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Bilde side 1: 
Fra 1. Verdenskrig.  

Trefat med spisefett, klare til eksport. 
Verdenskrigen 1914-18 var med på å velte 
alle gamle forestillinger om hvalfettet og 
etterspørselen ble stor hos de krigførende 
partene.Tønnene ble stablet for hånd: 4 i høyden 
når de var tomme. 3 i høyden når de var fulle. 

Maskinist Anton Mathisen forteller: 
Slik som hvaloljen ble emballert, fraktet og 
lagret den gang, ble det mye søl. Hvaloljen 
kom til Denofa fra hvalfeltet i mai måned 
og ble lagret på tomten i store florer som 
gjennom hele sommeren og høsten var 
utsatt for varme, vær og vind….På særlig 
varme dager la vi ut brannslanger og 
sprøytet vann over fat-florene for å kjøle 
oljen og derved få mindre svinn.

Utsikt fra Kråkerøy 1915.

Kullossetårnet er nybygget og ved kaia ligger 
hvalkokeriene: Vasco da Gama og Esperanza. Før 
kullossetårnet ble bygget, foregikk alt lossearbeid 
manuelt. 

Theodor Bernhard Samuelsen var bas for 
lossegjengen og forteller:
For hver kullbåt som kom, måtte vi montere 
provisorisk en løpebane på høye bukker, og 
så ble kullene trillet langt innover tomta på 
trillebører. All transport på tomteområdet 
foregikk den gangen manuelt, eller så var det 
hester og kjerrer som ble tatt i bruk.
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Øra Industripark - Fra industrieventyr 1912 til eiendomsutvikling 
2012.

I dag foregår en storstilt omstillingsprosess i europeisk næringsliv. Det er ikke bare krise for 

Euroen, det er krise i sysselsettingen og enorm arbeidsledighet. Utfordringen er  å utvikle nye 

produkter, nye arbeidsplasser og ny vekst, der gammel industri og annen næring er utkonkurrert 

av lavere produksjonskostnader i andre deler av verden.

Og som alltid er det grunnleggende spørsmålet: Hva skal menneskene leve av – hvordan skal 

folk klare seg? 

For hundre år siden var Fredrikstad i en lignende situasjon. Konjunkturene for trelastnæringen 

dalte drastisk fram mot 1900-tallet og store problemer preget flere av teglverkene. Det ble 

kjemisk industri på Øra som skulle ta over. Fra 1912  utviklet De Nordiske Fabrikker De-No-Fa 

Aktieselskap sin fettproduksjon og ble en kjemisk industrigigant i byen. Flere underleverandører 

fulgte etter og andre store industrier som Kronos Titan, etablerte seg på Øra. Sammen utgjorde 

de noen av byens viktigste og største arbeidsgivere.

I. INNLEDNING

Denofa i 1915, sett fra Heibergsgate og Øraveien, 
som den gangen bare var en smal grusvei. Jordet 
på venstre side av veien er området der det ble 
bygget boliger for ansatte tidlig på 50-tallet. 
I gamle dager ble jordene benyttet som 
beitemarker.  

Maskinist Anton Mathisen forteller om 
”...de endeløse flate viddene utover Øra hvor 
de lekte hele sin oppvekst”.
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II. HISTORIKK – FORSKNING OG FORNYING.

Det var tre vesentlige forutsetninger som utgjorde grunnlaget 
for at Denofa skulle bli banebryter for en stor kjemisk industri 
i Norge:

	 •	Internasjonal	forskning	

	 •	Utvikling	av	moderne	hvalfangst	og	stort	tilfang	av	marin	olje.	

	 •	Fredrikstad	by’s	behov	for	industri	og	vilje	til	å	legge	forholdene	til	rette	med	

    blant annet. billig energi.

Pionerarbeid innen forskning. 

De første eksperimentene startet allerede i 1874 i Wien, og førte fram til den nye kunnskapen 

om herding av hvalolje og sildeolje ved bruk av nikkelkatalysator og hydrogen. 

Et anslag over olje- og fettproduksjonen i verden 1910-12, viser at ca 65% var flytende 

olje og 35% fast fett. Etterspørselen etter det faste fettet var mye større enn for flytende 

oljer. Store mengder av de flytende oljene besto dessuten av hvalolje, sildeolje og selolje, 

som ikke var særlig egnet verken for spisefett eller såpe på grunn av både smak og lukt.

Den store nyvinningen ved hydrogenisering av denne oljen, var at store mengde etter 

hvert kunne omdannes til nøytralt, herdet fett som skulle vise seg anvendelig både for 

spisefett og såpeindustri. 

Helt fra starten var målet for den tekniske staben i Denofa å raffinere hvalolje til spise-

fett. Forskningen og forbedringen av dette var fokus i mange år og det ble utført et stort 

og viktig pionerarbeid innenfor dette feltet på Denofa som fikk betydning langt ut over 

nasjonale grenser. 
Kullossetårnet er nybygget i 1915 og var en 
stor forbedring av lossing av kull. 

På kaia ligger det tønner med Margarit som skal 
sendes til Genua. I bakgrunnen sees Kråkerøy og 
til venstre i bildet sees riggen til en av seilskutene 
som ofte ble brukt i frakt.
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Bildet fra 1914 viser det provisoriske 
kaianlegget, før betongkaien ble bygget ut til 30 
meters dyp, etter avtale med byen. Båtene kunne 
ikke legge til helt inntil kaia og mellom skipet og 
kaia sees den provisoriske brua som losserne selv 
bygget.
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Utviklingen av moderne hvalfangst. 

Hvalfangst og selfangst hadde tradisjonelt vært drevet i hundrevis av år i Norge, men på 

begynnelsen av 1900-tallet hadde den moderne hvalfangsten med flytende hvalkokeri  

skutt fart, så når det gjaldt råvaretilfang for den nye fettproduksjonen, var Norge nærmest 

midt i smørøyet – eller oljehavet. 

Fredrikstads behov for industri og avtalen 
mellom Hafslund A/S og Fredrikstad

Rundt århundreskiftet var Fredrikstads næringsliv preget av usikkerhet. Innen trevirke

- og celluloseproduksjonen var det så skarp konkurranse fra Sverige, Finnland og 

Russland, at trelasten som kom til Fredrikstad med Glomma, hadde avtatt drastisk siden 

1878. Resultatet var at folketallet sank og byens økonomi var svekket.

Fredrikstad Kommune forhandlet fram en avtale med A/S Hafslund om rimelig el-forsyning  

til industri og sikret seg dermed mange små, industrielle nyetableringer. Andre bedrifter 

gikk også over fra dampanlegg til elektrisk drift fordi avtalen var så gunstig, blant annet 

FmV som i 1912 var Norges største skipsverft.  Avtalen med A/S Hafslund var likevel ikke 

god nok til å forsyne etablering av storindustri.

For å kompensere  fullt ut for tapet av arbeidsplasser og nye vekstmuligheter, trengte 

Fredrikstad enda mer industri, og forutsetningen for det var mer billig energi. 11. Juni 

1912 godkjente Fredrikstad bystyre en ny og langt bedre el-avtale som energimessig 

skapte det grunnlaget som var nødvendig, for den storindustrien som reiste seg med 

stormskritt, på Øra før verdenskrigen.





Konkurransen om plassering av virksomheten

Denofa for herding av fett, ble stiftet i Kristiania 10. mai 1912 og jakten på et egnet 

område for kjemisk industriutvikling ble alvor. Fredrikstad kommune måtte kjempe hardt 

og med mange steder for å trekke nyetableringen til byen.

med  en egenkapital på 3 millioner kroner, kunne bedriften velge og vrake i gode 

tomtetilbud, blant annet fra Porsgrunn, Drøbak, Son, Risør, Arendal og Stavanger. Det 

var mye Vestfoldkapital på eiersiden og sterke krefter ønsket å legge bedriften dit. Den 

største konkurrenten ble Larvik som tilbød lavere skatt og gratis tomt. 

Det som avgjorde det hele ble valget av hvordan hydrogenet til herdingsprosessen skulle 

produseres. De norske eierne  ønsket å anvende en nyutviklet metode  for spalting av 

vann til hydrogen og oksygen ved elektrolyse. Fordelen med denne metoden i forhold til 

den koksbaserte metoden brukt i Tyskland,  var at den ville gi  hydrogen av svært høy 

renhetsgrad og oksygen som et salgbart  biprodukt.  Dette ville kreve tilgang på store 

mengder billig elektrisk kraft. Da Larvik ikke kunne levere nok, mens Fredrikstad var i 

ferd med å få ny avtale med A/S Hafslund, gikk forhandlingene raskt Fredrikstads vei. 

Intenst arbeid fra april til juni 1912, førte til at Fredrikstad bystyre på samme møte som 

da ny el-avtale med A/S Hafslund var på plass, kunne undertegne avtalen med Denofa 

om etablering på Østsiden ved Vaterland.

Omformerstasjonen Hydrogenfabrikken.  
Slik så hallen ut i 1913. Maskineriet var produsert 
i Tyskland, og de første årene måtte det stadige 
reparasjoner til på utstyret som ikke var konstruert 
for metoden de brukte i Norge. 
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Inspeksjon av byggeplassen 1912, sett mot 
nord. I bakgrunnen mellom trærne til høyre skimtes 
bygninger i Gamlebyen og kirketårnet i østsiden 
kirke. Til venstre i bildet sees domkirkens spir.  

På bildet sees fra venstre høyesterettsadvokat 
Heuck-Bugge, byggmester Aarsten, ingeniør 
Holmboe, ordfører Blakstad, borgermester 
Ramm og konstruktør Berge .
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Avtalen med byen - store krav og forpliktelser.

“Det må (således) gjøres hva der gjøres kan” sa ordfører blakstad i sin framstilling til 

Formannskapet, “for å få dette anlegg hit”. Han begrunnet et forslag til kontrakt som 

tilbød bedriften et delta, en landtunge på 120 mål, som Glomma hadde skapt gjennom å 

legge fra seg slam i flere tusen år. Året før hadde bystyret vedtatt som prinsipp at den ikke 

skulle selge byens eiendommer, men bare bygsle bort. 

Tomten ble Denofa’s eiendom. I tillegg forpliktet byen seg til å fylle opp en stor del av 

arealet som ennå lå noe under vann, i løpet av de neste 10 årene og bygge en 150 meter 

lang dypvannskai, ut til 30 fots dybde, slik at dyptgående fartøy kunne legge til. Kaien 

skulle være bedriftens eiendom og ikke påføres bryggeavgift. Dessuten måtte byen også 

love billige vannleveranser fra kommunens nye vannverk og rørledningen  betales av byen 

selv. Denofa skulle på sin side, måtte betale kr. 100 000,-  over mange år gjennom en 

obligasjon som  var rente- og avdragsfri de første 3 årene.

Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer, selv om mange, særlig innen venstre, syntes at 

bedriften krevde for mye. Likevel stemte de for.

”Vi kjøpte oss -  riktignok til en drøy pris - en utviklingsmulighet som vi hårdt trengte” 
uttalte en representant noe seinere.

byggingen av fabrikkanlegget begynte allerede i august og i slutten av april 1913 var de 

klare til prøvedrift etter noe som kan kalles europeisk byggerekord, tatt i betraktning at 

alt ble gjort manuelt og at grunnforholdene var spesielt vanskelige. 





Nye eiere Lever Brothers Limited,	(nå	Unilever)	
sørget for ny kapital og investeringer i nytt 
norskprodusert utstyr som var på plass allerede i 
1917.

Her er Hydrogenfabrikken, den store hallen, 
med nytt maskineri, etter bare knappe 4 års 
virksomhet.
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III. FETTPRODUKSJONEN – HERDING AV FETT
- STARTPRObLEmER

På begynnelsen av 1900-tallet utviklet det seg et verdensomspennende kappløp for å 

utvikle industrielle metoder og nye patenter for produksjon av spisefett. Hydrogenfabrikken 

og fettfabrikken hadde blitt reist på rekordtid og produksjon av teknisk fett var i gang 

allerede i mai 1913. men det var ikke problemfritt.

	 •	I	Norge	var	det	forbud	mot	å	anvende	hval-	og	sildeolje	til	spisefett.	

   Regjeringen tilla ikke Margarit, som produktet het, noen ernæringsverdi.

	 •	Produksjonsanlegget	som	var	utviklet	i	Tyskland,	fungerte	ikke	tilfredsstillende	

   i forhold til metodene som var valgt. Stadig stans i produksjonen og nødvendige  

   reparasjoner av maskinene, førte til stadige avbrekk i produksjonen og stor misnøye

	 •	Patentkrangel	og	trussel	om	rettssak	mot	Denofa’s	tyske	eier,	Bremen	Besigheimer	

   Oelfabriken of Bremen, B.B.O. bekymret de norske eierne.

En av Denofa’s første og mest interesserte kunder var britiske Lever brothers Limited 

of Port Sunlight (nåtidens Unilever). I september 1913 gikk de inn på eiersiden, kjøpte 

bbO’s aksjeandel og ble den mektige faktoren som gjorde at rettsaken ble skrinlagt og nye 

markeder åpnet seg for Denofa. Samarbeidet førte til at Denofa måtte utvide produksjonen 

nesten før den var kommet skikkelig i gang. Dermed kunne  produksjonsutstyret erstattes 

av nytt norskprodusert maskineri, tilpasset metodene Denofa benyttet.  Da den norske 

regjeringen så opphevet forbudet mot margarit i spisefett i 1914, ble produksjonen raskt 

tredoblet i forhold til de opprinnelige planene.

I løpet av et kvart århundre ble det bygd opp virksomheter som kunne utnytte en helt ny 

gruppe råmaterialer, og mange av de eldre virksomhetene, produsenter av både råmateriale 

og ferdigforedlete produkter , som hval- og sildeoljeindustrien, matindustrien og et utall 

andre, har alle profittert på pionerarbeidet som startet med Denofa i Norge.
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IV. VELFERD OG SIKKERHET

I Fredrikstad var det stor aktivitet de første 10-årene av 1900-tallet for å danne fagforeninger 

som kunne sloss for lønns- og arbeidsforhold. Det var også en del mislykte forsøk på å 

starte ”upolitiske” fagforeninger som for eksempel ”Det frie Arbeiderforbund” som ikke 

ville delta i foreninger knyttet til arbeiderpartiet og sosialdemokratene.  

Fagforeningenes betydning var voksende og i løpet av disse 10-årene omfattet de gamle 

håndverksfag, byggfag,  marin virksomhet, mekaniske verksteder, kjemisk industri og 

handel og kontor i Fredrikstad. Et forsøk på å organisere arbeiderne på  Denofa i 1913 

mislyktes imidlertid helt. Arbeiderne der ønsket ikke  å ”underkaste seg det sosialistiske 

åk”  slik det da ble formulert og de forble lenge uorganiserte. Da den første fagforeningen 

var et faktum i 1931, kom det som et sjokk på bedriften. Organisasjonsarbeidet måtte 

foregå i det skjulte, for ”alle visste” at de som tenkte på å organisere seg  raskt ble ”satt 

på porten”.

Fram til 30-tallet rådet mye usikkerhet på grunn av tilfeldigheter ved ansettelser og 

avskjedigelser. marinius Olsen, visergutt fra 1913, forteller: ”Særlig gjorde dette seg 

gjeldende ved innskrenkninger av arbeidsstokken. Hadde man ikke familie eller personlige 

bekjente blant arbeidslederne, så var man så godt som ubeskyttet. Ansiennitet spilte ingen 

rolle.	Familiemedlemmer	med	ukers	ansiennitet	fikk	beholde	jobben,	mens	familiefedre	med	

flere	års	ansiennitet	måtte	gå.”	(sitat Denofa, en bedriftshistorie i bilder) 

Likevel hadde Denofa rykte som en sikker og god arbeidsplass hvor en ble ”livet ut”, 

hvis en først var så heldig å bli ansatt. marinius Olsen forteller at i perioder med stor 

arbeidsløshet, var det vanlig at folk flokket seg utenfor porten tidlig om morgenen i håp 

om å få jobb, eller kapprodde over elva fra Kråkerøy, hvis en formann plystret signal om 

at han trengte arbeidsfolk.

I 1920 ble det bygget gartneri og det ble 
nedlagt mye tid og penger i hageanlegget.  

Her foran administrasjonsbygget tidlig 1950. 
I gartneriet ble det også produsert grønnsaker 
og i mange år var det et utsalg av blomster og 
grønnsaker fra gartneritomta ved siden av parken.

Bilde side 16-17:
Tegning av Denofa slik anlegget så ut ca. 
1950 før boligbyggingen på Kongsten, men med 
store lagerhus nær kaia

Illustrasjon: ???
Avfotografert av Terje Johansen/Studio-S







Fra Badet i Velferdshuset 
med  bademester Sverre Andersen som hadde 

ansvaret for rengjøring og oppfyring av badstuen.

Bilde side 20: 
Fra gartneriet.

 
Drivhuset ble bygd på tomta ved siden av parken 
og ble utvidet mange ganger. 2 store nye drivhus 

ble bygd under 2. Verdenskrig hvor det bl.a. 
ble dyrket agurker og tomater til de ansatte. 

Drivhusene er for lengst revet, men på folkemunne 
kalles området fortsatt garneritomta.

Bilde side 21: 
Sosialt samvær i salongen. 

(Bjørnulf foto-1955) 

Denofa’s	tilstelninger	var	populære,	og	de	
musikalske innslagene var som regel ved egne 

krefter. Denofa hadde et eget salongorkester som 
talte 14-15 medlemmer tidlig på 60-tallet og som 

fortsatt var aktivt på slutten av 70-tallet. Et av de 
mest populære arrangementene var juletrefestene 

for ansattes barn. Tilstrømningen var så stor at det 
måtte holdes 2 arrangementer årlig.
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Fra bedriftens side ble det tidlig tatt tak i en rekke viktige velferdsordninger for de ansatte. 

Så tidlig som i 1916 begynte de med begrenset utbetaling av barne- og enkepensjon. 

Individuell pensjonsordning for arbeidere og enkepensjon etter arbeiderne, beregnet ut 

fra arbeidslengde og innsats, var et faktum allerede så tidlig som i 1924. Senere satte 

man i gang sosial husbygging (på Kongsten) med gunstige lånegarantier for arbeidere som 

hadde vært ansatt minimum i 5 år. Andre tiltak ble gjennomført i vanskelige tider. Under 

depresjonen etter 1. verdenskrig,  startet bedriften eget slakteri og utsalg til de ansatte for 

å sikre dem nok mat. Under 2. Verdenskrig ble det bygget tilfluktsrom og de satte i gang 

hogst på egne eiendommer bl.a. ved Kambo og forsynte både generatordrift og de ansatte 

med brensel, som var mangelvare.

I 1920 ble gartneriet bygget, hvor det ble dyrket både grønnsaker og blomster, som også 

omfattet en del til ansatte.

Idrettsaktivitetene var mange.  Fotball var spesielt populært, men også innen håndball og 

friidrett gjorde bedriftslagene seg gjeldene. 

I mai 1953 sto Velferdshuset med kantine og varmmatservering klart. Huset rommet 

både kjøkken og festsal m/salonger for sosiale aktiviteter, som revy og musikkorps og 

pensjonistrom. Her var også bad med badstu, gymnastikksal og garderober. Dit flyttet 

også bedriftshelsetjenesten som ble innført ved Denofa 1. November 1947.

“Med dette bygget tok Denofa plass blant de fremste når det gjelder å skape gode sosiale 

forhold og trivsel på arbeidsplassen.” (sitat maskinist Anton mathisen)





1917: Brannøvelse ved det nye administrasjonsbygget 
med laboratoriet i 2. etg.

 
Brannstigen i midten er den første brannstigen ved 

bedriften.

Bilde side 26: 
Denofas første brannstige 1915,

med den gamle brannstasjonen i bakgrunnen.
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Sikkerhet

På en bedrift med produksjon av hydrogen og oksygen, hvor hydrogenet er en vesentlig 

faktor i produksjonen, sier det seg selv at sikkerheten må være i fokus. Kontrollfunksjonene 

og sikkerhetsapparatet bestod av eget brannkorps med brannstasjon, vaktmenn/

industrivern og bedriftshelsetjenesten med permanent legekontor og helsesøster.

 

Selve hydrogenproduksjonen lå også tett inntil boligområdet på Vaterland og en brann 

kunne fort få fatale konsekvenser. Det ble gjennomført jevnlige brannøvelser og daglig 

kontroll med utstyr og ventiler.  Hydrogen brenner med nesten usynlig flamme og brann 

i en av de utallige ventilene kunne være nesten umulig å oppdage, før det var for seint. 

Derfor ble det også etter hvert oppført et eget bygg, et trykkrom, for produksjon av skum 

i tilfelle brann, som kunne skumlegge hele hydrogenfabrikken på kort tid.

Når en tenker på at denne produksjonen har pågått i nesten 100 år, har det vært få 

store ulykker. brannen i lagerhus I juli 1989 og uhellet ved ekstraksjonsverket i 1992 da 

beboerne i hele Kongstensområdet og Vaterland måtte evakueres, er vel de mest alvorlige 

hendelsene som huskes best i dag. begge hendelsene førte til strengere sikkerhetstiltak 

ved drift og lagring.











Utvidelsen av tankanlegget i 1926 var et av de 
synlige	bevisene	på	Denofa’s		utviking	og	vekst.
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V. UTVIKLING AV PRODUKSJON OG bYGNINGER

Det var en stor bedrift som ble startet i 1912 og hvor mange spesialenheter og oppgaver 

som ble utført kan en lese ut fra alle avdelingene og bygningene som ble reist allerede de 

første årene.

Fra 1913 var raffinering, herding, damping I, katalyse I, tapperiet, omformerstasjon med 

elektrolysebatteri, høytrykkskompressor, oljetanker, kjelhus, bøkkeri for produksjon av 

tretønner, sjauer-bod, materiallager og provisorisk kontor på plass. I tillegg ble betongkaien 

påbegynt, men på brygga måtte sjauerne ennå selv  bygge provisoriske stillaser for lossing 

og lasting av tønnene. 

 

I løpet av 1914 ble det blant annet bygd mekanisk verksted og el-verksted og 

elektrolysebatteri II. Surstoffkompressor ble oppført, og mot Vaterland ble det bygd 

portnerstue. Kjelhuset ble utvidet til 8 kjeler med ny skorsten.

 

 I 1915 ble kullosseanlegg og anlegget for transport av tomtønner ferdig.

 I 1917 sto det nye administrasjonsbygget med hageanlegg og laboratoriet ferdig. 

Denofa’s virksomhet på Øra var i konstant utvikling i løpet av hele1900-tallet. 

Fettproduksjonen var hele tiden grunnlaget for stadig nye produkter og utvikling av 

metodene, og bygningsmassen vokste parallelt. En vesentlig videreutvikling skjedde da 

man i 1929 bygget oljemølla for pressing av blant annet kokos og jordnøtter. betongkaien 

ble forlenget med 90 meter og mange nye oljetanker ble oppført. I 1930 var oljemølla i 

drift og Denofa og Lilleborg som hadde same eiere, startet et samarbeid gjennom Kongsten 

Såpefabrikk . Ved 25-årsjubileet i 1937 hadde Denofa økt antallet ansatte til ca. 375 og 

margarit og Nofalit bl eksportert til 41 land.

Soyabønner ble etter hvert tatt i bruk som ny råvare for produksjon av vegetabilsk olje  

ved ekstraksjonsverket. I tillegg til såpe, var også malingen ”Sisu” et av produktene som 

ble utviklet ved Denofa.

Bilde side 27:
Denofa’s anlegg var i konstant utvikling på 
1900-tallet. 

Oversiktbilde over anlegget 1961 etter at det er bygget 
boliger til ansatte på Kongsten.



Det startet med Margarit, 
men ved Denofa ble det utviklet og produsert 

mange  produkter som fôrmel og såpen Renso. 
Polyester, malingsprodukter og maling som 

husmalingen Sisu var produkter som var basert på 
fettsyre, et biprodukt fra fettproduksjonen. 

Kjernevirksomheten forble hele tiden å lage 
spisefett	med	fiskeoljer	som	råstoff.
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På det meste teller Denofa 650 ansatte. Kjernevirksomheten var hele tiden basert på å 

lage et smaks- og luktfritt fett, av fiskeoljer. Fram mot slutten av 1990-tallet var dette 

mye billigere enn vegetabilske råstoffer. Konkurransesituasjonen endret seg imidlertid 

på 1990-tallet, da prisen på fiskeoljer steg så kraftig at det ikke lenger var lønnsomt å 

bruke det som råstoff til eksportformål.15. januar 2005 ble den siste oljen produsert ved 

den opprinnelige fettfabrikken. Soyavirksomheten i ekstraksjonsverket videreføres i et 

nytt selskap under navnet Denofa AS med nye eiere.  Øraveien Industripark AS (et Orkla-

selskap) som fortsatt eier bedriftsområdet med hele bygningsmassen, ble opprettet for å 

drive eiendomsutvikling. 





All transport av råstoff og ferdige produkter 
innad i bedriften, var en omfattende 

virksomhet. 

Før lastebiler og tankbiler ble tatt i bruk, var 
hestetransport med kjerrer på skinner som ble lagt 

allerede 1919, et godt hjelpemiddel. I en periode ble 
hestene	erstattet	av	et	lokomotiv	og	flere	dressiner,	

før gaffeltruckene gjorde sitt inntog.

På bildet sees hestetransport på 1940-tallet.
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VI. 2005 – HVA Nå?

Tore Auensen, daglig leder for Øra Industripark AS (ØIP) forteller 
om virksomheten som nå foregår på området der Denofa opererte 
fram til 2005.

Bedriftsområdet har gjennomgått store endringer og det pågår en kontinuerlig videreutvikling. 

Den industrielle infrastrukturen er fortsatt  det grunnleggende med havn, tankanlegg og 

produksjonslokalet, mens tekniske yrker og kreative næringer etter hvert utgjøre en viktig 

del	av	helheten.		De	tre	store	industribedriftene	på	området	er	Denofa,	Uniol	og	Kemetyl.		

Vår visjon er at vi skal utvikle et attraktivt industri- og næringsområde, tilrettelegge og 

tilpasse for leietakere som driver med vidt forskjellige fag og har stor kompetanse på det de 

driver med. Vi ønsker å skape muligheter for et samspill mellom industri, tekniske yrker og 

kreative næringer.

Det er mange aktiviteter som foregår her, 
kan du illustrere størrelsen?

Vi er bare ca.200 ansatte på våre 250 mål nå, men totalt  er 2000 knyttet til vår virksomhet 

som underleverandører, i vedlikehold, service og lignende oppgaver. Virksomheten gir 

levebrød	til	langt	flere	enn	de	ansatte.

Det er en årlig omsetning på over 2 milliarder her. Hvis du setter etter hverandre alle 

kubikkmeter som årlig passerer vår havn, etter hverandre, så når du 96 mil, altså ca. 

herfra til Trondheim. Det meste fraktes pr. båt. Så selv om det lastes og losses store kvanta 

her,	så	påvirker	det	 ikke	vegtrafikken	noe	særlig.	 	Vår	biltransport	utgjør	bare	0,6	%	av	

Fredrikstads	totale	biltrafikk.

Dypvannskaia vår var 150 meter da den ble bygget, nå er den på vel 300 meter, pluss 200 

meter som ikke er fullt så dyp. Her tar vi mot opp til 3 store skip samtidig fra 30 000 tonnere 

og nedover. 





Bygningsmassen og tankanlegg 
ved produksjonsstans 2005.

(flyoto:???)

Bilde side 36: 
Kjelhuset 1920. 

Fyrbøteren måtte skuffe kullet for hånd.

Bilde side 37: 
Dypvannskai 2010 

med opptil 240 anløp i året
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Det var noe veldig stort som startet i 1912 altså?

Ja, det var store dimensjoner på det som startet da.

I 1912 – da de store hvalkokeriene ankret opp luktet det hvalolje i hele Fredrikstad. Det var 

stor aktivitet, fra kaia til verkstedene til fabrikklokalene, og det luktet. Sånn skal det ikke 

lukte lenger. Det er viktig for oss å ivareta naboene både hva gjelder støy og lukt. Tidene 

har forandret seg og vi må følge med. Mye av det vi gjør nå, vil også komme nærmiljøet til 

gode i form av rekreasjon og opplevelse.

Det er en viktig del av utviklingen av området at det går i mer grønn retning. Miljøvennlig 

energimessig; mye av energien kommer fra damp fra FREVAR og så går det i mye elektrisk 

kraft. Oljekjelen har vi bare som backup- reserve. (den ene høye pipa som fortsatt står red.

Anm.) Vi har riktignok en gammel kullkjel og kullbinge her fortsatt, men det er industrihistorie.

Hva er det spesielle med ØRA området?

Nedre Glomma-regionen, inngangsporten til Norge, naturskjønne omgivelser fra Hvaler til 

Skjeberg, et eldorado av et sjøområde, nærhet til Sverige og Europa. Det er attraktivt å 

bo	her	med	 fritidsaktiviteter,	 kultur	 og	 utdanningsmuligheter.	Alt	 det	 som	må	finnes	 for	

at	vi	skal	få	hit	de	riktige	personene.	Og	–	det	fins	fortsatt	industri	her	og	en	innarbeidet	

naturlig skiftgang blant arbeidstakere, kaianlegg, transportmuligheter - alt ligger til rette for 

storindustriell virksomhet. Det er noe av det vi bygger på her og har tro på.









Kunstnerne flytter inn i verksteder. 
Bilde øverst: Skulptør Monica Olsen holder til i det 

gamle el-verkstedet.

I midten: Fra håndverksavdelingen
Smykkekunstner Tonje Bråthen viser frem et av 

arbeidene sine.

Nederst: I det gamle batterirommet har 
Khloden Kunstmateriell flyttet inn. 

Butikken drives av billedkunstner An Doan 
Nguyen. Butikken har allerede opparbeidet seg en 

stor kundekrets. Billedkunstnerne Per Christiansen 
og Lone Christiansen var noen av mange som 

besøkte Khloden på åpningsdagen.
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I forbindelse med jubileet tas Hydrogenfabrikken i bruk som 
kunstsenter – hva tenker du om framtiden – hva har skjedd om 5 
år?

Vi har en del gammelt som må ivaretas, bevaringsverdige bygninger som Hydrogenfabrikken, 

som var så spesialtilpasset at det ikke nyttet å bruke den til moderne industri. Her har vi 

startet oppbyggingen av et unikt kunstsenter i samarbeid med Østfold Kunstnersenter. 

Nesten 3000 kvadratmeter fylles med en rekke kreative næringer nettopp nå når vi feirer 

virksomhetens 100-års jubileum. 

Jeg er overrasket over den store interessen fra de forskjellige kunstfaglige miljøene og at 

mangfoldet blant leietakerne er så stort. Jeg ser store muligheter for nettverksbygging og 

fordelen	 i	 at	 det	 er	 kort	 vei	 til	 forskjellige	 leverandører.	 Her	 fins	mekanisk	 verksted	 og	

teknisk	kompetanse	rett	over	veien,	kompetanse	innen	grafisk	design	er	rundt	hjørnet,	her	

designes porselen og produktene fraktes av Andersen og Mørk som er vår skipsmegler. Det 

er	kombinasjonen	av	alt	dette,	industridesign,	grafisk	design,	keramikk,	maleri,	utsmykning	

av	bygninger	som	kan	skape	nye	muligheter.	Kunsten	er	å	finne	ildsjeler	som	skal	slippe	

å handskes med de praktiske tingene som stopper dem. Vi skal tilrettelegge for ildsjelene.

Det blir spennende å følge utviklingen – og kanskje anløper en elvemetro klaien her om 5 år! 

Tenk om folk kunne slippe å stå i bilkø over bruer og gjennom byen for å komme til og fra 

arbeid. Det ville vært litt av en miljøgevinst.







Øra Industripark inviterte til 100-årsjubileum 
12. Mai 2012 i Hydrogenfabrikken dekket til 
fest. 

I gassfabrikken (som den ble kalt) ble det 
produsert hydrogen og oksygen ved spalting av 
vann gjennom kraftkrevende elektrolyse. Her 
fra den store hallen, der  de nye omformerne var 
montert i 1917 (jfr.  bildet side 14), som nå skal 
romme kunstutstillinger og kunstprosjekter, men 
også kan benyttes til konferanser og som festsal.

Bilde side 33:  
Fra jubilumsfesten 1937. 

Denofa var 25 år og holdt fest for alle sine ansatte 
i egne lokaler.
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VII. FRA DRØm TIL VIRKELIGHET 
-SAmARbEIDET mED ØSTFOLD KUNSTNERSENTER

I 2006 flyttet de første billedkunstnerne inn i tomme lokaler i det gamle biltapperiet og 

sådde den første ideen om å bruke Hydrogenfabrikken til kunstnerisk produksjon. I 2008 

startet Østfold Kunstnersenter 3 innovasjonsallianser mellom kunstnere og næringsliv i 

Nedre Glommaregionen. Alliansen mellom ØIP og ØKS var en av dem. 

Kunstnersenterets oppgave var å utrede muligheten for og interessen for å danne et 

nasjonalt kunstsenter i Hydrogenfabrikken med tilliggende bygninger. En egen webside 

ble opprettet og anvendt som et redskap for å innhente erfaringer med lignende prosjekter 

i Norden. Gjennom websiden og en facebookgruppe ble det opparbeidet et stort nettverk 

av interesserte rundt prosjektet og interessen for de uformelle visningene var stor. I løpet 

av 2009 hadde ca. 150 interesserte vært på befaring. 

bevilgende myndigheter kom på banen. Norsk Kulturråd og Fredrikstad Kommune bevilget 

tilsammen 800 000,- til et  forprosjekt og en samarbeidsavtale mellom ØIP og ØKS ble 

undertegnet i juni 2010. Felles prosjektplan med fordeling av ansvaret ble vedtatt.  

Samarbeidsavtalen var delt i 3 faser 

Arbeidet med  å markedsføre næringslokaler i Hydrogenfabrikken i de kunstfaglige 

miljøene spesielt, men også i forhold til bedrifter innen kreative og håndverksmessige 

næringer, startet i september 2010. Interessen var så stor at målsetningen med å ha 

vervet leietakere til 1800 kvm innen utgangen av 2012, var nådd i løpet av 3 måneder.

ØIP og Østfold Kunstnersenter ble derfor enige om å går videre med å skaffe økonomi til 

restaurering og tilrettelegging av verksteder for kreative næringer.

ØIP investerte i restaurering og ombygging av bygget og Østfold Kunstnersenter skaffet 

støtte fra Norsk Kulturråd til blant annet vannbåren varme i gulvene. Her benyttes varmt 

vann fra annen produksjon til rimelig oppvarming av bygget.



Bilder fra den offisielle åpningen av Hydrogenfabrikken Kunsthall 
august 2012.”What a mess!”-Norges første kunstmesse.  
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Det nasjonale perspektivet

Et nasjonalt kunstsenter er ikke noe man bare erklærer.  Gjennom styrene i  

kunstnerorganisasjonene ble det jobbet for å vekke interessen for mulighetene i 

samarbeidet med ØIP. Det er ikke uvanlig at kunstnere flytter inn i nedlagte industribygg. 

Det som er uvanlig er den langsiktigheten som ligger i dette prosjektet gjennom avtaler og 

forpliktelser. Det var nok ganske avgjørende for at så mange både kunstnere og forskjellige 

virksomheter innen kreative næringer, valgte å flytte hit. 

En annen avgjørende faktor er det bredt sammensatte kompetente miljøet, en har valgt 

å utvikle her. Her er det alt fra billedkunstnere, filmfolk, kunsthåndverkere, forfattere, 

musikere, dansere, teaterfolk til grafiske designere, arkitekter og industridesignere samlet.

Dette ga også et viktig grunnlag for at både Østfold Fylke og Fredrikstad Kommune valgte 

å støtte driften av den store unike Kunsthallen på 518 kvm i de første 5 årene, og at 

Innovasjon Norge har gått inn med støtte til utviklingen av arbeidet med hallen.

24.- 26. August 2012 åpnet Hydrogenfabrikken Kunsthall AS med en stor nordisk 

kunstmesse , ”What A mess!” med 30 deltakende, kunstnerdrevne gallerier. 100 kunstnere 

skapte små og store aktiviteter i løpet av en helg der ca. 3000 interesserte strømmet til og 

fylte lokalene til randen hele helgen. 

NRK sendte direkte på kveldnyheten fra åpningen og stilte spørsmålet:

Blir Hydrogenfabrikken Norges svar på Louisiana utenfor København?

Det mangler i hvert fall ikke på visjoner og samarbeidsvilje. Det samme var avgjørende for 

den stolte industrihistorien som ble startet her 2012.
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Bilde side 43: 
‘What a mess!’ 

Utstillingsdesign	monteres	i	den	store	hallen.	
Ansvarlige for design var billedkunstner 

Arne Revheim og arkitekt Espen Handegård.

Bilde side 44: 
I timene før åpningen av ”What a mess!” 

fikk	over	hundre	elever	fra	videregående	skoler	
omvisning	i	Hydrogenfabrikken	og	fikk	oppleve	
den siste innspurten i arbeidet med en så stor 

mønstring. 

På bildet; 
Arne Revheim med elever fra Glemmen 

Videregående skole.

Bilde side 45: 
Den nyrenoverte HYDROGENFABRIKKEN 

før åpningen i august 2012.

Bilde side 48: 
De gamle mararingboksene

fikk	nytt	liv	under	kunstmessen	og	åpningen	av	
HYDROGENFABRIKKEN	KUNSTHALL	2012
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