Pølsebroen, gården og rundkjøringen.
av Knut Thorvaldsen
Dette er historien om hvordan navnet på en bro ble til navnet på en eiendom
med hus. Siden forsvant både broen og husene. I stedet finner vi en rundkjøring.
Alle som skal inn eller ut av byen passerer her.
Pølsebroen er nevnt første gang i 1716 i forbindelse med hvordan de norske styrkene skulle
angripe svenskene som hadde sitt hovedkvarter i Moestuegården (i dag Bazarbygningen). De
hadde satt opp spanske ryttere (Spisse stokker satt opp så peker i forskjellige retninger) og
pallisader i Skoggaten, Kongens gate og ved «Pølsebroen» hadde svenskene satt opp palisader
(ca 2meter høye stokker som var spisse på toppen og var satt opp på skrå som et tett gjerde),
men disse ble snart nedkjempet av de norske soldatene under ledelse av oberst Vincent
Budde. Broen gikk over til Myra - Neset og så ut som en wienerpølse, derav navnet. På kartet
fra 1834 kan man se at vannet gikk helt inn til der rundkjøringen er i dag. Det var en bekk
rundt Myra fra Pølsebroen til Mosseelva. Fra Myra var det bro over til Søndre Bjerg som det
het. Den var litt nord den gamle trafoen er, med en vei over til Kongensgate på sydsiden av
Moestuegården. Kartet fra 1834 kan ikke være helt riktig da Mossebøkene forteller at Myra
var oppfylt og dyrket på 1700 tallet. Vi vet ikke når broen ble tatt bort og eiendommen
oppfylt men i branntaksten for 1765 var det hus her, eid av Anders Rasmussen. Den delen
som lå på bysiden av broen og grenset til Krogsvold ble gården matr. 137 «Pølsebroen». På
denne siden av Kongensgate lå en løkke mot Vansjø som i 1716 tilhørte Christopher Iversen i
den såkaldte Hilditchgården nr. 25. Han eide også en del av Myren og var eier på begge sider
av den gamle «Pølsebroen». Til «Hilditchgården» hørte en løkke til på sydsiden av gården
som het «Tindstøperløkken» hvor det på 1800 tallet lå et brenneri. Det er ukjent om det var
Christopher Iversen eller den senere eieren Lars Olsen Werlen (Moestue) som solgte tomten.
Eiendommen var omtalt som Pølsebroen ved tinglysingene ved salgene av eiendommen.
Så sent som ved bybrannen i 1881 kaltes eiendommen for «Pølsebua». Trolig visste vel ikke
Moss Avis at det hadde vært en bro her og kalte den «Pølsebua» i stedet for «Pølsebroen».
Resten av Myra ble oppfylt av Peder Herfordt, men denne var meget mangelfull og ved høy
vannstand i Vansjø gikk vannet over demningen så man kunne ro helt bort til Pølsebroen.
Etterhvert ble det bygget flere hus her og i 1801 Arne Linnertsen møtte i retten hvor han
hadde stevnet sin nabo Iver Prydz om hans tilbygg med italiensk tak som hang ut over hans
gårdsrom. Det ble forlik i saken. Forliket ble underskrevet av Arne Linnertsen med påholden
penn.
12. juli 1855 åpnet Telegrafverket sin rikstelegraflinje mellom Kristiania og svenskegrensen.
Moss Telegrafstasjon leide lokaler i denne gården med Jørgen Haslum som bestyrer. Han var
også eneste ansatte de første årene. De var her noen år før de flyttet til Kongensgate 122.
P.C.Edvardsen var eier i 1881 når gården brant ved bybrannen. Brannen startet kl. 18.30
den20 juli 1881 og varte til kl. 4 om morgenen dagen etter. Brannen startet i bakgården i
Kongensgate 15, men bare taket fikk skade. Det var nordvestlig vind og brannen spredde seg
over gaten og oppover Kongensgate og 39 hus brant opp. Også matr. Nr. 232a, Pølsebroen
brant opp. Den ble bygget opp på nytt som murbygning slik vi senere har kjent den som
«Håndverkeren», Moss Haandverker og industriforenings hus.
I Moss Avis gjennom 100 år er det følgende om gården vad brannen i 1881. Nr. 11
«Pølsebua» (Pølsebroen) var en gammel to etasjes bygning med flere butikker. I

sidebygningen var det tobakksfabrikk. Bak denne bygning bodde maler Alexander Faber hvis
hus også brant. Dette var 5 år etter det nye vannverket var tatt i bruk. Det viste seg at
vannverket ikke greide å levere så mye vann at ingen av de øverste husene fikk noe vann.
Eierne måtte bare stå og se bygningene brant ned uten å få en dråpe vann. Senere ble
vannmagasinet på Klommesten bygget på for å bedre på dette. Kartet viser alle husene som
brant i 1881.
Ved en brann i 1896 ble det som vanlig varslet med brannkanonen på Bjerget. Denne gangen
glemte de å ta bort trepluggen i løpet og denne gikk i stor bue og inn gjennom vinduet i
bygningen uten å gjøre skade.
Eiendommen hadde først matr. Nr. 137 i Kongens gade, fra 1797 nr. 126 i Kongens gade, fra
1840 nr. 232a på Krogsvold, Den lå ikke på eiendommen Krogsvold som var i Rygge til 1840,
men helt inntil. Senere ble gaten Bakkene omdøpt til Vogtsgate og eiendommen ble
Vogtsgate 22. I 1919 ble den endret til nr. 19. Gården ble senere var kjent som
«Håndverkeren». Den brant 2. januar 1966 og ble ikke bygget opp igjen. Huset ble revet for å
gi plass til omleggingen av gaten til rundkjøringen til den nye innfartsveien.
Eierforhold.
1765.
Ved branntaksten i 1765 får vi en beskrivelse av gården.
Kongensgade 137. Eier og beboer Anders Rasmussen.
1.En hovedbygning med stue, kjøkken og kammer 130 rdl.
2.En sidebygning med 3 værelser 30 rdl.
Anders Rasmussen er nok den Anders Rasmussen Kulling som i 1777 kjøper Missinghuset
på Klommestens grunn. Det lå i Missingbakken, den senere kalte Martebakken i Klostergaten.
Han var belgmaker på Moss Jernverk.
1767.
I 1767 er Bendt Josephsen blitt eier og beboer.
Bendt Josephsen var borger i Moss. Av hans barn ble Johan tømmermann og Ole arbeider,
begge på Moss Jernverk. En datter Maren Cathrine gift seg hammersmed Christopher Olsen
og Anne Magrethe med kanonborer Petter Pettersen Aaberg på jernverket.
1772.
Anders Rasmussens skjøte til Bendt Josephsen for 140 rdl. datert 15. oktober 1772.
Ved branntaksten 1767 står Bendt Josephsen som eier og beboer men skjøte er tinglyst i 1772.
Gården var nok solgt i 1767 men ikke tinglyst før 1772.
Branntakst 1777.
Eier og beboer er Bendt Josephsen. Han har bygget opp hovedhuset på nytt med forbedringer.
1. Frembygning av 4 over og underværelser som er nytt opsatt
200 rdl.
2. En sidebygning på øvre kant med høyloft, stall og forhus
20 rdl.
1779
Bendt Josephsens skjøte til Arve Halvorsen på hans eiende gård under nr. 137 og et stykke
tomt Sandhaugen kallet for 290 rdl. datert 29.juni 1779.
Nb. Anmerkning ved innføring i panteboken: Det finnes ingen eiendom i skjøteprotokollen
som kalles Sandgropen og kan ikke gjelde.

Arve Halvorsen Holm er garver og kommer fra Tveter i Svindal.

På kartet ser man «Pølsebroen» i bue ut på Myra og bekken langs fjellet på Bjerget. Her ses også
grensen til Rygge som går midt i gaten Radet (Klostergaten), rundt Krogsvold og ut i Vansjø. Kartet
er trolig ikke være oppdatert i 1834 da Myren for lenge siden er oppfylt.

Branntakst 1787. Kongensgade 137.
Eier og beboer Arve Halvorsen Holm. Her får vi en mere utfyllende takst.
1. Een frambygning av tømmer i 2 etager, bordkledt og med teglsten på taket. Under er en
bjelkekjelder. Huset har 3 over og underværelser, en enkel jernkakkelovn og 8 fag vinduer,
foruten kjøkken med skorsten og bagerovn, taksert til 200 rd.
2. Een på østre kant i gården av tømmer med bord og bakon bekledt og indrettet til stall,
rorhus og vedrom. Taksert til 50 rdl.
Garver, høker og vertshusholder Arve Halvorsen Holm er fra Våler og oppgir dette i
formueskatten 1789.
Han lod i sin svagheds Forfald ved Borgermanden Christopher Nannestad anmelde sin
Formue til 300 Rdr., naar hans gjeld er fradragen, og hans Næring, som i det høieste denne
Tiid, da han er Syg og Skrøbelig , samt for nogen Tiid siden mistede sin Kone med 3de
Voxne Børn som hans Medhielpere kunde ansette høiere end 50 Rdr.
Arve Holm døde 8.juni 1789 og konen 2 måneder før.
1790
16. januar 1790 kjøper Jan Linnertsen på auksjon etter avdøde Arve Halvorsen Holm matr.
137 for 501 rdl.

1800
Arne Linnertsen kjøpte matr. 126, gammelt nr. 137 i Kongensgt. på auksjon 15. september
1800.
Arne Linnertsen var født på Moss Jernverk i 1754, var høker og musketer i major Lutzows
kompani.
Ved folketellingen1801 var høker Arne Linnertsen eier og bodde i gården. Han var separert
og bodde der sammen med sin bror Jan Linnertsen og hans kone Amalie Henrichsdtr. og
barna, Linnert, Arne, Peter Severin, Anne Catherine og Maren Elisabeth. De har tjenestepike
Giertrud Simonsdtr. og en losjerende enke Anne Syrine Christensdtr.
1802
23. oktober 1801 solgte Arne Linnertsen sin gård matr. 126 «Pølsebroen» kaldet til sersjant
Henrich Olsen Fredsjer for 799 rdl. Av dette var 449 rdl. kontant og han overtok en obligasjon
som Arne Linnertsen hadde fra kjøpet i 1800.
1804
2.juni 1804 solgte Henrich Olsen gården til maler Alexander Zelander for 399 rd. dansk
kurant.
1805
27.april 1805 solgte Alexander Zelander matr. 126 til høker Christian Olsen Holstad.
1823
3 desember 1828 solgte sogneprest Rynning til Ole Olsen Smaaland for 1300 spd.
I 1841 eide Ole Smaaland matr. 232 (tidl. Nr. 126). Han eier også området rundt som blir kalt
Smaalandsløkken, den senere Holteløkka.
Ved matrikkelen 1841-44 bodde farver Ole Olsen Smaaland der med sin kone Anne Dorthea,
samt en farverdreng, en dagarbeider, 4 tjenestedrenger og 5 tjenestepiker.
1851
1 april 1851 solgte skomaker Ole Larsen på sin kone Mathea Larsdatter som er eneste arving
etter Anne Dorthea Smaaland til krigskommisær Friderich Dietrichson for 2300 spd.
1865
Ved folketellingen i 1865 bor Krigskommisær Fredrich Dietrichson her med sin kone Karen
Sofie Henriette Radich og barna Karen Amalie Henriette, Betsy Caroline Otilie, Josefine
Christine og en tjenestejente, Maren Helene Gundersdatter fra Skiptvedt.
1869
18 oktober 1869 selger krigskommisær Friderich Didrichsens arvinger matr. Nr. 232a til
overrettssakfører Sandberg for 2300 spd.
1874
24 april 1874 solgte fru Constance Darre, enke etter fullmektig Brandt til handelsfullmektig
Peter Christian Edvardsen for 1700 spd.
1911
4 juli 1911 solgte enken Marie Edvardsen sin eiendom Vogtsgate 22 til disponent S. Mathisen
for 17000 kr.

Kartet fra Moss Avis viser alle bygninger som brant i 1881.

1916
5 september 1916 solgte disponent S. Mathisen til Moss Haandverk og Industriforeningen
eiendommen for kr. 25000. Eieren forpliktet seg til å sette opp og male et gjerde mellom
hovedbygningen og Bjurstrøms uthus. I salget inngikk ikke et badekar samt elektriske
apparater og en lysekrone. (Moss p.b. nr. 15, side 71)
For å finansiere dette kjøpet tok de et banklån på kr. 9.000. Fordi dette fikk prioritet etter I, kr.
3.200 i Enkekassen , II, kr. 5,000 til fru Edvardsen, III kr. 6.000 til Rygge sparebank måtte de
ha private selvskyldekausjonister. Til dette stilte 10 av foreningens medlemmer opp og
garanterte en for alle, alle for en.
Ved en status for foreningen 50 års jubileum i 1923 var gården taksert til kr. 80.246,41

Her hadde Moss Håndverk og Industriforening sine lokaler i 50 år. Bak gården var det en stor have
hvor foreningen holdt mange hageselskap. 2. januar 1966 brant «Håndverkeren) og gården ble ikke
bygget opp igjen.

På disse kartene ser vi hvordan eiendommen Vogtsgate 19, nå matr. 2/2540 ligger i rundkjøringen.

1969
Eiendommen ble 12. februar 1969 kjøpt av Moss Kommune av Folkets Hus Moss BA, matr.
Nr. 2/2263 .
13. oktober 1994 fikk den nr. 2/1140.
3.sptember 1996 ble den slått sammen med Kongensgt. 44, matr. 2/1440.

Staten har laget rundkjøringen her og har i dag som Moss kommunes gategrunn nr. 2/2560.
Rundkjøringen har matr. Nr. 504/1.
Der hvor det i 1716 var en pølselingnende bro har det 300 år senere blitt til rundkjøring.
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