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1883 - Kristiania pressgjærfabrikk etableres i Oslo.
1892 - 2 gjærfabrikker etableres i Moss.
1893 holdt Moss Aktie Gjærfabrik til i Storgaten 34. Den var eid av et interessentskap.
Her arbeidet det 7 personer. I 1897 var den på samme sted og da eide de også Havnestrædet nr. 5.
Moss hadde på denne tiden to gjærfabrikker. Den største av disse var eid av firma H. Gerner &
Søn. Denne fabrikken ble etablert i det gamle brenneriet som ble omdannet til gjærfabrikk.. Her
arbeidet det 25 personer. Ved siden av gjærproduksjon utvinner man biprodukter som sprit og
tørret mask.
1897 gikk denne bedriften over til et aksjeselskap med konsul E. H. Gerner som disponent., og
besto som det inntil det ble opptatt i De norske Gjærfabrikker A/S.
Paul Brandstrup startet i 1892 sin forretningsvirksomhet i Moss. 1904 ble Lars Brandstrup
medinnehaver i firmaet. De kjøpte eiendommene Møllergaten 6, som var på hjørnet av Møllergaten
og Postmestergaten (Gudes gate), senere også Postmestergaten 55 og 56. I 1916 eide de hele det
store komplekset i Møllergaten/ Gudesgate. Her anla de Moss Potetmelfabrikk og Norsk
Plantelimfabrikk. I 1923 ble det anlagt en gjærfabrikk på tomten etter en nedbrent potetmelfabrikk.
1918 - De Norske Gjær- og Spritfabrikker A/S ble opprettet ved at Kristiania pressgjærfabrikk
ble slått sammen med flere konkurrenter og anlegget utvidet.
1923 - A/S De Forenede Bakeres Gjærfabrikk
De Norske Gjær- og Spritfabrikker hadde klart å erverve seg en enerett på fremstillingen av gjær
etter en bestemt metode. Bakerne i Vestfold var svært misfornøyde med kvaliteten på gjæren og
fikk med seg bakerne i Østfold på en protest. Den resulterte i at bakerne på begge sider av fjorden
slo seg sammen. I 1923 startet de sin egen fabrikk - den het A/S De Forenede Bakeres
Gjærfabrikk. Fabrikken ble anlagt i Moss, i Møllergaten /Gudes gate.
De Norske Gjær- og Spritfabrikker hadde hatt eneretten for Norge på å produsere gjær etter den
danske ingeniøren Søren Saks sin metode. En metode som allerede hadde slått igjennom i
Danmark, Tyskland og Sverige. I. 1924 ble denne metoden tatt i bruk ved fabrikken i Oslo. Man
gikk også stadig mer over til å bruke melasse i stedet for korn. Melassen ble for øvrig klaret etter
Dr. Hamburgers klaringsmetode.
A/S De Forenede Bakeres Gjærfabrikk i Moss fikk en tøff start og slet i konkurransen med De
Norske Gjær og Spritfabrikker A/S på grunn av sistnevntes monopol på produksjon i Norge.
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Men den nye fabrikken i Moss fikk viktige støttespillere; 150 bakere stilte seg bak dem.
Gjærkrigen var i gang. De Norske Gjær og Spritfabrikker A/S satte blant annet i gang med kraftige
prisreduksjoner. Men de solidariske bakerne var standhaftige. De betalte gjerne 30 øre mer pr. kilo
for gjæren ved å handle i Moss slik at fabrikken kunne overleve. Gjærkrigen kunne ikke fortsette
lenge.
1924 ble det inngått en avtalesom gikk ut på at A/S De Forenede Bakeres Gjærfabrikk skulle ha
rett til å selge en viss kvote i året. Kvoten skulle følge bevegelsene i markedet. Videre ble partene
enige om å holde de samme priser og salgsbetingelser. Dette forholdet varte i ti år. Da overdro
lederen og hovedaksjonæren i A/S De Forenede Bakeres Gjærfabrikk, direktør Lars Brandstrup
800 aksjer til De Norske- Gjær og Spritfabrikker A/S for 300.000 kroner, med tillegg av en del
private betingelser. Selskapet fikk med dette aksjemajoriteten i A/S De Forenede Bakeres
Gjærfabrikk.
I en overenskomst med direktør Brandstrup forpliktet man seg til å holde driften i Moss i gang.
Fabrikken skulle bare nedlegges ”hvis beviselig, viktige grunner gjør det nødvendig.”
Forbindelsen mellom de to bedriftene synes å fungere utmerket på dette grunnlaget frem til slutten
av 1950-årene. Man samarbeidet om gjær, og konkurrerte om eddik, ketchup og sennep
1932 Idun Fabrikker A/S
A/S De Forenede Bakeres Gjærfabrikk danner datterselskapet Idun Fabrikker AS. De produserer
buljong, eddik og tørket gjær.
1934 hadde De Norske gjær og spritfabrikker A/S etablert sitt datterselskap Norex A/S for lignende
produkter.
1960 Idun – Norex A/S
Dette året fusjonerte de to fabrikkene. Idun og Norex er underavdelinger som produserte eddik
felles. Gjærproduksjonen ble lagt ned og flyttet til Oslo, mens all produksjon av eddik, buljong og
supper ble flyttet til Moss. Dette datterselskapet i Moss fikk navnet Idun – Norex A/S.
1979 Idun Gjærfabrikken A/S
Dette året ble morselskapet De Norske Gjær og Spritfabrikker A/S og Idun – Norex fusjonert til
Idun Gjærfabrikken. Gjær og bakeriprodukter ble produsert i Oslo og Trondheim, mens sennep,
majones, ketchup, dressinger snacks o.s.v. ble produsert i Moss.
1982 flytting til Rygge
1980 startet byggingen av ny fabrikk i Rygge. Den ble innflyttingsklar i 1982, og da ble
fabrikkanlegget i Gudes gate solgt. Her kom Piasenteret og Postkontoret. Piasenteret er senere
omgjort til boliger og noe næringsvirksomhet. Postkontoret har stengt en del av sin virksomhet i
Gudes gate og overlatt ekspedering til post i butikk.
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1986 Nora industrier
Dette året ble Idun- Gjærfabrikken A/S kjøpt opp av Nora Industrier A/S sammen med Gimsøy,
Bjølsen og Moss Aktiemøller, og navnet ble endret til Idun Fabrikker A/S.
1991 Nora og Orkla
Nora Industrier og Orkla fusjonerte i 1991. Dette resulterte i at Idun Rygge ble integrert i Stabburet
Engros og dermed ble hetende Stabburet A/S avd. Idun. Orkla utviklet seg til å bli Norges største
og etter hvert et av Nordens store industrikonglomerater, og Idun industri A/S ble et konsern for
produksjon av bakeingredienser, med produksjon flere steder i landet.
2000 slutt for norsk gjær
Dette året ble den svenske gjærprodusenten Jästbolaget A/S kjøpt av Orkla, og da gjær fra 2005
mistet sin tollbeskyttelse, besluttet Idun Industri A/S å avvikle den norske gjærproduksjon.
Orklas svenske datterselskap, Jästbolaget ved Stockholm, hadde nok kapasitet til å forsyne også det
norske markedet med gjær. Iduns gjær er fortsatt til salgs i butikken og leveres bakeriene, men har
nå en svensk gjærstamme.
2012 surdeigsfabrikk
Idun Industri åpner Norges aller første kommersielle surdeigsfabrikk på Hvam. Den nybygde
fabrikken er en av få surdeigsfabrikker i hele Europa.
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