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PERSILFABRIKKEN
Værftsgata 7
Persil-fabrikken på ”Alpha-tomten” i Værftsgata ble anlagt i 1938/39.
Naboene til denne vakre og velholdte bygningen var A/S Sigurd Hesselberg, Oslo i Værftsgata 7a og Moss
Havnevesen i nr.6.
Byggmester var Sigurd Peterson fra Moss. Murmester Th. Tønnesen hadde ansvaret for murarbeidet.
Bygningen ble oppført i jernbetong og teglstein, med bærekonstruksjoner av jernbetong der det var
nødvendig. Bygningen ble fundamentert på trepåler fordi byggegrunnen var sandholdig.
Byggherren ønsket saltak eller valmtak, men skjønnhetsrådet forlangte flatt tak.
Arkitekten var ingeniør Kristian Foss.
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På fabrikken ble det lagt jernbetongtak med asfaltpapp. Bygningen har store vindusfelter på alle sidene.
Camilla Gjendem, forfatter av ”funkis i moss”, tror at de første moderne fabrikkbygningene på kontinentet
var forbildet.
Hun skriver videre litt om innredningen. I 1941 viste plantegningene at kvinner og menn hadde atskilte
spiserom og garderober. Det var sentraloppvarming i kontorbygningen, pakkeriet og lageret i første etasje.
Resten av fabrikken var uten oppvarming. Dørene i forbindelse med trapperommet og heisdørene var i
helpresset stål.
Oppdragsgiver, det tyske firmaet, Henkel A/S i Dusseldorf, ønsket å oppføre et fabrikkanlegg som besto av
kontorbygning og fabrikk og som skulle produsere vaskemidler. Firmaets produkter var Persil, Henko og
Ata, samt et produkt for oppvask og rengjøring, IMI.
Norske forbrukere kunne allerede i 1920-årene bli kjent med Henkels produkter gjennom annonser i dagsog ukepresse. Bedriften hadde opprettet et agentur i Oslo i 1924.
Bedriften hadde lenge hatt planer om et norsk fabrikkanlegg. 23.desember 1937 fikk A/S Henkel konsesjon
for fremstilling av vaskemidler i Moss.
I bestemmelsene var tatt inn at selskapet ikke uten Handelsdepartementets samtykke kunne produsere annet
enn de ovenfornevnte produkter. Heller ikke måtte produksjonen overstige 850 tonn årlig med hensyn til
Persil og Ata, mens Henko og IMI fikk en grense til sammen på 350 tonn.
Konsernets øvrige bedrifter i andre land måtte som et vilkår for konsesjonen forplikte seg til ikke å
eksportere til Norge samme type vaske- og rengjøringsmidler som bedriften i Moss produserte.
Persil-fabrikken i Moss var den eneste norske fabrikk som hadde en spesialutviklet bygning for
pulverproduksjon. Forstøvingstårnet var sentralt fordi det var her den flytende massen ble omdannet til ikkestøvende pulver.

I mars 1939 kom bedriftens store dampkjele sjøveien til Moss fra Dusseldorf. Dampkjelen var 6 meter lang,
mer enn 2 meter bred og 3,5 meter lang. Vekten var over 20 tonn. Flytekranen til Moss Værft & Dokk måtte
tas i bruk for å få den i land.
Produksjonen startet i juni 1939 i den nye fabrikken. Fra august kunne innbyggerne i Moss se ordet PERSIL
i rødt neonlys høyt oppe på veggen mot sør. Lyset var synlig over hele byen.
Aktiviteten var god gjennom hele krigen. Produksjonsbegrensningen som nevnt ovenfor, ble tatt bort ” etter
påtrykk fra tyskerne”, skriver Kjell Henriksen i Strandsitteren nr.1 i 2007.
Råstoffmangel førte til at grønnsåpe ikke lenger var å få. Produksjonen ved Persilfabrikken nådde allerede i
1945 over 7000 tonn vaskepulver.
I den samme artikkelen finnes det to bilder som viser at store arealer på eiendommen ble brukt til matauk
under krigen. Var det poteter, mon tro? Sikkert et kjærkomment tilskudd for mange.
Da freden kom, ble Persil beslaglagt av den norske stat som krigserstatning. ”Direktoratet for fiendtlig
eiendom” drev fabrikken før Norges Kooperative Landsforening og Kjøpmennenes økonomiske Fellesforetagene tok over 80% av aksjene i 1949. Staten beholdt 11 % og Landteknikk fikk 9% eierskap.
I noen år da eiersituasjonen var usikker, gjorde de ansvarlige sitt beste for å holde bedriftens verdier intakte.
Det var vanskelige tider. Å få byggetillatelse var nesten umulig. Som alle andre bedrifter, hadde Persil
behov for nyanlegg og modernisering, og begynte med å modernisere selve produksjonutstyret isteden.
Smått om senn utvidet Persil bygningsmassen. I årene etter krigen og frem mot 1962 skjedde større og
mindre utvidelser, bl a med en påbygget fjerdeetasje i 1955, et nytt lager- og ekspedisjonsbygg i 1960/61.
I 1967 besto fabrikken av en samlet grunnflate på ca 5000kvm, samt lagerplasser og annet på 2900kvm.
Firmaet eide også en tomt i Vålerveien.
Totalt var 130 personer ansatt ved bedriften, 90 i Moss og 40 ved hovedkontoret i Oslo.
I 1967 solgte aksjonærene, også staten, alle sine aksjer til A/S Denofa og Lilleborg.
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Produksjonen fra 1967 til 1980 steg fra ca 5000 tonn i året til ca 9400 tonn. Økningen skyldtes først og
fremst produksjonoverføring fra Oslo. Ca 2/3 av produksjonen gikk til storforbrukere. Det kunne være
vaskerier, hoteller, restauranter, sykehus, skoler, pleiehjem, meierier, melkeprodusenter, industrien,
forsvaret, handelsflåten.
Resten var merkevarer til husholdningsbruk, kjent som SMILI, MILO, PERSIL, ATA og SUN.
Bakgrunnen for salget av Persilfabrikken til Denofa-Lilleborg var å styrke norske produsenter av
vaskemidler mot utenlandske giganter som var på vei inn i det norske marked. Konkurransen ble allikevel
for hard, og i en omorganiseringsplan presentert for de ansatte i september 1978, varslet konsernet mulig
nedleggelse av fabrikken i Moss.
Planen forutsatte konsentrasjon i Oslo og ville om den ble vedtatt, ha til følge at produksjonen i Moss ville
bli nedlagt om ca 3 år.
De ansatte arbeidet mot nedleggelse. I løpet av prosessen fikk alle ansatte, ca 80 personer, en avtale med
bedriften om garanti for jobb enten i Oslo eller Fredrikstad. Men for Persilfabrikken A/S i Moss var det for
sent. Det hele endte med overføring av produksjonen til Oslo, og dørene stengte i 1982.
Statens vegvesen Østfold distrikt har senere holdt til i den vakre funkisbygningen.
tekst v/Aud R. Løvig
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Litteratur
MOSS. Oslofjordens industrisamfunn.
Utgitt i 1972 av Moss Industriforening
Det var deres første oversikt over den lokale industri, beregnet for bruk i skolene.
Persilfabrikken, en artikkel av Kjell Henriksen.
Strandsitteren, januar 2007 (årg. 3 nr.1)
funkis i moss
I ET MODERNISTISK UTSTILLINGSROM av Camilla Gjendem
Utstillingskatalog – står det på omslaget.
Vaskepulverfabrikken Persil i Moss, en artikkel i Moss Magasinet1998 skrevet av
Merete Kildahl.
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