Kulturminne registrert i Moss

Røde Mølle = Rølla
Adresse:

Dronningens gate 26

Koordinat:

Ø: 594300, N: 6589651, 22 EU89-UTM Sone 32

KM-nr:

1045087

Tilstand:

Revet

bildekilde: Med Moss Avis gjennom 100 år, 1876-1976

RØDE MØLLE = RØLLA
Dronningens gate 26
Middelskolens gamle gymnastikkbygning fra 1876 - den første idrettsbygningen i Moss.
Brukt til møter, auksjoner, skyteøvelser og meget annet, bl a av Folkeakademiet.
Revet i 1965.

Rølla/Røde Mølle vis-a-vis Moss kirke

postkort

Middelskolens gymnastikklokale lå ved siden av kirken og det gamle Rådhuset, senere politistasjonen,
altså 50-100 meter sør for kirken der grensen til handelstorget gikk.
De siste årene før den ble revet fikk skoleungdommen benytte bygningen til skolefester, og den kaltes
da gjerne ”Møde Rølle”.
Gymnastikkforeninger
Huset ble bygget i første rekke med tanke på middelskolens elever. Moss Turnforening ble stiftet
akkurat idet bygningen sto ferdig. Allerede i 1850-årene var det en gymnastikkforening i Moss, en
ganske bemerkelsesverdig foreteelse, idet det på den tid bare var 3-4 gymnastikkforeninger i landet.
Bare 10 år etter, i 1861, ble det besluttet å oppløse foreningen og at medlemmene skulle melde seg inn i
”Moss og Omegns Vaabenøvelsesforening”. Det gikk hele 16 år før interessen for gymnastikk og turn
kom opp igjen. I 1876 fikk Middelskolen sitt gymnastikklokale, og dette ga antagelig støtet til at lærer
O. Markegaard i 1877 fikk stiftet Moss Turnforening. I hele 63 år ble øvelsene holdt i dette
gymnastikklokalet. Her var også konserter, teater, politiske foredrag.
Murmester Martin Gundersen
Gundersen oppførte bankbygget i Dronningens gt 19. Han var utdannet både som murer og
bygningsingeniør og hadde en rekke viktige oppdrag i Moss:
• Moss nye kirke i 1861
• Rådhuset - senere Politikammeret, i 1862 (nå revet)
• Moss Middelskoles gymnastikkbygning (”Røde Mølle”) i 1876 (nå revet)
• Moss jernbanestasjon i 1878
• Moss Sparebank i 1879 (nå revet)
• Moss Middelskole (Gymnaset) i 1882 (nå revet.?)
• Basarene på Torvet i 1882
• Skarmyra skole og Pikeskolen i 1891.

• En rekke av Møllebygningene fra ca. 1870 til 1891.
• De to tårnene på Refsnes Gods er tegnet og oppført av ham.
Han eide og bodde i Østre Kanalgate 7 og døde her i 1893.
Moss Arbeiderparti
Moss Arbeiderparti ble stiftet i denne bygningen, 12.februar 1905. De sentraliserte fagforeninger i Moss
innkalte til møte. Den 10.februar sto følgende annonse i Moss Avis:
"Stort folkemøte. Søndag den 12.februar kl. 3 ½ eftm.i Middelskolens gymnastikklokale. Foredrag av
Hr.J. Berge og Hr. Rik. Hansen. Fri entre. Centralstyret"
Richard Hansen møtte ikke, i stedet kom formannen i LO, Joh. Johansen. Han talte om
landsorganisasjonens store betydning og hva de gjorde for de arbeidsløse. Både han og stortingsmann
Jørgen Berge oppfordret på det sterkeste at det ble dannet et eget parti i Moss. Møtet endte med at Moss
Arbeiderparti ble stiftet. Ca. 50 medlemmer meldte seg med en gang. Valg av styre fant ikke sted på
dette møtet. Vi kjenner bare få navn på de som meldte seg inn i partiet denne første dagen. Alle
protokoller fra denne tiden er borte. I tillegg til møtelederen, Hans Andreassen, vet vi med sikkerhet at
følgende var tilstede: Hans Lofstad, Rudolf Olsen, Carl Jensen, Hans Grimsrud, Josef Hansen og
Henrik Larsen.
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