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KAHNS FØRSTE KOLONIALFORRETNING
Værlegaten 21
”Gården er bygget i 1882 av Th. Nielsen og Th. Gulbrandsen. De hadde kjøpt tomten av grosserer
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Nyquist. Thorvald Nielsen var den første eier av kolonialbutikken der, og han hadde den frem til
1903. Han leiet den da ut til Augusta Christiania Carlsen (eller C. A. Carlsen, som det står på
skiltet, bilde i Moss Avis, 27.nov. 1982).
Hun hadde før i flere år hatt en forretning i ”landsognet” på Jeløy. Hun var i Værlegaten 21 til
1909, da kjøpmann Johan Anton Berg—som også hadde forretning i Klostergaten nr.19- kjøpte
gården. Hans datter, Inger Berg, bestyrte butikken til 1925, da faren overtok—idet han overlot
gården i Klostergaten nr.19 til sin sønn—Ole Henrik Berg. Faren døde i 1929, og Inger Berg solgte
da huset og forretningen til sin bror Wilhelm Eugen Berg. Han ble budsendt fra New Mexico, hvor
han gjorde det meget godt i olje. Noen særlig lyst til å drive kolonialforretning i Norge—hadde han
ikke—han lengtet alltid tilbake til Amerika og større forhold.
Wilhelm Berg hadde i mellomtiden giftet seg med Randi Margrethe Selmer, bakermester Selmers
datter i nabogården. Han hadde forretningen i cirka 20 år, inntil han i 1948 leide den bort til
kjøpmann Frank Hansen, som også hadde butikk i Helgerødgaten. Han hadde tenkt at sønnen
engang skulle overta og ansatte derfor til å begynne med bestyrere. Den første var Øivind Belgen,
som var her til 1949, da han startet sin egen forretning i Fjordveien 1.
Knut Olsen overtok så—først som bestyrer, siden som eier. Og han drev det sammen med sin kone,
Bjørg, i flere år sin koselige nær-butikk der, til glede og velsignelse for alle i omegnen.”
Josef Kahn drev kolonialforretningen i Værlegaten 21 i 9 år. I dag (2010) har han flyttet
forretningen over gaten til Værlegaten 18, og har holdt til der i ca. 2 år. Han eier begge
bygningene.
Værlegaten 21 inneholder flere leiligheter, og foruten huseieren og hans familie, har det gjennom
tidene—i kortere eller lengre tid—bodd en rekke familier der.
Fra gamle dager kan vi nevne pastor Magelsen og adjunkt J.R Schreiner og i 1906 lærer Anders
Herland. Videre Lars Garder, bankbokholder Ole Johansen og Hans Jørgen Helner Grundt, som var
byfogd i Moss fra 1905 til 1926. Senere Carl Marius Vong og hans hustru Eveline Johanne
Lambere, grosserer H. A. Reinert, Kasserer Jens Ludv. Nyquist og overlærer Haakon Høgtvedt
som beboere her. Den den gang nygifte (og nylig avdøde) doktor Einar B.
Nestaas med sin kone, Bergliot, flyttet inn i 1930 og bodde her inntil de fikk leilighet i ”ElefantApotekets” sin gård. Enkefru Kate Juell Hansen var også leieboer her i flere år.
I underetasjen bodde i over 40 år familien Fred W. Kristiansen. Her var det den blide, men
myndige Lagerta Konstanse Kristiansen med sine 10 barn—som regjerte. Hun var spesialist på
gardinsøm—med et omdømme som noen og enhver kunne misunne henne den dag i dag:” ”Et
gjennom fiint menneske som sydde de fiineste gardiner for de fiineste familier”, sa gamle
kjøpmann B. N. Wessmann.
Et av Lagerta Kristiansens barnebarn er Jorunn Kristiansen, gift med den amerikanske skuespiller
Barry Coe. Hun ble i 1959 kåret til ”Miss Norway” og nådde nesten til topps i USA i en
konkurranse om å bli ”verdensprinsesse”.-”.Hun ble nr.2 i Miss Universe-finalen i formiddag,”
skrev Moss Avis 25.juli 1959. Hun bor i Los Angeles.
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Side 2

Lok. nr. 1045092 Kahns første kolonial forts:

sist endret 17.2.2015

Tilhørende enkeltminner (0):
Litteratur

Moss Avis: ”På vandring gjennom det gamle Moss” av M. B. Landstad, 27.november 1982

Side 3

