VERN AV BYGNINGER, PARKER OG PLASSER
BELIGGENDE TIL VINCENTS BUDDES PLASS, ØVRE TORG,
BASARBYGNINGEN OG KONGENS GATE.

Fremmet av Moss Historielag
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Forord
Moss Historielag har vedtatt å gi prioritet til å skaffe fram kunnskap om byen og dens
historie. Historielaget, som ble stiftet i 2005, har som formål å arbeide for økt
kunnskap, forståelse og interesse for historiske forhold i byen. År for år har vi merket
at interessen for lokalhistorien er sterkt økende. Særlig stor interesse merker vi når vi
tar opp begivenheter knyttet til byens historie. Ved flere anledninger har vi hatt
byvandringer med god oppslutning. Dette styrker oss i troen på at man i større grad
enn tidligere også må verne om deler av byen hvor man kan se klare historiske trekk.
Vi har gitt høy prioritet til bl.a. en Kulturminneregistrering. I den forbindelse har vi en
meget aktiv kulturminnegruppe som gjør en betydelig innsats med å koordinatfeste
med GPS, fotografere og beskrive kulturminner herunder historiske bygninger. Disse
dataene legges inn i en database. De koordinatfestede anleggene blir kartfestet i et
kulturminnekart.(kulturminnekart.no) Hensikten med dette arbeidet er å få
dokumentert vår kulturarv. For oss i historielaget er dette meget nyttig og er et godt
grunnlag når vi skal gi uttalelse /innspill til kommune- og reguleringsplaner.
I etterfølgende utredning forslår Historielaget vern av områdene beliggende til
Vincents Buddes Plass, Øvre Torg, Basarbygningen og deler av Kongensgate.
Dette er etter vår mening et av de viktigste historiske områdene i vår by.
Vi har lagt denne utredningen til grunn for vårt innspill til Sentrumsplanarbeidet,
og forventer at området gjennom denne planprosessen blir vernet.
Rapporten er utarbeidet av Arild Austad og Arild Johnsen.

Moss 15. januar 2013
For Moss Historielag

Arild Johnsen
Leder

Forsidebilde: Vincents Buddes plass under Kulturminnedagen 2012.
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Innledning
Vincents Buddes Plass med Øvre torg og Basarbygningen.
Ved bybrannen i 1881 ble bygningene i området ødelagt, og store deler av Kongens
gate sydover ble «lagt i aske». Bygningene ble senere restaurert eller bygget opp
igjen. Reguleringen og gjenoppbyggingen er av de større reguleringsmessige
endringer i byen i nyere tid.
Vincents Buddes Plass med Basarbygningen og Kongens gate
Data omkring historien og gjenoppbyggingen etter bybrannen i 1881.
Kort historikk:
Til dette byrommet knytter det seg nasjonal historie, ved at brigader Vincents Budde
her vant et stort og blodig slag over Carl den XII i 1716. Dette hindret svenskene i å
angripe Christiania.
Etter storbrannen i 1808 ble det foretatt en «regulering» slik at man fikk et nytt torg
her.
Høyvekta ble satt opp i nedkant av Vincents Buddes Plass i 1853 og ble flyttet litt
lengre ned i Torggata i 1904. Høyvekta ble revet i 1963. Til Høyvekta knytter det seg
lokale historier om «unøyaktigheter» ved innveiningen.
Bebyggelsen i området, Kongens gt. 15 (tidligere bankbygning), Øvre Torg,
Basarbygningen og deler av Kongens gate, ble restaurert eller bygget opp etter
bybrannen i 1881. Ved den brannen ble store deler av Kongens gate sydover lagt « i
aske». Brannen førte til at familien Petersons eiendom - som lå der Øvre Torg er i
dag - ble totalt ødelagt. Familien valgte å ikke bygge opp husene igjen etter brannen
og ga eiendommen vederlagsfritt til Moss kommune. Moss Sparebank finansierte
deretter byggingen av Basarbygningen, opparbeidet torget og overdro hele anlegget
til kommunen i 1883. Dette er en av de større reguleringsmessige endringer i byen
på denne tiden. Torvgården – denne flotte jugendstilbygningen - ble bygget i 1903.
Øvre Torg med Basarbygningen var midtpunktet i byens feiring av
unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. Virksomheten i Basarbygningen var viktig for
å få kontroll med kjøttomsetningen i byen. Fasaden på Kongens gate 15 ble
restaurert i 1978. Det ble i den forbindelse laget en meget lesverdig og grundig
rapport som tok for seg byggets historie og har med en kopi av originaltegningen til
arkitekt Sverre fra 1903. Denne rapporten vil ligge som et viktig bilag til en eventuell
sak om vern av området.
I forbindelse med 200-års jubileet i 1920 ble det bygget en fontene på Vincents
Buddes Plass. Denne står nå på Øvre torg. Øvre torg var «sentrum» for all
torghandel fra 1910 til 1931. I 1931 ble torghandelen flyttet til Nedre torv, hvor den
var fram til ca. 1963. I 2005 ble Vincents Buddes Plass bygget om og fikk sin
utsmykking med Nico Widerbergs skulptur «Høyvekta» - som igjen satte fokus på
plassens sentrale plass i bybildet. Moss Historielag har med bakgrunn i stedets
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sentrale plass i byhistorien foreslått at Vincents Buddes Plass, Basarbygningen og
Basarbygningen og deler av Kongensgate blir fredet som kulturminne eller blir
regulert til bevaring.

Moss i gamle dager:
Huitfeldtsgården fra 1808

Vincents Buddes plass 1903

Huitfeldtsgården, til venstre på bildet, ble oppført etter bybrannen i 1808 og er den
eldste bygningen på Vincent Buddes Plass. i 1808 ble også torvet regulert.

Dronningens gate og Vincents Buddes Plass 1910
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Bybrannen 16.- 17. juni 1881

Ved brannen ble store deler av Kongens gate sydover «lagt i aske».

Bybrannen i Moss startet klokken 19.30. Da utbrøt det brann i Moss Bryggeri, i den
gården som Privatbanken senere eide og bygde om. Brannen startet i et rom der det
fantes en del halm og der pakking av flasker foregikk. Da brannskuddet gikk, så man
straks en veldig sort røyk velte seg ut mot det høye trehuset til enkefru Blom som lå
tvers over gaten. (Nå Elefantapoteket ved Øvre Torg.)
Vinden var meget sterk og tiltok som vanlig ved branner. Retningen var nordlig. Det
var ekstra tørt etter langvarig regnløs tid med daglig frisk vind og solskinnsvær.
Kokken 4 var man herre over ilden, som hadde herjet i vel 8 timer.
Telegrafstasjonen, som da var i den såkalte Wulfsbergs gård, nr. 28 og nr. 30 i
Kongens gate, brant omtrent klokken 9. Telegrafstasjonen ble flyttet til Dronningens
gate 2. Av offentlige bygninger brant ingen. Wulfsbergs gård ble ikke gjenoppbygd.
Oppbyggelsen av nye gårder foregikk straks med stor hurtighet, og det avbrente, den
nedre bydels mest sentrale strøk, ble ved reguleringen betydelig forskjønnet.
Gatene ble bredere og jevnere. Istedenfor de gamle, flere høyst uanselige gårder,
reiste seg nå store, moderne stengårder.
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Etter bybrannen i 1881 ble ikke familien Petersons hus bygget opp igjen.
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Til Petersons gård hørte en stor og vakker have som lå oppover mot Søndre Bjerg.
Dennne haven ble delvis bevart ved at Basartaket ble en offentlig park.
Familien Peterson testamenterte eiendommen til Moss kommune.
Basarbygningen ble raskt bygget opp og sto ferdig i 1883. Basarbygningen og Øvre
Torg ble en viktig plass for 17.-maifeiringer i en del år, og ikke minst ved markeringen
av selvstendigheten i 1905. Torvet var sentral i all torvhandel i byen fram til 1931.Der
samlet bøndene fra nabokommunene seg.
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Regulering av Kongens gate.
Kongens gate ble etter bybrannen endret fra en «kjerrevei» til en «paradegate».
Gaten var en del av kongeveien gjennom Moss. I det etterfølgende vises noen bilder
fra historiske postkort for Moss.

I dag er det meste av den vestre delen av gaten helt forandret. Derimot er østsiden
for det meste intakt. Det er de siste årene foretatt en fasademessig oppussing av
bygningene fra Øvre torg og opp til «Lyskrysset»
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På dette bildet viser en del av Kongens gate som er totalt forandret. Bortsett fra
gården til venstre, hvor fasaden nylig er pusset opp. Gården til høyre er i ferd med å
bli revet.

Dette viser hvordan den øvre delen av Kongens gate ble bygget opp igjen.
Bybrannen stoppet opp før bygningen med den lyse fasaden. Her er alt revet, og det
er oppført ny bebyggelse.
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Kongens gate med Øvre torg ca. 1910 – gjenoppbygget etter brannen.
Den «nye» Vincents Buddes Plass 2005
I forbindelse med markeringen av 100 år for unionsoppløsningen i 2005, ble
opprustingen og forskjønnelse av Vincents Buddes Plass gjennomført. Moss
kommune bevilget midler til opprustingen. Skulpturen var en gave fra Sparebank 1.
Etterfølgende plan viser hvordan plassen ble opparbeidet og sto ferdig i 2005.
Landskapsarkitektetene MNLA Berg & Dyring i Moss var konsulenter.
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Skulpturen «Høyvekta» på Vincents Buddes Plass. Utførende kunstner var
Nico Widerberg.

FORSLAG TIL AVGRENSING AV BYGNINGSVERNOMRÅDE I MOSS SENTRUM.

I det etterfølgende gis en grundig dokumentasjon av områdets og enkeltbygningers
historie. Det fremmes et forslag til avgrensing av et verneområde. Innen dette
området er det foretatt en historisk beskrivelse av hver enkelt bygning.
Tekster om eiendommer i det aktuelle området og om bybrannen – er utført av
Historielagets Kulturminneregistreringsgruppa og lagt ut i Kulturminnebasen.
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lokal nr i Kulturminnebasen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torvgården
Moss og Opland Bank
Elefantapoteket
Basarbygningen
Grennesgården
--Standardgården
Huitfeldtgården

Gudes gate 2B
Kongens gate 15
Kongens gate 22
Kongens gate 24
Kongens gate 26
Kongens gate 28
Kongens gate 30
Kongens gate 32
Skoggata 2

1045037
1045038
1045062
1045031
1045063
1045064
1045065
1045066
1045052

Disse gårdene er det foretatt en detaljbeskrivelse av og inngår innen det området som Moss
Historielag ønsker skal «fredes» .
Beskrivelsene av bygningene er gjengitt i sin helhet. Alle foto er av Arild Austad.

TORVGÅRDEN Gudes gate 2B lokal nr 1045037

Byggår 1903 - Arkitekt Oscar Dehkes
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Det har vært hevdet at det er Østfolds flotteste hus i jugendstil, eller art nouveau. Som det
ligger i navnet skulle den nye stilarten frigjøre seg fra historismen og skape nye stiluttrykk
basert på planterikets svungne linjer og være asymmetrisk, avrundet og ny i form og uttrykk.
Men som vi ser er det så mye igjen av historismen og også sveitserstilens kjennetegn at huset
kanskje heller skulle klassifiseres som sen historisme enn tidlig jugend.
Ikke desto mindre er fasaden med alle sine motiver og alt sitt overskudd som kulminerer i
hjørnetårn med spir, til å bli i godt humør av. Disse åttekantede ”hengende tårn” er egentlig et
engelsk fenomen kalt ”belvedere” og finnes også i sveitser - arkitekturen i tre.
Bygningens inngangsparti er kronet av en trappegavl fra barokken, noen korintiske søyler er
med.
Smijernsmønsteret i rekkverket foran loftsvinduene, de øvrige balkongrekkverkene og den
innvendige trappen er vel det nærmeste vi kommer jugend.
Ellers er vindusomrammingen i tegl med spesialformet stein med flate buer, en slagsinvers
utgave av for eksempel Pikeskolen og Torggata 2 og 4. T – post vinduene er sen sveitserstil.
De sandsten – fargede relieffer under vinduene har riktignok plantemotiv, men kan vel minne
om et noe medtatt juletre. Taket var opprinnelig skifertekket. Huset er ellers godt vedlikeholdt
i opprinnelig stil.
Dette er Moss bys representant for forretningspalasset – en bygningstype med butikker i 1.
etasje og kontorer og boliger i over, som fantes både ute i Europa og i hovedstaden.
Groschgården fra 1887 av arkitekt Bernhard Stecmest på hjørnet av Karl Johan og
Universitetsgata har mange likhetstrekk, og gårdene her ble med sine fire etasjer regnet som
”overmaade høie”. Slik var nok oppfatningen enda mer i vår småby .De senere nabohus
Torggata 2 og 4 er jo også lavere.
Regulert til bevaring.
Om arkitekt Oscar Dehkes er det lite å finne, han var ikke medlem av arkitektenes fagforbund.
I 1903 var han 28 år gammel og hadde kontor i Pilestredet, i sin fødeby Christiania, men
slekten kom fra Holland, hvor art nouveau oppsto.
Dette skriver Ragnar Hagen.
Før Torvgården ble bygget sto det noen småhus på denne tomten, samt byens vekt. Den
berømte ”Høyvekta på Moss”
Samtidig med at Torvgården ble bygget, ble Torggata anlagt. Her var det ingen gate fra før.
Byggherre for Torvgården var Otto Svae sammen med Moss Håndverk – og Industriforening.
Otto Svae klarte ikke sine forpliktelser og gikk konkurs noen få år etter at bygningen sto
ferdig. Moss Håndverk – Industriforening måtte overta hele bygget for å redde sine interesser.
Det ble e komplisert affære som gikk helt til høyeste rett. Moss Håndverk – og
Industriforening kom noenlunde helskinnet ut av det hele ved at Hans Næss i 1911 overtok
eiendommen
Frelsesarmeen leide lokaler i den nye Torvgården. I 1904 averteres det kinoforestilling i
Frelsesarmeens lokale ”Klippen”, hvor det vises levende bilder.
I 1917 solgt Næss Torvgården til ingeniør F. Blom – Ohlsen. Her drev han en av byens første
bil forretninger, han solgte også elektriske artikler, og han hadde elektrikere i arbeide.
Bensin solgte han fra en pumpe på gårdsplassen. Der var det også anlagt en
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vaskeoppstillingsplass.
Kredittbanken i Moss fik lokaler i Torvgåren da den åpnet sine dører i 1918. I 1924 ble denne
banken sammensluttet med Moss Privatbank og flyttet over gaten.
Midt på 1920 tallet gikk Blom – Ohlsen konkurs. Moss Privatbank kom inn i bildet, men
banken var selv på gyngende grunn og ble satt under offentlig administrasjon i 1925.
I 1927 måtte banken gå til full likvidasjon. Et nydannet selskap bestående av bankkasserer
Fredrik Bolin, kjøpmann L:P. Sterud og disponent Karl A. Thorshaug kjøpte nå Torvgården.
Deres etterkommere eide gården inntil den ble overtatt av Torvgaarden Holding A/S.
Første etasje har i alle år vært brukt til butikklokaler, i annen etasje kontorer og tredje og
fjerde etasje er det leiligheter.
I denne gården har det vært tannlege, lege, dyrlege, og advokat kontor – og konsulat. Her har
fotografene Th. Bachman, Jo Benkow og Thorshaug hatt atelier.
Av andre forretninger i dette bygget kan nevnes: Alf Sødals Sørs Viseguttkontor, Erling
Egebergs elektriske forretning, Norbys Fargehandel, Vinmonopolet, Konfeksjon, ”Arne
Iskrem” Johansens Frisk-O- og- isbar. Verdens beste iskrem.
Dette var noen glimt inn i den lange historien til Torvgården i Moss. Den har blitt tatt godt
vare på av sine eiere opp gjennom årene, og er en pryd for byen vår.
DENNE TEKSTEN ER UTARBEIDET AV: Karin Behn Skjævestad

Kilder:
"Moss Avis"
"Landstad arkivet" hos Moss by- og industrimuseum
"Mossehåndverk i Ladested og Kjøpestad" av Henry Brichmann , 1973
"Moss som den var" av Jørgen Herman Vogt , 1944
"Moss bys historie" bind 3 av Nils Johan , 1994
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lokal nr 1045038

BANKGÅRDEN Kongens gate 15

BANKGÅRDEN
Kongensgate 15
På 1700-tallet lå byens største krambod her. Den ble ødelagt av brann i 1807 og 1808, men
ble gjenoppbygd. Eieren drev foruten kramboden også skipsrederi, trelasthandel,
brennevinsbrenneri, tobakksfabrikk og skole for 50 barn på fabrikken. En senere eier startet
ølbryggeri her. Bryggerivirksomheten opphørte i 1903. Da ble bygningen ominnredet til bank.
I 1904 startet Moss Privatbank opp i lokalene og holdt på til 1927. Da overtok Moss og
Opland bank A/S og drev her til 1957. I. Ellen og Knut Lindman mottok Moss bys
byggeskikkpris i år 2000 for godt vedlikehold av ”Bankgården”.
Bankgården i Kongens gate 15 har en lang og fargerik historie. Fra slutten av 1700-tallet lå
her på dette stedet byens største krambod. Kramboden var eid av Peter Winge. En stor
gårdeier, trelasthandler og kjøpmann. Han var også stadskaptein ved Borgerkorpset.
Winge døde i 1801, og gården med krambod og tobakksfabrikk i bakgården ble solgt til
Magnus Israel Tyrholm, en annen kjøpmann i Moss. Kramboden og mye av varebeholdningen
forsvant i bybrannen i 1807, og resten ble ødelagt av en ny brann i 1808.
Etter brannen startet gjenoppbygningen, og Tyrholm var snart i gang med nye prosjekter.
Han hadde 12 kontorister ansatt for å drive skipsrederi, trelasthandel, brennevinsbrenneri,
tobakksfabrikk og kramboden. Han holdt også skole for 50 barn ved tobakksfabrikken
samtidig som han var språklærer for håndverkere og handelsmenn. I 1818 stiftet han
musikkselskapet ”Polyhymnia”.
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I 1826 gikk han konkurs og måtte selge alle sine eiendommer. Han døde ensom og fattig på
Carl Johans Hospital i 1847, bare 66 år gammel.
2.juli 1825 ble det tinglyst et auksjonsskjøte til kjøpmennene Dahl og Bassøe for 4700 spd. på
Kongens gate 15. Fire år senere, i 1829, kjøper Christian Heyerdahl Bassøe ut Dahls enke og
blir eneeier.
Christian Heyerdahl Bassøe, som også var byens første ordfører, drev foruten kramboden
også brennevinsbrenneriet i bakgården. Brennevinsproduksjonen var opptil 100 000 potter pr.
år.
Men konkurransen mellom byens mange brennerier var knallhard, og Bassøe klarte ikke å
konkurrere på kvalitet. Han forsøkte i stedet ølproduksjon. I 1854 etableres Heyerdahl og
Larsens bryggeri, hvor Thorvald Larsen er med i driften. Bassøe klarer imidlertid ikke sine
forpliktelser, og i 1855 må han selge alt han eier. Thorvald Larsen greide seg heller ikke
gjennom den økonomiske krisen som hadde rammet Moss. Etter noen år med store
pengeproblemer, solgte han i1859 gården til Carsten Smith.
Smith fikk etter hvert også andre interessert i bryggeridriften. Og interessent-selskapet Moss
Bryggeri ble dannet. Dette bryggeriet var i virksomhet i Kongens gate 15 fram til 1903. Da
fusjonerte det med Victoria Bryggeri i Storgaten (nå Henrich Gerners gate 6). Dette nye
bryggeriet, ”De Forenede Bryggerier A/S", hadde tilhold i Storgaten. Kongens gate 15 ble
solgt til Moss Privatbank. Gården ble ombygd og innredet etter tegninger av arkitekt Ole
Andreas Sverre.
I oktober1904 kunne man lese i Moss Avis:¨
”Moss Privatbank tok igaar i Brug sine nye Lokaler som er reist paa den gamle
Bryggerikjelders Mure. Huset avgiver saavel utvendig som innvendig et glimrende Bevis paa
Arkitekt Sverres Evne til at gjøre noget ut av en ubekvem Materie. Han har holdt Stilen i en
naturlig og effektfuldt Blanding av Empire og Ludvig den 16de, hvilket bringer i behagelig
erindring de beste og ærbødigste Bygningstradisjoner i denne Del av Smaalenene.”
Midt på bygningens fasade mot Vincents Buddes Plass henger det et merke, skåret i tre og
malt .Dette merket har sitt utgangspunkt i ”Moss Bys Siegel” gravert av David Aron Jacobsen
i 1786. Merket i en noe forenklet utgave fantes også på bankens vekselblanketter. Det fikk
antagelig sin nåværende plassering i forbindelse med fasadeendringen i 1904.
Moss Privatbank holdt til her til den i 1927 måtte innstille sine betalinger.
Gården ble da kjøpt av Hans Steen Flemming, og har siden vært i familiens eie. Moss og
Oplands Bank A/S overtok lokalene etter Moss Privatbank. Her holdt banken til fram til1957,
da flyttet den over gaten til Dronningens gate 1. I 1961 ble Moss og Oplands Bank A/S til
Kredittkassen, senere til K-Bank og i dag heter den Nordea.
Nåværende eiere, Ellen og Knut Lindman, har gjennom årene foretatt betydelige
restaureringer av denne vakre bygningen. Den gamle ”Bankgården” er en pryd for byen vår,
og i 1978 ble den vernet.
Ellen og Knut Lindman mottok Moss bys byggeskikkpris i år 2000 for godt vedlikehold.
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Kilder: M.B. Landstads arkiv
Knut Lindmans arkiv
Mossiana fra eldre tider
Moss Bys Historie.

ELEFANTAPOTEKET Kongens gate 22

lokal nr 1045062

ELEFANT APOTEKET
Kongens gate 22
Byggeår 1883
Dette var en av de første bygårdene som ble reist etter bybrannen. Den kan virke litt rørende i
sin ekshibisjonisme, og den kan nesten minne om en byggvare utstilling over hva som kunne
skaffes av friser og bånd og medaljonger i historismens tid. På toppen av det avskårne hjørnet
troner en bitteliten gresk gavl – med rosett i – og tre overdimensjonerte akroterier (som
avsluttet tempelgavlene i det gamle Hellas).Og den trauste elefanten hører også med . En kan
bli i godt humør av mindre. Dette skriver Ragnar Hagen i utkast til arkitekturguide.
M. B: Landstad skriver i en artikkel :
Elephant apoteket ble oppført etter brannen i 1881 av apoteker Oswald Fredrik Bruun som
hadde overtatt etter apoteker Logn i Kongens gate 27 ”Høstegården”. Han la mye arbeid og
penger i å få et smakfullt bygg, både utvendig og innvendig. De vakre stukkarbeidene er en
pryd for gården, og er med på å gjøre denne plassen til byens vakreste, stilfulleste og
koseligste område. (Mellom Fjorder og Fjell, Ida Elisabeth Jørgensen)
I august 1918 startet Thorleif Lunde sin jernvareforretning på hjørnet av
Elefantapotekergården, I 1931 overtok han firmaet Oscar Rønnebergs Eftf. og flyttet sin
forretning til Dronningens gate 15.
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Karin Behn Skjævestad
.
BASARBYGNINGEN Kongens gate 24

lokal nr 1045031

BASARBYGNINGEN
Kongens gate 24
Bygd helt etter mønster fra Youngstorgets basar i Christiania fra 1878.
Byggeår 1883
Øvre torg oppsto etter bybrannen i 1881, sammen med en utvidet og utjevnet Kongens gate.
Bakkant av torget fikk en høy mur opp mot Prins Christian Augusts Plass. For å forskjønne
muren skjenket Moss Sparebank en gave som gjorde det mulig å oppføre Basaren, med åpne
salgshaller i to etasjer, åtte i hver etasje, med sentralt trappeparti. Bygningen er oppført i rød
tegl, og har flattrykte buer, lisener, markert gesims og rekkverk på toppen. Altså svært likt
våre øvrige teglbygg fra historismen.
Den er bygd helt etter mønster fra Youngstorgets basar i Christiania fra 1878,som også skulle
ta opp en høyde forskjell. Den er tegnet av J. W. Nordan, riktignok med buegangene i huggen
granitt, men det er likevel ikke usannsynlig at han har vært arkitekten også her i Moss.
De åpne salgsbodene for kjøtt og torgvarer, ble senere innkledd med vinduer og har hatt
mange andre virksomheter som sykkelreparatør, drosjesentral, kjøttkontroll, husflid. Offentlig
toalett, forretninger, arkitektkontor og systue. Men midtpartiet med den karakteristiske
klokken og gelenderet ble holdt åpen inntil bygningen ble solgt til private i 1997 og
ominnredet til serveringssted, og mistet enda mer av sitt opprinnelige utseende.
Ragnar Hagen utkast til arkitekturguide.
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Her var byens torg fram til 1931 da Nedre Torv ble anlagt. I en artikkel om Torvbasaren i
Moss Magasinet 1992 skriver Frank Berg om den livlige virksomheten som var der
Da torghandelen ble flyttet til Nedre Torv ble plassen foran Basarbygningen ledig
Der fikk rutebilene plass, og det ble også drosjeholdeplass. Drosjesentralen ble liggende her
fram til 1972.
Nederst til venstre mot det tidligere Elefantapoteket holdt Lysverket til fram til 1914.
Tronstad Kjøttforretning drev sin virksomhet i bygningens 1. etasje i over 75 år.
Julie Pettersens Spiseforretning lå i bygningens 2. etasje, mot Elefantapoteket.
Drosjesjåførene var faste spisegjester i cafeen. Her kunne de sitte å slappe av mens de ventet
på tur. Hos Julie kunne gjestene bestille kløvinger. Det var Franskbrød som først var delt på
langs også på tvers. Disse ble servert med bondesmør. 4 kløvinger med bondesmør og en
kopp kaffe kostet i 1920 årene 30 øre.
I 1972 flyttet ”Den blå butikk” og ”To små stuer” inn i Basarbygninges 1. etasje
I flere år nå har basarbygningen blitt brukt til restaurant virksomhet.
Det hadde vært ønskelig med litt mindre prangende reklameplakater på fasaden.
Etter brannen i 1808 som la 22 hus i aske, bygget Momme Peterson en ny gård på tomten etter
den gamle, som lå sønnenfor det sted hvor nu Elefantapoteket ligger. Den brente gården ble
kalt ”Moestuegården”, i folkemunne ”Mordstuen”, da det var her den svenske oberst
Falkenberg ble drept under slaget i 1716 da 600 dragoner ble slått i Moss. Denne nye gården
gikk med i brannen i i 1881.
Til Petersons gård hørte en stor, vakker hage som lå opp mot Søndre Bjerg. Etter brannen i
1881overlot den daværende eier, konsul Th. Peterson, tomten gratis til kommunen. Tomten
ble lagt ut til torv, senere kalt ”Øvre Torv”, hvor basarbygningen ble oppført i 1883.
(Moss som den var ,J. H: Vogt
På Øvre Torv, også kalt Prinds Christian Augusts Torv, var det livlig handel torv dagene.
Bøndene kom tidlig til byen, og vi hørte på lang lei vognhjulene som smalt mot gatesteinene.
Bøndene satte hestene fra seg i gårdsrommet til Andersen & Bang, og vognene plasserte de
som salgs boder på torvet. De leverte slaktet til Kjøtthallen i Basarbygningen for videre salg.
Frukt og Grønnsaker i fine farger og diverse andre varer fra bondegårdene ble lagt utover i
vognene. Mor Hulda kjente mange av bondekonene, så det var morsom tå være med henne å
handle der. De voksne ville gjerne prate litt, og da vanket det ofte en pære eller et eple på
meg. Noen italienere solgte is fra en iskremvogn og der fikk jeg kjøpe nydelig is med kjeks på
hver side.
Dette skriver Bodil Solum i boken ”Mellom fjorder og fjell. (Ida Elisabeth Jørgensen)
Karin Behn Skjævestad.
Kilder
Ragnar Hagen, Moss Dagblad, Moss Lysverkers historie, Karin Been Skjevestad ,Moss som
den var, J.H.Vogt, Bodil Solum/Karin Behn Skjævestad
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GRENNESGÅRDEN Kongens gate 26

lokal nr 1045063

GRENNESS GÅRDEN
Kongens gate 26
Etter bybrannen i 1881 kom man raskt i gang med gjenoppbyggingen, gata ble utvidet og
stigningsforholdene bedret. Arkitektonisk hører denne bygningen og de to neste til
historismen, og viser litt forskjellige stilidealer, men de er enhetlige i materialbruk med puss
og stukk, og samme målestokk og gesimshøyder.
(Ragnar Hagen, utkast til arkitekturguide)
I 1846 var det Peterson & Søn som eide matrikkel nr. 124 i Kongens gate.
Når den første gården ble bygget vet vi ikke, men da Herbergergården (som den gang het
Germania Hotell) gikk med i den store brannen i 1858, flyttet daværende eier, Bjurstedt til H.
O. Saxils gård ved torvet, hvor han startet en restaurant og kunne motta reisende.
Det neste vi vet er at kjøpmann Ludvig Hammer kjøpte en gård her i 1861 og hadde en
manufakturforretning her til 1880. Da flyttet han til ”Bellevue.”
Anthon Henrichsen kjøpte da gåren og tok over Hammers forretning.
Det var forretning i første etasje og privatbolig i annen etasje.
I 1881 brente store deler av byens forretningsstrøk – fra torvet og opp til forbi krysset i Vogts
gate.
Anthon Henrichsen bygde opp igjen Kongens gate 26 (124) i 1883. I 1910 solgte han den til
kjøpmann Martin Emil Grenness. Grenness hadde kommet til Moss fra Drammen i 1901, og
han etablerte sitt Moss Stentøimagasin i Kongens gate 22 (Elefantapoteket)
Han flyttet da forretningen sin til egen gård, og hadde privatbolig i annen etasje.
Hans sønn Ivar førte tradisjonen videre. I 1981 hadde han solgt selve forretningen, som ble
ført videre av andre, men eide fremdeles gården og hadde sin bolig i annen etasje.
I dag 2010 er det Hi – Fi Klubben som holder til i lokalene til Moss Stentøimagasin. .
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Kilde: Landstad arkivet , Ragnar Hagen
Karin Behn Skjævestad
KONGENS GATE 28

lokal nr 1045064

Kongens gate 28
Byggeår for Kongens gate 22, 28 og 30 er 1883, like etter bybrannen i 1881. Typisk for
historismen er disse bygningene, og viser litt forskjellige stilidealer, men er enhetlig i
materialbruk med puss og stukk, og i samme målestokk og gesimshøyder.
Nåværende Kongens gate 28 er godt over hundre år. Den ble bygget opp etter bybrannen i
1881, der 39 gårder strøk med og 4 ble mer eller mindre skadet.
Årsaken til brannen ble aldri klarlagt.

Moss bys matrikkel fra 1835 – 1923.
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KONGENS GATE 30

lokal nr 1045065

Kongens gate 30
(Kilde:”Utkast til arkitektguide” av Ragnar Hagen)
Byggeår for Kongens gate 22, 28 og 30 er 1883, like etter bybrannen i 1881. Typisk for
historismen er disse bygningene, og viser litt forskjellige stilidealer, men er enhetlig i
materialbruk med puss og stukk, og i samme målestokk og gesimshøyder.
(Kilde: O. P. Nyquist: Mossiana fra ældre tider, s.197-199)
Nåværende Kongens gate 30 ble bygget opp etter brannen i 1881. Den er godt over hundre år,
men vel verdt å studere nøyere når en ferdes i området.
Her kan vi bl.a. lese om bybrannen i Moss 1881: Klokken 4 var man herre over ilden, etter vel
8 timers herjing. Telegrafstajonen,som da var i den såkalte Wulfsbergs gård, nr. 28 og nr.30 i
Kongens gate, brant omtrent kl. 9 og ble flyttet til Malmgrens gård, Dronningens gate 2.
Av offentlige bygninger brente ingen.
Wulfsbergs gård ble ikke bygget opp igjen.
Moss bys matrikkel fra 1835-23.

Kilder
Utkast til arkitektguide av Ragnar Hagen
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lokal nr 1045066

STANDARDGÅRDEN Kongens gate 32

STANDARDGÅRDEN
Kongens gate 32
1841 – eier Carsten Smith gam. Matr.nr. 120
Carsten Smith var født i Elverum i 1812, han kom som ganske ung til Moss, til sin onkel
Mathias Calmeyer Gude, for å gå i lære i hans forretning. Han var også i lære hos David
Chrystie. I 1838 begynte han sin egen forretning i Holweygården i Gudes gate, men flyttet
snart opp i Kongens gate, hvor han etter hvert hadde en av byens største forretninger. Her
solgte han levnetsmidler av alle slag, vin og brennevin, jern, stål, bakervarer m.m.
Det vesentligste klientell var bønder, som til dels kom langveis fra .I bakgården til Smith
kunne de stalle opp hestene sine, og her var det også anledning til å få losji. 10 – 12 personer
kunne få plass i bakgården.
I mellomrikslovens dager foregikk det en utstrakt handel med Sverige, og på vinterføre kunne
det komme 10 -12 sleder i følge, med stangjern fra den andre siden av grensen.
I 1865 bodde Carsten Smith med kone og 7 barn i Kongens gate 120 (32)
Der bodde også 2 handelsbetjenter, 1 bakermester, 1 bakergutt, 1 gårdsgutt og 2 tjenestepiker.
Carsten Smith var også administrerende direktør og formann i direksjonen i Moss Sparebank
(1867 – 1892) Således foregikk alle konferanser om lån på hans kontor i Kongens gate, og
herfra ble i det hele tatt bankens drift ledet.
28 år gammel ble han valgt inn i bystyret, og her satt han til han hadde passert 80.
Sammen med sin svoger Lars Semb drev han også Moss Bryggeri i Kongens gate 15. Han
kjøpte denne gården etter at Bassøe og Larsen ikke klarte sine økonomiske forpliktelser.
Salget forgikk i 1859.
I 1875 bor familien fremdeles i Kongens gate 120 (32)
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1881 bryter det ut brann i bryggerigården til Carsten Smith i Kongens gate 15. Gnister
antenner gården på den andre siden av gaten, og brannen utvikler seg til en storbrann, der
Høstegården var den eneste som sto igjen på sør siden av Kongens gate. Etter denne brannen
ble gaten utvidet, og mange av de murbygningene som fremdeles ligger i Kongens gate
oppført.
I 1871 vedtok Stortinget loven om Samlag. Kommunene kunne nå vedta å opprette
brennevinssamlag. Samlaget kunne overta rettighetene til salg av alt brennevin i kommunen.
Overskuddet skulle brukes til allmennyttige formål. Samlagets vedtekter måtte godkjennes av
statsmyndighetene.
Moss Samlag kom i drift i 1885 etter statlig godkjenning. Samlagets ene utsalg var i Carsten
Smiths gård i Kongens gate 32. Det andre var i eget nybygg i Jeløy gaten.
I Moss ble det holdt folkeavstemninger om Samlaget i1898, 1903 og 1907. Ved de to første
avstemningene ble det flertall for fortsatt drift av Samlaget, men i 1907 ble det flertall for å
legge ned Moss Samlag. Det ble avsatt ett år til å avvikle utsalgene.
(Brennevinsproduksjon i Moss på 1800 – tallet, Per Edfeldt og Finn Saugestad)
Carsten Smith døde i 1893.
1900 bor Annette Christine Smith, enke to barn og to tjenere i Kongens gate 32.
Her bor også Samlagsforstander Gustav Adolf Trondsen og Magdalene Trondsen.
Det kan se ut som om gården ble solgt på 1890 tallet. H. Andresen Møbelfabrikk søker i 1898
om å få innrede ett værelse og kjøkken i min gård i Kongens gate 32.
I 1909 søkte P. Brandstrup om å få oppføre et skjul på 6 meter. Denne søknaden ble avslått,
da det for tomten gjelder murtvang. Langs gjerdet mot Wulfbergs gate sto det en
bakeribygning. Brandstrup hadde etter det jeg har forstått et bakeriutsalg i Kongens gate på
denne tiden. Et bilde som viser ølvogna til Moss Aktiebryggeri foran Moss Samlag, viser også
at det er et bakeriutsalg på den andre siden av gaten.
I 1911 er det en opplysning om at i bakeriet nedtages den nuværende bakerovn.
Brandstrup må ha leid bakeriet etter Smiths død.
I 1925 er det en søknad fra H. Andresen om å få innrede et butikklokale i portrommet, leierne
av bakeriet finner at de må ha en dør eller et utstillingsvindu på hjørnet mot Kongens gate.
Derved blir det også mer rummelig for den dør som kommer til å vende mot Wulfbergs gate.
Da den gamle treport da vil hindre det frie utsyn, tenkes denne sløyfet, og en jernport anbragt
i stedet. Døren til nybygget, og den til Standards forretning, vil da bli lettere tilgjenglig enn
nu, skriver han i søknaden
H. Andresen er oppført som eier i matrikkelen for 1923 og 1933. i 1945 står Elise Fladeby
oppført som eier.
I 1971 heter det at styret i Kongens gate 32 A/S ikke har noen umiddelbare planer om salg av
eiendommen. 1975 ble annen etasje ominnredet til lokaler for Østfold Fylke., og i 1976 ble en
leilighet i første etasje tillagt forretningen.
Standard Sport holder fremdeles til i disse lokalene. (2010)
Karin Behn Skjævestad
Kilde: Moss Kommunes arkiver, Folketelling 1865, 1875 og 1900,En nyttig Indrettning Moss
Sparebank 1826 – 1951

24

HUITFELDTGÅRDEN Skoggata 32

lokal nr 1045052

HUITFELDTGÅRDEN
Skoggata 2
Byggeår 1808.
Etter bybrannen i 1808 måtte jomfru Olsen avstå 1200 kvadrat alen av sin tomt som ble utlagt
til Christian Augusts torv, nåværende Vincent Buddes plass. Hun fikk derfor tydeligvis
oppføre en etter den tid ekstra stor tregård på resten av tomten. Den var opprinnelig oppført i
klassisisme med høye torams vinduer med 2x4 ruter i hver, og med høyt saltak uten valm, noe
den i senere tid har fått mot sør. I en periode har den hatt en ark på taket, og hadde da også
empirevinduer. Huset unngikk bybrannen i 1881.
Da det store nybygg langs Skoggaten kom til i 1986 fikk huset sitt nåværende utseende.
Regulert til bevaring.
Dette skriver Ragnar Hagen i utkast til arkitektturguide.
I de gamle matriklene kan vi lese at Skov gaden 239 i 1841 var eid av kjøpmann
Christoffersen, han eide den også i 1846. I 1868 er Grønn oppført som eier, og i1880 heter
eieren Hanssen.
I 1884 har Skovgaden skiftet navn til Vincent Buddes gate, og nr.1 tidligere nr. 239, er Anton
A. Hansen eier.
I 1889 har eiendommen gått over til G. Huitfeldt, som også er oppført som eier i 1893 0g i
1897.
I 1923 har Vincent Buddes gate 1, blitt til nummer 2, og Alfred Bengtson er oppført som eier,
samme eier i 1933 og i 1945, men i 1945 er navnet på gaten Skoggata, nummeret er 2.
M. B. Landstad har skrevet litt om denne gården historie. Han skriver, i denne gården har det
alltid vært handelsvirksomhet.
Erich Olsen kjøpte tomten her i 1779 av Just Gude etter at gården var brent. Han bygde opp
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en stor gård her med krambod og boder, stall og fjøs. Alt dette strøk med i den store
bybrannen i 1807.
Erich Olsen var nå avgått ved døden, men hans datter, Elisabeth Magdalene Olsen, bygde
gården opp på nytt. Ved siden av krambod handel tok hun også i mot losjerende.. Den først
branntaksten av 1817 viser at gården med jevne mellomrom er blitt utvidet og påbygget.
Jomfru Olsen, som nå var nesten 70 år, skjøtet så i 1824 gården tilkjøpmann Christoffer
Christoffersen. Han drev her til sin død i 1867. Da overtok kjøpmann og skipsreder N. W.
Grønn. Han drev både skipsverft og stor handelsvirksomhet, men gikk konkurs i 1870
Gården var nå på flere hender inntil overrettssakfører G. Huitfeldt kjøpte den i 1880 årene.
Eldre folk kaller gården for Huitfeldt gården den dag i dag.
Skoggaten 2 var i hans eie til Alfred Bengtson overtok i 1927.(?) (Oppført som eier i 1923).
Etter han overtok datteren Bodil Bengtson Bugge. I 1991 eies gården av Alfred Bengtsons
barnebarn.
I Skoggata 2 har det vært et mangfold av virksomheter gjennom tidene. Mot Kongens gate i
det lave tilbygget startet Gabriel Sæbbø sin bokhandel i 1872. I disse lokalene holdt Henrik I
Larsens jernvarehandel til fra1890. Denne forretningen hadde disse lokalene i over hundre år.
Da den opphørte ble det en kafe `her. Ut mot Vincent Buddes Plass hadde G. A. Pedersen
Kjød & Fedevareforretning, senere kom Evald Olsens slakterforretning, og her var også Soma
Skotøysbutikk. Dette lokalet ble overtatt av Hannes Blomstersmie. I kjellerlokalene hvor det
nå er hudpleiesalong har det vært grønnsaksbutikk, damekonfeksjon, gavebutikk og
interiørbutikk, sjokolade og tobakksbutikk. En liten periode holdt en kopisentral til her.
I lokalene ut mot Skoggata holdt Ullmanns Moss Varehus til, senere kom Ernst og Einars
herrekonfeksjon. Ertnes Slakterforretning har også hatt lokaler her.
Dagens eier av Skoggata 2 er Vidar Salbuvik

Kilder
Landstadarkivet Moss Avis, Kari Behn Skjevestad
Andre gårder inne «verneområdet».
Innen det foreslåtte verneområde er det flere mindre gårder som ikke har samme
historiske interesse. Disse er:
•
•
•
•
•
•

•

Wulfsbergs gate 9
Wulfsbergs gate 11
Wulfsbergs gate 13
Prins Christian Augusts plass 1
Torggata 2
Torggata 4
Gudes gate 4

I denne omgang har vi valgt å fremheve de gårder som ble typiske for oppbyggingen
etter bybrannen.
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Oppsummering
Det byrommet som ligger til grunn for Historielagets verneforslag viser viktige trekk i
vår byhistorie. Alt fra slaget i 1716 til bybrannen i 1881 og den raske oppbyggingen
etter brannen gjenspeiles. Samtidig som enkelt bygg forteller om viktige trekk i byens
arkitekturhistorie. Oppbyggingen viste at det ble tatt tak i den tidstypiske arkitekturen.
Samtidig som både Basarbygningen ,Torvgården og Bankbygningen tok opp i seg
nye strømninger. Reguleringen av Øvre Torg skapte en betydelig oppblomstring av
torv handelen og oppsving av handelen i hele området.

15.01.13
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