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Det Gernerske Fehus
Henrik Gerners gate 11 (tidligere Storgaten 27)
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Gnr.2, bnr.1178

Gammelt nr.36A

matr.nr.27/28

Gjenoppbygd og påbygd i 1988. Arkitekter: Jonas Kullgren og Tom Richard Kristiansen.
Det opprinnelige Fæhus ble bygd ca. 1830 av Henrik Gerner. Da poteten var kommet for fullt,
hadde han startet brennevinbrenneri i 1818. Moss ble Norges store brennevinsby i tidsrommet 1820
– 1850. Fæhuset var nettopp et ledd i kjeden i brennevinsproduksjonen. Ifølge Norsk
brennevinsleksikon hadde Gerner 70-90 kuer på båsen, og de ble foret på dranken, dvs. det som ble
igjen av mesken etter at alkoholen var avbrent. Det var kun Gerner som hadde eget brennerifjøs i
Moss, og i prinsippet kunne det altså selges dram i den ene enden av huset og melk i den andre.
Fæhuset var bygd i utmurt bindingsverk med gjødselkjeller. Ved gjenoppbygging etter brann i
1980-årene ble kjellermuren pålagt noen høyder gråstein for å få større takhøyde i den gamle
gjødselkjeller, men ellers ble taket, ytterveggene og vinduer så likt det opprinnelige som mulig.
Glassbygget og den nordre fløy ble bygd opp helt på nytt i en friere stil.
Kjellerrommet med gråsteinsmurene er blitt et unikt møterom. Fæhuset er en fin representant for
den rehabiliteringsbølgen som omsider kom etter rivingsbølgen i 1960-70-årene.
Moss hadde en tid hele 14 brennerier—men Gerners var det største. Et avfalls- eller biprodukt fra
brenneriene er ”dranken”. Denne ble av bøndene i nærheten avhentet og brukt til dyrefor.
For å få bedre utnyttelse av ”dranken” bygde så Gerner opp Henrik Gerners gate nr.11-”27-høyre”
som det het i den gamle matrikkel. Her innredet han en stor ”Kostald” med plass til
over 30 kuer og et stort ”drankeskur”.
Bygningen kaltes for ”Det Gernerske Fehus”. De personer som stelte med ”dranken” enten i
brenneriet eller i utkjøringen, hadde betegnelsen ”dranker”, og det finnes de slektforskere i
Moss som har fått seg en liten forskrekkelse i livet, da de oppdaget at en av deres forfedre i den
offentlige statistikk hadde fått betegnelsen—dranker. Men de kan ta det med ro—dette
var en aktet og anerkjent yrkestittel.
1817—eier Erik Enersen,våningshus, uthus og gjerde. Takst:450 spdl.
1840—Gernerske Fehus. Ble også kalt ”27 høire”(høyre og venstre)
Henrik Gerner bygde en stor ”Kostald” med plass til 70-90 kyr og et drankeskur.
Kuene ble foret med mask og drank fra brenneriet.
1865—beboelseshus.
1867—”27 høire”-en enetasjes bygning i bindingsverk. Den nordre enden lå til Henrik
Gerners gate løpende mot syd. 29,18m lang, 9,10m bred og 2,82m høy, 265,5m².
Bygningen var kledd med bord og tegl med innkledde gesimser. Bare et rom med
mur i fagene og på veggene inne var det panel. En dobbelt dør. Bygningen lå på en
1,88m høy gråstenmur. Kjeller under hele bygningen til lagring av poteter. To doble
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dører.
”27 venstre”-toetasjes bygning i bindingsverk som lå øst for ”27 høire”. 26,98m lang,
7,22mbred og 4,39m høy.Utvendig bordkledd. Ett rom i hver etasje, veggene var kledd
med paneler. Ble brukt til lagring av korn.
1868—eier J.L.Gerner.
1884—eier H.Gerner & Søn. (Landstadarkivet, boks 14)
1892—solgt fra Gerner til Moss Aktiemøller. Tomteareal: 875m². (Kartfor.-1/168)
1897—eier Moss Aktiemøller, to etasjer, ubebodd, pakkboder.
1920—autmobilskur
1938—lagerbod, fagverk, garasje, sekkebod.
Moss Aktiemøller fikk tillatelse til å lagre 3.000 liter bensin i en jernbeholder ved den
Prosjekterte bensinstasjonen. Kun til eget bruk. (Byggesak-2/1178, 80/38)
1970—brant ned.
1975—en parsell fra Henrik Gerners gate 11 ble tillagt Gudesgate 1. (Kartfor.-A1/B1)
1981—fikk tillatelse til å rive deler av bygningens vestre del på betingelse av at fasaden mot
Henrik Gerners gate ble opprettholdt. (Byggesak-2/1178, 66/81)
1982—gammel fredet bygning på ca. 230 m². Utvendige vegger var oppført i fakkmur. En
etasje med loft og kjeller. Brann-- hele bygningen var fullstendig overtent. Huset ble
utbrent. Ytterveggene sto igjen, men var mye skadet. (Brannsak-184/82)
1987—eier Kjell Olsen.
Gjenoppbygget etter brann. Bygningsrådet tillot å bygge en sidebygning på Fehuset.
258m². Tegnet av Kullgren & Kristiansen. (Byggesak-2/1178, 539/87).
Montert oppvaskmaskin i kjeller og en vaskebenk i 1.etasje.(Røranm.-296/87)
Montert vannmåler i ny bygg som skulle dekke begge husene.(Røranm.-402/87)
1991—i forbindelse med omlegging av hovedvannledning på eiendommens eksisterende
spillvannsuttrekk tilkoplet ny 250 PVC hovedspillvannsledning og eksisterende
vannledning tilkopley ny 200 dukt.st.j. hovedvannledning.(Røranm.-117/91)
1995—eier:Fehuset A/S. Tomteareal: 875m².

Beboere i 1865:
--Styrmann Andrias Andersen, hans kone Birgithe, datteren Christine Andersen. Husmor
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Christine Jerndal
Gården i 1967, to bygninger:
1) Bygget i bindingsverk, en etasje med ett rom. Den nordre enden lå mot gaten, og løpende mot
sør. 29,18 m lang, 9,10 m bred og 2,82 m høy, 265,5 kvm.
Bygningen ligger på en 1,88 m høy gråstensmur. Kjeller under hele bygningen, ble
brukt som potetkjeller. Loft over hele bygningen.
2) Bindingsverk i to etasjer. Den er 26,98 m lang, 7,22 m bred og 4,39 m høy. Bygningen
Ligger på en 0,31 m høy gråstensmur. Det er et rom i hver etasje, og de brukes som kornrom.
tekst v/Aud Løvig
sist endret 2015-01-19
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