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foto. Arild Austad mai 2009 , nr 104 5013 syd- og østveggen

Gårdsnavn: Fossen 16 Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594643, N: 6590038, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

Kulturminneregistrering
KMtype:
Mølle, ,
Tilstand:
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

Lerke Mølle / Lerke Sag
Fossen 16
Gnr. 2, bnr. 917

Gammelt nr. 205

matr.nr. 98

Dette var en mindre mølle som lå litt nærmere opp mot Lillebro- den er revet nå.
Ole Tasken hadde møllen i 1811 og Anders Gregersen Kure kjøpte den i 1856 av møller Hans
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Vold, som også eide matr. nr.103—Kongens gate nr.1.
Lerke Mølle nr. 98 og Lerke Sag nr. 97 hadde felles inntaksdam, og det ble i 1864 tvist om retten
til vannet. Lerke Mølle ble etter gammel sedvane kjent uberettiget til å ha mer enn to vannluker-- ”
hvis det derved ikke bliver vann nok til Saugens vanlige drift.”
Den bygning som nå kalles (og lenge var) Lerke mølle, var egentlig Lerke sag—mens en nå
nedrevet bygning nærmere Fossen, opprinnelig var Lerke mølle og senere ble kalt Lerke sag.
Konsul J. H. Christensen fra Tønsberg og grosserer F. Hvistendahl fra Moss kjøpte Fossen nr.18 og
nr.16 i 1871 (dvs. nr.97 og nr.98), og året etter sendte de ut et sirkulære hvor de meddelte at de nå
har overtatt nr.97 og 98—Lerke Sag- og Møllebruk –og de forteller at –
Deres nye oppførte møllebruk—”Lerke Nymølle” for felles regning er satt i drift med Hvistendahl
som bestyrer.”
Henrich Gerners firma og siden Moss Aktiemøller overtok etter hvert de fleste av disse møllene—
spesielt de som lå nedenfor broene.
Lerke Mølle behandlet byggproduksjonen. Både hele og halve gryn, samt stenmalt byggmel, som
var et forholdsvis stort produkt på 40-50 tallet. Ellers ble det i anlegget kuttet mais til corn flakesproduksjonen, som startet opp i 1960 i Margarinfabrikkens lokaler ved siloen. Corn flakesfabrikkens anlegg brukte gass fra Gassverket ved kanalen i Moss. Gassen var den gang variabel,
noe som kunne skape problemer i produksjonen. I 1964-65 installerte Moss Aktiemøller egen
propangasstank. Noe som ga mer stabil gass. Produksjonen de første årene var 200 tonn ferdig vare
pr. år. Pakkingen var i poser og senere sjaktler - navnet var Knas. Produksjonen opphørte i 1974.
Langs elvebredden mellom det gamle Fossen 18 og 16 og opp til Lillebro gikk det en gangsti som
ble kalt ”Drammensveien”. Her var i sommermånedene byens ”støtter” forsamlet for å nyte sin
daglige dram—derav navnet. Men det ble ofte for mange drammer—og en og annen deiset utfor
skråningen og havnet i Fossen med stort ståhei. Derfor var ”Drammensveien” i mange år vært
stengt med en låst port i begge ender.

Matr.nr.
1835—205
1841—98
1884—Fossen 16
1811—eier Ole Tasken.
1831—eier Ole Taskens enke.
1835—Lerke Mølle.
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1838—solgt fra Tasken til møller Anders Thoresen.
1841—Lerke Møllebrug, eier møller Thoresen.
1856—solgt fra Thoresen til møller Hans Wold og A. G. Kure
1859—Anders Gregersen Kure overtar hele mølla.
1867—eier A. G. Kure, tre etasjes møllebygning.
1871—eier F. Hvistendahl og J. H. Christiansen. Fossen 16 og 18 ble slått sammen, bygget ny
mølle- Lerke Nymølle.
1874—eier Hvistendahl.
1876—Lerke Nymølle, takst: 60.000 kr.
1893—Lerke Nymølle, eier F. Hvistendahl. Tomteareal: 300,5 kvm. (Kartfor.-1/190)
1908—solgt til Moss Aktiemøller for 235.000 kr, sammen med Kongens gate 1.
1909—mesteparten av bygningen rives.
1923—eier Moss Aktiemøller. Fossen 16 og 18 kalles Lerke Nymølle. (L.ark.., boks 27)
1962—det ble bygget et 18o cm høyt flettverksgjerde mellom Fossen 18, Lerke Mølle og nr. 16. I
søknaden sto det:”Fra politiets side har det også vært et ønske å få ”bakevjen avstengt på grunn av
at tvilsomme personer har tilholdssted der.” (Byggesak-2/911. 447/62)
1985—eier Harald O. Osvold med planer om tilbygg/ombygging til ”Bed & Breakfast Hotell”
sammen med nr. 18. (Byggesak-2/918, 395/85)
1994—eier Bjørn R. Klock.
1995—Fossen 16 og 18 solgt fra Bjørn R. Klock AS til Lerke Mølle AS for 200.000 kr.
1997—tomteareal: 300,5 kvm.
1998—solgt til Mossemøllene Eiendom.

tekst v/Aud R Løvig
siste endret 21.01.2015
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