Lok. nr. 1045210 Kjølekonserven

Moss
http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=253254&y=6596652

104 5210 Kjølekonserven

Gårdsnavn: Værftsgata 9A Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 593481, N: 6589735, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet:

Kulturminneregistrering
KMtype:
INDUSTRI.........................................., Teknisk/Industrielt enkeltminne,
Tilstand:
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

Kjølekonserven
Verftsgata 9A
Den store, røde mursteinsbygningen i Verftsgata 9A ble oppført i 1940. Den har
rommet ulike virksomheter og firmaer gjennom tidene. Norsk Sekkekompani var det
første. Så fulgte A/S Moss Kjølekonserv, som har gitt navn til bygningen. Senere har
Logos, Ideal Is, slakter Paul Olsen, Moss Rosenberg Verft, Malakoff skole, Jeløy
Strandpark og Jeløy Båtsenter brukt lokalene.

Side 1

Lok. nr. 1045210 Kjølekonserven forts:

sekkeproduksjonen
'Kjølekonserven' ble bygget etter søknad om byggetillatelse av Oscar Halvorsen 18/10-1940.
Arkitekt var Finn Saugestad, og bygget ble oppført i teglstein med en grunnflate på 955 m2 og en
gulvflate på hele 2865 m2. Norsk Sekkekompani hadde kontor og lager for sekkeproduksjon i tre
etasjer.
Kjølekonserven
Under siste verdenskrig, i 1942, sikret Moss kommune seg lokalene. Sak nr 48 i Moss bystyre var
ekspropriasjon av Verftsgt 9A, til en verdi av kr 1.453.999. Begrunnelsen for ekspropriasjon var
at en trengte å ha større kjølekapasitet i Østfold enn det ene, lille kjøleanlegget i Fredrikstad. Under
normale forhold var det av stor betydning å kunne oppbevare ernæringsriktige varer - som kjøtt,
fisk, grønnsaker og frukt.
En hadde planlagt et moderne kjøle- og fryseanlegg ved Kanalen, benyttet konsulenter og vært på
studiereise i Sverige. Vanskelighetene med å skaffe isolasjonsmateriell, og den materialmangel
som var rådende på den tiden, gjorde at realiseringen av planene ble forsinket.
Imidlertid ble kommunen kjent med at nybygget som Oscar Halvorsen hadde oppført i Verftsgt 9A,
var til salgs. Ekspropriasjon ble gjennomført for å unngå at privatkapitalistiske krefter skulle få
konkurrere om bygget. I forbindelse med forslaget om ekspropriasjon forlangte kjøpmann Olav
Wessmann protokollført at han syntes prosjektet var for risikabelt.
Men forslaget gikk igjennom, og 10. juni 1943 fremla rådmann Arne Magnussen leieavtale mellom
Moss kommune og A/S Moss Kjølekonserv. Årlig leie var satt til kr 60.000.
bolig
Folketellingen i 1946 viser at to familier hadde bolig i eiendommen.
Logos - plaststøping
Logos drev med sprøytestøping av plast. De startet sin virksomhet i brakkene ved Kanalen. I 1949
flyttet de inn i Verftsgt 9A. Et viktig produkt var kulepenner produsert på lisens fra Reynolds i
USA. På det meste hadde bedriften 70-80 ansatte. Bedriften flyttet året etter til andre lokaler og ble
avviklet 1962/63.
Ideal Is - iskremproduksjon
I 1950 kom Ideal Is til Verftsgt 9a, idet de byttet lokaler med Logos.

fryselager
I 1961 ble det oppført transportabelt frysehus med 259 bokser á 100 liter for utleie.

slakteri
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I 1953 ble det oppført et tilbygg på 75 m2 til fjøs og garasje for Østfold Slakteri.
I 1979 drev Paul Olsen slakterivirksomhet her.
kontor og undervisning
I 1982 søkte Moss Rosenberg Verft, som eide eiendommen, om tillatelse til bruksendring. De
ønsket å ha en opplæringsenhet her.
I 1989 var Verftsgt 9A kontorbygg for verftet.
I 1990 hadde Malakoff skole ekstraklasser her.
båtlager
I 2013 brukte Jeløy Strandpark, Jeløy Båtsenter, bygget til lagring av båter.
kilder:
Protokoller fra Moss bystyre
Moss kommunes arkiv
Matrikkel Moss kommune 1945
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