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GRENNESS GÅRDEN
Kongens gate 26
Etter bybrannen i 1881 kom man raskt i gang med gjenoppbyggingen, gata ble utvidet og
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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.
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 brant 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. I lokalet ved
siden av holder Onsum Synsam optikerforretning til.
Tekst v/Karin Behn Skjævestad
sist endret 6.2.2015
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