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Bråtengata 64 - 68
Snakker du med folk som jobbet i Moss for en god stund siden, så skjønner du fort
hvor de var de som jobbet på ‘bryggeriet’ eller ‘mølla’. Litt verre å skjønne ‘værven’det er litt svensk. Men de som jobbet på ‘skurefilla’??
Firmaet, kjent som ‘Skurefilla’ i Moss, var Det mekaniske Væveriet i Bråtengata.
Det startet som aksjeselskap i Oslo, flyttet til Moss og ble etter en tid et enmannsforetagende. Så ble det aksjeselskap igjen. Navnet ‘Det mekaniske Væveri’ har vært
med – til det ble endret til ‘Grimsrød fabrikker’.

Det mekaniske Væveri, Bråtengt. 64, ca. 1960

Bildekilde: Digitalt Museum

Sven Holst, Max Sommer og Ludvig Faye-Hansen
Starten var i 1912, da Sven Holst opprettet aksjeselskapet A/S Det Mekaniske Væveri i Oslo, og
han var eneste medlem av styret. I 1914 trådte han ut av styret, og inn kom Max Sommer og Ludvig
Faye-Hansen. Firmaet holdt til på Bekkelaget i Oslo. De produserer skurekluter.
Ole Thorvald Røstad
1917 ble lokalene på Bekkelaget avertert ledige, og året etter var firmaet registrert i Moss. Nå hadde
Thorvald Røstad kommet med i styret. Firmaet produserte skurekluter og vaskekluter. Bedriften fikk
fort navnet 'Skurefilla' på folkemunne, fordi de hovedsakelig benyttet gamle filler til å veve nye
skurekluter av. 1919 solgte Moss kommune tomt på Vårli til selskapet A/S Det mekaniske Væveri.
Året etter annonserte selskapet at de var den eneste norske spesialfabrikk for skurekluter og
vaskekluter, svette- og pussekluter, og de hadde nyoppført fabrikkbygning i Moss.
Endret selskapsform
1923 gjøres det kjent at firmaet ‘A/S Det mekaniske Væveri’ er besluttet oppløst. Nå heter firmaet
Det mekaniske Væveri. Året etter er Thv. Røstad eneeier av firmaet Det mekaniske Væveri. Han
var aktiv i selskapet til han døde i 1932 og sønnen Nils Røstad overtok fabrikken.

Brann og streik
I juli 1924 var det brann på fabrikken. Det ble en del skader på maskiner og varelageret – taksert til
50.000 kr. Selskapet ble rammet av streik i 1926. Den varte fra november til februar 1927.
Arbeiderne fikk da ny tariffavtale med overtids-tillegg og litt lengre ferie - 8 dager.
Thv. Røstad og Hj. Schreiner
1931 gikk Max Sommer og Ludvig Faye-Hansen ut av styret. Det nye styret besto av Thv. Røstad
og Hj. Schreiner. 1937 feiret firmaet 25-års jubileum og lanserte ‘Jubileumskluten’. ‘Forlang alltid:
Kluten med den røde tråd!’ står det i annonsen – kjennemerket for firmaet. I årene deretter finner vi i
avisene en del annonser for ledige jobber i firmaet.
Kjell Gabrielsen, E. C. Røstad og E. P. Røstad
1955 meddeles det at Hj. Schreiner og H. Kleven har gått ut av styret. Det nye styret består av
disponent Kjell Gabrielsen, formann, og fru E. C. Røstad og fru E. P. Røstad. Alle bor i Moss.
Fruene Røstad satt i styret i to år, så gikk de ut.
Kjell og Leif Gabrielsen – Grimsrød fabrikker A/S
På ekstraordinær generalforsamling i 1959 ble vedtatt at styret nå består av Kjell Gabrielsen,
formann, og Leif Gabrielsen. Begge bor i Torgny Segerstedts vei 1. Samme år bytter firmaet navn til
‘Grimsrød fabrikker A/S’. Navnet ‘Det mek. Væveri A/S’ skal slettes i firmaregisteret.

Det mekaniske Væveri – Bråtengt. 64-68 , Vårli
Byggeplaner og flere branner
1962 lanseres byggeplaner for en stor lagerbygning i mur. Året etter søker firmaet kommunen om å
få kjøpe naboeiendommen, Bråtengt. 66. Kommunen erverver eiendommen først og selger den
videre til ‘Grimsrød fabrikker A/S’. 3. september er kjøpet i orden. Bare en uke senere oppstår det
brann på fabrikken. Heldigvis blir ikke skadene veldig store denne gangen. Men det ble mye verre
den 20. desember i 1965. Kolossal varmeutvikling og masse røyk. Denne dramatiske brannen ble
omtalt i aviser en rekke steder rundt om i Norge.
Byggeplaner og naboprotester
1966 behandler Moss bygningsråd en sak om nytt lagerbygg i Bråtengt. 64 - 66. Og noen måneder
senere søker selskapet om å få kjøpe en tomt som ligger inntil fabrikken, for å oppføre et

administrasjonsbygg. I juni 1967 er saken ute til offentlig ettersyn. Naboene protesterer, men planen
blir godtatt i oktober samme år.
1967 gjøres det kjent at Kjell Gabrielsen er direktør i firmaet.
I september 1968 gjøres et makeskifte med kommunen. Kommunen tilbys boligtomten Bråtengt. 55,
og Grimsrød Fabrikker får en parsell av Bråtengt. 68A til å ha parkeringsplass og oppføre et mindre
administrasjonsbygg. 24. september blir avtalen godkjent av kommunen. Eiendomsoverdragelsen er
fra Kjell Gabrielsen til Moss kommune.
Naboer klager til Fylkesmannen
I oktober 1970 kommer en sak opp som angår både fabrikken og naboene. Det er et forslag til
reguleringsendring i kvartalet Bråtengaten – Orkerødgaten – Syrenveien – Hasselbakken. I følge
planen skal Grimsrød fabrikker forlenge et eksisterende lagerbygg med 10 meter inn på
hjørnetomten Bråtengaten - Syrenveien. Det skal også bli plass til et administrasjonsbygg. Også
denne gangen protesterte naboene, og planen ble omarbeidet og lagt ut på offentlig ettersyn på nytt.
Bystyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling. Naboene sendte klage til Fylkesmannen.
Men den klagen fikk de ikke medhold i. Fabrikken fortsatte virksomheten. Utover på 1970-tallet
hadde selskapet mange annonser i avisene om ledige stillinger på fabrikken.
Slutt for ‘Skurefilla’
I 1983 er situasjonen en annen. Moss Avis skriver 5. februar at Starkjøkken A/S har nettopp
undertegnet kontrakt om leie av lokalene til Grimsrød fabrikker. Her skal det nå monteres
kjøkkeninnredninger, garderobeskap og baderomsinnredninger. Tiden for å lage skurekluter er over.
I 1988 annonserer et meglerfirma at det er lokaler til leie på Grimsrød fabrikker. Det er 3000 kvm
produksjons-/lagerlokale samt 500 kvm kontorlokale det dreier seg om - der hvor Det mekaniske
Væveri en gang lagde skurekluter med rød tråd.

Gullborg Theodorsson – om tiden hun jobbet på fabrikken
Gullborg Theodorsson, som arbeidet på 'Skurefilla' på slutten av 1950-tallet forteller:
Nils Røstads kone hadde overoppsynet ute i fabrikklokalene. Fabrikken hadde fire store vevstoler av
nyere modell og 10-12 mindre, eldre vevstoler. Veveriet hadde også en stor spinnemaskin og en
maskin som laget fedd til spinning samt et par kardemaskiner. Lageret av fillerester til karding lå i
kjelleren på fabrikken. I rommet ved siden av vevsalen var det systue. Her ble vevnadene klippet
opp til kluter og kantet ferdig av syerskene. Mennene og kvinnene hadde hvert sitt spiserom, og det
var ganske mange ansatte.
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