
Da Gjerdrum Aktiemølle A/S ble etablert. 

I 2019 ble Gjerdrums eldste aksjeselskap nedlagt. Gjerdrum Aktiemølle var blitt stiftet så tidlig som i 

1891 og mølla var i drift i nesten hundre år fram til anlegget brant 5. des. 1987. Gjenoppbygging ble 

etterhvert avklart som uaktuelt. Men mølla eide både eiendommen ved Horkafossen, og hadde ansvar 

for reguleringsdammer og fallretter oppover i Gjermåvassdraget. Å få avklart framtiden for dette tok 

svært lang tid. Til slutt ble likevel all eiendom, rettigheter og plikter solgt, og selskapet kunne 

avvikles. Det siste styret vedtok å overlate etterlatte styreprotokoller og diverse andre papirer til 

historielagets arkiv. Vi er nå i gang med å gjennomgå protokollene i håp om kunne finne interessant 

historie. Dette skal munne ut i flere artikler om mølla. 

Det er imidlertid et problem: Den første styreprotokollen er borte. Den eldste protokollen vi har starter 

i oktober 1898, men er åpenbart protokoll nummer 2. Det er sjølsagt synd at vi ikke kan lese om hva 

som foregikk da selskapet ble stiftet, og da anlegget ble satt opp og igangkjørt. Når vi nå skriver om 

oppstarten av selskapet, er derfor informasjon også hentet andre steder, bl.a. fra bygdebøkene. 

 

Hva fantes av møller i Gjermåvassdraget på slutten av 1800-tallet? 

Det fins opplysninger om små gårds- og bygdekverner ved fossene i Gjermåa så langt tilbake som det 

fins skriftlig historie. Fram til Det Ankerske Fideikomiss gikk konkurs og gruva på Gruvbakken ble 

nedlagt, hadde regulering av vannføringa i Gjermåa skjedd mye på gruvedriftas premisser. I 1876 var 

det blitt laget en ny avtale om hvordan ansvaret for vannføringa i elva skulle deles, og det er antakelig 

dette som er opprinnelsen til brukseierforeningen i elva. Det ble definert hvor mye av vannføringa 

hver brukseier disponerte og hvordan kostnadene til demningene i elva skulle fordeles. Ingen skulle 

sløse med vannet, og alle skulle sørge for å holde damlukene stengt når en ikke trengte vann.   

 

Svensrudfossen. 

Det nederste stryket i Gjermåa er Svensrudfossen. Den ligger på nordsida av husa i Svensrud, og er 

ikke synlig fra noen kjøreveg. Før aksjemølla kom, var nok dette den mølla som var mest moderne og 

best i stand. Midt på 1800-tallet var Svensrud eid av folk som kalte seg proprietærer; dvs. at de eide og 

drev flere eiendommen ved hjelp av leid hjelp og forpaktere. Johan Pless bodde på Vestigarn Olstad 

og var veldig aktiv i det kommunale livet. Han eide Svensrud fra 1830 til 1856. Deretter overtok 

Gudbrand Larsen Lystad, som bodde i Ullensaker. Begge disse er det grunn til å tro var interessert i å 

utnytte mølledriften i Svensrud til å tjene penger. Lystad overdro eiendommen ca.1885 til 

svigersønnen Nicolai Hansen Holum fra Ullensaker.  

I Svensrud lå husmannsplassen Sanderstua. Det var her mølleren bodde med sin familie, som da hadde 

litt utkomme også av jordbruk. Fra 1875 til 1896 var det Lars Johnsen fra Strøm i Nord-Odal som var 

møller. Han og kona Marte Arnesdatter fra Nes fikk 8 unger som vokste opp i Sanderstua. Fra 1896 til 

1917 var Martin Nærløs møller, men han har nok ikke bodd i Svensrud. Martin Nærløs skal ha gjort 

mange forbedringer i mølla. Rundt århundreskiftet skal til sammen 3 mann ha hatt sysselsetting i 

Svensrudmølla i deler av året. 

Det er altså all grunn til å tru at det var seriøs satsing på å utvikle mølla i Svensrud til godt inn på 

1900-tallet. Svensrudmølla ble en konkurrent for den nyetablerte aksjemølla ved Horkafossen. Mange 

av kundene var nok fra Østbygda og fra Kløftaområdet i Ullensaker. 

 

 



 

Bildet er kopiert fra Ivar Sæters bok om Gjerdrum fra 1914. Bildeteksten i boka sier at dette er Kvennstufossen. Men det er 
feil. Bildet viser mølla i Svensrud med gården i bakgrunnen. 

 

Hellen- og Stampefossen. 

I Stampefossen var det på tida vi undersøker ikke lenger mølle. Rundt århundreskiftet var det farger 

Julius Grue som drev vadmelsstampe i dette lille stryket. Det pågikk også garving i fossekulpen der 

bl.a. Hagbart Gjester dreiv. Derimot var det kvernbruk i Hellenfossen. Ved en handel i 1810 var 

kvernbruket på Ljøreggen nord for elva kommet på samme eierhånd som Østigarn Kråkvål på sørsida 

av elva. Her nede ved elva oppstod da de gårdsbrukene som ble kalt Hellen, og som hadde jord både 

nord og sør for elva. Gardsnavnet henspeiler på steinflatene som ligger langs elva ved fossen.  

I Hellen var det midt på 1800-tallet på sørsida av elva to kvernhus med 4 kverner. Fra ca.1880 var det 

Ole Karelius Olsen Hellen som drev mølle i Hellen. Karelius satte istand mølla og bygde sag og 

frørenseri. Likevel forfalt nok mølla litt etter litt. Den ble revet tidlig på 1920-tallet etter at Gjermå e-

verk hadde kjøpt fossen. I Hellen sørget Karelius`s sønn Jacob for at det ble bygd eget lysanlegg i 

frørenseriet.  

 

Kvernstufossen. 

Høyden på Kvernstufossen skal være 32 meter. Den er betydelig høyere og lenger enn Hellenfossen og 

Svensrudfossen. Her hadde både Nordgarn Fossum på sørsida av elva og Østigarn Åmot på nordsida 

hatt sager og kvernbruk i uminnelige tider. På Åmotsida av elva lå det en husmannsplass i tilknytning 

til sag- og kvernbruket. Denne plassen, som het Sagen, ble i 1838 sammen med fossefallet frasolgt 

Åmot og kom på samme eierhånd som Kvennstuen Fossum på andre sida av elva. Ole Jakobsen 

Krogvold var eier av Kvennstuen fra 1868 til 1907 da sønnen Petter Olsen Krogvold overtok. Mye 

tyder på at mølla på Åmotsida av elva var til nedfalls allerede midt på 1800-tallet. Mølla i Kvennstuen 

ble også nedlagt før århundreskiftet 



 

 

Kvernstufossen 1914. Bilder tatt til Ivar Sæthers bok om Gjerdrum av fotograf Narve Skarpsnoen. 

 

Horkafossen/Hermanstufossen. 

Ifølge Jens Thori består det fossefallet vi vanligvis kaller Horkafossen av to deler. Horkafossen 

begynner litt nedafor brua på Fjellvegen og går opp til Lysdammen, mens Hermanstufossen er den 

nederste delen av fossen. Både Søgarn Rud og Vestigarn Åmot hadde fra gammelt av fallrettigheter i 

fossen. Det ser ut til at Rud har utnyttet vannet i den nedre delen av fossen og Åmot lenger opp. 

Så ble henholdsvis plassene Hermanstua (1866) og Horka (1813) skilt ut fra moderbrukene. Fallrettene 

fulgte med og ble utnyttet fra disse mindre brukene. I 1889 kjøpte Fridolin Melchior Streiff fra 

Ullensaker Horka og den halvparten av fossefallet som tilhørte Horka. Han hadde planer om å bygge 

e-verk. Ole Jensen Aamodt (Rud) og seinere sønnen Isak dreiv sagbruk i Horkafossen, men på slutten 

av 1800-tallet var det altså ikke lenger noen mølle i Horkafossen. 

Det er i fra den delen av Rud som kalles Hermanstua, at tomta til Aksjemølla og Møllerhaugen 

stammer. 

 

 

Ole Jensen Aamodts sagbruk i Horkafossen 1914. Fra Ivar Sæthers bok om Gjerdrum. 



Grytfossen. 

Denne fossen ligger på grensa mellom allmenninga og himfjellet til Østigarn Åmot. Fossen ble 

frasolgt Østigarn Åmot til Fridolin Melchior Streiff i 1888. Etter Streiffs planer skulle den sammen 

med Horkafossen danne grunnlag for å bygge et e-verk. Kvernbruk er ikke kjent fra denne fossen. 

 

 

 

Fossefallene i Gjermåa 

 

De andre småelvene. 

Det har vært små gårdsmøller også i de to andre litt større bekkene i bygda. I Ulvedalsbekken var det 

mølle ved Flatner og ved Hvalsfossen. Rustad ved Mikkelsbekken har også hatt mølle. Alt tyder 

likevel på at disse små møllebrukene var nedlagt mot slutten av 1800-tallet. 

Leirelva renner forbi Gjerdrum og er grense mot Ullensaker, men det er ingen fossefall langs denne 

elvestrekningen. Nordover ved Kråkfoss på grensa mellom Nannestad og Ullensaker var det imidlertid 

flere møllebruk, som etter hvert ble sammenslått til ett stort. Men ellers lå de fleste møllebrukene i 

Ullensaker langs Rømåa; slike som Holt, Ingjer, Vethal og Kauserud.  

For en bonde som ville oppsøke et møllebruk og leie maling, ser en at energien i fossene i Gjermåa 

kunne være interessant også utenfor Gjerdrum. Kløftaområdet i Ullensaker, den søndre delen av 

Holter i Nannestad, gårdene i Frognerområdet i Sørum og lengst nord i Skedsmo manglet gode 

fossefall. Ei effektiv mølle som kunne tilby god og billig maling, ville være interessant. 

 



Rammebetingelsene for ei ny mølle. 

I tillegg til den beskyttelsen store transportkostnader hadde medført, var norsk korn i den første delen 

av 1800-tallet i noe monn beskyttet av toll. Fra 1842 til 1874 ble gradvis all korntoll fjernet. Samtidig 

fikk vi jernbaneutbygging innenlands og dampskip til å frakte inn varer fra utlandet. Dermed økte 

kornimporten; først av bygg og rug fra Europa; seinere av hveite fra Amerika. Norsk kornproduksjon, 

særlig av matkorn, kom under press. Slik skulle situasjonen være fram til Første verdenskrig. 

På siste halvdel av 1800-tallet skjedde det noe med jordbruket i Gjerdrum. Åkerbruket ble redusert. 

Bøndene satset i stedet mer på husdyrhold. Særlig ble salg av fersk mjølk og fløte i det sterkt voksende 

Kristiania-markedet viktig. Mjølk kunne fra 1854 sendes med jernbanen fra Kløfta. Det ble bygd 

meierier/mjølkemottak rundt i bygda der mjølka ble samlet inn for transport med hest og vogn til 

Kløfta. Se vår artikkelserie om meieriene i bygda! 

Det var også en teknologisk endring på gang. I uminnelige tider hadde kornet blitt malt med 

steinkverner. Fra midten av 1800-tallet og utover kom det nye mølletyper. Først kom høymølla og 

deretter valsemølla. Valsemølla har flere roterende stålvalser med ulik finhet. Kornet males og siktes i 

flere omganger, og valsemølla er derfor langt mer effektiv og gir et bedre produkt – særlig når vi 

snakker om matmjøl. En annen teknologisk nyvinning var vannturbinen, som var klart mer effektiv til 

å utnytte vannkraften enn vasshjulet. 

Ut fra dette er det kanskje ikke så rart at mange av de gamle møllene langs Gjermåa var slitne og 

dårlig vedlikeholdt mot slutten av 1800-tallet. Som vi har sett var ting på stell i Svensrudmølla og 

tildels i Hellen. Men ellers sto det dårlig til. 

 

Fridolin Melchior Streiff. 

Det er sannsynlig at ideen om å bygge ei ny stor mølle i Rudsdalen kom som følge av ideer fra bonden 

på Brotnu i Ullensaker. Han het Fridolin Melchior Streiff og var født i Sveits i 1837. I 1856 ble han 

vervet av Det Kgl. Selskap for Norges Vel for å komme til Norge og lære nordmenn moderne fjøs- og 

mjølkestell. Første stopp var Tomb i Østfold der jordbruksskolen ligger nå. I 1861 ble han forpakter på 

Nordre Sørum i Sørum kommune. I 1872 kjøpte så Streiff sammen med en kompanjong Brotnu, som 

ligger et par kilometer sør for Kløfta ned mot Leira. Etter noen år ble kompanjongen kjøpt ut, og 

Fridolin og kona Martha kunne aleine drive den store garden som et mønsterbruk. 

I 1888 var Streiff på handelstur i Gjerdrum. Først kjøpte han Grytfossen fra Østigarn Åmot, og deretter 

halve Horkafossen fra Horka, som egentlig er et bruk fraskilt Vestigarn Åmot. Streiff var opptatt av at 

det skulle brukes norske råvarer; herunder norsk korn. Men alle små norske bygdemøller lå jo avsides 

til nede i djupe daler under et lite fossefall der det var satt opp enkle, gammeldagse kvernbruk. Streiff 

ville utnytte moderne teknologi; nemlig elektrisk kraft, og sette opp møllebruket der det ville være 

lettere tilgjengelig. Da ville det bli mer interessant å konkurrere med importkornet fra Amerika.  

Streiff ville åpenbart forsøke å bygge ei mølle drevet av elektrisk kraft, og han drømte antakelig om at 

mølla skulle stå på Kløfta. Det første vannkraftverket i Norge var blitt ferdigstilt i 1882, men 

teknologien var usikker. Hele prosjektet til Streiff rant ut i ingenting. Men på nordsida av Gjermåa fra 

Grytfossen og nedover ser vi fortsatt spor etter dette forsøket på å bygge et kraftverk før tida og 

teknologien var moden for det: Streiffrenna. 

Mens Streiff satte folk i gang med å grave langs elva, er det sannsynlig at mølleplanene har vært ivrig 

diskutert i bondekretser. Andre har sikkert også sett behovet for å bygge ei ny og bedre mølle i 

området, men de har ikke ønsket å bli med på Streiffs planer om å bruke elektrisitet. Diskusjonene har 



endt opp i stiftelsen av Gjerdrum Aktiemølle i 1890. Men vi har altså ikke papirer som forteller noe 

om diskusjonen fram mot at mølla ble startet opp. 

 

Streiffrenna på oversida av Grytfossen okt. 2020. Foto Tor Laache 

 

Oppstarten. 

Aktiemølla startet med å kjøpe Hermanstufossen og en del jord nedafor Horkadammen. Denne 

eiendommen stammer fra Søgarn Rud, som allerede var delt i to deler der Hermanstua var den ene. 

Kjøpesummen var 2.600 kroner.  

Fremst i den første styreprotokollen til Mølla var sikkert statuttene (vedtektene) til aksjeselskapet 

nøyaktig ført inn. Denne protokollen er altså bortkommet. Men den 20. oktober 1917 ble det med 20 

aksjonærer tilstede holdt ekstraordinær generalforsamling der hovedsaken var å behandle forslag til 

nye statutter. Forslaget ble vedtatt, og er innført i protokollen. Vi må anta at endringene i statutter ikke 

var veldig store, og mesteparten av teksten er antakelig uendret fra det opprinnelige. 

I statuttene leser vi i §1 at «a/s Gjerdrum Aktiemølle er et ansvarligt selskab med indbetalt aktiekapital 

kr.20.000 fordelt på 100 navne lydende aktier a kr.200 – to hundrede kroner. Selskavbets formaal er 

ved tidsmessig maskineri paa bedste og billigste maade at besørge maling udført i distriktet.»  

Selskapet skal ledes av et styre på 6 medlemmer med to års funksjonstid. Høyeste organ er 

generalforsamlingen, som skal holdes i mars. Generalforsamlingen skal bl.a. godkjenne fjorårets 

årsberetning og regnskap, bestemme anvendelse av overskuddet og velge formann, styre og revisorer. 

Det skal innkalles ekstraordinær generalforsamling når styret finner det nødvendig, eller 10 aksjonærer 

krever det. Dette kan f.eks. være aktuelt ved store investeringsbeslutninger. Alt dette er gjenkjennelige 

paragrafer; også sett i forhold til vedtektene for dagens aksjeselskaper.  

Et par av paragrafene er likevel litt mer spesielle. Statuttene binder generalforsamlingen opp når det 

gjelder anvendelse av overskudd. Før utbytte kan komme på tale, må gjelda være nedbetalt og det må 

være lagt opp et reservefond på minst 10.000 kroner. En annen paragraf sier at det er forbudt å selge 

eller overdra aksjer uten godkjenning fra generalforsamlingen. Det var nok et ønske å holde aksjene 

blant aktive bønder i området. 



Hvem ble med Gjerdrum Aktiemølle? Det var nok helst de større bøndene som tegnet aksjer. De fleste 

var fra Gjerdrum. Men vi kjenner igjen etternavn også fra andre bygder: Fra Holter, som Nordby og 

Kjærstad, fra Ullensaker, som Streiff og Refsum, fra Frogner, som Hexeberg og Brændjord og fra 

Skedsmo som Myhrer, Legvold og Asak.  

Det første året der vi har opplysninger om drifta er året som går fra 14. oktober 1897 til 14. oktober 

1898. En forholdt seg altså til den gamle «primstavinndelingen» av året. 14. oktober var datoen 

primstaven ble snudd og vinterhalvåret startet. Dette året ble det malt 92.837 kilo i mølla, men det står 

at «kornhøstningen i indeværende høst er af gjennemgående daarlig kvalitet og saaledes meget 

besværlig at faa formalet». Bøndene har betalt for malingen 9 øre pr. kilo. Møllemester Larsen har 

stått for det praktiske. Han har hatt ei fastlønn på 600 kroner. I tillegg skulle han ha 16% av 

omsetningen, noe som dette året utgjorde kr.1.336,85. Dessuten skulle Larsen også ha 16% av møllas 

salg av sopmjøl, rensebøss og steinmjøl. Dette var kr.122,68. Til sammen ble da møllemesterens 

årslønn kr.2.059,53. Men mølleren hadde store deler av året også assistenter. Betaling av disse var 

møllemesterens ansvar, og de skulle lønnes av det møllemesteren hadde mottatt fra kundene. 

Det er ikke helt lett å si hva slags utstyr mølla inneholdt i starten. Antakelig har den hatt flere 

møllesteiner drevet av vasskraft, og som kunne ha ulike bruksområder. Disse møllesteinene har blitt 

drevet av en vannturbin, men ikke elektrisk. Dessuten må mølla ha inneholdt mekanisk utstyr for 

rensing av frø. Hvorfor en kan anta at det var slik? Jo, i protokollen fra 1903 står det at det trengs ny 

rensemaskin, og samme år vedtar styret «at anskaffe en Dynamo paa ca. 10 – 12 Hestekrefter der skal 

have sin drift fra Sammalsturbinen og det nødvendige Lys innlagt.» I 1907 vedtar en ekstraordinær 

generalforsamling at det skal kjøpes inn en valsestol. Nå var en altså klar for å pensjonere noen av 

kvernsteinene.  

Det som her er skissert er nok det nærmeste vi kan komme det å beskrive situasjonen i 1891 da 

møllesteinene begynte å svive rundt i botn av Horkafossen. I seinere artikler blir det naturlig å 

behandle utvalgte deler av møllas øvrige historie. 

 
Steinkistedemningen ved Gjermenningen høsten 2010. Et viktig vannmagasin for vassdraget. Foto Tor Laache 
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