Lok. nr. 1045163 Arbeiderboliger på Verket

Moss
http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=254574&y=6597207

foto. Arild Austad feb 2009, nr 1045163c

Gårdsnavn: Verket Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 594745, N: 6590406, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

Kulturminneregistrering
KMtype:
arbeiderboliger, ,
Tilstand:
Omdefinert
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:
Av de nåværende bygninger på Verket er alle, unntatt nr. 7B, 25 og 26, bygget av Moss Jernverk. Før
Ancher & Wærns overtok Jernverket i 1749, lå de aller fleste husene oppe i Sponvika. Disse var bygget av
jernverksarbeiderne og var svært dårlige. Fru Hubsch, som var jernverkets eier, fortalte at arbeiderne var så
fattige at hun ikke kunne ta noen leie av dem.
Nå er alle husene borte, men du finner frukttrær der. Det er epler, moreller og, inntil for få år siden, et
pæretre.
Fire av husene ble bygget før 1749; det er forvalterboligen, Jonasgården og nr 10 og 11. Det er mulig at
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også nr 1 er fra før 1749.
Forvalterboligen var nok den eldste, og den ble trolig bygget straks etter starten av jernverket i 1704. Den
ble revet i 1967.
Jonasgården må være bygget ca 1725, for den nevnes som Masemesterens hus like ved Storebro. Den ble
revet i 1956.
Etter at Ancher & Wærns kjøpte jernverket i 1749, ble det bygget nye boliger både til ledelsen og
arbeiderne. Det første huset som ble påbegynt, var Verket 22. Dette huset ble det arbeidet på i 1750. Erich
Ancher skriver tidlig i 1750 åra at det er viktig å skaffe gode boliger til fagfolkene, som er meget vanskelig
å få tak i.
Både Konvensjonsgården og bolighusene på Verket er påbegynt på denne tiden. I 1761 –62 arbeides det
både på Kovensjonsgården og ”Arbeidernes Waaninger”.
Nummereringen på husene er uvanlig - nr 1 er nederst på vestsiden og går opp 7A.
Så er nr 8 øverst på den andre siden, og derfra ned til Konvensjonsgården nr 22.
Nr 23 - Forvalterboligen, senere magasinet til M. Peterson & Søn, lå nede på fabrikkområdet. Nr 24 Jonasgården, lå bak Konvensjonsgården oppe ved Kleivadammen.
Noen av husene hadde navn. Nr 5 het Lagården (Ladegården) fordi den lå ved låven til jernverket. Nr 7B het
Nygården, fordi den var nybygd ca 1913. Nr 7A het Tårnet, fordi den var så stor i forhold til de andre.
Kartet (se bilde) viser to gårder oppe på Verket. Det er Verket 10 og 11 - den til høyre med tilbygget. Den
store bygningen som ligger helt nede ved fabrikkområdet er trolig et verkstedbygg (men kan være nr 1).
Kartet viser også broen på nordsiden av Konvensjonsgården. I 1749 ble møllebygningen (Bondestallen)
bygget, og da ble vannrennen lagt over broen på Verket.
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