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DRUIDEGÅRDEN
Fossen 9 (tidligere 9, 10, 11 og 14)
Sag, jernstøperi og mekanisk verksted, glassmesterverksted, restaurant, møtelokale.
Side 1

Lok. nr. 1045012 Druidegården forts:

Allerede i 1622 lå det her en sag. I 1873 etablerte O. Hjersing ”Moss jernstøberi og mekanisk
verksted” her, senere flyttet til Jeløy, populært kalt ”Mekken”.
I årene før Ulrich Larsens forretning i nabohuset, Kongens gate 1, brente ned i 1980-årene, hadde
han glassmesterverksted her.
I 1990 ble det rehabilitert og påbygd til restaurant ved arkitektstudent Anette Mehren Olsen.
Huset ble overtatt av Druidene i 1994.
Regulert til bevaring.
Eiendommen har gnr. 2, bnr. 911. Gammelt matr nr.196, 197.
Matr.nr. 81: Ramberg, Kamboe & Weirsyg Sag, nr. 82 : Mæhre Saug
Den prektige bygningen går nå under navnet Druidegården. Den norske druideorden eier
bygningen. Fra første dagen Druidegården sto ferdig i 1995 startet brødrene å holde sine møter i
egne lokaler. De leier også ut lokalene til ulike anledninger for lag, foreninger og privatpersoner.
En vakker bygning med et spennende interiør. Det en gammel bygning med en spennende historie
som du kan lese litt mer om dersom du leser videre.
Fossen 9 hadde opprinnelig matrikkel nr. 81 og het fra gammelt av Ramberg, Kambo og Veirsyg
sager, med eldgamle kongelige privilegier. ”Veirsyg” er egentlig en forvansket form av det
opprinnelige Wiersvig –slik det ble skrevet i 1600 .
Bukten der sagen lå, var før tett bevokst med vier og kratt—derav kommer antagelig navnet.
Opprinnelig var det kongen og adelen som hadde privilegium på ådrive sagbruk i Norge, og dette
var i middelalderen nøye regulert. Men i Mossefossen var de fleste av sagene og møllene før
revolusjonen underlagt kirken d.v.s. her i Moss: Værne Kloster
Alt dette gikk i 1536 over til kongen, og Christian den fjerde eide personlig på 1600-tallet en rekke
av disse. Christian den fjerdes svigersønn, Hannibal Sehested var en mektig lensherre på Akershus
og han greide å slå kloa i en rekke av disse sagene i Mossefossen, inntil han falt i unåde etter
Christian den fjerdes død i 1648, og Fredrik III tok alle hans eiendommer tilbake. Som sin far førte
også Fredrik kostbare kriger som trengte penger, og som faren pantsatte han en rekke av
eiendommene i Norge til den mektige finansmann baron Constantin von Marselis.
Kongen var så forgjeldet at han i 1675 måtte overlate en rekke av det pantsatte godset til baronen bl.a. Kambo og Wierswiig Saug og Mølle.
Svigersønnen til baron Marselis, baron von Rodsteen, overtok alle svigerfarens eiendommer i
1703, men solgte så sagene og møllene i1710 til jernverkseierne statsråd Ochsen og cammerjunker
Hubsch på Moss Jernverk. Disse selger så i 1724 alle eiendommene til den mektige mosseborgeren
Just Hermansen Treschow. Han var en formuende kjøpmann i byen og var med på å underskrive
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anmodningen til kong Fredrik III om at Moss måtte få kjøbstads status i 1720.
Men så gikk det nedover med den store sag- og mølleieren, og i 1743 hadde han ikke annet tilbake
enn bondegården Rød på Jeløy og ble regnet som en ruinert mann. Nå er det et nytt familiedynasti
som overtar i Mossefossen, nemlig David Chrystie og hans familie, som ble eiere her inntil de i
1867 solgte til neste familiedynasti: Henrik Gerner & Søn, som da bygde opp sin mølleindustri her.
Den øvre delen med Kambo og Wiersyg sag og mølle ble så i 1873 solgt til verkseier Otto
Hjersing som bygde opp de bygninger som stort sett er de samme som i dag (1979). Otto Hjersing
kjøpte nr. 9 i 1873 med kausjon fra H. A. Sunne i Arendal. Han innredet lokalene til et mekanisk
reparasjonsverksted. Dette var begynnelsen til det senere A/S Moss Mekaniske Verksted. Hjersing
utvidet flere ganger med tilbygg og påbygg og hadde tidlig en stor virksomhet her. Han innså at
selv om han hadde drivkraften i elven—var han låst for å foreta større utvidelser. Han sikret seg
derfor allerede høsten 1873 et større areal på fire og et halvt mål med tilhørende bygning i den
såkalte Bellevuegate—nå Værftsgaten. Det var proprietær Jacob Hanssen—far til Helly J. Hansen
—som her hadde store tomter til salgs. Otto Hjersing ervervet etter hvert Værftsgate nr.12,16,18 og
22 hvor han i 1880 bygget Moss Jernstøberi med to kupolovner og en ovn for metallstøping.
Støperiteknikk hadde Hjersing lært på Moss Jernverk, hvor han var bokholder og kasserer til
virksomheten ble nedlagt, og arealene i 1875 ble solgt til M. Peterson & Søn. Etter hvert overførte
han mer og mer av verkstedene i Fossen over til Værftsgaten og bygget allerede i 1884 sitt første
skip D/S ”Bratsberg” på 100 brutto tonn her.
Fossen 9 ble så overtatt av Moss Aktiemøller, som i alle år her hadde sitt reparasjonsverksted og i
underetasjen en ”Søm- eller hestesmie”. Senere ble lokalene lager og verksted for Ulrich Larsen.
Tre forskjellige selskaper drev restaurantdrift i gården fra 1990 til 1993. Etter flere konkurser
ble gården overtatt av DnB i 1993 ved tvangsauksjon. Som nevnt tidligere, er det nå
Druideordenen som eier bygningen. De startet møtevirksomheten sin der fra første dag den var
ferdig til bruk i 1995.

1600—eier Christian IV.
1622—Staafast, tilhørte Værne Kloster (81)
1623—Mæhre Saug, eier Mickel Nielsen (82). Produserte 2.700 bord.
1661—solgt til Gabriel von Marselis.
1675—eier Baron Constantin von Marselis.
1683—G. Viersvig- betegnes som øde sauger av baron Constantin von Marselis (81)
Mæhre Saug, eier Mickel Nielsen, produserte 2700 bord (82)
1723—Ramberg Qvernhus, eier kaptein Storm. Tre par kverner (81)
1743—Ramberg-, Staafast- og Weiersyg sauger (81)
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1785—eier Chrystie (81)
Eier obertsløytnant Smith (82).
1793—Mæhre Saug tilhørte Evje gård, ble solgt av Generalmajor Johan Ludvig von Sundt til
Peter Elieson (82)
1822—Kamboe & Weirsyg Saug, solgt fra Hans Chrystie d.y. til David Chrystie jr. (81)
(Landstadarkivet, boks 27)
1841—eier Hans Chrystie (81, 82).
1843—Mæhre Saug (vannfall) solgt til P. C. Peterson. (82)
1847—eier P. C. Peterson (82).
1867—fra David Chrysties enke til Gerner & Søn (81,82)
1873—solgt fra H. Gerner & Søn til O. Hjersing (81, 82).
1874—H. A. Reinert kjøpte Mæhre Mølle (82).
1880—eier Reinert, tre etasjes møllebygning (82)
1883—tilhørte Reinerts Rype Mølle (82),
1884—eier D. Hjersing (81)
1885-- brann, hele taket måtte fornyes (81).
1891—eier Reinert, 4 etasjes møllebygning, smie og mekanisk verksted. Gammelt nr
Fossen 14, nytt Fossen 10. Takst: 85.000 kr (82)
1898—tomteareal Fossen 14: 101,3 kvm. (Kartfor.-2/14)
1908—eier Moss Aktiemøller (81, 82)
1919—Fossen 7, 10 og 11 slås sammen til Fossen 9 (81,82)
1923—eier Moss Aktiemøller, verksted (81, 82).
1962—det ble bygget et 180 cm høyt gjerde fra trafokiosken i Fossen 8 og frem til gjerdet i
Kongens gate. Gjerdet fikk en 100 cm bred port. (Byggesak-2/911, 49/62)
1967—Ulrich Larsen bygget et midlertidig lager på plassen foran nr. 9, med adkomst fra
Kongens gate. (Byggesak.2/911, 561/67)
1981—Ulrich Larsen, glassmesterverksted.
1989—eier Translift Venture A/S. Tilbygget på Fossen 9 ble revet, påbygget og omgjort til
restaurant. Tegnet av arkitekt Anette Mehren Olsen.(Byggesak-2/911, 497/89)
Ny stikkledning og bunnledning, innvendig vann og avløp. Montert utstyr.
(Røranm.- 439/89)
1991—i forbindelse med omlegging av hovedledninger i Henrik Gerners gate ble felles
spillvannutttrekk fra Fossen 9 og for en del av den gamle Møllebebyggelsen tilkoblet
ny 250 PVC hovedspill-ledning. (Røranm.-147/91)
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1993—kjøpt av DnB etter en tvangsauksjon.
1994—solgt til Druidenes Hus.
1995—bruksendring, fra restaurant til møtelokaler for to losjer, (Byggesak-2/911, 184/95)
Druideordenen har som formål å virke for menneskenes ideelle utvikling samt omsorg
for hverandre, og utføre etter beste evne, omsorg og vedlikehold på lokale og internasjonale plan.
1996—bygget en terrasse mot vest. (Byggesak-2/911, 141/96)
1997—tomteareal: 923,2 kvm.
1997—septiktank sanert. (Røranm.-367/98)
O. Hjersing etablerte firmaet Moss Jernstøperi & mek. Verksted i gården. Verkstedet drev med
jernkonstruksjoner, platearbeider, elektriske sveisearbeider, maskinarbeider og foretok skipsreparasjoner, samt at de produserte transportanlegg og turbiner. Hjersing arbeidet tidligere som
kasserer og bokholder ved Moss Jernverk, og det var der han lærte støpeteknikken.
Bygningen brant ned i 1885, Verkstedet flyttet da til Jeløy. I 1905 forandret firmaet til
A/S Moss mek. Verksted og fra 1927 til Moss Værft & Dokk.
Moss Aktiemøller drev reparasjonsverksted og søm- eller hestesmie i gården.
Tre forskjellige driftsselskaper drev restaurantdrift i gården fra 1990 til 1993.
Etter flere konkurser ble gården overtatt av DNB I 1993 ved en tvangsauksjon.

tekst v/Aud R. Løvig
sist endret 21.01.2015
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