Kulturminne registrert i Moss

Tollboden - Moss tollsted
Adresse: Jeløgata 1 Gnr/bnr: 2/1250
Koordinater: Ø: 593771, N: 6589591, 22 EU89-UTM Sone 32
KM-nr: 117596
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget
Tilstand: Intakt
KMtype: Offentlig bygning, Bygningslokalitet,
Vern: Fredningssak pågår, Kulturminneloven av 1978 22a
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TOLLBODEN - MOSS TOLLSTED
Jeløgt 1
Bygningen ble oppført etter bybrannen i 1858, da kanalen ble anlagt.
Moss ble tollsted i 1587, og tidlig på 1600-tallet lå tollbodens bygninger ved Mossesundet. Disse ble
revet i 1630, og nye bygninger ble reist på samme sted. Tidlig på 1700-tallet lå en tollbod på Moss
Jernverks grunn.
Fra 1830 var tollvesenet leietager hos Henrik Gerner (kjøpmann, stortingsmann og endatil ridder).
Denne bygningen gikk med i bybrannen 15.april 1858.
Kanalen ble anlagt, og den nye Tollboden ble oppført her. Den tyske arkitekt, Heinrich E. Schirmer,
og hans landsmann og kompanjong, Wilhelm von Hanno, var allerede igang med arbeidet med den
nye Moss kirke. De ble også engasjert til utformingen av den nye Tollboden. Moss Tollbod stod
ferdig i 1859, og er utført i rød teglstein som senere er pusset og malt. Bygningen er holdt i en enkel
romansk stil, med en symmetrisk komposisjon, som begge langsiders modtpartier danner fremskutte

midtakser. Midtpartiet mot kanalen har to store rundbuede vinduer. Der var det til å begynne med
smijernsporter.
Opprinnelig skulle utførelsen være langt mer overdådig i henhold til tegningene som ble levert av
arkitekt Schirmer, med søyler og innslag av hugget granitt, men den endelige utførelsen ble mye
enklere. Hovedinngangen ble etter kort tid flyttet fra søndre kortvegg til østre langside.
Til Tollboden hører også en liten bindingsverksbygning som har vært benyttet til vedlager, båtopplag
og garasje.
Statsbygg har rehabilitert begge bygningene.
I bygningen til Moss Tollbod drives det nå (2010) en pizzarestaurant.
Tekst v/Liv Stylegar
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