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KLOSTER MØLLE MOSS BOMULDSVÆVERI A/S
Fossen 13

Gnr. 2, bnr. 912

matr.nr.102

gaml.nr.204.

MOSS BOMULDSVÆVERI A/S ble grunnlagt i 1916 av S.H.Rundhovde.
Anlegget begynte i leide lokaler, men i 1918 kjøptes Storgata 4. I 1931 innkjøptes A/S Klostermølenes
eiendommer ved Mossefossen og anla der samme år et moderne garnfarveri med egen kraftstasjon.
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Bygningen lå ovenfor Fossen. Thv. Røstad eide Fossen 13, 15 og 17
Han hadde også rett til ålefiske Klova, men han var stadig plaget av tjuvfiske. Det var stadig krangel og
politianmeldelser. Tjuvfiskerne hevnet seg ved å knuse rutene i Røstads møller. Da Sigurd Rundhovde
overtok møllene lot han ål være ål. Han ville heller ha hele ruter.
Denne eiendommen hadde eget matrikkelnummer inntil 1951. Da ble Fossen 13, 15, 17 og Bjerget 10 slått
sammen til ett matrikkelnummer.
En oversikt følger nedenfor. Fossen 13, 15 og 17 ble revet i 1967.
Heldigvis finnes det bilder av bygningene som lå så nær Fossen. Moss Ættehistorielags kalender fra 1990,
desemberblad viser en stor murbygning som er en sammensmelting av tre møller. I 1884 var de eid av H. A.
Reinert samt Bredal & Wold. Senere tok Thv. Røstad over, og fra 1931 holdt Moss Bomuldsvæveri A/S til
her. Det er kjent for de fleste mossinger at Galleri F15 startet si virksomhet her i 1966. Mer om dette under
Fossen 15 & 17..
Da Sigurd Runhovde kjøpte Røstad Mølle, var det en stor, dominerende seksetasjes bygning ved Storebro.
Rundhovde hadde da drevet tekstilproduksjon i mange år. Straks han kom til Moss i 1915, bestilte han seks
automatiske vevstoler og en spolemaskin fra en mann på Lillehammer. Ringvirkningene av verdenskrigen
skapte leveringsvanskeligheter. Da maskinene omsider kom, ble de liggende i en haug på gårdsplassen foran
Kongens gate 25, der Runhovde var flyttet inn i et lite lokale, og han satte opp en vevstol som han selv
benyttet.
”Surrogatstoffer” og ”kunstsilke” var tidens løsen, og eksperimenter med dette ble belønnet, ikke minst
fordi verdenskrigen gjorde tilgangen på naturstoffer vanskelig. Rundhovde satte derfor i gang med å lage ”
papirklær” med et par andre, selvproduserte maskiner. Det resulterte i et statsstipend- og atskillig ære.
Etter krigen kom tallet på vevstoler opp i 24. Det førte til den første flyttingen av bedriften – til et større
lokale i Storgaten. Noen år senere utvidet de kapitalen og ble aksjeselskap. Men Rundhovde fortsatte som
disponent.
I denne tiden spesialiserte de seg på dongeri. At Rundhovde var verdsatt som en viktig mann i bransjen,
kom til uttrykk da han fikk representere Norge ved markeringen av 150-årsjubileet for historiens første
spinnemaskin, Spinning Jenny, i England i 1927.
Fra 1921-1929 drev Moss Bomullsveveri i stor grad også postordreforretning.
Etter hvert begynte de å importere billige ferdigproduserte varer fra utlandet i stort antall og selge dem på
samme måte. En lov av 1929 satte en stopper for dette, den bestemte at bare egenproduserte varer skulle
kunne selges gjennom postordre.
I 1930, da Runhovde kjøpte Røstad Mølle, la han om driften på sin bedrift. Det var fordi Høie Fabrikker
A/S, der de tidligere hadde farget sine stoffer, nå var
brent ned. Derfor måtte de selv overta fargingen. Ved Fossen fikk bedriften en bedre base, og ble en enda
mer betydelig arbeidsplass i Moss.
Produksjonen ble samlet i den gamle møllebygningen, og fabrikken fikk en flott spisesal som ble dekorert
av en ung kunstner fra Moss, teatermaler Chr. Stenersen.
Fabrikken hadde en gulvflate på tre tusen kvadratmeter. I tre saler satte man etter hvert opp 58 vevstoler
med tilbehør. I løpet av 1930-årene steg antallet ansatte til femti personer.
Det hendte flere ganger at det ble mindre branner ved fabrikken. Men de ansatte
mente at Runhovdes fabrikk ikke hadde flest branner av tekstilbedriftene i byen.
Oversikten nedenfor, laget av Terje Unnemark, forteller oss at det var brann i en dampmaskin i januar og i
en vevstol i mars 1935. I 1946 brant det i to vevmaskiner i 5.etasje.
Moss Bomuldsveveris konkursbo solgte i 1954 til Ottar Hoven, bare tre år etter sammenslåingen av de tre
eiendommene.
1600—Christian IV.
1723—Øverste Værne Kloster Kvernhus eier kammerjunker Hubsch.(Landstadarkiv, boks 27)
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1785—Kloster Kvernhus. (Landstadarkiv, boks 27)
1801—1. Kloster Mølle ble solgt fra fru Egeberg til møllemester G. T. Grønn.
(Landstadarkiv, boks 27)
1832—solgt fra Nicolay Wessel til Petter Wessel. (Landstadarkiv, boks 27)
1855—solgt til Anders Ottesen (Sætre?). (Landstadarkivet, boks 27)
1857—solgt til Carsten Egeberg. (Landstadarkivet, boks 27)
1867—eier Georg Grønn. (Landstadakivet, boks 27)
1879—nedbrent. (Landstadarkivet, boks 27)
1884—eier Bredal og Wold.. (Landstadarkivet, boks 27)
1892—eier A. Wold og H. A. Reinert. (Landstadarkivet, boks 27)
1894—takst: 123.000 kr.(Landstadarkivet, boks 27)
1897—Klova vannfall tilhørte Fossen 13. (Kartfor.-2/4)
1907—bygget korntørke og en pipe. (Byggesak- 2/912, 178/07)
1915—Tomteareal: 786,37 kvm. (Kartfor-2/250)
1923—eier Thv. Røstad. (Landstadarkivet, boks 27)
1931—tørkehuset ble gjort om til farveri.(Byggesak-2/12, 84/31)
1933—eier Moss Bomuldsveveri. (Landstadarkivet, boks 27)
Monterte person- og vareheis i seks etasjer med løfteevne på 2.000 kg.
(Byggesak-2/912, 124/32)
1935—brann i en dampmaskin. (Brannsak-1/35, 2/35)
Brann i en vevmaskin. (Brannsak-3/35)
Moss Bomuldsveveri fikk påbud om å fjerne en lokmobil som forårsaket brann.
(Byggesak-2/912, 4/35)
1942—det ble støpt ny frostfri kjeller under fabrikkens leiligheter.(Byggesak-2/912, 197/42)
1946—brant i to vevmaskiner i 5. etasje. (Brannsak-17/46)
1950—oppført provisorisk lagerskur. (Byggesak-2/912, 327/50)
1951—Fossen 13, 15, 17 og Bjerget ble slått sammen til ett matrikkelnr.
(Byggesak-2/912, 94/51)
1954—innredet verksted i 5.etasje. (Byggesak-2/912, 493/54)
Solgt fra Moss Bomuldsveveris konkursbo til Ottar Hoven for 540.000 kr.
(Landstadarkivet, boks 27)
1955—nytt fyrrom og ny vannkjele ble innredet i underetasjen i Fossen 13, 15 og 17.
(Byggesak-2/914, 391/55)
1956—leide ut fabrikklokaler og kontorer til A/S Lani, Fossen 13, 15 og 17.(L.ark ,boks 27)
Montert ett Durex oljefyringsanlegg med dobbelt brennkammer og en 6.000 liter
oljetank nedgravd. (Byggesak-2/912, 30/56)
1959—nordre del av Fossen 13 ble totalskadd. Loftet på 15 og 17 ble brannskadd. Store
vannskader i etasjene. Lanis plastproduksjon og beholdning av råmaterialer ble
kastet ut på Storebro av hensyn til eksplosjonsfaren. (Brannsak-4/59)
Reparasjoner etter brann. (Byggesak-2/912, 30/59)
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1960—Fossen 13, 15, 17 og 24, samt Bjerget 27, 29 og 29A solgt fra Ottar Hoven til Moss
kommune for 390.000 kr. (Moss Avis 9. februar 1960)
1967—Fossen 13, 15 og 17 revet. (Byggesak-2/912, 271/67)
1977—en parsell på 125 kvm av Fossen 13 ble lagt til nytt matrikkelnr. Fossen 15 A.
(Kartfor.-Z/65)
En parsell av Fossen 15 ble lagt til 13A. (Kartfor.-Z/62)
1997—eier Moss kommune. Tomteareal: 661,37 kvm.
Interessant er det å lese hva den tidligere rådmann i Moss i 1946 skriver om Moss Bomuldsvæveri A/S:
Ved fredsslutningen ble bedriften av Tekstilforsyningen anmodet om å legge om fra arbeidsklær av papir til
madrasstrie for hjemmestyrkene. Ved bedriften var det spinning av garnet som var det vesentlige. Bedriften
hadde denne produksjon under forrige verdenskrig, men var da alene om det.
Omtrent midtsommers 1945 ble bedriften anmodet om å gå inn for levering til den amerikanske hær, hvilket
bedriften erklærte seg villig til. Krigen med Japan tok imidlertid slutt, og dermed bortfalt ordren. Senere har
det vært følere ute for eksport til Danmark, men mange vanskeligheter hindret eksport.
I 1946 var det spinning av fin tråd for isolasjon av kabel og til båndfabrikasjon som sto på programmet. Det
fineste som ble spunnet, var Sulfit med opptil 12.000 meter papirgarn pr. kg. Behovet var ikke stort, men
arbeidet gikk heller ikke fort.
Bedriften drev også med forsøk på å tvinne garn for fiskenotfabrikkene. Forsøkene viste bra resultater, og
bedriftens nye, særlige innsats i gjenreisingen trodde man ville skje på dette felt.
Veving av ordinær dongeri, som var bedriftens spesialitet, var så vidt begynt. En håpet på en bedring etter
hvert utover, og i mellomtiden ville det bli drevet yrkesopplæring. Det var vanskelig å få tak i øvet
arbeidshjelp.
Bedriftens planer for utvidelse gikk ut på å øke produksjonen med 50 % og at papirspinningen skulle bli
erstattet av spinning av bomull og dongeri. Dette måtte skje på lang sikt. Maskiner var vanskelig å skaffe på
kortere tid enn to år. Prisene hadde også gått opp til det tredobbelte.
tekst v/Aud R Løvig
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