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Etableringen av jernbanen i Norge falt sammen med sveitserstil-perioden og
historismen. For alle stasjonene i tre ble sveitserstilen toneangivende, og den dannet
også forbilder for bl.a. gårdsbebyggelsen i hele det sørlige Norge.
Arkitekturen på stasjonsbygningene
I byene var stort sett murtvangen innført, og alle Smålensbanens bystasjoner, både i Moss,
Fredrikstad og Halden. De var oppført i mur og var tegnet av samme arkitekt, Per Andreas Blix,
som da var ansatt ved NSB.
Stasjonene i Moss og Fredrikstad var helt like, mens Sarpsborg var bearbeidet. Det samme var
Halden, som var norsk endestasjon. Den bar preg av middelalderborg med romantiske idealer og et
spennende gavlmotiv.
Stasjonene i Moss og Fredrikstad har en langsmal form, med inngangsparti på midten av den
pussede murfasaden. De gotiske idealene er ikke til å ta feil av, de høyreiste gavlene og de til dels
spissbuede vindusformene. De utstikkende takflatene har sveitserstildekor, et fellestrekk for de tre
stasjonene. Utbygget på enden bryter bevisst med symmetrien.
Stasjonsbygningen i Moss
I NSB-registrering av bygninger står det at dekor og inskripsjoner er fra byggeåret 1878. I 1918
ble en overdekket plattform tilbygd. Bad og WC i 2. etasje innlagt. Dobbeltdører ble innsatt i 1946.
I 1948 ble det foretatt diverse ominnredninger. I 1955 ble vestibylen ominnredet. Narvesen-kiosk
tilbygd. Også mot sørvest fikk bygget et tilbygg. Stasjonsbygningen i Moss har nok ikke vært
behandlet med den aller største pietet av ettertiden, verken vinduer, puss eller takbelegg er helt ut
opprinnelig. Et stort veggmaleri i ventehallen er dessverre overmalt. Stasjonsbygningen regulert til
bevaring.
Murmester Martin Gundersen
Gundersen oppførte Moss Jernbanestasjon. Han var utdannet både som murer og bygningsingeniør
og hadde en rekke viktige oppdrag i Moss:
Moss nye kirke i 1861
Rådhuset - senere Politikammeret, i 1862 (nå revet)
Moss Middelskoles gymnastikkbygning (”Røde Mølle”) i 1876 (nå revet)
Moss jernbanestasjon i 1878
Moss Sparebank i 1879 (nå revet)
Moss Middelskole (Gymnaset) i 1882 (nå revet.?)
Basarene på Torvet i 1882
Skarmyra skole og Pikeskolen i 1891.
En rekke av Møllebygningene fra ca. 1870 til 1891.
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De to tårnene på Refsnes Gods er tegnet og oppført av ham.
Han eide og bodde i Østre Kanalgate 7 og døde her i 1893.
Transport før jernbanen kom
Kommunikasjon er viktig for at et bysamfunn skal leve. Slik har det også vært for Moss. Byen
hadde egen skysstasjon, så reisende på strekningen Christiania (Oslo)-svenskegrensen var innom
byen. Likeså hadde postkjøreren samme vei, stopp i Moss. På Tronvik ble folk og gods fraktet over
til vestsiden av fjorden med båt. Senere ble det bygget brygge på Værlen, og trafikken gikk derfra.
I 1851 begynte D/S Halden å anløpe Moss på sin rute mellom Fredrikshald (Halden) og
Christiania. Den første jernbanestrekning i Norge mellom Christiania og Eidsvold kom 1854.
Hvor skulle Smålensbanen (Østfoldbanen) anlegges?
Tidlig i 1870-årene begynte man med planer om en jernbanelinje sydover mot Sverige.
Opprinnelig var det meningen å legge jernbaneanlegget direkte mot Sverige utenom Moss og
Fredrikstad, altså en indre linje. Amtmann Sibbern og lokale krefter i Moss kjempet for å få lagt
Smålensbanen i en ytre trase, på vestsiden av byen, langs Mossesundet, noe militære myndigheter
sterkt frarådet. Det ble bestemt at kommunen skulle kjøpe aksjer i Smaalensbanens anlegg og sørge
for at grunn ble avsatt til formålet. Dette avgjorde saken, og banen ble lagt langs Mossesundet og
Værlen. Moss ble derved knyttet til et nytt kommunikasjonsnett både mot hovedstaden og utlandet.
Moss bevilget 30.000 spd. til anlegget og tegnet seg for 48.000 spd. i aksjer, mens private tegnet
seg for 23.700 spd. til avståelse av grunn.
I årene 1876-78 pågikk arbeidet med jernbanelinjen. Det var fullt av anleggsarbeidere både i byen
og distriktene, mest svensker.
Smålensbanen ble åpnet 1879
Sommeren 1878 bodde kong Oscar II og dronning Sophie med sine sønner på Jeløy. Kongen og
Kronprinsen med følge reiste på prøvetur med det nye jernbaneanlegget til Hølen og tilbake til
Carlberg.
Da året 1878 var i ferd med å ebbe ut, var banen ferdig, og de svenske rallarne dro videre til nye
anlegg. Den 6. desember var det bestemt at et tog skulle frakte de nyansatte stasjonsmestere med
familier til de forskjellige stasjonene langs banen. Mange var nok spente på hvordan det nye
hjemstedet var. Avreisen fra Christiania gikk fint og alt så rosenrødt ut. Men ved Oppegård ble det
gjort en fatal feil ved sporskiftingen, og toget kjørte intetanende inn i katastrofen. Sammenstøtet
med fjellveggen var så kraftig at lokomotivføreren ble drept og flere andre hardt såret.
Men så, den 2. januar 1879, rullet det første ordinære tog fra Christiania inn på Moss stasjon.
Det var det en stor dag for alle interesserte byer og bygder. Moss stasjon var pyntet da toget kom
om formiddagen. Toget hadde tolv passasjervogner og en del godsvogner. Ved stasjonen krydde
det av feststemte mennesker som var møtt frem for å ta det nye ”vidunderet” i øyesyn. Gleden var
stor over at Moss hadde fått jernbaneforbindelse. Det var ikke mange passasjerer med, men dessto
flere kom på i Moss. Toget stod på stasjonen en halv time, hurraene klang tett og kraftig, og gleden
var stor. Mange benyttet anledningen til å ta en tur med toget nedover Smaalenene for riktig å feire
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begivenheten.
Togtrafikken kom i gang
Til å begynne med var det fire avganger daglig, to i hver retning: en om formiddagen og en om
ettermiddagen. Men allerede samme år ble trafikken utvidet med et middagstog.
Togene besto av tre-fire ganske små vogner med inngang direkte utenfra til hver kupe.
Gjennomgående vogner kom først mange år senere. Når konduktøren skulle kontrollere billettene,
måtte han derfor under togets fart klatre på yttersiden av vognen fra kupe til kupe. Det arbeidet var
spesielt farlig om vinteren med is og snøslaps på stigbrettene. Det hendte da også flere uhell, og en
tid ble derfor billettkontrollen foretatt på stasjonen før toget gikk videre. Vognene ble oppvarmet
av alminnelige ovner til å begynne med, de var gjerne plassert midt i vognen. Senere ble de mer
praktisk plassert under vognen. 1. og 2. klasses vogner var forholdsvis rommelige og komfortable,
rikt utstyrt med plysj, mens 3. klasses vogner ikke var stort bedre enn senere tids ”kuvogn” med
innredning.
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