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Rosnæs er som gård flere hundre år gammel. I 1723 hørte den som ødegård under
Moss Jernverk. Familien Peterson eide gården fra 1869. Kong Oscar II og kronprins
Gustaf bodde sommeren 1878 på Rosnæs, og her fikk de besøk av bl.a. prins
Napoleon (”Keiserprinsen”). I 1930 ble hovedbygningen med omgivelser forært til
Jeløy kommune for å brukes til aldershjem.

Th. Peterson
I 1869, etter seks års ekteskap med Sara Margrethe Caroline Thorne, kjøpte konsul Theodor
Peterson en heller beskjeden gård ved Mossesundet for 7.000 spesidaler, gjorde store investeringer
i bygningsmasse og parkanlegg. Th. Peterson var da blitt den fjerde i rekken av ledere for den
framgangsrike familiebedriften M. Peterson & Søn, og hadde vel tilgang til de nødvendige midler.
Slottsgartneren Kaiser fikk ansvaret for planleggingen av utearealene, og det ble heller ikke spart
på pengene da hovedbygningen skulle innredes.
Hovedbygningen, 'Biljarden', 'Skovhytten', 'Prinsehytten'
Hovedhuset, stedet der fru Peterson bodde om sommeren, var to og en halv etasje, bygd i tre, med
en stor veranda på forsiden. På plenen nedenfor var det anlagt et basseng med fontene, og litt på
oversiden av bygningen lå ”Skovhytta”. En stor og uhyre særpreget hvit murbygning lå like øst for
selve hovedhuset. Foruten en dagligstue, en ”bestestue” og diverse soverom var det her en sal med
stor takhøyde som gikk under navnet ”Biljarden”. Der var det en rekke av høye buevinduer som
kunne gi besøkende en sterk følelse av høytidelighet, og dette rommet fortsatte ut i et
halvsirkelformet utbygg som ofte ble sammenliknet med koret i en kirke, også det med store
buevinduer der lyset flommet inn. I ”Biljarden” hadde forresten de kongelige, også dronningen,
inntatt sine lunsjer under besøket i 1878, noe som er lett å forstå når vi vet hvilke majestetiske
proporsjoner det var utrustet med. Over ”Biljarden” kom så et slags loft forsynt med samme type
vinduer som etasjen under, bare i atskillig mindre format. En del av dette loftet var stengt for
barna, men det ble sagt at Petersons brukte det til å oppbevare dokker og andre lekesaker.
Noe lenger borte, på en forhøyning eller jordvoll, stod ”Prinsehytta”, egentlig en dokkestue med
komplett kjøkken, stue og terrasse. Der skulle den godeste kronprins Gustaf ha boltret seg under
det berømte kongebesøket.
Kongelige på Rosnes og Orkerød
Rosnes må ha nådd en herskapelig standard på relativt kort tid, for allerede i 1878 kunne Sara og
Th. Peterson ta imot svensk-norske kong Oscar II med kronprins Gustaf og prinsene Karl og
Eugen.
Det sier ikke så lite om forholdene på Petersons nye landsted at kongen ikke hadde med seg stort
annet enn sin seng, og grunnen til dette var ikke at Rosnes manglet senger, men at kongen var
uvanlig lang. Han nærmest overtok annen etasje i hovedbygningen, brukte salen til arbeids- og
mottakelsesrom, og i gjesterommet og barneværelset hadde han sin adjutant og sin kammertjener.
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Dronning Sophie hadde behov for litt rekreasjon i landlige omgivelser og bevilget seg derfor noen
ukers opphold på Orkerød. Konsul Fr. Gerner eide eiendommen, og begge eierne stilte sine hjem
med fullt utstyr til disposisjon. Under oppholdet bodde altså kongen på Rosnæs og dronningen på
Orkerød. Den gang hadde ikke byen noe telefonanlegg, så for anledningen ble det laget
telefonforbindelse mellom de to gårder. På Rosnæs ble telefonen installert i kjelleren, så dit måtte
alle ned når det skulle snakkes med Orkerød. For anledningen ble det også laget en spaservei
mellom de to gårder. Dronningen red hver dag til Rosnæs og spiste lunsj sammen med kongen og
hans kavalerer. Middag ble alltid spist på Orkerød. Dronningen holdt seg mer i ro på Orkerød enn
kongen og hans følge. Hun red omkring i parken eller tok rideturer i skogen på sitt lille esel.
Prinsene og deres følge var ofte å se på rideturer gjennom byen og ute i omegnen. I lekestua på
Rosnæs, det lille hus som lå ved veien ned til gården, bodde først kongens to tjenestegjørende
kavalerer. Da den franske keiserprins Napoleon (sønn av Napoleon III og keiserinne Eugenia), som
også ble kalt ”Lu-Lu”, kom på besøk, fikk han sitt værelse i lekestua.
Parken og drivhuset på Rosnes
Omkring alt dette var et parkanlegg som gjorde inntrykk på de fleste, et eventyr av skjønnhet og
frodighet som holdt tre ”havekoner” beskjeftiget i sommerhalvåret. Her fantes hekker av hassel og
rosebusker, valnøttreet og treet med en frukt kalt bergamott.( pæresort mon tro? ) I tillegg var det i
Rosneshagen rekker med fersken og aprikoser som sto og modnet seg på den solvarme sørsiden av
et av gjerdene. I tilknytning til den nevnte murbygningen lå et langt drivhus der det sto digre
vinranker som angivelig var flere titalls år gamle. De grønne og blå druene ble like store og søte
som dem en kunne få utenbys fra, ble det sagt av de som spiste dem med stor glede. Vinterstid ble
hønene sluppet inn i drivhuset så snart det ble kaldt ute. På jordet nedenfor sto et imponerende
antall epletrær, visstnok flere hundre. Den lange bjørkealleen var også litt av et syn. Store,
hvitstammede hengebjørker rammet inn det meste av veien fra parkanlegget til Rosnestangen.
Uthusene på Rosnes
Like nord for murbygningen lå fjøset og stallen, sistnevnte med de to hestene Tor og Dokka. Tor
var stor og litt lunefull, Dokka var en rolig og snill fjording. Ved fjøset lå isbingen. Siden det ikke
fantes elektriske kjøleskap, brukte de store skap med isblokker for å holde maten frisk, og på
Rosnes ble blokkene lagret i sagmugg i nettopp denne isbingen. Den kunne holde seg til langt
utover sommeren. Grisehytta befant seg ved jordet nord for selve gården, men ikke lenger unna enn
at den var innenfor synsvidde, og rommet opprinnelig bare et og annet svin.
Rosnes' eldre historie
I O. Ryhgs ”Norske Gaardsnavne”er det oppgitt at første gang Rosnes på Jeløy nevnes, er i ”
Stiftsboken” 1574-77. Imidlertid har Akershusregisteret en oppgave over brev angående ”Rossnes
og Thorbiørnsrudt på Jelundt” som var forært Værne kloster, og det er et godt vitnesbyrd om at
Rosnes på Jeløy likevel er fra middelalderen. Brevene er datert 1453 og 1454. Det var strid om
disse to gårdene, slik som det var strid mellom Johannitternes prior og så mange eiendomsbesittere
i Varna den tiden. Resultatet ble at Torbjørnsrød (Hoppern) skulle følge klosteret, Rosnes en Oluff
Guttormsen. Om denne var oppsitteren eller godseieren, vet en ikke. Også en annen gang er Rosnes
nevnt i middelalderen. I ”Røda Boken” står som pantsatt gods til Oslo-bispen også nevnt ”
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Kiurlætisvik (Kjellandsvik) a Nese”. Dette kunne ikke være Kjellandsvik i Skippingbukta, for den
gården er nevnt særskilt like før. Det var altså to gårder Kjellandsvik på 1300-tallet, den ene i
bukta, den andre på Neset. Og da det bare er et nes det kan være tale om noe bruk, er det Rosnes vi
her møter. Kipnes var det alternerende navn på den ene (nordre gården), Rosnes eller bare Neset
var det alternerende på den andre (søndre gården).
Eiendomshistorien i og rundt Skippingbukta er svært innviklet. Jeg nøyer meg med å skrive hva
Ørnulf Ree avslutter med:
Innerst i Skippingbukta lå Kjellandsvk, som nå. En gammel gård og et selvstendig bruk ved siden
av Skipping. Et alternerende navn på den var Kipnes, i gammel tid Kaupanes, et navn som også
gjaldt markedet som ble holdt her. I bukta mot sør, et godt stykke frampå neset som her springer
over mot Mosse-elvas munning, lå det andre Kjellandsvik, Kjeldingsvik (Kildingsvik), hvis
alternerende navn var Neset eller Rosnes. I en fotnote skriver Ree at klokker Horn avtegnet gårde
nettopp der, ca 800 meter nord-nordøst for nåværende Rosnes. Det var denne gården (Rosnes
nordre) det var sak om i 1453 og 1454. Fra Rosnes nordre ble det nå kjente Rosnes (Rosnes søndre)
ryddet og var i 1666 fullgård med en skyld av to skippund salt. Etter at så Jernverket hadde overtatt
begge disse gårdene Rosnes, forfalt det nordre helt og er nå helt forsvunnet, mens den søndre
gården ble den drevet av Moss Jernverk som fullgård, skjønt den var eid av kammerjunker Hubsch
og hadde ligget øde i 16 år, dvs uten fastboende leilending. Dette Rosnes søndre kan ikke være fra
middelalderen eller overhodet stort eldre enn Stiftboken, som nevner den, i 1666 en del av ”
velbyrdige” fru Anne Bilts jordgods på Jeløy.
Navnet som er overtatt fra det nordre bruket har muligens samme opprinnelse som Rosnes og Roer
Kurebukta og forteller da om roing. Det er hærskipene Skippingbukta som det sikter til.
Beboere 1801
Folketellingen 1801, Moss Landsogn viser på Rosnæs (mat.nr. 15) bodde følgende personer:
Jordløs husmann Halvor Halvorsen 46 år, gift,
Serine Olsdatter 42 år, hans kone,
Anne Sophie Halvorsdatter 19 år, ugift datter,
Hans Halvorsen 9 år, sønn
Andreas Halvorsen 6 år, sønn,
Torjer Halvorsen 3 år, sønn,
Maren Kristine(?) 9 år, pleiebarn.
Gamlehjem fra 1930
Ved gavebrev av 29.mars 1930 skjenket firmaet, M. Peterson & Søn, familieeiendommen Rosnæs
til Jeløy kommune som gamlehjem. Den daværende Jeløy kommune hadde i 1922 opprettet en
gamlehjemskomite, og denne framsatte i 1925 forslag om et nybygg på Bellevuejordet. Gavebrevet
betinget at firmaet fikk anledning til ” for firmaets gamle arbeidere og/eller funksjonærer og deres
hustruer å få plass på gamlehjemmet når dette kunne skje uten fortrengsel for noen av Jeløys egne
gamle og mot at firmaet betaler enhver utgift som kommunen derav oppstår”.
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Rosnes –(våningshus bygget i 1844), eier A/S Rosnes, forpaktet av Signe og Wentzel Løken, fra
1980 av Arne Løversbakke.
tekst v/Aud R.Løvig
sist endret 26.2.2015
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