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A/S MOSS SÅPEFABRIKK
Storgata 36
A/S Den Norske Margarinfabrikk, Moss, ble etablert i 1922 i Storgaten av herrene
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Gerner, Ramm og Meyer. Gustav Meyer var ingeniør, og han hadde arbeidet en tid i
Sandefjord, på Vera fabrikker. Der hadde de et fettraffineri, hvor de raffinerte
hvalolje. Og av hvalolje laget man margarin.
Det var engang at folk i Moss arbeidet på ”Låsen”, ”Mekken”, ”Blekken” ”Verven” og ”Såpa”.
Moss Såpefabrikk startet som et bianlegg til A/S Den Norske Margarinfabrikk, Moss.
Da Margarincentralen ble etablert, ble margarinfabrikken nedlagt, og såpefabrikken ble overtatt av ingeniør
Gustav Meyer, Moss, under firmanavnet A/S Moss Såpefabrikk. Dette var i 1938.
Bedriften viste seg å være levedyktig, Folk i byen og distriktet var flinke til å kjøpe fabrikkens produkter,
som var grønnsåpe både i fast og flytende form.
Under krigen, 1940-45, ble det innført rasjonering av fabrikkens produkter. Landets såpefabrikker ble tildelt
råvarer etter kvotesystemet. Bedriftens andel ble så stor at den kunne tilfredsstille behovet for såpeprodukter
i Moss og omegn. Til tross for alle vanskelighetene med å holde bedriften gående i krigsårene klarte den seg
igjennom. Bedriften var i drift under alle okkupasjonsårene, og det var ansatt 9 menn og 4 kvinner, og en
del agenter.
I 1945 ble det innledet et samarbeide med M Peterson & Søn A/S, Moss, for å utnytte et temmelig verdiløst
avfallsstoff ved Cellulosefabrikken – harts-oljen. Fabrikken klarte å fremstille et meget godt vaskemiddel av
denne oljen, og de leverte dette produktet praktisk talt over hele landet. Produktet var rasjoneringsfritt, og
det bidro til å avhjelpe såpemangelen. Det har derved også hatt sin hygieniske virkning. Dette produktet het
Cellvask.
Like etter krigen bygget Meyer en ny fabrikkbygning i Prinsens gate 8.
Her produserte han en stekeovnsrens ved navn ”Huj” og drev eksperimenter for å lage flytende såpe som
skummet i saltvann. Han laget også et smørbrødpålegg, som var en forløper til ”Sunda”.
Foruten såpeproduksjon hadde fabrikken leieproduksjon av andre produkter. Fylling av barberkremen ”
Barbusol” på tube, pakking av ”La Mote” produkter (strømper, undertøy mm), pakking av ”Bac”
deodorant, fylling av ”Gro” blomstergjødning. Man hadde også et anlegg for fylling av aerosolbokser.
Einar Meyer var disponent på fabrikken fra 1955.
Moss Såpefabrikk hadde på det meste omtrent 30 ansatte - de fleste kvinner.
I 1960-årene flyttet fabrikken til Rabekkgata, driften ble etter hvert omstrukturert og fikk nye eiere. Ole
Andreas Ullfsrud var den siste eieren. Produksjonen ble nedlagt i 1987, og selskapet ble lagt ned i 2006.
Såpefabrikken er som så mange industribedrifter i Moss – historie.
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