Lok. nr. 1045079 Fuglevikhuset

Moss
http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=253858&y=6596039

foto: Arild Austad, juli 2010 , nr 1045079

Gårdsnavn: Værlegata 30 Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594138, N: 6589179, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet:

Kulturminneregistrering
KMtype:
bolig, ,
Tilstand:
Intakt
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

FUGLEVIKHUSET
Værlegata 30
Bolig og skjenkestue
Man vet ikke sikkert hvor gammelt dette huset er. Men det spilte en viktig rolle
i det gamle Moss.
I skatteregisteret fra 1776 går det frem at Nils Spillemand bodde i gården. Hit kom sjøfolkene og
tok seg en seidel øl etter at seilskutene hadde lagt til kai. Det var skjenkestue og ofte livlig her
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nede. Jernbanen var ikke anlagt på den tiden, og sjøen gikk lenger opp mot gaten.
I 1780 ble huset overtatt av Gerhardus Bellin, kobberslager og branninspektør i byen. Han overlot
huset til sønnen, kaptein G. Belling, som i 1805 solgte gården til byens tambur, Peder Christensen.
Han døde i 1810 og gården ble solgt under hammeren til matros Christen Pedersen, som i 1812
overlot gården til sønnen, matros Erik Christensen. I 1829 ble Andreas Jensen Fuglevik eier. Han
drev et skipsbyggeri sammen med sin bror. Det gikk ikke så bra, men han eide gården frem til sin
død.
På slutten av 1860 ble Peter Ellingsen (Harboe) eier, deretter ble skipskaptein Anton Pettersen eier.
Fuglevikhuset grenset til Melløs eiendom. Det var opprinnelig lite og bestod av stue, kammers og
kjøkken. Inngangen gikk gjennom vedskuret fra gaten. Siden ble huset ombygget, men beholdt sin
opprinnelige form.
Olaf Olsen kjøpte huset i 1938, og rådmann Arne Magnussen var i flere år medeier i gården. Leif
Kalvik eide gården etter sine foreldre. Han og kona Bjørg moderniserte huset, men beholdt
rommene slik de opprinnelig var.
Huset er senere solgt til Martin Foss.
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