, garasje: Bygget i jernbetong, to etasjer og loft (1947), lengde 23,8 meter, bredde 9,5
og høyde 8,2 meter.
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