Kongensgt. 25, Hilditchgården
Matr. 133 i 1765, fra 1767 nr.135, fra 1797 nr. 123, fra 1840 nr.114- 122 - Kongensgt. 25

Dette er nabogården til Høstegården på oversiden. Gården har alltid vært en stor handelsgård
som ganske sikkert lå her også på 1600 tallet og fikk navnet Hilditschgården etter kjøpmann
Ernst Hilditsch som hadde den i 40 år på siste halvdel av 1800 tallet. Til eiendommen hørte
også flere løkker. En lå på andre siden av veien hvor bensinstasjonen er i dag samt en del av
Myren. Vansjø gikk på tidlig på syttehundretallet inn til rundkjøringen. En løkke på sydsiden
av gården kaldtes «Tindstøperløkken». Her ble satt opp et brennvinsbrenneri. Det var meget
vanlig på 1700 tallet med løkker og haver som hørte til eiendommene.
Den første kjente eier er møller og sagmester Christopher Iversen som fikk 30 rd. i erstatning
for skader på hans eiendom under kriger her i 1716. Han drev også med husnæring som vil si
at han drev handel fra huset. Etter hans død gikk den til Lars Olsen Wehlen (Moestue) som
solgte den i 1737 til Erich Olsen smed.
Eier ved den første branntaksten i 1765 og til gården brant ned den 28. oktober 1778 var smed
Erich Olsen som da solgte til Just Gude i nabogården, Høstegården. Erich Olsen kjøpte da
Huitfeldtgården på torvet.
Just Gudes enke solgte gården til Michael Møller som solgte i1824 til overkrigskommisær
Hans Angell Gude. Fra hans enke gikk gården til kjøpmann og visekonsul Nicolai Angel
Gude. Etter hans oppbud ble den solgt på auksjon til Johan Gude. Han bygde om et hus her på
Tinnstøperløkken til et brenneri. Dette ble nedlagt i 1837.
Etter han overtok kjøpmann Christopher Jensen. Så hadde kjøpmann Chr. Høyer den før den
gikk til Peter N. Broch for så i 1864 til kjøpmann Ernst Hilditch som hadde den i mange år og

gården fikk navnet etter ham. Han drev stort med bonde og byhandel og var eier under
bybrannen i 1881 da hovedbygningen brant ned men de fleste av bygningene i bakgården
greide seg. Etter Hilditch var det flere eiere som hadde gården i kortere perioder før den i
1915 kom til kjøpmann Myre som også eide gården i mange år. Den ble revet i 2016 og det er
oppført et nytt forretningsbygg på tomten.
Den store bakgården ble i gamle dager meget ofte brukt av sirkus, linedansere, akrobater.

Kronologiske eierforhold.
1732.
Auksjonsskjøte til Lars Olsen Wehlen på en gård etter avdøde Christopher Iversen for 229 rd.
Datert 25. januar 1732.
Lars Olsen Wehlens skjøte til Erich Olsen smed på en gård han kjøpte på auksjon etter
Christopher Iversen den 25-1-1732. Pris 245 rd. Datert 9.august 1737.

Branntakts 1765.
Eier og beboer er Erich Olsen
1. Hovedbygning med 8 værelser, takst
2. En sidebygning på vestre kant med stue og kammers
3. En ditto på østre side 2 lader og fehus
4. En ditto på vestre side med stall og kullebod
5. På søndre side hans smie
Til sammen

800 rd.
40 rd.
30 rd.
10 rd.
20 rd.
900 rd.

Branntakst 1777.
Kongensgt. 135. Eier og beboer er Erich Olsen.
1. En frembygning med 8 værelser og 4 kornloft
820 rd.
2. En sidebygning på søndre side med bryggerhus og 4 under og overværelser 250 rd.
3. En ditto tverrbygning på søndre side med 5 værelser og loft. Har også
Stall og fehus
250 rd.
4. En gammel sidebygning med 2 gamle vedskur på søndre side
10 rd.
5. En gammel stoed på søndre side
0
Til sammen
1330 rd.
Branntakst 1787.
Eier er kjøp og handelsmann Just Gude og beboes av enke, Mad. sorenskriver Aamodt.
1. En hovedbygning av tømmer i 1 etasje, bordkledd og malt med teglsten på taket. Under er 2
gode bjelkekjellere. I bygningen er det 11 fag vinduer og 6 temmelig store værelser, foruten
kjøkken og store loft. I værelsene er det 2 treetasje og 3 toetasje jernkakkelovner. I kjøkkenet
er det skorsten med fast brannrør. Takst
820 rd.
2. En sidebygning på den nordre kant i gården av tømmer i 2 etasjer, bordkledd
og malt med teglsten på taket. Den har 5 fag vinduer og 3 over og underrom
samt bryggerhus med skorsten og bakerovn. Det er også en innmuret
jernbryggerpanne.
250 rd.
3. En tverrbygning på søndre side i gården av tømmer. Bordkledd og med
teglsten på taket. Innredet til bod, stall, fehus, vognremisse og vedskjul.
Over er et furageloft.
250 rd.
Til sammen
1320 rd.
Branntakst 1797.
Kongensgt. 123, tidligere 135. Eier og beboer er Just Gude.
Husene og taksten er som i 1787 men Just Gude har flyttet til denne gården.
Folketellingen 1801. Kongensgt. 123. Disse bor i gården.
Ursula Cathrine Gude, Just Gudes enke 65 år.
Karen Fisville, husjomfru 29 år og ugift
Anne Malene Johansdtr, tjenestepike 21 år, ugift
Karen Olsdtr, tjenestepike 36 år ugift
Poul Jensen, gårdskar 32 år ugift og er dragon ved Companiet
Ved bybrannen i 1808 ble bare noen av uthusene nedbrent men ikke selve gården.
Branntaksten 1808:
a. skade på tak og loft på våningshus
140 rd.
b. bryggerhus, c. vognskur, d. plankeverk
620 rd.
I 1813 selger enken Ursula Angell gården til sønnen overkrigskommisær Hans Angell Gude.
Etter han død gifter enken seg med Zacharias Møller som overtar eiendommen.
13. mars 1824. Zacharias Møller selger med skjøte av 22-3-1824 gården matr. 123 med alle
øvrige på dette matrikkelnummer stående bygninger med tilliggende frukt og kjøkkenhage
samt en løkke kaldt Tindstøperløkken med det påstående skur, alt for 1600 spd. til N.A. Gude.

Kongensgt. 114, før nr. 123.
Auksjonsskjøte av 9-3-1832 etter N. A. Gude på gården med brenneri og fri eiendomsgrunn
og 2 løkker og Myren nr. 21 for 4550 spd. til Johan Gude.
Skjøte av 26. Mai fra Johan Gude på garden med brenneri og fri eiendomsgrunn og 2 løkker
og Myren nr. 21 for 3200 spd. Til kjøpmann Christopher Jensen. Datert 30-3-1834.
13.juni 1845. Skjøte av 3.juni til kjøpmann Christian Høyer på denne med flere eiendommer
for 2000 spd.
20. mai 1864. Auksjonsskjøte til Hans. A. Grimstad, Michal Navestad og A.Broch for 1200
spd.
29. September 1864. Skjøte fra A. Broch, H.A. Grimstad og M. Navestad til
handelsfullmektig Ernst Hilditsch for 2400 spd., datert 24-4-s.å.
6. september 1904. Skjøte av 8.f.m. fra E. Hilditsch og hustru til kjøpmann Adolph Bjerve for
kr. 27.500 fra skifte av 2-9-1904.
25. februar 1908. Skjøte av 4-12-1907 fra Anna Bjerve til kjøpmann Elias Lie for kr. 24.500.
10-12-1912 og 11-2-1913 ble det frasolgt flere parseller av eiendommen.
12. august 1913. Skjøte av s.d. fra Elias Lie til sorenskriver Christoffersen for kr. 27.000.
26. februar 1915. Skjøte fra sor.skr. Christoffersen til Johannes Myre for kr. 30.750.

Kilder.
Moss bys branntakster
Moss by panteregister
Moss by pantebøker.
Folketellinger
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