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HANDELSTANDENS HUS
Storgata 21
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Lok. nr. 1045082 Heiberggården Handelstandens hus forts:
Storgata 21 tidligere nr 19, nr. 10 og nr.7
Av O:P Nyquists gårdsbeskrivelser fremgår det at denne gården var bygget før 1740 og var eid av sagbruks
eier Chr. Grønbeck og senere enkefru Grønbeck inntil 1765.
Etter henne var gården eid av prokurator Smith. I 1785 solgte han den til Hans Henrik Taulow, byens første
sogneprest fra 1790 av. Mellom 1804 og 1809 var oberst von Rich eier, og etter han overtok skips kaptein
og havnefogd Chr. Scheel.
1843 ble gården kjøpt av Nils Ytter, og etter han i 1850 årene distriktslege A. Heiberg. I 1882 ble den solgt
til en annen lege, O:P. Nyquist. Han eide gården til 1914, da solgt han den til Moss Handelstands forening.
Til gården hørte det frukthage, kjøkkenhage, samt to gårdsrom.
I 1928 ble gården ominnredet, og rundt 1930 ble hagen gjennomskåret av den gaten vi i dag kaller ”
Skrågaten”. (Dronningens gates forlengelse)På den øvre delen ble ”Park gården” (Park hotell) bygget noen
år senere.
I denne bygningen har det vært forskjellige virksomheter gjennom tidene.
I 1820 årene var det en ”Diverse” handel i annen etasje, og fra 1850 årene hadde frøken Lina Bjerk
pikeskole her i noen år.
Handelstands foreningen leide ut selskaps lokaler, og her var det danseskole og juletrefester.
Under krigen 1940 – 1945 var bygningen okkupert av tyskerne. ”Ortskommandanten”, øverste tyske
myndighet i Moss hadde sitt hovedkvarter her. Her ble det foretatt forhør, og bestemt hva som skulle skje
videre med mennesker som hadde kommet i tyskernes søkelys.
I noen få sommer sesonger på slutten av 1950 tallet var det en frilufts restaurant i hagen ut mot ”Skrågaten”.
Den het Terrassen men ble populært kalt ”Stripa”. På denne tomta ble det vi før kalte ”Parketten” gården (.
Dronningens gate 27)bygget. Her har Moss Handelstand sine nåværende lokaler. Denne bygningen sto
ferdig i 1960.
Gården ble solgt til Moss kommune i 1960, og ble revet i 1967.
Karin Behn Skjævestad
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