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Før 1811 lå det et sykehus i Henrik Gerners gate i Moss. Innbo og løsøre ble i 1811 flyttet til Sykehusgaten
10. Området rundt Værlesanden lå den gang utenfor byen og ble betegnet som forstad til Moss.
Pleie av gamle og syke ble i all hovedsak utført i hjemmene den gang. Folk hadde ikke penger til å tilkalle
lege, selv ikke når det var alvorlig sykdom.
Før 1806 i Moss ble både fattigstuen fra 1788 i Bakkegaden og fattigboligen fra 1800 i Værlegaden benyttet
til sykepleieformål. Utover dette måtte folk benytte seg av såkalte «feltskjærere». Sykehuset på
Værlesanden var en frivillig sak og således svært avhengig av gaver. Den første tiden må ha vært svært
vanskelig. Norge lå fortsatt under Danmark, og derfor også i krig med England. Nøden var stor for folk.
Sykehuset fra 1811 må ha vært svært lite. Det var kanskje ikke mer enn de tre sykesengene som ble flyttet
fra Henrik Gertners gate.
1848 ble det gamle huset på tomten revet, og flere nye hus ble bygget. Bygningene ble bygget rundt et
hyggelig tun. Det var hus som «Hønsehuset», «Bryggerhuset» hvor den venstre halvdel var «Likhuset».
Selve hovedhuset lå som i dag ut mot det som skulle bli kanalen noen år senere. Sengekapasiteten var nå
blitt til tolv senger. I 1826 ble legelønnen hevet til 240 spesidaler i året, og legen fikk samtidig plikt til å se
til byens fattige også utenfor sykehuset.
Fra folketellingen i 1900 kan vi lese: Diakonisse sygepleierske Kari Uglen, diakonisse sygepleierske Emilie
Meling, sygehusbud Martin Jensen og
tjenestepige Anna Kull
Tolv pasienter er også oppført under ekstrahusholdning:
Dykker Rasmus Høgaas
Bogtrykker Thomas Kildahl
Arbeidsmand Andreas Løkkeberg
Førsørget av fattigvæsenet Lisa Pedersen
Arbeidsmand Kristian Pedersen
Tobakspinder Bernhard Gundersen
Fattigvæsenet Josefine Jensen
Gaardsgut Øistein Tollefsen
Fattigvæsenet Carl Engholm
Fattigvæsenet Augusta Aanensen
Fattigvæsenet Astrid Aanensen.
Legene så til pasientene på sykehuset og i fattigstuen. Sammen med sykepasserne tok de seg av pasienter og
sykdombekjempelse. De rykket også ut ved kompliserte fødsler. Det er flere kommuneleger som nevnes,
men den kjekke Johan Christian Reimer er en av de best likte.
Han praktiserte i Moss fra 1826 til sin død i 1855, Han skal ha vært en utrolig dyktig lege, født i
Østpreussen. Bare 21 år gammel ble han kompanikirurg. Lønnen var i 1826 på 100 spesidaler fra
fattigkassen og 140 spesidaler fra kommunen
I 1876 ble postene som kommunelege og fattiglege slått sammen til en bylegepost.
Stillingen ble besatt av Jens Fredrik Galtung. Galtung ivret for opplysning og utdanning av befolkningen i
Moss. Gjentatte ganger trakk han frem den dårlige kapasiteten sykehuset hadde. Han søkte Moss Sparebank
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om midler. I 1910 var det nok midler, og en komite ble nedsatt for å forberede nytt sykehus.
Så i 1914 ble det nye sykehuset i Vogtsgate 17 tatt i bruk. Men det var stadig behov for det gamle
sykehuset. Det ble tatt i bruk som smittevernavdeling, lazarett og som rehabiliteringavdeling.
I 1967 overtok Moss- og omegn Kvinneråd huset, (huset eies av Moss kommune)
Det ble etablert en velferdssentral som ble svært godt mottatt av de eldre i Moss.
I 1998 ble Frivilligsentralen opprettet i huset. Velferdssentralen og Frivilligsentralen brukes idag av utallige
mennesker, og mange er de personer som trår sine sko i husene.
MKE har stått for oppussingen av alle hus og de står i dag som et flott eksempel på at det går an å ta vare på
gamle hyggelig hus med sjel.

Liv Stylegar.
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