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ALBY
Bjørn Bjørnstads vei

Alby tilhørte i middelalderen bispestolen og senere kronen. Den kjente advokat og
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politiker Jonas Anthon Hielm kjøpte Alby i 1824. Han anla en have i tidens stil med fiskedammer, kaninøy, vindebro, grotte og kanonbatteri. Alby har senere hatt en
rekke eiere - fra år 1900 familien Bjørnstad. I 1963 kjøpte Moss kommune
eiendommen. Hovedbygningen ble bygget i 1866, etter at den gamle brant.
Alby-navnet
Man kjenner ikke opprinnelsen til navnet Alby, men man regner med at gården hører til de eldste
gårdene på Jeløy. Alby het tidligere Adalby, ofte også skrevet Adalbyr eller Adalbye. Adalbyr
tyder på at gården en gang langt tilbake har vært hovedgården eller opphavsgården til en større
gård.
Alby i sagatiden
Alby omtales flere ganger i gamle skrifter, f.eks. sjøslaget utenfor Alby i 1221. Sturla Tordsøn har
skrevet Haakon Haakonsøns saga og forteller fra striden mellom baglere og birkebeinere.
Alby eid av kirken
Alby er også omtalt i Diplomatarium Norvegicum i 1385 hvor det meddeles av biskop Eystein av
Oslo bygsler til Arne Nikulassøn gården Rud ved Adalby på Jalund hvor Klemens kloster skal eie
en fjerding.
Alby er også omtalt i «Den Røde Bok» år 1400 og i stattholder Povel Huitfeldts Stiftsbok som
inneholdt fortegnelse over kirkens eiendommer i Oslo og Hamar stifter. I 1404 kunngjør biskop
Eystein at gården Rud ved Adalby nå helt tilhører bispestolen.
Kongen ble eier av Alby
Reformasjonen i 1536 medførte at kirken gikk fra å ha paven som overhode til å ha kongen som
overhode. Christian den tredje av Danmark-Norge overtok eiendommene pavekirken hadde
eid i landet. Alby ble dermed krongods.
Hannibal Sehested eide, mistet og fikk tilbake Alby
I 1649 ble Alby overdratt til stattholder Hannibal Sehested. Gården var en av de eiendommene som
ble tatt fra han da han mistet sin stilling fordi han forsøkte å gjennomføre endringer som ville gi
Norge en friere stilling i forhold til sentralregjeringen i Danmark. Han kom senere i Kong Fredriks
tjeneste og hadde hovedæren for at det ble bragt orden i de danske statsfinansene. Det dansknorske kongedømmet hadde problemer med finansene på midten av 1600-tallet, og kongen
pantsetter bl.a. Alby til baron Gabriel Marselier. Marselier-familien var et rikt pengefirma fra
Holland som lånte ut enorme beløp til kongen mot pant i dansk og norsk krongods. I vårt distrikt
eide Marselier-familien en rekke eiendommer og sager. Baronens bror, Constantin, overtar i 1675
eiendommene i Norge som personlig gods, unntatt Alby som gikk tilbake til kongen.
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Alby - selveiergods
Først i 1727 ble Alby selveiergods da det ble solgt til Gunder Torgiersen for 801 spesidaler.
Gården var i familiens eie frem til 1815. Alby hadde 'skog til brenne og gårdfang' heter det. Videre
hadde gården laksefiske og 1/8 part i saltbrenneri på Tronvik. Jorda var lett å drive og avlingen
utgjorde vel 4 tønner korn og besetningen var 3 hester, 10 kreaturer og 10 sauer. Samtidig med
kjøpet utstedte Torgiersen en panteobligasjon på 250 spesidaler til generalløytnant Von Lutzow på
Tomb, som lånte ut penger til mange. Torgiersen lånte også penger i 1740. De ganger Alby nevnes
i pantebøkene i de nærmeste 30 årene er det lån Torgiersen har opptatt. Han utstedte også
panteobligasjoner til forskjellige långivere - inntil han i 1756 overdro Alby til sønnen sin, Willas
Gundersen.
Deler av eiendommen ble solgt
På begynnelsen av 1800-tallet var det harde tider i Norge. Danmark-Norge var på Frankrikes side i
Napoleonskrigen, og Norge var isolert fra tradisjonelle handelspartnere. Dette hadde også stor
betydning for de to enkene, Margrete Kristine Willasdatter og Karin Nilsdatter som eide Alby på
denne tiden. De holdt gården gående ved hjelp av lån og salg av deler av eiendommene. I 1813 ble
en «uthavn» av Alby solgt til Andreas Christie for 300 spesidaler, og plassene Haugen og Grønlien
med skogstykket Haga ble solgt til grosserer Momme Peterson for 6.000 riksdaler navneverdi. I
januar 1815 ble Alby solgt til kjøpmann Johan Christian Bøckmann fra Moss for 41.666
riksbankdaler navneverdi. Kontant betalte Bøckmann 16.666 riksbankdaler. Han flyttet til Alby og
bodde der som «proprieter» (eier av en større landeiendom.) I 1818 deponerte han 2.500
spesiedaler i myntet sølv i Norges bank, og han fikk da et lån på 5.000 spesiedaler. For lånet
pantsatte han gården til Norges bank med ridder Henrich Gerner som kausjonist.
J. A. Hielm
I mai 1824 kjøpte Jonas Anton Hielm Alby for 5.000 spesidaler, og hermed fikk eiendommen en
berømt og i visse kretser meget omdiskutert eier. Han var en ansett og fryktet advokat i Høyesterett
i de grunnleggende år. Han var temperamentsfull og ble ofte ilagt bøter for sin prosedyre. Han var
opposisjonsmann i de unionelle spørsmål og en som gjennom hele sitt liv fastholdt sine meninger.
Han var Moss herreds første ordfører etter formannskapslovens ikrafttreden i 1837, var
stortingsmann for Smaalenene i 1830, 33, 36, 37 og 42. På Alby levde Hielm blant sine 6000
bøker, men han hadde også andre interesser. Han anla den vakre parken og hagen og førte et
selskapelig hus. Han ordnet opp i naboforhold, bl.a. med eieren av Rød, Ole Olsen. Det gjaldt
vannet som fløt ut over Alby`s jorder, og de ble enig om å holde renner i fellesskap. I 1840
opprettet han kontrakt med Halsten Østensen om forpaktning av Alby. I en matrikkel opptatt i 1838
er Alby`s skyld oppført med 13.0.6 (daler, skilling og ort).
Postbefordring
Alby og Tronvik hadde i sin tid (i begynnelsen av det 18. århundre) påtatt seg å ekspedere
Vestlandsposten fra Moss. De to gårdene skulle holde hver sin «postkarl» som skulle hente posten i
Moss. De skulle ha en betaling på 10 skilling pr. Mil. Dessuten halve skysspenger og 4 riksdaler
årlig for opphold på Moss. I 1806 ville ikke enken på Alby, Margethe Alby, overta befordringen
så lenge hennes sønn Nils ikke var antatt som postkarl. Hun kom for retten, og hennes forsvarer
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unnskyldte henne etter beste evne. Ingen hadde vist mindre konduite enn postmester Hvidt i Moss.
Man burde dog undskylde ham «thi Margrethe Alby er en plat Nordmandine. Hr. Hvidt derimod er
en plat Jyde, og disse havde umuligen kunne forstaa hinanden særdeles om denne ikke kunne
skrive forstaaeligt» ( en finte til Hvidts håndskrift. Det var imidlertid ikke billig å føre rettsak den
gangen heller. «Nordmandinnen» ble dømt til å bøte til Moss Landsogns fattigkasse 10 riksdaler og
like meget til Justiskassen. Videre til å betale utgifter til postens førsel 4 skilling ukentlig – og i
ventepenger 2rld årlig. Endelig måtte hun erstatte «denne Aktions» omkostninger. I Hielms tid
hører man ikke om noen kontroverser angående postbefordringen. Eventuelt misnøyde må
antagelig være skremt ved denne kostbare rettsaken.
Selskapsliv i de vakre omgivelser
Sofie Vold, Hielms barnebarn, har skrevet boken «Gamle Minder fra Christiania og Gjeløen». Her
forteller hun om livet, spesielt selskapslivet på Alby, og om de mange herligheter eiendommen bød
på. Spesielt de som knytter seg til det vakre parkanlegg og hagen. Boken ble skrevet i 1880-årene
til minne om henne og søsteren Jones barndom. Jone ble døpt 30. desember 1840, og dagen ble
feiret med stort kalas på Alby. De mange elegante selskaper, fine viner og de mange notable
reisende som gjestet Alby, og den gammeldags storartede gjestfriheten gjorde stedet kjent og
besøkt. «Først etter at jeg ble større, «skriver fru Vold, «fikk jeg øynene opp for hvor smukt der i
grunnen var. Ennu står haven og parken der for meg som noe av det smukkeste jeg har sett. De
smakfulle anlegg, de deilige alleer like ned til sjøen, den smukke fiskepark med karudser, det høyt
sprudlende springvann, den kjølige hemmelighetsfulle grotte, kanonbatteriet, det kinesiske parti
med den kinesiske lysthus, kaninøen i parken med volder og graver og spiralgang opp til toppen og
vindelbro så dyrene ikke skulle komme inn i hagen, det indiske bihus, det bugnende overflod av
smakfullt arrangerte blomsterpartier, det svevende lysthus høyt oppe mellom lønnetrærne`s kroner,
hvortil en av løvet skjult trapp med 24 trinn førte opp, den murede kamin hvor man kunne koke
kaffe, sjokolade eller slikt, så man kunne innbille seg at man var på skogstur langt fra
menneskelige boliger, og så det sted under tårepilen hvor det var reist en minnestøtte over tante
Thea. Et stykke nedenfor haven var Albybryggen hvor gårdens seilbåter og fiskebåter lå fortøyet.»
Hielm i økonomiske vansker
Hielms kone var dansk, hun het Sofie Magdalene, født Bøeg og overlevet sin mann med 15 år. Hun
må ha vært et usedvanlig menneske - først å stå for all selskapeligheten på Alby i mange år, og så
gjenopprette den økonomiske misere som avsluttet hennes manns liv. Hun passet stolt inn i de store
forhold Hielm førte henne inn i, og da nedgangen kom efter 40 års lykkelig ekteskap, bøyde hun
ikke nakken. Hielm hadde tidligere tjent godt på sin advokatforretning. Han manglet imidlertid ofte
kontanter. Han brukte masse penger på bygging, bokinnkjøp og eksperimenter med jordbruket på
Alby. Dertil var han en gavmild mann som hjalp mange. Han holdt ikke fast på pengene når han
hadde dem. Familien trodde hans økonomiske stilling var meget god, og stor var overraskelsen en
dag da noen sakførere fra Kristiania ville ta pant i Alby i anledning av banklån det ikke var svart
renter og betalt avdrag i rett tid. Det ble rettet på dette, men denne dagen ble begynnelsen til noe
nytt. Det viste seg at Hielm ikke lenger var skikket til å bestyre noe. Hans hustru var imidlertid en
energisk kvinne som ikke hvilte før hun hadde fått orden på tingene og de innviklede
pengeaffærene. Hun reddet det som kunne reddes av formuen. Det ble øyeblikkelig innført store
forandringer på Alby. Husjomfru, staskusk, gartner, tjener og flere piker ble oppsagt, hele første
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etasje hvor det bare var selskapsværelser ble avstengt, og husets frue laget maten. Om
ettermiddagen og langt ut over kvelden satt hun med store bunker av papir og regnskapsbøker. Og
noe som aldri hadde hendt før: Stasværelsene på Alby var lukket i julen. Det kom nesten aldri
fremmede til Alby mer, bare noen av de beste vennene fra gamle dager, blant dem familien Vogt
(byfogden i Moss) og Barth (sorenskriveren) og så den trofaste madam Bang som i sin tid hadde
vært husjomfru på Alby og som var gift med skomaker Bang i Moss. Den 30. mars i 1848 døde
Jonas Anton Hielm.
Tvangsauksjon
Alby ble i 1866 solgt til fhv. lensmann Hans Arvesen som bodde på Lunder i Svinndal. Han hadde
slekt i Enebak med oberst Jølsen og forfatterinnen Ragnhild Jølsen. Salgsummen var 48.000
kroner. Det ble holdt en langvarig auksjon før fru Hielm flyttet til Braaten hvor svigersønnen,
overrettssakfører Berg, bodde. Hielms ganske store bibliotek med 6.000 bind ble solgt på auksjon i
Kristiania. «Moss Øl-Vogn» var utlånt til Alby for å frakte Alby-kjellerens innhold over til
Braaten. Glass, tallerker m.v. ble solgt - ikke i dusinvis, men i hundrevis. Da Arvesen døde, giftet
enken seg med Peder Amundsen Agerholt. Han opptok flere lån hvorefter det fulgte en rekke
eksekusjoner, og i 1866 ble det tinglest 13 slike i Alby. Det ble tillyst tvangsauksjon over
eiendommen etter at det ble holdt løsøreauksjon. Tvangsauksjonen ble holdt i januar 1867 etter
rekvisisjon av o.r.sakfører Sandberg, og forøvrig var flere fordringshavere representert ved
lensmann Røyem og sakfører Birch. Eiendommen ble oppropt til 13.000 spesiedaler, og Sandberg
fikk tilslaget for 10.000 spesiedaler, idet han meddelte at budet var gitt for en liebhaber hvis navn
han forbeholdt seg å oppgi senere. Ved annen gangs auksjon ble eiendommen oppropt for 12.000
spesiedaler, og gårdmann Andreas Hansen Drømtorp fra Ski fikk tilslaget for 10.600 spesiedaler.
Nestbydende var Michael Sundt med 10.500 spesiedaler. Ved tredje auksjon i mars 1867 bød
Sundt 10.810 spesiedaler, og dette budet ble antatt.
Brann
Alle husene på Alby var nedbrent året i forveien, 8. oktober 1866. Ilden begynte i en bryggerhusbygning, gikk derfra over i en meget stor ladebygning som tillike inneholdt fjøs og stall, og
forplantet seg fra denne med gnister til våningshuset. Da signal til brannvakten i Moss ble gitt
altfor sent til å kunne være til noe hjelp, ble dog størsteparten av innboet reddet av gårdens folk,
liksom heller ikke noen dyr brente inne. Derimot brente all avling av korn og høy. Husene var
assurert i Den Alminnelige Brannkasse og innbo og løsøre i Akershus Amts
Brandforsikringsindretning – men det siste visstnok utilstrekkelig. Ved det opptatte brannforhør
fikk man ingen bestemte opplysninger om årsaken til brannens oppkomst. Visstnok hadde en av
gårdens husmenn samme aften vært beskjeftiget med å tjære tauverk hvortil tjæren ble oppbevart i
bryggerhuset, men denne mannen forklarte at han etter endt arbeide på det omhyggeligste hadde
hadde slokket varmen på skorstenen ved gjentatte ganger å ha slått på vann. Man måtte derfor
nærmest anta at brannen skyldtes gnister fra en revne i pipen. Samtlige nedbrente hus var assurert
for 6.250 spesiedaler, og levningene ble ved takst verdsatt til 116 spesiedaler. Besetning og avling
var tilsammen assurert for 3.500 spesiedaler.
Michael Sundt bygger opp igjen husene
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Michael Andreas Sundt, født 1825, var sønn av Michael Fredrik Sundt (født 1795), som eide
Tronvik, Klommesten og Chrystiegården i Moss. Han var lodsoldermann og havnefogd i Moss og
døde i 1874. Michael A. Sundt for til sjøs i sin ungdom, tok styrmannseksamen i 1843, ble senere
skipskaptein, fikk formue med sin hustru, Anna Dorothea Peterson, ble skipsreder.
Sundt bygget opp igjen alle husene som var nedbrent og flyttet til Alby våren 1868. Han solgte
eiendommen igjen i 1881, bodde et par års tid i Kristiania, senere i Hamburg og Paris.
Agnes Sundt forteller om gamle dager
Det var en god tid for oss i alle de årene vi bodde på Alby. Vi var mange barn og det var stor
selskapelighet, spesielt i julen, men også om sommeren. Den gang reiste ikke folk på sanatorier og
hoteller, men tilbrakte gjerne ferien hos sine respektive familier. Vi hadde melkevogn og melkegutt
hver dag til Moss, hvor melken ble levert hos en melkehandler rett rett ovenfor det senere
Svaneapoteket i Brehmergården. Alby hadde dengang ca. 800 mål skog, fødde ca. 20 kuer og
hadde etter den tids forhold et ganske stort fjøs. Det var så rikt og frodig på Alby. De store
lønnetrærne plantet Anne Dortothea Sundt (født Peterson), det var en deilig have avgrenset av en
stor nøttehekk.
Ole Lyng, Helga Koren og Cath. Bang
I 1881 solgte Sundt Alby til løytnant i marinen, Ole Lyng. Besetning og gårdsredskaper ble
verdsatt til 8.000 kroner, avlingen til 6.000 kroner og kjøpesummen var 95.000 kroner. Heftelsene
på eiendommen var i alt 24.000 kroner, resten ble betalt i kontant. I 1894 tilskjøtet daværende
innrulleringssjef Ole Lyng fru admiralinde Helga Koren Alby for 110.000 kroner. Kontant ble
betalt kroner 40.000 og en panteobligasjon ble utstedt på restbeløpet. Fru Koren var fra Young,
hun døde i Wiesbaden i 1894 og boet ble overtatt til privat skifte av hennes barn av første ekteskap
med avdøde Nils Holmsen. Hennes barn av første ekteskap var: Betzy, gift med
høyesterettsadvokat Christian Fredrik Michelet, den senere utenriksminister, Lilli, gift med
maleren Jacob Sømme og Heddy, gift med cand.jur. Peter Bang. Den siste står som eier og utsteder
obligasjoner i Alby til konsul Cath. Bang, senere til den samme på 60.000 kroner.
Albert Biørnstad
I 1901 selger Bang Alby til Albert Biørnstad for 117.500 kroner. Husenes branntaks var da 96.390
kroner. Bang avgav ved dette salget en oppgave til Biørnstad over resultatene av gårdsdriften.
Inntektene var: solgt melk for kr. 5.250 – solgt fisk for kr. 2.400 – solgt høy og halm for kr. 1.000
– solgt poteter for kr. 2.200 – solgt korn for kr. 300, andre inntekter kr. 200. Hertil inntekter in
natura på gården kr. 1.500. Inntekter ialt på gården kr. 12.850. Utgifter ialt kr. 7.700, herav
lønninger kr. 5.500, netto kr. 5.150. Besetningen var : 6 hester, 20 kuer, 1 okse, 2 kalver. Dessuten
hadde gården fiskeredskaper og et rikelig utvalg gårdsredskaper. Med Albert Biørnstad kom en
ganske egenartet mann til Alby. Han var ikke redd for å synge ut når han mente noe var galt, og
hans avisartikler vakte stort røre. Biørnstad interesserte seg sterkt for jordbruket på Alby og bygget
det iøyenfallende siloen med det runde tårnet som man ser så tydelig fra sjøen. Alby var etterat
Moss Aktiemeieri ble stiftet i begynnelsen av århundreskiftet, den største enkeltleverandør av melk
til meieriet med opptil 80.000 kilo pr. år.
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Fisket ved Alby - sak mot Albert Biørnstad
Albylaksen er kjent for sin kvalitet, og eneretten til dette fisket er en herlighet som har tilligget
Alby gjennom århundrer. Laks var forøvrig ikke den eneste fiskesort som Alby nyttiggjorde seg.
Det var stort makrellfiske, videre fiske av lyr, flyndre, ørret, horngjel, torsk og sei. I det hele et
meget fiskerikt farvann. Når Alby-laksen kom på bordet ut på høstparten, var den til stor glede for
de mange smakslystne ganer i Moss og også i videre kretser utover. Og i selskapene på Alby var
laksen en fast delikatesse. Men i 1918 røk det opp til en sak om dette fiske, da tre fiskere fra den
andre siden av fjorden anla sak mot Albert Biørnstad. Saksøkerne anførte at de i lengre tid hadde
drevet ålefiske med teiner i Albybukta hvor Biørnstad eide den tilstøtende stranden. Sitt fiske
hadde de drevet i så lang avstand fra land og på en slik dybde at det etter gjeldende rettsregler var
fritt for enhver norsk statsborger, og de hadde heller ikke tidligere hørt noen protester fra noen kant
om deres virksomhet. Den 12. juli i 1916 ble imidlertid teinene, noen og tyve stykker, halt opp på
stranden av Biørnstads forvalter, og videre fiske var forbudt med den begrunnelse at det var
ulovlig.
Herimot protesterte saksøkerne og forlangte erstatning for tap oppstått ved at teinene var tatt opp.
Innstevnte påstod seg frifunnet og anførte at fisket i Albybukten var en i århundrer hevdet rett for
eierne av Alby gård. Innstevnet ble frifunnet under opphevelse av sakens omkostninger.
Også etter at Biørn Biørnstad hadde overtatt Alby ble det fra en fisker reist spørsmål om Albys
enerett til laksefisket. Det ble imidlertid henvist til den tidligere dom i spørsmålet hvoretter videre
drøftelser bortfalt.
Maren Biørnstads testamente
Albert Biørnstad døde i begynnelsen av 1930-årene. Hans enke, Maren, overlevet han i adskillige
år. Ved et testamente opprettet i 1939 skjenket fru Biørnstad pengebeløp til en lang rekke personer
og større donasjoner til forskjellige institusjoner. Boet ble sluttet og utlodning foretatt ved Moss
sorenskriveri i 1944. Biørn Biørnstad fikk forretten til å overta gården efter en pris av 150.000 kr
med forpliktelse til å bebo og drive gården. I tilfelle salg til noen annen skulle ingen dyr forlate den
levende. Alle hundene skulle skytes straks ved hennes død. Aksjene i gårdene i Oslo skulle
realiseres og omgjøres i penger og kapitalen tilfalle dyrebeskyttelsen. Den øvrige del av formuen
skulle gå til et legat til fordel for verdige trengende gårdbrukere og småbrukere i Jeløy herred.
Boets aktiva var 695.000 kroner, passiva 110.000 kroner Donasjonene gikk opp i følgende beløp:
Norsk Forening mot Viviseksjon 100.000 kr, Norsk Kvinneforening til Dyrenes Beskyttelse 50.000
kr, Jeløy og Moss Dyrevern 25.000 kr, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Oslo 25.000 kr, Legat
til verdig trengende gårdbrukere og småbrukere på Jeløy 68.000 kr.
Biørn Biørnstad, gården, dyrene, skogen og parken
I 1943 overtok Biørn Biørnstad Alby. Han hadde tidligere drevet skipsrederi, det hadde gått i arv i
familien i Sarpsborg og var et av landets eldste rederier, om ikke det eldste. Ved siden av
rederivirksomheten drev familien en betydelig kjøpmanns-handel, en av fylkets største er det blitt
hevdet. Under Biørn Biørnstads ledelse ble rederiet utvidet med betydelig tanktonnasje. Han flyttet
rederiets kontor til Moss i 1953. Biørnstad var en dyktig og gjennom hederlig forretningsmann,
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respektert og avholdt av alle han kom i forbindelse med. Det var under den tyske okkupasjonen
Biørn Biørnstad overtok Alby. Som de fleste andre jordeiere dyrket også Biørnstad tobakk. I 1945
ville tyskerne ha innlosjert 240 soldater på Alby, og Biørnstad hadde adskillig trøbbel med å
forhindre dette. Han hadde en nesten intuitiv evne til å velge det rette tidspunkt til sine
transaksjoner. Det var likevel på Alby man kom han mest nær. Han var glad i Alby, det var hans
hjertebarn fremfor båtene. Han var glad i folkene på gården, barna deres, dyra, skogen, parken.
Firmaets kontorsjef, Flinder, har fortalt en karakteristisk episode. Flinder kom ut på Alby og traff
en meget opprørt Biørnstad. En av rederiets båter hadde nylig hatt et uhell. «Dette med båten bryr
jeg meg ikke om», sa Biørnstad. «Det får dere greie med. Men jeg er meget bedrøvet over at noen
har brukket endel kvister på noen trær vi nylig har plantet. Skriv til Moss Avis om det!» Skogen
var Biørn Biørnstads øyensten. Det lå på den tiden ca. 500 mål skog til Alby, og i denne hadde han
i årenes løp plantet mange fine og sjeldne tresorter. Av en «oppgave» i 1950 kan nevnes:
balsamtre, zembra, balkanfuru, mauriama, videre or av kjempeformat, osp, norsk gran og furu.
Ved Bredebukt 300 lerketrær. Når han ruslet omkring på jordene, fulgte hestene ham og snuste på
klærne hans om han skulle ha noen godter til dem, og det hadde han alltid. Likedan med barna. De
stirret med forventningsfulle øyne på lommene hans, og de ble ikke skuffet. Han respekterte alt
skapende og nyttig arbeide og viste respekt for hvert menneske som røktet sin dont på
samvittighetsfullt vis. Han var en gjestfri og godtgjørende mann, en godviljens mann. Han ydet stor
økonomisk støtte til institusjoner og foretagender i Moss. Her skal bare nevnes hans
testamentariske donasjon på 400.000 kr til kunstgalleri i Moss. Biørn Biørnstad døde i januar 1963.
Richard Eriksen - gårdsbestyrer
Blant de ansatte ved gårdsdriften må Richard Eriksen nevnes. Han begynte som lærling på Alby i
1906, 17 år gammel. Fra 1925 var han gårdsbestyrer og fungerte som sådan frem til 1944. Da trakk
han seg tilbake til gårdens alminnelige gjøremål hvor han med sine mange års erfaring om
eiendommen gjorde megen nytte som en allround mann. Han fikk i 1945 Selskapet til Norges Vels
medalje. Biørn Biørnstad gav følgende meddelelse om begivenheten til Selskapet til Norges Vel:
«Jubilanten fikk anledning til å invitere de av sin familie og venner som han ønsket. Min familie
var representert ved min mor, hennes søster og min onkel foruten meg selv. 44 voksne og endel
barn var tilstede. Det ble servert fransk champagne og kaker, bestilt og bakt av min gamle mor
egenhendig. Flagget var heist og talerne gav uttrykk for den høytidelige stund. Richard ba meg
takke for denne utmerkelse og på Albys vegne føyer jeg min egen takk til. For orden skyld nevner
jeg at alle gårdens arbeidere med fruer var gjester ved denne mottagelsen».
Moss kommune overtar
I 1963 kjøpte Moss kommune Alby for 3.100.000 kroner. Ordfører i Moss, Emil Andersen, uttalte i
forbindelse med kjøpet at kommunen hadde tellet på knappene om man skulle kjøpe. Det var en
stor belastning på et allerede stort budsjett. Man synes imidlertid det var synd om Alby skulle gå
over på fremmede hender. Ordføreren sa klart fra at det ikke var kommunens mening å utparsellere
tomter på Alby. Mossefolk er velkomne dit ut sa han, men fremholdt det ansvar man burde føle
overfor den felles eiendom og at man hadde ansvar for at alle ville verne om den. "La Alby," sa
ordføreren, "stå fram som bærer av den tradisjonelle kultur."
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Lok. nr. 151208 Alby forts:

Moss kommune er nå eier av Alby, og gården blir drevet som et galleri (F-15).
Det er et yndet utfartsted for mange, også utenbys fra. Mennesker som synes Alby er en perle.
Naturen er helt spesiell, og flere steder sees rester etter fordums tider.
tekst v/Liv Stylegar
Sist endret 7.3.2015

Tilhørende enkeltminner (2):
1 Alby Hage Datering: 1800 tallet, første kvartal
2 Alby Allé Datering: 1800 tallet, første kvartal
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