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HØYVEKTA
Torggata
Langt utenfor byens grenser ble dette uttrykket brukt: «Klokka di går etter høyvekta på
Moss!», som betydde at den gikk helt feil. Men selve høyvekta hadde en viktig
funksjon i byen. Bygningen ble flyttet en gang, og til slutt revet revet i 1963.
Den vekta som er opphavet til munnhellet ”Går klokka di etter høyvekta på Moss, eller”? ble satt opp
i 1853 på daværende Nedre Torv, omtrent der hvor Torvgården står i dag. Denne vekta ble berømt, ja
nærmest beryktet, fordi bøndene eller gårdsguttene ofte klarte å lure veieren når lassene med høy
korn, poteter, kjøtt eller kål skulle veies inn. Da hendte det angivelig at veieren hadde tatt seg et glass
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for mye av det sterke, og ikke oppdaget at bonden eller gårdsgutten lot hestens bakben bli stående
inne på vektskålen helt til bruttovekten ble lest av.
Selve byvektsinstitusjonen er gammel, for ifølge en forordning av 1680 var det pålagt enhver kjøpstad
å ha en byveier med tilhørende vekt og hulmål. Byens borgere måtte nemlig betale en ”konsumtionsavgift” – eller omsetningsskatt – pr. vektenhet av alle fødevarer som ble ført inn i byen. Først var det
Tollvesenet som hadde oppsyn med den, i de senere år var det byfogden.
Da Torvgården skulle bygges, ble vekten flyttet, ca. 1903. Den nye plassen ble på den andre siden av
gaten, litt lenger ned - ved inngangen til parkeringsplassen til nåværende Nedre torv. Da
arbeidskontoret skulle opprettes i 1914, kom den nye fellesbygningen.
Det fortelles at stadsingeniør Stabell året før hadde vært på studiereise i Hellas, og der var han blitt så
begeistret for Akropolis og de greske templer at han like godt utstyrte ”Høyvekta” og det tilliggende
arbeidskontoret med greske søyler og arkipeler.
Byvekten besto av to vekter – den store på 10 tonn, som ble overtatt av M.Peterson &Søn A/S, og den
lille slaktervekten som veide fra 0,1kg til 1000 kg – og som ble lagt på kommunens lager da
”Høyvekta” ble revet i 1963.
”Høyvekta” var for øvrig ikke bare en viktig institusjon for byen handel, den var også et treffpunkt av
sosial betydning.
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