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23.mars 1832 besluttet byfogd David Vogt, kjøpmennene Nicolay Knutzen og Christian Heyerdahl Bassøe
sammen med et par andre velstående menn i Moss, at det skulle opprettes en realskole. Den nye skolen
skulle ligge i sentrum, rett ved den korsdelte og hvitmalte kirken fra 1779. Fra 1839 holdt skolen til i en
tømmerbygning på hjørnet av Enggaten og Nye Tverrgate, på samme sted som skolen ligger idag. I 1830
årene bodde det ca. 2.500 mennesker i byen.
Byen levde av ulike næringer som brennerier, eksport av tømmer og handel med bøndene omkring.
I dette bysamfunnet av handel og industri besluttet altså byfogden å opprette en real-skole. Navnet ble
Moss borgerlige Realskole. Meningen var at skolen skulle gi barn av borgere en nødvendig utdanning før de
gikk ut i arbeidslivet.
Inntil denne tid hadde byen flere privatskoler. Disse fortsatte å eksistere i flere år etter opprettelsen av den
nye skolen. Dette betød at Moss borgerlige Realskole fikk hard konkurranse økonomisk, for skolen levede i
de første år kun av skolepenger fra elevene. Moss kommune ydet en viss beskyttelse og måtte flere ganger
gå inn med økonomisk støtte. Først i 1858 gikk kommunen inn med regelmessig økonomisk støtte.
Elevene, som kun var gutter, var sønner av handelsmenn, håndverkere og embetsmenn. Alle andre barn i
Moss gikk på allmueskolen som var opprettet i 1780 årene.
I 1832 var det 36 smågutter fordelt på 3 klasser. De startet på skolen i 6 års alderen og gikk til de var ca. 14
år.
I den store bybrannen i 1858 hvor en stor del av byens hus brant ned, klarte skolen å unngå denne
katastrofen.
På begynnelsen av 1870 årene begynte prosessen som omskapte skolen til Moss kommunale Middelskole,
som nå ble hetende bare «Middelskolen» på folkemunne.
I 1880 årene ble skolen for «trang» for byen, og Moss kommune fikk låne penger av
Opplysningsvesenet. Etter at planen fra arkitekt Nordan i Kristiania ble godkjent, begynte byggingen
sommeren 1880. Den gamle skolebygningen ble tatt ned og flyttet til Vogtsgate. Der holdt skolen til frem til
1882. Da ble den nye skolebygningen tatt i bruk. Den nye skolen var bygget i mur og grunnflaten var ca.
545 m2 fordelt på 2 etasjer.
Sett i et byperspektiv hadde den nye Middelskolen tilført Moss noe vesentlig. Sammen med
gymnastikkbygget reist i 1876, hadde Moss fra begynnelse av 1880 årene fått et kvartal med teglsteinsbygg;
Rådhus, skole og gymnastikksal. I sentrum av kvartalet stod den nyoppbygde kirken, også bygd i rød
teglstein med sine gotiske vinduer.
Selv om fasaden på skolebygningen så likedan ut i 1911 som i 1880, ble det gjort store forandringer inne i
bygningen. Behovene forandret seg. Elevtallet vokste. Det var jo også adgang for jenter nå. Det ble også
bygget en forlengelse av skolen med fasade mot Chrytiesgate .
Senere ble skolen utvidet flere ganger, men fasaden med rød teglstein har sett likedan ut helt fra
begynnelsen.
Gjennom hele mellomkrigstiden økte elevtallet for hvert år, og skolen trengte mer plass.
Kort tid etter skolestart høsten 1939 startet 2.verdenskrig. Skolen ble drevet videre, under vekslende
forhold. I flere perioder var skolebygningen overtatt av tyskerene, og en måtte ta i bruk lokaler forskjellige
steder i byen. Både i private hjem og i kommunale bygg ble det undervist. Bl.a. I Konvensjonsgården, på
Torderød og på biblioteket ble det undervist. Noen år ble det avholdt eksamen, andre år ikke.
Innenriksminister Albert Viljam Hagelin skjerpet oppslagsplikten. Offentlige bygg skulle ha NS-plakater på
«steder som var iøyenfallende for publikum».
«Vidkun Quislings bilde, plakaten «For Norge» og «Norge, våkn opp» skulle vises, også ved den høyere
skole i Moss.

Skolen har i de siste år blitt bygget helt om til en moderne skole, men mye av den gamle skolen (fasaden)
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står fremdeles.
Skolen har i årenes løp skiftet navn flere ganger:
1832 – 1874

Moss borgerlige Realskole

1874 – 1897

Moss Middelskole

1897 – 1957

Moss kommunale høiere skole/Moss kommunale høgre skole

1957 – 1964

Moss interkommunale høgre skole

1964 – 1976

Moss gymnas

1976 - d.d.

Kirkeparken videregående skole.

tekst v/Liv Stylegar.
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