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Gårdsnavn: Dronningens gate 24 Gnr/bnr: 2/691
Koordinat: Ø: 594278, N: 6589690, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

Kulturminneregistrering
KMtype:
Kirkested (stående kirke), Kirkested,
Tilstand:
Intakt
Verneverdi:
Vern:
, ?
Beskrivelse:

MOSS KIRKE
Dronningens gate 24
Nåværende Moss Kirke ble innviet 27.november 1861. Den erstattet trekirken fra
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1779, som strøk med i bybrannen 1858.
Den første kirken i Moss ble oppført i 1607. På 1700 tallet økte befolkningen så mye i Moss at kirken ble
for liten. I 1779 stod det en ny korskirke ferdig ca. 100 m øst for den gamle kirken.
Denne kirken stod helt frem til 1858. I den store bybrannen dette året som tok med seg hele 34 hus, ble
kirken også slukt av flammene.
Så i 1861 stod den nåværende Moss Kirke ferdig på samme sted som den forrige kirken hadde stått.
Arkitektene Schirmer og von Hanno leverte tegningene til kirken, og stilarten ble strengt sengotisk.
Biskop Aarup forrettet ved innvielsen.
Kirken regnes som en langkirke til tross for at skipet deles i 3 deler av 2 stolperader som bærer galleriene.
Kirken fikk sortglassert tegelstein med høyt vesttårn. Murene er utvendig upusset og innvendig pusset og
kalket.
Kirken har to klokker, begge er erhvervet etter den store bybrannen i 1858.
Klokkene er støpt av O.Olsen og søn på Nauen ved Tønsberg.
Av interiøret og inventaret kan nevnes:
Altertavlen som består av tre vakre glassbilder i koret viser Sanctus Matheus og Sanctus Johannes laget av
Oluf Wold-Thorne og Hans Ødegaard i 1917.
Midtvinduet med «Den oppstandne Kristus» er utført av kunstneren Borgar Hauglid i 1961. Den gamle
altertavlen fra 1861 som viser «Kristus i skyen» utført av Christian Brun henger nå på galleriet.
Den gamle døpefonten står på Norsk Folkemuseum. Døpefonten vi bruker i dag er fra 1861, laget av aktitekt
von Hanno. Den er et vakkert stykke nygotisk arbeide.
Dåpsfatet er fra 1779 og er laget av Christianiagullsmeden Knud Smith. Den veier nesten 1 kg. På øvre kant
er det familievåpnene til familiene Anker og Elieson. Fatet er en gave fra Jess Anker og hustru Karen
Elieson.
Andre gamle rituelle saker som blir brukt idag kan nevnes vinkanne i sølv fra begynnelsen av 1700 tallet.
En sølv alterkalk fra 1781 og en oblateske i sølv fra 1824.
Orgelet på vestgalleriet fikk Moss Kirke fra Eriksen og Svendsen i Christiania i 1861. Kirken fikk nytt
orgel i 1917 levert av Olsen og Jørgensen fra Christiania.
Nye orgelpiper ble også innstallert ca. 2005.
Moss Kirke gjennomgikk en stor restaurering i 1961 til 100 års jubileet.
DENNE TEKSTEN ER UTARBEIDET AV: Liv Stylegar
Fritt etter festskrift for Moss Kirkes 100 års jubileum.

Tilhørende enkeltminner (3):
1 Moss kirke 1 Fjernet kirkebygg Datering: 1600 tallet, første kvartal
2 Moss kirke 2 Fjernet kirkebygg Datering: 1700 tallet, fjerde kvartal
3 Moss kirke 3 Kirke Datering: 1800 tallet, tredje kvartal

Litteratur
"Moss kirke gjennom 350 år": festskrift for Moss Kirkes 100 års jubileum.
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