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Arkitekt Kristoffer Lange.
Dette bygget ble påbegynt i 1939 etter et vedtak i Moss bystyre 28. april 1938 om oppførelse av
gymnastikklokale for Moss høgre almen skole. 4. des 1940 søkes det om lån til å full føre bygget. 6
feb 1941 godkjenner departementet at arbeidet kan fortsette. 31. mai 1941 sendes det søknad om
kjøpekort for fullførelse av råbygget, søknaden sendes Forsyningsdepartementet. 18. des.1943 står
det i Moss Avis at Idrettens Hus er åpnet og overlevert idrettsnemnda. Den store turnhallen er en
av landets flotteste.
7.aug. 1946 skriver Moss Avis: Idrettens Hus i Moss. Man er i full sving med kjeller etasjen, og
galleriet kommer etter. Fjerde etasje må utstå inntil videre.
Ragnar Hagen skriver: Arkitekt Lange var opprinnelig klassisist, og hans arbeid med byplan har
vel gjort han opptatt av tilpassing. Begge deler fremgår av Idrettens Hus. Han har brukt tegl og
granitt i likhet med den gamle middelskolen vis a vis på skoleplassen, og ellers brukt diskrete
virkemidler. Det høye, smale trapperomsvinduet mot Dronningens gate, som løper gjennom alle
etasjene, er et typisk funksjonalistisk trekk. Nederst er en dør og øverst et relieff i hugget granitt
som vel skal symbolisere de fire F-er. En stillfarende arkitektur som røper forståelse for samspill
med omgivelsene.
Flateinnholdet er 620 kvadratmeter, og det er 4 etasjer mot Dronningens gate. Det er sløydrom mot
gården, og trapp opp til gymnastikksalen. I 1. etasje er det dusj rom for sløydlærer, materialrom
samt fyrrom. 2. og 3. etasje er gymnastikksal, denne kan deles i to med en heisbar vegg. I 3. etasje
er det stort galleri for publikum, møterom, kontor og garderobe. I 4. etasje er det rom for
undervisning i fysikk og kjemi, et auditorium, og et øvelsesrom for hvert av disse fagene,
forberedelsesrom for lærer samt lærerværelse. Det er også to klasserom og lærerrom i forbindelse
med dem, samt tegnesal og materialrom for den.
Hele bygningen er altså viet til undervisning ved den høgere skole unntatt gymnastikksalen, som
også kan brukes av andre.
Det er to hovedinnganger til bygningen, en fra Dronningens gate, og en fra skolegården.
1. etasje er det Moss Kommune som selv har ført opp under ledelse av byingeniøren.
Den øvrige del av bygningen er det byggmester Sig. Peterson som står for.
I maidagene i 1945 ble Idrettens Hus brukt til arrest og forhørslokale av landssvikere og N.S.
medlemmer.
Arrestantene ble hentet på åpne lastebiler og brakt til forhør i midlertidige og uferdige lokaler i
Idrettens Hus. Utenfor hadde det samlet seg store folkemasser. Skriking, hoiing og piping fulgte
lastebilene inn i skolegården. For mange ble nok dette en – kanskje unødig stor – belastning, men
politiet hadde etter omstendighetene ingen annen måte å ordne transporten på.
Tekst v/Karin Behn Skjævestad
sist endret 11.2.2015
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