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Arnesens Hotell

REINSCH HOTELL - ARNESENS HOTELL
Dronningens gate 3
Hotellet – etablert i 1858 - var berømt langt utenfor landets grenser. Hit kom datidens
kjendiser.
Reinsch var skreddermester og kom fra Tyskland i 1833. Gården, som ble nåværende Dronningens
gt. 3, bygget han i 1839. Gaten het den gang Enggaden. Han etablerte Reinsch Hotell her i 1858.

Hotellet ble etter hvert berømt utover i Europa og fikk tilmed stjerne i den internasjonale reisehåndboka
Bädecker. Hotellet ble besøkt av flere kongelige personer og adskillig andre berømtheter, blant andre
den franske keiserinne Eugenie og finansmannen Rotschild.
Reinsch døde i 1894.
I 1893 står gården oppført på J.C. Rippens, han var også tysker. Hotellet het Rippens Hotell i en
periode.
Fru Arnesen overtok hotellet i 1896, og navnet ble Arnesens Hotel. Hun kjøpte en del av Bredalløkken,
og hotellet fikk da større hage og plass til utbygging. Omkring år 1900 ble hotellet ombygget og
påbygget. Kjøkkenet ble forandret til spisesal, og hotellet fikk et tilbygg av mur. Her ble det plass til
kjøkken og flere gjesterom.

bildekilde: MOSS SOM DEN VAR

Hotellet var kjent for sitt gode kjøkken, den koselige hagen og sin spesielle veranda hvor det vokste et
stort lønnetre opp gjennom gulvet. «Verandaen på Arnesens Hotell er europeisk berømt», skrev Chr.
Krogh. Det ble drukket te eller vin i den skyggefulle bakhagen, som strakte seg vestover.
Fru Arnesens datter drev hotellet til 1911, med noen få års avbrudd.
Hotellet skiftet senere eier flere ganger, og ble til slutt nedlagt i 1919.
Bygningen ble revet i 1964.
EPA og Vekterkvarteret ble bygget der hotellet hadde vært.
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