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Byggeår 1937 Arkitekt: Fridtjof Reppen.
Thorneløkka – mellom jernbanestasjonen og Moss sentrum – ble nokså merkelig lagt ut til
eneboligområde så sent som i 1930. Om man i ettertid kan diskutere arten av bebyggelse på dette
sentrale området, så var den i hvert fall ”tidsmessig” og av høy kvalitet og stort sett i mur. Kjente
Oslo-arkitekter som Nicolay Beer og Kirsten Sinding Larsen har tegnet her, foruten at byens egen
arkitekt Finn Saugestad bygget sin egen bolig her.
Thorneløkkveien 4 som står som eksempel på bebyggelsen er en utsøkt representant for
funksjonalismens enebolig i betong og er bygget av og for byggmester H. J. F. Andersen. Med sin
klare, sammenstilte kuber overdekket av et nokså flatt utoverhengende valmtak er hovedformen
gitt.
Inngangspartiet i hjørnet har med det høye vinduet over, en vertikalvirkning som er delt av den
tynne betongskiven som overdekket døra. Denne finner vi igjen som garasjetak og veranda på
forsiden, hvor vi også finner den tynne skipsrekkverket, hjørnevinduene, og inntrukne partier som
understreker kubevirkningene.
Alt meget utsøkt og velproporsjonert, og karakteristisk for det mest sofistikerte av
funksjonalismens villabygging.
Arkitekt Reppen har for øvrig også i 1939 tegnet byingeniør E. Mathiesens enebolig i Fjordveien
og Helly Hansens Linoxtårn som ble revet i 1998.
Christian August Thorne
Den første Thorne som kom til Moss, var Christian August Thorne, også kalt ”Hermeten”. Han
etablerte den landskjente fabrikken nede i Storgaten, Norges første hermetikkfabrikk.
M. B. Landstad forteller om hans brors sønner og datter.
Sara Thorne
Sara Thorne og familie fra Drammen ferierte ofte i Moss, som var et ettertraktet badested.
Dessuten hadde hun sin onkel Chr. Aug. Thorne her. Hun ble 17 år gammel gift med konsul Th.
Peterson, og dermed ble de to familier knyttet sammen i slekt så vel som i forretninger.
Rino Thorne
Hennes yngste bror, Ringo (Rino) H. Thorne, kom også til Moss som trelasthandler og
forretningsfører for M. Peterson & Søn. Han ble gift med Caroline Fredrikke Holst, og deres sønn
var Johan Fredrik Thorne, Moss Sparebanks velansette leder og direktør.
Johan Henrik Paasche Thorne i villa ”Breidablikk”
Men det er Saras eldste bror, Johan Henrik Paasche Thorne –statsråden- som satte dype spor etter
seg, ikke bare i Moss, men også i Rygge. Han kom først til Moss 21 år gammel, etablerte seg i
Sarpsborg i kompaniskap med Stang fra Halden. Her bodde han i fem år i sin egen villa ”
Breidablikk” ved Sandesund. Men da han i året 1868 giftet seg med Petrea Christiane Peterson, en
søster av konsul Th. Peterson, flyttet han året etter til Moss med hus og viv. Han hadde i
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mellomtiden kjøpt tomt av sin svigermor. Eiendommen fikk navn etter mannen som kjøpte den.
Alle voksne mossinger vet hvor ”Thorneløkka” er. Her ble ”Breidablikk” de nygiftes hjem. Johan
H. P. Thorne var en aktiv og dyktig mann. Han gjorde seg bemerket uten store ord og talemåter og
var en tid medinnehaver i firmaet M. Peterson & Søn, men konsentrerte seg etter hvert om sitt eget
skipsrederi. Thorne ble tidlig med i lokalpolitikken og var en tid byens ordfører. Han førte et stort
og gjestfritt hus og måtte i 1880 utvide med et påbygg. Han var i flere perioder stortingsmann for
Smaalenene (Østfold), men det er først og fremst som statsråd under ministeriet Stang at han
gjorde seg kjent. Han hadde eget hus i Drammensveien, hvor familien bodde under hans
statsrådperioder. Da Evje herregård ble frembudt til salgs i 1890, kjøpte han denne med 1200 mål
jord. Etter hvert kjøpte han i tillegg Balke gård med 400 mål jord og Pålsrød med 250 mål jord.
Han flyttet fast til Rygge i 1893. Da leide han ut ”Breidablikk” som bolig. Den første leieboer var
den fargerike admiral og statsråd Johan Koren, en bekjent av Thorne fra hans statsrådstid i
Kristiania (Oslo). Senere kom grosserer Einar Bugge og hans husholderske som bodde der fra
århundreskiftet og til gården ble solgt til Moss kommune i 1921.
Moss kommune overtar ”Breidablikk” på Thorneløkka
Statsråd Johan Thorne døde i 1920, og Moss kommune kom nå i langvarige forhandlinger med
arvingene om helt eller delvis kjøp av den store eiendommen. Resultatet ble at bare selve
hovedbygningen med gartnerbolig og 10,6 mål tomt ble kjøpt for 140.000 kr den 5. februar 1921.
Hovedbygningen ble med noen forandringer anvendt til bruk som kommunale kontorer og
formannskapssal og fikk nytt matrikkelnummer 7 til Fleischers gate. Moss kommune fikk
sentralisert nesten alle sine kontorer på ”Løkka” som det het. Men målet var å erverve hele ”
Thorneløkka” for utparsellering til byggetomter. Allerede i 1920 ble hele arealet håndgitt
kommunen for 120.000 kr, og i 1930 for 110.000 kr. Begge ganger fant formannskapet at prisen
var for høy. Da eiendommen senere ble lagt ut på offentlig auksjon, fikk kommunen tilslaget på
74.000 kr. Eiendommen var på 37.108 kvm hvorav bankdirektør Johan Fr. Thorne hadde sikret seg
en tomt på 1225 kvm. Og 13.258 kvm var regulert til gater og park. Det resterende areal på 22.625
kvm skulle anslagsvis gi 40-45 byggetomter. Tidspunktet var ikke det heldigste for store
eiendomskjøp med stor arbeidsløshet og usikkert arbeidsmarked (”de harde 30-åra ”). Men med en
netto tomtepris på 3,35 pr. kvm. syntes borgermester Aase at tiden var inne for å sikre arealet for
nyregulering og bebyggelse. Det har utvilsomt vært en av de riktigste disposisjoner kommunen har
gjort. Nå er ikke noe av det gamle ”Breidablikk” tilbake, alt ble revet 2. september 1974. Men ennå
lever det gamle rådhuset på ”Løkka” i folks erindring.
tekst v/Aud R. Løvig
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