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Øvre torv

bildekilde: MOSS magasin 1992

ØVRE TORV
Kongens gate
Øvre Torv var byens torv frem til 1931, da Nedre torv i Th. Petersons gate ble anlagt.
Det opprinnelige torvet ble i sin tid utvidet som et resultat av diverse bybranner; i 1807,
1808 og 1881.

Fra Vincents Buddes Plass oppover mot Øvre Torv

postkort

Betegnelsen 'Øvre torv' er brukt på ulike steder i Moss gjennom tidene. Det samme gjelder 'Nedre torv'.
En tid var Prins Christian Augusts Torv - nå: Vincents Buddes plass - stedet der torvhandelen foregikk.
Navnene Torvgården og Torggata er knyttet til dette stedet.
Men i nyere tid er det området foran Basarbygningen, Kongens gate 24, som kalles Øvre torv.
Her lå Peterson-familiens hus, et av mange som strøk med i den store bybrannen i 1881. Konsul Th.
Peterson flyttet fra tomten og overlot den uten vederlag til kommunen. Også fru Blom, på
naboeiendommen, avga noe grunn der hennes gård hadde brent ned. Kongens gate ble trukket noe
østover. Dermed oppsto plassen som ble Øvre torv.

Øvre torv

bildekilde: MOSS magasin / Vogts samlinger på Moss bibliotek

Øvre torv var i tiden fra omkring år 1900 til 1930-årene et spesielt handleområde. Rundt torvet lå Henr.
I Larsens jernvareforretning, Grennes Glassmagasin, Elefantapoteket og Torvbasaren, kjent som
Basartaket. Ved midttrappen i basarbygningen drev Benjamin sin lille grønnsakbutikk. I
basarbygningen var bl.a. Tronstad Kjøttforretning, kjøttkontrollen, skomaker Lunde, og det var
sykkelverksted her.
Så det var liv og røre på Øvre Torv, slik bildene viser. Bønder fra distriktet omkring byen dro hit, satte
vognene på torvet, mens hestene ble satt i stallen til Lauritz Hansen i Kongens gate, eller hos Andersen
& Bang i Dronningens gate.

Øvre torv

bildekilde: Ørnulf Ree: Moss før og nu

Byens husmødre og andre strømmet til for å handle. Når det var tid for kaffe og mat, dro de innom Julie
Pettersens Spiseforretning, som hadde lokaler i basarbygningen. Julie og søsteren sørget for at folk
skulle trives. Drosjesjåførene hadde sitt eget oppholdsrom i bygningen og hørte til de faste
spisegjestene.
Det var mye forskjellig å få kjøpt på torvet. Foruten grønnsaker, bær, egg, kjøtt og levende kyllinger,
ble det også tilbudt ting som vaskebaljer og filleryer. Torvhandelen skulle være slutt klokka 14, og
torvet skulle være ryddet og helt rent klokka 16.

Øvre torv

Mer info om kulturminner i nærheten fins på nr:
1045212 Fontenen på Øvre Torg
1045031 Basarbygningen
1045062 Elefantapoteket
1045063 Grennesgården
1045181 Henr I Larsen
1045195 Momme Petersons gård
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