“VANNKRIGEN” I SANDVIKSFJELLET - kampen om vannrettighetene til
mølledriften i Eidsvåg og i Store Sandviken.
Foredragsmanuskript av Anders Haaland, presentert ved møte i Sandvikens
Kultorhistoriske forening 04.06.02.
Møtet var en forberedelse til foreningens tur 08.06.02: ”Munkebotten –
Vassdraget og ishuset”.
Scannet og tilrettelagt for internett av K. Lervik.
Først en nyansering av overskriften. “Vannkrig” er et for sterkt uttrykk
Tittelen er ikke laget av meg, og da vi snakket om den i styret, satt det i
mitt bakhode fra lesning mange år tilbake i Storemøllens arkiv et inntrykk av
at det hadde vært konflikter og rettsprosesser om omdirigering av vann fra
Sandviksfjellet fra et naturlig nedløp til Langevannet og dermed Eidsvåg, og
over til Meyervannet og dermed Storemøllen. Meyervannet – eller mer
korrekt: Munkebotsvannet – hadde stemmer i begge ender og kunne
dermed avgi vann begge veier, men ble normalt tappet ned Storemøllen fra
den høye stemmen i sør. Ved ekstra mye overvann kunne vann tilføres mot
nord til Eidsvåg.
Denne problemstillingen passet svært med den opplevelse man får når
man går stien fra Meyervannets nordre dike og opp til
Ravneberghytten/Sandvikshytten. Når vi i mine guttedager (1950-årene)
skulle til fjells her, gikk vi – i rimelig tørt vær – fra selve demmetoppen og
opp i den svære trerennen som ledet vann ned i Munkebottsvannet fra nordøst: Trerennen (den nederste delen var en stålrenne! red. anm. K.L) ledet
vannet et kort stykke over det skrå, nakne berget og var skjøtt på en
steinmurt og torvtettet renne langs bergveggen (rundt svingen) som igjen
var forbundet med en lang trerenne opp den lille dalen før trappene begynte.
Her i den bratte fjellsiden ble vannet flere steder ledet i løp som var hugget
inn i fjellet og i nye oppmurte stein- og torvrenner like opp til
Ravneberghytten.
Uten å ha analysert spørsmålet i detalj, tror jeg at det vannet som i dag
renner nedover på innsiden av stien ned fra Ravneberghytten uten
bearbeidingen/oppmuringen ville ha rent ned i Langevannet både her og
faktisk alle andre steder helt ned til den nevnte bratte fjellformasjonen opp
fra Munkebotsvannets nordende. Det var altså et betydelig arbeid som var
nedlagt for å sikre seg denne ekstra vannforsyning.
Mye av dagens tursti følger denne vannrennen, og ligger til dels oppå
rennekanten. Ennå ligger det rester av den gamle, brede og kraftige
trerennen på jordbakken i den nevnte lille dalen opp til trappene. Vi burde
egentlig – mens det ennå er tid – ta initiativ til å få restaurert denne
trerennen som et kulturminne knyttet til en viktig del av Sandvikens
næringshistorie – mølledriften:
Vi har tidligere snakket om denne og vist at det gamle næringslivet i
Sandviken foregikk i de 170 sjørettede pakkhusene – mye tilvirking og
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eksportpakking av fisk, lagring av korn og salt m.m. – de seks reperbanene,
et par skipsverft og de to store mølleanleggene. Vi kunne også ha nevnt
bøkkerne i tilknytning til sildsjauen, en del skjenkesteder, gjestgiverier og
skipshandlere.
Men tilbake til møllene. I sin tid var dette spesielle, og omstridte prosjektet
et uttrykk for hvor sterkt de naturlige ressurser ble utnyttet: Storemøllen
Bruk eide etter 1870-årene områder langt til fjells, og alle muligheter som
forelå for å utnytte naturlige vann, dammer og gunstige terrengformasjoner
ved bygging av kunstige stein- og torvdiker ble realisert: De aller fleste vann
og dammer på Sandviksfjellet ble utnyttet som vannmagasin til bydelens to
store møllebruk; Storemøllen og Småmøllen på dagens Slaktehustomt, og
altså på Eidsvåg mølle for den nordligste delens vedkommende. Det vil virke
berikende for spaserende å vite at de her beveger seg i det som var
nedslagsfeltet til disse historisk sett viktige bedriftene.
Småmøllen var lenge det største komplekset, men ble kalt slik fordi
hovedmøllen (den nederste av de tre eller fire) lå på Lille Sandviken gård,
mens Storemøllen lå på Store Sandviken gård. Etter moderniseringer sist på
1800-tallet ble nok Storermøllen en langt større bedrift enn Småmøllen. Det
var vel en av de få av de opprinnelig mange møllene i bergensdistriktet som
overlevde storutbyggingene på Heggernes (1868) og Vaksdal (1866/1890 og
1899). Storemøllen var i drift som mølle til kort etter andre verdenskrig.
Foredragets tittel er upresis i et annet henseende: “Vannkrigen”, eller la oss
heller si vannkonflikten, gjaldt ikke bare mellom Storemøllen Bruk og
Eidsvåg Mølle, men også mellom Eidsvåg Fabrikker og Storemøllen, og for så
vidt mellom både Eidsvåg Fabrikker og Storemøllen og Bergen kommune.
Et forsøk på klargjøring av første momentet her: I Gamle Bergen Årbok
1999 har Jo Gjerstad et intervju med Nancy Fægri som var datter av nest
siste brukseier Arnold Marthello Meyer (1875-1939) og søster av siste eier,
Wilhelm F. Meyer. Hun sier der at faren foretok et av inngrepene i det øvre
vannløpet, antakelig i tiden rundt forrige århundreskifte (1900): Vi tar inn et
sitat fra intervjuet her:
“I tørre perioder fikk far “vannsmerter“. Da var han ikke god. For å øke
tilsiget til stemmen (Meyervannet) fikk han ledet vannet ned fra fjellpartiet
rundt Ravneberghytten (Jordalsfjellet) ned i stemmen ved hjelp av et
sinnrikt kanalsystem. Dette anlegget, bygget i stein, tre og jern, kalte han
“Mr. Kvikk” Vannmengden her indikerte ofte hvor mye vann man kunne
tappe ut av stemmen til en hver tid.”
På denne tiden var mølledriften i Eidsvåg opphørt. Det skjedde i 1893
etter mer enn 300 års virksomhet, hvorav de siste ti med svak lønnsomhet
følge av den konkurransen fra de virkelig store handelsmøllene. Eierne
manglet penger til å vedlikeholde de store bygningene, og klarte heller ikke
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å betale skyldige renter på panteobligasjonene. I 1896 ble
brukseiendommen sammen med den store Eidsvåg hovedgård “med
herligheter og rettigheter” solgt av eierne Kristen Faye Heiberg og Severin A.
Heiberg til Chr. Petersen. Gården omfattet 50-60 mål innmark, noen
husmannsplasser og utmark på 2500 mål.
Petersen var en av de mange dansktalende slesvigere som i årene 1843-75
kom til Bergen i kjølvannet av Peter Jebsen og bidro til oppbyggingen av
landets største tekstilindustrielle miljø i Bergen med nærmeste omegn: Arne
Fabrikker, Salhus Tricotagefabrik, Petersen & Dekke (Verftet/Hop), Salhus
Væverier, Dale Fabrikker, Samnanger Uldvarefabrik i Tysse, Trengereid
Fabrik (Trengereid-Bergen), Eidsvåg Fabrikker med flere, ble alle grunnlagt
av innvandrete slesvigere. Petersen var dansk slesviger som var blitt tysk
statsborger etter den dansk-tyske krig i 1864, og han rømte til Norge for å
slippe tysk militærtjeneste. Han begynte på Salhus i 1873 og hadde i 1879
startet en trikotasjefabrikk ved Hopsfossen sammen med sin fetter Jørgen
Petersen. Eidsvåg Fabrikker ble landets første fabrikk for fremstilling av
finere kamgarns kjoletøy.
Mer generelt kan man si at en del av de mølleanleggene som på 1700og 1800-tallet hadde utnyttet vassdragene med brukbar vannføring i og
rundt Bergen, mellom 1850 og 1900 ble nedlagt til fordel for tekstil- eller
annet slags fabrikker. Bergen er en nedbørrik by, men mangler likevel det
store vassdraget som mange andre byer har, og som der fungerte som
transportåre og/eller energikilde for den nye fabrikkindustrien. Fabrikkene
brukte mekaniske arbeidsmaskiner og var avhengig av drivkraft. Kull var
kostbart siden det måtte fraktes fra Storbritannia, og elektrisiteten ble stort
sett utbygd etter 1910 (Samnanger-kraften/BEV 1909), på bygdene enda
senere; under første verdenskrig og i mellomkrigstiden. Utnyttelsen av den
lokale vannkraften gir et slags grovbilde av den industrielle og
samfunnsmessige utvikling: Fra sagbruk og møller før 1850/80, deretter
tekstil- og andre fabrikker, og etter 1910/20 el-verk, og etter 1950/70:
vannverk til den sterkt økende og stadig mer spredtboende befolkning i
Stor-Bergen.
Men tilbake til “vannstriden” i Munkebotten. Det har vært flere kontroverser
om nedslagsfeltet til Storemøllen enn ovennevnte “Kvikken” fra Ravneberg
og ned til Meyervannet. Det er ikke en gang sikkert at det var kontroverser
om ”Kvikken”! I bedriftshistorien til Eidsvåg Fabrikker (1886–1996) er det et
eget kapittel “Vannrettigheter” (10 s.). Den første delen handler om
Jordalsvannet, som avga hovedkraften til møllen/fabrikken, og hvor det ble
foretatt reguleringer som gikk ut over bøndenes innmark, med påfølgende
konflikter.
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Men langt den største del av kapitlet handler om konflikter knyttet til
Langevannet, her også kalt “Fjeldvannet”. Utmarksgrensen mellom Eidsvåg
gård og Store Sandviken (Storemøllen Bruk) gikk tvers over dette vannet.
Vannets eneste utløp var i nordøst, ned mot Eidsvåg, og elven rant fra
utløpet hele veien over Eidsvåg gårds eiendom, men ikke inn i Jordalsvannet
som ga vannkraften til møllen og senere fabrikken. Vannet fra Langevannet
ble likevel nyttet ut i Eidsvåg. Alt i møllens dager ble det anlagt en demning i
“Kistekleiven” for å lede drikkevann til møllen gjennom rørledning. Etter
hvert som det ble reist arbeiderboliger ved fabrikken, fikk også disse sitt
vann fra denne ledningen.
Storemøllen fikk altså det alt vesentlige av sin drivkraft fra Meyervannet/
Munkebotsvannet, som ligger en del høyere enn Langevannet. Meyervannet
hadde sitt naturlige avløp ned Munkebotten. For å øke magasinkapasiteten
hadde mølleierne i Storemøllen flere ganger bygd stein- og torvstemmer i
begge ender. Magasinkapasiteten var begrenset nedenfor Meyervannet: Der
fantes bare den ikke særlig store Nyedammen omtrent på høyde med
veidelet gamle postvei opp Gunnåbrekkå og Munkebottsveien, og et par
enda mindre dammer nedenfor Sandviken Sykehus. Dermed var det grenser
for hvor mye flomvann Storemøllen kunne avta. Det var klare grenser for
hvor mye drivkraft møllehjulene kunne nytte så lenge man ikke laget
elektrisk strøm!
Antakelig av denne grunn, og som en følge av en overenskomst tilbake
fra 1800-tallets første del, var det laget en såkalt “friskytte” i Meyervannets
stemme mot nordøst, slik at Langevannet fikk det overflødige vannet. Det
antydes i gamle rettsdokumenter at denne overenskomsten også inkluderte
rett for Storemøllens eier til “gjennem kunstige foranstaltninger opp i
fjellene at overføre endel av Langevannets naturlige vandføring til
Munkebottenvandet”. De første av disse kunstige foranstaltninger skal etter
dommen skrive seg fra 1830- og 1840-årene. Men overenskomstens tekst er
gått tapt.
I 1916 ble Storemøllens eier stevnet inn for Bergen byrett for å ha løftet
stemmene i Meyervannet nesten to meter, men slik at det ble vesentlig
mindre overvann til Langevannet enn før. Det kom nå slikt vann “både
sjeldnere og sparsommere end tidligere”.
Meyer innrømmet å ha bygd på stemmene, men slik at “friskytten” i
nordøstre mur var uendret. Dessuten mente han seg å ha rett til å gjøre
slikt: Etter gammel sedvane skulle Storemøllens eiere ha rett til å “oppføre
diker og dæmninger, hvor de fant det for godt i det nedslagsdisktrikt, som
har avløp til Munkebottenvandet”.
Det fremgår av sammenhengen at det hadde vært rettsaker om
Langevannet både i 1902 og 1884, og at det begge ganger var tale om
kunstige foranstaltninger oppe i fjellene – bl.a. renner – for å overføre vann

4

fra Langevannets naturlige nedslag til Meyervannet. Storemøllen vant begge
disse saker, primært fordi sakene var foreldet; det var opparbeidet hevd på
forholdet. Storemøllens gamle rett til å påvirke vannføringen her oppe må
også ha hatt sammenheng med at eiendomsgrensene gikk på tvers av den
fysiske skråningen/vannfallet, slik at inngrepene ble gjort på egen grunn,
men samtidig altså berørte en felles ressurs. Vi husker at grensen mellom
Store Sandviken og Eidsvåg krysset Langevannet. Det betyr at “Kvikken”området lå innenfor Storemøllens eiendom.
Dette blir en slags mini-parallell de svære og internasjonalt sett alvorlige
vannkonflikter, f.eks. Tyrkia på den ene side og Syria og Irak på den andre,
hvor førstnevnte er i ferd med å foreta en sterkt økt utnytting av Eufrat
og/eller Tigris til vanningsformål inne på eget område, før elvene når inn på
de to sistnevnte lands territorier!
Den heving av Munkebottsvann-stemmene som ble anmeldt i 1916,
skulle ha skjedd for ca. 20 år siden. Vitner påstod at det hadde skjedd i
1893–95, altså kort før Chr. Petersen overtok Eidsvåg Mølle, og mens denne
var nedlagt som mølle p.g.a. økonomiske vansker. Siden begge stemmene lå
like ved hovedveiforbindelsen mellom Bergen og Eidsvåg/Åsane, var det
utenkelig at murearbeider som strakk seg over 2–3 år, kunne ha pågått uten
at eieren av Eidsvåg fikk kjennskap til det. Dermed hadde det foreligget
muligheter for å gripe inn, dog med forbehold for et midlertidig svekket
eierskap! Både ut fra slike betraktninger, de tidligere nevnte eldre
overenskomster/ sedvane og det forhold at inngrepet hadde skjedd for mer
enn 20 år siden – dvs. var “hevdet” – fant retten å måtte frikjenne Meyer.
Vi husker at Nancy Fægri’s familie-minne om “Kvikken”-saken syntes å
plassere denne rundt 1900. Den kan dermed ha vært behandlet i 1902saken. Denne saken synes imidlertid ikke å ha vært berørt i 1916rettssaken. Faren var født i 1875, og var dermed rundt 25 år da. Han hadde
gått på Hambros videregående skole, og dro deretter til Dresden for
mølleteknisk utdannelse. Han må ha vært tilbake i Bergen i 1900. I 1914
overtok han Storemøllen som eneeier, og faren døde i 1921. Det var vel
denne som forestod stemmehevingen i 1890-årene.
Vi skal se nærmere på Storemøllens historie, og gjør det med støtte i
Gjerstads intervju med Nancy Fægri, to andre artikler om den lokale
møllehistorie i samme årbok for Gamle Bergen (Halvor Skurtveit, Tryggve
Fett), en artikkel av Anders Bjarne Fossen i boken ”Bergensernes
fjellverden” og Johan Hagelsteens kjente bok om den gamle bergenske
møllenæringen (BHFS 52/1946).
Vi begynner med et kort blikk på den bergenske møllehistorie.
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Bergen var gjennom flere hundre år hovedeksporthavnen for
fiskeproduktene fra det vesten- og nordenfjelske; tørrfisk, tran, rogn, sild,
og en tid også klippfisk. Fiskeridistriktene på Vestlandet og særlig i NordNorge var underskuddsområder på korn. Korn var derfor en gunstig
returvare for de bergenske kjøpmenn som skipet fiskevarene ut i verden.
Bergen var lenge eneste byen i Hordaland og Sogn og Fjordane. De to første
byer i Møre og Romsdal kom først etter 1740, mens Nord-Norge fikk sin
første by enda senere. Nordlandshandelen brakte fiskevarene til Bergen og
korn og andre forbruksvarer nordover. I Mulelven og ved Gravdal var det
møller allerede i middelalderen, på 1200-tallet, for maling av hvete, rug,
bygg og havre til byens befolkning. Skredderdalen het allerede da ”Mylnudal,
og “Mulelven” skriver seg antakelig fra Mylnuelfr. Det nevnes dog at denne
navnehistorien har vært omstridt, og at det har vært antydet andre
forklaringer enn mølledrift.
Andre halvdel av 1500-tallet og store deler av 1600-tallet var en god tid
for Bergen; næringslivet ekspanderte, befolkningen vokste og bebyggelsen
bredte seg utover. Mølleindustrien hadde gode år. I artikkelen ”Møllebrukene
– Bergens første industribedrifter” hevder Fossen at det første sikre belegg
for møllevirksomhet i Møllendal ved Alrekstadelven som rant fra Svartediket
og ned i Store Lungegårdsvann, skriver seg fra 1519, men at
møllevirksomheten der kan ha vært eldre.
I Storemøllen tyder mye på at mølledrift begynte seint på 1500-tallet,
kanskje først etter 1600.
Møllebruket i Eidsvåg var i drift før 1600.
Om vi hopper frem til siste del av 1600-tallet/1700 var det i
Møllendalsvassdraget seks små kornmøller, to store kornmøller, en
stampemølle for bereding av skinn, en koppermølle og en barkemølle – til
sammen 11 mølleanlegg, hvorav altså 8 for korn.
Vi ser at vannmølleanlegg også ble brukt til annen
produksjonsvirksomhet enn maling av korn til mel. Det engelske uttrykket
for fabrikk er nettopp “mill” = mølle; paper mill, steel mill, cotton mill m.m.
Ved Mulelvens nedre løp var det fire doble rugmøller “som selv i
tørkeperiodene om sommeren sjelden sto stille”. Ved Munkebottenvassdraget lå det to kornmøller og en kobbermølle.
De to store kornmøllene i Eidsvåg (1) og Gravdal (1) er nevnt, og det lå
to møller ved Starefosselven.
Dette gir til samme 22 møller i og like ved byen. Rundt 1820 fantes det
sågar en vindmølle på Nøstet.
Etter hvert kom det også til en rekke møllebruk anlagt av
bergenskjøpmenn ved brukbare vassdrag i distriktene rundt Bergen. Vi har
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ikke tid til å gå inn på denne prosessen her, men viser et kart som i angir
situasjonen på 1800-tallet. Vi ser at bare på Askøy var det mølleanlegg på
Florvåg, Strømsnes, Ask, Davanger, Tveitevåg og i Strusshavn. I alt teller vi
på Hordalands-kartet 31 møller utenfor Bergen/Eidsvåg/ Gravdal!
Alle disse møllene ble drevet med vannkraft som opererte et sett av
store kvernsteiner. Med dampmaskinen, vannturbinen og den mekaniske
valsestolens inntreden på arenaen etter 1850 kom mølleindustriens struktur
til å endres kraftig Vi har nevnt de teknisk moderne og dynamiske, dvs.
etter hvert store, møllebedrifter på Heggernæs (1868) og i Vaksdal
(1866/71). Det ble også anlagt industrielle møllebedrifter i Bjørsvik og Tysse
ved Osterfjorden og på Stend i Fana. Vaksdal ble modernisert og utvidet
etter branner i 1890 og 1899, og fremsto i 1910 som Nordens største og
mest moderne møllebedrift. Allerede i 1914 kunne den nye Amerikalinjens
store skip anløpe bedriften direkte og losse sitt amerikanske korn på kort tid
gjennom det helautomatiske og supereffektive pneumatiske anlegget.
Vaksdal mølle hadde en stor forretningsgård ved Vågsalmenning i Bergen
(Husfliden), et stort pakkhuskompleks på i Skuteviken/Bontelabo, tre
slepebåter og en rekke store jernlektere for transport av kom og mel mellom
møllen og Bergen havn.
I 1900 gikk mer enn 40 % av den samlete norske kornimporten over
Bergen, og byen var landets overlegent største mølleby. Det ble også drevet
storstilt spekulasjon i kjøp og salg av korn, i den grad at de bergenske
kornpriser ble registrert på Chicago-børsen. Rasmus Meyer som overtok
Vaksdal Mølle etter faren Gerdt Meyer, sa interessant nok at han hadde tjent
mer på spekulasjon enn på produksjonen, selv i et så avansert teknisk
anlegg som Vaksdal Mølle. Men uansett avfødte disse kornpengene Norges i
sin tid fineste private kunstsamling, Rasmus Meyers Samlinger, som ble gitt
til Bergen kommune som spanderte bygg på den. Dette i pakt med den
ærverdige bergenske tradisjon for “kjøpmannskap og borgerskap”.
Disse store og høyeffektive industrielle møllebedriftene undergrov etter
1850 lønnsomheten til de tradisjonelle bergenske møllebedriftene. Samtidig
ble en del av dem innhentet og overrent av den alminnelige byveksten:
Mens årene 1814–50 hadde vært preget av økonomisk stagnasjon og
dermed stillstand m.h.t den tekniske utvikling – ”stillstandsbyen” – kom
årene 1850–1920 til å bli en av de kraftigste og mest dynamiske
vekstperioder i Bergens historie.
Skjebnen til Småmøllen-komplekset illustrerer denne prosessen. Frem til
1877 var de da fem mølleanleggene her eid av Hagelsteenfamilien, en
bemerkelsesverdig familie i den bergenske industrihistorie. Gjennom slekt
med en annen kjent møllefamilie, Gewerdt, overtok Hagelsteen alle møllene
ved Mulelven i 1769. I 1748 hadde familien kjøpt de tre møllene i Store
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Sandviken. I 1789 kjøpte den Eidsvåg Mølle, og den eide dessuten en av
møllene ved Møllendalselven og den på Strømsnes/Askøy.
Møllene ved Mulelven hadde altså fra gammelt av vann nok til helårsdrift.
Enda bedre ble det da Didrik Hagelsteen rundt 1820 bygde nye demninger i
Skredderdalen og en stemme ved sørøstre ende av Store Tindevann, slik at
vannet fra begge Tindevannene som tidligere hadde rent ned til Svartediket
og Møllendalselven, nå ble ledet over til Mulelven via Storediket, Nydiket og
”Nederste-diket”. Dessuten ble det anlagt ti mindre diker rundt om i dette
nedslagsfeltet.

Nederste del av Mulelven rundt 1860 med dagens bebyggelse tegnet inn.
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Ennå i 1870 var Småmøllen-komplekset rimelig uberørt av byveksten.
Bedriftene hadde i lang tid vært en blomstrende forretning, med livlig trafikk
med føringsskuter mellom møllens pakkhus ved sjøen og kornimportørene
på Bryggen og Strandsiden. Det er verdt å merke seg at kornet måtte bæres
fra sjøen og opp de bratte kneikene til de fire øverste møllene av bedriftens
12–13 drenger og svenner!
I 1876 kjøpte så Bergen kommune hele Sandviken inklusive Lille
Sandviken gård med møllebedriften og alle vannrettigheter i Mulelven.
Sandviken ble innlemmet i Bergen fra 1. januar 1877. Den nye
Sandviksveien ble sprengt inn i Rothaugen i begynnelsen av 1870-årene og
veianlegget krysset videre tvers gjennom tilførselssystemet til det nedre
mølleanlegget. De fire øverste møllene ble revet sist på 1880-tallet. Mye av
vannet fra Skredderdalen gikk inn i byens vannforsyning og tillot utbygging i
høyere strøk enn det lavereliggende Svartediket. Hovedmøllen ved sjøen ble
drevet på leiebasis til byggingen av Slaktehuset startet, etter at bystyret
vedtok den saken i 1912. Endelig nevnes at fremføringen av Sjøgaten med
havnespor fra Koengen/Skolten og de svære forstøtningsmurene i bakkant
rundt 1920, endevendte det gamle kulturlandskapet rundt den nedre møllen.
Siden Storemøllen lå ytterst i Sandviken, var det bare rimelig at det tok en
god del lenger tid før urbaniseringsprosessen nådde ut dit. Rundt 1900 var
tettbebyggelsen bare nådd til Søndre Almenning, og ennå i 1948 var det
store åpne marker bak Tran-Martens og Maaseskjæret.
Men la oss gå tilbake til begynnelsen i Storemøllen. Det har vært hevdet av
flere forfattere at også mølledriften ved Munkebotsvannet går tilbake til
middelalderen. Johan Hagelsteen diskuterer spørsmålet i sin bok om den
gamle bergenske mølledrift fra 1946. Han betviler at det kan ha vært
”profesjonell” og kommersiell mølledrift der ute før 1600. Derimot har det
ganske sikkert vært gårdskverner lenge før det, for eksempel i
middelalderen. Han påpeker for øvrig at Sandviken
hovedgård/StoreSandviken antakelig var ødegård ennå i 1530, dvs. at den
var ubebodd. (Etter svartedauen og høymiddelalder krisen falt folketallet i
Norge fra 3-400.000 til 180.000 i 1500! Mange gårder ble lagt øde.)
I følge Hagelsteen var det bare én mølle ved Sandvikselven i 1617, og
den var anlagt i 1613. Etter det hadde det vært kontinuerlig drift, trass i
tidvis vanskelige forhold. Som allerede nevnt var Storemøllen den av de
gamle bergensmøllene som overlevde lengst i kampen mot de store industrimøllene.
Allerede før 1650 var Midtmøllen og den øvre møllen på plass – den siste
lå omtrent der hvor bomstasjonen står i dag. Den øverste var en
kobbermølle. Munkebotselven får vann fra toppen av Sandviksfjellet, fra
Langediket–Krokediket–Marediket–Nyvikediket–Storevannet–Smådiket-
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Munkebotsvannet. Storevannet har stemmer i begge ender slik at vannet i
prinsippet kunne vært ledet ned til Skredderdalen.

Sandviksflellet med vannene som drenerer mot Skredderdalen og Munkebotn. Kilde:
Bergen Turlag: Byfjellene.

Da Hagelsteen-familien overtok bruket i 1748, bestod det av tre
mølleanlegg, våningshus, sjøboder, diker og demninger. (Didrik Karl
10

Hagelsteen var onkel til Johan G. Hagelsteen, som eide Lille Sandviken og
Eidsvåg. Det var tett forbindelse mellom de to grenene av familien.) I 1779
var kobbermøllen omdannet til grynmølle. Hovedmøllen ved sjøen var på tre
etasjer og hadde tre par møllehjul, mens Midtmøllen var på to etasjer med
to par møllehjul, og den Øvre Møllen var på to etasjer og hadde et hjulpar.
Aad Gjelles kart er fra 1818.

A: Storemøllen, B: Midtmøllen (dagens møllemuseum) C: Grynmøllen (ved dagens
bomstasjon). Dammen i øvre venstre hjørne er stedet for dagens parkeringsplass ved
Sandvikens Sykehus. Fra "Bergensernes Fjellverden" A. B. Fossen.
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I 1866 omfattet bedriften tre møller med til sammen 14 par kvernhjul.
Transporten til og fra de to øverste av møllene var kjent som “mere enn
alminnelig tung” og beslagla mye folk og hester
I 1871 solgte Hagelsteen til Wilhelm F. Meyer og en Georg Smitt, som
imidlertid trakk seg ut etter et år. Wilhelm Meyer var prestesønn fra
Vesterålen i Nord-Norge. Selve møllebruket hadde vært leiet av Store
Sandviken siden 1748, var nå på 3,5 mål, og het Sandviksveien nr 160.
I 1850-årene ble det reist en fjerde mølle, ukjent hvor, som imidlertid ble
revet få år etter. Samtidig drev den nederste møllen med tre vannhjul og 7
par møllesteiner. Midtmøllens tre hjul drev nå fem par møllesteiner, og de to
hjulene iden øverste fire par steiner – til sammen 16 par steiner. Ifølge
Fossen var Store Sandviken nå distriktets største møllebedrift med en
årsproduksjon på 14–15.000 tønner mel. Han påpeker også at
Munkebotselven, som i dag er en liten flombekk, den gang – før den ble lagt
i rør – var et betydelig vassdrag, større enn Mulelvsvassdraget før
Tindevannene kom inn i bildet.
Nancy Fægri påpeker at skulle alle 16 par kvernsteiner drives samtidig,
måtte vannstanden være ekstremt høy. Ved normal vannstand kunne bare 8
par steiner drives på én gang – altså halve produksjonskapasiteten.
Bestefaren Wilhelm F. Meyer hadde altså kjøpt bedriften fra Hagelsteen i
1871. Han skulle egentlig ha blitt skipsbygger og marinemann, men måtte gi
opp det siste p.g.a. fargeblindhet, og slo til da Hagelsteen lyste eiendommen
ut for salg. Han satset kraftig på modernisering og utvikling av bedriften.

Bildet viser det gamle anlegget; møllebygningen fra 1600-tallet lengst til
venstre, et gammelt våningshus (satt sammen av tre gamle hus) praktisk
talt vegg i vegg med dette, og lengst i nord et pakkhus fra i hvert fall 1718,
atskilt fra våningshuset av åpent vann.
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I 1874 ble den nederste møllen bygget helt om og sterkt utvidet. Her ble
etter hvert all mølledriften samlet.
I 1887 ble det i tilslutning til den nye møllen reist et svært pakkhus på
fire fulle etasjer og ni gulvhøyder, frem mot sjøen.
I tillegg hadde bedriften to store sjøhus lenger inne i Sandviken, 76 C1
og 76 C2 (midt på det som i dag er kaiområdet til Rolf Olsen, KL anm.)
Kontorene, laboratorium, rekvisitalager og brukseierleiligheten lå i den
store toetasjes hovedbygningen fra 1834 (Sandviksveien 160), bygd av
Nicolai C. Hagelsteen.
Arnold M. Meyer kjøpte rundt 1910 det gamle lyststedet “Skansehaugen”
sør for Strandens grend som privatbolig.
Bak møllen lå senere maskinhallen med mekanisk verksted og
tømmermannsverksted. Her kom også bedriftens livsnerve, turbinhuset.
Bedriften hadde også flere arbeiderboliger; i Strandens grend – den
senere Helleveien 20 (på samme tomt som den senere telefonbygningen) og
i Sandviksveien 205 og 209, hvorav det siste var et meget gammelt hus,
muligens det gamle hovedhuset på Sandviken gård. Her var det også butikk
med ølhandel til tørste møllearbeidere.
Det skjedde også store endringer med maskineriet: Den gamle
mekaniske vannhjulsdriften ble skiftet ut med turbindrift sist på 1870-tallet,
den siste turbinen ble installert i 1899, etter den omstridte hevingen av
stemmene i Munkebottselven. Her har vi forklaringen på de store arbeidene
som pågikk ved vannet 1893–95 for å heve stemmene med nesten to meter!
Med turbin og rørgate ble det mulig å utnytte hele fallhøyden på 150 meter,
mens det gamle systemet bare ga fallhøyder så store som det var praktisk å
lage åpne trerenner fra foss til foss. Derfor gikk også røret som en
sluttet/ubrutt enhet fra turbinhuset nede ved sjøen helt opp til Meyervannets
søndre stemme, i tunnel under Helleveien, gjennom den lille dammen
”Padden” og Nevengaardens Stemme litt lenger oppe, under Munkebotsveien
og oppover det lange skaret, til det steg bratt opp til og inn i den øverste
stemmemuren. I mine guttedager var det en spennende ekskursjon å
spasere på røret helt fra Storemøllen og opp til Meyervannet. Særlig artig
var det å gå gjennom den mørke tunnelen under Helleveien, hvor det gjerne
stod og rant vann under røret. Rørets dimensjoner og det sterke innslaget
av nagler og ringer gjorde det lett å gå på.
Det må antas at turbinene med røranlegg var en så kostbar investering
at det etter det ble av avgjørende betydning å få en maksimal utnytting av
den naturlige vannforsyningen. Fægri betoner da også at det var en meget
viktig oppgave å sikre vedlikeholdet og utnyttelsen av vassdraget: En fast
mann hadde ansvaret for å styre lukkemekanismen i Munkebotsstemmen
slik at vannføringen ble mest mulig stabil og tilpasset driftsbehovet.
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Turbinene må samtidig ha vært en forutsetning for å kunne installere
moderne møllemaskineri. I 1883 ble de første valsestolene installert, og
kornelevator fikk man i 1904. Omtrent samtidig ble møllen utstyrt med en
moderne forblander. Rundt 1920 fikk lagerbygget et paternosteranlegg for
automatisk innlasting av kornet fra skutene.
Med T. Fetts ord var dermed bedriften omdannet ”fra en
håndverkspreget leiemaling i senmiddelaldersk tradisjon til en moderne
fullindustrialisert handelsmølle av betydelig format”. Samlet førte dette til en
flerdobling av produksjonskapasiteten. Møllen kunne nå male 50 tonn korn
per dag.
“Bestefar Meyer” hadde altså opprinnelig utdannet seg til skipsbygger, og
var en ivrig seiler. Det er derfor ikke direkte overraskende at han i 1901
startet et lite skipsverft ved møllen, Storemøllen Patentslip & Mek. Verksted.
Det ble gjort bl.a. for å utnytte de økte kraftressursene enda bedre –
kanskje også arbeidskraften. Selv om regulariteten i vannforsyningen nå må
være blitt bedre enn noensinne, kan det fremdeles av forskjellige årsaker ha
vært sesongsvingninger i møllevirksomheten.
Verkstedet fikk etter hvert tre slipper; den minste nærmest den smale
utstikkerkaien av stein, den nest største i samme fjæren nærmest
møllebygget, mens den største slippen lå nord for møllen/pakkhuset mot
Elsesro, hvor det også var en tømmerlås for bløting av trevirke i sjøen.
Denne slippen kunne ta båter opptil 800 tonn, dvs. de aller største
fjordabåtene.
Det ble i bare liten grad drevet med nybygging her. Hovedbeskjeftigelsen
var reparasjon og ombygging av små og mellomstore båter, som
fiskefarkoster, fjordabåter, hvalbåter, slepebåter og lektere. Rundt 1920
fantes det i Bergen havn hele 30–40 små slepebåter og 250 føringsskuter av
ulike størrelser. Fiskeflåten i de to bergensfylkene var også meget tallrik –
det dreide seg om flere tusen enheter.
Storemøllen var blitt en etter lokal målestokk stor bedrift: Nancy Fægri
husker at det arbeidet 100 personer der i hennes barndom, f.eks. rundt
1920.
Bergen fikk i mellomkrigstiden vanskeligere rammevilkår som mølleby
ved at Staten kom sterkt inn i næringen, først under forsyningsproblemene
under første verdenskrig, da man opprettet Norges Kornforsyning, som
overtok Vaksdal Mølle som ledd i en mer effektiv kornforsyning. I 1928 ble
Statens Kornforretning opprettet, og staten styrket sitt grep om
mølleindustrien ytterligere, med konsekvenser for strukturen i næringen:
Tendensen nå var at mølleindustrien ble styrket i de områder der forbruket
av kraftfôr var størst, og det var ikke på midtre del av Vestlandet/i NordNorge! Bl.a. ekspanderte den stavangerske mølleindustri kraftig mellom
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1914 og 1940. Dette ser også ut til å ha begrenset handlefriheten i
salgsarbeidet for en mellomstor bedrift som Storemøllen. Fægri nevner at
salget ble overlatt firmaet A/S Ragnar E. Næss i Bergen, som imidlertid gikk
inn i 1934. Deretter ble det å forholde seg direkte til staten. Vanskelige
markedsforhold i 1930-årene og enda større problemer under andre
verdenskrig skapte problemer for lønnsomheten.
Også på kraftforsyningssiden ble situasjonen vanskeligere.
Allerede i 1940 kjøpte eller eksproprierte Bergen kommune
Munkebotnvassdraget for å sikre forsyningen av drikkevann til planlagte
utbygginger i Ytre Sandviken. I følge Fægri “var da tiden ute for
mølleanlegget”.
Kommunen blandet seg også inn i Eidsvåg Fabrikkers disponering av
Langevannet, siden Munkebotnvannet ble ansett som for lite til det planlagte
vannverket for både Sandviken og de nordre bydeler. Eidsvåg fabrikker
hadde ønsket på egen hånd å heve stemmen i Langevannet med tre meter
til fordel for planer om boligbygging på Eidsvågsneset. Resultatet ble at
kommunen fikk rett til å foreta oppdemming inntil 15 meter i vannets nordre
ende, mot å bekoste dette samt en dermed nødvendig omlegging av
Munkebotsveien ved vannet, og mot å levere det vann fabrikken trengte.
Dette prosjektet kom imidlertid av forskjellige grunner ikke til utførelse.
I Storemøllen ble dessuten patentslippen nedlagt i 1959. På denne tiden
fikk hele den vestnorske kystøkonomien merke følgene av den store og brå
svikten i vintersildfisket. Samtidig var nedbyggingen av den i sin tid store
fjordabåtflåten (“verdens største”) begynt. Generelt var den mangfoldige
småbåttrafikkens tid forbi. Lastebiler, busser og privatbiler overtok, sammen
med ferjer, hurtigbåter og broer.
Eiendommen Storemøllen ble rundt 1960 overtatt av Vaksdal Mølle, som
flyttet sin meldistribusjon fra det bare ti år gamle høye pakkhuset ved Vågen
(“Det hvite hus”): Det ble for tungvint og kostbart med transport av
sekkevarer opp og ned syv etasjer, i et bygg som lå i en sterkt
trafikkbelastet havnegate, C. Sundts gate. Ved ombygninger i Storemøllen
fikk man rommelige ettplanslagre med stor takhøyde og lettere
trafikkadgang. Melskutene kunne losse innomhus! Det ble også reist et
kontorbygg i seks (?) etasjer.
Nå er også Vaksdal mølle borte fra strøket, etter en tid og
sammenslutning med Heggernæs å ha arbeidet under navnet Stormøllen.
Hui-brødrene har husert i den store hallbygningen noen år, og for et par-tre
år siden var det sågar en mulighet for at Fiskerimuseet ville havne der. Det
havnet i stedet etter kommunalt initiativ i Sandviksboder Kystkultursenter
ved Sandvikstorget.
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I Storemøllen er nå det store og viktige spørsmålet om Vaksdalanlegget
skal rives til fordel for storskala boligblokker, til sjenanse for Gamle Bergen
museum, eller om eiendommen i stedet skal nyttes til fordel for allmenne
interesser, som friareal for nabolaget, til utvidelse av museet, for eksempel
med en byplanhistorisk avdeling (modeller, kart, bilder m.m.). Det har også
vært foreslått en kombinasjon av småskala boligbygging med friarealer for
strøkets beboere, kanskje også med plass til motorbåtforeningen, som før
eller siden må rømme sjøtomten inne på Gamle Bergen museum. En mykere
anvendelse av tomten enn storskala boligreising vil passe godt med planen
om å skape en merket og markedsført ”Kulturhistorisk vandringsløype” fra
Det Hanseatisk Museum gjennom Bryggen, Bergenhus, Skuteviken og
Sandviken til Gamle Bergen. Tiden vil vise hva som skjer her ute.
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