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KONG CARL JOHANS HOSPITAL
Skoggata 52
Hospitalet ble bygd i 1851 - i empirestil.
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Adressen tidligere Fleischers gate 17, matr. nr. 318, gammelt nr.148

Carl Johan
Carl Johans Hospital var en gave fra kong Carl Johan til Moss by. Kong Carl Johan, som besøkte
Moss mange ganger, ga midler til opprettelse av et hospital. Det ble gitt pengegaver ved flere
anledninger, tilsammen 8.200 speciedaler. I 1822 ble Carl Johans Hospital stiftet. Ifølge planen av
24. august 1822 skulle pengene benyttes til ”forsørgelsesanstalt for trengende innen Moss by”.
Det gamle hospitalet
Først holdt hospitalet til i byens sykehus, deretter i en hjørnegård på dette sted fra 1830. Gården
som ble benyttet fra 1830 til 1851, ble bygget ca. år 1800 av postmester Hans Kristian Hvidt, som
eide den inntil 1807. Da ble den kjøpt av Anne Else Bugge, enke etter kjøpmann Ulrik Bugge. I
1809 kjøpte sorenskriver Ove Hiort gården, og han hadde den til sin død i 1829. Da ble den
innkjøpt av byen for pengegaven fra kong Carl Johan. Men da den var gammel og upraktisk. I 1851
ble denne to-etasjes tregård revet og kjøpt av smedmester F. Hansen, som gjenoppbygget den i
Nordre Bjergstræde, hvor den fremdeles står (i 1926).
Det nye hospitalet
Den nye gård var ferdig til innflytting, og fattigkommisjonen mottok den av byggmesteren. Og
hvilken stilart skulle den ellers være oppført i enn nettopp empiren? Kong Carl Johan, den fhv.
general hos Napoleon, hadde akkurat stått for byggingen av slottet og universitetet i Christiania –
med statue og gate. Dette kalles jo i dag for Carl Johan – empiren. Vårt hospital er en svært
beskjeden bygning i denne sammenheng, men den har empirens kjennetegn: med de to øvrige
empiregårdene i nabolaget: Nyquistgården og Holtegården. Hovedform med halvvalm og
vindustype. Fargesammensettingen bidrar til å binde den sammen.
Det ble opprettet to nye plasser i den nyoppførte bygning, som hadde en rolig beliggenhet i en
hage. I alt var det plass til 6 beboere eller lemmer som de den gang ble kalt. I 1832 ble det innredet
to værelser i 2.etasje. Bygningen innholdt nå 10 værelser med to kjøkken. Da bodde det 9 beboere,
hver med eget værelse, fritt lys og ved og fritt legetilsyn og medisin. Alle var kvinner.
Pengebidraget varierte fra 6—12 kroner i måneden. Foruten de 9 værelser til lemmene var det et
værelse til portnerkonen. Alle beboerne, også portnerkonen, disponerte senere sitt eget jordstykke i
den nokså store hagen. På den gamle hospitalbygningen fantes det før nedrivingen, en stor, oval
tavle over inngangsdøren midt på bygningen. Med gyldne bokstaver på blå bunn sto Carl Johans
navn og stiftelsesdagen: ”Carl Johans hospital 24. august 1822”. Den vakre tavlen ble kastet under
nedrivingen selv om den var nokså vel bevart og burde vært oppusset og istandsatt og hengt opp på
den nye bygningen, skriver O. P. Nyquist i sin ”Mossiania fra ældre tider”. Det ble senere satt opp
en ny tavle, men dessverre alt annet enn pen, skriver Nyquist i den samme bok. Blant de mange av
byens borgere som i årenes løp har fungert som hospitalforstandere, nevnes kjøpmann Carsten
Smith. Han fratrådte som forstander i 1879 etter 30-40 års virksomhet som hospitalforstander.
Noen år før 100 års-jubileet ble en komite nedsatt for å skaffe til veie en pengesum som skulle
overrekkes til stiftelsen på dens jubileumsdag, 22. august 1922, også Legatet for Moss bys vel
Side 2

Lok. nr. 1045096 Carl Johans Hospital forts:

skjenket en del. Av summen som på denne dag beløp seg til 15.000 kroner, ble en del av rentene
bestemt til årlig å brukes til forbedring av pensjonistenes kår. Resten skulle avsettes til et vordende
fond til stiftelsens utvidelse. Hospitalet hadde ingen bestyrelse, men denne var tillagt
fattigforstanderen. I 1907 fremkom forslag om selvstendig valgt styre for Carl Johans hospital.
Departementet nektet imidlertid å godkjenne en slik ordning, fordi det i statuttene stod uttrykkelig
at fattigforstanderen skulle fungere som hospitalets forstander.
Adressen gjennom tidene
1800—Bakkene nr.148
1841—Fleischers Gade nr.318
1884—Fleischers Gade nr.8
1959—Fleischers gate 17
Beboere i 1801
Ifølge folketellingen fra 1801 bodde disse i Bakke Gaden 148:
husbonde Friderich Andreas Horn, 63 år, gift 1.g, klokker og skoleholder.
Anne Dorthea Møller, hans kone, 53 år.
Bertel Sørensen, losjerende, 19 år, ugift, sjømann.
Maria Dorthea Sørensen, fosterbarn, 14 år, ugift.
Elsa Tostensdatter, tjenestepike, 43 år, ugift.
I nyere tid
Gården var sterkt rivingstruet i 1970-årene. Den huser i dag turistkontor og kommunale kontorer.
På skiltet, satt opp av Selskabet for Moss bys vel, står det følgende: "Gave fra kong Carl Johan
1822.
Forsørgelsesanstalt for trængende."
Nedlagt som hospital 1963.
Senere grøtbar, skole, kontorer. Turistkontor fra 2002.
Regulert for bevaring.
tekst v/Aud Løvig
sist endret 23.2.2015
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