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Alby gård har røtter tilba-
ke til tidlig vikingtid. Nav-
net kommer fra Adalbydr 
som betyr «den opprinneli-
ge gården». Gården er om-
talt flere ganger i gamle 
kildeskrifter, bl.a. i Haakon 
Haakonsons saga i forbin-
delse med et sjøslag uten-
for Alby i 1221 mellom bir-
kebeinerne og ribbungene. 
I 1404 kunngjorde biskop 
Eystein av Oslo at gården 
nå tilhørte bispestolen.

Gården tilhørte senere kro-
nen, men i 1824 ble Alby 
kjøpt av juristen og politi-
keren Jonas Anton Hielm. 
Han var Jeløys første ord-
fører, den gang Jeløy var 
eget herred. Hielm satt 
på Stortinget fra 1830 til 
1842 der han blant annet 
kjempet for Norges rett til 
å bruke eget flagg. Som-

meren 1845 heiste han 
sågar det første unions-
merkede norske flagg på 
gården. Hielm anla også 
den parklignende hagen, 
og det antas at de gamle 
akasiene foran hovedbyg-
ningen, som faktisk dan-
ner Nordens første lund, 
ble plantet av ham. Hoved-
planen for hagen gjenspei-
ler trekk fra barokkens ha-
gekunst med hovedalléen 
som fører skjevt inn i går-
den gjennom et hvelvet 
portrom.

Portrommet ble bygget i 
1919. Albyhagen har en 
særstilling blant Norges 
gamle hager ved at vi her 
tydelig kan se den per-
spektiviske illusjon: det vil 
si at terrengutformingen 
og støttemuren i sør skju-
ler jordene slik at det 
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ser ut som om fjorden 
går helt inn til Alby. Det 
gir en «aha»-effekt som er 
velkjent fra engelsk hage-
kunst og franske barokk-
hager, men som vi bare 
kjenner fra Alby i Norge.

På Hielms tid var det en 
bugnende overflod av 
blomster i hagen, fiske-
dammer, kaninøy, vinde-
bro, lysthus, springvann, 
grotte og kanonbatteri. 
Han arrangerte storslag-
ne selskaper her. Blant an-
net overdådige hagefes-
ter hvor det hang kulørte 
lykter i trærne, det ble 
avfyrt velkomstsalutt fra 
kanoner i hagen og dess-
uten avsluttende fyrver-
keri. Den siste hagefesten 
fant sted sommeren 1846 
ettersom Hielms økonomi 
da var sterkt svekket, han 
måtte bl.a. si opp gartne-
ren. To år etter døde han 
og gården ble solgt.

Alby brant ned til grun-
nen i 1866, men ble bygd 
opp igjen umiddelbart av 
losoldermann og havne-
fogd Michael Sundt. Hu-
set ble delvis oppført på 
den gamle grunnmuren, 
men er bredere. Hoved-
bygningen er meget stram 
i sin oppbygning og gir et 

enkelt, men pompøst inn-
trykk. Låven og siloen ble 
også oppført i denne peri-
oden, siloen skal være en 
av landets eldste. I 1881 
solgte Sundt Alby til løyt-
nant i marinen Ole Lyng.

Albert Biørnstad kjøpte 
gården i 1901. Biørnstad 

satset på moderne melke-
produksjon samt utvikling 
av nye potetsorter, og det 
ble anlagt et mønsterbruk. 
I 1943 kjøpte skipsreder 
og jordbruker Biørn Biørn-
stad Alby. Han var nevø av 
Albert Biørnstad, og var 
svært opptatt av gården, 
dyrene på gården, parken, 



skogen og menneskene 
som bodde og arbeidet 
der. Gården ble forvaltet 
med tre formål for øyet: 
jordbruk, kultur og fri-
luftsliv. Det ble importert 
flere fremmede tresorter 
til park og skog. Dette er 
trær og planter som frem-
deles finnes i dette fan-
tastisk frodige området.

Ved Biørn Biørnstads død 
i 1963 overtok Moss kom-
mune gården for å sikre 
allmennhetens adgang 
til badestrendene og fri-
luftsområdene på eien-
dommen. Brødrene Nils 
og Lars Brandstrup flyttet 
Galleri F 15 til Alby i 1967, 
etter at en storm hadde 
revet taket av deres opp-
rinnelige lokaler i Fossen 
15. Galleriet er en av de 
eldste og mest tradisjons-
rike institusjonene for for-
midling av samtidskunst i 
Norge.

I hovedbygningen finner 
vi også Alby Kafe, kjent 
for «Albykringla». I den 
røde bygningen mot par-
keringsplassen ligger 
Natur-huset, som byr på 
interessant informasjon 
om geologi, flora og fau-
na på Jeløy, samt fotout-
stillingen Livet på Alby.

I 2018 åpnet F 15 verksted 
i det gamle vognskjulet på 
Alby. Verkstedet rommer 
aktivitetstilbud for fami-
lier, barnehager, skoler, 
ungdommer og kultursko-
ler. Besøkende kan delta 
på verksteder, foredrag, 
seminarer, utstillinger 
og arrangementer, samt 
arrangementer i regi av 
ungdomsambassadørene 
i blikkåpnerprogrammet.


