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MOSS GASSVERK
Stengaten 2
Gassverket var det eneste norske gassverk som ble anlagt og drevet for kommunal
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regning. Verket åpnet den 9. oktober 1857. Det ble modernisert og påbygd og tomten
utvidet i 1891. Gassverket var av størst betydning før byen fikk elektrisitet. Men
også i mange år etterpå forsynte det folk i Moss med gass. I begynnelsen av 1960årene ble det besluttet å nedlegge gassverket. Da hadde det vært drevet med
underskudd i en del år. Bygningene ble revet i 1964.
Med gassverket fikk byen ny belysning, og den nye belysningen fikk snart god utbredelse - i så vel
fabrikker og forretninger som i private boliger. 1858 var det 34 abonnenter.
Gassproduksjonen fram til 1. verdenskrig var stigende, men prisendringer ga store variasjoner i
salget. I 1885 ble prisen satt ned fra 20 til 18 øre pr. kbm.(kubikkmeter), og det stabiliserte
forbruket. Flere prisreduksjoner fram mot 1. verdenskrig førte til et stadig økende forbruk av gass.
Et tiltak som ble satt i gang for å øke salget, var gratis innlegging av kokegass til husholdninger.
I årene 1900 - 1908 økte antall abonnenter fra 61 til 240.
I februar 1923 valgte bystyret en komité som skulle vurdere gassverkets framtid. Komiteen la fram
sin innstilling, og bystyret besluttet 24. oktober at gassverket og Moss Lysverker skulle slås
sammen 1. juli samme år. Elverkets bestyrer, ingeniør Olaf Steen, overtok ledelsen av begge
verkene.
Årene som fulgte var rimelig gode for gassverket, men etter hvert falt kundene fra, og gassen gikk
til enkelte storforbrukere med Moss Glassverk i spissen.
I 106 år var gass en viktig energikilde i byen vår, og Moss Gassverk var også landets eneste som
klarte å holde driften i gang under hele 2.verdenskrig (1940 – 45). I 1939 hadde verket bestilt to
store kullaster fra England, og disse kullene ga utmerket koks i flere år. Da krigen sluttet, var det
faktisk fortsatt kull igjen til flere måneders drift.
På 1960-tallet ble gassverket besluttet nedlagt., Det hadde det vært drevet med underskudd i en del
år.
Bygningene ble revet i 1964.
Tekst v/Karin Behn Skjævestad

Tilhørende enkeltminner (0):
Litteratur
Moss Magasinet, 1986, Ivar B. Johansens artikkel
Rindal, J. Moss bys historie 1880-1990

Side 2

