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1779 - Kirketorvet fungerte etter den eldre kirkes oppførelse som byens ”Stortorv”. Det årlige
marked ble holdt her inntil 1807. Da markedet opphørte, ble plassen brukt som øvelsesplass for
borgerkorpset inntil plassen på Skarmyra ble tatt i bruk. Også brannkorpset hadde sine øvelser på
torvet. På plassen bak kirken samlet gjerne ungdommen seg til lek.
1845 - fikk byen sitt eget flagg. Byens våpen eller rettere segl ble benyttet. Flagget var plassert på
den åpne plass foran kirken, omtrent der hvor fontenen ligger. Det ble heist hver søn- og helligdag
når vær og vind tillot det.
1858 - etter kirkens gjenoppbyggelse etter brannen, var Kirketorvet i flere år en øde plass, som stod
i liten harmoni til den enkle, vakre kirke.
1864 - tok grossererne Fr.J.Holst og H. Schiander samt apoteker A. Logn initiativet til få plassen
forskjønnet ved planting av trær og busker og anlegg av ganger osv. De valgte å henvende seg til
medborgere om å delta i en ukentlig fire-shillings-subskripsjon. De fikk så mange bidragsytere at
de nødvendige midler nesten var sikret. Resten ga Moss Sparebank, som også bekostet
vedlikeholdet da Nyquist skrev ”Mossiana fra eldre tider” i 1926.
1936 - Utsmykkingen foran Moss kirke kommer på 17.000 kr. Den er bekostet i sin helhet av
Jubileumsfondet av 1920.
1937 - trærne og buskene ble tatt bort. Samtidig ble plassen lagt om ved arkitekt Paal Sæland. Ved
den anledning ble den gamle, tidstypiske støpejernsfontenen tatt bort. Den ble savnet av mange.
Fontenen ved kirken er nå ferdig, og lørdag ble vannet satt på. Det er en praktfull fontene, et
vakkert midtpunkt i utsmykningen foran kirken.
På den nåværende fonteneplass stod gapesokken, som ble brukt så sent som i 1840. Per Edfeldt
skriver om denne hendelsen i ”Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen” ”En mann som
het Ole Larsen, (kalt Ola Mann) hadde tatt arbeid hos to bønder samtidig og tatt imot forskudd fra
begge to. En av bøndene meldte Ola for dette, og han ble dømt til gapestokken. I to timer under
høymessen søndag 11.oktober sto han i gapestokken utenfor kirken. Folk syntes synd på ham og
gav ham penger da de kom ut etter gudstjenesten, og anmelderen ble så upopulær at han til slutt
fant det best å utvandre til Amerika.”
Tekst v/Aud R Løvig
sist endret 22.01.2015
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