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STOREBRO
Kongens gate / Fossen
Det har vært mange broer over Mosseelva gjennom tidene. Forbindelsen her nord-sør var
en viktig ferdselsåre.
I riktig gamle dager
Broforbindelsen over Mossefossen er meget gammel. Allerede i 1221 er det nevnt en bro i Moss. Da
forfulgte Håkon Håkonsons menn en gruppe som kaltes Ribbungene, etter å ha gått i land på Jeløy.

Ribbungene kom seg unna da de løftet vekk en bro, så Håkon Håkonsens folk ikke kom videre. Dette
må ha vært en tidlig bro over Mossefossen.
Første gang man vet at Moss er nevnt, var i 1399, da ”Morsaæe Brue” ble omtalt i biskop Eysteins
fortegnelse over gårder som tilhørte bispestolen.
I jernverkets tid
Moss Jernverk ble anlagt på Nordbakke ved Mossefossen i 1704-06. Det var mye krangel om hvem som
skulle vedlikeholde Storebro – Jernverket eller Moss by. Fossen og broen markerte grensen mellom
Moss by og Moss Jernverk. Verket ble innlemmet i Moss i 1876.
Storebro, og de øvrige broer over fossen, har i det 18.århundret ofte vært i en meget skrøpelig
forfatning, og reparasjonsarbeidene har til ulike tider ført til vidløftige rettsforhandlinger. Av spørsmål
som byfogd Schiøth på bytinget 27.mars 1724 stiller lagretten og de øvrige tilstedeværende borgere,
fremgår det at det allerede på den tid har vært uenighet om hvem som skulle vedlikeholde Storebro og
Lillebro. Distriktets bønder og borgerskapet hadde, inntil for få år siden, delt dette arbeidet. Bøndene
hadde fått anvist nytt arbeide på landeveien. Byen hadde i noen år måttet gjøre alle reparasjoner, men
den greide ikke å holde den i forsvarlig stand. Høy flom og forråtnelse kunne sette de reisendes liv i
fare. Dette ble altfor meget for borgerskapet alene. Almuens kjøring av ved og kull til Verket og annen
ferdsel var like stor som borgerskapets, hevdet de.
År 1800 malte J.W. Edy flere bilder fra Moss, der broene over fossen kommer tydelig fram. På maleriet
”Moss above the Bridge” ser vi tydelig den gamle trebroen over fossen.

Maleriet ‘Moss above the Bridge’ av J.W. Edy

bildekilde: MOSS SOM DEN VAR

Ombygginger
-

1771 ble brofundamentene bygd opp på nytt i stein og trebroen fornyet.
1837 ble trebroen bygd om til en steinvelvbro. Vannet til jernverkets smier gikk i renne over veien i
like ved hovedbygningen.

Vannrenna over veien

Møllebyen med broen over Mossefossen - tidlig på 1900-tallet

Utbedringer
-

-

1938 ble Storebro forsterket med betong.
1959 kjøpte Moss kommune seks fosseneiendommer, deriblant de brannskadde. Samlet kjøpesum
390.000 kr. Eventuelt makeskifte med Aktiemøllene ville sikre Moss nye vannressurser og gjøre det
mulig å bedre passasjen over Storebro.
1968 ble Nymøllen / Hvistendahls mølle ved Storebro revet, og Lillebro utvidet, idet fossen under
ble lagt i rør.
2000, under storflommen, holdt Storebro på å ryke. Da var fossen så stor at vannet kunne ha løftet
broen opp. Takket være digre og tunge sandsekker på broen, holdt den.

Bak Storebro sees Jonasgården, som ble revet 1956
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