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GERNERGÅRDEN
Henrich Gerners gate 10
Til eiendommen hører bl a stallen, bryggeriutsalget og portnerboligen. Det har vært
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drevet klesfabrikk, tobakksfabrikk, gjær- og spritfabrikk her. Det siste var bryggeri
som produserte øl, brus og mineralvann.
Eiendommen har gnr 2 , bnr 1177 , gaml matr nr 30, 32 og 34 Storgaten
Gernergården omfatter:
•

86 059-1 boligen med kontor

•

86 059-2 gamle stallen

•

86 059-3 bryggeriutsalget

•

86 059-4 gamle portnerboligen

Bygningen som sto her før den nåværende Gernergården, ble oppført i 1787 av Kongen.
Boligen og kontoret
Bolig og administrasjonskontor for den omfattende virksomheten i H Gerners gt 10.
Gernergården er et to-etasjes pusset murhus med avvalmede gavlspisser. Den store, herskapelige
og stilfulle murbygningen ble bygget etter den store bybrannen 1807. På begge sider i linje med
midtbygningen ligger to en-etasjes fløybygninger. Det er den tidligere portnerboligen og det
tidligere bryggeriutsalget. Den stilfulle bygningen i to etasjer, med to lavere sidefløyer, en parallelt
med gaten , og en innover tomten i nord ble bygget i den nye empirestilen, og regnet som så
fornem at den til og med overgikk Konventionsgården. Den har alle empirens kjennetegn, så vel i
hovedform med valmtak /halvvalm, som kvaderhjørner, de 4 sentralt markerte vinduer med
konsoller i 2. etg. De opprinnelige vinduer var 4-rams med en kvadratisk rute i øvre og to
tilsvarende i nedre ramme. De er senere byttet til nåværende utseende.
Av tidligere fotografier fremgår det også at hovedporten var mellom søndre sidefløy og stallen,
(huset uten vinduer lengst i sør) og ikke som nå plassert nord for hovedbygningen og langt bredere.
Hovedporten ble gjort bredere i 1950, slik at bryggeribilene skulle ha plass til å passere. Vinduer i
søndre sidefløy besto alle av to-rams vinduer med to ruter i hver ramme. Endringene bidrar til et
mer uklart stil uttrykk.
Takst på eiendommen i 1827:
Hovedbygning 11,500 spd. Tobakksfabrikk 5.200, vestre sidebygning 1.800, fæhus og vedskur
400, forbindelsesbygning 700, stakittverk 100, brennevinsbrenneri 9000, støpehus 100,
bindingsverk og murhus 1 600. Totalt 30 400 spd.
Eiere og virksomhet i lokalene
Alfred Heilmann kjøpte Gernergården i 1922, og ominnredet et nytt bryggeri i den gamle gjær- og
spritfabrikken, i 1923 og den er fremdeles i familien Heilmanns eie.
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1807 - da bygningen brant - tilhørte den kammerassessor Haagen Mathias i Christiania og fabrikør
Wilde.
I den gamle bygningen var det klesfabrikk og tobakksfabrikk.
1807 - 1812 bygde Gerner den nåværende to-etasjes murgården. Han startet også tobakksfabrikk.
1818 - startet Gerner brennevinsbrenneri i gården - først basert på korn, deretter på poteter.
1856 - er det sidebygning av bindingsverk, murte fag og tegl. Det er port på nordre og søndre side.
1892 - la Gerner ned brenneriet og startet i stedet ”Gerners Gjær- og Spritfabrikk”.
Senere ble fabrikken overtatt av De Norske Gjærfabrikker A/S.
1895 - solgte Gerner til N.A.Andersen & Co, Christiania.
1900 - i folketellingen beskrives eiendommen som en to-etasjes bygning med tre leiligheter.
Det var også verksted, kontorer, stallbygning og portnerbolig.
1903 - ble det innredet fabrikk i vestre fløybygning.
1910 - ble det laget ny inngang til fabrikken fra Henrich Gerners gate.
1914 - ble det anlagt varmtvannsanlegg i konsul Gerners kontor- og privatbolig.
1917 - ble det laget et påbygg på spritfabrikken.
1920 - ble eiendommen solgt fra De norske Gjær- og Spritfabrikker til Alfred Heilmann.
Salget omfattet også H.Gerners gt 8 og 9. Moss margarinfabrikk leide lokaler.
1923 - innredet Alfred Heilmann bryggerhus for Moss Bryggeri i lokalene etter gjærfabrikken.
1924 - ble det bygget portåpning mellom H.Gerners gt 8 og 10.
1928 - brant vognboden, lagerboden, tapperiet og øllageret.
Samme år ble Moss Bryggeri gjenoppbygd.
1940 - kom et mursteinstilbygg på tapperiet.
1942 - ble det innredet spisesal til arbeiderne.
1945 - ble kontorene pusset opp.
1947 - ble fyrhuset påbygget, verksted og garderobe.
1948 - kom nytt tilbygg som inneholdt: 1. etasje fyrrom, verksted og garasje.
2.etasje spisesal, garderober, badeanlegg og toaletter.
3.etasje – to leiligheter, teknisk kontor og laboratorium.
1949 - kom tilbygg for maltekstraktmaskin.
1950 - overtok Carl Alfred Heilmann
1950 - ble innkjørselen fra H.Gerners gate utvidet.
Det kom tilbygg på en etasje for mineralvannfabrikken.
1955 - kom et tilbygg – tapperi og lagerlokale i to etasjer.
Samme år ble H.Gerners gt 8 og 10 slått sammen til en matrikkel.
1962 - ble lageret omgjort til bryggerhus.
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1968 - ble det reparasjoner på det gamle bryggerhuset og lagerbygningen mot Mosseelva.
Det ble lagt nytt tak.
1976 - ble nytt øltankhus bygget, i tegl.
1983 - ble hovedbygningen ominnredet med nye toaletter i 1.etasje.
1986 - ble det montert sanitærutstyr i forbindelse med utvidelse av kontorlokaler.
Det var for advokat C.A.Heilmann i det gamle ølutsalget.
1990 - ble det oppført avløpspumpestasjon.
Gamle stallen
Stallen var i bruk som garasje så sent som i 1960.
Det ble laget ny publikumsinngang for Momentum kunsthall fra Henrich Gernersgate sommeren
2009, dvs den tidligere inngangen til driftsbygningene ble gjenåpnet.
Bryggeriutsalget
Det var sist i bruk år 1984.
Portnerboligen
Den var sist i bruk som portnerbolig ca 1940.
Den ble det omgjort til museum år 1994.
Fredningen
Gernergården ble fredet av Riksantikvaren i 1923, alle opplysninger finnes hos fylkeskonservator.

tekst v / Arild Austad
sist endret 26.01.2015

Tilhørende enkeltminner (5):
1 bygård Bolig/Bygård Datering: 1800 tallet, første kvartal
2 Stall Fjøs-stall Datering: 1800-tallet
3 Bryggeriutsalg Forretningsbygg Datering: 1800-tallet
4 Portnerbolig Bolig Datering: 1800-tallet
5
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