Lok. nr. 86056 Torderød

Moss
http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=252579&y=6596622

foto: Arild Austad mai 2009 , nr 86056 a: tunet

Gårdsnavn: Elias Blix’ gate 11 Gnr/bnr: 1/965
Koordinat: Ø: 592812, N: 6589644, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

Kulturminneregistrering
KMtype:
Gårdstun, Bygningslokalitet,
Tilstand:
Intakt
Verneverdi:
Vern:
Vedtaksfreda, BFL 27.02.1924
Beskrivelse:

TORDERØD
Elias Blix' gate 11
Torderød gård ble som gård ryddet i yngre jernalder. Navnet er avledet av det gammelnorske ordet
«Thordruga», som etter alt å dømme betyr gjødselshaugen.
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I 1739 ble gården overtatt av den skotske innvandreren Andreas Chrystie (Andrew Christie).
Torderød gård slik vi kjenner den i dag, ble bygget som lystgård i årene 1758 – 1760.
Byggherre var kjøpmann David Chrystie den eldre. Han bygde Torderød til sin første hustru, Sofie Elisabeth
f. Thaulow.
Familien Chrystie tilhørte det storborgerskap som gjorde seg rike på tømmerutførsel til England og
Nederland, den såkalte «plankeadelen». David Chrystie hadde sine sager og kverner i Mossefossen, og
Torderød er således et direkte resultat av Mossefossens storhetstid. Etter å ha vært enkemann i en kort
periode, giftet David Chrystie seg på nytt i 1779. Den utvalgte denne gang var den tjueni år yngre
Frederikke Elisabeth Motzfeldt. David Chrystie forærte sin unge brud Torderød går som morgengave.
I 1823 ble Torderød overtatt av Consul David Chrystie junior, sønnesønn av David Chrystie den eldre.
Han foretok endel forandringer av både eksteriør og interiør på Torderød, og hovedbygningen fikk da sitt
nåværende utseende. I 1830-årene ble Torderød helårsbolig for familien Chrystie. Det ble drevet stort
jordbruk på gården, og på den tiden ble gården samlingssted for «mossesosieteten». « Det er en ære å
komme innenfor dørene på Torderød», sa man på den tiden. Med sin hustru Juliane, født Krefting, hadde
Consul Chrystie døtrene Elisa, Ida og Jutta. De to yngste døde tidlig, og Elisa ble den siste av familien på
Torderød og i Moss.
Ved hennes død i 1904 gikk Torderød ut av familien eie. I 1905 var det stor auksjon på Torderød, og det
meste av familiens møbler og løsøre ble solgt.
Det sies at det ennå finnes noe av møblene i privat eie i Moss.
I 1907 ble Torderød overtatt av ingeniør Einar Morterud.
Fra 1938 var det direktøren ved Moss Glassverk som eide Torderød. Han solgte gården til Moss kommune i
1952.
Torderød gård består idag av hovedbygning, anneks, tun og parkanlegg. Annekset ble oppført i 1820- årene,
og det samme ble den siste låven på gården. På tunet står det en lekestue fra familien Oppegårds tid. Låven
ble preget av forfall, og store snømengder i 1968 ødela den. Tilbake står bare låvebrua. Det er ønske om å
bygge opp en kopi av den gamle låven for at tunet skal bli helt igjen.
Torderød gård ble fredet i 1924.
Hovedbygningen på Torderød gård er bygget i to etasjer av laftet tømmer. Husets grunnflate er på 450
kvadratmeter. Det vakre huset er påvirket av stilartene rokokko og empire.
Det mektige mansardtaket var det første av sitt slag i Moss og omegn. Rommene i første etasje er praktfulle,
og særlig fremstår ovner og nisjer som svært estetiske.
«Havestuen», «Skotterommet», «Spisestue», «Den hvite salong» og «Gammelkjøkkenet» viser hvordan
storborgerskapet som grunnla handel- og industribyen Moss levde og virket.
I «Havestuen» er det håndmalte tapeter fra 1930-årene. Dekoren er malt av kunstmaler Erling Nordtvedt.
Det står et vakkert empiremøblement fra tidlig 1800 på Torderød. Møblementet er opprinnelig fra Moss
kurbad, og er nylig pusset opp og fått nytt trekk. Det er betalt av Torderød gård`s venner.
I hallen henger to gjenstander etter fam. Chrystie, en vindfløye og en matklokke.
I 2009 ble «Havestuen», «Skotterommet» og «Spisestuen restaurert og malt i fargene fra 1810. David og
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Victoria Brand har stått for fargeundersøkelsene. Arbeidet er utført av malerfirma Klavenes.
I «Den hvite salong» ble det avdekket rester etter en 200 år gammel tapet. På tapeten fant man også et
engelsk skattestempel. Skattestempel er svært sjeldent her i Norge.
I 2012 stod rommet ferdig med ny tapet etter kopi av den gamle. Alt bekostet av Torderød`s venner.
Moss kommune kjøpte som nevnt Torderød gård i 1952. Meningen var å bruke huset som
representasjonslokaler for Moss kommune. Realitetene ble helt annerledes.
Den er brukt som folkeskole, framhaldsskole, husmorskole, og i en periode holdt også Moss offentlige
spesialskole til der.
I 1990-årene var det lokaler for Østfoldakademiet.
I 1998 overtok Moss Kommunale Eiendomsselskap lokalene i 2. etasje til kontorer.
Første etasje leies ut som selskapslokaler.
Moss Husflidslag har faste lokaler i annekset.
Parkanlegget på Torderød består av barokkhagen og en frittvoksende engelsk landskapshage.
Torderødparken ble anlagt i årene 1760 – 1800, og er således byens eldste bevarte grøntanlegg.
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Tilhørende enkeltminner (3):
1 hovedbygning Bolig Datering: 1700-tallet
2 Torderød Park Datering: 1700-tallet
3 Torderød terrasse- og danseplass Park Datering: 1700 tallet, fjerde kvartal
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