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Orkerød hageby 1959

Orkerød Hageby
Eneboliger i mur og noen av tre – bygget delvis på dugnad – rett etter siste verdenskrig
i en tid med bolignød og mangel på materialer. Kong Haakon 7. var til stede ved
markeringen av ferdigstillelsen.
Området ble bygget i årene 1947 – 48. Arkitekt var F.S. Platou.
Etter krigen 1940 – 45 var bolignøden stor i Moss. Arbeiderne på Moss Glassverk tok ansvar og
organiserte seg som et sameie, det fikk navnet Sambygg. Dette var unge menn med familier som trengte
et sted å bo.
Allerede i 1946 startet de opp. Alle deltok i utgravingen av tomtene, og den gang ble det kun brukt
menneskelig kraft til dette arbeidet. Alt en kunne spare på utgiftene var kjærkomment.

Sakte men sikkert vokste det opp små hus i to rekker, tilsammen 23 hus. Den øverste rekken består av
hus bygget i tre, og den nederste rekke består av murhus. Trevirke var en mangelvare den gang.

Husene er enkle i halvannen etasje med bratt tak. Husene er forskjøvet i forhold til hverandre av hensyn
til lys og luft.
Det ble tatt opp lån i «Husbanken», og hvert hus ble beregnet til å koste ca. 50.000 kroner. Som en
forstår var egeninnsatsen hos husbyggerne stor, og samholdet var enormt stort. Betingelsene for å få lån
i «Husbanken» var at alle husstander måtte leie ut en del av huset sitt. Dette pga. boligmangelen etter
krigen.
Denne utbyggingen symboliserte gjenreisningsarbeidet etter krigsårene, og ble fremhevet som dette ved
at Kong Haakon var tilstede ved den offisielle ferdigstillelsen 9. juni 1947. Det var i forbindelse med at
kongen var til stede på Mossedagene. Da festprogrammet på Melløs Stadion var slutt, kjørte Kongen
med følge i sakte fart gjennom byen opp til Orkerød Hageby.
Husrekkene har i dag adresse som Ole O. Liansgate (nederste rekke) og Bjerkealleen (øverste rekke.)
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