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GRINDA
Værftsgaten 3
Huset, kalt Skallerødgrinda, stod opprinnelig i delet mellom Skallerød og
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Kjellandsvik på Jeløy.
Nederst i Værftsgaten ligger Kanalområdets eldste hus, ”Grinda”. Det stammer fra Skallerød gård
og var en gang i bruk som tollstasjon (1760 – 1828).
Til ut på 1800-tallet sto ”Helgerødbommen” noe vest for Kanalbrua. Her ble toll avkrevd de av
Jeløybøndene som skulle til Moss torg for å selge varer.
Gården ”Grinda” i Værftsgaten har fremdeles navn etter dette.
I 1760 ble Konsumptionsskatt (statsskatt på varer som kom til byen) innført i Moss som i andre
byer.
I januar 1828 ble Konsumptionsskatten opphevet, og betjentene gikk over til tollvesenet og
kontorene til tollvaktstuer.
Husets eier i 1970-årene, Sigurd Karlsen og gårdbruker Olav Dyhre på Kjellandsvik, fortalte til
medlemmer av en registreringsgruppe at Grinda ble fraktet på en tømmerflåte fra Kjellandsvik på
Jeløy til Værftsgaten. Huset sto opprinnelig i delet mot Skallerød og ble kalt Skallerødgrinda.
Solid tømmerhus, pent av form var beskrivelsen i dokumentet til registreringsgruppen.

I 1884 eide Olaus Olsen Værftsgaden 3, gammelt nr. var 441a.
I 1893 sto Ludvig Karlsen som eier.
Folketellingen fra 1900 forteller at Ludvig Karlsen fremdeles bodde her.
Han drev egen vognmannsforretning.
Da var han enkemann og bodde sammen med sine barn, Karl og Lovise og Ingeborg Rummelhoff,
også enke. Hun arbeidet som strikkerske og fungerte som husmor.
I 1906 var Karl Ludvig Karlsen, født 1858, huseier.
Johan Kristian Jonassen, arbeider, født 1876, bor også her.
I 1910 rommet huset to leiligheter: Bare sønnen, Karl Johan Karlsen (21 år) og datteren, Louise
Karlsen (19 år) bodde i den ene leiligheten.
I den andre bodde snekkersvenn Laurits Andresen og hans kone, Anna Olava og deres tre barn:
Ragnhild, Anni og Laurits.
I 1920 står Karl Johan og Lovise Albertine Karlsen som eiere.
I 1923 står Karl Johan Karlsen som eier.
I 1959 eier Borghild Karlsen gården.
I Værftsgaten 1, nærmere Kanalen og ved siden av gården,”Grinda”, lå tidligere et lite hus hvor
Havnekontoret holdt til. Det ble bygget av losoldermann og havnefogd Johan Vogt i 1880, eller
kort tid etter, men ble senere overtatt av kommunen. Før den tid var havnekontoret i Storgaten 39
og Vestre Kanalgate 2. Huset ble solgt for nedriving i 1936.
Ree skriver at Jeløy har en mengde sagn om nedgravde skatter og skjulte rikdommer. Ofte er de
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knyttet til virkelige hendelser.
Lagmann Andreas Hansen, som bodde på Kubberød gård på Jeløy, i tiden omkring 1750 ( far til
Moss bys første sogneprest Hans Henrik Thaulow), etterlot ved sin død eiendommen til datteren,
Anne Cathrine, som senere ble gift med fogd Købke.
Købke tok inn tollen ved Helgerødbommen som lå straks vest for den nåværende Kanalen, omtrent
der den vesle gården ”Grinda” fremdeles ligger.
I 1810 solgte Anne Cathrine Kubberød til krigsråd Lorentzt Caspar Schnitler (som i 1813 solgte
gården til overtollbetjent Hjortaas) og flyttet til Bergersborg som var bygget kort etter 1800. Den
nåværende ”Berjershytta” hadde inntil da ligget på Bergersborgs grunn som husmannsplass under
Kubberød, men var så flyttet opp til det stedet der den nå er.
Det later ikke til å ha vært noe godt forhold mellom Anne Cathrine og mannen hennes, og visstnok
var heller ikke husets økonomi god. Sammen med sin kusk planla iallfall fruen å røve tollkassen,
og planen ble utført en gang Købke var bortreist. Nøklene til kassen ble tatt i klærne hans. Fru
Købke som var halt, ble kjørt til Moss av kusken. Kuppet ble utført med all forsiktighet. Da
pengeforsvinningen ble oppdaget, lå nøklene atter i fogd Købkes klær. Alle måtte tro det var han
som hadde begått underslag. Han kom for retten og ble dømt til livsvarig slaveri på Munkholmen
utenfor Trondheim, der han også døde.
Men ryktet om sakens sammenheng var imens begynt å løpe, og det så til slutt mørkt ut for de to
tjuvene. Pengene ble gravd ned, og kusken reiste.
Før sin død skal han ha bedt sin sønn reise tilbake til Jeløy og prøve å få tak i dem. Han ga
følgende anvisning:--Ta av ved Refsnesalleens begynnelse og gå til du på høyre hånd ser en brun
stein i marken. Der ligger tollpengene nedgravd i en jernkiste!
Sønnen reiste, men fant ikke steinen. Var det kanskje fru Købke som hadde flyttet pengene og
skjult steinen? Var det nye ryktet sant? Det pekte ut lysthuset i hagen på Bergersborg som det nye
gjemmestedet. Frøken Elise Chrystie på Torderød, senere eier av Bergersborg, lot engang jorden
under lysthuset grave ut, og da ble det funnet en steinsetning for en kiste, men ingen kiste.
Tekst v/Aud Løvig
Sist endret 19.2.2015
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Registreringsgruppen for bevaringsverdige bygninger og miljøer hadde følgende medlemmer:
M.B. Landstad, Edith og Edmund Ree, Per Grytdal, Mette Hygen Christensen, Bjarne WesselJensen, Karin Onstad.
Fred Iversen, Edmund Ree og Karl Viggen underskrev en samlet vurdering av arbeidet vedrørende:
Registrering av områder for friluftsliv og naturvern, 21.oktober 1974.
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