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RÅDHUSET / POLITIKAMMERET – DET GAMLE
Adresse str. 14
På plassen foran Kirkegaten 14 lå det en gang en toetasjes trebygning - rådstua. Den
brant i 1858 i den store bybrannen. Den nye bygningen som ble ført opp, var først rådhus,
senere politikammer.

Det første rådhuset – i tre

bildekilde: Den nyttige indretning-MOSS SPAREBANK

Rådstua i tre
Rådstuebygningen, som brant i 1858, var en toetasjes bygning i trevirke. Denne bygningen lå der hvor
det gamle politikammeret lå; på plassen foran Kirkegaten 14. Den var bygget i årene 1797 - 1799 og var
brukt til mange forskjellige formål.
I 1.etasje var det bytinget, auksjonslokale, værelse for forlikskommisjonen og underfogden.
I 2.etasje var det fem arrestrom, et arkivværelse og et rustkammer for borgerbevæpningen.
Sparebanken, som ble stiftet i 1826, hadde også lokale i denne bygningen.
Politistyrken i 1854 besto av en overbetjent, som også var underfogd, tre politibetjenter og seks vektere,
samt to eldre bytjenere.

Rådhuset fra 1862

bildekilde: MOSS 1814-1914

Det nye rådhuset i mur - ble senere politikammer
I 1862 sto et nytt rådhus ferdig. Det ble bygget i rød teglsten, det samme materialet som ble brukt til å
bygge opp igjen kirken og Herbergergården, som også tatt av flammene. Senere ble det bygget flere
bygninger i rød teglsten i dette området, og vi fikk det som ble kalt ”Det røde kvartal”.
Det var murmester Martin Gundersen som bygget det nye rådhuset, og her holdt bystyret sine møter i
mange år. Moss Sparebank bevilget 500 speciedaler til det nye rådhuset mot at banken fikk lokale i
bygningen. Politikammeret disponerte bare to-tre rom fram til århundreskiftet. Senere overtok politiet
hele bygningen. Fengselet ble bygget i tilknytting til Rådhuset.

Rådhuset fra 1862

postkort

«Det ble produsert mye sprit i Moss på midten av 1800-tallet og drukkenskap var meget alminnelig»,
skrev Marcus Thrane i et referat fra et møte i Moss i 1850. Arrestasjoner for fyll og uorden var derfor
det vanligste, men det ble også begått en rekke andre lovbrudd. Gateuorden, vold mot politiet,
”skvulping” av stinkende gjødsel i gatene, barns skoleforsømmelse, løse griser i gaten.
Før politiet fikk sin første ”Svarte-Marja”, måtte politiet dra arrestantene på kjelke om vinteren og på
dragkjerre om sommeren. Det var heller ikke lett å få arrestantene opp trappa til "Rå`stua".

Rådhuset fra 1862

postkort

Fram til 1875 var byfogden også politimester i Moss. Men ved en Kongelig Resolusjon av 5. mai 1875
ble det opprettet et eget politimesterembete for byen. Politimesteren var også bestyrer av Moss
Hjelpefengsel. Politistyrken besto av en overbetjent, tre politibetjenter, seks konstabler og
politimesteren. Fredrik August Zan Sanberg var den første politimesteren i Moss (1875 – 1881).
I Rådhuset var det rettssal, dommerværelse, vitneværelse og leilighet for vaktmesteren. Underfogden
hadde også leilighet i bygningen. I den bakenforliggende fengselsbygningen var det celler,
arbeidsværelse, badeværelse og kontor for vaktmester. Etter hvert ble mangelen på plass mer og mer
prekær. Møtene måtte holdes i gymnastikksalen eller annet egnet lokale, da bystyresalen var blitt for
liten. Fengselet derimot, viste seg tilstrekkelig for behovet.
Ved århundreskiftet 1899 – 1900 overtok politikammeret hele bygningen, og i 1910 ble det bygget en
egen politiarrest i fengselet, hvor drukkenskapsarrestanter og husville kunne settes inn.
Underjordisk kommandorom
I 1940 ble det til Moss Bygningsråd anmeldt til utførelse et underjordisk kommandorom i armert betong
i tilknytning til Moss Politikammer. Etter hvert som det sivile luftvern kom i funksjon med stab og
utrykningsstyrker, ble dette rommet brukt som kommandoplass av staben. Inngangen til dette rommet
var via en trapp fra entreen i Politikammeret. Etter krigen ble rommet brukt til våpenlager.

Høybygget Kirkegata 14, med bl.a. det nye fengselet, reises bak den gamle politistasjonen 1967/68.

Politikammer-bygningen ble revet i 1968.
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