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Beskrivelse:
SKOMAKERGÅRDEN.
Gammel familiebedrift i Helgerødgaten 2.
Huset nederst i Helgerødgaten ble bygget i 1876 og registrert som Helgerødgaten 1.
Huset ble registrert med skjøte og matrikkelnummer 450 A.
Johan Christiansen var den første eier av huset og han fikk sitt borgerbrev 12.11.1846.
Han var sønn av husmann Christian Johannessen og Anne Jensdatter.
Han startet straks opp sin skomakerbedrift i gården.
Gården huset også mange leieboere, og hadde en flott svalegang ut mot et slags tun på innsiden av gården.
Side 1

Lok. nr. 1045152 Skomakergården forts:
En idyll vi sjelden ser idag.
Huset fikk senere adressen Helgerødgaten 2, og her drev familien Christiansen skomakerverksted i over
100 år til stor glede for Mosseborgere. Det var ikke mange forandringer i lokalene. Bl.a. var disken den
samme som for 100 år siden.
De siste som drev skomakerverkstedet var brødrene Ragnar og Werner Christiansen.
De var fjerde generasjon fra familien Christiansen.
Servicen var helt unik, og alle sko og støvler ble reparert med kun håndsøm hvis det var mulig.
Men alt har sin tid. Nærmeste nabo var Moss Glassverk. Dette ble revet og det skulle bygges boligblokker
på området. Firma Selvaag A.S. Som stod som utbygger ville rive det flotte huset i Helgerødgaten 2,
Skomakergården.
Utallige protester fra innbyggerne i Moss og mange gode argumenter verserte i Moss i lang tid. Det ble lagt
ut protestlister flere steder som resulterte i over 6000 navn, men bystyret i Moss viste ingen nåde. Så i 2004
ble den gamle staselige « Skomakergården» revet ned.
Et stykke skomakerhistorie var over.

Liv Stylegar.
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