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Nord-østligst: Skoggt.2 Huitfeldtgården, foto: Arild Austad 2010-06-29, nr
1045165a

Gårdsnavn: Skoggata Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594414, N: 6589678, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

Kulturminneregistrering
KMtype:
bygate, ,
Tilstand:
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

SKOGGATA
Skovgaden / Vincents Buddes gate / Skoggaten
Skoggata heter gata som ligger mellom Kongens gate og Dronningens gate og går
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parallelt med disse.
Navneskifter og endrede adresser
I 1882 fikk gata navnet Skovgaden. Kan hende var det skog her den gang byen økte i størrelse.
Mange av byens gater har skiftet navn en eller flere ganger i årenes løp: Dronningens gate het
tidligere Enggaden, og hadde visstnok vært brukt til england. I byens øvre del lå Øvre Gade, som
heter Kongens gate nå.
Vincents Buddes gate var navnet på Skoggaten i flere år. Ved dette navneskiftet ble de fleste
eiendommene fra daværende Skovgaden lagt til Vincents Buddes Gade – 22 i alt, syv ble lagt til
Holteløkken og en til Kongens Gade.
Navnet Vincents Buddes gate gikk ut av matrikkelen ved bystyrevedtak 12.desember 1934, da gata
ble omdøpt til Skoggata.
Buddes navn kom imidlertid opp igjen da bystyret i 1951 vedtok navnet Vincents Buddes plass på
et område begrenset av Kongens gate 15 – Skoggata - Dronningens gate 1- Gudes gate 2, tidligere
Prinds Christians Torv.
Myndighetene ønsket å bevare Vincents Buddes minne på grunn av hans heltemodige innsats i det
store slaget på Moss torv 23.april 1716.
Berghaugsløkken
Alle gårdene på oversiden av Skoggata hørte med til ”Berghaugsløkken”.
Navnet kommer antagelig av områdets kuperte terreng – med knauser og hauger.
De fleste gårdene her er bygget i tiden 1819 til 1830 og da på bygslet grunn. Eierne betalte
grunnleie til eieren av ”Berghaugsløkken” like til 1880, da de av daværende eier - familien Herføll
- fikk skjøte på tomtene.
Fløgstadgården og Kroghegården, senere Moss Avis, Skoggata 3
Frem til 1931 lå de to gamle gårdene der hvor Moss Avis tidligere holdt til. Fløgstadgården lå på
hjørnet av Skoggata og Prinsens gate. Den ble oppført i 1820 av Henrich Gerner og hadde flere
eiere før snekker A. Fløgstad, omkring 1860, overtok den.
Kroghegaarden ble oppført i 1817 av organist og stadsmusikus Chr. F. Schreiber. Senere eiere var
madame Birgithe Krogh og smedmester O. Nilsen.
Redaktør Bjørn Kristensen kjøpte disse gårdene i slutten av 1920-årene for å oppføre nybygg for
Moss Avis. Da bygget Moss Avis sin gård her etter å ha leid i Gudegården (den gamle i Gudes
gate) i over 50 år.
Den gamle smien på eiendommen til Moss Avis i Skoggata ble revet 30.oktober 1960. Tomta
skulle gi plass for avisens nybygg. Tilbygget skulle bli på 325 kvm i 2 etasjer.
Mer info – se: Kulturminne nr. 1045199 Moss Avis
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Rasmusgården, Skoggata 4, gml.nr. 117
Før 1800 hadde eiendommen matr.nr.117, i 1841 tomtenr. 240.
Beliggenhet var Skovgaden østre Side.
I 1884 fikk eiendommen nytt gatenavn og nytt nr.: Vincent Buddes Gade 3.
Skoggata 4 fikk æren av å være den første bolig i Moss som fikk elektrisk lys fra det nye Moss
komm. Elektisitetsværk. J. K. Blom leide ut rom til ingeniørene fra A. E. G. Dette var i
begynnelsen av desember 1906.
En uke før jul var hele anlegget klart for påsetting av strøm. Strømmen ble påsatt, og folk i Moss
fikk oppleve den lyseste julen i sitt liv, skrev Trygve Renneflot under bildet av den fine
trafokiosken på det torvet, en av de sju trafokioskene, ble satt opp i 1906. Den ble fjernet i 1919.
I 1934 vedtok bystyret, som nevnt tidligere, at gata skulle ha navnet Skoggata.
I 1959 ble også gatenummeret endret til 4.
I 1780-årene eide smedmester Anders Eriksen tomten, og den store hagen som lå til Skoggata og
var kjøpt av Berghausløkken, ble kalt ”Grandalløkka” eller ”Grandal”. Her oppførte han gården og
solgte den 1806 til oberst Hagemann for 1200 riksdaler. Sorenskriver Hjort kjøpte den fem år etter.
Lensmann Helge Mathisen kjøpte gården av ham og beholdt den helt til 1828 da han solgte til
urmaker Even Rasmussen.
Han og hans to døtre sto som eiere til omkring 90-årene. Farver O. Hansen var neste eier.
1808 var det bybrann i dette området, men denne gården brant ikke.
Før brannen i 1808 var der mellom Rasmusgården og nr. 118 en 4 alen bred gang eller strede,
den såkalte Grandalgang, Denne tilhørte byen og gikk fra Skovgaten til Konggaten.
Ved reguleringen etter brannen ble det bestemt at eieren av nr.115 skulle få den øvre del av nevnte
gang. Dette fordi litt av eiendommen hadde blitt brukt til Konggatens utvidelse.
Reguleringskommisjonen fattet denne beslutning i overensstemmelsen med naboenes forslag som
gikk ut på at denne gang burde tillukkes! Unntatt var den del som tjente som innkjørsel til nr. 117.
Gangen hadde vært brukt som et egnet gjemmested for tyver og andre lovbrytere.
Skoggata 9
Gården på hjørnet av Chrysties gate og Skoggaten var oppført i 1838. Til gården hørte stall og
vognskjul. Byens skysstasjon var her i mange år. Gården ble revet i 1868.
Bergersgården, Skoggata 14, gml. nr. 223
Gården ble oppført av snekker Hans Bergersen.
I 1840 overlot Hans Bergersen den søndre del av tomten til snekker Ole Olsen Haslie.
Samme år ble matr. nr. 18 bebygget. Feiermester Th. Jørgensen, og senere frøken Dagmar Svae,
eide den i flere år. Nr. 20 ble også bebygget samme året.
Han solgte den til jomfru Elise Anthonette Molvig i 1845.
Gården var så på flere hender inntil møller Hans Christian Lauritzen overtok den etter sin far i
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1879.
I mange år var det blikkenslager A. J. Johannessen som eide den. I 1921 solgte han den til
slakterborger G. A. Pedersen. Gudrun Vadla var eier i 1980.
Her bodde den kjente korkskjærer Emanuel Pedersen med sin Betzy og Sara Nohre - kjente for sin
fornøyelige fremføring av ”Lirekassevisen” - begge gjennom en mannsalder ansatte hos HellyHansen.
I 1980 drev ”Jeppe & Nille” på den ene siden og ”Sparkjøp” på den andre siden av gården.
Skoggata 15, gml.nr. 287
Gården ble bygget av graver Jens Halstensen i 1829. Han var født i Østerdalen i 1776 og var graver
og kirketjener i Moss fra 1828 til sin død 1843. Enken hadde gården til 50-årene.
Da ble den kjøpt av smed C. Olsen. Hans svigersønn, skipskaptein A. M. Johansen, fikk den i 80årene. Hans barn solgte den i 1912 til smed Karl Ødegaard. Han sto som eier i 1923 også.
Hollenderbjerget, Skoggata 16, gml.nr. 286
Antakelig skriver navnet seg fra den tiden da Moss hadde en ganske livlig trelasttrafikk fra
Holland. Hollendere med sine hustruer, som ofte fulgte sine menn på reisen, pleide å samle seg og
nyte utsikten på dette stedet.
Tomten ble kjøpt av Anders Tharaldsen i 1829. Han bygget gården, og den var i en rekke år i hans
og enkens eie. Av senere eiere kan nevnes smed Fredrik Hansen og omkring 1900 grosserer Otto
Svae.
Methodisternes Kapell, Skoggata 17, gml.nr. 252b
Kapellet eller Metodistkirken ble bygget i 1876.
Denne eiendommen har også hatt adresse Holteløkka eller Holtheløkken slik den ble skrevet i
Mossiana i ældre tider.
Nyquist skriver om Holtheløkken: Ved en auksjon i Peder Winges bo i 1802, ble den delen som
senere fikk dette navn, solgt til kjøpmann Iver Prydz. Året etter solgte han den til baker og høker
Mathias Brunzell. Da ble den kalt Brunzell-løkken.
I 1809 kjøpte grosserer Momme Peterson den. Hans firma eide eiendommen til slutten av 1840årene. Da ble den kjøpt av høker S. Holth. Da han døde i 1862, ble smed C. Olsen eier og solgte
den til et interessentskap som utparsellerte den.
Løkken som var en engløkke med ladebygning stående, lå på hjørnet av Vincent Buddes gate og
Fleischers gate og strakte seg mot kirken.
I brannen 1858 nedbrente samtlige gårder i dette strøk og i Fleischers gate og Kirkegaten, og nye
bygninger ble oppført.
Skoggata 18, gml.nr .223
Gården, som lå like ved inngangen til tilfluktsrommet, ble bygget i 1840-årene av snekkerne Ole
Side 4

Lok. nr. 1045165 Skoggata forts:

Olsen Hoslie og Hans Bergersen.
Feiermester Th. Jørgensen eide gården i 1900. Så overtok Otto Svae og Dagmar Svae, inntil Moss
kommune rev gården.
Skoggata 20, gml.nr. 223
Denne gården ble oppført på nytt i 1837 av snekker Hans Bergersen, som også bygde flere av de
andre gårdene i Skoggata. Deretter kjøpte Ole Olsen Hoslie gården, men overlot den i 1858 til
sønnen Christian Fredrik Olsen.
Moss Arbeiderforening og Martin Eskelund hadde gården i 1868, men solgte den noen år senere til
Herman Nilsen Skallerød, far til Nils Skallerød i nr.22. Hans enke solgte den videre til Sven
Wilhelmsen og Nils Hermansen Skallerød. Gården gikk så over til Agnes Pedersen som i 1928
solgte til sin sønn Aksel J.Pedersen. Hans etterkommer Hans Johan Pedersen eide gården i 1980.
”Moss Saalingskompani” hadde sine lokaler her. Firmaet ble startet i 1921 av brødrene Thorvald
og Emanuel Schau, men ble senere overtatt av skomaker Jan Karlsen. Landstad skriver at
virksomheten var meget beskjeden og ble drevet med leide maskiner og opphørte i 1923.
Skoggata 22, gml. nr. 223
Gården ble bygget i to etapper. Sagmester Hans Mathiesen bygget den lave delen i 1827. Børre
Hansen Gassmann var neste eier. Han drev også ”Ralde” Mølle, som han leide av David Chrystie.
Landstad skriver at tradisjonen sier at det skal en tid ha vært skolestue her i den lave delen.
Dansken, bøkkermester Hans Ludvig Poul Brest, drev et bøkkerverksted i bakgården i 1850-årene
– men antagelig bare som leieboer.
Neste eier var kjøpmann Ole Erlandsen, og han var det som i 1852 bygget den nordre dele i
halvannen etasje og innredet kjelleren til krambod og bakeri. Her bodde han, og sammen med sin
søster, Maren Erlandsdatter, drev han kramboden til sin død i 1872. Da overtok kjøpmann Nicolay
Stenersen både kramboden og mølledriften.
Enken, Lovise Stenersen, solgte så til handlende Ruth Hermansen. Hun var datter av seilmaker og
handelsborger Nils Thorvald Hermansen Skallerød, og solgte gård og butikk etter fire år til sin
søster Laurentze Hansen. Hennes barn ble senere eiere av gården.Lenge ble det drevet handel her, ”
Tekstilgrotten” drev her.
Thoverødgården, Skoggata 24, gml.nr. 264
Gården ble oppført av Gunder Jensen ca1826 og ble i 1835 overtatt av mestersmeden G. Johansen,
som gjorde en del forandringer så husene stort sett fikk den formen de hadde i 1980. Det skriver
Landstad i avisartikkelen 5.juli samme år i Moss Avis. Han skriver videre at det antagelig var den
eldste og mest uforandrede av gårdene her nede.
O. P. Nyquist forteller at i 1840-årene hadde musicus Peter Petersen en stor dansesal.
Det ser ut til at byens befolkning på denne tiden likte å danse. Foruten den i Skoggaten hadde vi ”
Stuten”i Klommestensgaten og ”Casino” i Dronningensgate, samt ”Bjørnen” i Storgaten og ”
Eskelundsalen” i Stengaten – og i tillegg var det to dansesaler i Kongensgate.
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Handelsmann og slakter, Mathias Hansen Thoverød, kjøpte nr. 24 i 1860 og eide den i ca. 40 år,
inntil kjøpmann Georg Paulsen overtok i 1890-årene. I 1893 og i 1923 (år med matr,nr,-endringer)
står G. Paulsen som eier.
Deretter var det Ulrik Kjeldsen som hadde kolonialhandel der. Senere var det ”Håndarbeids-Stua”
med sin garn- og broderiforretning som disponerte lokalene.
Refsnæsgården, Skoggata 26, gml.nr. 268
Gården ble oppført av Hans Chr. Refsnæs.
I 1840-årene var det malermester Hans P. Schotner som eide gården.
I 1868 og 1889 står baker Peder Johnsen som eier. Joh. Nyquist eier den i 1893, mens Alfred Saune
står som eier ved matr,nr,-endringen i 1923.
Madam Hartmanns gård, Skoggata 28, gml.nr. 309
Gården ble oppført av snekker Christian Fageraas, men det var ”enkemadame Hartmann” som
ifølge O. P. Nyquist eide den inntil den i 70-årene ble kjøpt av sagarbeider Christian Thoresen.
Hans familie eide den til 1919.
I 1923 er det fru Antonie Kristoffersen som eier gården.
Mathiesens gård, Skoggata 30, gml.nr. 300
Gården ble bygget av sagmester Hans Mathisen i 1836 og står som eier i 1841.
I 1840-årene var det kjøpmann Sivert Ruuds enke som eide gården. Senere eier var Hans Refsnæs,
og siden hans enke.
Hun giftet seg 2.gang med baker Aas og står som eier av gården helt til 1893, men allerede som
enke i 1884 etter baker Aas.
I 1923 er det skomaker Ole Edvard Solberg som eier gården.
Bentzens gård, Skoggata 32, gml.nr. 263
Brennerimester Ole Eriksen lot bygge denne gård i 1836.
I mange år var det feiermester Nils Pedersen eieren, inntil postmaker S. Bentzen kjøpte den i 50årene. Enken hans står som eier i 1889 og 1893.
I 1923 eier Johan Svendsen gården.
Brueneches hus, Skoggata 34, gml.nr.139
Gården er/var en av de eldste i dette strøket.
Kjøpmann P. Herfordt eide den i ca. 1780. Garver og høker Christian Bruenech kjøpte den i
begynnelsen av år 1800. Han døde i 1825 og hans enke, Nicoline, eide det til hun døde, 87 år
gammel, i året 1852.
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Hun drev, ved siden av sin brennevinsutskjenking, spiseforretning og en liten handel; hennes
hjemmebryggede potøl og havreflatbrød var godt kjent.
I 1868 står N. Stenersen som eier. Senere ble handelsmann A. Olsen eier inntil 1889 da den gikk
over til hjulmaker C. F. Andresen og senere hans arvinger.
Tekst v/Aud Løvig

Tilhørende enkeltminner (0):
Litteratur

Richard Olsen: Fra det gamle Moss
Gatenavnene i Moss. Hvor kommer de fra? Utarbeidet av tidligere finansrådmann Alf Herland.
O. P. Nyquist: Mossiana fra ældre tider
Olav Zakariassen: Mossavisa
J. H. Vogt: Moss som den var.
To ulike matrikkelnr.- og eier- oversikter, den ene laget av Magnus Brostrup Landstad,
den andre utarbeidet av Eilert Hansen, har begge vært til utmerket hjelp!
Fredrik Th. Bolins tekst til Moss Ættehistorielags kalender fra 1990.
Trygve Reneflots tekst til Moss Ættehistorielags kalender fra 1995
Artikler fra Moss Avis, juni og juli 1980:
Originaler og handelsfolk i ”Skaugata” og Hollenderbjerget, del 1 og 2.

Side 7

