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ANDERSEN & BANG
Dronningens gate 1
Den opprinnelige gården ble bygd i 1838. Det ble drevet assortert handel og
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omfattende bondehandel her da Andersen og Bang overtok i 1851. De trengte plass
til hester og vogner, og overtok nabohagen, som ble gjerdet inn og brukte til
gårdsplass. Butikken ble betydelig utvidet og virksomheten blomstret. Foruten
vanlige husholdningsvarer solgte de jernvarer, glass, steintøy, lær, oljer, malervarer,
tobakk, sigarer og ikke minst brennevin og vin. Som vinhandel hadde firmaet
Andersen & Bang et landskjent navn med eget navn på etikettene.
Gården ble revet i 1953 og firmaet drevet midlertidig i andre lokaler i nærheten i 3
år. I 1961 overtok familien løken, og firmanavnet ble endret til Andersen & Bangs
Eft. Dette firmaet holdt på til 1988, da var det slutt.
Historien om forretningen i Dronningens gate 1 startet 13 år før de to herrene Andersen og Bang
kom inn i bildet. Bygningen ble oppført av Louis Reinsch i 1838. Fire år senere solgte han den til
kjøpmann Peder Herføll.
Vareutvalget var til å begynne med assortert men med spesielt stor bondehandel. I begynnelsen av
1850-tallet overlot Herføll detaljhandelen til sin svigersønn H. A. Reinert, som i 1861 solgte
gården. Kjøperne var herrene Jacob Bang og Lauritz Andersen, som også overtok forretningen. Da
Andersen og Bang ble eiere av gården, overtok de også Bassøes hage, som ble gjerdet inn og brukt
til gårdsplass for hester og vogner. Butikken ble betydelig utvidet og virksomheten blomstret.
Jacob Bang var ofte ute i gården og snakket med sine mange kunder fra gårdene i distriktet. Dette
utvidede bygget innebefattet nå Handelshuset Andersen & Bang med forretningslokale og
beboelsesleiligheter samt gårdsplass.
Forretningen var svært allsidig. Det ble solgt vanlige husholdningsvarer, jernvarer, glass, steintøy,
lær, oljer, malervarer, tobakk, sigarer og ikke minst brennevin og vin. Som vinhandel hadde
firmaet Andersen & Bang et landskjent navn. Vinhandelen hadde sin egen innbundne prisliste, og
sitt eget navn på etikettene.
I 1911 overtok Jacobs sønn, Sigurd Bang, handelshuset, han drev forretningen fram til 1950. Da
overlot han forretningen til Randi og Magnus Løken, og navnet ble forandret til Andersen & Bang
Eft. De bygde om forretningen til Østfolds første privateide selvbetjenings-forretning.
I 1953 ble den gamle Bang gården revet, og forretningen ble midlertidig flyttet til det lange smale
lokalet, ved den gamle overbygde porten til tidligere Arnesens Hotell. Tre år senere åpnet
Andersen & Bang Eft. i nye moderne lokaler i Dronningens gate 1. i første etasje. Det var flere
forretninger og virksomheter som flyttet inn i den nye gården.
Øverst mot Torg gata lå Grans blomsterbutikk, Moss og Oplands Bank hadde hjørnelokalene, der
Nordea er i dag (2010). Så fulgte Narvesen, Andersen & Bang, Moss Sykkel og Sport A/S,
Lindberg (Damekonfeksjon) og til sist Møllhausen Restaurant og kafeteria.
Andersen & Bang Eft. ble utvidet i 1961 da Løken overtok lokalene til Ingar Argells sykkelbutikk.
120-års jubileet ble feiret i 1981, seks år senere ble forretningen solgt til Tayab Hussain som i 1988
stengte for godt.
tekst v/Karin Behn Skjævestad.
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