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1888 - gården ble bygget av murmester A. Holmberg.
1900 - var bakermester Karl Eugen Breien eier av gården.
1918 - solgte han gården til Alexander Bertiniussen Andersen Selmer.
Hans enke solgte senere gården til bakermester Hans Kristian Herning.
1937 - solgte Herning gården til Alida Rosnæs.
Sammen med sin yngre søster, Dagny, drev hun en frukt- og tobakksforretning der.
1946 - Brødrene Fjelds Elektriske forretning er leieboere, og ble senere eier av den.
1982 - var det Erlings sønn Kristian Fjeld som ledet forretningen.
Gården sto da sto foran store utvidelser.
2010 - driver Joseph Kahn kolonialforretning her. Han eier også bygningen.

Murmester A. Holmberg bygde gården i 1888, og han har også oppført en rekke av de andre
gårdene i området. Han innredet straks gården med to bakerovner og en dampkjel. Hvem som
startet med bakerivirksomhet er noe uklart.
Bakermester Breien var en fargerik person og en markant skikkelse i bybildet, enten han nå kjørte
sin brødvogn eller avla sitt sitt vidnesbyrd i ”Wold-Logen”. Med sin pondus lignet han, som gamle
overbrannmester Johannes Johansen sier, nærmest på Bjørnstjerne Bjørnson både i skikkelse og
skjeggvekst. Han var et ivrig medlem av menigheten ”Logen”, som i 1982 feiret sitt 100-årsjubileum. Når han satte inn med sin vakre tenorstemme i ”Brødre-koret”, var det som taket løftet
seg—sier de som ennå husker ham. Likeså går det frasagn om hans meritter som en av de første ”
isbadere” i Moss.
En av hans sønner var Carl Breien, som ble den første norske Frelsesarme-offiser. Han steg i
gradene til oberst og var en fremtredende leder i armeen i Norge.
Bakermester Karl Eugen Breien døde i 1920, men lenge før det hadde han gitt opp sin
bakerivirksomhet, og solgte i 1918 gården til Alexander Bertiniussen Andersen Selmer. Han var
født i Arendal og utdannet seg som konditor og bakermester i Leipzig—etter et kort opphold i
Fredrikstad. Han kom til Moss i 1907 og startet sin baker- og konditorforretning i Værftsgaten nr. 2
på Kanalen, hvor senere Kristian Frellumstad og Trygve Andreassen hadde sine bakerier.
Alex. Selmer flyttet i 1917 over til Værlegaten nr.18 og rev ned Karl Breiens gamle anlegg og
bygget der opp et helt nytt og moderne bakeri med et lite konditori på oversiden. I bakgården var
det stall og grisehus hvor en hest og to griser ble foret opp med gamle bakervarer.
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Alex. Selmer var en meget energisk og dreven forretningsmann. En tid hadde han filialer både på
Kanalen og på Torvet. Han og hans kone Anette hadde fem barn:
1. Randi Margrethe, født 1902 og gift med kjøpmann Wilhelm Berg i Værlegaten nr. 21,
2. Albert, født 1904 og utdannet som baker og konditor. Han reiste senere til Narvik,
3. Gudrun Marie, født 1907, var gift med Harald Aase—sønn av borgemester Aase,20 år
4. Aagot Constance, født 1910, og gift med Fredrik Pettersen, formann på Moss Glasværk,
5. Ingrid Charlotte, født 1911, var den yngste og ble gift med fhv. ligningssjef Leif Andresen
Etter Alex. Selmers død solgte enken Anette gården til bakermester Hans Kristian Herning. Han
drev forretningen til 1937, da han solgte gården til Alida Rosnæs fra Nordre Rosnæs i Rygge. Hun
var søster av Anna Onsaker i Kongens gate nr. 28. Det ble slutt med bakerivirksomheten, men i
stedet drev hun sammen med sin yngre søster, Dagny, en ”Frukt og Tobaksforretning”.
I stedet for konditori ble det damefrisørsalong med Marie Batzer, og mot Værlegaten kom
barbermester Sigurd Pettersen—”Sjørøver`n”. Og det som han ikke visste eller hadde hørt om
Moss Fotballklubb—det var ikke verdt å vite.
Av andre leieboere i gården kan nevnes fhv. overbrannmester Johs. Johansen. Han bodde der i over
20 år inntil han i 1955 flyttet til ”Brannstasjonen” i Vogts gate.
.
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