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Momme Petersons hus
Adresse:

Kongens gate

Koordinat:

Ø: 594603, N: 6589843, 22 EU89-UTM Sone 32

KM-nr:

1045195

Tilstand:

Brent og fjernet

Synbarhet:

Dårlig gjenfinnbar i terrenget

MOMME PETERSONS HUS
Kongens gate – ved Øvre Torv
M PETERSONs navn er uløselig knyttet til Moss. Hjørnesteinsbedriften som fikk det til
å 'lukte penger' i Moss.
Momme Peterson kom fra Flensborg (Nord-Tyskland) i 1793 til Moss for å arbeide i Johans Gudes
brennevinsbrenneri. Johan Gude var en av byens største kjøpmenn, og han eide bl a Gudegården i
Postmestergaden (nå: Gudes gate). Momme Peterson giftet seg i 1798 med Anne Dorthea Bendixen,
datter av en velstående kjøpmann i Flensborg. Bryllupet sto hos sjefen i Gudegården. De nygifte leide
"Moestuen", matr nr 111 i Kongens gate, en lang en-etasjes bygning, satt opp på en høy kjellermur.
1806 kjøpte Momme Peterson gården.

Bybranner i 1807 og 1808
Året etter - 1807 - begynte en brann i den nordre enden av Storgaten, gikk opp Briskebakken (nå:
Henrich Gerners gate), bortover Møllergaten og Kongens gate og opp i Nordre Bjerg. "Moestuen" var i
faresonen, men brannen stanset ved apoteker Finch gård.
Til å regulere gaten i de nedbrente strøk ble det satt ned en kommisjon hvorav bl. a. Momme Peterson
var medlem, og den begynte straks sitt arbeide. Men før de brente hus var bygget opp igjen, ble det en
ny brann i 1808. Den begynte i Momme Petersons hus. Han og hans hustru var ikke hjemme.
Momme Petersons nye hus
Etter brannen i 1808 - som la 22 hus i aske - bygget kjøpmann Momme Peterson en ny gård på tomten
etter den gamle, som lå sønnenfor det sted hvor Elefantapoteket ligger nå. Han bygget seg et nytt og
staselig hus på det brentes tomt. Det lå midt foran Torvet. Det var et langt, hvitt, en-etasjes hus med tolv
blanke vinduer på rad. Det lå som et samlende strategisk punkt i byen, og i dette huset bodde og virket
han resten av sitt liv.

Til Petersons gård hørte en stor, vakker have som lå oppover mot Søndre Bjerg.

Bybrannen 1881
Den nye, vakre en-etasjes gården gikk med i brannen i 1881. Etter brannen overlot den daværende eier,
konsul Th. Peterson, tomten gratis til kommunen. Tomten ble lagt ut til torv, senere kalt "Øvre Torv",
hvor Basarbygningen ble oppført 1883.
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