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BELLEVUE

FYLKESMANNSGÅRDEN

Bellevue het før 1837 Krosser gård, derav navnet Krossern. Gården nevnes allerede i
1400-årene. I sin tid var Moss Jernverk eier av gården, senere bl.a. sorenskriver
Barth og kunsul Anth. B. Nilsen. I 1918 kjøpte staten gården av Moss herred, som
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kort før var blitt eier, og inntil 1956 var så Bellevue benyttet til fylkets
administrasjon.
Krosser, senere Bellevue og kjent i senere tid som Fylkesmannsgården.
Knapt noen gård på Jeløy er i gammel tid så ofte nevnt som Krosser. På 1300-tallet lå Krosser både
til Tunsberger-hospitalet og Rygge kirke med faste avgifter på i alt 13 aurabol. Dette viser hvor
stor gården på den tiden må ha vært; sjelden ble all jorda på gårdene pantsatt, så bruket var
omkring 1300 neppe under 2 markebol eller en så stor fullgård etter forholdene på Jeløy.
I 1723-matrikkel står Krosser oppført under skogstykker og ødegårder som en gård med litt fiske.
Bellevue het fra gammelt av Krosser gård. Navnet som betyr kors, har også gitt navn til bydelen
Krossern. Krosser ble sannsynlig utskilt fra Orkerød alt på 1300-tallet og var vesentlig kirke- og
klostergods til kongen ble eier i midten av 1580-årene. Kongen trengte for til sine hester ved de
kongelige sager i Moss. Gården ble liggende øde, og brukt bare til høying.
I 1658 ble gården pantsatt til storkjøpmannen Gabriel Marselis, og i 1675 ble den overdratt til hans
sønn.
Ernst Ulrich Dose kjøper gården til Jernverket i 1704, den ligger øde, men fra midten av århundret
kommer det brukere, husmenn og jernverksfamilier her.
Sorenskriver Sommerfelt kjøper gården av Ankerfamilien på Jernverket i 1820.
Etter ham ble nok en sorenskriver eier, da overtar Ulrich Barth gården. Barth utvider og bygger om
huset og anlegger et stort parkanlegg helt ned til Nesveien, og gir gården navnet Bellevue.
Etter Barth er L. Hammer og Anthon B. Nilsen eiere, inntil Moss Herred kjøper gården i 1916 for
120.000 kr. Den er da på 250 mål innmark og 30 mål utmark. Jordene blir utparsellert til
boligtomter, og i 1918 blir huset og haven kjøpt av staten til fylkeskontor og fylkesmannsbolig.
Følgende fylkesmenn har bodd på Bellevue:
1918-1933 Olaf Bødtker, 1933-1940 Ernst A. Johannessen,
1940-1951 Lyder Døscher Bull, 1951-1966 Karl Hess Larsen.
Under krigen ble fylkesmann Bull avsatt av NS fra 1.desember 1941. I hans sted innsatte NS Hans
S. Jacobsen som ”fylkesmann”, og han fungerte til mai 1945.
I april 1956 flytter fylkeskontoret til Dronningensgt. 1. Etter det blir kontorene brukt av
fylkesarkitekten og priskontoret. Gården var i bruk fram til 1969. Håndverkerforeningen eide
gården en tid, men den ble for dyr å modernisere og ble derfor solgt til Brødr. Peterson, Moss.
Gården forfaller mer og mer, inntil den brenner, lørdag 5. oktober 1974. Det var noen ungdommer
som hadde tent på. I lengre tid hadde de oppholdt seg i den riveferdige gården.
Bellevue het før 1837 Krosser gård, derav navnet Krossern. Gården nevnes allerede i 1400-årene. I
sin tid var Moss Jernverk eier av gården, senere bl.a sorenskriver Barth og konsul Anth. B. Nilsen.
I 1918 kjøpte staten gården av Moss herred som kort før var blitt eier, inntil 1956 var så Bellevue
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benyttet til fylkets administrasjon. Bellevues park strakte seg fra hovedbygningen og ned til
Nesveien. Parken var anlagt i årene før 1855. Forruten haven med viftepalmer og et dominerende ”
varmebed” som midtpunkt, var der en mengde frukttrær. I den lille dammen ved innkjørselen til
gården var der ørretyngel.
I 1831 kjøpte sorenskriver Ulrik Barth Krosser gård på Jeløy av den forrige sorenskriverens enke,
fru Olava Sommerfeldt. Barth utvidet og bygget om huset og anla en flott have. Så døpte han den
om til ”Bellevue ”.
Norges første kvinnelige landskapsmaler, Mathilde Smith, malte et bilde fra Moss ved midten av
1800-tallet. Bildet på side 236 er et utsnitt fra et kjent stikk som ble laget etter maleriet hennes.
1868 bodde den gamle Ulrik Barth fremdeles på Bellevue, den tidligere Krosser gård. Ti år
tidligere hadde han tatt avskjed etter 30 år i sorenskriverembetet, men pensjonisttilværelsen hadde
bare gjort ham godt. Han hadde ingen forvalter, men administrerte, trass sin høye alder, selv
gården, som ble drevet sammen med jorden under naboeiendommen, Rosnes, ved hjelp av en
enslig husmann, en budeie og et par tjenestefolk.
tekst v/Aud R. Løvig
sist endret 26.2.2015
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