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'Stuten'
Klostergata 4
'Stuten' var en av byens dansesaler. På midten av 1800-tallet var det dansesaler i
Moss; steder for offentlig fornøyelse for 'almuen'. Man drakk punsj og danset både
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Lok. nr. 1045197 Stuten forts:

lørdager og søndager, og det gikk ofte livlig for seg.
'Stuten' i Klostergata 4 var en av dem. Det var en liten, hvitkalket murgård. Historien bak navnet er slik: En
gang var det en okse som hadde forvillet seg inn på loftet, og så falt gjennom gulvet og ned i stua.
I 1963 ble huset revet. Det var temmelig forfallent, og gata skulle utvides.

Denne bygningen het på folkemunne ”Stuten”. Grunnen til det skal være at en villfaren okse skal ha
kommet seg inn i 2. etasje fra den oven forliggende hage. Gulvet tålte ikke vekten av oksen, og den havnet i
stuen under.
Huset ble brukt som dansesal, og de dansende måtte betale pr. dans. Dans en foregikk helst på søndager, og
det ble danset hamborger, vals, galopp og de alminnelige runddanser. Dans var på denne tiden (ca. 1830)
den eneste form for offentlig fornøyelse utenfor hjemmet. Så i dansesalene kunne folk møtes. Denne
dansesalen hadde mange besøkende, og hadde et godt rykte.
I 1841kjøpte Christian Fageraas eiendommen, og fortsatt ble det danset.
Etter bybrannen i 1858 ble huset en tid brukt som midlertidig fattigstue. Eier er nå Ole Hansen. Han har
antagelig solgt til August Johansen, som i 1870 selger eiendommen til bakermester Andreas Hagen.
Familien Hagen eier dette huset i over 50 år, inntil enken Elisabeth selger til fru Ida Marie Pedersen i 1922.
I 1953 skjøtes eiendommen over til sønnen Asbjørn Kristian Blom Pedersen.
”Stuten” ble revet i 1963.
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