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bildekilde: Kraftnytt, nr 1045176b

Gårdsnavn: Verket 21 Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594694, N: 6590229, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Dårlig gjenfinnbar i terreng

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

Møllen – Bondestallen
Verket 21
Bondestallen i 1962 (se bildet) like før den ble revet. Her sees rester etter haven til
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Lok. nr. 1045176 Møllen – Bondestallen forts:

Konvensjonsgården. Den var gjerdet inn med et høyt gjerde. Til høyre for
bygningen, men i gaten, var det en bro hvor vannet fra det nordre løpet opprinnelig
var. Over gaten på samme sted gikk vannrennen til jernverket. Her var det en portal,
som er kjent fra kongebesøket - hvor kua gjorde fra seg. "Vi gjorde hva vi kunne vi
borgere på Moss og det vi ikke greide gjorde kua for oss".
Bondestallen lå på nordsiden av Konvensjonsgården. Den var egentlig den gamle møllen på jernverket. Den
ble drevet med vannhjul, som fikk vannet fra Mosseelva. Vannrennen gikk fra det nordre løpet i Mosseelva,
forbi møllen, over veien og ned til jernverket.
Møllen ble bygget i 1749. Da ble vannrennen samtidig lagt over veien. Før det gikk vannrennen under veien
med en liten bro over. I 1773 hadde møllen fire par møllestener.
Den 12. januar 1842 brant møllen i en eksplosjonsaktig brann, og de som bodde der greide såvidt å komme
seg ut. Brannen ble varslet med to skudd fra brannkanonen på Bjerget, verksklokkens ringing samt ”
trommenes alarm”. Konvensjonsgården og kontorfløien ble antent flere ganger. Det gjorde også
Jonasgården og flere hus i Kongensgate og i Bjerget. Møllemesteren og familien måtte komme seg fort ut nesten uten klær. Møllemesteren var Hans Wold. Hans bror Bernt og søsteren Ragnhild Birgithe bodde også
her.
Trolig ble møllen nedlagt i 1911 og revet i 1963.
Navnet Bondestallen fikk den senere fordi bøndene, som leverte varer til M. Peterson & Søn, hadde sine
hester her. Det var særlig tømmer de leverte, og noen overnattet i et rom i 2.etasje i nr 19.
Her ble det også sydd sekker i en periode, og det var islager her. Isen var skåret oppe ved Nesparken. Isen
ble brukt i hjemmelagde kjøleskap hvor man hadde isen nede i en sinkboks.
M Peterson & Søn hadde sitt første bilverksted her,og Trygve Antonsen var bilmekaniker. På slutten - før
den ble revet i 1963 - var den garasje for noen av firmaets biler.
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