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Byggeår er ukjent, bygningen er muligens fra 1600-tallet- og sannsynligvis byens eldste hus.
Gudegården har hatt en uvanlig overlevelsesevne. Bybrannen i 1807 startet nord for gavlen av
huset, og bybrannen i 1858 stoppet ved søndre gavl. At den er skånet av to bybranner er bare en av
grunnene til at den kan være byens eldste hus. Et av de sikreste tegn på at det stammer fra
barokken, er at annen etasje i tømmerhuset henger noe ut over første etasje. Når det så senere ble
panelt i samme plan, ble første etasjes vegg tilsvarende tykkere. Videre er det høye taket typisk.
Halvvalmen er østfoldsk og kan være opprinnelig. Vinduene er på foto fra 1860 vesentlig smalere.
Senere er de byttet til sveitservinduer. Inngangsdøren med rokokkopreg er en senere tilføyelse, idet
inngangen opprinnelig var fra gårdssiden, hvor så vel sidebygningen som hovedbygningen hadde
svalganger. Sidebygningen er senere fullstendig ombygget.
Mathias Gude kjøpte bygningen i 1823 og anla brenneri her. Moss Aktiemøller eide den på 1960
-70-tallet, og ville rive huset for å skape bedre svingradius for kornleveransen til siloen. Slik gikk
det heldigvis ikke, huset er pusset opp og lever i beste velgående. Verken bybrannen eller
rivingstrusler har hittil bitt på det.
Mathias Gude som i nesten 50 år eide Skarmyra, var født 1797 i Elverum hvor faren var
sogneprest. 14 år gammel gikk han til sjøs, tok etter noen års forløp styrmannseksamen og kom så i
forretningen til sin onkel, grosserer Johan Gude, her i byen. I 1823 tok han borgerskap som
handelsmann og ble ansett for å være en hederlig mann. Han var i en årrekke medlem av
formannskapet og en kortere tid viseordfører, var også betrodd mange andre kommunale verv. Han
var bl.a.sjef for borgerkorpset i 18 år, overformynder, fattigforstander og kemner. Med sin utstrakte
handelsvirksomhet forente han brennevinsbrenneri og ølbryggeri (det senere Victoria bryggeri).
Gammelt nr.29 i Storgaten, en av byens eldste gårder. Mot slutten av 1700-tallet var det kjøpmann
Karl Christian Borthigs enke som eide gården. Etter hennes død i 1809 ble broren, postmester
Hvidt, eier. I 1814 solgte han gården til søstersønnen, Fredrik Borthig. F. Borthig var kjøpmann fra
1806 og døde i 1817. Enken giftet seg med overtollbetjent, kaptein og ridder Kristian Gottlieb
Hermanstorff, som nå ble eier av gården. Mathias Gude kjøpte den i 1823 og oppførte straks et
brennevinsbrenneri. Dette ble omdannet til ølbryggeri straks etter han ble eier av nr. 28. Etter
Gudes død, i 1883, ble H. Hjersing eier av gården og bryggeriet. I 90-årene kjøpte et
interessentskap også ”Moss Bryggeri”og sammensluttet begge under firmanavnet ”A/S De
Forenede Bryggerier, Moss”. Senere gikk det over til et nytt interessentskap med navnet ”Moss
Aktiebryggeri”.Til gården hørte inntil 1858 en have som lå foran ”Kong Carl”. Brannen i 1858
stanset ved Gudegården, der kun en mindre uthusbygning nedbrente.

1600—bygget på 1600-tallet.
1797—En toetasjes tømmerbygning med fem vinduer mot gaten i hver etasje. Tre rom i hver
etasje. En sidebygning av tømmer, to etasjer. Taksten belagt. På nordre side en to
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etasjes tømmerbygning, med to vinduer i hver etasje. 1.etasje hadde skorstein,
bakerovn og en jernbryggepanne. Ved siden av var det en materialbod. På vestre side
var en gammel stall og vognskur. Mot elven var det en tømmerbygning, stall og fehus.
Nede ved elven var det en to- etasjes sjøbod, bygget i tegl, med fire rom.
1809—tilhørte postmester Hvidts søster.(Mossiania, side 213)
1814—solgt til kjøpmann Fredrik Borthig. Borthig døde i 1817. (Mossiania, side 213)
1817—Borthigs enke eier. Hun giftet seg senere med overbetjent, kaptein og ridder Kristian
Gottlieb Hermanstorff. (Mossiania, side 213)
1823—solgt til Mathias Gude.Han anla brennevinbrenneri i gården.Han kjøpte også
nabogården hvor han anla ølbryggeri.(Mossiania, side 213-214)
. Hjersing solgte til Moss Bryggeri. Tomteareal: 2.688,79 kvm (Kartfor.-1/121)
1883—eier H. Hjersing. (Mossiania,side 214)
1890—H. Hjersing solgte til Moss Bryggeri. Tomteareal: 2.688,79 kvm (Kartfor.-1/121)
1898—innredet et rom med ildsted i uthus. (Byggesak-2/1173, 11/98)
1900—to etasjes bygning med ildsted i uthus.(Folketelling 1900, side 39)
1903—innredet mineralvannfabrikk.(Byggesak-2/1173, 28/03)
Monterte dobbeltdør i stedet for vindu i hovedbygningen ved siden av porten, og
Flyttet vinduet til den andre siden av rommet mot gården.(Byggesak-2/1173, 28/11)
1905—monterte en damphette med avtrekksdør.(Byggesak-2/1173, 72/05)
1908—monterte en loddepipe. (Byggesak-2/1173, 186/08)
1919—tilbygg, en en-etasjes bygning i mursten, på plassen mellom det gamle gjærhuset og
den gamle lagerkjelleren. Grenselinjene mellom Henrik Gerners gate 6 og 4 ble
flyttet. Begge bygningene var eid av Moss Aktiemøller. (Byggesak-2/1173, 862/19)
1923—eier A. Heilmann.
1925—en parsell på 514kvm ble fratrukket nr 6 og tillagt nr.4. Nytt tomteareal på nr 6:
2.736,2kvm.(Kartfor.-3/193)
1927—en parsell på 1200 kvm fra nr.6 ble tillagt nr.8. Nytt tomteareal på nr.6:1.536,2kvm.
(Kartfor.-3/296)
1938—innredet to leiligheter i gammelt ølutsalg. (Byggesak-2/1173, 12/38)
Tyri Fabrikker innredet fabrikk i sidebygning på det gamle bryggeriet.
(Byggesak-2/1173, 33/38)
1939—eiendommen blir delt, 6 og 6A. Nordre del tillegges nr.8. Heilmann solgte en del av
grunnen, med tilhørende strandrett til Mosseelven, til Moss Aktiemøller.
(Byggesak-2/1173, 14/27)
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Tyri Fabrikk ønsket å gjøre gården om til fabrikkanlegg. (Byggesak-2/1173, 33/38)
Oppførte loddepipe i fabrikkbygning. (Byggesak-2/1173, 46/39)
1942—eiere Margit, Erling, Georg og Margit Rønneberg. (Kartfor.-A/8)
Monterte røkpipe 14” * 14”. (Byggesak-2/1173, 91/42)
Kjelleren ble reparert. (Byggesak-2/1173, 111/42)
1951—Rollto Skofabrikk A/S, eiendomsmegler Einar Brynildsen og Einar Kure A/S,
tapetserverksted, leide lokaler. (Telefonkatalogen 1951/52)
1954—monterte oljefyringsanlegg i Probat Kaffebrenneri.(Byggesak-2/1173,403/54)
1957—en parsell på 63,50 kvm fra 6A ble tillagt nr.4. (Kartfor.-P/23)
1958—eier Margit Rønneberg. Liten brann i den nordre bygningen.(Brannsak-3/58)
1978—søker å få rive gården, men søknaden blir avslått. Forslag om å frede gården.
(Byggesak 2/1173, 38/78)
1983—pipebrann.(Brannsak-22/83)
1988—rehabilitering av bakgården.(Byggesak-2/1173, 45/88)
Utvendig vannledning ble reparert, byttet stoppekran.(Røranm.-96/88)
1991—i forbindelse med omlegging av hovedledninger i gaten ble eiendommens
eksisterende vanninnlegg forbundet mellom eksisterende utvendig stengeventil
og ny 200 dukt.st.j. hovedvannledning med 32 PEH rør. Det er fra henholdsvis
ny 200 bet.hovedovervannsledning og 200 PVC hovedspillvannsledning og frem til
utvendig stengeventil lagt nytt 110 PP overvannsuttrekk og nytt 110 PVC spillvannsuttekk. (Røranm.-115/91)
Eier Åsmund Svendsen fikk tildelt Byggeskikkprisen.
1997—eier Åsmund Svendsen. Tomteareal: 555 kvm.
Gården i 1859: Mot gaten var det et kontorbygg (tidligere våningshus), inne var det paneler og
tapeter, to dobbelte dører, ett vindu og en ovn med pipe. Bygningen var 15.53 meter lang,
10.88 meter bred og 5.53 meter høy.
Fra kontorbygningen gikk det en sidebygning nordover som var 5,80 meter bred, 23,84 meter lang
og 5,33 meter høy. I enden av bygningen var det bryggerhus som var 4,55 meter lang, 1,25 meter
bred og 1,88 høy.
Til venstre for kontorbygget lå det et vognskjul og et portrom, vendt ut mot gaten.Vognskjulet med
portrommet var 17,4 meter langt, 5,18 meter bredt og 2,98 høyt. Den dobbelte porten var 3,92
meter lang. Skjulet var bygd på gråstenmur og hadde en dobbelt og en enkel dør.
Til
vognskjulet lå det et vedskjul, 4,70 meter langt, 9,41 meter bredt og 3,14 meter høyt. Skjulet
inneholdt også et verksted, matbod og en liten gang. Det var ett helt og halve vinduer i bygget.
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Nord for vedskjulet, mot elven, lå en bygning som var 49,72 meter lang, 7,53 meter
bred og 5,33 meter høyt. Bygningen hadde ni vinduer samt to store buede vinduer, to dobbelte og
sju enkle dører og en jerndør. I kjelleretasjen var det et malt rom og et annet rom med et stort
støpekar. Over var det et stort kornloft med plass til 800 tønner og et malttørreloft.
Lengre nord i bygningen var det maltkjele og tørkeovn. Veggene var i mur. Lengst nord i
bygningen lå bryggeriet (tidligere var det brenneri).Det var en bryggepanne av kobber som rommet
4000 potter og to vannkar. Det var også et gjærrom med sju kar, og over rommet var det et
kjøleskip. Tvers overfor gårdsplassen lå det tidligere en innebygget drankekum.
I hver ende av bygningen var det en pipe og det var innlagt gassledning med ni bluss.
Bybrannen i 1858 stanset her.
Gude døde i 1883, da ble gården kjøpt av H. Hjersing. Viktoria Bryggeri eide gården i 1900.
Beboere i1865:
--Kjøpmann Mathias Calmeyer Gude, hans kone Marthine Elise, døtrene Anna Catrine, Elise
Marthine Dahl. Tjenestepike Karen Larsdatter.
--Bryggrimester Gulbrand Evensen og hans datter Ida Evensen. Husholderske Kare Pedersen.
Beboere i 1900:
--1,etasje—åtte rom og to kjøkken. Disponent Harald Hjersing, hans kone Elise, barna Martha,
Mathias, Otto, Sverre, Carsten og Arne Hjersing. Tjenestepikene Ingerid Lindsjø og Bertha
Johannesen.
--1.etasje—ett rom og kjøkken. Ølkjører Henrik Hansen, hans kone Fredrikke og sønnen Hans
Hansen.
Bedrifter:
Moss Sekk-Kompani A/S- Oscar Halvorsen etablerte firmaet i Sarpsborg i 1902.
I 1930 flyttet firmaet til Moss hvor de leide lokaler av Moss Bryggeri. Firmaet solgte brukte
sekker, både innenlands og til utlandet.
Einar Kure møbeltapetsererverksted –ble startet i 1935 i Oslo, flyttet til Moss i 1939. Bedriften
utførte alt innen møbeltapetsering og omstopping av alle slags møbler.
Rollto Skofabrikk A/S holdt til i gården. Hoved produksjonen var herresko og beksømstøvler.
Henrik Gerners gate 6A,

Gnr.2, bnr. 1174

1939—eiendommen ble delt, 6 og 6A. Nordre del ble tillagt nr.8. Heilmann solgte en del av
grunnen, med tilhørende strandrett til Mosseelven, til Moss Aktiemøller. (Byggesak-2/1173, 14/27)
1942—brann i et lager. (Brannsak-13/42)
1943—eier Rollto Skofabrikk ble oppnevnt som skoreparasjonsfabrikk for Moss og Horten. En
Side 5

Lok. nr. 1045003 Gudegården forts:

enetasjes murbygning, 41 m lang, 7.7 m bred og 4m høy.
1944—montert ny pipe i Rollto Skofabrikk. (Byggesak-2/1173, 91/44)
1945—brann i fyren i Rollto Skofabrikk. (Brannsak-21/45)
1954—solgt fra Rollto Skofabrikk A/S til Moss Aktiemøller for 175.000 kr.
1955—en parsell fra 6A ble lagt til nr.4. (Byggesak-2/1173, 431755)
1957—en parsell på 63,50 kvm fra Henrik Gerners gate 6A ble tillagt nr. 4. (Kartfor.-P/23)
1962—revet på grunn av bygging av Silo III. (Byggesak-2/1174, 508/62)
1978—Rollto Skofabrikk ble revet. (Byggesak-2/1174, 556/78)
1979—vannledningene ble plugget i forbindelse med at bygningene skulle rives.
(Røranm.-339/79)
1997—eier Moss Aktiemøller. Tomteareal: 975.5kvm.

De historiske oversiktene til de enkelte gårder, er det Terje Unnemark ved Moss by- og
industrimuseum, som skal ha æren for. Vi, som har påtatt oss å registrere kulturminner, ble spart
for mye arbeid! Både historieinteresserte og slektgranskere vil nok flittig bruke de til-gjengelige
opplysninger. Takk til Moss by-og industrimuseum ved Terje Unnemark som har gjort, bl.a.
Landstadarkivets innhold, tilgjengelig!
Tekst v/Aud R Løvig

sist endret 21.01.2015
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