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MOSS TELEFONANLEGG
Storgata 36- Prinsens gate 5
Den 1.mai 1884 ble telefonen tatt i bruk i Moss. Sentralen åpnet med 41 telefoner. Oppfinnelsen var gjort i
1875 av skotten Alexander Graham Bell, som i 1876 konstruerte det første apparatet til praktisk bruk.
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Lok. nr. 1045204 Moss telefonanlegg forts:
Det var kemner Henrik Holst som var telefonanleggets grunnlegger og eier fram til 1890, styremedlem 1890
til 1893 og bestyrer 1884 til 1903.
I 1890 opptok han den daværende direktør ved Christiania Telefonselskab, Knud Bryn, som medinteressent.
I 1891 gikk interessentskapet over til Aktieselskabet Moss Telefonanlæg med 112 telefoner.
Den første telefonsentralen lå i Storgaten 36. I dag er denne tomten en del av mølleområdet. Denne tomten
som er sammenslått av flere forskjellige gårder pluss en gate (Fabrikkstrædet) er det ganske vanskelig å
sortere ut. Telefonsentralen har også hatt adresse Storgaten 34. Det var Chr. Aug. Thorne son eide denne
bygningen, og telefonanlegget leide 2. etasje.
I Storgaten 36 var det et sentralbord med 50 linjer. Anlegget som ble installert ble levert av Elektrisk Byrå i
Oslo.
Telefonanlegget hadde åpent fra klokken 8.00 til klokken 20.00,så man kunne ikke ringe etter klokken 20.00
på kvelden.
I 1931 ble det besluttet å bygge et hus for sentralen på selskapets tomt i Prinsens gate 5. Det skulle bygges et
bygg i to etasjer, og på toppen av huset litt tilbaketrukket skulle det bygges en liten leilighet for
vaktmesteren.
Første etasje skulle leies ut til kontorer, og i 2. etasje skulle det være plass til sentral og kontorer for
telefonanlegget, i kjelleren verksted og lagerrom.
I 1933 ble Moss automatsentral satt i drift i eget nybygg.
Samtidig foretok ‘Chr. Aug.Thorne Limit’ en ombygging av Storgaten 36. Bygningen ble kalt ”
Røkeribygningen”. Her var det butikk, røkeri, arbeidsrom, lager mm.
Moss Aktiemøller benyttet Storgaten 36 som hovedkontor fra 1965 og fram til 1990. Da ble huset revet.
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