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Sammendrag
Sagenes Arbeiderboliger ble etablert i 1887 som Kristianias andre arbeiderboligselskap. Det var, i likhet med det første
selskapet av 1851, et halvfilantropisk aksjeselskap som satte begrensninger på aksjonærenes utbytte, og det hadde som
formål å gi arbeiderklassen et sunt og rimelig boligtilbud. Ut ifra avisdebattene vinteren 1886-87, og ved å trekke
linjer tilbake til det første arbeiderboligselskapet, danner artikkelen et bilde av bakgrunnen for at borgermester Evald
Rygh tok initiativ til å opprette det nye selskapet i 1887. Kort tid i forveien hadde Den socialdemokratiske Forening
rettet krav til borgermesteren om tiltak mot bolignød og arbeidsløshet. Artikkelens hovedtese er at Sagenes Arbeider-
boliger ikke bare var et humanitært tiltak, men også et forsøk på å vise at bolignøden kunne løses uten bidrag fra det
offentlige.
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Abstract
Sagenes Arbeiderboliger was founded in 1887 as the second Model Dwellings Company (MDC) in Oslo. By limiting
their dividend to four or five per cent (“Five Per Cent Philanthropy»), MDCs sought to offer affordable housing and
improve the living conditions of the growing labouring class. Like the older MDC, established in 1851, Sagenes Arbei-
derboliger was founded as a private initiative by prominent city officials. In the years between 1851 and 1887, neither
the MDC nor other philanthropic initiatives had provided a lasting solution to the housing issue. The burgomaster
of Oslo founded the second MDC shortly after receiving an appeal for public housing from Den socialdemokratiske
Forening – a key player in the formation of the Norwegian Labour Party later that year. Based primarily on newspaper
sources, the article argues that the MDC was intended to ease tensions by providing an alternative to public housing.

Keywords

Labour movement, Model Dwellings Companies, philanthropy, public housing

Copyright © 2020 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0

License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5879-2020-01-02

Årgang 34, nr. 1-2020, s. 9–25

ISSN online: 2387-5879

VITENSKAPELIG PUBLIKASJON



Våren 1887 inviterte Evald Rygh, ordfører Christian Homan Schweigaard og andre innfly-
telsesrike menn i Kristiania til aksjetegning i det halvfilantropiske boligselskapet Sagenes
Arbeiderboliger, som oppførte og drev et leiegårdskompleks i Toftes gate 25 på Grüner-
løkka fra 1888 til 1992. Selskapet var det andre av sitt slag til å bli etablert i Kristiania. Det
mer kjente «Aktieselskabet af 1851 til Anskaffelse af Arbeiderboliger i Christiania» oppførte
minst syv arbeiderboliger i hovedstaden i løpet av 1800-tallet. Selskapene var halvfilantro-
piske i den forstand at de satte en grense for hvor mye utbytte som kunne utbetales til aksjo-
nærene, og virksomheten deres gikk ut på å bygge og leie ut sunne og rimelige boliger for
arbeiderklassen.

Sagenes Arbeiderboliger har naturlig nok havnet i skyggen av det første arbeiderboligsel-
skapet, og er som regel ikke nevnt i historiske oversiktsverk eller mer avgrensede fremstillin-
ger av by-, bolig- eller arbeiderhistorisk art. Ett av få unntak er Kristianias historie fra 1928,
der Simon Christian Hammer setter Sagenes Arbeiderboliger i sammenheng med en ny
bølge av engasjement for boligsaken etter den vanskelige vinteren 1886-87: «en vinter med
adskillig sygdom og arbeidsløshed, som uvilkaarlig tvang boligspørsmålet i forgrunden i den
offentlige diskussion».1 Dårlige boforhold og boligmangel blant arbeidsfolk var et økende
problem i Kristiania, men de kommunale myndighetene ønsket ikke at det skulle gjøres til
en sak for det offentlige, selv om kommunens menn «interesserte sig sig for den privat og
var villig til at støtte den ved at placere kapital i nye byggeforetagender».2 Et annet unntak
er Edvard Bulls (d.y.) fremstilling av Grünerløkkas historie. Bull går ikke inn på bakgrun-
nen for at selskapet ble startet, men nevner kort noen av de bolighygieniske hensyn som lå
til grunn for prosjektet, og hevder blant annet at «[d]et virkelig nye ved Sagenes Arbeider-
boliger var den rommelige gårdsplassen mellom bygningene».3

At fremstående myndighetspersoner i Kristiania tok initiativ til et boligselskap, var ikke
noe nytt – det samme var tilfelle med det eldre boligselskapet. Men hva kan ha vært grunnen
til at sentrale kommunepolitikere ville starte et nytt selskap? Med utgangspunkt i samtidige
avisinnlegg vil jeg i denne artikkelen gå nærmere inn på bakgrunnen for at Sagenes Arbei-
derboliger ble stiftet våren 1887. I desember 1886 tok Den socialdemokratiske Forening til
orde for at det skulle bygges arbeiderboliger for kommunens regning. Sagenes Arbeiderbo-
liger kan derfor ha vært et forsøk på å dempe arbeiderbevegelsens agitasjon uten å gjøre for
store innrømmelser. Jeg vil begynne med å trekke linjer tilbake til det første arbeiderbolig-
selskapet, som ble etablert under lignende omstendeligheter da Thranebevegelsen var på sitt
sterkeste. Sagenes Arbeiderboliger kan betraktes som et siste forsøk på å vise at bolignøden
kunne løses uten offentlige inngrep i boligmarkedet. Kommunepolitikerne ville oppføre et
mønsteranlegg og inspirere andre til å følge deres eksempel.

Boligspørsmålet
«Arbeiderboligspørsmålet» på 1800-tallet dreide seg hovedsakelig om to samfunnsmessige
følger av den tiltagende urbaniseringen og industrialiseringen i Vest-Europa: boligmangel og
usunne boforhold. Byene vokste så raskt at boligbyggingen ikke kunne holde følge. Resul-
tatet var at den tilflyttende arbeiderbefolkningen bosatte seg i trange arbeiderkvarterer med
dårlige sanitærforhold. Etter den rådende sykdomslæren, miasmeteorien, oppsto sykdom-

1. Hammer 1928.
2. ibid.
3. Bull 1962: 62, 82–83.
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mer fra dårlig luft. Det ble derfor en viktig sak å sørge for at arbeiderklassen fikk tilgang på
gode boliger med lys og luft, uten råte og andre sykdomsfremkallende forhold.

En mulig løsning på problemet var at arbeidsgiverne bygget boliger for de ansatte, noe
som for eksempel ble gjennomført i Robert Owens utopiske eksperiment i New Lanark i
Skottland rundt år 1800. Denne formen for filantropi hadde rot i den paternalistiske tan-
kegangen som preget ansettelsesforholdene før fagbevegelsen fikk sitt gjennombrudd: vel-
ferdsgoder som bolig eller pensjon var avhengig av arbeidsgiverens godvilje.4 I praksis var
det for det meste bedrifter utenfor byene som bygget arbeiderboliger, da disse var avhen-
gige av å sikre en fast arbeidsstokk. Nærmere byene hadde arbeidsgiverne færre insentiver
til å stille opp for de ansatte. Tilgangen på arbeidskraft var større, og det var dyrere å skaffe
tomtegrunn til arbeiderboliger.

Sykdomsfrykt og omsorg for arbeiderklassen var ikke det eneste som brakte boligspørs-
målet frem i samfunnsdebatten. Arbeiderklassens boforhold kunne være katalysator for
radikale politiske bevegelser. Fra 1830-årene kjempet chartistbevegelsen i Storbritannia for
å utvide stemmeretten, og februarrevolusjonen i Paris i 1848 sendte sjokkbølger gjennom
Europa. I Kristiania argumenterte slottsarkitekt Hans Linstow for å legge til rette for å gi
arbeiderbefolkningen bedre tilgang på kjeller- og kvistleiligheter inne i byen – han mente at
det å bo under samme tak som «den dannede Classe» kunne ha en oppdragende effekt på
allmuen.5 For de opposisjonelle kunne boligspørsmålet være en politisk kampsak. Sett med
Linstows øyne handlet det om å dempe eller forebygge arbeiderklassens politiske organise-
ring.

Andre forsøk på å løse arbeiderboligspørsmålet dreide seg om å legge til rette for at arbei-
derne kunne bygge sine egne boliger – «selvbyggertanken». Dette kunne blant annet oppnås
ved å starte byggeforeninger og boligsamvirker. Selvbyggertanken stilte imidlertid store krav
til arbeidernes betalingsevne. Et alternativ var da å starte aksjeselskaper for å drive utleie-
virksomhet med begrenset utbytte. Fra 1840-årene ble det etablert flere slike selskaper i Stor-
britannia, såkalte Model Dwellings Companies. The Society for Improving the Condition of
the Labouring Classes (SICLC), stiftet i 1844, vedtok i 1850 at aksjonærene ikke skulle ta ut
mer utbytte enn det som tilsvarte fire prosent av aksjekapitalen. Dette og tilsvarende selska-
per gikk etter hvert under betegnelsen «five per cent philanthropy», etter det som ble den
vanlige grensen for utbyttet. Under den første verdensutstillingen i 1851 oppførte SICLC en
midlertidig familiebolig i Hyde Park, bekostet av selskapets president: prinsgemal Albert.6

Samtidig ble en rekke lignende selskaper etablert rundt om i Europa.

Arbeiderboligselskabet af 1851
«Aktieselskabet af 1851 til Anskaffelse af Arbeiderboliger i Christiania» ble etablert etter
mønster fra de britiske Model Dwellings Companies, med utbyttet begrenset til fire, senere
fem prosent. Men kimen til selskapet ble lagt allerede i 1847, da den nytiltrådte politimes-
ter Christian Morgenstjerne samlet en gruppe menn som interesserte seg for saken. Arno
Berg hevder at revolusjonsfrykten i 1848 gjorde at prosjektet ble satt på vent, mens andre
setter revolusjonsåret 1848 og Thranebevegelsen som en viktig årsak til at planene ble rea-
lisert.7 Morgenstjerne ble selv truffet av isklumper under opptøyene i 1848, og det var han

4. Norli 2019.
5. Berg 1922/23: 51–53.
6. Tarn 1973.
7. Annaniassen 1991: 33; Berg 1922/23; Brantenberg 1996: 109.
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som ledet overvåkningen av Thranebevegelsen.8 Det er rimelig å anta at den politiske uroen
heller fremskyndet enn utsatte planene om et arbeiderboligselskap. Den økonomiske krisen
i 1848 og mangel på investorer er bedre forklaringer på hvorfor det første forsøket på å starte
et arbeiderboligselskap strandet.9 I motivasjonen for aksjeinnbydelsen i januar 1851 nevnes
kolerautbruddet i 1850 som en viktig årsak til at planene ble tatt opp igjen:

«Det har i de senere Aar ofte været omtalt, at man her i Byen, saaledes som Tilfældet er i flere Byer i

Udlandet, burde søge tilveiebragt bedre bygbede [sic] og indrettede Boliger for den fattigere Deel af

Arbeidsklassen, end de ofte høist elendige Leiligheder, de nu almindeligviis maa behjelpe sig med.

De Undersøgelser om Beskaffenheden af Arbeidsklassens Boliger, som bleve foretagne i Anledning

af den i aftvigte Efteraar udbredte Cholera, have godtgjordt Vigtigheden af, at der jo før jo heller

foretages Noget i ovennævnte Hensigt, og Undertegnede ere derfor sammentraadte, for om muligt

at faa en Begyndelse gjort til Sagens Iværksættelse.»10

På den hygieniske kongress i København i 1858 opplyste Morgenstjerne at det var høyeste-
rettsadvokat og representantskapsmedlem Johan Henrik Rye som ansporet ham til å ta opp
igjen planene om et arbeiderboligselskap.11 Av de 19 som signerte aksjeinnbydelsen i 1851
var det bare to som sto uten stillinger eller verv i kommunen (politiet var kommunalt frem
til 1936).12 Det betyr ikke at selskapet var et kommunalt initiativ, og det er ingenting som
tyder på at kommunen formelt sett var involvert.13

Offentlige bidrag til boligbyggingen var ikke noe stort debattema rundt 1850, i hvert fall
ikke i den etablerte pressen. Noe som ikke ser ut til å være nevnt i litteraturen er at de thranit-
tiske arbeiderforeningene på landsmøtet i 1850 vedtok å jobbe for å få bygget arbeiderboliger
«for det Offentliges Regning».14 Det hadde kommet forsamlingen for øre at arkitekt Johan
Nebelong, som sto bak flere monumentale byggverk i Kristiania, hadde tegnet en arbeider-
bolig for det halvfilantropiske arbeiderboligselskapet som nylig var etablert i København.
Politimester Morgenstjerne fulgte nøye med på arbeiderforeningenes avis, der forhandlin-
gene fra møtet stod på trykk, og han hadde i tillegg spanere til stede på Thranebevegelsens
møter. Han må med andre ord ha vært godt orientert om at arbeiderforeningene hadde
satt boligspørsmålet på agendaen. Man kan derfor trygt si at ikke bare koleraen, men også
Marcus Thranes politiske «epidemi» var en viktig foranledning til at det norske arbeiderbo-
ligselskapet ble etablert i januar året etter.

Murtvang og leiegårder
Arbeiderboligselskapets første bolig sto ferdig i Møllergata høsten 1851, med 42 leilighe-
ter og plass til ca. 250 beboere.15 I løpet av de neste 30 årene oppførte selskapet seks lig-
nende boliger i Arbeidergata (1856), Rosenkrantz’ gate (1860), Grønland (1861), Thorvald
Meyers gate (1871–78), Platous gate (1880) og Ruseløkkveien (1881). I 1880-årene dispo-
nerte selskapet 346 leiligheter med plass til omtrent 2000 beboere.16 Selskapet ekspanderte,

8. Ringvej 2014: 22.
9. Illustreret Nyhedsblad 25.09.1852; Aslaksby 1998: 252; Hougen & Grieg 1950: 3.
10. Morgenbladet 13.01.1851.
11. Aslaksby 1998: 479; Den hygieiniske Congres 1858.
12. Christiania Communebestyrelses Medlemmer 1837–1887 1887.
13. Se f.eks. en gjennomgang av hendelsesforløpet skrevet av Anton Schjøth, Illustreret Nyhedsblad 25.09.1852.
14. Arbeider-Foreningernes Blad 28.09.1850.
15. Berg 1922/23.
16. Myhre 1990: 217.
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men det forble det eneste av sitt slag i Kristiania, og virksomheten var ikke tilstrekkelig til å
gjøre slutt på arbeiderklassens boligproblemer. Eilert Sundts undersøkelse av slumområdene
i Vika fra 1858, Om Piperviken og Ruseløkbakken, viste at det i snitt bodde over fire personer
per værelse. For arbeiderfamilier var tallet nærmere fem. Kjøkkenet var stort sett på deling
mellom to eller tre familier.17

Virkelig store tiltak mot bolignøden uteble. Samtidig steg husleiene mot nye høyder, også
i arbeiderboligselskapets leiligheter. Under en avisdebatt vinteren 1860 ble selskapet sterkt
kritisert for å ha økt husleien med 125 prosent de siste fire årene. Et innlegg i Christiania-
Posten tok til orde for kommunal boligbygging, men forslaget falt for døve ører.18 Kom-
munens politikk gikk heller ut på å begrense tilflyttingen og forhindre ny forstadsbebyg-
gelse. I forkant av byutvidelsen i 1859 var store områder lagt innunder murtvangen som til
da hadde begrenset boligbyggingen ved handelsområdet i sentrum. Murhus var ansett som
sunnere enn trehusbebyggelse, og da teglstein var dyrere som byggemateriale ble det også
vanskeligere for innflyttere å bygge sine egne hus rundt byen.

Høye byggekostnader kombinert med stigende tomtepriser gjorde selvbyggertanken til
en lite gjennomførbar løsning på boligspørsmålet. Det viste seg også vanskelig å opprette
kooperative byggeforeninger. Eilert Sundts Christiania Arbeidersamfund – en av de borger-
lige eller filantropiske arbeiderforeningene som jobbet for å forebygge at arbeiderne orga-
niserte seg politisk – utarbeidet en plan for et slikt byggeselskap i 1860-årene. Planene ble
ikke realisert, men selskapet forsøkte seg på nytt i 1870-årene med selskapet Christiania
Byggeforening. Etter å ha bygget to små hus på Grünerløkka ble de igjen nødt til å gi opp.
Arbeiderne hadde rett og slett ikke råd til å finansiere sin egen boligbygging. Initiativtake-
ren, Henry Heyerdahl, mente at lite kunne gjøres hvis man ikke gjorde noe med arbeider-
nes økonomiske situasjon: «Det Bedste er at faa Befolkningen til at tjene godt. Man kan
bygge saa meget, man vil, hele Byen fuld af Arbeiderboliger og Frivaaninger, saa nytter det
ikke noget».19 Fritz Heirich Frølich hadde eksperimentert med å bruke billig leire som byg-
gemateriale for å få ned byggeprisene, men leilighetene i «Frølichbyen» ble likevel for dyre
for arbeiderklassen. Nylands Arbeideres Byggeforening, etablert av arbeidere ved Nylands
Mekaniske Verksted i 1873, ble noe mer vellykket, men også her var husleiene i høyeste laget
for den jevne arbeider.20 Også Balkeby, utparsellert av kunstneren Peder Balke mellom 1858
og 1876 med tanke på å etablere en sunn arbeiderforstad, var forbeholdt bedrestilte arbei-
dere. Etter at denne forstaden brant ned i 1879 ble den erstattet med leiegårder i mur.

Brorparten av boligbyggingen i Kristiania ble utført av små entreprenører eller kompani-
skap, mange av dem folk på vei opp på den sosiale rangstigen som så en mulighet til å gjøre
gode forretninger. Gjennom fortettet murbebyggelse – «Med leiegården som løsning», slik
Truls Aslaksby uttrykker det – tok den private boligbyggingen av for mye av befolknings-
veksten i 1870-årene.21 Det mest lukrative var imidlertid ikke å bygge for arbeiderklassen.
Når man hadde kjøpt en tomt uten egenkapital og med pant i bygningene man oppførte,
gjaldt det å satse på mer betalingsdyktige leieboere. Under byggeboomen i 1870-årene ble
for eksempel mange av boligene i arbeiderbydelen Grünerløkka bygget med store leiligheter
med mer enn to rom – tilrettelagt for mer velstående leietakere. Det var entreprenøren som

17. Sundt 1858.
18. Berg 1922/23.
19. Christiania fattigvæsen 1873: 39.
20. Aslaksby 1986:186–190; Aslaksby 1998: 255.
21. Aslaksby 1985: 12.
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tok risikoen: hvis ingen var villige til å kjøpe for å leie ut måtte rentene til tomteselgeren fort-
satt betales, og eiendommen kunne fort havne på tvangsauksjon.22 Når krakket først kom,
kunne det gå mange år før noen igjen våget å satse på denne typen boligbygging. Tregheten
i boligmarkedet gjorde seg også gjeldende når det gikk mot dårligere tider, siden arbeidsløs-
het og overskudd på materialer gjorde det billigere å bygge – det vekslet mellom underskudd
og overskudd på boliger.23

Da arbeiderbevegelsen fikk sitt gjennombrudd i Norge i 1880-årene var misforholdet
mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet svært tydelig. Selv om befolkningsveksten var
sterkest på østkanten, ble det i 1880-årene bygget mest på vestkanten, der byggingen var
jevnere og mindre konjunkturavhengig.24 Boligspørsmålet ble igjen et viktig debattema, og
arbeiderbevegelsen gjorde det til en av sine sentrale kampsaker.

22. Collett & Askjer 2018.
23. Aslaksby 1998: 298.
24. ibid.

Plantegning for en oppgang i bygning A. Bygningen besto av tre slike oppganger, med fem

leiligheter i hver etasje. De fire oppgangene i bygning B langs Toftes gate var innredet omtrent

på samme måte, men med en butikk på hjørnet mellom Sannergata og Toftes gate. I bygning

C på solsiden mot Hesselbergs gate var leilighetene noe finere, med større rom og flislagte

kjøkkengulv. Her var også inspektørens bolig, med fire oppholdsrom og kjøkken. Foto: Plan- og

bygningsetaten.
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Den socialdemokratiske Forening
Vinteren 1886-1887 var en avgjørende tid for norsk arbeiderbevegelse. Arendalskrakket i
oktober 1886 førte til at arbeiderforeninger fra Kristiania, Bergen og Arendal sluttet seg
sammen og dannet Det norske Arbeiderparti i august 1887. Den socialdemokratiske Fore-
ning i Christiania utgjorde kjernen i partiet, og Edvard Bull (d.y.) hevder at man like gjerne
kan datere Arbeiderpartiets grunnleggelse til da Christian Holtermann Knudsen stiftet fore-
ningen i 1885.25 Knudsens avis Vort Arbeide, som i 1886 skiftet navn til Social-Demokraten,
ble et viktig verktøy i Den socialdemokratiske Forenings arbeid med å legge grunnlaget for
et politisk parti.

På kommunalt plan var partivesenet foreløpig ikke ordentlig utviklet. Ved valgene, som
foregikk annethvert år, skulle halvparten av plassene stå for valg, og stemmegivingen fore-
gikk ved at man leverte en liste med kandidater for hver av plassene. Den socialdemokratiske
Forening var langt fra å kunne stille med egne kandidater, og Social-Demokraten publiserte
og anbefalte listen fra Kristiania liberale Forening: «Arbeidere, stem paa denne Liste! – Høire,
der saa længe har siddet inde med med Magten i Kommunebestyrelsen, har intetsomheldst
gjort for Arbeiderne; forhaabentlig vil dog Venstre tage lidt mere Hensyn til vort Tarv».26

Kristiania var som andre kjøpsteder styrt av tre kommunale beslutningsorganer: magis-
trat, formannskap og representantskap. Magistraten var et kongelig utnevnt kollegium
bestående av borgermesteren og to rådmenn, som hadde møte- og talerett i de to folke-
valgte organene. Magistraten og formannskapet fungerte som forvaltningsorganer, mens
representantskapet ble innkalt til et samlet møte med formannskap og magistrat når større
bevilgninger eller andre særskilte saker skulle behandles. At formannskapet og represen-
tantskapet var folkevalgte er en sannhet med modifikasjoner. Ved Stortingsvalget i 1885
var antallet stemmerettskvalifiserte blitt doblet, men det utgjorde likevel bare 40 prosent av
den mannlige befolkningen over 25 år.27 Av disse hadde 66 prosent – 6770 – sverget ed til
grunnloven for å bli stemmeberettigede. I tillegg hadde valgdeltagelsen ved kommuneval-
gene lenge vært svært lav. I 1871 nådde den et bunnpunkt i Kristiania, med bare 78 avgitte
stemmer!28 Ubeleilige tidspunkt, krav om personlig oppmøte, hyppige valg og sosiale kon-
vensjoner holdt folk borte fra valglokalet.29 Selv etter 1884 var deltakelsen lav, med 3-4000
avgitte stemmer mot 6000 ved stortingsvalgene.

Den socialdemokratiske Forening hadde lite å stille opp med på valgdagene, men valgse-
songen var en passende periode å agitere for foreningens kommunepolitiske fanesaker. I for-
bindelse med kommunevalgene i 1886 var det særlig to saker som fylte spaltene i Social-
Demokraten. Den ene saken gjaldt den offentlige prostitusjonen, den andre gjaldt arbeids-
løsheten i Kristiania. Tilgangen på arbeid i Kristiania var sesongavhengig – om vinteren var
det lite behov for arbeidskraft, og tiden var særlig vanskelig for bygningsarbeidere og vei-
arbeidere og andre midlertidig ansatte i kommunen. I et innlegg i Social-Demokraten 23.
oktober ble det foreslått at kommunen skulle sanere deler av Kampen og oppføre «tidsmæs-
sige Arbeiderboliger med rimelig Leie for Arbeiderne», «dels for at skaffe de Arbeidsløse
Beskjæftigelse, dels for at skaffe Arbeiderne sundere Boliger».30 Som byens største arbeids-
giver måtte kommunen ta noe av ansvaret for den store arbeidsledigheten.31

25. Bull 1948: 19.
26. Social-Demokraten 04.12.1886.
27. SSB: folketellingen 1885.
28. Oslo Byarkiv (OBA): Magistraten/A/Ad: Protokoll for valg av formenn og representanter i Christiania 27/2 1837

til 17/3 1932.
29. Langholm 1984.
30. Social-Demokraten 23.10.1886.
31. Myhre 1990: 476.
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Den 2. desember, like før formannskapsvalget 6. desember, innkalte foreningen til mas-
semøte om arbeidsledigheten i gymsalen i Maribogatens Latin- og Realskole, der over 500
skal ha møtt opp. Skomaker Sivert Larsen Lunde åpnet møtet med å hevde at arbeidsløshe-
ten bredte om seg i landet: først kom Arendalskrakket, så var over 1000 mekaniske arbeidere
blitt oppsagt i Bergen. I Kristiania hadde Nylands verksted sagt opp 200 arbeidere, og han
hadde hørt at 400 syersker sto uten arbeid.32

De oppmøtte var samstemte i at arbeidsløsheten i Kristiania den vinteren var større enn
tidligere år, og var enige om at situasjonen måtte løses ved å sette i gang kommunale bygge-
prosjekter. Ordstyreren Carl Jeppesen, som i november hadde overtatt som formann i Den
socialdemokratiske Forening, presenterte følgende resolusjon som forsamlingen vedtok å
overlevere til formannskapet:

1) Hurtigst mulig Paabegyndelse af saadanne offentlige Arbeider, der maatte være bestemte
til Fuldførelse i den nærmeste Fremtid.

2) Saasnart gjørlig søge Bevilgning til Opførelse af sunde Arbeiderboliger, paa hvilke der
hersker stor Mangel.

3) En mulig Indskænkning i Arbeidstiden, uden Nedsættelse af Daglønnen.
4) Kommunebestyrelsen anmodes indtrængende om ikke at udsætte Arbeidet til private

Entrepenører [sic] da disse udbytte Arbeidene til egen Fordel.33

En femmannskomité bestående av blant andre Jeppesen og Lunde møtte den 4. desember
opp på borgermester Evald Ryghs kontor for å presentere møteresolusjonen. Ifølge Social-
Demokraten kunne ikke Rygh si seg enig i at arbeidsløsheten var høyere enn det som var
vanlig om vinteren, og han mente at det var vanskelig for kommunen å gjøre noe med
sesongarbeidsløsheten. Bolignøden var en annen sak. Borgermesteren hadde selv fått erfare
hvor alvorlig situasjonen var da politiet hadde innlosjert husløse arbeiderfamilier på råd-
stuen. Noen umiddelbar aksjon slik Den socialdemokratiske Forening foreslo anså han
imidlertid for å være urealistisk. Ifølge Social-Demokraten mente han at det ville ta tid å
finne en løsning på arbeiderklassens boligproblemer.34

Samtidig som aksjonen mot arbeidsløshet pågikk, arrangerte Den socialdemokratiske
Forening et massemøte om «Sædelighedssagen», avholdt 5. desember. Sakens kjerne var
at nøden drev arbeiderkvinner ut i prostitusjon, og målet var å få opphevet den offentlig
regulerte prostitusjonen i Kristiania. Jeppesen åpnet møtet med en lang tale der han argu-
menterte for å ta usedeligheten ved roten: noe måtte gjøres med ulikheten. Arbeidernes
kår kunne forbedres ved å innføre normalarbeidsdag, ved å forby at barn og gifte kvinner
jobbet på fabrikker, og ikke minst ved å bygge rimelige arbeiderboliger: «hvem vil benægte,
at man ved at skaffe Arbeiderne billige sunde og tilstrækkelig store Boliger ville give Prosti-
tutionen et Knæk».35 Kravet om «tidsmæssige Arbeiderboliger» ble derfor tatt med som et
punkt i møteresolusjonen. Gode familieboliger med hjemmeværende husmødre ville etter
Jeppesens mening også motarbeide en annen årsak til både prostitusjon, drukkenskap og
kriminalitet: mangelfull oppdragelse. Man ville forhindre at barnerike arbeiderfamilier ble
tvunget til å ha leieboere for å betjene husleien – leieboere av begge kjønn, og kanskje også

32. Lange 1935: 3; Social-Demokraten 11.12.1886.
33. Social-Demokraten 04.12.1886.
34. Social-Demokraten 11.12.1886.
35. Social-Demokraten 24.12.1886.
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prostituerte. At barn vokste opp i et slikt miljø skapte en ond sirkel av «Forbrydelser og
Drukkenskab, Usædelighed og Utugt».36

Kampen mot den offentlig regulerte prostitusjonen var allerede vunnet, selv om Social-
Demokraten mot slutten av måneden måtte gå Christian Krohgs Albertine i forsvar – en bok
som ironisk nok ble beslaglagt av Venstreregjeringen. Det var tverrpolitisk enighet om at
den offentlige legekontrollen av de prostituerte måtte oppheves, noe den også ble året etter.
Tiltakene mot arbeidsløshet og bolignød var det verre å få gjennomslag for. Når det gjaldt
arbeiderboliger var Evald Rygh enig i målet, men ikke om midlene. Den socialdemokratiske
Forening mente at kommunen ville ha nok av midler til å bygge arbeiderboliger om den bare
prioriterte annerledes. Kirken som snart skulle bli innviet på Uranienborg hadde for eksem-
pel kostet kommunen 500 000 kroner. Likeledes var 48 000 kroner gått med til statuen av
Christian IV på Stortorget, og på et senere møte uttalte en taler satirisk at «rundt Støtten
havde man sørget for en Vagt af stakkels Mennesker, der om Vinteren skjalv af Frost og gjæ-
spede efter en Dram og om Sommeren tørkede bort af Hæten».37

Resolusjonen fra møtet 2. desember ble behandlet i formannskapet fire dager senere,
med politimesteren og direktøren for fattigvesenet til stede. Påstandene om usedvanlig høy
arbeidsledighet ble igjen avfeid, men kommunen kunne si seg villig til å sette i gang med
forestående prosjekter tidligere enn planlagt. En større del av møtet gikk med til å disku-
tere boligsaken. «Uagtet man haabede, at den private Foretagsomhed ligesom tidligere vilde
kunde afhjælpe Savnet, var man dog enig i, at Sagen var af en saa stor Viktighed, at den
paakrævede Kommunens Opmærksomhed», skrev venstreavisen Dagbladet i sin rapport
fra møtet.38 Avisen Budstikken rapporterte at politimester Hesselberg «havde beskjæftiget
sig med denne Sag», og han ville «senere maske kunne fremkomme med Oplysninger, som
kunde være af Interesse for Sagen. Politimesteren hadde satt i gang en mindre undersøkelse
av arbeiderklassens boforhold, men den endelige rapporten ble henlagt og glemt da den
forelå i juni 1887.39

Kommunens behandling av saken ble ikke godt mottatt i Den socialdemokratiske Fore-
ning. Arbeiderbevegelsen ønsket handling, ikke videre undersøkelser. Om det så fantes en
overflod av private boliger, hevdet Social-Demokraten, ville eierne heller la dem stå tomme
enn å leie dem ut til barnerike arbeiderfamilier.40 Kommunevalget gjorde ikke saken enklere.
Dagbladet kunne fortelle at ikke en eneste av Venstres kandidater ble valgt inn i formannska-
pet, og det gikk ikke særlig bedre på representantskapsvalget 29. desember.41 Av mangel på
stemmekvalifiserte arbeidere var det lite Den socialdemokratiske Forening kunne stille opp
med, men agitasjonen for arbeiderboliger fortsatte.

Den 7. januar holdt foreningen et nytt massemøte, denne gangen med 800 oppmøtte. For-
samlingen erklærte seg svært utilfreds med formannskapet:

«Forsamlingen protesterer bestemt mod Formandskabets Opfatning, at det har større Forpligtelser

overfor de faa store Skatteydere end overfor de mange smaa; at dette er Formandskabets Opfat-

ning, finder vi ikke bevist derved, at det afviste vort Forslag om, at Kommunen skulde bygge Arbei-

36. Social-Demokraten 24.12.1886.
37. Aftenposten 08.01.1887.
38. Dagbladet 10.12.1886.
39. OBA: Formannskapet/Bystyret, Gamle dokumenter 1886–1891, (uordnet arkiv for henlagte saker), arkivstykke

21, sak 483 1887.
40. Social-Demokraten 01.01.1886.
41. Dagbladet 07.12.1886.
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derboliger, med det Haab, at den private Foretagsomhed nok, somtidligere, vilde afhjælpe Savnet.

Vi finder det endvidere bevist derved, at Kommunen lønner sine Arbeidere daarligere end nogen

privat Arbeidsgiver».42

Hvis formannskapet ikke ga etter truet Den socialdemokratiske Forening med å holde et
nytt massemøte under åpen himmel.43 I brevet Carl Jeppesen skrev til formannskapet på
vegne av forsamlingen uttrykket han avslutningsvis et håp om at «Arbeiderne ret snart vil
tilkjæmpe sig almindelig Stemmeret, og da vil de vælge Mænd ind i Formand- og Repre-
sentantskab der vil arbeide for alle Borgeres Tarv, hvad enten de er rige eller fattige».44

Kravet om kommunale arbeiderboliger førte ikke frem i 1887, men resolusjonen fra møtet
2. desember 1886 dannet grunnlaget for Arbeiderpartiets partiprogram for Kristiania, og 30
år senere ble Jeppesen byens første sosialistiske ordfører.

Kritikk mot arbeiderboligselskapet
Debatten tok en ny vending da det venstreorienterte Verdens Gang 18. januar 1887 begynte
en artikkelserie med tittelen «Arbeiderboliger». I den første artikkelen hevdet avisen at Kris-
tianias arbeiderbefolkning bodde mer som dyr enn som mennesker, men måtte likevel betale
«Blodpenge i Leie».45 Videre gikk avisen til angrep på Arbeiderboligselskabet af 1851: «de
Arbeiderboliger som et privat Selskab her i Byen har bygget, skal efter hvad vi har hørt
fra paalideligt Hold, give 60 Procent. Seksti Procent! Hvorledes var det? – Henviste ikke
Kommunebestyrelsen Arbeiderne, hvad Opførelsen af Arbeiderboliger angik, til den private
Foretagsomhed, der vistnok ogsaa i Fremtiden vilde afhjælpe alle Savn i denne Rætning?».46

Samme dag svarte Aftenposten med å henvise til Arbeiderboligselskapets bestemmelse om at
avkastningen ikke skulle overstige den lovbestemte maksimale pantelånsrenten – fire, senere
fem prosent – en bestemmelse som var strengt overholdt. Morgenbladet gikk også til motan-
grep, med en artikkel der Arbeiderboligselskapets inspektør Peter Fay la frem noen av tallene
fra selskapets regnskaper.

Gunnar Knutsen, medlem av arbeiderkommisjonen av 1885 og senere statsminister for
Venstre, kastet seg inn i debatten med en artikkel i Dagbladet 21. januar. Knudsen inntok
en mellomposisjon: Verdens Gangs anslag bygget åpenbart på en misforståelse – selskapet
satt på et reservefond som tilsvarte nesten 60 prosent av aksjekapitalen. Men arbeiderboli-
gene hadde etter Knudsens mening vært en god og sikker forretning for aksjonærene. Hvis
selskapet åpnet for aksjetegning for inntil én million kroner og satte i gang med å oppføre
nye arbeiderboliger rundt i byen, trodde Knutsen at mange av byens små og store sparere
ville velge dette over 3,5 prosent rente i banken. «Men vil ikke det gamle Selskab indlade sig
herpaa, saa er der vist saa mange af Byens indflydelsesrige Borgere med aabent Øje for denne
Sags Vigtighed, at den ikke dermed kan lade sig standse».47

Morgenbladets redaksjon og Ernst Motzfeldt i Arbeiderboligselskapets forstanderskap sa
seg uenige i at Arbeiderboligselskapet hadde vært noen god forretning, men påpekte også at

42. Dagbladet 08.01.1887.
43. Social-Demokraten 15.01.1887.
44. OBA: Carl Jeppesen til formannskapet 7.1.1887. Formannskapet/Bystyret, Gamle dokumenter 1886–1891 (uordnet

arkiv for henlagte saker), arkivstykke 21, sak 50 1887.
45. Myhre 1990: 371.
46. Verdens Gang 18.01.1887.
47. Dagbladet 21.01.1887.
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selskapet var i gang med å planlegge en ny arbeiderbolig. Men det var ett spørsmål Knudsen
ikke fikk svar på: «Vil Selskabet udvide sin Aktiekapital for at sættes istand til at bygge flere
Arbejderboliger? Jeg mener flere end en?».48

Demonstrasjonstog til magistratens kontor
Den 17. januar, like før debatten om Arbeiderboligselskapet brøt ut i dagspressen, holdt Det
norske Arbeiderforbund et massemøte der foreningen sluttet seg opp om Den socialdemo-
kratiske forenings resolusjon fra 2. desember. Arbeiderforbundet var en nokså marginal fore-
ning med ambisjoner om å bli en landsorganisasjon for den norske arbeiderklassen, noe den
var langt fra å lykkes med. Møtet hadde 700 oppmøtte, men da det var et åpent arbeidermøte
og Jeppesen var en av talerne skal vi ikke se bort ifra at mange av dem hadde kommet fra Den
socialdemokratiske Forening. Det konservative Aftenposten hevdet i hvert fall at «Socialis-
terne» hadde møtt opp mannsterke for å narre «Arbeiderne» til «at angribe Kapitalisterne og
bifalde en overflødig resolusjon, til hvis Vedtagelse Mødet ingenlunde var sammenkalt».

Aftenposten så med bekymring på sosialdemokratenes økende innflytelse i hovedsta-
den.49 Den norske arbeiderbevegelsen var forholdsvis sent ute med å organisere seg poli-
tisk. De sosialdemokratiske partiene var allerede representert i den tyske Riksdagen og det
danske Folketinget, og det danske partiet Sosialdemokratiet var i ferd med å få gjennomslag
for en saneringslov som skulle gi statlige lån til kommuner som rev usunn bebyggelse for å
oppføre nye arbeiderboliger. Aftenposten hadde ikke tro på at man ville få slike tilstander
i Norge: «Socialdemokratiet vil neppe blive nogen Magt i Norge. Dertil er Forholdene for
små».50 «Smitten» var brakt til landet av danske oppviglere som Carl Jeppesen.

Til tross for Aftenpostens tydelige posisjon fikk Jeppesen spalteplass da han ville ta til
motmæle, riktignok begrunnet med at det var for å vise «hvorledes vore Socialister reson-
nerer». Jeppesen mente at selv borgermesteren innså at det i fremtiden kunne bli nødven-
dig med offentlige tiltak for å få slutt på bolignøden. Når kommunen hadde råd til å bygge
kirker og skoler kunne den like gjerne bygge boliger for arbeiderklassen, mente Jeppesen.
I den redaksjonelle kommentaren innvendte Aftenposten at kirker og skoler, til forskjell for
arbeiderboliger, var offentlige bygg som hele befolkningen hadde adgang til. Det var like så
lite kommunens oppgave å oppføre boliger for arbeiderne som det var å oppføre studentbo-
liger for ubemidlede embetsmannssønner.51

Arbeiderforbundets møte den 17. januar, som egentlig var tenkt som en innsamlings-
aksjon for byens arbeidsløse, endte opp med å vedta at Arbeiderforbundets ledelse skulle
overlevere resolusjonen fra 2. desember på magistratens kontor, ledsaget av en prosesjon av
arbeidsløse – «med ‘Forbundets’ flag og ‘Socialdemokraternes’ fane i Spidsen».52 Da demon-
strasjonen ble gjennomført den 31. januar skal 1113 arbeidsløse ha deltatt, og etter å ha hørt
appellen fra Arbeiderforbundets leder lovet borgermesteren å legge saken frem for formann-
skapet på nytt. Social-Demokraten, som i første utgave etter opptoget begynte å titulere seg
som «Organ for det norske Arbeiderparti», kunne fortelle at demonstrasjonen hadde fore-
gått under kontrollerte former. Deltagerne var pålagt å gå med bånd, og politiet sørget for å
kaste ut uvedkommende som forsøkte å slutte seg til.53

48. Dagbladet 24.01.1887.
49. Aftenposten 19.01.1887.
50. Aftenposten 20.01.1887.
51. Aftenposten 27.01.1887.
52. Social-Demokraten 22.01.1887.
53. Social-Demokraten 05.02.1887.
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Opptoget ble samme dag kommentert i et leserinnlegg i Aftenposten, som oppsikts-
vekkende nok tok arbeiderne i forsvar: «Naar nu saadanne Forsamlinger her i Kristiania
henvender sig til Magistrat og Formandskab gjennem Deputationer og Procesioner, for deri-
gjennem paa en loyal Maade at give sin Opfatning og Anmodning Vegt, forekommer det os,
at denne Sag bør tages under nøie Overveielse». Leserinnlegget tok til orde for å opprette et
delvis kommunalt aksjeselskap der 2/3 av styret skulle velges blant magistraten og formann-
skapets medlemmer.54 En innsender i Morgenbladet mente på sin side at offentlige bidrag
til boligbyggingen kun ville føre til at flere ville flytte inn til byen, og dermed gjøre arbeids-
ledigheten enda større.55

Redaksjonene i de konservative avisene forsøkte alle å så tvil om deltagerne i toget egent-
lig var arbeidsløse. Men demonstrasjonstog var ikke vanlig kost i Kristiania, og det må utvil-
somt ha gjort inntrykk at sosialistene tok til gatene. Om det inspirerte borgermesteren til
handling er det vanskelig å finne noe entydig svar på. Petisjonen fra Arbeiderforbundet
ble skjøvet fremover på formannskapets saksliste inntil det ble arkivert og henlagt i mai.56

I magistraten og formannskapets arkiver har jeg hverken kunnet bekrefte eller avkrefte at
arbeiderdemonstrasjonen drev borgermesteren til å invitere til aksjetegning i Sagenes Arbei-
derboliger den 11. mars. Men hvis borgermesteren i lengre tid hadde syslet med planene om
et nytt arbeiderboligselskap, er det i så fall merkelig at dette ikke kom frem i den offentlige
debatten. I senere kilder finnes heller ingen tegn til at selskapet var planlagt i forkant av Den
socialdemokratiske Forenings agitasjon.

Foreningen selv så i hvert fall arbeiderboligselskapet som et resultat av klagene til kom-
munen:

«Vort krav til kommunen om at afhjælpe den store husmangel blandt arbeiderklassen, ved at bygge

arbejderboliger, har resulteret i et opraab, der i disse dage er udgaaet fra en del mænd, om at tegne

aktier a 100 kr. til opførelsen af 3 arbejderboliger paa [G]rünerløkken, at dette ikke, af mange

grunde, var hvad vi tilsigtede og ønskede, er indlysende, men ikke destomindre er det dog altid et

bevis paa at vort krav var berettiget og at det vakte sympati».57

Det konservative Morgenbladet så til dels også en sammenheng med agitasjonen: da boli-
gene sto ferdige i 1888 hevdet avisen at prosjektet var «Nærmest fremkaldt ved de høirøstede
Krav, der i ifjor Vinter fra et Hold fremkom om, at Kommunen skulde sørge for Opførelse
af passende Boliger for Arbeiderbefolkningen».58

Et nytt arbeiderboligselskap
Gruppen som gikk sammen om å invitere til aksjetegning i Sagenes Arbeiderboliger hadde
mye til felles med mennene bak arbeiderboligselskapet av 1851. Christian Schweigaard var
ordfører i Kristiania, Karl Lous og bryggerieier Ellef Ringnes satt i formannskapet, og Adolf
Lund satt i representantskapet. Havnedirektør Oluf Roll og fabrikkeier Knud Graah hadde
trådt ut av representantskapet i 1885. De øvrige innbyderne var fabrikkeier Christian Schou,
legen Lauritz Jensen og ingeniør F. Hiorth.59 Halvparten av innbyderne var altså medlem-

54. Aftenposten 31.01.1887.
55. Morgenbladet 10.02.1887.
56. OBA: Formannskapet/Bystyret, A/Aa/L0021: 110.
57. Social-Demokraten 26.03.1887.
58. Morgenbladet 17.10.1888.
59. Aftenposten 11.03.1887; Morgenbladet 11.03.1887; Morgenbladet 12.03.1887.
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mer av Kristiania kommunestyre. Men det nye foretaket skulle ikke ha noen formell tilknyt-
ning til kommunen slik det var foreslått i Aftenposten. Det var dannet etter mønster fra
Arbeiderboligselskapet af 1851, og utbyttet skulle begrenses til det som tilsvarte fem prosent
av aksjekapitalen.60

Selskapet kjøpte en tomt øverst på Grünerløkken fra Thorvald Meyer, byens nest rikeste
mann. Betalingen skulle skje i form av aksjer i selskapet – en avtale Meyers svigersønn Chris-
tian Schweigaard trolig hadde fått i stand. Selskapet skulle etter planen oppføre to eller tre
arbeiderboliger på tomten, med en anslått byggekostnad på 225 000 kroner. Aksjekapitalen var
i overkant av 160 000 kroner, og selskapet skaffet et lån på 100 000 kroner med pant i eiendom-
men.61 Dets offisielle navn ble Sagenes Arbeiderboliger, selv om tomten lå like over grensen til
Grünerløkka. Dette skyldtes at boligene særlig var tiltenkt befolkingen på Sagene, da Arbei-
derboligselskabet af 1851 allerede hadde en bolig nede i Thorvald Meyers gate. Byggearbeidet
startet opp på høsten, og et år senere sto de tre arbeiderboligene ferdige i Toftes gate 25.

Boligene som var klare for innflytting i oktober 1888 inneholdt totalt 140 leiligheter, hvorav
101 var utstyrt med kjøkken. Av disse var 24 toromsleiligheter, resten ettroms. Ettromsleilig-
hetene uten kjøkken, som var utstyrt med en ovn til oppvarming og matlaging, var bereg-
net på enslige arbeidere. Her tok selskapet hensyn til behovet for å holde familier og enslige
adskilt. Et av flere leserinnlegg i Aftenposten som kom med forslag til hvordan de nye arbei-
derboligene skulle utformes, hadde uttrykt et håp om at selskapet ikke utelukkende skulle
tilby familieleiligheter – «det at ugifte Arbeidere indlogerer sig i gifte Familier og bor i samme
Værelse, det medfører ofte sørgelige Følger, som det ikke er nødvendig nærmere at paavise».62

Noe som skilte Sagenes Arbeiderboliger fra det eldre arbeiderboligelskapets boliger var at
husene ble plassert i en hestesko rundt en romslig bakgård med et fellesbygg i midten.63 Bak-
gården ble beplantet med trær og opplyst med gasslykter.64 Fellesbygget var innredet med
baderom, vaskeri, likhus og et forsamlingslokale med plass til 100 personer. Noen av leilig-
hetene var utstyrt med rør som skulle lede bort damp fra ovnene, og det var lufteventiler
nede ved gulvet og oppe i taket.

Reglementet for Sagenes Arbeiderboliger er ikke bevart, men vi finner flere tegn til at boli-
gene ble drevet i noe av den samme paternalistiske ånd som Arbeiderboligselskabet af 1851.
En diakonisse ble trolig ansatt for å passe de yngste barna, slik at flere av mødrene fikk anled-
ning til å gå ut i arbeid.65 En stor fireroms leilighet ble forbeholdt inspektør Johannes Fal-
kenberg.66 Denne ble senere overtatt av en lærer ved Sagene folkeskole.67 Selskapet ansatte
også en portner for hele eiendommen. I det eldre arbeiderboligselskapets boliger vet vi at
beboerne ikke fikk nøkkel til hovedinngangen. Etter at porten stengte klokken ti om kvelden
måtte de betale portneren for å slippe inn.68 Fyll og annen uønsket adferd kunne resultere i
at man ble kastet ut på kort varsel.69

60. Konstituerende møte 15.04.1887, Morgenbladet 16.04.1887.
61. Statsarkivet i Oslo (SAO): Oslo byskriverembete, G/Ga/Gab/Gabc/L0007: Panteregister nr. 21Ø, 1870-1943:

223b–224a.
62. Aftenposten 22.03.1887.
63. Bull 1962: 280.
64. Aftenposten 13.10.1888.
65. Social-Demokraten 23.08.1888.
66. Morgenbladet 17.10.1888.
67. SAO: Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1900.
68. Bull 1962: 56.
69. Den hygieiniske Congres i Kjöbenhavn 1858: 38.
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I motsetning til det eldre arbeiderboligselskapet gikk Sagenes Arbeiderboliger aldri i gang
med å bygge nye boliger etter at bygningskomplekset i Toftes gate sto ferdig. Det var kanskje
heller ikke intensjonen å ekspandere. Formålet med prosjektet kan ha vært å gå foran med et
eksempel – borgermesteren skulle bevise for både arbeiderbevegelsen og potensielle bolig-
entreprenører at det lot seg gjøre å bygge sunne arbeiderboliger til en billig penge og sam-
tidig gå med et passelig overskudd. Sagenes Arbeiderboliger skulle være en model dwelling
i ordets rette betydning: et eksempel til etterfølgelse og et utstillingsvindu for Kristianias
bolighygieniske og sosiale fremskritt. Under keiser Wilhelm IIs statsbesøk i 1890 var Sagenes
Arbeiderboliger et av stedene kong Oscar II viste frem for den tyske keiseren, i tillegg til
Ringnes bryggeri, Christiania Dampkjøkken, Grefsen Sanatorium og Kunstindustrimuseet
i Pilestredet.

Løsningen på boligspørsmålet?
Under overskriften «lønsom Arbeidervenlighed» kunne Social-Demokraten i 1897 fortelle
at Sagenes Arbeiderboliger utbetalte utbytte tilsvarende 4,5 prosent av aksjekapitalen, eller
7200 kroner.70 Etter en forretningsmanns standarder var imidlertid ikke dette noen stor for-
tjeneste. Overskuddet var sjelden stort nok til at eierne kunne ta ut det maksimale utbyt-
tet på fem prosent. Men selskapet hadde i det minste vist at det var mulig å få bygging av
arbeiderboliger til å gå rundt. Flere lignende selskaper kom til i årene etter 1888, og i 1899

70. Social-Demokraten 31.03.1897.

Plan- og fasadetegninger for fellesbygningen i Toftes gate 25. Bygget var innredet med vaskeri,

rulle- og strykerom, likhus og seks baderom med badebaljer. Huset ble senere leid ut som

forretningslokaler, før borettslaget i 2013 solgte det som leiligheter, for 72 000 kroner per

kvadratmeter. Foto: Plan- og bygningsetaten
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var det 20 av dem i Kristiania. De disponerte til sammen 2500 leiligheter med over 10 000
beboere – kanskje ti prosent av byens arbeidsfolk.71 Utbyggingen gikk likevel ikke raskt nok
til å gjøre slutt på arbeiderklassens boligproblemer. Spørsmålet om kommunale arbeiderbo-
liger ble derfor tatt opp igjen i 1890-årene.

Etter forslag fra Det norske Arbeiderparti iverksatte kommunen i 1893 en omfattende
undersøkelse av arbeiderklassens boforhold i Kristiania. Den endelige rapporten professor
Axel Holst la frem i 1895 ga nedslående resultater: arbeidernes boliger i Kristiania var frem-
deles overbefolkede, og de sanitære forholdene var langt fra tilfredsstillende.72 Holst konklu-
derte også med at hverken «de almindelige Byggeentreprenører» eller private aksjeselskaper
hadde kunnet dekke behovet for nye boliger.

Holsts boligundersøkelse viet lite oppmerksomhet til de norske arbeiderboligselskapene,
men gikk grundig gjennom hvilke tiltak som var satt i verk i andre land. De britiske Model
Dwellings Companies var blitt kritisert for å være tilpasset den bedrestilte delen av arbei-
derbefolkningen – «arbeideraristokratiet». Husleienivået, opptakskrav og strenge husregler
begrenset hvem som fikk plass i boligene.73 Axel Holst hevdet imidlertid at de mer fattige
arbeiderne ville få tilgang på «de ikke fuldt saa gode, men passable Leiligheder» som ble
ledige når de bedrestilte arbeiderne flyttet inn i arbeiderboligselskapenes boliger.74 Han
antydet dessuten at det var nødvendig med en viss seleksjon hvis bedriften skulle lønne seg.
I begynnelsen var «uvederhæftige Leiere» ikke til å unngå, men med tiden kunne de erstattes
med «solide Folk». Dette mente han var noe av forklaringen på at «de gode Arbeiderboliger
i Toftes Gade» først etter flere år kunne gi aksjonærene et passelig utbytte.

Hverken Sagenes Arbeiderboliger eller Arbeideboligselskapets boliger inngikk i Holsts
undersøkelse. For å få et inntrykk av boforholdene i arbeiderboligselskapenes boliger må vi
derfor gå til andre kilder. Sagenes Arbeiderboliger skal i 1889 ha huset ca. 600 personer, og
etter Edvard Bulls beregninger bodde det det i snitt 2,3 personer per rom, eller 3,8 hvis man
ikke regner med kjøkken.75 De var med andre ord svært overbefolkede. Men den romslige
bakgården og de felles fasilitetene gjorde at boligene helsemessig sett stilte seg langt bedre
enn de fleste andre boligalternativer arbeiderne hadde i Kristiania. Folketellingen fra 1900
viser at husleienivået i Sagenes Arbeiderboliger og Arbeiderboligselskapets bolig i Thorvald
Meyers gate 85 var forholdsvis lavt, med en median på 13 kroner – noe av det laveste på
Grünerløkka, men like over de fleste av gatene på Kampen og Vålerenga.76 Størsteparten av
de yrkesaktive beboerne i arbeiderboligene titulerte seg som dagarbeidere eller industriar-
beidere ved bedriftene langs Akerselva, og utgjorde en større andel enn ellers i området.77

I Thorvald Meyers gate 85 finner vi et stort antall håndverkssvenner og én mester, mens det
i Sagenes Arbeiderboliger er få svenner, men til gjengjeld fire håndverksmestre. Sosialt sett
tilhørte flertallet av beboerne midtsjiktet av arbeiderbefolkningen – hverken «arbeiderari-
stokratiet» eller «filleproletariatet». Boligene var langt fra å lide samme skjebne som Frøli-
chbyen, som var blitt et boligområde for grosserere og embetsmenn.

Axel Holst hadde troen på at private tiltak kunne være løsningen på boligproblemene hvis
kommunen stimulerte den private boligbyggingen med tiltak som skattefritak i dårlige år og

71. Myhre 1990: 369.
72. Holst 1895: 34.
73. Maltby & Rutterford 2016.
74. Holst 1895: 87.
75. Bull 1962: 280.
76. SAO: Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1900. Bearbeidet uttrekk fra Digitalarkivets database. Hus-

leieinformasjon mangler for deler av byen.
77. Collett & Askjer 2018.
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tilgang på billige lån. Å sette i gang store byggeprosjekter i kommunens regi ville virke for-
styrrende på boligmarkedet. Da boligundersøkelsen forelå var imidlertid kommunebesty-
relsen av en annen oppfatning. I 1893 hadde Venstre gått til valg på å bygge kommunale
arbeiderboliger, og partiet lyktes for første gang å vinne flertallet i Kristiania. I 1896 oppret-
tet bystyret et «arbeiderboligkontor» under sunnhetskommisjonen, og vedtok å oppføre tre
arbeiderboliger for kommunens regning. Men Venstre nølte med å sette valgløftene ut i livet,
og boligene sto ikke ferdige før etter århundreskiftet. Debatten om boligspørsmålet fortsatte
utover på 1900-tallet. Innen 1930 ble kommunen Oslos største gårdeier, blant annet gjennom
kommunale aksjeselskaper etablert i 1920-årene.78 Deretter ble kooperativ boligbygging den
foretrukne fremgangsmåten. OBOS startet en storstilt bygging av borettslag med støtte fra
kommunen. Målet var at arbeiderne skulle eie egen bolig. Til slutt endte også Toftes gate 25
som borettslag da A/S Sagenes Arbeiderboliger solgte eiendommen til kommunen i 1992.79

Konklusjon
Drivkraften bak 1800-tallets halvfilantropiske arbeiderboligselskaper, eller Model Dwellings
Companies, kom både ovenfra i form av filantropisk virksomhet og nedenfra i form av poli-
tiske krav om bedre boligforhold for arbeiderklassen. Kristianias første arbeiderboligselskap
var påtenkt før revolusjonene i 1848 brøt ut, og kolerautbruddet i 1850 var en viktig årsak til
at planene ble tatt opp igjen. En annen forklaring er frykten for revolusjon og radikale poli-
tiske bevegelser, og som jeg har påpekt formulerte Thranebevegelsen krav om kommunale
arbeiderboliger i 1850 som trolig medvirket til at prosjektet ble satt i verk. Sammenhengen
mellom den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsens krav om kommunale arbeiderboliger
og opprettelsen av Sagenes Arbeiderboliger fremstår som enda tydeligere enn sammenhen-
gen mellom Thranebevegelsen og Arbeiderboligselskabet af 1851. Den socialdemokratiske
Forenings agitasjon rettet seg direkte mot formannskap og magistrat, og den kulminerte i et
demonstrasjonstog til magistratens kontor litt over en måned før planene om Sagenes Arbei-
derboliger ble offentliggjort.

Hverken i den offentlige debatten vinteren 1886/87 eller i de kommunale arkivene har jeg
funnet tegn til planer om et nytt arbeiderboligselskap i forkant av demonstrasjonstoget eller
Den socialdemokratiske Forenings møte i desember, men vi kan ikke utelukke at slike planer
forelå. Social-Demokraten, og til dels dens konservative motpart Morgenbladet, så i hvert
fall en klar sammenheng mellom Sagenes Arbeiderboliger og agitasjonen vinteren 1886/87.
Resolusjonen fra desembermøtet, den påfølgende kritikken av det eldre arbeiderboligsel-
skapet og demonstrasjonstoget til magistratens kontor sannsynliggjør at borgermesteren og
formannskapets medlemmer ble presset til å gjøre et nytt forsøk på å vise at boligspørsmålet
kunne løses uten offentlige bidrag.
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