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Vårli lå opprinnelig under Torderød.
I 1875 selger Elisa Chrystie jordstykker hun eier. I alt ble det fradelt ca 95 mål. Stykket ble så delt i
to mindre deler på 49 og 46 mål og fikk navnene Vårli og Søly.
Sjøkaptein Anders Petter Andersen, født 1827 i Arendal, sikret seg Vårli. Han bygde en staselig og
tidsriktig sveitservilla her og anla en flott hage rundt. Han giftet seg med Barbara Jensine
Larsdatter. De skal ha hatt 12 barn. Konen døde fra ham i 1887.
Kapteinen står oppført som enkemann i folketellingen for 1891.
Følgende åtte barn bor sammen med faren på Vårli da:
1.C. Hauge Andersen, ugift, f.1866 i Vestby (Enebak). Skipskaptein på seilskip.
Oppholdssted på tellingstidspunktet var antagelig Plymouth.
2. Gudolf Andersen, ugift, f. 1871 i Glemminge. Volontør ved trelastforretning.
Forsørges delvis av skipsreder.
3. Arthur Andersen, ugift, f. 1871 i Glemminge. Matros på seilskip. Oppholdssted
på tellingstidspunktet var antagelig Plymouth.
4. Ragnhild Andersen, ugift datter, f. 1873 i Glemminge. Forsørges av skipsreder.
5. Erik Blakstad Andersen, ugift, f. 1875 i Moss landsogn. Elev. Forsørges av
skipsreder.
6. Oluf Jakob Andersen, ugift, f. 1878 i Moss landsogn. Forsørges av skipsreder.
7. Signe Jørgine Røer Andersen, ugift, f. 1880 i Moss landsogn. Forsørges av
skipsreder.
8. Thorbjørn Andersen, ugift, f. i 1882 i Moss landsogn. Forsørges av skipsreder.
Her ser vi at Gudolf og Arthur sannsynligvis er tvillinger. Den ene jobber i en trelastforretning.
Den andre er nok matros på seilskipet der broren er kaptein ettersom de befinner seg på samme
sted på tellingstidspunktet.
I tillegg til far og ovenfornevnte barn, losjerer Jenny Katinka Ågot Mamen, ugift, f. 1864 i
Kristiania, der. Hun er husbestyrerinne hos skipsreder Andersen.
Husholdningen har i tillegg to tjenestepiker: Helga Marie Andreassen, f.1871 i Rygge og Karen
Larsen, ugift, f. 1858 på Eidsvold.
Besøkende, Johanne Hauger (Haugen?), f. 1870 i Rygge, bosatt i Kristiania.
I følge skriftlige kilder Haakon Hattevig har lest, skal den godeste Andersen ha blitt stormende
forelsket i Jenny Katinka Aagot Mamen. Senere skal han ha bygget et fint, lite hus til, kalt lille
Vårli, til henne.
I den neste folketellingen ser vi at skipsrederen, skipskapteinen og jordbrukeren er gift med sin
tidligere husholderske, og de har fått tre døtre.
1900-telling for Jeløy viser oss at følgende 13 personer bodde her:
Skipsreder Anders Petter Andersen og hustru Jenny Katinka Aagot og deres tre døtre:
Regine, f. 1891, Dagny Rosendal, f. 1892 og Asgerd, f.1897.
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Barnepike Signe Marie Kristiansen og kokkepike Hanna Karoline Hanssen.
Sønnen, Torbjørn Andersen, teknisk elev i Porsgrund, 2.styrmann Oluf Andersen, sønn og for tiden
i Stettin, sønnen Erik Andersen, elev ved tegneskole i Tyskland og datteren Signe Andersen, elev
ved språkskole i Tyskland.
Her bor også ingeniør og bestyrer ved Jelø teglværk, Johannes Bøhnsdahl (f.1867 Eidsvold) og
hustru Augusta (f.1871 i Kongsberg) og deres sønn Sigurd Leopold.
Folketellingen for 1910 viser at det fremdeles bor to familier her og at det nå er to boenheter her:
Dampskipsfører Anders Christiansen (f. 1848 i Arendal) og hans hustru, Wilhelmine (f. 1854 i
Moss) og deres sønner, Kristen (f.1887) og Anders (f;1895), begge født i Arendal og pleiesønnen,
Cyril (f.1906 i England) bor her. Sigrid Torgersen er tjenestepike (f. i Moss 1890). Alle tilhører
første boenhet.
I den andre boenheten bor overrettssakfører Johan de Besche (f.1877) og hans hustru Sophie
(f.1879) begge født i Kristiania, deres sønn, Oscar (f.1903) og datter, Birgit (f.1907) og
tjenestepike, Lydia Eriksen (f.1884) alle født i Moss.
.
I 1910 bodde Andersen med kone og tre døtre på Vaarly lille.
Kaptein Andersen døde i 1915, og etter hans død ble Vårli solgt
E-verkets styre kom da med en oppfordring til kommunen om å kjøpe eiendommen for å kunne
selge tomter slik at verket kunne selge mer strøm. Bystyret vedtar i 1916 å kjøpe Vårli med
tilhørende dyrket mark for 50 000 kroner.
Samme året startet Det Hvide Bånd driften av sjømannherberget Sailors rest i Stengata. Sailors rest
kunne tilby både overnattingsrom, avholdskafe og lesesal. Driften av virksomheten opphørte rett
før 2.verdenskrig.
Organisasjonen etablerte seg i Moss i 1898 og kom til å bli veldig sterke i byen.
En kort tid drev Hvite Bånd-søstrene barnehjemmet ”Vesleheimen” i Krossern.
På eiendommen ligger i dag en større villa.
Moss ble tidlig et senter for kvinnelig avholdsarbeide. I 1913 startet de et kursted på Renneflot på
Jeløy. Siden solgte de og etablerte seg i stedet på Vårli. Det var i 1918 de kjøpte eiendommen som
et egnet kursted for kvinner med alkoholproblemer.
Det Hvite Bånds virksomhet ble drevet her helt til 1949. Da ble Vårli solgt til Vanfør Ungdoms
Hjelp som startet realskole der.
Etter 1950 skjedde en rekke påbygninger, nærmest et lappverk, også på de gamle uthusene.
Fjøsmurene sto igjen et sted, i den gamle låvebygningen ble det bygd inn klasserom og
lærerværelse, hovedbygnigen ble internat med spisesal. På den andre siden av gårdsplassen hadde
de kontorer og hybler. Skolen fant også plass til fysioterapiavdeling med svømmebasseng.
Kåre Eirik Gullvåg ble rektor i 1967. Han overtok da Vårli ble ungdomsskole med nytt og ukjent
tilbud, nemlig såkalt omvendt integrering, en skole for bevegelseshemmet ungdom, som også tok
opp elever med full førlighet.
I 1980 hadde skolen 70 elever. De aller fleste funksjonshemmede bodde på huset, andre ble kjørt
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daglig til skolen fra by og omland.
Mange mossinger minnes nok den dag i dag en fin ungdomstid på Vårli skole.
Den siste virksomheten på stedet var da bygningen ble brukt til asylmottak.
Nå er alt det gamle jevnet med jorden, og et bolig kompleks som skal inneholde 20 leiligheter, er
snart ferdigstilt.
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