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Torsdag 15.april i 1858 kl. 21.15 brøt det ut brann i blikkenslager Hoelstads gård, matr nr.317 på ”
Bakkene” (i 1926 Moss Aktiemeieri). På den tiden var det postkontor i gården, tidligere hadde
sognepresten bodd her i mange år, derfor ble den ofte kalt ”den gamle prestegården”.
Hoelstad gjenoppbygget gården etter brannen
Fleischers gate nr.15, Bakkene, gammelt nr.150—senere Moss Aktiemeieri—var i eldre tid kjent
under navnet Prestegården. Det var en temmelig avfeldig to-etasjes trebygning med en meget stor
sal i annen etasje som ble benyttet til konfirmantundervisning. Gården lå på hjørnet av Bakkene og
Værlegaten og hadde to hager.
I 1780 var det tollkasserer Jørgen Lang som eide gården. Senere eiere var Magnus Tyrholm og
kaptein Fredrik v. Ramm. Den sistnevnte solgte den i 1812 til byen for 14.000 riksdaler.
Inntil 1816 ble den brukt til realskole og prestebolig, men ved borgerskapsbeslutning ble det i
1816 bestemt at sognepresten skulle ha gården for seg selv.
Her bodde sognepresten til 1853. Prestegården hadde lenge vært uegnet til prestebolig.
Sivert Andresens gård, vis a vis den gamle prestegård, ble kjøpt. I denne stilfulle en-etasjes tregård
fikk presten en mer standsmessig bolig.
Den gamle prestegården ble solgt til blikkenslager Hoelstad. Samtidig som Hoelstad selv bodde i
gården, hadde konditor Johan Svendsen sin restaurant her. Søndagene, sommeren 1856, hadde de
et slags tivoli i hagen, der byens folk kunnen sitte ved småbord og nyte forfriskninger.
På denne tid hadde byens postmester (Bøckmann) kontor og privatbolig i gården.
Gården var i Hoelstads eie ved brannen i1858. Brannen brøt ut i Hoelstads verksted.
Hoelstad gjenoppbygget den og solgte den senere til fogd H.Grundt. Doktor Aall og tollkasserer
Brinchmann var senere eiere. Brinchmann solgte gården i 1899 til det da startede
Aktiemeieri.
Det var en del som mente meieriet burde ligge nærmere Torvet (det gamle, øvre torv),og kjøp av
Kures Meieri i Dronningens gate var også fremme i diskusjonen. Den senere utvikling tør vel ha
vist at det var et fordelaktig valg man den gang traff, det forholdsvis store tomteareal gav
muligheter for den ekspansjonen som i årenes løp fant sted.
Her gikk man da i gang med å innrede første etasje i hjørnegården til handels-forretning, bygge
meieri, staller m. v., det hele, kjøpesummen iberegnet, var kalkulert til å koste 72.000 kroner. Det
viste seg at disse byggearbeidene ble atskillig dyrere enn beregnet. De kom på omkring 58.000
kroner.
Grunnmur og kjeller til meieribygningen ble utført av murer L. Eskelund, murarbeidet av
murmester Bergstrøm, begge Moss. Meieriutstyret ble levert av firmaet Paul Rieber, Kristiania.
Ved en takst av 6te juli 1900 ble den nye meieribygningen, en uthusbygning, satt opp av
bindingsverk, og maskiner og fast inventar satt til en verdi av i alt 80.900 kroner, heri iberegnet
tomten 9.000 kroner. Den var på omtrent 1200 kvadratmeter, hvorav 400 kvadratmeter bebygget.
Ved en takst av 30te oktober samme år ble forretningsgården taksert til 16.000 kroner, et 1-tasjes
våningshus mot Værlegaten til 2.000 kroner, et gjerde til 100 kroner og et uthus taksert til 1.400
kroner, i alt 19.500 kroner. De samlede verdier var altså 100.400 kroner. I dette siste uthuset, som
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var 30 meter langt, var det ”2 stalde med 7 spiltouge, 3 lokum, 3 vedskur, 1 forgang, 2 aflukker og
1 vognskur”---- som man ser, en innholdsrik affære.
I taksten er meierimaskineriet spesifisert. Det bestod bl.a. av en rørdampkjel på stål på 10
hestekrefter, en forvarmer av galvaniserte jernplater, en høytrykk dampmaskin, en 1800 liters
separator (Alfa), pasteusringsapparat for fløte, en 3000 liters melkeforvarmer, 2 smørkjerner,
smøreltemaskin, syretønne, syrevekker, melkepumpe m.m.Rørledningene for vann, damp, melk og
fløte var satt i en takst av 3000 kroner.
Et par måneder før meieriet åpnet holdt Den norske Meieriforening landsutstilling i Moss (Moss
Hotell), og det utstyr Rieber hadde levert, var da utstilt i meieriets gård og var gjenstand for stor
oppmerksomhet heter det i avisreferatene.
Den første mottagelsesdag for melk var 1ste juli, og den 2nen juli 1900 begynte så Moss
Aktiemeieri driften, en begivenhet som ble feiret med en innvielsesfest den 6te juli som bestyrer
var ansatt L. Odinsgaard, tidligere ved Hole Meieri, Ringerike, som meierske frøken Bjerva,
tidligere Råde Meieri, som maskinist Alfred Berg og som ekspeditrise ved melkeutsalget frøken
Nanna Olsen, Moss.
Byens aviser omtalte åpningen i notiser, ”Moss Tilskuer” skrev at ”meieriet tar seg udmerket du i
sin prægtige, store gaard i Fleischers gade, og et besøg i meieriet efterlader et ublandet gunstig
indtryk”…..Tre uker senere skriver ”Moss Avis” at meieriet nå har bestått sine første prøvedager
og at så vel leverandører som konsumenter er fullt tilfreds. Det er daglig tatt ut omkring 2500 liter
melk og til høsten ventes 4000 liter. Foreløpig er det hoved-sakelig salg av melk og fløte, men det
kjernes også atskillig. Ystingen begynner til høsten. Da flytter melkeutsalget bort i egen butikk i
den gamle hjørnegård.
Den 10de september ble handelsforretningen åpnet i denne gården som da hadde gjennomgått en
gjennomgripende forandring. Meieriet hadde hatt en trang fødsel ble det skrevet da selskapet var
konstituert våren 1899. De menn som arbeidet rundt om i bygdene for å vekke forståelse og
interesse for foretagendet, hadde nok ikke alltid hatt noe lett arbeid og hadde ofret meget tid på
møter og personlige besøk. Skulle noen enkelt—og uten forkleinelse for de mange andre—spesielt
fremheves i denne forbindelse måtte det være Anton Magnussen. Så vel under arbeidet med
aksjetegningen som i byggeperioden og som selskapets første formann gikk han inn for oppgavene
med sjelden interesse og pågangsmot.
Det ble i 1899 og første halvdel av 1900 holdt en rekke generalforsamlinger hvor de forskjellige
vedtak ble gjort for sette meieriet i gang. På generalforsamlingen i 1899 ble det etter en lang debatt
besluttet å kjøpe tollkasserer Brinchmanns eiendom, Fleischers gate 7 på hjørnet av Fleischers gate
og Værlegaten for 25000 kroner.
Det knytter seg atskillig interesse til denne eiendommen. På hjørnet mot Værlegaten og Fleischers
gate lå fra gammel tid av en toetasjes trebygning, i 1780 var tollkasserer Jørgen Lang eier, etter
ham Magnus Tyrholm.Byen kjøpte eiendommen i 1912 for 14000 riksdaler og benyttet den til
1816 som prestebolig. I annen etasje var det en stor sal som ble benyttet til
konfirmantundervisningen. I 1854 ble gården solgt til blikkenslager Hoelstad, prestebolig ble da
satt opp på den andre siden av gaten, der hvor advokat Galtungs have nu ligger (i 1950). Til
Fleischers gate 7 lå det to haver, den ene hvor meieiribygningen lå,og her var det restaurasjon og
Tivoli, drevet av konditor Johan Svendsen. Borgermusikken spilte, og byens folk satt rundt
småborder og inntok forfriskninger.
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I hjørnegården hvor det var postkontor, var det brannen i 1858 brøt ut, den som la byen i aske.
Hoelstad bygget gården opp igjen og solgte den senere til byfogd Grundt, senere var doktor Aall og
tollkasserer Brinchmann eiere.
I mai 1931 kom det forespørsel fra komiteen for Karl Johans Hospital om meieriet ville overta
hospitalets tomt for 25000 kroner når hospitalet selv fjernet huset og ryddiggjorde tomten. Det ble
en del forhandlinger om saken og til slutt ble man enige om den nevnte pris. Imidlertid hadde
fattigstyret i Moss kommet til det resultat at man minst trengte 40,000 kroner for å kunne fremme
planene om forandringer ved hospitalet og dermed besluttet styret å henlegge saken.
Det ble straks utarbeidet endrede planer av arkitekt Thoring. De gikk ut på å benytte annen etasje
til meierilokaler og påbygge en tredje etasje til bolig for meieribestyrer og personale, videre å sette
opp en mindre tilbygning for kjelhus og oppbygging av i full høyde med meieribygningen. Planene
ble godkjent i alle instanser og anbud fra byggmester S. Peterson på 114,000 kroner ble godtatt,
likeså anbud fra A/S Moss Værft & Dokk på 5,000 kroner for ny kjele. Til Petersons anbud kom
det tillegg for en del spesialarbeid og fra A/S Frigator, Oslo, ble det kjøpt nytt kjøleanlegg for
9,000 kroner. Hertil kom så det øvrige nye maskinelle utstyr som ble anskaffet, så de samlede
utgifter ved nybyggingen og moderniseringen kom på omkring 200,000 kroner. En skattetakst etter
ombyggingen satte bedriftens eiendommer i en verdi av 331,000 kroner.
I 1937 deltok Moss Aktiemeieri i Mosseutstillingen med en melkebar og en restaurant som ble
meget søkt. Det var et ganske stort og kostbart arrangement. Meieriet hadde dessuten 3
iskremkiosker på utstillingen.
6.juni1973: Fra 12. juni er det slutt på meieridriften i Moss. Den går da over i sammenslutningen
med Østfoldmeieriet.
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