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HERFORDTGÅRDEN
Henrich Gerners Gate 2
Gml nr Storgaten 34
Kammerherre Bernt Anker hadde overtatt eiendommen etter byfogd Brandt.
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Bernt Anker solgte den i 1800 til Peder Herfordt.
Etter Herfordts død hadde enken gården en tid og leiet den bort til sønnen, vicekonsul Just Gude Herfordt
(kjøpmann fra 1804). Han oppførte her et brennevinsbrenneri.
I 1826 ble gården solgt til Henrich Gerner.
I 1830 leide Henrich Gerner ut lokale til tollboden, en leiekontrakt på 25 år. I kontrakten inngikk også
pakkhus og veierbod i hans sjøbod på nordøstre side av den såkalte Kierulfs brygge.
Han hadde eiendommen til 1837, da gikk den over til hans sønn, Henrich Gerner jr.
I 1841 er gården Storgaten 25 oppført på garver Engebretsen. Han solgte den til tollkasserer A. H. Scheel,
som igjen solgte den i 1851 til overtollbetjent A. Harboe. Han fornyet leiekontrakten for tollboden med 15
år. Men i 1858 brant gården, og tollboden ble flyttet til kanalen.
I 1864 kjøpte Christian August Thorne eiendommen. Her hadde han sin hermetikkfabrikk og privatleilighet.
Thorne døde i 1886, og arvingene flyttet fabrikken til et nybygg i Storgaten 32.
I 1890 het eieren Georg Hvistendahl. Han solgte til Håndverks- og Industriforeningen.
År 1900 besto gården av et våningshus og en enetasjes sidebygning med tre leiligheter.
I 1902 solgte denne foreningen eiendommen til Severin Mathisen i Råde Skotøy fabrikk.
Raade skotøifabrikk startet i Tønsberg i 1889 av brødrene Mathisen fra Råde. Der hadde de en
skomakerforretning med utsalg av skotøy. I 1893 flyttet de tilbake til Råde, hvor de startet en skofabrikk.
Etter hvert som bedriften vokste, syntes de det var tungvint å være i Råde, så fabrikken ble flyttet til Moss i
1909, til Henrich Gerners gate 2. Produksjonen besto av randsydde herre-, dame- og barnesko - et
kvalitetsbegrep. For øvrig hadde også fabrikken avdelinger for plugget, gjennomsydd og Welt (?) skotøy og en avdeling for ballsko.
I 1915 ble fabrikken påbygd til det dobbelte, og i 1920 hadde Raade skotøifabrikk utsalg i åtte byer, og de
måtte stadig ansette nye reisende. Fabrikken var utstyrt med de mest moderne maskiner og leverte alltid et
førsteklasses solid og nøyaktig arbeide.
Styret i 1920 var: Fabrikkeier Karl H. Texnes, kjøpmann M Christoffersen og disponent S Mathisen.
Sommeren 1932 ble det full stans ved Raade skotøifabrikk . Norske skofabrikker hadde nå begynt å merke
konkurransen fra utenlandske skofabrikker, hvor det ble laget sko i papp og kunstlær.
I 1935 brøt det ut brann i fabrikken, og alle fabrikkens gamle lester brant opp.
Fabrikken var på denne tiden på nye hender og het Stoltz skofabrikk.
I denne bygningen hadde Frøya Konfeksjonsfabrikk lokaler fra 1932 til de flyttet til nytt bygg på
Strandpromenaden i 1955.
Grossistfirmaet Hans Løken holdt til her fra 1936 til de flyttet opp til Melløs i 1961. Fridthjof Løken hadde
da eid denne gården en tid. Nå ble eiendommen solgt til Moss Aktiemøller.
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I 1970 ble det anlagt silo her.
tekst v/Karin Behn Skjævestad

Tilhørende enkeltminner (0):
Litteratur
Østfold Fylke, Moss ved 200 årsjubileet 1920.
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