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KONGEGÅRDEN PÅ SAND
Sjøgata 2
Gården har gjennom tidene vært brukt til ulike formål. Leiegård med mange familier,
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rørleggerfirma, nå sist: kafe.
Har også noen kongelige bodd her?
Det er vel ikke så mange som vet at i Sjøgata 2 ligger et hus med det eksklusive navnet
«Kongegården». Det ble flyttet dit fra det stedet hvor Torderød en gang hadde sin ‘honnørbrygge’.
Tidligere gikk det en allé fra Torderød og ned til Sundet. Rett ved denne alléen ble det innrettet en
byggeplass for N. W. Grønn, som opprinnelig bare leide tomten. Her var det fra gammelt av en
stor lasteplass for tømmer, og ved denne lasteplassen lå ”Kongegården”, som senere ble flyttet til
Sand.
Den ble brukt både som lager og bolighus.
I dag er det Mors Cafe som har adresse Sjøgata 2.
Christian Stenersen forteller i Moss magasinet 1984 at det ble flyttet i 1870-årene til det stedet der
det nå ligger. Det hadde tidligere et verandatilbygg med gjennomgående trapp til andre etasje.
Verandaen hadde utskårne rekkverk og hjørner.
På 1980-tallet, da Stenersen skrev om denne gården, var det rørleggerfirmaet Hjort som eide den,
og fru Hjort fortalte Stenersen at det hadde vært plass til ni familier der. Da firmaet flyttet inn,
måtte man for å få mer plass skjære gjennom de gamle tømmerveggene noen steder. «Og det rare
var,» forteller fru Hjort, «at det luktet deilig ‘tenner’ akkurat som om det skulle vært helt ferskt!»
Hvorfor navnet 'Kongegården'?
Da den ble satt opp, var det den aller største gården på Sand, men det er vel ikke noen grunn til å få
et slikt fint navn. Og huset har aldri vært bebodd av noen konge. Men sommeren 1878, da kong
Oscar med følge bodde i Moss, trengte man plass til de mange han hadde med seg. Det var stor stas
med flagging i byen og på havnen, og marinemusikken spilte da dampskipet ”Motala” med
kongefølget la til ved kanalens vestside. Dette stedet var ikke langt fra den store gården som nylig
var flyttet og satt i god stand. Det er rimelig å anta at en del av personene i kongens følge ble
plassert her. Og mossefolk, som jo alltid har vært snare til å gi karakteristiske klengenavn, enten
det gjelder personer eller steder, fant da ut at 'Kongegården' kunne være et passende navn.
Stenersen skriver videre at han ikke kan dokumentere sin teori, men har ingen annen forklaring.

tekst v/Karin Behn Skjævestad
27.1.2017
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