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Gårdsnavn: Dronningens gate Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594323, N: 6589729, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget
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Intakt
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

DRONNINGENS GATE -

tidligere: ENGGADEN

Det som i dag er Moss sentrum besto tidlig på 1800-tallet av store løkker. Her beitet husdyrene, og
kutråkk ble til stier, og senere etter hvert - til gater. En av disse stiene ble til Enggaden, som i1809
ble regulert i bredde og retning. 1841 er det kun 11 matrikkelnummer i Enggaden. På den søndre
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siden er det syv og på den nordre fire. 1868 er det åtte på sørsiden og fem på nordsiden
1880 er det 17, og de har sluttet å skrive hvilke sider. 1882 byttet Enggaden navn til
Dronningensgate. 1884 har man byttet til nye matrikkelnummer og oversikten viser nitten nummer.
1889 er det tjue nummer, det er det også i 1893, men nå er flere matrikkelnummer delt i a, b, c osv.
Matrikkel nr. 19 er for eksempel delt i 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i, 19j,19k, 19l.
Dette området hadde tidligere nr. 275a.
Dronningens gate nr. 1 og nr. 3 se: Andersen & Bang, KM nr. 1045088 og
Reinsch hotell, KM nr. 1045091
Dronningens gate nr. 5
Det var gartner A F Bothner som bygde dette huset, han leide i mange år areal til sitt gartneri på
Thaulowløkken. I denne gården startet Elida Bothner sin forretning i 1890. Vareutvalget var
dameundertøy og damekonfeksjon. Karin Knudsen overtok i 1943, forretningen var da flyttet til
Dronningens gate 8 og var der til 1953. I 1953 re-åpnet Elida Bothner ef. i Dronningens gate 5.
Det var flere forretningslokaler i dette huset. Fredrik H. Johansen senior startet i 1908 en sigar-,
spaserstokk- og hattebutikk her, Ødegaard drev kjole- og trikotasje-forretning, Moss Parfymeri, A.
Nilssen, har hatt lokaler her i mange år. Gullsmed Nicolaisen startet sin gullsmed forretning her, en
periode hadde også Barrat Andresen urmakerforretningen sin i dette huset. Mellom Moss
Parfymeri og Wessmanns butikk var det på 1950-tallet en liten forretning som het ”Dovre frukt &
tobakk, denne butikken lå på tomten til nr. 5.
Dronningens gate 7
Denne gården er oppført i 1870 av kjøpmann Jens Henrichsen, og i 1892 ble den kjøpt av Bernhard
Nicolay Wessmann. Her hadde han sin manufakturforretning, forretningen startet i et lite lokale,
men ble utvidet etter hvert. Denne eiendommen var ganske stor, den strakte seg ned mot Nedre
Torv. Bak forretningsgården ble det bygget et stort murhus. Dette huset hadde to fulle etasjer, pluss
underetasje og loftetasje. I denne bygningen bodde familien Wessmann, og der var det også
produksjonslokaler. Wessmann hadde dyneproduksjon, og drev også et damprenseri for dun.
Rolf Olsen startet sin bokhandel i Wessmann-gården i 1908, og holdt til i denne gården fram til
begynnelsen på 1950-tallet. Da flyttet bokhandelen inn i nabogården, og Wessmann utvidet
forretningen. I den nederste delen av tomten mot Nedre Torv hadde Thv. Molander skraphandel.
Vekterkvarteret og Amfisenteret
På 1960-tallet ble det store forandringer i Dronningens gate. Et par branner satt fart i rivingen av
flere av de gamle bygningene. Wessmanns gårder ble revet sammen med Dronningens gate nr. 3- 5
og 9. De forretningene som mistet lokalet sitt, fikk midlertidige lokaler i Th. Petersons gate. Etter
gjenoppbygningen av dette kvarteret, som fikk navnet ”Vekterkvarteret”, flyttet de forretningene
som hadde hatt lokaler i disse gårdene inn i nye moderne lokaler, sammen med flere andre:
Moss Parfymeri, Elida Bothner, Moss Bokhandel, gullsmed Nicolaisen, Fotohuset, Wessmann,
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Kjolesalongen, Epa , Domus, Hanskemagasinet. Av andre forretninger som holdt til i
Vekterkvarteret er Preus Foto, Broderihuset, Adelsten, Lindex, Per Kure, gullsmed Kjeldsen m.m. I
2006 ble Vekterkvarteret bygget inn i det nye Amfisenteret.
Dronningens gate 9
Denne gården ble oppført i slutten av 1880-årene. I 1892 overtok gullsmed F. Bøhm Magnus Sam
Wessmanns gullsmed forretning og flyttet den straks til Dronningens gate 9, hvor den fremdeles er,
og fremdeles også eiet av samme familie. Det var flere leiligheter i denne gården, og også et
forretningslokale til utleie. Frisenfeldt leide dette lokalet en kort periode før han kjøpte egen gård i
Dronningens gate 10 i 1905. Ella Engebretsen drev glassmagasin her fram til begynnelsen av 1950årene. Da tok Rolf Olsens bokhandel over lokalet, denne bokhandelen var her helt til gården ble
revet. Gullsmed Bøhm er en av få forretninger som har holdt til på samme sted i ”alle år”.
Dronningens gate 11 og 13
Nr. 13, tidligere 19e, ble antagelig bygget på slutten av 1880-årene av Hans Løken. I denne gården
hadde Raade Skotøifabrikk utsalg en periode. Gården ble senere kjøpt av Carl Herman Marius
Christophersen. Her hadde han i mange år sitt Moss Glassmagasin. Moss Kooperative Bakeri &
Konditori kjøpte i 1923 Ibsens gate 1, som er nabo til Dronningens gate 13. Her innredet de et av
datidens mest moderne bakerier, og i 1926 åpnet de utsalg med serveringsrom i Dronningens gate
13. I 1931 selger Christophersen gården til Moss Koop. Bakeri, med klausul for selger til leie av
butikk, verksted m.m. Hegg overtar Moss Glassmagasin i 1938, og flytter ned i kinobygningen da
den står ferdig i 1939. I 1950-årene åpnet byens første selvbetjeningskafeteria her. Cooper`n
kafeteria i 2. etasje ble møtested for folk i alle aldre. Denne kafeen fikk senere navnet ”Grillen”.
Samvirkelagets manufaktur hadde lokaler her, det hadde også Normal skotøyforretning og Evensen
& Rønning (Briller & Ur). I 1971 blir gården solgt til Knut A. Johansen. Kooperasjonen hadde
flyttet inn i det nye Vekterkvarteret under navnet ”Domus”. Gården ble bygget om og Knut A.
hadde herreekvipering i første etasje, i annen etasje var dameforretningen ”Grace”. Denne gården
brant i 1985. Knut A. Johansen hadde kjøpt nabogården Dronningens gate 11a på 1980-tallet, nå
ble hele dette kvartalet bygget om, og to store forretningsgårder sto ferdig i 1986. Mellom disse to
var det en overbygd passasje. Nå (2012) er disse gårdene bygd sammen og er en del av ”Amfi
senteret”
Dronningens gate 15
Overrettsakfører H.A. Knudtzon oppførte dette bygget ca. 1890. I 1906 overtok Erling Rønneberg
firmaet Oscar Rønneberg A/S. Et firma som hadde startet i 1893, og solgte jernvarer,
kjøkkenutstyr, verktøy m.m. I 1910 kjøpte Erling Rønneberg Dronningens gate 15. Noen år senere
kjøpte han også hjørnetomten mellom Ibsens gate og Bjørnsons gate hvor han oppførte en stor
lagerbygning.
Rønneberg hadde også dynamittlager i gården, og den 12. september 1927 ble folk oppskremt av et
fryktelig brak, da dette lageret gikk i luften. En lagerarbeider omkom, og det ble store skader på
eiendommene i nærheten. Smellet fra eksplosjonen kunne høres langt ut i Rygge, skriver Moss
Avis.
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Man antok at 10 – 12 kilo dynamitt eksploderte. I 1931 overtok Thorleif Lunde Rønnebergs
jernvareforretning. Han flyttet da sin jernvare forretning fra Apotekergården på torget, hvor han
hadde startet sin jernvareforretning i 1918. I 1936 ble lagerbygningen i Ibsens gate innkjøpt, og her
ble det i 1974 innredet en jernvare/ verktøy avdeling. I lokalene i Dronningens gate 15 var det da
kjøkken – og husholdningsavdeling. I 2004 stengte Thorleif Lundes Jernvareforretning og
husholdningsavdeling. I dag (2012) er det en herreekvipering i Lundes lokaler i Dronningens gate
15. I denne bygningen var det tidligere to forretningslokaler til. Samuel Ramlet hadde overtatt
Sæbbøs bokhandel, som en periode hadde hatt lokaler oppe ved torget. Han flyttet forretningen ned
i Dronningens gate 15. Her var bokhandelen i følge et bilde i 1912. Ramlet beholdt Søbbø navnet,
og drev både boktrykkeri og bokbinderi ved siden av bokhandelen. Etter at Sæbbøs bokhandel ble
nedlagt, har det vært forskjellige forretninger i dette lokalet. Juvel, gullsmedforretning var her en
stund, det var også Siluett damekonfeksjon. Nå har dette lokalet stått tomt i en lang periode. (2012)
I et lite lokale ved siden av Sæbbø var tidligere en kolonialforretning, Anna Larsens ”finere”
kolonial. Denne forretningen var kjent for sin gode kaffe. I dette lokalet var det et parfymeri en
kort periode. Senere ble dette lokalet innlemmet i lokalene til tidligere Sæbbø.
Dronningens gate 17
I slutten av 1880-årene bygget byggmester Anders Walgren denne gården. Senere overtok hans
sønn Olaf Walgren, og han solgte gården til Harald Mathisen i 1913. Eiendommen besto etter hvert
av tre hus pluss uthus. Her hadde Harald Mathisen sin musikkhandel som han hadde etablert i 1907
i et lokale ved siden av Frisenfeldt. Nå som han hadde sin egen gård, utvidet han forretningen med
foto, malerier og rammer. Da Harald Mathisen døde i 1931, overtok sønnen Erling
musikkhandelen. Han drev også et konsertbyrå og skaffet mange berømtheter til Moss. Det var
flere forretnings- lokaler i Dronningens gate 17, nærmest nr. 15 var et lokale hvor ”Formoe” frisør
holdt til, dette lokalet ble senere overtatt av ”Syskrinet”. Da Mathisen flyttet ut av leiligheten i 2.
etasje over ”Syskrinet”, ble denne forretningen utvidet. Mellom ”Syskrinet” og musikkhandelen
var Bøhlums ”Casino”, en frukt, sjokolade og cigarforretning. På hjørnet drev søstrene Musum en
hatteforretning i mange år. Disse lokalene ble senere overtatt av Arne ” Iskrem” hvor han hadde
kafe og isbar.
I to kjellerlokaler ble det også drevet virksomhet. Et sveiseverksted og et skomakerverksted. Da
Mathisen sluttet med musikkhandelen midt på 1950-tallet, leide Rolf Kristiansen disse lokalene.
Her startet han sin Kaffe & Te forretning. I 1960 kjøpte han Dronningens gate 17. Det ble etter
hvert store forandringer i denne gården. Den ble fullstendig ombygd. Den Norske bank holdt til her
til den fusjonerte med Sparebanken, her er det nå restauranter, kiosk, kontorer og en forretning for
dameklær. Det er i dag (2012) Rolf Kristiansens barn som eier Dronningens gate 17.
Dronningens gate 19 og 21 se: Moss Sparebank, KM nr. 1045085 og Moss Hotel, KM nr.
1045054
Dronningens gate 23:
Dronningens gate 23 ble bygget etter bybrannen i 1858 på hjørnet av Enggaden ( Dronningens
gate) og Kirkegaten. Den ble oppført på tomtene etter tre mindre hus i følge Nyquist, Mossiana fra
eldre tider.
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Det var Nils Semb Jonassen som bygde gården, den ble kjent som Jonassen gården, senere
Wessmann gården. Jonassen var postmester,og han hadde postkontor her fra 1863 til 1895.
I mange år var dette et vanlig bolighus men ble etter hvert omgjort til forretningsgård. I lokalet på
hjørnet mot Moss Hotel holdt fotograf Bachmann til. I midtlokalet var Welles Parfymeri, og i et
lite lokale på det andre hjørnet mot Park Kino var det en sjokoladeforretning som ble drevet av
Dagmar Andresen.
Mellom Dronningens gate 23 og 25 (Parkteatret) var det en hage. Her hadde Finn Torgersen
kiosken, ”Parkbua” i mange år.
På 1960-tallet ble Dronningens gate 23 revet og” Parkbua” ble flyttet til ”Skrågata”, på nedsiden av
dronningens gate 27.
På tomten til nr. 23 ble det bygget en moderne forretningsgård som fikk navnet Hygeagården. I
denne gården har det vært og er mange forskjellige virksomheter:
Dyr og utstyr, Cafe` News, Lise Modell Damekonfeksjon, Bergli sko (Park sko), Hjelseth
eiendomsmegler, legekontorer, Menighets sal, Postbanken, Bar 3 m.m.
Dronningens gate 25, se: Parkteatret, KM nr. 1045029
Dronningens gate 27
Ragnar Hagen skriver i sitt utkast til arkitekturguide: "Byggår 1960. Arkitekt : Tryggve Jenssen
Utvidelse 1972: Byarkitektkontoret v/ Jan Jansen".
Byggingen av den nye Handelsstanden førte beklageligvis til at den gamle patrisergård på tomten
ble revet. Den vendte seg mot Storgata, mens den nye vender seg mot ”Skrågata” som kom i 1930.
Mens den gamle hadde et uavklart forhold til ” Skrågata,” har den nye fått det til Storgata, og den
provisoriske drosjebrakka gjør det ikke bedre. Men mot ”Skrågata,” fyller den visuelt ut
mellomrommet mellom kinoen og Parkgården og danner en fin vegg mot parken. Bygningens
sterke vertikalvirkning mellom den nøytrale kinoen og horisontalvirkningen i vindusbåndene i
Parkgården er spennende, og gjør vel at man ikke oppfatter at denne er en etasje lavere. Så savner
man vel ikke teglstenen heller. Denne bygningen sto ferdig på slutten av året 1960. I første etasje
var det forretningslokaler, apotek ”Svanen” flyttet inn her, det gjorde også Bergli Sko og
Barnemagasinet. Holter garn, Mia foto, m.m. har også hatt lokaler her. I annen etasje var restaurant
Parketten, en restaurant som ble drevet av samme restauratør som Park restauranten.
Handelsstanden og Odd Fellow holdt til i de øvrige etasjene. I de senere årene har apoteket flyttet,
her var det en tid en bar som ble kalt, Apoteket Bar, Restaurant Parketten er nedlagt, en ny
restaurant” Chagall,” prøvde seg en liten periode. Disse lokalene står nå (20 12) tomme.
Dronningens gate 30, 24 og 22, se: Parkgården, KM nr. 1045030, Moss Kirke, KM nr. 84978,
Middelskolen, KM nr. 1045034 og Idrettens hus, KM nr. 1045042
Dronningens gate 18
I følge M. B. Landstad ble denne gården bygget i 1858 av kjøpmann Chr. F. t. Thodberg.
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Her var dansesalen ”Casino”, som også ble leid ut til selskapslokale. Den ble lagt ned i 1870.
Her var også leiebibliotek en tid. Gården ble en tid eiet av F. E. Hansen og F.F. Iversen til børseog paraplymaker Johan Peter Thodberg overtok den. Thodberg hadde forretningslokaler til leie, og
her hadde Sig. Knutsen sin Skredderforretning til han flyttet til Park hotell bygningen da den sto
ferdig i 1934. I disse lokalene åpnet da en underavdeling av Sterud, A/S Konfeksjon. Senere kjøpte
A/S Konfeksjon v/ Bjørn Kopperud denne gården. Av andre forretninger som har hatt lokaler her
er urmaker Rustad, Charles Svendsens ”Charme” Frukt & Tobakksforretning, Flora Blomster, Per
Lundsruds ”Fotohuset”, senere kom Tekstilhuset Ø- Klær som gikk over til ”Cubus”. I 1985 brøt
det ut brann i denne bygningen, og denne og flere hus i nærheten ble totalskadet og revet. Tomten
ble sammenføyd med nabotomten nr. 16, og her ble Dronningstrædet (senere Galleriet) bygget. Her
flyttet det inn mange forskjellige virksomheter og butikker. Moss Avis hadde kontorer her en
periode, Pizza Factory flyttet hit fra Møllebyen, Narvesen hadde platebar ,det var et konditori ,
Alfa Beta bøker, Enzo Pollo sko, Benetton klær, Frisør, Steffanel klær m.m. Bygningen er
forandret flere ganger siden oppstarten i 1988. Butikker flytter inn og ut i raskt tempo. Moss
bokhandel var her en periode, det samme var Åhlens, nå i 2012 er det en
dagligvare/grønnsakbutikk her. Den er drevet av tyrkere og har et godt utvalg av varer.
Dronninngens gate 16, se: Moss Frikirke, KM nr. 1045168
Dronningens gate 14
Denne gården ble oppført i 1880 av Carl Johan Wennersten fra Gøteborg. Her holdt apotek Ørnen
til fra 1886 til 1965. I annen etasje var det leilighet for apotekeren. Det har også vært annen
virksomhet her, Julie Flemmings Eftef. hadde Modeforretning her, og på 1940-tallet holdt Moss
Møbellager til på denne adressen. Sigu solgte leker, porselen og glassvarer i det lille lokalet som lå
nærmest Frikirken. Etter at apotek Ørnen ble nedlagt har det vært forskjellige forretninger i dette
lokalet. I annen etasje er leiligheten gjort om til restaurant. Først Sir Patricks Bondestue, så kom ”
Bifferiet” og Queens Restaurant & Pub.
Dronningens gate 12
Ullsteengården ble bygget av byggmester Pousset i 1813, men ble like etter solgt til byen for å bli
benyttet som prestebolig. Den ble allikevel ikke benyttet til dette formål, så i 1816 ble den solgt til
tobakksfabrikant Møller. Etter hans død gikk gården over til kjøpmann Svend Ullsteen. Ullsteenfamilien eide denne gården helt til 1939. Her hadde tannlege Werring kontor, det hadde også
høyesterettsadvokat Claus Heidar, frisørmester Hullback drev ”Cosmi” dame og herre frisør her.
Rolf Olsens bokhandel leide lokale her en liten periode etter en brann i Dronningens gate 9.
På 1960-tallet ble det store forandringer i Moss sentrum. Den gamle Ullsteengården ble revet i
1961, og i 1963 sto den store forretningsgården ”Moss Bygg” ferdig på denne tomten. Dette var et
varehus med mange forskjellige butikker – og byens første rulletrapp. Denne bygningen ble bygget
om tidlig på 2000-tallet, her er det nå (2012) forretninger, leiligheter og kontorer. I dag er det en
bunadforretning og Vita parfymeri som har lokaler ut mot Dronningens gate.
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Dronningens gate 10
Gården ble oppført i 1826 av skreddermester Johannes Hansen, han solgte den i begynnelsen av
1840-årene til kjøpmann P. Chr. Andresen. Her startet Andresen Enggadens først handelsbutikk. På
midten av 1850-tallet var det tollbetjent Thorvald Heyerdahl som var eier, og i 1868 er gården
oppført på Heyerdahls enke. Gården ble så solgt til byggmester W. Malmgren, han eide denne
gården i hvert fall fra 1880. I 1905 ble den kjøpt av Ragnvald Frisenfeldt, og her har Frisenfeldts
forretning vært helt fram til slutten av 2011. Forretningen har solgt leker og hobbyartikler, de har
hatt glass- og porselensvarer, kjøkkentøy, kosmetikk, m.m. I dag er forretningslokalet delt i to. I
den ene delen holder Alexis stormote til, og i den andre delen er det en ”presangforretning” hvor de
selger varer av merket Romero Britto.
Dronningens gate 8
Sparebanken hadde lokale i Bergers gård i Enggaden, og i boken om Moss Sparebank står det at
bokholder og kasserer Berger holdt til i den lille gården ovenfor Frisenfeldt i 1860-årene, og
gården var bygget av farver Thoresen i 1828. Berger må ha eid denne gården etter 1846, og før
1868. Fru Sandberg eide den i 1846, og skomaker Heide i 1868. I 1899 er det A. Thorgersen som
er eier, og han søker om å få sette inn nye store vinduer og gjøre om lokalene fra en til tre butikker.
Det har vært mange forskjellige forretninger i dette huset. Et gammelt Mossebilde viser at
gullsmed Skauby og cigarhandler Roth holdt til her, Det gjorde også Elida Thorgersen, som Elida
Bothner den gang kalte seg. Denne forretningen var i Dronningens gate 8 i 1944, og reåpnet i
Dronningens gate 5 i 1953. I 1924 blir det oppført et bygg av ”hulsten ” i to etasjer i Dronningens
gate 8, da blir det innredet fem forretninger i denne bygningen. Ifølge Nyquist ”Mossiana fra eldre
tider" var det fru Hulda Lundell som eide dette huset (som han kaller Heidegården) på denne tiden.
Av andre som har holdt til her er en periode er Charles Svendsen, han startet sin ”Charme” Frukt &
tobakk her. Harald Mathisen skal også ha startet Mathisens Musikkhandel & Cigarforretning i
denne bygningen. Gullsmed Paul Jensen, frisørbrødrene Guldbrandsen og gartner Gran har også
hatt forretning her.
I 1938 blir tre av forretningene slått sammen til en, de to andre forrenningene skal slås sammen
senere. Det skjer i 1953. I 1939 flytter Salomon sko inn i nr. 8. Barrat Andresen eier dronningens
gate 8 i 1933, og han hadde sin optiker- og urmakerforretning her i 1944, denne forretningen er her
fremdeles, og nå er det Ole Bengt Andresen som er eier og driver. Det er nå i 2012 bare en
forretning i denne gården. I 1978 ble det foretatt en fasadeendring.
Dronningens gate 6
Denne gården er det vanskelig å følge bakover. Det er mange kilder som er vanskelig å få til å
stemme. Men de første som er nevnt er motehandlerske Inga Karoline Ellingsen , og damefrisør og
barberer Lundell, hans kone Hulda driver forretningen skriver Landstad. Slakter Pedersen kjøpte
denne gården i 1890-årene, og drev slakterforretning her en del år. Det samme gjorde brødrene
Brandstrup. De hadde sitt pølsemakeri i Gudesgate. I 1915 drev søstrene Ellingsen mote,
manufaktur- og kåpeforretning i nr. 6, det er også oppgitt at de var på samme sted i 1927.
M. B. Landstad skriver at Fredrik H. Johansens manufakturforretning var her fra 1926.
Denne gården var i hans eie i hvert fall fra 1919. Forretningen ble etablert i Dronningens gate 5 i
1908. I 1944 var skotøihuset Favoritt her, R. Stanger Elektrisk hadde også lokaler her i en periode.
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Det hadde også Fæstes eftef. Det var Kr. Løken som drev denne grønnsak butikken. Lokalene til
Fæste og Stanger ble etter hvert innlemmet i Fredrik H. Johansens forretning. I 1974 ble Fredrik H,
Johansens forretning solgt til Sverre Kase, han hadde den til 2007, da solgte han den til Per
Gundersen som driver forretningen videre, og eier den nå i 2012.
Dronningens gate 4
Dronningens gate 4 ble oppført i 1825 av snekker Arne Wogn og straks solgt til høker Nebb, som
drev sitt ”høkeri”, en mindre dagligvarebutikk her. I 1854 kjøpte Johan Henrik Møller denne
gården og område av Wingeløkken. Etter han fikk denne gården navnet ”Møllergården”. Gården
var opprinnelig en lav enetasjes gård, den ble ødelagt av brann i 1870- årene, og ble så bygget opp
igjen til den murgården som står der i dag. Møller var en mektig mann, og han eide stort sett hele
området ned til Dronningens gate 16. I mange år var det brennevinsutsalg her, og en periode hadde
også Samlaget lokale i denne gården. Farver Ole Hansen fra Veldre, etablerte seg i 1880, etter
utdannelse som renserimann og farver, i Wessmanns gård i Dronningens gate 7. Her var det for
liten kapasitet på bryggepanna som han brukte til fargingen, så han flyttet opp i Skoggaten 2. Her
var han i 18 år, så kjøpte han ”Møllergården” i 1903 av Johan H.Møller. Her drev han forretning,
renseri og farveri. Farveriet ble drevet til ca. 1920, og renseriet til ca. 1930. I denne bygningen
holdt firma O. Hansen til helt til de bygde ny forretning i 1976, på den tidligere gårdsplassen
mellom nr. 4 og nr. 6.
Denne forretningen heter Soverom, og eierne er etterkommere etter Ole Hansen. Narvesen overtok
lokalene i nr. 4,og var der til de flyttet inn i Amfisenteret. Etter at Narvesen flyttet ut, overtok
Husfliden disse lokalene. (2007). Husfliden er fremdeles der nå i 2012.
Dronningens gate 2
På den lille trekanten mellom Dronningens gate og Skoggaten sto det i mange år en liten bygning.
Den ble ifølge Landstad oppført i 1880 og innredet med fire basarlignende butikker. I den øverste
delen mot torget (nuv. Vincents Buddes Plass) lå Brehemers ”Conditorie ”. Den resterende delen
ble leiet bort til den unge handelsmannen Didrik Walbom fra Tønsberg. Han begynte sin forretning
her i 1892. I 1902 kjøpte han gården og foretok en stor oppussing. Han overtok hele bygningen og
hadde en avdeling for herreklær i nord og dameklær i syd. Etter at Walbom sluttet har det vært
andre forretninger i denne gården. I 1944 er det oppført to forretninger på denne adressen, Centrum
kolonial A/S og Trygve Stensvolls Frukt & Grønt. Grønnsakhandler Pollen overtok senere
Stensvolls lokale. Pollen og ”StålStift” Olsens Ramme og Musikkhandel (Moss Musikkhandel)
var de siste som holdt til her. Gården ble revet i 1958.
Gågate
I 1966 ble øvre del av Dronningens gate gjort bilfri. Som en prøveordning ble Dronningens gate fra
Thorleif Lunde til Kredittkassen gjort til gågate. Det var i forbindelse med åpningen av Domus.
tekst v/Karin Behn Skjævestad
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Lok. nr. 1045164 Dronningens gate forts:

sist endret 5.3.2015
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Nyquist, O.P: Mossiana fra eldre tider
Nils Bjørnebekk - muntlig kilde
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