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HELGERØD GÅRD
Helgerødgata 49
Eiendommen har gnr.2, bnr.1
Navnet er enten avledet av ”hellig” (helgr), Helge eller Helga.
Helgerø ble utskilt fra Torderød litt før 1300. I middelalderen omfattet Torderød et stort område.
På et tidlig tidspunkt ble Orkerød utskilt. Deretter ble det som var igjen delt i to. Grimsrød ble til.
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På et senere tidspunkt ble Helgerød ryddet fra Torderød og Torbjørnsrød fra Grimsrød. Omtrent
samtidig må Krosser og Taraldrød ha blitt utskilt fra Orkerød, og da er vi kommet fram til tiden
omkring 1300.
Denne gården hørte til det jordgods som fra Håkon Håkonsons dager og til reformasjonen lå under
Sankt Stefans-hospitalet i Tunsberg. Lå i 1397 dessuten med 3 ørtugsbol til Rygge kirke
(prestetiende). Kanskje hørte den til Knut Knutssons arv i 1519. Gården spilte en framtredende
rolle i tømmer- og sagbrukstrafikken 1520-1680.
Enken Anne Bildt Akeleie drev på slutten av 1600-tallet Torderød, Røre, Ås, Skipping, Rosnes og
Helgerød. Gårdene utgjorde ikke lenger deler av et len som ble forvaltet. Men fordi hun var av
gammel adelsfamilie, ble det i hennes tid knyttet visse privilegier til hennes hovedsete, Torderød. I
noen tiår ble derfor en del av bøndene på Jeløy pålagt et visst pliktarbeid. Men fordi rettighetene
var knyttet til Anne Bildts person og ikke direkte til gården Torderød, falt de bort ved slutten av
århundret.
Gården hadde fra gammelt to laksefiskerier, ett i Værla og ett i Mossesundet.
Til ut i det 1800 århundre sto ”Helgerødbommen” noe vest for nåværende Kanalbro. Her ble toll
avkrevd de av Jeløybøndene som skulle til Moss torg for å selge varer. Gården ”Grinda” i
Værftsgata har fremdeles navn etter dette.
Helgerød en gammel middelaldergård og ble i 1704 kjøpt av Moss Jernverks eiere, Dose og
Hubsch. Landstad skriver en tid var Helgerød på forskjellige hender inntil skipskaptein og konsul
Christian Friderich Scheel i begynnelsen av 1800-årene kjøpte gården. Han var sønn av byfogd
Scheel på Grimsrød og begynte forsiktig utparsellering av tomter. Han døde forholdsvis ung i
1841, og enken solgte i 1845 gården ”samt huset ved Grinden i den nordre Furuskov”, til agronom
og proprietær Jacob Hanssen. Her hadde det i alle tider vært en bom hvor Jeløy-bøndene måtte
betale avgift for alle varer som skulle inn til byen Moss—den såkalte ”Komsumptions-avgift”, som
ble opphevet i 1827.
(I 1760 ble Konsumptionsskatt (statsskatt på varer som kom til byen) innført i Moss som i andre
byer.)
Jacob Hanssen hadde først forpaktet gården i to år før han kjøpte den.
Han kom fra Arendal og var far til skipskaptein Helly Juel Hansen, som er grunnleggeren av firma
Helly- Hansen A/S.
Jacob Hanssen fortsatte med utparselleringen, og da hans kone, Kare Marie døde i 1888, solgte han
Helgerød gård med tilhørende arealer og flyttet selv over til ”Gimle”, hvor han bodde til sin død i
1903.
Helgerød gård gikk nå over til kjøpmann og konsul Rino Thorne samt advokatene Knudtzon og
Berg. Thornes arvinger solgte Helgerød, nåværende Helgerødgt. 49, til ingeniør Julius Haug som i
1919 solgte til direktør K. Sunde.
Hans enke, Anthea Sundes arvinger solgte i 1963 gården til advokat Finn H. Brodal.
I 1723 eides Helgerød av den store godsbesitter kammerjunker Hubsch hvis navn har en bred plass
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i distriktets eiendomshistorie. Han satt inne med omtrent halvparten av alle de kornmøller i
Mossefossen som var i drift år 1723. Helgerød er bare kjent som fullgård. Oppsitter var Søren
Christophersen. Høsten 1743 måtte Elisabeth Hubsch selv flytte fra Verket. Selv om hennes onkel
overtok det meste, gikk noen gårder på Jeløy over til kjøpmenn i Moss: Andrew Chrystie.
Grimsrød, Skipping og Helgerød ble solgt til brødrene Lars og Jochum Olsen og I 1865 var det
fortsatt lønnsomt å dyrke poteter selv om brennerinæringen hadde vært i tilbakegang i over ti år.
Alle de store gårdene på søndre Jeløy, samt Melløs, hadde i 1865 enorme avlinger: Helgerød,
Grimsrød, Kubberød, Alby, Rød, Refsnes med Trondvik og Orkerød.
I 1845 kjøpte Jacob Hanssen den store Helgerød gård for 3.500 Spd., og den beholdt han til I891.
Da ble eiendommen delt i flere tomter; de ble solgt bl.a. til Moss Glasværk
Jacob Hanssen er født i Arendal i 1814, fikk utdannelse som agronom og dro til Moss der han
hadde slektninger på morssiden. Han ble gårdsfullmektig hos kaptein Henrich Gerner på Melløs
gård., og han giftet seg i 1938 med Karen Amalie Juell fra Arendal. Jacob og Karen Amalie
Hanssen bodde først på Høienhall, som den gang tilhørte Rygge. Da kirkegården ble utvidet, ble
husene flyttet til Skarmyra til Markveien 1. Jacob Hanssen gjorde det godt og ble snart en
fremstående forretningsmann, som især handlet med bygårder og landeiendommer, kjøpte og
solgte. Han var også en meget samfunnsinteressert mann, var i en årrekke medlem av herredstyret i
Moss landsogn, en tid også varaordfører, og han var aktivt interessert i sitt fag, jordbruket. Han var
en drivende kraft innen Smaalenes Amts Landbrohusholdningsselskab, og utgav flere skrifter om
jordbruksspørsmål, særlig om korndyrking. Av hans og fru Karen Amalies 9 barn ble den eldste
oppkalt etter sin morfar Helle Wold Juell. Helle, som ikke var noe uvanlig navn i Østfold og
Vestfold, men som kan være både manns- og kvinnenavn. Gutten dro til sjøs i 15 års alder, og snart
begynte han etter engelsk og amerikansk navneskikk å skrive fornavnet Helly og sitt familienavn
med formen Hansen.
Folketellingen fra 1900 forteller at i hovedbygningen bodde overtollbetjent i Moss Carl Johan
Andreas Groth (fra Drammen), hans kone, Hanna Elvina (fra Borre), deres datter, Borghild (født i
Skien) og deres tjenestepike, Ida Marie Johansen (fra Vang på Hedemarken). I forpakterboligen
bodde to familier: Forpakter Kristoffer Johansen (fra Sverige), hans kone, Karen Larsdtr.(fra
Rygge). Bryggearbeider Karl Martinius Hansen ( fra Moss), hans kone Lovise Henriette (fra Moss)
og deres 6 barn. I bryggerhuset bodde glassverksarbeider Anders Gustav Blom (fra Sverige), hans
kone, Karoline (fra Sverige) og deres sønn, Gustav Herbert. Til sammen bodde det 21 personer her
i 1900.
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