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BRANNKANONEN PÅ BJERGET
Brannduren - nord på Bjerget
Moss var i gamle dager en by med trehus som lå tett inntil hverandre. Brann i et hus kunne raskt bre seg til
store områder. Dette skjedde da også under de store bybranner - i 1807, 1858 og 1881.
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Lok. nr. 1045036 Kanonen på Bjerget forts:
Det var viktig for byen å ha et godt organisert brannvesen og varslingssystem. I 1795 ble det bygd
sprøytehus nær kirken. Herfra hentet en utstyr når brann oppsto. Byen hadde en trommeslager - 'tambur' som skulle varsle om brann oppsto. Om natten skulle trommingen hans få folk ut av sengene og ut til
brannslukking.
I 1825 ble brannvakthuset på Bjerget bygget. Huset gikk under navnet 'Brannduren'.
Der inne sto en stor, 18 punds alarmkanon. Den ble avfyrt for å varsle om brann.
Siste gang brannkanonen på Bjerget var i bruk, var 24.juni 1889 da 'Nye Dyre Mølle' brant.

Kanoner ‘på vandring’ i Mossedistriktet
Den første brannkanonen på Bjerget ble plassert der i 1825. Da ble det bygget et brannvakt-hus der, og det
var vakt hele døgnet. Før denne tid var det tamburens plikt å varsle brann med trommeslag, både dag og
natt.
Brannkanonen ble avfyrt når det ble observert brann i byen.
Det ble først avfyrt ett skudd. Hvis det var tegn til storbrann, ble det avfyrt ett skudd til. Det ble også ringt
med kirkeklokkene.
Denne kanonen ble flyttet til Vogts gate, da den nye brannstasjonen sto ferdig i 1876
Her ble det kun avfyrt ett skudd med denne kanonen. Da sprang det så mange ruter i nabolaget at den ble
flyttet tilbake til Bjerget.
I 1890 ble den gamle kanonen på Bjerget byttet ut med en mindre kanon som var innkjøpt og i bruk på
brannstasjonen i Vogts gate før de nye signalapparatene ble tatt i bruk.
Kanonen som hadde stått på Bjerget, ble ifølge Moss Avis solgt til Moss Mekaniske Verksted i 1917. Den
ble kjøpt tilbake av en gruppe private, som plasserte den på Skarmyrfjellet. Her sto den til 1956, da ble den
flyttet til brannvakta i Vogtsgate. Nå er den gamle brannkanonen plassert på den nye brannstasjonen på
Tykkemyr.
Den kanonen som i dag står på Bjerget, må være den som ble plassert der i 1890.

Karin Behn Skjævestad
Arild Austad
sist endret 23.5.2016

Tilhørende enkeltminner (0):
Litteratur
Kilder:
"Moss Avis gjennom 100 år" ,
"Moss Brannvesens historie"
K.H. Moss Avis GO'LØRDAG 21.9.1991

Side 2

