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Rådhusgata 1, 2015-11-09, foto: Arild Austad, nr 1045166a

Gårdsnavn: Rådhusgata Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594106, N: 6589641, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

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

RÅDHUSGATA
Rådhusgata er ingen gammel gate i Moss. Det første rådhuset, ved kirken, hadde
adresse til Kirkegata. Det neste til Fleischers gate. Moss Rådhus har nå adresse
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Kirkegata 15.
Rådhusgata fikk ved opprettelsen en bit av Dronningens gate, da denne ble forlenget til Storgata,
og så ble Rådhusgata forlenget til Rådhusbrua.
Dronningens gate, Fleischers gate, Thorneløkka og Kirkeparken
Dronningens gate munnet tidligere ut i Fleischers gate, og der var et av byens mest trafikkerte
kryss. I dag er Fleischers gate bare en rest av en mye lengre gate, som startet oppe ved
Høienhaldgata, og som gikk bl. a. rett gjennom området der Moss rådhus ligger nå.
Kirkeparken var da avgrenset av Fleischers gate, Dronningens gate og Kirkegata.
Nord for Kirkeparken svingte Dronningens gate sørvestover, forbi dagens Rådhusgata 1, og endte i
Fleischers gate. Der var en port inn til Thorneløkka - et stort parkområde; en gang eid av kjøpmann
Momme Peterson. Det strakk seg helt ned til Jernbanegata og omfattet bl. a. det nåværende
boligområdet Thorneløkka..
Rådhusplassen med fontene
Fleischers gate ble 'kuttet av' sør for Kirkeparken, og området ble en del av Rådhusplassen.
Grøntområdet er en rest av Thorneløkka-parken. Her står den flotte vannfontenen av Carl Nesjar.
Mer info - se: Kulturminne nr 1045061 - Kirkeparken.
Breidablikk
Der fontene står nå, sto frem til 1974 villaen ‘Breidablikk’, opprinnelig eid av Johan Thorne. Moss
kommune kjøpte i 1921 boligen, og området fikk navnet Thorneløkka. Huset ble innredet til
rådhus, og fungerte som det fram til 1974, da det nye rådhuset ble tatt i bruk. Adressen var
Fleischers gate 7.
Mer info - se: Kulturminne nr 1045093 - Breidablikk.
Gårdene i Rådhusgata
Starter vi i nord-øst, så har vi først Parkgården. Den har adresse Dronningens gate 30.
Mer info - se: Kulturminne nr 1045030.
Selandgården
Rådhusgata 1 har rommet mange ulike virksomheter; boliger, postkontor, kafe, husmorskole,
bank, bokhandel, reisebyrå, musikkforretning og senest; storkiosk.
Mer info - se: Kulturminne nr 1045216 - Selandgården
Moss Lysverker
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Moss Lysverker hadde tidligere tilhold i Fleischers gate 9, men i oppførte i 1956 en ny bygning i
Rådhusgata 3 og flyttet inn i 1957. Lysverkets administrasjon holdt til der.
Tidligere hadde det vært en gartnerbolig på dette stedet, men den ble revet i 1934.
I 1978 kjøpte Moss Lysverker doktor Bjelkes hus i Rådhusgata 5 og bygget et mellombygg mellom
nr 5 og lysverkbygningen, nr 3.
I 1988 flyttet Moss Lysverker til Solgård skog.
Mitt Hotel.
17. april 1989 åpnet Mitt Hotel i den tidligere lysverkbygningen. Hotellet har 55 rom, 3 kurs- og
konferanselokaler, pianobar, restaurant og 'Doktor Bjelkes suite' for mindre sammenkomster og
møter.
Todt-brakka
Under 2. verdenskrig - 1940 til 1945 - holdt organisasjonen Todt til på Rådhuset. Todt var
tyskernes organisasjon for tvangsarbeid. I tillegg holdt de til i en brakke på den andre siden av
veien; Todt-brakka. Denne brakka sto der helt fram til 1970. I årene etter krigen var det bolignød i
Norge, og flere familier bodde i brakka. Etter rivingen var det i mange år parkeringsplass på dette
området. Nå er det bygget opp en rekke boligblokker her, og dette boligsameiet har fått navnet
'Rådhusplass'.
Mathiesens byplan
I 1930-årene utarbeidet byingeniør Mathisen en plan for regulering og fremtidig bebyggelse for
dette strøket. I denne fremgår det at Rådhuset og omegn blir et sentralt strøk som knytter de største
trafikkårer sammen. Videre fremgår det at strøket mellom Thorneløkka og Sand ‘raseres’, og at
man i flukt med en ny bro over kanalen også får en bro over jernbanelinjen.
I 1957 fikk vi ny bro over kanalen, og i 1962 bro over jernbanelinjen.
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