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Dagens kanalbro sett sørfra

foto: Arild Austad 2009-10-19

BROENE OVER KANALEN
Dagens bro er nr 3 i rekken av broer over Kanalen. Frem til 1975 kunne store båter
passere fordi broene kunne åpnes på forskjellig vis. Etter 1975 må båtene passere under
Kanalbroen.
Den første kanalbroen - 1855
Kanalen er ferdig, og en såkalt jerntrekkbro, bygd ved Motala Verksted i Sverige, ble oppført. Den
ankom Moss 20. august 1855 og ble satt opp i løpet av to måneder. Broen besto av to deler som ble
rullet mot hverandre fra hver sin side av kanalen. En mann på hver side brukte to minutter på å trekke
brodelene fra hverandre når båtene skulle seile gjennom. Den 6. november samme år passerte det aller
første skipet den etterlengtede kanalen.
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Den første kanalbroen

Den andre kanalbroen – 1888
Etter hvert ble det behov for en større og mer solid bro, så i 1888 ble den gamle broen skiftet ut med en
sveivebro, også kalt svingbro. Den ble bygget på Moss Værft, og satt opp litt sør for den gamle, omtrent
der den nåværende kanalbro ligger. Svingbroen ble bygget med dobbelt kjørevei, og med fortau på hver
side. Med et manuelt betjent sveiveapparat på hver side, ble hver brohalvdel svingt til side inn mot
kanalsidene. Da kanalbroen var døgnåpen, arbeidet syv mann på skift, og åpnet broen 35 ganger i
døgnet.
Behovet for ny bro meldte seg med økende biltrafikk og tungvindt broåpning. Flere forslag ble vurdert,
tunnel, fastbro, høybro eller klaffebro. Man endte opp med klaffebro.

Den andre kanalbroen.

Postkort fra ca 1910.
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Den andre kanalbroen - sett vestover mot Jeløy.

Den tredje kanalbroen - 1957
En midlertidig trebro ble bygget ved siden av siden av svingbroen for å ta veitrafikken mens klaffebroa
ble bygget. Denne broen kunne ikke åpnes.

Den midlertidige broen i 1953, mens den nye bygges.
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I august 1957 ble den nye klaffebroen åpnet.
Etter at den nye kanalbroen var ferdig, ble det satt i gang arbeid med en bro over jernbanen. Den ble
bygget i forlengelse av kanalbroen. For å få til dette måtte mange av de gamle husene i området rives.
Rådhusbroen, som den ble hetende, åpnet med festfyrverkeri i november i 1961.
Med de to nye broanleggene, riving av hus og veiomlegging kom Jeløy og Moss nærmere hverandre.

Frem til 1975 kunne broen åpnes, men så ble klaffene sveiset sammen.
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Teks v/ Karin Behn Skjævestad og Arild Austad

Kilder:
Moss Avis. Fredrik Th. Bolin
Moss Dagblad: Tanya Wibye.
Statens veivesen: Bruene ved kanalen
Sist endret 2018-11-20
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