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HENRIK I LARSSEN
Skoggata 2
Huitfeldtgårdens lave sidebygning, med fasade mot Kongens gate og Vincent
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Buddes Plass, er en del av eiendommen Skoggaten 2.
Erich Olsen kjøpte tomten her i 1779 av Just Gude etter at gården var brent. Han bygde opp en stor gård her
med krambod og boder, stall og fjøs. Alt dette strøk med i den store bybrannen i 1808. Erich Olsen var nå
avgått ved døden, men hans datter, Elisabeth Magdalene Olsen, bygde gården opp på nytt. Ved siden av
krambodhandel tok hun imot losjerende. Etter brannen måtte Elisabeth Magdalene Olsen avstå1200
kvadratalen av sin tomt, som ble utlagt til Christian Augusts torv, nåværende Vincent Buddes Plass.
Den første branntaksten fra 1817 viser at gården med jevne mellomrom er blitt utvidet og påbygd.
Elisabeth Magdalene Olsen, som nå var nesten 70 år, skjøtet så i 1824 gården til kjøpmann Christoffer
Christoffersen. Han drev her til sin død i 1867. Da overtok kjøpmann og skipsreder N. W. Grønn. Han drev
både skipsverft og stor handelsvirksomhet, men gikk konkurs i 1870 årene.
I 1872 startet Gabriel Sæbbø sin bokhandel i denne bygningen. Her ble han en periode til bokhandelen ble
flyttet ned i Dronningens gate.
På denne tiden hadde Anthon A Hanssen startet sin Spigerfabrik som han ga navnet Refsnæs Fabrikk.
Annonsen fra 1871 lyder:
Klippede Spiger
Fra Refsnæs Fabrikk hersteds anbefales til Dagens Priser.
Moss 20de Febr. 1871, Ant. A Hanssen, Hr. Bosteds Gaard.
Bosteds gård lå i Kongens gate 13, der bodde også min morfars kusine som var gift med en spikersmed.
Hvor fabrikken lå vites ikke, men en teori er at den lå på Refsnæs tomt ved fossen, og at det var et utsalg i
Bosteds gård. Senere står det at utsalget er sentralt plassert ved Torvet i Moss.
I folketellingen for 1875 er Anthon A. Hanssen eier av Skoggaten 2, men det virker ikke som om han har
forretning der. Handelsmann Nils Waage Grønn med familie og en losjerende som er handelsbetjent hos
Grønn bor her, samt Gabriel Stefan Sæbbø som da også har bokhandel her.
I 1874 dukker det opp flere annonser for ” Spiger af eget Fabrikk saavelsom maskin- og hammersmidde”.
Han tilbyr også ”Brokbind og Taateflasker”
I sept 1874 heter det at Ant. A. Hanssen har den eneste assorterte Isenkramhandel i Moss.
Kan Anthon A. Hanssen hatt en isenkramforretning her i sin egen gård? Denne gården er jo sentralt plassert
ved Torvet.
I 1880 årene ble eiendommen overtatt av G. Huitfeldt, og i 1890 startet Henrik Jarlis Larssen sin
jernvarehandel i Skoggaten 2. Forretningen hadde fasade mot Kongens gate og Vincent Buddes Plass ”
Larssen hjørnet” var et begrep i Moss i mange år.
Firmaets grunnlegger het altså Jarlis til mellom navn, men i årenes løp ble J en forenklet til en I som fikk sin
plass i firmanavnet. Henrik Jarlis døde allerede i 1894, men forretningen ble drevet videre av fru Agnes
Larssen. I 1911 tok Ragnar Larssen over, sammen med Alfr. B. Bengtsson, og i 1922 tok Ragnar Larssen
over alene. Solveig Larssen drev i sin tid forretningen før sønnene Odd Ragnar og Rolf overtok firmaet. De
var tredje generasjon som drev dette firmaet.
Den gang da ”Øvre Torv” var byens handelstorg pleide bøndene å gå inn til Henrik I. Larssen for å få hjelp
til veiing av poteter og grønnsaker. Bøndenes besøk førte også med seg en god handel av nødvendige
artikler.
Det var hyggelig å handle hos Henrik I Larssen, og de hadde gjennom alle år en trofast kundekrets. En
forretning der man handlet over disk, og hvor man fikk det antall skruer man skulle ha i et papir
kremmerhus.
Det kan også nevnes at både Thorleif Lunde, Kilen Gundersen og Jacob Jahnsen i sin tid var ansatt hos
Henrik I. Larssen, de fikk alle senere sine egne jernvareforretninger.
I dette huset har det også vært slakterforretning i mange år, Først G. A. Pedersens ”Kjød &
Fedevareforretning,” senere kom Evald Olsens slakterforretning.
Da Henrik I Larssens forretning ble nedlagt etter over 100 års virksomhet ble det etablert en cafe i disse
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lokalene, ”La Petit Cafe”. Den ble senere overtatt av cafe ”Verdensspeilet”, som igjen ble overtatt av cafe ”
Lingecompaniet”. De to siste hadde meget kort levetid.
Nå står lokalene tomme, (2013) og det har de gjort i ganske lang tid.
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