Grimer, Griinerløkken og Nedre Foss
AV SVEN MOESTUE

Under lesning av en artikkel om Griinerløkken i siste årgang av «St. Hallvard»
har det slått meg at jeg aldri har sett offentliggjort en samlet historisk
fremstilling vedrørende den tidligere Akergård Nedre Foss, også kalt «Kongens
Mølle». Det er jo fra denne interessante gård at bydelen Griinerløkken i sin tid
er blitt utskilt, og det er fra dens daværende eierfamilie bydelen har fått sitt navn.
Den påpekte mangel er kanskje en hovedårsak til at det så ofte fremkommer vill
farelser med hensyn til Griinernavnets forbindelse med gården og den nevnte by
del. En kortfattet fremstilling av den egentlige sammenheng synes derfor å måtte
dekke et visst behov. Hva gårdens eiere angår, bør en være særlig oppmerksom
på at en strengt tatt har å gjøre med to forskjellige Grimerfamilier, en eldre og
en yngre, riktignok kognatisk beslektet, som til forskjellig tid og uavhengig av
hverandre har vært knyttet til den. Dette forhold er også påpekt av A. Collett i
hans bok «Gamle Christiania Billeder» (ny utg. 1909, s. 436), men blir dessverre
stadig oversett.
Gården Nedre Foss er beliggende ved det nederste fall i Akerselven. Her var
det allerede før år 1200 en bro, som ennå i over 400 år utgjorde den eneste kjør
bare forbindelse mellom den østre og vestre del av Aker. Det første en hører
om gården er fra 1222. Den tilhørte da Hovedøens kloster, og baglerhøvdingen
Gudolf Blakstad ble overfalt der av Skule jarl. Ved reformasjonen ble den inn
dradd under Krönen. I 1567 ga Kongen gården som forlening på livstid til Oslo
borgermesteren Kristen Mule. Senere hadde borgermester Antonius Knutsen den
i noen år. Mølle må det vel lenge ha vært på stedet, sagbruk antagelig fra henimot
midten av 1500-årene. I 1614 ble forleningen overdradd til Osloborgeren Boje
Fredriksen, og etter ham i 1642 til sønnen Fredrik Bojesen. I deres tid ble bruket
istandsatt og betydelig forbedret. Sistnevnte fikk bevilling for egen, hustrus og
en sønns levetid, i 1665 ble den utvidet til også å omfatte en datter. Datteren
Margrethe (ingen andre barn kjennes) ble i 1653 gift med myntmester Fredrik
Grimer. I tråd med de store krongodssalg som fant sted i slutten av 1660-årene,
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ville Kongen også skille seg med Nedre Foss. Den ble solgt til Fredrik Griiner i
1772 for 4000 rd. Ingen ville betale mer, det er også forståelig med de rettigheter
som Fredrik Bojesen hadde. For svigersønnen var disse ikke av praktisk betyd
ning. Fredrik Bojesen var da 77 år gammel. Fredrik Griiner fikk imidlertid ikke
personlig stor glede av sin ervervelse. Han døde to år senere, i 1674.
Enken Margrethe Fredriksdatter ble nå sittende igjen med gården og de tillig
gende herligheter. Det var 2 sager og 2 møller med i alt 3 kverner. Det tillatte skur
kvantum ble ved en forordning av 1688 satt til 16 000 bord. Sagbruket ble i 1696
overtatt som forpaktning av svigersønnen borgermester Hans Glad, som var gift
med den yngste datter Maren. Det hadde for øvrig også tidligere vært bortfor
paktet. Margrethe døde i 1718, og gården ble så overtatt av datteren Maren,
som i 1710 også var blitt enke. Skifterettens skjønnsmenn bemerker ved anled
ningen at bygningene er i slett og forfallen tilstand. Maren Griiner, sal. Glads,
drev derpå bruket inntil hun seiv døde i 1752. Skurkvantumet var i 1741 blitt for
høyet til 22 100 bord. Hun opplyser i 1743 at tømmeret til sagene er kjøpt ved
Bingen hengsle (Glommen) og merket og nedfløtet fra Opplandenes skoger. Etter
Maren kom sønnen justisråd Fredrik Glad. Dermed var den egentlige (eldre)
Griinerslekt ute av bildet, og myntmesterens agnatiske descendenter kom aldri til
bake.
Fredrik Glad døde ugift i 1758, og eiendommen ble så solgt til justisråd Paul
Nielsen (Nilson). Han fikk forbedret møllens sikteanordning. Heller ikke han ble
gammel på bruket, og da enken døde i 1765 ble Abraham Borch, lensmann i
Jevnaker, ny eier. Borch, som i sin eiertid må ha bodd på stedet, solgte
allerede i 1770 gården videre til assessor Peter Vogt Krefting, som noe sene
re også kjøpte den halve Østre Grefsen. Den andre halvdel var kirkegods.
Under Kreftings regime er det tilkommet teglverk, kalkbrenneri, pottemakeri,
pudder- og stivelsefabrikk, samt en barkestampe. Dertil et anlegg for fremstilling
av en brunrød jordfarve, hvortil materialet ble tatt fra en grube ved Akers kirke.
Videre nevnes en innretning for fiskeriet; det må være tale om laksetiske. Broen
nevnes for første gang blant gårdens verdier. Den er försynt med bom og innbringer
årlig ca. 50 rd. i bompenger. Det er bygget hus til arbeiderne. Likeledes er den
ene mølle ombygget, og 5 gamle kallkverner er blitt erstattet med 7 vannhjulskver
ner. Fra Kreftings tid föreligger det også en beskrivelse av et praktfullt havnean
legg i barokkstil.
Assessor Krefting solgte i 1789 begge de ovennevnte gårder til amtmann, kon
ferensråd Henrik Lachmann, hvis avdøde far i en årrekke hadde eid Vestre Gref
sen. Selv flyttet Krefting til den tidligere herregård Falkensten i Borre, som han
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eide i årene 1790-1800. Ved Lachmanns død i 1798 ble Nedre Foss og Østre Gref
sen kjøpt av brannsjefen i Christiania, kjøpmann Jens Chr. Smith. Det er grunn til
å oppholde seg litt ved ham, skjønt han var eier ganske kort, fordi det var han som
bragte disse gårder inn i den yngre Griinerslekt.
Jens Christian Smith er, iflg. en undersøkelse nylig foretatt av fru Edel Tovsen,
født den 9. januar 1742 i Venge ved Århus, hvor hans far var degn. Som ganske
ung kom han til Christiania, hvor han først var ansatt hos kjøpmann Fredrik Clau
sen, og der han senere opparbeidet seg en betydelig posisjon. Således ble han en
av «de tolv menn». I årene 1772-78 eiet og drev han Ås gård i Hakadal med skog,
sagbruk og teglverk. Han var først gift med Dorthe Moestue og hadde med henne
datteren Anne Marie. Som enkemann ble han i 1791 gift på nytt med Nicolava
Christiana Mandal, datter av sognepresten i Sørum, Fredrik Grimer Mandal. Her
kommer en da inn på den yngre Griinerslekt. Myntmester Fredrik Griiners datter
Anne var nemlig gift med sognepresten i Nannestad, Jens Mogensen. Deres barn
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Brukseier, cand. theol. Hans Fr. Griiner
1776-1836.

Madame Anne Marie Graner født Smith
1777-1859.

opptok morens slektsnavn. Madame Smiths farmor Maren Griiner var datter av
denne Jens Mogensen. Moren var sønnedatter av biskop Niels Dorph, hvis hustru
også var datter av Jens Mogensen. Smiths datter Anne Marie ble i 1802 gift
med sin stemors slektning cand. theol. Hans Fredrik Griiner, hvis farfars far like
ledes var den samme Jens Mogensen. Tre måneder etter bryllupet overdro Smith
Nedre Foss og Østre Grefsen til sin svigersønn på fordelaktige betingelser. Dette
var nok en heldig transaksjon, idet Smith i kriseåret 1817 måtte gjøre oppbud. De
to Akergårdene var imidlertid reddet for etterkommerne. Griiners hovedgård
var Nedre Foss, men han må også ha hatt bolig (sommerbolig?) på Grefsen, idet
stortingspresident Christie beretter at han i 1815 var i selskap hos ham der. Hans
Griiner var senere seiv stortingsmann.
Nedre Foss ble nå i den yngre Griinerslekts besiddelse til inn i vårt eget århundre,
men den ble etterhånden arealmessig adskillig redusert. Det var sønnesønnen Hans
Fr. Griiner som frasolgte det areal som kalles Griinerløkken. Østre Grefsen ble fra
solgt i 1854.
Som det vil fremgå av det foranstående, synes det utvilsomt å måtte være den
siste Griinerslekt som er opphavet til bydelsnavnet Griinerløkken, og ikke mynt
mester Fredrik Grimer, slik som det anføres i Oslo Byleksikon (annen utgave).
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Nedre Foss ved midten av 1800-årene. Malt av J.F. Eckersberg. Oslo Bymuseum

Det samme må gjelde Griinerbroen. General Gustav Gruner påstår i sin bok om
den eldre Griinerslekt at broen allerede i 1672 fikk sitt nåværende navn. Dette
virker ikke særlig sannsynlig. Det rimelige er vel at den ennå lenge beholdt sitt
gamle navn Akers bro (ennå tidligere: Frysja bro). Senere er den også blitt kalt
Møllerbroen, se folketellingen i 1801 (s. 120 i den trykte utgave). Navnet Glads
bro förekommer på et kart fra begynnelsen av 1800-årene. Ved byens overtagelse
av broen i 1865 benevnes den Fossbroen. Når den senere har fått det offisielle
navn Griinerbroen, går dette åpenbart bare tilbake på den siste private eier ritt
mester Hans Fr. Gruner.
Foruten Nedre Foss hadde myntmester Fredrik Gruner også en gård i byen, og
i byen ble han begravet. Den såkalte Griinergård eller Stattholdergård i Rådhus
gaten var ikke hans, men hans fars. Opplysningen i general Griiners bok om at
Nedre Foss på myntmester Griiners tid også omfattet Grefsen gård, må skyldes en
beklagelig forveksling av myntmesteren og den senere cand. teol. Hans Gruner.
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Sannergården. Tegnet i 1859 av løytnant H.J.R. Grimer, Oslo Bymuseum

Dessverre går denne opplysning delvis igjen i Oslo Byleksikon. Det er nok å gå
adskillig for langt når professor Edv. Bull i «Akers Historie» (s. 118) og «Kristiani
as Historie» 1 (s. 398), omtaler familien Grimer som en av de varigste og betyde
ligste forretningsdynastier i hovedstaden, et av de få som kan følges tilbake hin
sides anlegget av Kristiania.
Med reservasjon for myntmester Grimer personlig, og med unntagelse av Smith,
viser det bevarte bevismateriale at de øvrige eiere har bodd på Nedre Foss. I
1664 oppgis at Fredrik Bojesen hadde i sin tjeneste 4 drenger, 2 møllere og 4 sag
mestere. Kvinner er ikke oppgitt. I 1692 oppgir Margrethe sal. Griiners at hennes
husholdning består av henne seiv, en datter, samt 1 tjenestepike og 1 møllerdreng.
Huset har 2 ildsteder. En møllersvend bor i møllen og har et kvinnfolk til hjelp.
Det holdes ingen hester. Ved dødsboskiftet i 1718 oppgis derimot 3 hester, 5 kuer
og 8 svin. Innboet er ganske rikholdig. I 1763 har enken fru Nielsen 8 tjenesteka
rer, 6 piker og 2 andre i huset. Videre 4 husmenn. For alle disse betaler hun skatt.
I 1770 oppgir Abraham Borch at han foruten seg seiv og sin kone har 2 sønner
og 2 døtre i huset, samt 1 dreng og 1 pike. I 1771 har assessor Krefting øket tjener
antallet til 3 drenger og 3 piker. I 1801 bodde fullmektigen ved «Kongens mølle»
tidl. kjøpmann Nicolai Fabricius på Nedre Foss, og hadde da 8 tjenstefolk.
Eiendommen Nedre Foss tilhører fra 1912 Nedre Foss Mølle A/S, som nå er
et datterselskap under Bjølsen Valsemølle. Den gamle hovedbygning fra Smiths
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Grunerløkken 1868 med påstående bebyggelse og prosjekterte gater. Utsnitt av J. W. G. Næsers
kart, NGO Kristiania nr. 63. Øverst sees Sannergården.
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tid fremtrer eksteriørmessig stort sett i sin opprinnelige skikkelse, men er innvendig
helt ominnredet til kontorer. Det er intet igjen av fordums glans, og haveanlegget
er sporløst borte. Store mølle- og silobygninger dominerer hele stedet. Akerselven
med fossen strømmer fremdeles forbi, men har opphørt å gi drivkraft til virksom
heten.
I «St. Hallvard» for 1972 gis det en skildring av idyllen på Griinerløkken i 184050-årene, vel med bakgrunn i S. C. Hammers delvis feilaktige opplysninger i «Kris
tianias Historie», bind 4, s. 478. Forfatteren nevner her trafikken av driftekarer,
som førte sitt kveg fra Oppland og andre steder på Østlandet ned til oberst Griiner
på Sanner gård. Hvorledes det forholdt seg med kvegdriften kan jeg ikke si,
men det er på det rene at det ikke eksisterte noen Sanner gård i den del av Aker,
hverken da eller tidligere. For så vidt heller ingen oberst Griiner. Derimot lå det
i den nordlige del av eiendommen Nedre Foss, innenfor det område som i 1860
ble solgt til Thv. Meyer, en bygning som ble kalt «Sannergården». Denne byg
ning med tilhørende tomt ble i 1874 matrikulert som Thorvald Meyers gate nr.
18. Navnet «Sannergården» nevnes ikke i pantebøkene eller andre steder hvor
eiendommen Nedre Foss er beskrevet, men forekommer på enkelte karter fra 1859
og litt senere. Den daværende artilleriløytnant, senere oberst, H.J. R. Griiner (av
den eldre Griinerslekt), som var svigersønn på Nedre Foss, gjorde en tegning av
den i 1859. Etter tegningen, som befinner seg i Oslo Bymuseum, må den betraktes
som en arklåve. Den betegnes som det eneste hus på Griinerløkken, og det fremgår
for øvrig at den ble brukt av familien på Nedre Foss som sommeroppholdssted. Et
reguleringskart fra 1860-årene angir den som en «lade». Huset er nå for lengst ned
revet. Det föreligger intet om opprinnelsen til navnet «Sannergården», men det
synes mest nærliggende at det skyldes en person som har hatt tilhold der. Noen slik
person har imidlertid ikke vært å oppspore. Fremdeles går navnet igjen i Sanner
gaten og Sannerbroen. En kan stusse over at betegnelsen «gård» er blitt knyttet
til et enslig beliggende landsens hus, og da særlig til et av den art som i det fore
liggende tilfelle. Ifølge Oslo Byleksikon skal det i sin tid ha vært drevet et tobakk
spinneri på stedet, det sies til og med et av de eldste i landet. En må i så fall tilbake
til senest midten av 1700-tallet. Noe nærmere om et slikt tobakkspinneri har ikke
vært å finne, og byleksikonets kilde kan ikke skaffes til veie. Noen bygning til
svarende Sannergården kan ikke sees å være beskrevet i takseringsforretningene
over Nedre Foss fra 1790 og 1811, derimot er den avmerket men ikke navngitt på
et kart fra 1844. På Hagelstams kart over Christiania fra 1816 (1:25 000) kan
Sannergården ikke sees å være avmerket. Det samme gjelder for et kart (1:8000)
tegnet av Heyde og Jebe i første kvartsekel av 1800-årene.
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TILLEGGSOPPLYSNINGER:

Den «eldre» Griinerslekt nedstämmer fra kgl. myntmester i Christiania Peter Griiner, ant. født i
Tyskland omkr. 1588, død 1650. Han er far til myntmester Fredrik Griiner, eier av Nedre Foss.
Den «yngre» Griinerslekt nedstämmer fra borgermester i København Knud Pedersen, som døde
i 1569. Sønnen Peder Knudsen ble stiftsskriver i Oslo og Hamar, og dennes sønn sogneprest Mogens
Pedersen, 1584-1678, er far til sogneprest Jens Mogensen, 1641-1721, hvis barn antok navnet
Griiner.
Boje Fredriksen. Kjøpmann og trelasthandler i Oslo. Antagelig av sønderjydsk herkomst.
Fredrik Bojesen, ca. 1595-1679, sønn av föregående. Kgl. sjøkaptein, generaltollvisitør, general
inspektør for skogene sønnenfjelds, trelasthandler. Gift 1630 med Annichen Garmann, datter av
godseier, landkommissær Johan Garmann.
Margrethe Fredriksdatter, ca 1633-1718, datter av föregående. Gift med Fredrik Griiner, ant.
født i Tyskland ca. 1618, død 1674, kgl. myntmester i Christiania. Sønn av myntmester Peter Griiner.
Maren Fredriksdatter, 1672-1752, datter av föregående. Gift med Fredrik Griiner, ant. født i Tysk
land ca. 1618, død 1674, kgl. myntmester i Christiania. Sønn av myntmester Peter Griiner.
Maren Fredriksdatter, 1672-1752, datter av föregående. Gift 1693 med borgermester i Christiania,
assessor Hans Glad. Blant deres kognatiske etterkommere er brødrene Fredrik Glad på V. Grefsen,
død 1840, og Nils Huus på Kjelsås, død 1831, eiere av Nedre Papirmølle.
Fredrik Glad, 1694-1758, sønn av föregående. Assessor i overhoffretten, justisråd, senere etatsråd.
Ugift.
Paul Nielsen, 1714-1761. Assessor i overhoffretten, justisråd. Gift med Maria Bendike Haagens
datter, 1725-1765, datter av kjøpmann Haagen Nielsen, eier av Torshov. Blant deres barn er general
Peter Vogt Nilson, og Kirsten Nilson som ble gift med Conrad Clauson på Bærums jernverk.
Abraham Borch, 1722-1783. Av gammel embedsslekt. Lensmann i Jevnaker, eier av gården
Bjellum. Gift med Karen Olsdatter Balke. Deres sønnesønn prosten Abraham Borch kjøpte stor
gården Mo i Jevnaker, som fremdeles er i slektens besiddelse.
Peter Vogt Krefting, 1749-1820. Død på Moss (feil i boken om slekten Krefting). Eier av Falken
sten i Borre 1790-1800. Assessor. Sønn av Johan Krefting på Søndre Grini i Bærum. Gift med Chris
tine Sofie Karre, død 1784.
Henrik Lachmann, død 1797, sønn av lagmann, etatsråd Andreas Lachmann på V. Grefsen. Amt
mann i Smålenene, konferensråd. Gift med Magdalene Schnell. Omtalt i Conradine Dunkers erind
ringer.
Jens Chr. Smith, 1742-1818. Kjøpmann i Christiania, branndirektør. Gift i 1768 på Frogner hoved
gård med Dorthe Moestue, 1748-1787, søster av rådmann Jens Moestue. Gift på nytt i 1791 med
Nicolava Christiana Mandal, 1761-1818. Eier av bygård på det nåv. Jernbanetorv, samt av sommer
villa (løkke) ved Hegdehaugen. Også eier av Leucheløkken (ved Ruseløkken). Det var Smith som
lot oppføre den ennå eksisterende hovedbygning på Nedre Foss. Huset er bygget av pusset mur i én
etasje og med høyt sadeltak. Det sto ferdig til datterens bryllup i 1802. Den tidligere hovedbygning var
på to etasjer, bygget av tømmer, utvendig panelt og malt.
Anne Marie Smith, 1777-1859, datter av föregående. Gift med Hans Fredrik Griiner, 1776-1836,
sønn av sogneprest i Romedal, Isak Griiner. Student København 1794, cand. theol., brukseier. Stor
tingsmann 1821-24.
Jens Christian Griiner, 1803-1857, sønn av föregående. Kavallerimajor, eier av Nedre Foss.
Hans Fredrik Griiner, 1829-1887, sønn av föregående. Rittmester ved den kgl. ridende borgergarde
(Det gule kor), eier av Nedre Foss.
Johan Grimer, 1860-1921, sønn av föregående. Rittmester, eier av Nedre Foss til 1912.
Hans Jacob Rosenørn Griiner (eldre Griinerslekt), 1822-1912. Offiser, oberst 1889. Gift 1856 med
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Charlotte Griiner, 1836-1916, datter av hans femmenning major Jens Christian Griiner (yngre
Griinerslekt) på Nedre Foss.
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