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Moss Teglverk
Værlegata 56
Allerede fra begynnelsen av 1800-årene var det teglverk nederst på Melløsjordene. I 1896
ble Moss teglverk og et kalkverk bygd, og ny brygge ble anlagt. Steinen til brygga ble tatt
fra Malakoff utsiktstårn. Produksjonen var livlig ved teglverket omkring århundreskiftet.
Driften stoppet i noen år, men var i gang igjen i 1916. Teglverket ble nedlagt i 1919 og
bygningene revet i 1940.

Tollkrysser i Værlebukta

Moss teglverk

Oppstarten
Høsten 1896 ble eiendommene Melløs, Kallum og Lilleng kjøpt av murmester og arkitekt Emil
Christoffersen. Han hadde blant annet til hensikt å drive teglverk. Selger var familien Gerner. Disse
eiendommene hadde vært i slekten Gerners eie siden 1807.
Det hadde vært drevet teglverk på Melløs' grunn før, men nå skulle alt moderniseres. Oppførelsen av det
nye, moderne verket ble overlatt til ingeniør Hj. Smith fra Kristiania. Allerede året etter kjøpet var verket
i drift.
Produksjon av teglstein
Leiren, som er råemne for teglsteiene, ble tatt ut på østsiden av bygningene. Leirtaket ble poulært kalt
'Gropa'. Sanden ble tatt fra Gerner-dammen ved Melløs gård. Så fort telen gikk om våren, begynte
arbeidet i 'Gropa'. Opptil 20 mann var i arbeide med å ta ut leire og frakte den med vogner til mølla. En
wire ble huket fast i en tralle, og så ble den trukket opp og inn i huset der den ble tippet i mølla, hvor
leiren ble eltet.
Fra mølla ble leiren dirigert til tre maskiner. Disse maskinene presset den ut gjennom munnstykker.
Deretter ble den skåret opp til murstein. Med 12 mann i arbeid kunne maskinene lage 27 000 mursteiner
pr arbeidsdag - som var på hele 10 timer.
Etter kappingen måtte steinene tørke. Det tok minst 8 dager om sommeren å få dem ferdige, før de kunne
settes i ovnen. Steinene ble brent på 1200 grader. De måtte ikke være rå når de ble satt i oven, for da
sprakk de i småbiter.
Driften gikk kontinuerlig, så vel sommer som vinter. Når frosten satte inn, hadde man nok tørre steiner
til brenning hele vinteren. Et ovnslag besto av 8 mann, og de hadde nok å gjøre med å brenne de ferdig
tørkede steinene. Mange av arbeiderne kom fra Sverige. Det kunne være over 100 mann i arbeide i
sommersesongen. Men i vintersesongen var arbeidsstokken på et minimum - den ble redusert til 10-12
mann.
Andre produkter
Foruten maskiner til mursteinsproduksjon, hadde verket to taksteins-presser og en drensrør-maskin.
Mange bygninger i Moss er bygget av 'Mossesten'. Det gjelder bl. a. møllebygningene, Port Arthur,
Kambo bilfabrikk, 'Cellulosen', Moss Glasværk og Helly-Hansen.

Moss havn

Moss teglverk i bakgrunnen

Delvis stans i produksjonen
I 1919 ble mursteinsproduksjonen ved Moss Teglverk innstilt. En viss virksomhet fortsatte fram til krigen.
Det ble drevet en kalkfabrikk og et mørtelverk på denne tomta da bygningene til Moss Teglverk ble revet.
Pipene
Det var to store piper på teglverkstomta - en for teglverket og en for kalkverket. Disse ble fjernet 14.mars
1947.
‘Steinulla’ overtar
I 1947 hadde Elektrokemisk A/S kjøpt denne tomta, og sammen med danske Rockwool driver de
'Steinulla' i Moss.
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