Kulturminne registrert i Moss

Folkebadet
Adresse:

Henrich Gerners gt. 1

Koordinat:

Ø: 594328, N: 6589963, 22 EU89-UTM Sone 32

KM-nr:

1045022

Tilstand:

Revet

Moss Folkebad ble opprettet i 1900 etter privat initiativ. Badet ble overtatt av Moss Kommune i 1919.
Fra: J H Vogt: Moss som den var

Side 1

Midt på bildet: Nedre Torv.
Til venstre for torvet sees krysset Th.Petersons gate / Prinsens gate.
Moss Folkebad lå langs Prinsens gate, med adresse Henrich Gerners gate 1.
Side 2

Th. Peterssons gate ved Nedre Torv, der Prinsens gate går vestover mot Storgata og Henrich Gerners
gate. Folkebadet er siste hus på høyre side av Prinsens gate.

Folkebadet ved enden av Prinsens gate. Bildet er trolig fra 1960-tallet.

Side 3

MOSS FOLKEBAD
Henrich Gerners gate 1
Gnr.2 bnr.1170 bnr.1170 matr. Nr 24 gaml. Matr. 29 Storgaten.

I 1. etasje var tre rom for karbad, to av dem med dusj. Under dusjrommet var det et lite
svømmebasseng. Videre var det badstue, avkledningsrom for 1. og 2. klasse, folkebad,
romerbad og innsåpningsrom, massasjerom, hvilerom og venteværelse. På loftet var det
beholdere for varmt og kaldt vann, og leilighet for bademesteren; Johan Kvalvik.
Tidligere lå Thaulow-gården på eiendommen.
1765 - eid av generalveimester H.H. Taulows enke
1790 - solgt til Andreas Chrystie
1806 - solgt fra Chrystie til losoldermann Fredrik Møller
1810 - solgt til skipsreder, kjøpmann, sagbruksarbeider og trelasthandler Theodor Ullitz.
Han drev brennevinsbrenneri denne gården.
1821 - solgt fra Ullitz til Nicolai Lund, han drev også brennevinsbrenneri i gården.
1840 - Nikolai Lund solgte til sin bror Chr. F. Lund
1858 - gården brant ned tomten ble kjøpt av Chr. Aug. Thorne. Tomten sto ubebygd fram til 1900.
1899 - en parsell fra nr. 1 ble tillagt nr. 5. 665kvadratmeter.
1900 - Moss Folkebad ble opprettet, tegnet av arkitekt Louis Berg
1919 - Moss kommune kjøpte Moss Folkebad
1835 - tilbygg til folkebadet.
1950 - i tiden 3. mai til 4. september ble det foretatt 12.898 bad.
1952 - ombygging
1969 - det ble vedtatt å legge ned badet.
1970 - utstyr og inventar fra folkebadet ble overført til Mossehallen.
Henrich Gerners gate 1 og 3 ble midlertidig gjort om til parkeringsplass for 35 biler.
1971 - russekro
1972 - russekro
1975 - revet
1997 - eier Moss Kommune. Tomteareal: 478.4 kvadratmeter.
Moss kjemiske renseri hadde en tid ekspedisjon i bygningen. I kjelleren var det en dampmaskin,
bryggepanne og lagerrom.

Tekst v/Karin Behn Skjævestad

Kilder:
Mossiana fra eldre tider
Landstad arkivet, Moss by- og industrimuseum
Terje Unnemarks opptegnelser
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