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Jelø Glassverk
Værftsgaten 10
I 1898 ble det etablert to glassverk i Moss. Det ene, Moss Glasværk, fikk en 100 år
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Lok. nr. 1045186 Jelø Glasværk forts:

lang historie. Det andre - Jelø Glassverk - hadde et kort og turbulent liv.
Glassblåserkunsten som fag hadde ikke kommet særlig langt i Norge da Jelø Glasverk startet opp.
Som de fleste nystartete verk i Norge på den tiden, importerte også de svenske fagfolk. Karl Johan
Blomgren, Frans Oscar Heffler, Axel Theander, Josef Wulf, Gunnar Fillipson og Fritz Jung var alle
anerkjente fagarbeidere fra nabolandet.
Disponenten, Karl Hjertstrøm, kom også fra Sverige. De øvrige i direksjonen i selskapet var H A Knudson,
G Christiansen og Andreas Bakke.
Verket var et såkalt småglassverk med produksjon av husgeråd - som husholdningsglass, mugger, karafler,
lampeglass og drikkeglass. Ville man ha monogram på glassproduktene, kunne det bestilles.
Bedriften ble dessverre ikke lønnsom, og allerede sommeren 1900 noteres det at Jelø Glassverk er opphørt.
24.januar 1901 startet imidlertid verket opp igjen, nå under navnet AS Jelø nye Glassverk. Ny pipe og ny
smelteovn ble bygget, og man planla å utvide produksjonen. Den nye direksjonen besto av grosserer Joh.
Nyquist og Chr. Strøm Sandberg fra Moss, og K Andersen fra Kristiania.
Bedriftsleder ved verket ble hyttmester Wollhuvers, som har fratrådt sin stilling ved Høvik verk. Man skal
nå, i tillegg til husgeråd, produsere flasker, medisinglass samt speilglass.
Forsøket gikk ikke bedre denne gangen, og etter bare 1 års drift måtte selskapet nedlegge verket. Boet ble
overgitt til konkurs den 31.oktober 1902. Moss Privatbank, som disponerte eiendommen, tilbød anlegget til
AS Christiania Glassmagasin i 1903 for 66000 kroner. Dette tilbudet ble ikke antatt, og Jelø Glassverk ble
nedlagt for godt.
Eiendommen var senere innom flere hender før den ble kjøpt av AS Christiania Staal og Jernvarefabrikk. De
anla en låsfabrikk der. Mange av arbeiderne på Jelø Glassverk fikk arbeid på Moss Glasværk, som ble
etablert i 1898.
1914 kjøpte Rosenvinge Værftsgt 4a, som senere ble Værftsgt 10. Ifølge pantebrevet opptok Rosenvinge

et lån stort kr. 45.000 for tomten på 5127.42 kvadratmeter med tilhørende bygninger og inventar.
Fabrikkbygningen tilhørte Jelø Glasværk. Nye bygninger måtte til for å få et mer velegnet lokale
for ”Låsen” som jernvarefabrikken kom til å hete på folkemunne i Moss

tekst: Karin Behn Skjævestad, i Moss Magasin 2003 s. 13
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