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NEDRE TORV
Th. Petersons gate
Torvhandel har vært drevet på mange steder i Moss; ved kirken, på Vincents Buddes
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Plass, på Øvre Torv i Kongens gate og på Nedre Torv i Th. Petersons gate.
De første torvene
Det første torv som omtales i dokumenter er "Kirketorvet", også kalt "Stortorvet" og
"Markedstorvet", som kirken kjøpte i 1780 for 200 riksdaler, til å holde marked på.
En annen kilde fremhever Prins Kristians Torv so det første torvet i Moss, brukt av tilreisende
bønder lenge før kirkeplassen etter 1779 kom på tale.
Prins ChristianAugusts Torv ble utvidet etter bybranner på 1800-tallet
Det skjedde første gang tidlig på 1800-tallet, etter brannene i 1807 og 1808. Så etter en ny brann i
1881. Torvet ble utvidet sør-østover. Kongens gate ble trukket noe østover, og dermed oppsto
plassen som ble til Øvre Torv.
Midtre og nedre del av Prins Christian Augusts Torv
I 1903 ble nedre torv anlagt (kr 2300), i 1906 ble midtre torv brolagt ( kr 7100).

Nedre torv - langs Th Petersons gate
Dette torvet ble tatt i bruk 24. juli 1931. Fra Moss Avis: "Moss nye torv ble tatt i bruk i dag. Moss
hadde et historisk øyeblikk klokken 6 i morges da det nye torvet ble tatt i bruk. Det skjedde ikke
uten rivninger mellom torvselgere og dem som har bestemt over bruken av torvet. Byingeniøren
var på pletten, politimesteren likeså. Politiet var møtt mannsterkt frem. Vogner og biler ble oppstilt
to og to ved siden av hverandre i tette rekker på langs av torvet."
Nedre Torv forsvant i 1963
Centrumsbygget skulle på plass i Dronningens gate. De gamle gårdene mellom Nedre Torv og
Dronningens gate ble revet. Torvet ble gjort om til parkeringsplass (Domustorvet) med
butikklokaler under. Det hele sto ferdig i 1966, og hele området forandret utseende.
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