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Kongens gate 28
Kongens gate 22, 28 og 30 ble alle bygd i 1883, det er to år etter den store
bybrannen.
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Bygningene er arkitektonisk typiske for historismen 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.
Bybrannen
O. P. Nyquist omtaler bybrannen i Moss 1881 i ”Mossiania fra ældre tider»:
«Klokken 19.30 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. Klokken 4 var man herre over ilden, etter vel 8
timers herjing. Telegrafstasjonen, som da var i den såkalte Wulfbergs 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.
Moss bys matrikkel fra:
1835 - (gjeldende fra ca. 1800): matr. nr.113
1841 - matr.nr.123 eier Johan Hansen—branntakst: 24200, skattetakst: 26000
1884 - matr. nr. 28
1896 - matr.nr.113, eier Henrik Ulsten
1906—matr.nr.28, eier Johan Hansen
1920—matr.nr.28, eier Karl Onsaker—areal:406,6, branntakst: 35050, skattetakst: 26200
1923—matr.nr.28, eier Karl Onsaker—areal:406,6. branntakst: 35050. skattetakst: 38400
Beboere ifølge folketellingen 1801:
Niels Svendsen, husbonde 35 år, urmaker, gift 1.gang med Anna Syrine Jansdtr., 44 år, gift 2.
gang .Hovel Andreas Nielsen, deres sønn,4 år, Maren Syrine Nielsdtr.. 6 år.
Helle Andersdtr., tjenestepike, 29 år, ugift.
Beboere ifølge Mandtal 1841-1844 for Moss by utgitt av Moss Ættehistorielag:
E. Hesler,sadelmaker (Engebret Hesler, borgerskap 31/8 1811), (nytt nr.123a)
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Arne Jansen??,svenn, Anne Marie, hans kone.
Deres barn: Anne, Johanne og Karen Margrethe. (nytt nr. 123 b).
P. Hansen, amtsfullmektig og hans kone Madame Hansen (nytt nr. 123c).
Marie Andersdtr.,tjenestepike, E. Rasmussen, urmaker, (Even Rasmussen, borgerskap 19/10 1837)
og hans kone Anne Olsen, deres sønn Olavus.
Arne Heie, læredreng og Maren Johannesdtr., tjenestepike.(nytt nr. 123d)
Fru Edvardsen, handel og hennes barn Augusta, 17 år og Petter, 12 år (Petter Christian, f. 21/10
1828 i Moss).
Tjenestepike Anne Marie. (nytt nr. 123d)
H. Creistie, fullmektig, hans kone Nicoline Chreistie og Catrine, tjenestepike. (nytt nr.123d)
Arne Jansen og hans kone Anne Marie. Deres barn: Margethe, 15 år, Johanne Elisabet, 18 år.
Deres to fosterbarn: Marn Sophi Andersdtr. og Andrine Amundsdtr. (nytt nr.123b)
Thorbjørnsen, skreddermester (Andreas Torbjørnsen, f. 1813 Høland, tok borgerskap 1/8-1838) og
hans kone Karen (Karen Marie Envoldsdtr. Ingebrethsen) og deres to barn: Emil Thorval, 2 år
(Emil Thorvald, f.26/11 1841 i Moss) og Edvard, ½ år (Andreas Edvard, f.10/5 1843 i Moss).
Grethe Brødnilsen, tjenestepike,
Olsen, skreddersvenn og Peder Mathisen, skredderdreng. (nytt nr.123c)
Niels Nielsen, kjøpmann og hans kone Wilhelmine Bredahl.
P Hagemann, kramboddreng og Anne Olsdtr., tjenestepike. (nytt nr.123c)
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