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PARKGÅRDEN
Dronningens gate 30
Byens første ‘skyskraper’ - fra 1933.
Side 1

Lok. nr. 1045030 Parkgården forts:

I 1930 ble det bestemt at det skulle anlegges en forbindelses gate mellom Dronningens gate og Storgaten.
Denne gaten ble lagt over eiendommen til Moss Handelsstand som da ble delt. På sørsiden sto det igjen et
triangel på ca. 200 kvadratmeter som foreningen solgte.
”Skrågata” som den nye gata het på folkemunne, (og fremdeles heter blant eldre mossinger) ble anlagt for å
bringe trafikken lettere opp i Dronningens gate, og for å unngå den bratte del og to 90 graders svinger i
Fleischers gates nedre del.
De kjente Oslo arkitektene Leif og Ernst Torp ble engasjert for å tegne et tidsmessig foretningsbygg på
denne trekant tomten, og med bistand av arkitekt Fr. E. Thoring fikk byen den vakre funkisbygningen som
vi i dag kjenner som Parkgården.
Byplan-vedtektene tilsa en byggehøyde på 3 etasjer, så det måtte gis dispensasjon for å få bygge 5 etasjer.
Tomten var heller ikke større enn husets grunnflate, og med alle 5 etasjene, ga dette en sensasjonell
tomteutnyttelse. Det var derfor ikke rart at Parkgården ble kalt for ”Skyskraperen”. Det bærende system var
av jernbetong med teglforblending mellom de lange vindusbåndene, i annen etasje helt gjennomløpende i
den daværende Parkrestaurant. Huset svevde på en måte over den gjennomsiktige første etasje av glass, og
ga et storbymessig preg i lille Moss, og var en fin og gjennomført representant for funksjonalismen
Det var byggmester Peterson som hadde oppførelsen av bygget.
16. sept.1933: Skyskraperen ved Skrågaten, Kransen ble heist i dag. (Moss Avis)
9. mars 1934 Park restaurant i annen etasje i funkis-gården er åpnet. Stedet er som skapt for en slik bedrift.
Der kan dekkes til 100 gjester. (Moss Avis)
I først etasje hadde Sig. Knutsens herre ekvipering sine lokaler, I annen etasje var Park restauranten, og
restauranten leide også fjerde etasje og innredet den etasjen til hotell. (På alle værelser skulle det henges opp
branntau av godkjent type).
I tredje etasje var det opprinnelig kontorer, men i 1939 ble det søkt om å ominnrede disse lokalene til hotell.
I 1941 søkes det om å innrede en leilighet til bestyrer i 5. etasje. Det virker som om de resterende værelser i
denne etasje også har vært hotellrom.
I 1954 kom den første reklamen på taket av Parkgården. En tro kopi av en Freia sjokoladeplate med en bord
av neonlys rundt ytterkantene.
Det første sporet jeg finner etter Chr. Torsvik er i 1951. (Jeg tror han het Christian). Han var restauratør og
hotellvert på Park Hotell og Restaurant i 1950 årene og fram til ca. 1964. Da overtok ekteparet Kristiansen.
Da restaurant Parketten åpnet i 1960 bestyrte Torsvik også denne restauranten.(Jeg vet ikke når Torsvik
begynte på Park)
I 1970 årene overtok Paul Andre Schaltenbrand Park og Parketten, Parkrestauranten ble om innredet, ved
arkitekt Kåre Seim, og fikk nytt navn Vertshuset Triangelen
Schaltenbrand drev Vertshuset triangelen fram til 1984.
Reklameskiltet på taket for Moss Bryggeri ble antagelig satt opp i 1970 årene, muligens byttet ut med det
skiltet som sto der fra før.
I 1980 flyttet Moss Bokhandel inn i de lokalene som Sig. Knutsen tidligere hadde disponert.
Moss Bokhandel hadde lokaler i nabobygningen, og det ble forhandlet om å lage en åpning mellom disse to
gårdene.
Ni år senere flyttet Moss Bokhandel ut, og butikken ”Vesken” flyttet inn. ”Vesken” hadde tidligere hatt
lokale i Storgaten 7.
Moss Håndverkerforening leide lokaler i 5. etasje en periode.
I 1990-årene ble det bruksendring; til boligformål i 4.etasje og i 5 etasje.
I første etasje ble det bruksendring til restaurant-virksomhet i 1996. Denne restauranten fikk navnet ”
Lysthuset” og ble drevet av Harald Wold.
I dag (2009) er det Pizza-restaurant her.
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