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Gården ble bygget i 1770-årene av Just Gude. Han døde i 1799, og enken, hans andre hustru,
Ursula Cathrine Angell, solgte gården til rådsstue- og bytjener Carl Voigt. Han giftet seg med
Maren Carine Gade. Voigt tok borgerskap som høker i 1805, og det antas at det da var full
handelvirksomhet i gården. Men han døde bare 33 år gammel.
Syver Hansen Holth overtok så gården og giftet seg med enken i 1817. Han tok borgerskap som
snekker i 1816 og som høker i 1836. Syver Hansen Holth kom fra Kongsvinger-kantene. Han ble
etterhvert en viktig mann i Moss by. Han var medlem av bystyret, var fattigforstander og medlem i
gatereguleringskommisjonen.
Fra 1817 og utover forbedret han gården betydelig, og i 1827 bygget han den lavere delen av huset.
I 1832 bygde han om selve hjørnegården. Det kan vi se av plasseringen til grunnmuren.
Han dyrket poteter og urter rundt på jordene, og det var stall og fjøs i huset. 1846-47 ble det gjort
store forandringer. Endel av de bakre bygninger ble revet, for så å bli bygget opp igjen.
Ekteparet Holth eide mange hus i området, og endel av området heter fremdeles Holtheløkka på
«folkemunne».
Det ble drevet brennevinsutsalg i huset, og det var stort sett hustruen som drev denne «geskjeft».
Hun stod innenfor disken i sin helt spesielle bredbremmede hatt og briller med 4 glass i – 2 rett
frem og 1 på hver side.
Hun var også meget spesiell i måten hun kledde seg på. Ekteparet var barnløse og døde samme år.
Hun var da 84 år gammel.
Det sies at Johan Friedrich Møllhausen startet sin karriere i huset.
I 1863 kjøpte Anton Olsen gården og eide den til 1898. Neste eier er Conrad Andresen som drev
hjulmakeri i gården. Han bygget på 2.etg på huset, og det er her gartner Reier på Reier gård er født
og vokst opp.
Madam Sørensen drev i 1880 årene brennevinshandel.
Conrad Andresen selger huset i 1920 til vognmann Georg Emil Bergersen.
I årene etter Madam Sørensen drev enkefru Sigrid Kjellerød kolonialforretning i gården frem til
1938. Da overtok søstrene Emma og Martha Molvik forretningen og drev den til langt utover 1950årene.
Nye eiere i 1937 var Borghild og Nils Nilsen.
Til visse tider bodde det sju familier med i alt atten medlemmer i gården.
1.august 1978 ble huset solgt til Karsten Gabrielli, Yngvar Sommerstad og Erik Thømt. Huset ble
restaurert og siden den tid er det drevet pizza-restaurant i gården.
Tekst v/Liv Stylegar
sist endret 6.2.2015
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