
Alternativ teaterscene for Mossespelet 2014 – og permanent utendørsscene

Som en følge av at Høegh Eiendom nå har gjort deler av Peterson-tomta tilgjengelig for offentlig 
bruk, var representanter for Rødt Moss og omegn på en befaring for kort tid siden. Det dreier seg 
om den delen som ligger mot elva hvor flishaugene lå og området øst for dette.

Det førte til nye tanker og et forslag som plasserer Mossespelet 2014 på historisk grunn, med 
Konventionsgården, kanonen og Storebro i bakgrunnen. I tillegg til at spelet dermed legges der 
begivenhetene utspant seg, ligger forholdene naturlig og godt til rette for utendørs forestillinger. Det 
ligger et naturlig sceneområde i skråningen, hvor Konventionsgården kan sees som bakgrunn. 

Vi tror det vil gi spelet en riktig historisk ramme, det har mange muligheter teaterteknisk sett, og vi  
kan dermed også se for oss en permanent utescene for forestillinger og konserter av forskjellig slag, 
i og med at det finnes et naturlig sceneområde og forskjellige muligheter til plassering av publikum. 

Med skissen og bildene viser vi hvordan vi ser mulighetene.

Vi håper styret i Mossespelet 2014 vil ta forslaget opp til behandling.

Moss, 19. mars 2013

For Rødt Moss og omegn
Birger Thurn-Paulsen, birger.paulsen@gmail.com, mobil 934 32 775 eller
Anders Ericson, frilanders@gmail.com, mobil 977 75 170

På neste side følger vår skisse og foto av området:

mailto:birger.paulsen@gmail.com
mailto:frilanders@gmail.com


Denne skissen, utført av Remi Sølvberg, viser hvordan platået og det naturlige amfiet sørøst på 
tomta kan utgjøre scene, orkestergrav osv.; midlertidige løsninger for 2014 eller også permanente. 

Fotoene som følger er tatt i forrige uke og viser terrenget fra flere vinkler. På det første bildet trer  
platået tydelig fram i forgrunnen til venstre, der det fortsatt ligger snø.



Her den foreslåtte scenen, fra tilskuernes posisjon. Uten krattet og noen av trærne, vil Konventions-
gården og Storebro bli som kulisser. Nedenfor sett fra Storebro, med platået midt på bildet.


