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Jeløy Mineralvannfabrikk
Bråtengata 16
I 1930-årene ble det etablert en liten mineralvannfabrikk i en kjeller i Folke
Bernadottes gate på Jeløy.
Han som eide fabrikken, het Karl Johnsen, poulært kalt 'Brus-Johnsen'. Hjørdis og Einar
Edwardsen var også tidlige eiere. Fabrikken het Jeløy Mineralvannfabrikk. Reidar Johansen
overtok denne fabrikken i 1940-årene, og i 1950 bygget han en ny mineralvannfabrikk i
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Bråtengata.

Reidar Johansen jr forteller:
Hele familien vår deltok i arbeidet på fabrikken. Vi hadde bare en ansatt. Mor var spesialist på
flaskevasking - vi hadde en steam-kjele til dette bruket. Vi arbeidet godt sammen alle sammen i
alle deler av produksjonen. Vi hentet borevann på Renneflot, så vi hadde godt vann - noe som var
en forutsetning for godt resultat. Vi ble etter hvert spesialister på å produsere god selters.
Ananasbrus solgte vi også mye av. Ellers hadde vi jordbærbrus, bringebærbrus og 'Citronbrus', som
det het den gangen. Vi produserte også ingefærøl, men vi fikk ikke lov å kalle det for øl, så navnet
ble ingefærbokk.
Under krigen laget mor deilige vafler av sitronbrus og krisemel. Etter krigen begynte vi å selge
Asina, og vi hadde også ekte appelsinsquash. Brusen ble blandet i et impregneringsapparat. Så
tilsatte man kullsyre, før brusen ble ført videre til tappemaskinen. Etikettene ble limt på for hånd.
Det var 50 flasker brus i hver kasse. Disse kassene var laget av tre, og vi stablet kasser i fem
høyder.
"Det var tunge løft, men man fikk en viss teknikk etter hvert," sier Ingrid Johansen, kona til Reidar
jr. "Brusen leverte vi til mange forretninger i byen, til Bastøfergene og Kafe Varden."
Familien hadde også tre kiosker - en på Sjøbadet og to på Melløs stadion.
I 1950 overtok Moss Bryggeri driften på Jeløy Mineralvannfabrikk. "Da orket vi ikke mer, vi var
helt utslitte," sier Reidar Johansen.

Teksten er fra Karin Behn Skjævestads artikkel i Moss Magasin 2006
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