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BIBLIOTEKET - DET GAMLE
Chrysties gate 1
Bygd i 1927. Et flittig benyttet bibliotek - med foredragsal i 2.etasje brukt til
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bystyremøter og som rettssal.
Arkitekt var Ragnar Dahl
Moss Bibliotek hadde tidligere holdt til i Moss Middelskoles bygning, og det var et stort framskritt å flytte
inn i nye lokaler med både lesesal og barneavdeling. I annen etasje holdt folkeakademiet og Scala kino til.
Biblioteket var bl. a. finansiert ved overskudd av kinodriften
Ragnar Dahl laget et for sin tid topp moderne bibliotek. Han valgte tegl som fasademateriale i respekt for
sine eksisterende teglnaboer, men i en diskret brun tone som ikke skulle overstråle kirken. Formspråket var
også klassisk, en fast kloss med valmtak og markert gesims, helt symmetrisk og med inngangsdør på
midten, framtrukket tympanon med søyler, alt i tegl.
Inngangen er senere skiftet ut med vindu. Vinduene er større i annen etasje, sikkert på grunn av salen der,
mens han boltret seg med diagonalt mønster i vinduene i første etasje.
På nordsiden an bygningen har han sett helt bort fra symmetrien. Her har han sattinntil en kubesom rommer
nok et inngangsparti og trapp. På toppen av det slanke pyramidetaket kneiste en trillrund kobberkule med
spir.
Biblioteket er et fint eksempel på tilpassingsarkitektur, og står akkurat i overgangen mellom nyklassisismen
og funksjonalismen.
Kilde: Ragnar Hagen, Utkast til arkitekturguide.
I 1919 satte bystyret av 50.000 kroner av kinematografenes overskudd til et fond for bibliotekbygning.
Samtidig ga bryggerieier Heilmann 5.000 kroner til det samme fond.
Den nye bygningen sto ferdig i 1927, og Middelskolens gutter bar bøkene over.
Utlånet steg det første året med ca. 10.000 bind til 36.000. I begynnelsen av1930 årene hadde Moss
Folkebibliotek et av landets høyeste utlån per innbygger.
Annen etasje i den nye bygningen var innredet som foredrags sal med tanke på folkeakademiets
forelesninger.
Moss Bystyre holdt også sine møter her i mange år.
Salen ble også brukt som rettsal.
En stormfull høstdag på 1950 tallet blåste den store kobberkula ned fra taket. Spiret som bar den halvannen
meter høye kula var råttent, Fallet delte kula i to.
Alle trodde at de to delene ble kjørt til Moss Kommunes lager på Malakoff.
Av en eller annen grunn skjedde det ingen ting med denne saken før til Moss bys 250 års jubileum i 1970,
og da kunne man bare finne den ene halvdelen av kula. Å lage en ny halvdel i kobber viste seg å bli for dyrt,
dermed ble tårnet fortsatt stående uten spir og kule.
År 2000 ble det besluttet at biblioteket skulle flyttes til Mølle byen.
Bygningen huser i dag Moss Kunstgalleri. De fine eventyrmaleriene som i sin tid ble malt av Karl
Anstensen til barneavdelingen i biblioteket er heldigvis bevart.
En gledelig begivenhet fant sted høsten 2009. I forbindelse med utvidelsene av Kirkeparken videregående
skole setter fylkeskommunen av midler til en kopi av den gamle kobberkula, og i oktober 2009 kom den på
plass, til stor glede for oss alle.
tekst v/Karin Behn Skjævestad
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