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Værlesanden
Vadestedet over til Jeløy.
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Navnet
I biskop Eysteins 'Røde bok' omtales et vadested fra Moss til Jeløy, ved Sand. Blant eiendommer
under Oslo bispestol i 1399 samt i en avskrift av dette register fra 1445 nevnes både kverner og et
saltkokeri "vidr Moss". Og svære vadestener over vadet til Jeløy ved Sand, "Vadla" kallet, hvorav
navnet "Værla" kommer.
Området rundt kanalen og Værlebukten har gjennom tidene hatt flere betegnelser, slik som Værlen,
Sanden, Wærlesanden, Østre og Vestre Sands gate, (senere Østre og Vestre Kanalgate), Stranden,
(senere Strand gaten) eller rett og slett boende ved Wærlen eller Sanden.
Eierne
Dette området var i 1800 delt på tre mektige grunneiere. Den størst var grosserer Haagen Christian
Bergh, som eide den vestre delen med selve ”Sanden” hvor kanalen ble gravet ut. Han solgte dette i
1812 til kong Frederik VI til et” Canal Anlægs Oprettelse”. Fra denne tid fikk vi en systematisk
registrering av de forskjellige huseiere som hadde bygget på leiet grunn. Det var vanlig den gang at
byens store tomteeiere leiet ut byggetomter på basis av uoppsigelige ”grunnsedler” til dem som
ville bygge hus. Noen av bygningene på ”Sanden” har sin opprinnelse, med grunnsedler fra
"Canal-Cassen" til de enkelte husbyggere. Det ble ingen kanal den gang, for krigen i 1814 satte en
stopper for alt arbeide. Kanalen fikk vi først i 1855.
Strandsittere
De som bodde på ”Sanden” ble kalt Strandsittere, og mange hadde yrker tilknyttet sjøen, men det
var også mange andre yrker representert. Smeder, kobberslagere, skreddere og møllere m.m..
Værlen og Stranden hadde i 1846 17 matrikkelnummer, alle unntatt Stenbryggen på leid grunn.
Selv om det er tynnet ut i denne gamle bebyggelsen, er det fortsatt noen igjen. Husene har etter
hvert mistet sin nære kontakt med sjøen, havneutbyggingen er årsak til dette.
Kurbadet
På sjøsiden av Strandgaten lå Moss Kurbad, eller ”Moss Søbadindretning ’som det het da det ble
startet i 1833.Kurbadet hadde også sjøbadehus for damer og herrer, og ut til disse førte det broer.
Disse sjøbadene ble revet da Værlebryggen ble anlagt.
Boligene
Flesteparten av boligene har ligget og ligger på Strandgatens ”innside”. I 1945 hadde gaten 29
matrikkelnummer. På sjøsiden var nr. 2 eid av Norges Statsbaner, nr. 4 av Blå Kors, nr. 6 var eid
av Lars Pettersen, nr. 8 Kurbadet, resten av arealet på den siden er eid av Moss Havnevesen.
Værlebryggen
Før Værlebryggen ble bygget (1916 – 1921) gikk sjøen helt opp til Strandgaten. Her var det en
båthavn som ble anlagt av kommunen i 1890-årene. 1914 ble denne båthavnen ødelagt av storm.
Alle trebryggene ble slått løse og drev inn på stranden, hvor samtlige båter unntatt tre ble knust.
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Bølgene brøt helt inn til husene i Strandgaten, og sjøen sto mange steder over gulvene.
tekst v/Karin Behn Skjævestad
sist endret 25.2.2015
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