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Rabekk
Ryggeveien 35
Rabekkgata – navnet er alt som er igjen etter den flotte eiendommen nær Melløs
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stadion. Hovedhuset ble bygget i 1818 av prost Fredrik B. Rynning - sogneprest i
Moss fra 1813 til sin død i 1836. Eiendommen ble i 1837 omdøpt til «Fredriksminde», og fra 1924 kalt «Rahbek». Enken etter oberstløytnant Adolf Denis Horn,
Alfhild Horn, testamenterte gården med innbo i 1954 til Moss og omegns
Museumslag. Bygningene forfalt, det var brann og innbrudd. Nå er hovedbygning og
uthuset fjernet. Hovedbygningen er gjenreist på Tune Prestegård.
Navnet og plassen
Navnet Rabæk er iflg. Ryghs forklaring: 1. ledd av ra, og at det gikk en bekk oppe fra Raet som
rant ned til Værlebukten.
Det ser ut som om plassen Rabekk ble en husmannsplass under Melløs omkring 1760- 70. Melløs
lå igjen under Værne kloster, som var en av Norges ca. 100 setegårder rundt 1640- tallet. Også
Kambo var en slik gård.
(En setegård var en adelsmanns hovedgård der han hadde sitt faste sete, og som hadde visse
privilegier. Således fritatt for skatt og tiende.)
I begynnelsen av 1800-tallet blir en del husmannsplasser skilt ut fra Melløs, og i 1803 blir plassen
Rabæk, ½ lisp., utskilt fra Melløs gård. Det var kjøpmann Christian Berg som kjøpte plassen for
250 rd. av Sibbern.
Christian Berg, som eide Kallum, hadde i 1797 kjøpt Melløsmyren, som var den nordligste delen
av en stor myr som strakte seg over området ca. fra Melløs stadion og sørover mot Ekholt.
Plassen Rabæk og en del av Melløsmyren ble solgt videre fra Berg i 1818.
Sogneprest Rynning og hans etterkommere
I Ryggeboken står det at Sogneprest Fredrich Benjamin Kraft Rynning i 1818 fikk skjøte på
”Rabech med noget mer av en vaad myhr for 300 sp. Av kjøpmann Christian Berg.
Sogneprest Rynning og frue tok til seg en fosterdatter i 1817, Karen Bolette Sandberg. Hun var 2 år
gammel da hun kom til Moss.
Det fortelles at det var som sommerbolig Rynning oppførte den en-etasjes hovedbygningen ca.
1820.
I 1833 ble Rynning prost over Vestre Borgarsyssel Prosti. Tre år senere dør han på sin gård Rabæk
i Rygge, 62 år gammel.
I et testament fra 1834, som ble tinglyst i 1865, var Karen Bolette innsatt som enearving til
Rabekk
Karen Bolette giftet seg i 1835 med Ignatius Wankel. De bodde på Moss Værk, og fikk sønnen
Georg Reinholdt i 1843. I 1846 kjøpte Ignatius Wankel gården Kambo.
Enke Prostinde Anne Karine Rynning bor til sin død i 1865 på Rabekk.
Peter Bellin
Ignatius Wankel dør i 1881, og etter sin manns død selger Karen Bolette Wankel Rabekk til Peter
Side 2

Lok. nr. 1045119 Rabekk forts:

August Andresen (senere Bellin ) for kr 16.000 i november i 1883.
Alfhild J. Bellin bodde her sammen med sine foreldre, Peter August og Alvilde Marie og en bror,
Peter Johannes, som døde ugift på Rabekk.
Det fortelles at da Peter A. Bellin kjøpte Rabekk, bygget han på huset til slik vi så det før det ble
revet for en kort tid siden. Med en ark båret av en åpen sveitser-veranda og et tilbygg med det store
buede vinduet mot hagen på baksiden. Han skal også ha innredet den innerste stuen
(storstuekabinettet) med møbler fra sine besteforeldre.
Adolf Denis Horn og Alfhild Horn
Alfhild Bellin giftet seg i 1910 med oberstløytnant Adolf Denis Horn. Mens Adolf Denis Horn
arbeidet i forsvaret bodde han og Alfhild Horn i Oslo og hadde Rabekk som sommerbolig. Senere
bodde de fast på Rabekk. Da han døde i 1947, ble Alfhild boende alene på Rabekk. Om fru Horn
fortelles det at hun var en meget bestemt og myndig dame. At hun var en flott dame som ung
kunne vi se av det maleriet som hang i storstuen. I sitt testamente av 4. november 1954 forærer hun
Rabekk gård og alt interiør til Moss og Omegn Museumslag.
Arkitektoniske detaljer
Et fotografi fra 1852, tatt fra østsiden, viser et klassisistisk hus med bratt tak, svai ved gesimsen og
halvvalm i gavlene og helt symmetrisk plasserte vinduer.
I 1880- årene ble huset ombygd i sveitserstil, med en stor veranda foran inngangsdøren og de to
nærmeste vinduene på østsiden, og en stor ark i vegglivet over verandaen med tre vinduer.
Trappen ble frontal og førte via en sirkelgang ut til den symmetrisk plasserte gateporten. Huset ble
forlenget i nord, sidefløy og låve dannet begrensning sideveis, mens rosehaven og den private
sfære befant seg på vestsiden. Det var derfor tydeligvis ikke så farlig at ikke alle vinduene ble
skiftet ut i sveitserstil mot denne siden.
Interiøret
Storstuen var møblert med vakre møbler i Louis XVI-stil i hvitt og gull. I storstue-kabinettet var
det danske mahognimøbler fra tiden omkring 1800. Her sto det også et stort skatoll i eik fra 1700tallet. I mellomstuen var det empire-møbler i bjerk og en fin samling kobbersaker.
Spisestuen var utstyrt med møbler fra århundreskiftet 1899-1900 i biedemeierstil. Samme type
stoler ble produsert i Moss rundt 1860.
På veggene var det gamle kobberstikk og flere flotte oljemalerier, bl. a. et stort maleri av Diriks. På
veggen i trappeoppgangen hang det et nydelig maleri; et fjordlandskap. Der var det også flere
gamle mossefotografier. De kom trolig fra Moss og Omegn Museumslag. På soveværelsene sto
det oppredde senger.
Etter at Moss og Omegn Museums lag overtok Rabekk, ble gjenstandene fra det gamle museet i
Melløsparken flyttet dit. De ble plassert rundt omkring der de passet inn, og hvor det var plass.
Men mye havnet på loftet, og i uthusbygningene.
Da Moss Ættehistorielag overtok Rabekk i 1989-90, var det fremdeles fullt av gjenstander på
Side 3

Lok. nr. 1045119 Rabekk forts:

loftet. Dessverre har tyveri i hovedbygningen og branner i uthusbygningene minsket på
gjenstandssamlingen.
Hovedbygningen er flyttet
Rabekk er nå borte fra Høyda, hovedhuset er revet, og uthusene er nedbrent. Tomten er solgt, og de
gjenstandene som fremdeles finnes, er lagret rundt omkring på forskjellige steder.
Rabekk-bygningen med inventar er gitt til eieren av Tune Prestegård og er satt opp der.
Tekst v/Karin Behn Skjævestad og Bente Skaarnæs Pedersen.
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