Lok. nr. 1045220 Rygge Vaaler Sparebank

Moss
http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=254334&y=6596530

SpB1 = tidl. Rygge Vaaler Sparebank, foto: Arild Austad 2017-10-01, nr 1045220a

Gårdsnavn: Kongens gate 21 Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594567, N: 6589711, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet:

Kulturminneregistrering
KMtype:
bank, ,
Tilstand:
Intakt
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

RYGGE-VAALER SPAREBANK
Konges gate 21
Rygge sparebank begynte sin virksomhet i Rygge 1857 på grunnlag av det nedlagte Rygge
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Bygdemagasins midler. Helt fra 1809 hadde det vært kornmagasiner rundt om i landet, opprettet
etter initiativ av Selskabet for Norges Vel. En utpreget jordbruksbygd som Rygge med stor
kornproduksjon fikk sitt kornmagasin i 1811. Det skulle bli forløperen til det som senere ble
sparebanken.
I nesten 30 år holdt banken til i lokaler på Vestre Øre hos lensmann Fr. Røyem. Stillingen som
bokholder og kasserer hadde han fram til 1886.
Etter hvert som banken vokste så man det som nødvendig å finne mer sentrale lokaler. I 1886
besluttet forstandermøtet å leie lokaler hos verkseier Hjersing i Kongens gate 23 i Moss.
I 1907 overtok banken, naboeiendommen, Kongens gate 21. Leiekontrakten her gikk ut i 1932.
Banken måtte sørge for framtidige lokaler. Søren Kures gård, i Dronningens gate, ble kjøpt.
Banken fant at det var best å sikre seg Kongens gate 21. Eiendommen ble kjøpt samtidig som de
solgte Kures gård.
Opprinnelig var tomten som Rygge-Vaaler Sparebank ligger på to matrikkelnummere, nemlig
Kongens Gade 21 og 19,gml. nr. 120 og 118. Det var tannlege Christiansens og enkefrue
Gilbertsons gårder i 1926. Før brannen i 1808 sto det to mindre tregårder her. Magnus Tyrholm
kjøpte nr. 118 av Hans Mathiesen i 1806. Høker Christian Bruenech bodde her i slutten av 1800tallet. Nr.120 har siden 1796 vært i kjøpmann Johan Anthoni Zinckes eie. Eier før ham var Hans
Jørgen Habel som fikk borgerbrev i 1873 og dermed rett til å selge Nürnbergervarer og lignende
både i åpen krambod og ved ombærelse.
Zincke kjøpte den avbrente tomt nr. 118 i 1808 og oppførte på begge disse tomter en stor, smuk enetasjes tregård, fra da av med matrikkelnummer 21. I Zinckes tid tilhørte gården og Lundeløkken
og en mindre løkke på den andre siden av gaten, som senere ble kjøpt av amtmann G. Wulfsberg,
Zincke. I 1820 kom den i kjøpmann Chr. F. Lunds eie. Etter hans død i 1852 fikk sønnen,
kjøpmann, senere stadskaptein Johan Anthoni Zincke Lund gården. Der drev han, først i kompani
med sin svoger, kjøpmann og stadskaptein Joh. G. Hermanstorff, senere alene, en av byens største
krambodforretninger, i senere år manufakturforretning.
Ca 1870 fraskiltes havetomten til den nordenfor liggende gården. Der oppførte bakermester A. O.
Løchen et nytt nr.19. Bakermester Pedersen eide den senere. I 1926 eide gullsmed Gilbertson
gården.
Etter brannen i 1881 oppførtes den senere 2-etasjes murgård av daværende kjøpmann og senere
bankbokholder Fr. O. Lund. Han fikk den i 1875, da Anthoni Lund døde. Den kom senere i o.r.
sakfører P. A. Bergs eie, deretter i o.r.saksfører R. J. Komnes eie. I 1926 var tannlege F.
Christiansen eieren.

I 1969 la Rygge-Våler Sparebank fram planer for et nybygg i Kongens gate. Banken satt med
Kongensgate 21, Fr. Nansensgate 6 og den nyervervede Sterudhagen i Kongensgate 19. De hadde
dermed et utmerket areal å kunne begynne utbyggingen på. Arkitektene Saugestad, Thoring og
Skjelle stod for utformingen av prosjektet, og la vekt på at bygget skulle skape liv og virksomhet i
strøket og gi byen en ansiktsløftning.
Planene for nybygg fra 1969 var at byggearbeidene skulle starte i 1970 med innflytting sommeren
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1972. Bygningstegningene viste at banken ville få inngang fra Kongens gate, men at man også
kunne benytte en inngang fra Wulfsberggate (nå Gregers gate). Byggingen tok kortere tid enn
forventet. Mens første byggetrinn ble gjennomført, ble det gamle bankbygget revet, idet det daglige
arbeidet gikk sin gang. Så var det flyttesjau til midlertidige lokaler mens andre byggetrinn
foregikk.
Banksjef Røhnebæk fortalte at entreprenøren kom klokka fire om natta med en stor kule som slo
bygget ned på en-to-tre. Så var det ny flytting til de endelige lokalene.
Banksjefen sa i sin tale ved åpningen at banken hadde følt et samfunnsmessig ansvar når de nå
hadde en slik fin sentrumstomt: - Vi ville ha et pent bygg, men ikke et bankpalass. Vi forsøkte den
gylne middelvei, og jeg tror vi lykkes i dette.
Moss Postkontor sa opp leiekontrakten, med beregnet fraflytting senhøstes 1986. En viktig leieboer
forsvant. Men ledige lokaler muliggjorde mer plass til en særdeles trangbodd bank. Det førte til
store ombygningsarbeider.

Tekst v/ Aud R. Løvig
8.1.2017
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Nyquist, O.P: Mossiana fra ældre tider
Skår, Astrid: Startet med såkorn i 1857. Skrevet da Rygge- Vaaler Sparebank var 150 år.
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