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Akerselva og Nedre Foss
Mølle i full virksomhet

ET BILDE FRA BARNDOMMENS

mot slutten av 1800-

RIKE NEDTEGNET SOM BESTEFAR,

årene. Til venstre nede

80 ÅR GAMMEL, ER UTGANGS

ved elva ligger bedrif
tens badehus for ansatte

PUNKTET FOR DENNE BERET

og familie. Til høyre

NINGEN. TEGNINGEN VAR MENT

skimtes hovedbygningen oppført 1802 for

FOR BARN OG BARNEBARN OG

branndirektør Jens Chr.

GJENOPPVEKKET GAMLE MINNER

Smith. Hovedbygningen
er nå Griinerløkkas

OM EN TID, ET STED OG EN

eldste bygning.

NÆRING SOM NÅ ER BYHISTORIE.
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Av Kjell Dahl

Jeg er født i 1920, og vi bodde i en av Lille
borgs funksjonærboliger på Sandaker. Vi
skal i de par første årene av mitt liv ha vært i
hyppige besøk på «mølla», men av gode
grunner husker ikke jeg så mye av dette. Flva
jeg derimot husker, er de mange opphold
hos besteforeldrene etter at vi hadde flyttet
til Kristiansand, for vi fulgte far som flyttet
fra kjemiingeniørstillingen på Lilleborg til
kjemiker og fabrikkleder-stillingen på Wal
halla Sæbefabrik i Kristiansand S.

Det ble mange og lange reiser med «damp
båden» til og fra Christiania, og mine erin
dringer skriver seg nok fra tiden mellom
årene 1923 og 1930. Turene med de ulike
«dampbådane» er et kapittel for seg, der jeg
kan huske rød plysj og mahogny og en kval
mende lukt i lugaren etter mange rullende
sjøreiser, - ombord på Excellensen eller
gamle hederskronede Galtesund. Vi foretok
også reiser med bil, og det tok som regel tre
dager og to overnattinger. Langs krokete
kystveier var det over 40 mil, og det var for
ferdelig langt - den gangen!

Men velkomsten til varm fersk suppe eller
ertesuppe hjemme hos bestemor var alltid
den gledelige redningen. Så snart reisen var
ferdig utsovet, hadde bestefar og jeg en
«jobb». Treåringen, hånd i hånd med sin 60
år eldre bestefar, hadde viktige ting fore i
grålysningen klokken fire om morgenen.
Bestefar, Carl Alfred Thunberg og Bestemor,
Elin, kom begge fra Sverige, han fra Västgöt
land og hun fra Värmland, og de hadde slått
seg ned på Nedre Foss Mølle, der bestefar
var blitt møllemester.
Turen gikk til den øverste av møllene, all
tid gjennom en sverm av duer og spurv.
Overalt på den svære åpne trekantede plas
sen var det drysset ut med korn og mais fra
dagen før, og de vingede skarene som hadde
sitt faste tilhold omkring møllene og korn
kammeret og bodde og kurret under de
utallige takskjegg og tårn, benyttet morgen
freden før mølla satte i gang. På utsiden av
denne mølla gikk Frysja, eller Akerselva, i
53
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Et gjenglemt fortidsminne fra Nedre Foss Mølle.

strie strømmer, og jeg kjenner ennå den
råkalde elvelukta som sto opp gjennom
vanninntakskammeret. Med noen spaker og
grep fikk bestefar ledet vann inn på turbi
nene slik at det ble til en jevn dur av alle
drivhjulene som kvelden i forveien var stillet
slik at de sluret uten at det fikk virkning for
kverner og maskiner. Først klokken 6 kom
«kara» som dreide drivhjulenes krefter over
på nyttig virksomhet, og da steg nok duren
til noe helt annet, ja! Overalt gikk det løpe
hjul på lange akslinger under taket og førte
brede overføringsremmer. Noen vridde og
noen parallelle gikk så det hvein, og jeg
kjente at bestefars grep om overarmen min
alltid ble sterkere og mer bestemt når vi
nærmet oss et sånt sted der hjul eller rem
mer kunne bety armer eller bein i minus.
Noen steder var duren fullstendig overdø
vende, og jeg holdt fmgrene i ørene.

Hva var så grunnen til at vi hadde vært oppe
for å lede vannet på turbinene så tidlig? Jo,
bilene skulle lades! Møllas to svære lastebist. Hallvard 3/2003 I
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ler, og siden også to av
Postverkets biler, sto
nemlig til opplading
under det utover-hengende taket på den øverste
møllebygningen, fast tjoret til aggregatene der, og
bestefar bare dro i et par
knivbrytere, så fikk bilene
ladestrøm på sine akkumulatorer til de skulle ut i
Christiania i sine ulike
oppdrag.
Lastebilene var noen
tunge beist, med en hel
«såle» av batterier mellom hjula. Men moro var det, når jeg et par
ganger fikk sitte på med Gunder på A 3238
over Griinerbrua, opp Møllerbakken til Haus
mannsgate og ned til Bjørvikautstikkeren
etter maissekker. De fortausspaserende stan
set alltid opp og så på oss, det gjorde de ikke
når det var hestevogner! Og dem var det flest
av. Flate, harde kautsjuk-hjul på kantede
vogner uten særlig aerodynamikk, og søle
dammer i gata gjorde ikke kjøreturen til noe
behagelig opplevelse, men hva gjorde det? A
4027 var den andre møllebilen, men han
som kjørte den var ikke så grei som Gunder.

Da vi vel var ferdig med å starte opp møl
lene om morgenen, bestefar og jeg, var det
ofte at jeg ble med bestemor bort i fjøset i
Stolmakergata for å hente melk. Det var et
stort fjøs med mange kuer, og vi var øyen
vitner til både morgenstell og melking.
Varm melk rett fra juret var en god start på
dagen. Dette ærendet viser i grunnen hvor
langt ute på landet Grunerløkka var den
gang, og omgivelsene besto av en gryende

bybebyggelse blant eldre smågårder og bruk.
Små håndverksforetak og verksteder var det
overalt inne i gårdsrommene som ofte
hadde svalganger og utvendige trapper.
Utviklingen har jo brutalt slettet alle spor.
Og det bare på de 75 årene jeg har opplevd!
Det har vel vært først i femårsalderen at jeg
var med på en slik tur til skurene på brygga
og de svære båtene der. Spurv og duer over
alt etter korn og mais som sekkene ikke all
tid holdt tett med!

Fra den tiden husker jeg også at bestefar leste
et slags opprop i Tidens Tegn, tror jeg det
var, en slags tale fra Kong Haakon den 7. Vi
skulle være i finstasen den dagen, og jeg ble
plassert i vinduskarmen i bestemors stue iført
«trosmadressen», som jeg kalte den. Med et
lite norsk håndflagg skulle vi vifte og rope

hurra for Christiania før klokken 12, og
etter at vi hadde hørt saluttkanonene på
Akershus Festning, skulle vi rope hurra for
Oslo. Sånn opplevde jeg den adresseforan
dringen!

Tass og Peik hette de to hundene vi hadde
på Mølla, og jeg var like glad i dem begge.
Og de i meg. De hadde også faste oppgåver.
De var lært opp til å legge nattens rotte
fangst i hver sin rekke på den runde plenen,
rett imot vinduene våre, og så la de seg ned
med dirr i halen, spent på hvilken premie de
ville få for sin fangst. Det var ikke bare men
neskene som gjorde seg nytte av hva mølla
laget! Det hendte at jeg fikk overrekke pre
mien, et ekstra flott kjøttbein eller no sånt,
men så lå også 5-7 feite rottelik som domi
nobrikker på gresset!
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Slik så «de tunge beistene» av noen elektriske lastebiler ut. I årene 1914-18 importerte Kolberg & Caspary flere
hundre biler av typen General Vehicle fra USA. Bilene kunne ta en last på 3,5 tonn og veide med batterier omtrent
like mye. Flere av dem var i drift til langt ut i 1920-årene. Bilen på bildet tilhørte Bjølsen Valsemølle som drev Nedre
Foss Mølle til virksomheten ble nedlagt 1985.
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På utsiden av soveværelset, mot øst var
«løkka». Grunerløkka var jo navnet, og møl
las hage hadde vært en integrert del av
Grunerløkka. Det skal ha vært en gedigen
barokkhage fra 1700-tallet med hageganger
og blomsterbed i ordnet mønster. Dette har
jeg lært nå i voksen alder, og det har vært
krefter i gang for å gjenskape denne hagen,
som sikkert har vært en ramme om kongene
og deres reiser ut av Christiania, og sist
Kong Oscar den 2. fra hans jaktslottstid.
Min opplevelse av «hagen» var en annen.
Damene i huset, bestemor, tante Astrid og
mor hadde ekstra underholdning av å følge

med gjennom heklegardinene i hva som
foregikk på løkka.
Jeg ble jo forsøkt hindret i dette, men
prøv å holde tilbake en femåring som vil
noe. Løkka var en stor gressbakke med en
diagonal slitt sti over, og en masse tistler og
ugras i ytterkantene. Total kontrast til det
produserende liv som foregikk på «Mølla».
Her og der en kassert sofa eller en fillete
madrass oppetter bakken. Det var især fre
dagskveldene det var liv der. Lønningspåsan
bidro til de mange slags scenerier, og skue
spillet kulminerte som regel når den grønne
tospannvogna til «polti» kom og ordnet

Til begynnelsen av 1900-tallet foregikk all transport til og fra møllene med hest og vogn. Fra kornsiloen på Vippe
tangen kunne det gå lange hestekaravaner med opptil 60 hester, kan Arne Sveen ved Ceralia som nå eier Bjølsen
Valsemølle, fortelle. Bildet viser en av Bjølsen Valsemølles ekvipasjer med mel på vei ut fra mølla. Sekkenes størrelse
var helt frem til andre verdenskrig på 100 kg! Fagforeningen kjempet lenge for å få gjennomslag for mindre sekker.
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Motordrevet lastebil for korntransport ved Grev Wedels plass en gang tidlig på 1900-tallet. I bakgrunnen Logen
Bjølsen Valsemølle innførte slike biler fra Sveits i 1908, men bilene fungerte dårlig.

opp. 4-5 mann i stramme uniformer og luer
med blank messingkule på fikk som regel
dratt fyllikene inn på vogna, og ludderne
med, hvis det var blitt sent.
De ble bare kalt «Messingen» etter kula
på luen, og jeg syntes jo at vognene og hes
tene var alt for fine til å bakse med alt dette
rotet og svineriet. Vognene i grønn lakk med
flotte gule og røde linjer og med blankpus
set messing-rekkverk langs kantene, og hes
tene blanke og nystriglet. Men jeg vet ikke at
Bestemor og Bestefar ble sjenert av «livet»
der ute, enda soveromsvinduene vendte den
veien. Et tistelkratt imellom «livet» og våre
vinduer gjorde nok sitt til å markere en
ugjennomtrengelig grense.

Tilbake til Kristiansand samme året vil jeg
minnes noe som ikke hadde med Nedre
Foss Mølle å gjøre, men kanskje mer med
det året. I november har jeg min bursdag.
Mor og far hadde laget til femårs jubileum

for sin håpefulle! I vår beskjedne andre eta
sjes leilighet hos lærer Kjær på Walhalla, litt
ut mot Presteviga - såvidt jeg husker hadde de invitert til bursdagsselskap en lør
dag ettermiddag. Jeg må skyte inn at jeg
hadde en helt usedvanlig far, sånn arbeids
og interessemessig sett. Jeg husker ham som
en som tegnet eller malte og laget ting så
lenge jeg kan huske tilbake. Og i 1923 hadde
han fått tak i byggebeskrivelse fra Tyskland
på noe som de kalte radio. Ingen visste på
den tiden hva det var. Han bygget radioen i
en flott mahognykasse med sølvblanke
radiorør ut fra forsiden og et sant virvar av
ledninger inni. Og da den var ferdig, ryktes
det at hos DahLs spøkte det, for de tok
stemmer og musikk ut av luften!
Ikke på grunn av spøkelser - jeg hadde
det som plommen i egget der med to døtre
Kjær til å leke med meg og passe meg - men
på grunn av at jeg seksogethalvt år skulle
begynne på skolen, så flyttet vi til Sommerro
på Nedre Lund. Til frøknene Pettersen som
var blåspeidere og hadde butikk. Jeg fikk
meslinger og kikhoste og en bror utpå høs57
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Restene av Nedre Foss Mølle fotografert i 2003. Hovedbygningen er overtatt av
Bellona og Studentersamskipnaden har bygget om kornsiloen til studentboliger.

Festning i Halden, hadde
han kunnskaper om legegjerningen og desinfeksjon. Hans utdannelse til
kjemiingeniør hadde
bragt ham dessuten til
Engene Dynamittfabrikk
og Ringnes Bryggerier før oppgaven som «såpekoker» på Lilleborg.
Noe godt kom det ut
av denne kombinasjonen,
kikhoste og meslinger, jeg
lærte ved selvstudium å
lese mye hurtigere enn de
som satt på skolen og
skulle vært mine skoleka-

ten. det var fælt. På grunn av kikhosten ble
merater. Det var bare det at jeg leste gotiske
jeg satt i isolat i mitt lille barneværelse i
bokstäver i stedet for latinske! Det skyldtes
annen etasje. Jeg husker at hele huset luktet
min lektyre på sengekanten, det var H.C.
Xeroform på grunn av min brors inntreden
Andersens samlede eventyr - på dansk.
i min verden, og at jeg måtte finne meg i å
Praktutgaven i rødt og gull!
være ensom helt til jeg var helt garantert
smittefri. Daglig måtte jeg vente helt til 6-7
tiden om kvelden til far var kommet hjem
og hadde vasket og skrubbet seg helt antiTurene til Christiania, eller Oslo som det het
septisk innen han kunne sitte hos meg, eller
gå en liten tur med meg, der jeg gikk tvikronå, tok ikke slutt. Jeg husker sommeren
ket og kikhostet meg ut
1929, Aage var blitt to og
over Nedre Lund. Den
et halvt, og mor og far
SäSifes.
derre «Ongen», han
ÄjMli!P!W!B!|!ppiMÄ
hadde tatt sjansen på å
hadde ikke navn enda,
sende oss med leiebil til
fikk jeg jo høre om, men
Oslo. Med en bekjent av
mor og han ble for meg
far ien stor sort Willy’s
noe jeg bare fikk fantasere
Överland med kalesje
om. Far, som hadde vært i
skulle vi kjøre til Larvik
kontakt med meg, måtte
i—— m—
og overnatte. Men vi kom
gjennom samme antiseptil Vollevannet, 2 km
tiske prosedyren igjen
hjemmefra, kl. 7 om moretter våre turer. Som kjeStedets eksepsjonelt lange og sammengenen så sto frokosten ut
miingeniør i det daglige,
hengende historie med mølle- og industri- av truten til bror min parOg tidligere feltskjær i

virksomhet gjør det kvalifisert til kultur-

militæret på Fredriksten
St. Hallvard 3/2003 I

historisk skilt.
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ret med et vræl. «Åffer

kunke mor latt Aage være

hjemme?» hulket han. Ja, si det! Ikke ble det
så moro på mølla heller som det hadde vært
før, for jeg måtte jo «passe» Aage! Jeg husker
forresten at Aage og jeg året etter satt og
laget «maling» av no blomsterfrø og leirvel
ling. Tror ikke den kunne brukes.

lå langt ute på landet den gang, Gruner
løkka ble først utbygget som bydel i
1850-60 årene. Den siste kongen som har
benyttet seg av dette Cervitut, eller inngåtte
klausul fra 1672, må ha vært kong Oscar II
(1829-1907).

Nedre Foss Mølle eksisterer ikke lenger,
men var i sin tid en betydningsfull del av
Christiania. Denne delen av det store områ
det øst for Akerselva tilhørte Kronen til det i
1672 ble kjøpt av myntmester Friedrich
Griiner «med Cervitut». Kronen, den gang
representert ved kong Christian V, skulle
fortsatt kunne disponere deler av denne
«Kongens Mølle» til et slags jaktslott, belig
gende midt i det området som fra da av ble
hetende Grunerløkka. Vi må huske at dette

Bestemor ga meg en patrontaske som hun
hadde fått fra en av kongens gardisten Den
hadde kongens monogram i sølv, veldig
flott. (Jeg byttet den bort under krigen, mot
havregryn!) Det ble til mangen god grøttal
lerken hjemme på hybelen til en Kunst- og
Håndverksskolestudent!

Men tilbake til
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Også trikken har gjort tjeneste i Oslos møllevirksomhet. Korntrikken gikk ikke til
Nedre Foss, men til Bjølsen Valsemølle. Allerede i 1899 ble forhandlinger innledet
med Kristiania kommunale Sporveie, men førte ikke frem. Fra 1916 kom korntrikken
på skinnene og var et innslag i bybildet helt til 1967.

barndomsårene på
Nedre Foss. Bestefar
hadde sitt kontor i
et tilbygg på nordsi
den av den gule
hovedbygningen.
Tilbygget syns ikke
på tegningen.
Derfra hadde han
full oversikt over
kornkammeret, den
høye bygningen i
bakgrunnen, alle
møllene og plassen
foran - med trafik
ken av egne og
andres kjøredoninger. Han sto ved
sitt «comptometer»,
en høy pult bygget til
å stå ved. Skrått skriST. HALLVARD3/2003
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velokk og blekkhus på toppen. Han gikk på
jobb i sidt, hvitt sekkelerrets forklæ - som
alle de andre møllearbeiderne forresten - på
føttene var det tresko. Korn inn og mel ut,
det ble mye papir ut av det også. Den høye
bygningen i bakgrunnen var kornkammeret.
Jeg går ut fra at dette var forløperen til vår
tids silo. Jeg husker at det var mye heiser og
styr der, så jeg fikk ikke lov å gå borttil
engang. Møllene var beregnet til de ulike
kornslag og årstider, den fremste, den med
vannutslippet, var beregnet til mais. Og
videre var det et vognskur ved elven, neden
for det huset vi ser helt til venstre.
Bygningen midt i tegningen var såvidt jeg
husker staller, og parallelt med denne lå
snekkerverksted, smie og vognmaker i hver
sin bygning. Fredagskveldene var alltid spe
sielle, for da seg det frampå med nesten like
mange «kvinnfolk» som det var arbeidsfolk
på mølla. Det var lønningspåsan om å gjøre,
ST. HALLVARD 3/2003 I
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og det gjaldt å være frampå så den ikke
skulle slankes på veien hjem. Førdagen var
det «arbe» igjen, men jeg tror dagen var et
par timer kortere. Jeg har ingen erindring
om hvor lang arbeidstiden var, men Oskar
Bråten har jo skildret veverijentene på Hjula
som sikkert er grei sammenlikning.

®Sr
Disse erindringene er satt på papiret fordi
Nedre Foss Mølle er revet og jevnet med
jorden. Tilbake står bare den store gule
hovedbygningen som inneholdt «kongesa
len» og kontorer, og vel også beboelsesrom.
Et stort stykke Christianiahistorie beror i
minnet hos tilfeldige eldre mennesker som
bare blir færre for hvert år. Jeg var så heldig
å være en av dem.

Kandidater til ny pris:

Olafia-prisen
«ISLENDINGER I OSLO» ER EN
FÖRENING FOR OSLO-FOLK MED
RØTTER PÅ ISLAND. NÅ HAR
FÖRENINGEN TATT INITIATIV TIL Å
OPPRETTE EN PRIS TIL MINNE OM DET
GODE MENNESKET OLAFIA JOHANNS

I

DOTTIR SOM BLE FØDT PÅ ISLAND

li

1863 OG DØDE I KRISTIANA

:

i

1924
AV TORE BJØRN-HANSEN
St. Hallvard-lesere med god
hukommelse vil kanskje huske
Erik Oluf Melvolds artikkel
om Olafia Johannsdottir i nr.
3/1994. Nå har klubben
Islendinger i Oslo tatt initiativ
til å samle inn midler til en

Historieforteller Kjell
Dahls tegning av

pris for å minnes Olafia og hennes oppsøkende
arbeid blant Oslos forkomne kvinner - ofte alko

Nedre Foss Mølle ble
nedfelt på papiret da

holiserte og prostituerte. Hennes virke var preget

Dahl var 80 år.

av dyp medmenneskelighet og selvoppofrelse, og
i tiden rundt første verdenskrig var hun en av
byens mest kjente kvinner.

legningen gjenopp
vekket barndoms

Olafia-prisen skal tildeles personer som i

minner som også ble
nedfelt på papiret,
legning og beretning

En byste av Olafia

Olafia Johannsdottirs ånd, fremstår som «de ulykkeli

Johannsdottir står

ges venn» og har gjort en uegennyttig og medmen

ved Vaterlands

var ment for Dahls
bro. Bysten og

barn og barnebarn og er altså nå også
publisert i St. Hallvard.
Kanskje kan andre
seniorborgere inspire
res til å fortelle om
sine minner fra barn
dommens rike.

det islandske flag

neskelig innsats for de mest vanskeligstilte borgere i
samfunnet.
Oslo Byes Vel er representert i priskomiteen. Vi

get var motivet

inviterer herved Oslo Byes Vels medlemmer og

på omslaget på

St. Hallvard-lesere til å være med på nominasjonspro
sessen. Forslag til kandidater kan sendes til Oslo Byes

boken «De ulykke
liges venn» som

utkom 1930.

Vel med en kort begrunnelse og relevante faktaopp
lysningen Forslag må være skriftlig og bør sendes sna
rest mulig, senest innen utgangen av oktober 2003.
Adresse, e-post og faksnr. finner du foran i bladet.
22. oktober 2003 er det 140 år siden Olafia ble
født. Prisutdelingen og den offisielle markering vil
finne sted i november.
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