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REINERTGÅRDEN
Storgata 28
Gården, som ble oppført i 1858, har fått navn etter grosserer og skipsreder Henrik
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Andreas Reinert (1832-1915)
Her sto før bybrannen i 1858 en gård som var eid av kjøpmann C.H. Bergh. Da han døde i 1825,
overtok sønnen Nils Bergh. Han døde tre år senere, og hans enke hadde gården noen år inntil
Norges Bank måtte overta den.
Kjøpmann Ohlsen ble neste eier, da han kjøpte den av banken. Etter hans oppbud i 1837 ble gården
solgt til kjøpmann Sivert Andresen, som overlot den til sin bror, Peter Andresen.
Peter Andresen hadde gården til 1848, da ble major og tollkasserer Rossback eier. Hans enke solgte
den til kjøpmennene R. Hilditch og C. Riiser, deres bo eiet den under brannen i 1858.
I 1865 er matr. 38a, og gården er eid av Kristian Kornelius Hagmann Brandt, ingeniør-løyntnant.
På dette tidspunktet bor Reinert med familie i Postmestergaten 69.
Reinert
Av Brandts arvinger kjøpte Reinert gården i 1860-årene. ( Det må ha vært siste halvdel av1860årene). I 1871 oppførte Reinert et ishus på tomta, nord for huset, dette ble revet da Moss Preserving
Co. kjøpte en del av tomten til oppførelse av fabrikkbygninger.
I folketellingen for 1875 er familien Reinert bosatt i gården. Eiendommen gikk på denne tiden helt
ned til sundet, men i 1879 ble den skåret over av jernbanen. Til eiendommen hørte en stor hage.
Nede ved sundet lå Reinertbrygga, her la skipene til.
Reinert var en dyktig forretningsmann, han var mølleeier, skipsreder og gårdeier. I 1880 – 90 årene
hadde han 7 dampskip ute.
I en sidebygning ut mot Sundstredet var Moss byfogdkontor i mange år.
Ifølge Ragnar Hagen eide Reinert tre møller i 1865, i 1888 hadde han fire. De het 'Reinerts Øverste
Mølle', 'Reinerts Nedre Mølle', 'Reinerts Huseby Mølle' og 'Reinerts Rype Mølle'.
Han var også politisk aktiv. I 1891 – 94 var han stortingsmann for venstre. Reinert er lite omtalt i
Mossehistorien.
Ragnar Hagen, skriver i sin arkitekturguide at Reinertgården er preget av en langt mer løssluppen
og friere sveitserstil, men samtidig svært mye mindre fornem enn sin samtidig gjenoppførte nabo
nr. 26.
Moss Preserving , Værne Kloster Melkefabrikker
I 1885 kjøpte Moss Preserving Co. en del av denne tomten, som ble skilt ut med eget
Matrikkel nummer.
Etter Reinerts død i 1915, blir det forandringer. Nå kommer Ingard Sundt på Værne Kloster inn i
bildet. Han hadde i 1912 startet et meieri og en melkekondenseringsfabrikk på Værne kloster,
sammen med sin svoger. Melken fra meieriet ble levert på hel- og halvliters flasker med
patentkork. Men de trengte også bokser.
I hagen til Storgaten nå nr. 28, bygget han Værne Kloster Melkefabrikker i 1916, som en
datterfabrikk til den som var på Værne Kloster. I august 1917 brøt det ut brann i låven på Værne
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kloster. Moss avis skriver at låven, stallen, fjøset, samt melkefabrikken brant. Ingen mennesker
eller dyr kom til skade, for dyrene på gården sto i en eldre fjøsbygning.
Kasse- og blikkfabrikkens maskiner styrtet ned fra 3. etasje. De skulle vært flyttet til det nye
anlegget i Moss, som var beregnet ferdig i november.
I oktober var det en ny brann Værne Kloster, denne gang brant en 30 meter lang verkstedbygning.
Det var mange ting som tydet på at brannene var påsatt, og gården fikk militært vakthold. I
november oppdaget vaktene ukjente personer på låvebroen og ved fjøset. De lystret ikke vaktens
Holdt!, så det ble avfyrt 2 skarpe skudd etter dem. De ble antagelig ikke truffet, i hvert fall kom de
seg unna.
I 1918 fikk den unge og dynamiske Henry Becker-Eriksen arbeid som daglig leder av fabrikken.
I samarbeide med Sundt satt han i gang påbygging av fabrikken i høyden.
Melkefabrikken vokste raskt, og snart hadde dette firmaet flere melkefabrikker, to i Sverige, to i
Danmark, en i Levanger pluss meieriet på Værne Kloster, og fabrikken i Moss.. Meningen var at
fabrikken i Moss skulle produsere bokser til hele konsernet.
Blikkemballasjefabrikkene
På omtrent samme tid hadde Sandvikens Blikvarefabrikk A/S og Oslo Blikkemballasjefabrikk A/S
flyttet sin virksomhet til Moss. Etter et par år slo de seg sammen under navnet Forenede
Blikkemballasje fabrikker.
Etter hvert ble blikkemballasjeproduksjonen en stadig viktigere del av melkefabrikken. Dette førte
til en endring i navnet til Østlandske Blikkemballasje fabrikk. Produksjonen mer allsidig og mer
uavhengig av Værne Kloster Melkefabrikker enn det som opprinnelig hadde vært meningen.
Fabrikken hadde sine kontorer i Reinertgården. Etter sigene skal også Becker-Eriksen ha hatt sin
bolig her.
I 1923 ble melkefabrikkkonsernet avviklet med store tap.
Det var nå to blikkemballasjefabrikker i Moss, og i 1929 ble det fusjon mellom disse:
De Forenede og Østlandske.
De holdt fast ved navnet Forenede Blikkemballasje fabrikker. Som ofte ble forkortet til Foblik.
Den nye fusjonerte fabrikken flyttet inn i Østlandske bygning i Storgaten, og der gikk man til
ytterligere utvidelser.
I tillegg til å produsere hermetikkbokser laget de etiketter til boksene og flaskekorker.
Nabofabrikkene Moss Preserving Co. og Chr.Aug. Thorne var gode kunder.
Becker- Eriksen uttalte i 1930 at fabrikken hadde en glimrende beliggenhet i sentrum av 20
hermetikk fabrikker.
Under krigen 1940 til 45 ble det mangel på råvarer, og Becker- Eriksen la om til produksjon av
aluminium- og pappbokser.
I 1946 heter det at bedriften produsere forskjellig sorter emballasje og artikler av blikk, kun for
hjemmemarkedet. Bedriftens største avtager er hermetikkindustrien, det leveres også emballasje til
maling og lakkindustrien.
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Normalt fabrikkeres det også en rekke artikler for kjøkken og husholdning. Disse saker er det i
denne tid stort behov for, men på grunn av råstoffknappheten er det ennå ikke gitt tillatelse til å
gjenoppta denne produksjonen.
I 1959 fusjonerte Forenede Blikkemballasje fabrikker med Bergen Blikktrykkeri og tok navnet
Norsk Blikkemballasje fabrikk, Foblikk ble dermed Noblikk.
Etter en kort tid gikk den nye bedriften i gang med å oppføre nye produksjonslokaler på Høyden.
Fabrikken sto ferdig i 1968. På dette tidspunktet var også Sannem-bedriften fusjonert inn i
systemet. Som nå ble hetende Noblikk-Sannem.
Bedriften heter i dag 2010 Skanem Moss A/S
Center 28
Fabrikken i Storgaten 28 sto tom en periode, så overtok Osvold den, og rehabiliterte den.
Her ble da 'Center 28' etablert, men det ble ingen suksess. En etter en flyttet leieboerne ut.
Så ble den kjøpt av Mikalsen, som bygget på en etasje, og bygningen fikk nye balkonger.
I første etasje er det nå et treningsstudio, og i de øvrige etasjene er det leiligheter.
tekst v/Karin Behn Skjævestad
sist endret 19.2.2015
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