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A/S BRYNILDSENS TRANSPORTFORRETNING
Storgaten 8
I mange år kunne man se hester med kjerrer kjørende på rekke i Storgata –
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Brynildsens Transportforretning i arbeid – på vei til og fra Moss Glasværk på Jeløy.
1952 var det slutt med å bruke hester. Men stallene i Storgata 8 var fortsatt å se i
mange år etterpå.
Transportforretningen til Ludvig Brynildsen ble startet i 1898 og holdt da til i Stengaten 8, på
Værlesanden. Forretningen vokste, og etter noen år - omkring 1910 - ble eiendommen i Storgaten 8
kjøpt og transportforretningen flyttet dit. Etter hvert ble det bygget våningshus, staller, høyloft og
vognskjul/garasje. Byggematerialet var ”Brynildsenstein” fra B. Brynildsens betongvare-fabrikk,
som var like i nærheten. B. Brynildsen var sønn av L. Brynildsen.
Georg Brynildsen forteller at før vognskjulet /garasjen ble bygget, sto det et tivoli, som Brynildsen
hadde kjøpt, inn på denne plassen. Det ble ikke drevet som tivoli, men kun brukt av ungene i gaten
til lek og moro.
A/S L. Brynildsens Transportforretning ble den største transportforretningen i Østfold. Det var et
flott skue hver dag når hestekaravanen fra Brynildsen gikk gjennom Storgaten og opp til Moss
Glassverk for å kjøre ferdige produkter til jernbanen. Hestetransporten ble senere avløst av små
motordrevne trucker som trakk flere vogner etter seg. Transportforretningen hadde mange slags
transportoppdrag; isblokker fra Vansjø, mel fra møllene, trelast, ja til og med syketransport under
spanskesyken (omkring 1918). Drosje-transport var også en del av virksomheten. Under siste
verdenskrig (1940-45) hjalp Brynildsen til med flyktninge-transport.
Hvert år ble det kjøpt inn nye biler, og på det meste hadde firmaet 20 lastebiler og 8 hester.
Georg Brynildsen forteller i Moss Avis at i 1948, da Norge fikk tre store lastebiler fra
Marshallhjelpen, da var firmaet så dominerende at de fikk to av dem. Det var noen store monstre 16 meter lange og 2,35 meter brede.
Firmaet ble avsluttet med tredje generasjon i 1980-årene. Da ble vognskjulet/garasjen bygget om til
forretningsgård. Her var det flere forretningslokaler, og forskjellige virksomheter flyttet inn. Det
var frisør, byttesentral for bøker, kokosbolleproduksjon og kiosk (Wa WA) med kinesisk fastfood.
Denne gården ble senere revet, og nå - i 2016 - er det nytt stort bygg her, og her holder
Meglergården til.
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