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BRÅTEN - JELØY KURBAD
Bråtengata 94
Midt på 1700-tallet hadde nesten alle rikfolkene i Moss skaffet seg jord utenfor byen, dels til privat
bruk – dels til spekulasjon. Samuel Thrane skaffet seg en rekke mindre fruktbare, ubebodde
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jordområder: Bråten, Torbjørnsrød og Krogsvold. Disse stykkene brukte han til hestehager for seg
selv og andre borgere.
Jonas Anton Hielm, Børgine og Niels Berg
Jonas Anton Hielms datter, Børgine Nilsine, giftet seg i 1837 med overrettsprokurator Niels Berg.
De bosatte seg på gården Bråten, som Berg kjøpte samme år. Børgine flyttet ikke så langt
hjemmefra, barndomshjemmet Alby lå like i nærheten. Da formannskapslovene ble innført i 1837,
ble Hielm den første ordfører i Moss Landsogn (Jeløy kommune) (1837 – 1841). Han ble etterfulgt
av sin svigersønn Niels Berg som ordfører (1841 – 1843). Niels Berg døde allerede i 1846, og på
grunn av stor gjeld, solgte Børgine Berg omtrent alt de eide på auksjon. Noen av vennene hennes
kjøpte en del av løsøret på auksjonen og ga henne. Faren kjøpte Bråten, som han hadde eiendel i
fra før. Børgine og barna, Sophie og Jone flyttet til Alby. I 1848 døde Jonas Anton Hielm, og fru
Hielm solgte Alby. Nå flyttet familien til Bråten. Økonomien var ikke så god lenger, og alle måtte
hjelpe til med hus- og gårdsarbeidet. For at barna skulle få skolegang, flyttet fru Berg og døtrene til
Christiania. Hun livnærte seg med søm og noe hjelp av familien. Alle ferier ble tilbrakt på Bråten. I
1862 solgte fru Hielm Bråten.
Niels Henrik Steen
Den neste eier vi hører om er Niels Henrik Steen, han er skipskaptein, og bodde på Bråten i 1865.
Theodor Kittelsen
En annen eier var maleren Theodor Kittelsen. Han kjøpte Bråten i 1912 og bodde der til han døde i
1914.
sorenskriverkontor
I noen år ble Bråten sete for sorenskriveren, (som tidligere hadde holdt til på Grimsrød og deretter
på Bellevue gård). I 1932 ble Moss Byfogdembete sammensluttet med sorenskriverembetet. Da
flyttet sorenskriveren inn i Moss Telefonanlægs nybygg ved Nedre Torv.
Alfred Heilmann
A/S Grimsrød (bryggerieier Alfred Heilmann, byggmester Sigurd Peterson, kjøpmann Alf
Bengtson og eiendomsmegler Sverre Lolland) søkte og fikk konsesjon på området Grimsrød,
Grimsrødskogen og Bråten i 1934. Av dette var et areal på 20 mål rundt Bråten klausulbeskyttet
mot bebyggelse. Alfred Heilmann overtok Bråten. Tre år senere solgt han stedet til Ellen og Einar
Fahlberg.
Fahlberg - Jeløy Bad og Dietkursted - Jeløy Kurbad
Fahlberg hadde startet sitt Moss Lysbad i Dronningens gate 17. Her drev han en kort tid og flyttet
så ned i Storgaten. Etter oppussingen og ominnredning kunne Fahlbergs åpne sitt ”Jeløy Bad og
Dietkursted” i 1938. I den gamle hovedbygningens 2. etasje ble det innredet fire værelser for
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pasienter. Sidebygningens første etasje inneholdt selve kurbadet, og ytterlige ni værelser var
plassert i nær tilknytning. På enkelte av værelsene var det plass til flere, slik at i alt var det plass til
20 personer. Etter hvert ble anlegget bygget ut til 34 senger. I 1971 ga ekteparet Fahlberg 'Jeløy
Bad og Dietkursted' til Adventistsamfunnet i Norge, som fremdeles driver det. Nå under navnet
Jeløy Kurbad. Et nytt tilbygg sto ferdig i 1977, og tilbudet ble øket til 70 senger. Her er fysikalsk
avdeling, gymnastikksal, øvelsesbasseng osv.
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