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VINCENTS BUDDES PLASS - Torvet
I mange år var dette stedet 'Torvet' - det var her det var torghandel. Nå er stedet kjent
som Vincents Buddes Plass. Et skilt på Bankgården gir kort bakgrunnen for navnet
på denne plassen - hvorfor brigader Vincents Budde fortjener å minnes i Moss.
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Hendelsene var svært dramatiske, og uten Vincents Buddes innsats kunne mye sett
annerledes ut i Moss.
Ulike navn: Prins Chr. Augusts Torv / Midtre Torv / Nedre Torv /Høytorvet
'Prins Chr. Augusts' torv: Se kart over Moss fra 1834 i J. H. Vogt: Moss som den var, 2.utg
'Prins Kristians torv' og 'Hestetorvet'. Navnene brukes av Ørnulf Ree i Moss før og nu, 1937
'Nedre torv' og 'Midtre torv': Navnene brukes av J. R. Schreiner i MOSS 1814-1914, 1914
'Høytorvet': Høyvekta sto ved dette torvet, så navnet faller naturlig.
Senere ble 'Nedre torv' det torget som lå langs Th.Petersons gate, se J. H. Vogt: Med Moss Avis
gjennom 100 år.

Christian Augusts Torv - det første torvet i Moss?
I historiebøker om Moss er det ulike meninger om hvor det første torget lå. Det første torvet som
omtales i dokumenter, er 'Kirketorvet', også kalt 'Stortorvet'. Området ble kjøpt fra kirken i 1780.
Men foruten denne plassen var det tidlig også et såkalt 'hestetorv'. På klokker Horns kart fra 1786
er det markert en løkke ved krysningspunktet mellom Skoggaten, Dronningens gate og
Møllergaten. Plassen faller sammen med nedre del av Christian Augusts Torv. Her har etter et
markedsregnskap fra 1794 stått 11 handlende. Antagelig er dette torv det eldste, brukt av
tilreisende bønder lenge før kirkeplassen etter 1779 kom på tale.
Torvet ble utvidet etter bybranner tidlig på 1800-tallet
1807 var det en stor bybrann, i 1808 likeså. . I alt regner en at vel 50 gårder, 2 sager og 2 møller
strøk med i disse kjempebrannene. Momme Peterson, eier av den nedbrente 'Mohrstuen', flyttet nå
et stykke opp i bakken og bygde sin nye gård på nåværende Øvre Torg. De andre gårdeierne måtte
bygge i flukt med han. Torvet kunne derved utvides.
Øvre Torv ble til etter bybrannen 1881
1881 ble det på nytt brann i området, og familien Peterson var blant de som ble rammet. Nå flyttet
konsul Th. Peterson fra tomten sin og overlot den til kommunen uten vederlag. Fru Bloms gård, der
Elefantapoteket nå ligger, var også brent ned, og også hun avga noe grunn. Kongens gate ble
trukket noe østover, og dermed oppsto plassen som kalles Øvre Torv.
Midtre og nedre del av torvet
Omkring år 1900 og før den tid foregikk byens fiskehandel i et åpent skur nedenfor det gamle
torvet. Nedenfor skuret lå Høyvekta. I 1903 ble nedre torv anlagt. Det kostet 2.300 kr. I 1906 ble
midtre torv brolagt, det kostet 7.100 kr. På denne tiden skjedde det store forandringer ved det
gamle torvet. Torvgården ble bygget. Høyvekta ble flyttet og bryggeriet ved torvet ble ominnredet
til bank.
Etter hvert ble det en deling av virksomheten på torvet: Bøndene kom med hester og vogner, senere
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biler. Det kunne være opptil 150 vogner på Øvre Torv på torvdagene. Lenger nede, hvor fontenen
sto en tid, ble det solgt bær og egg.
Nedre Torv
1931 ble det anlagt nytt torg langs Th. Petersons gate. Navnet ble Nedre Torv, og dette torget var i
bruk til midten av 1960-tallet.

Vincents Budde og kampene på Christian Augusts Torv
Vincents Budde
Vincents Budde ble født 1660 i Fredrikshald (Halden). I 1702 var han i krigstjeneste utenlands major ved 2. Dragonregiment, som deltok i den spanske arvefølgekrigen for keiseren av Tyskland.
I 1704 ble han oberstløytnant ved trondhjemske Dragonregiment, og i 1710 sjef for 2.
trondhjemske Dragonregiment. I 1711 gikk han med dette til Danmark og deltok med heder i
Stralsunds beleiring og kampene ved Rügen.
Svenskekongen Karl XII i Norge
1716 var Vincents Budde tilbake i Norge. 12. mars 1716 dro Karl 12. med sine tropper fra Høland
(Akershus) og gjorde to angrep på Kristiania (Oslo). Han mislyktes og dro sørover mot
Mossedistriktet, for å forene sine tropper med general Mörners 4000 mann. Mörner var på
Hafslund og marsjerte gjennom Tune, Råde og Rygge mot Moss. Troppene ble samlet i Hølen. 20.
mars dro kongen med tropper mot Kristiania, mens en del soldater var igjen i Moss, Hølen og Son.
Moss skulle være opplagssted for forsyninger som kongen skulle få fra Sverige. 26. mars ble de
svenske soldatene i Moss overrumplet av norske styrker, ledet av kapteinene Hans Vilhelm Rømer
og Hans Otto Steen. Den svenske kommandanten var major Thesmar. 300 soldater ble tatt til
fange, foruten offiserer. Utstyr og proviant ble tatt fra dem. Dagen etter kom et svensk kompani av
Aschenbergs regiment til byen og fortsatte mot Kristiania. Neste dag kom oberst Melcher
Falkenberg fra Kristiania med minst 600 mann og besatte byen. Det var svært viktig for den
svenske kongen å ha Moss som forbindelsesledd mellom den svenske hær i Akershus og dens
reserve under Aschenberg. Da kongen fikk høre om hendelsene i Moss den 26. sendte han til
Falkenberg en bataljon av Vestmanlands Regiment. Så nå var Moss på nytt besatt av fienden.
Falkenberg i Moss mottok strenge ordrer fra general Mörner om å inndrive store pengesummer fra
Moss, Hølen og Soon, så svenskene kunne lønne sine vaktsoldater og ta vare på sine syke. Det var
forbudt å yte noe til kongen i Danmark. Innbyggerne ble truet med både livsstraff og brann om de
ikke rettet seg etter de svenske ordrene. Men fra København kom pålegg om ikke å yte fienden
bistand. Så folket var under sterkt press.
Kampen om Moss
Falkenberg hadde forskanset seg inne i byen, ved torvet. De nærmeste husene ble innredet til
forsvar, og de gatene som munnet ut på torvet, særlig Kongens gate, var sperret med palisader og
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spanske ryttere. Det kom hjelp fra Danmark. 7. april kom Tordenskjold med sin fregatt "Hvideørn"
og bragte 36 offiserer og 144 underoffiserer til Norge, der hæren manglet befal. 11. april dro en
flåte fra København. Den besto av 7 linjeskip, 6 fregatter og noen mindre skip, med 29 norske
infanterikompanier på til sammen 4000 mann og et holstensk artillerikompani med 10 kanoner.
Viseadmiral Carl Christian von Gabel var sjef. 17. april ankret flåten opp ved Fredrikstad, og her
ble det landsatt fem bataljoner. Generalmajor Cicignon hadde to, oberst Hartvig Huitfeldt en, og
brigader Vincents Budde hadde to. Oppgaven var å hindre svenskene i å komme tilbake til Sverige.
Vincents Buddes regiment - 1000 mann med 4 kanoner - marsjerte via Rolvsøysund i Tune til
Moss. 22. april seilte Gabel fra Fredrikstad, rundt Jeløy og landsatte en bataljon av Smaalenes
Regiment - 560 mann - under ledelse av oberstløytnant Henrik Jørgen Huitfeldt ved Kambo. De
marsjerte gjennom Mosseskogen. Midtveis mellom Kambo og Moss laget de en forskansning med
125 mann, mens resten marsjerte videre til byen. Gabel hadde seilt ned Mossesundet og ankret opp
like utenfor husene i Storgaten! 23. april hadde Vincents Buddes regiment nådd Moss og besatte
den søndre del av byen. Den norske styrken var nå klart overlegen i forhold til de svenske. En
trommeslager ble sendt inn og oppfordret svenskene om å overgi seg. Svaret fra oberst Falkenberg
var at de ville kjempe til siste mann. Da startet kampene, klokka 6 om morgenen. Budde delte sine
tropper i to enheter - den ene gikk nedover Radet (Klostergaten) og så i Kongens gate. Den andre
enheten gikk over Skarmyra og så gjennom Skovgaten (Skoggata) og Enggaten (Dronningens
gate). Også disse gatene var sperret med palisader, som de norske troppene forserte. Svenskene ble
innestengt, men forsvarte seg tappert. Falkenberg selv måtte til slutt søke tilflukt i den såkalte
'Mordstuen', hvor han fikk sitt banesår. Budde, som kjente ham fra før, hadde til budt ham
innkvartering, men Falkenberg foretrakk å falle fremfor å møte svenskekongen senere som en
slagen mann. Flåten, som lå i Mossesundet, skjøt med sine 64 kanoner uavlatelig på fienden når det
var anledning. Klokka 9 om morgenen var kampene over.
Karl II returnerer til Sverige
Det svenske nederlaget i Moss fikk stor betydning. Karl 12. trakk sine styrker ut av Norge, ved at
de fra 2. til 5. mai kom seg over Glomma ved Onstadsund mellom Spydeberg og Askim. Etter
seieren i Moss var Vincents Budde et år kommandant på Fredrikssten. Han ble senere sendt til
Trondhjem som høyestebefalende i Det nordenfjeldske for å ta opp kampen mot general Armfeldt.
Vincents Budde døde i Trondhjem 1729 - som Generalmajor og Ridder av Storkors av Danebrog.
Takst over skader borgerskapet på Moss har lidd ved fiendens invasjon, 11. august 1716
Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 12. november 2008. Gjengitt etter original i
Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskaper, Fredrikstad, nr. 36. Sikt og sakefall 1679–1730.
www.digitalarkivet.no/da/mt01041716.htm
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