Lok. nr. 1045129 Orkerød gård

Moss
http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=252682&y=6597789

foto: Arild Austad, mai 2011 , 1045129a

Gårdsnavn: Skogbrynet 51 Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 592810, N: 6590815, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet:

Kulturminneregistrering
KMtype:
Offentlig bygning, ,
Tilstand:
Intakt
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

ORKERØD GÅRD.
Herskapshjem – barnehjem og hjem for psykisk utviklingshemmede.
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Orkerød, som på 1800-tallet tilhørte kjøpmann Johan Gude, kjøpmann C. H. Bassøe og senere
familien Gerner, ble bygget, eller rettere ombygget, i 1868, men er som gård nevnt allerede i 1445.
Dronning Sophie og hennes følge bodde her i flere uker sommeren 1878. I 1896 kjøpte frimurerne
eiendommen til bruk for barnehjem. Hovedbygningen brant i 1920. I 1954 kjøpte Oslo kommune
eiendommen til bruk for åndssvake barn. I 1955 begynte boligbebyggelsen i haven.
Familien Gerner
Orkerød Gård på Jeløy er nevnt så tidlig som i 1445 som et gods under Tunsberg hospital. Sentralt
i gårdens historie fra 1700 tallet, står familien Gerner. Gården har vært blant de virkelig store i
Moss, og vi kan fremdeles se mye av det flotte parkanlegget i engelsk stil. Frukthagen er nok blitt
borte, men leter en godt kan en fremdeles finne epletrær. Som sagt går gårdens historie langt
bakover i tid, og Henrik Gerner (1781-1837) arvet gården etter sin far, og solgte den etterhvert til
Johan Gude tidlig på 1800 tallet. Sønnen hans, Jens Ludvik (1810-1869) kjøpte Orkerød tilbake til
familien Gerner. De tre mektig slektene på den tiden i Moss var familien Gerner, familien Gude og
familien Chrystie. De var alle i slekt på morssiden.
Jens Ludvik Gerner bodde aldri på Orkerød, men på Melløs gård. Han brukte Orkerød som jaktslott
og residens, og oppholdt seg ofte der over lengre tid. Hans sønn Fredrik (1849 – 1892) blir den
som har Orkerød som sitt hjem for seg og sin familie. Det er her Ellen Gerner (mormoren til jurist
Ellen Holager Andenæs) vokser opp. Hun var 16 år i 1895 og reiste til København for å lære
manerer. Her ble hun veldig god venn med prins Carl, senere Kong Haakon.
Familien Gerner hadde også nære bånd til Kong Oscar II. Kongen og dronningen var flere ganger
på besøk på Orkerød, og sommeren 1878 oppholdt Dronning Sophie seg med sitt hoff her i 6 uker.
På denne tid ble Orkerød betegnet som det flotteste i egnen.
Gernerfamiliens formue ble i hovedsak bygget på mølledrift og brennevin. Jens Ludvik kalles
etterhvert for brennerikongen i Moss, og familien Gerners møller er i stor grad forløperen til
dagens mølle i Moss. Ca. 1833 ble det etablert et brenneri på Orkerød, og totalt i Moss ble det
produsert så mye brennevin at det ble forbudt å importere brennevin fra utlandet. Jens Ludvik
overtar virksomhetene etter sin far i 1837, 27 år gammel. Mange gårder legger om til potetdyrking
for å levere til brenneriene, som var sikre kunder på denne tiden. I bybrannen i 1858 brenner mye
av utstyret opp. Gerner kommer imidlertid greit ut av det og blir den største produsenten i Moss.
Det er likevel tegn som tyder på at det snart er slutt på storhetstiden. Jens Ludvik Gerner dør brått i
1869. Sønnene Carl og Fredrik er ennå unge og ikke klare til å overta virksomhetene. Johan
Nyquist blir en viktig person for den videre driften. Søsteren, Augusta Gerner, gifter seg med sønn
av Sibbern og flytter til Værne Kloster
Brødrene Carl bor på Melløs og Fredik bor på Orkerød. Det var en svært kostbar livsstil som
utviklet seg på Orkerød i 1870-årene. Utgiftene stod ikke i forhold til inntektene, og det gikk
etterhvert veldig galt. Det endte med at Fredrik tok sitt eget liv i 1892. Problemene fortsatte også
etter Fredriks død, og søsteren Ellen måtte komme hjem fra København.
Frimurernes barnehjem
Orkerød ble solgt til Frimurerlosjen i 1896. De ønsket å drive barnehjem på Orkerød. Kong Oscar
II åpner barnehjemmet 4. august 1898. Hensikten med å drive barnehjem var den aller beste. Den
første direktør var Fredrik Scmidt. Han bodde på Orkerød med sin kone Marie. Han var tidligere
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sogneprest. I tillegg bodde det 10 andre voksne personer med forskjellige arbeidsområder på
gården. Noen også med sin familie. Det var ialt 21 barn i alderen 8 år til 15 år. De hadde mange
gjøremål og livet var nok ikke helt enkelt for barna. I 1920 brant hovedbygningen ned for annen
gang. Huset vi ser i dag ble bygget opp samtidig med direktørbygningen nederst i hagen.
Under 2. verdenskrig
Under krigen overtok NS Orkerød og plasserte barn av NS-familier der. Da frimurerne overtok
etter krigen igjen, var kapitalen brukt opp.
Institusjon eid av Oslo kommune
I 1947 besluttet Oslo kommune å leie Orkerød for 10 år til barnehjemsdrift. Det bodde da 28 gutter
og 20 jenter der. Barna gikk på Jeløy skole, og alle kunne se hvem som kom fra barnehjemmet, da
alle pikene gikk med like kjoler. Det er i ettertid kommet fram at alle barna ikke hadde det like
godt på barnehjemmet. Oslo kommune kjøpte etterhvert gården og la om driften til en
sentralinstitusjon innen HVPU. Det er slik vi best husker Orkerød gård idag, som et hjem for
psykisk utviklingshemmede. Høsten 1958 står den nye institusjonen klar for 30 barn og unge. Det
ble også opprettet egen skole på stedet. Helt først på 1990-tallet kom det en ny reform som
bestemte at alle psykisk utviklingshemmede skulle ha sin egen lille leilighet.
Moss kommune overtok
I 1991 ble Orkerød gård (ca. 90 da) overlevert vederlagsfritt til Moss kommune. Moss kommune
brukte i noen år huset til diverse kontorer og noe til kursvirksomhet, men i de senere år har huset
stått ubrukt, og vi kan se forfallet dessverre. Direktørboligen huset i noen år 5-6 beboere, men i
1998 ble den boligen solgt privat. Man kan trygt si at Orkerøds storhetstid er over for lengst, men
området er i dag fullt av liv med stort sykehjem, barnehage og små boliger for psykisk
utviklingshemmede.
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