
(Fortsatt fra s. 134.)

5. Nytt syn på boligproblemet.

BOLIG FORHOLD OG BYGNINGSLOV
I CHRISTIANIA FRA 1820 TIL 1850 ÅRENE

Det var likevel enkelte som både så boligproblemet og forsøkte å vise
bvordan det kunne løses.

Slottets byggmester og skaperen av Karl Johan, Linstow, skrev i 1838
en liten brosjyre hvor han tar opp boligproblemet blant arbeidsfolk. 1
Linstow hevder at Christiania har fått et så stort og übekvemt omfang
fordi arbeidsfolk slår seg ned i forstedene. Årsaken til at de ikke slår
seg ned i selve byen er at byens borgere har en «utilbøyelighet mot å bo
i samme bus som simplere folk». Denne utilbøyelighet bør overvinnes,
mener Linstow, også fordi «menneskenes sosiale forhold fører det med
seg at folk av forskjellige formuesomstendigheter og av forskjellig dan
nelsesgrad alltid tiltrenger hverandre og står i gjensidig avhengighets
forhold til hinannen». Som det nå er, fjernes arbeiderne fra byen. Et
sted må de likevel bo. Finner de derfor ingen små leiligheter i byen,
tvinges de inn i de elendige hyttene utenfor byen, hvor «flere familier,
bestående av gamle og unge av forskjellig kjønn i den strenge vinter
stuer seg sammen i et lite kammer i disse åpne, utette bygningene».

Linstows løsning er meget enkel. Han anbefaler borgerne å innrette
leiligheter i kjellerne og i sidebygningene. Man skal ikke la seg skremme
av uttrykket «beboelige kjellere», sier han. Han vet om flere kjellere
i nærheten av bryggene «hvori det lader sig boe ret godt, skjønt jeg ikke
vil anbefale at noen bygger kjellere som der, under høyeste vannstand».
Han peker på Hamburg som et eksempel for Christiania. Der bodde
arbeidsfolk i kjellere og baklms.
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Hovedsaken for Linstow var ikke i og for seg å skaffe arbeidsfolk
bedre og sunnere boliger. Større betydning ville det ba når arbeidsfolk
ikke var borte «fra samfunn med folk i heldigere kår». Bare de bodde
i kjelleren bos «bedre» mennesker, «ville de få sans for renslighet,
orden og huslig hygge». «Den som kunne bevirke sådan reform, ville
gjøre seg mer fortjent av menneskeheten enn den som var årsak til at
Christiania ble prydet med palasser.»

Henrik Wergeland var sikkert enig med Linstow i hans konklusjon.
Men like sikkert er det at han var uenig i at løsningen på boligproblemet
for arbeidsfolk lå i å skaffe dem leiligbeter i kjellere og bakgårder i
selve byen.

Wergeland2 trodde ikke som Linstow at det meste ville være vunnet
bare arbeidsfolk og bedrestilte kom bverandre nærmere inn på livet.
For bam var sammenhengen klar: «Intet bidrar mer til elendigheten og
fordervelsen enn den slette og overordentlig kostbare måte hvorpå nå
den fattige bor.» Han ber borgerne kikke inn i byttene på Enerbaugen,
i Rnseløkkbakken osv. De ville bli forferdet over synet, over elendig
beten, over mengden og over den husleie arbeidsfolk må betale. Han
gir også klar anvisning på hvordan arbeidsfolk kunne skaffes bedre
boliger. Han foreslår at byttene blir kjøpt opp og revet, på tomtene
kunne det så bli bygd «fellesboliger for arbeiderklassen». Han ser for
seg «rekker av smukt malte hus med klare vinduer og renslige beboere»,
bvor liver familie hadde hver sin leilighet.

Wergeland var klar over hvor vanskelig det var å gjennomføre et slikt
projekt. Det avhang helt av borgernes gode vilje, som Wergeland ikke
hadde overdrevne forestillinger om: «Når rikdommen blir kjærlig, blir
fattigdommen ærlig. Ikke før? Da kan man nok komme til at bie lenge
efter de gode følger for fattigdommen; ti rigdomrnen synes i samme grad
at have sine øine lukte for fattigdommen, som denne er den vedhengig.
De store arbeidsberrers ligegyldigbet for bvorledes deres arbeidsstok
bar det i det bjemlige er i almindeligbet utilgivelig stor. Og dog vil der
intet middel være så gjennomgribende med bensyn til arbeidsplassens
sedelige forbedring, som at skaffe dem renlige og sunde boliger, og ingen
spekulation bringe bedre, endog kontante, renter, end om de formuende
anlagde sådanne.»
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Kammerherre Christian Frederik Jacob von Munthe av Morgenstierne
fikk sanne at Wergeland hadde rett i sin vurdering av rikdommen.
Morgenstierne gjorde kort tid etter Wergeland et forsøk på å gjennom
føre en plan om fellesboliger for arbeiderklassen, med en liten leilighet
for liver familie.3 Han fikk laget planer og overslag og forsøkte å lage
et aksjeselskap som skulle finansiere og drive foretagendet. Han hen
vendte seg til magistraten for å få støtte av Sparebankens overskudd,
men sparebankens direksjon var likså uvillig som borgerne enkeltvis.
Det sosiale syn som Wergeland representerte, var fremmed for hans
samtidige. Hans tanker fant ingen gjenklang hos de ledende menn.
Heller ikke lyktes det Morgenstierne å føre sitt projekt igjennom, enda
ikke han var noen outsider som Wergeland.

Det skulle ikke gå mange årene før både samfunnsstøtter og andre
for alvor tok opp det spørsmål som Wergeland forgjeves hadde reist. I
1850-årene var det en livlig diskusjon om boligproblemet, en diskusjon
som også førte til praktiske resultater.

Alt i 1851 ble den første arbeiderbolig i Christiania reist i samsvar
med Morgenstiernes projekt fra 1840-årene. Denne gang ble ikke tanken
satt fram av en enkelt sosialt interessert mann. Det var en rekke av

Christianias ledende menn som i fellesskap stod bak den første arbeider
boligen «Arbeiderboligen av 1851» på hjørnet av Møllergaten og Nedre
Hammersborggate.4 I stiftelsesinnbydelsen het det at «øyemedet ikke
var å skaffe arbeidsmannen bolig leid under det den er verd, men knn
å skaffe barn adgang til for en pris der ikke överskrider hans evne, å få
seg leid en sunnere og bedre bolig enn han alminnelig kan få», (jfr.
nutidens sosialt forsvarlige husleienivå).

Et innlegg i diskusjonen om arbeiderboliger i «Morgenbladet»5 kriti
serer planen fordi den trekker folk inn i byen i store kaserner. Disse
kasernene ville bli arnestedet for ny elendighet «hvis ikke leierne seiv
helt eller delvis blir eiere av sitt hus». Innsenderen foreslår isteden at

det bygges hagebyer: De interesserte søker Christiania eller Aker kom
mune om å få overdratt en tomt på 100 mål maksimum */4 mil fra byen.
Dette område deles opp i tomter på V 2 mål. Det legges ut veier, bygges
kloakker osv. Så innbys det til dannelse av et selskap hvis medlemmer
ikke skal tegne aksjer, men for arbeiderne garantere for lån av opplys-
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ningsvesenets fond eller en annen innretning, på høyst 400 spd. pr. hus.
Han foreslår at det bygges både én- og tomannsboliger, men slik at liver
familie får stue, kammers og kjøkken. Han lager et overslag og kommer
til en husleie på 11 spd. i kvartalet mot 16—18 spd. i planen om felles
boliger.

Et motinnlegg noen dager etterpå6 peker på at både kasernebygg og
hageby er prøvd i England, begge med mangler og fordeler. Innsenderen
slår fast at det ikke gjelder å diskutere forskjellige projekter, men virke
lig å gjøre noe for å skaffe fattigfolk bedre boliger og tvinge bolig
spekulantene til å sørge for at de husene de leier ut blir bedre bygd
og ettersett.

Hagebytilhengeren svarer at begge projekter kan realiseres.7 Han er
sikker på at i løpet av et par år vil kunne reises «400 nette hus med
like mange hager og fire ganger så mange fornøyde innbyggere».

Også Linstow deltar i diskusjonen.8 Han bar nå et ganske annet syn
på boligproblemet enn i 1838. Han mener at både hageby og felles
boliger er bra, men hvert til sitt bruk. Kasernebebyggelsen er bare for
eldre, barnløse. For familier med barn anbefaler Linstow varmt egne
hjem utenfor byen, «arbeidernes sans for familielivet kan kun næres
når han føler seg som herre på sin egen lille tue». Det var noe annet
enn hans plan om kjellerleiligheter i «staden».

«Morgenbladet» forteller i 18569 om den sterke vekst i byens nærings
liv den siste tiden, men understreker samtidig at den alminnelige
ntviklingen på andre områder ikke har holdt skritt med tiden. Bladet
slår fast at «Christiania ikke er noe sunt oppholdssted», og sikter først
og fremst til boligforholdene i forstedene.

«Det går med en bys fremskritt som det går i alminnelighet med vil
kårenes forbedring. De begrunner og berettiger til forbedringer i nye
retninger.» «Derfor gjør man, og visstnok med rette, større forbedringer
til Christiania i sanitær benseende enn det er mulig å gjøre til så mange
andre byer.»

Et par år etter går «Morgenbladet» rett på saken nten omsvøp10 og
hevder at bygningsloven av 1842 er en antikvitet som ikke fyller de krav
en knnne stille til en slik lov. «At bygningsloven etterlater så godt som
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alt mulig tilbake å ønske i sanitær benseende er en sannhet som er
begynt å trenge igjennom.»

«Morgenbladet» hadde utvilsomt rett i at et nytt syn boldt på å trenge
igjennom. Omtrent samtidig offentliggjorde Eilert Sundt sitt arbeid
«Om Piperviken og Ruseløkbakken» (jfr. s. 48). Sundt summerer ber
sin sosiale oppfatning slik: «Når forskningen formår å trenge igjennom
og finne eiendommeligheter og regelbundne forskjelligheter i de enkelte
grupper av et samfunn hvor alt ved første øyekast synes så ensformig
og fargeløst, da må også den menneskekjærlige og virkelystne vilje
kunne frembringe levelige forandringer i den ofte så sørgelige tilstand.»

Hvor dypt dette nye synet hadde trengt ned, ser en best av en inn
stilling fra en kommisjon som i 1858 ble satt ned for å komme med for
slag til ny sunnbetspolitilovgivning. Kommisjonen la fram et utkast
til erindringer og tillegg til bygningsloven og motiverer forslaget slik11 :
«Erfaringen har mange steds, især under de senere store epidemier, nok
som vist de fordervelige følger av förtidens forsømmelser av sanitære
bensyn og av derpå grunnede bestemmelser angående hine viktige gjen
stander, liksom det omvendt bar vist seg hvor meget der til sunnbets
tilslandens forbedring ved hensiktsmessige forskrifter lar seg utrette.»
Også synet på eiendomsretten er helt annet enn tidligere: «De sanitære
bensyn, liksom de krever økonomiske ofre, trer også hyppig i et utvortes
fiendtlig forhold til eiendomsrett og næringsfrihet. Men fra det øyeblikk
det er inntrengt i den almene erkjennelse at individenes sunnhet. og
liv er av de høyere goder, må de sanitære bensyn gå av med seieren, og
eiendomsrett og næringsfrihet finne seg i de på hine bensyn grunnede
innskrenkninger.»

Det er en forbausende utvikling når vi tenker på departementsinn
stillingen fra 1848 (jfr. s. 55).

Byens vekst fortsatte med øket fart, hundrevis av arbeidsfolk strømmet
hvert år til Christiania. Den sterke tilveksten gjorde boligproblemet
akutt, det måtte løses på en eller annen måte. Næringslivet hadde glim
rende tider. «Morgenbladet» 12 peker på handelens og industriens utvik
ling: «en rik kilde til velstand og økonomisk fremgang for denne by
og dens omegn». Antatt formue steg fra 24 mill. kr. i 1850 til 57,4
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mill. kr. i 1860. 13 Evnen til å yte steg sterkt, man hadde råd til sosiale
tiltak.

Dette at problemet ble akutt samtidig som det økonomiske liv gikk
voldsomt fram, er selvsagt en vesentlig del av bakgrunnen for bolig
problemets endrede stilling i 1850-årene. Men det er ikke hele förkla
ringen. Det forklarer ikke hvorfor denne enestående interesse for hvor
dan arbeidsfolk bodde kom så plutselig, og hvorfor den begynte akkurat
i disse årene. Arbeidsfolk var vant til usle boligforbold og betraktet
det som uavvendelig skjebne i like høy grad som overklassen.

I motivene til aksjeinnbydelsen for «Arbeiderboligen av 1851» sier
innbyderne14 : «Ofte er det talt om arbeiderboliger, men først koleraen
bar godtgjort at det må gjøres noe, jo før jo heller.» Utvilsomt er kolera
epidemien i 1850 en direkte årsak til at det arbeid som Morgenstierne
noen år i forveien hadde tatt opp, nå plutselig blitt realisert. Epidemien
berjet nesten utelukkende i forstedene blant småfolk og avslørte übygge
lige boligforbold. Det man hittil ikke hadde sett eller ikke ville se,
måtte man nå få øynene opp for. Koleraen sørget for at samtiden fikk
sosial skyldfølelse.

Linstow, som ikke likte innbydernes projekt og var bitter fordi de på
sett og vis hadde stjålet hans idé fra 1838, kommer nærmere inn på
bakgrunnen i 1852.15 «Jeg forutsa alt den gang at der ville komme en
tid da de bemidlede og übemidlede ville geråde i konflikt.» Av poli
tiske grunner hadde han den gang forsøkt å få støtte hos en av
byens mest aktede og ansette borgere, men fått nei. Nå derimot
«hadde aktverdige borgere av staden tatt opp planen etter den siste
tids konflikter». Linstow mente med andre ord at det var en politisk
bakgrunn for Arbeiderboligen av 1851 og at det var den siste tids kon
flikter som hadde endret synet.

Wergeland formulerte Linstows tanke fra 1838 på sin måte da han skrev
«Fedrelandet har ingen større ros enn når det velsignes i hyttene». At
samfunnets støtter blir klar over dette bare noen få år etterpå, skyldtes
ikke minst Thraniterbevegelsen. Misnøyen blant arbeidsfolk hadde øket
voldsomt og i årene umiddelbart forut for 1851 var det for første gang
skapt en politisk bevegelse som også hadde tallrike tilhengere16 blant
arbeidsfolk i Christiania. Samtidig med «Arbeiderboligen av 1851» så
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en rekke sosiale tiltak på andre områder dagens lys i Christiania. At
samfunnet på Enerbaugen ble startet akkurat i 1850 skyldtes Thranitter
bevegelsen.17 Det er derfor all grunn til å tro at Thranitterbevegelsen
ved siden av koleraepidemien var en av de tidsomstendighetene som
hadde æren for at «Arbeiderboligen av 1851» ble skapt.

Koleraepidemiene og Thranitterbevegelsen satte nok spor etter seg i
synet på boligproblemet i 1850-årene. Koleraepidemiene hadde styrket
den sosialt interesserte fløy av overklassen og hadde åpnet øynene på
mange for et sosialt misforhold som burde endres. Thranitterbevegelsen
hadde tvunget den delen av overklassen som var imot sosialpolitiske
tiltak, til konsesjoner når det gjaldt boligforholdene.

Thranitterbevegelsen ble brutalt slått ned, samtidig som den økono
miske og sosiale utvikling ikke gav grobunn for en videreføring av den
politiske arbeiderbevegelse. Men den økonomiske omdannelsesprosess
som bare var et element i bakgrunnen for Thranitterbevegelsen, fortsatte.
Industrialiseringen av Norge, som for alvor satte inn omkring 1850, kom
sterkest og tidligst til uttrykk i Christiania, som var landets økonomiske
sentrum. Den nye industriarbeiderklasse som ble skapt av denne utvik
ling, var av en helt annen karakter enn den tidligere underklasse i Chri
stiania. Tallmessig var den lenge underlegen, og den politiske utvik
ling førte med seg at den sent kom med i den rent politiske kamp som
et selvstendig element. I den sosiale diskusjon derimot og også i disku
sjonen om boligproblemet kom den forholdsvis tidlig med på et selv
stendig grunnlag. Det var denne delen av underklassen som først ble
klar over sin egen stilling og i likhet med Eilert Sundt ikke stanset opp
med det, men hadde «vilje til å frembringe gledelige forandringer i den
ofte så sørgelige tilstand».

1 H. D. F. Linstow: Forslag angående en Forbindelse mellem Kongeboligen og Christiania
By. I utdrag gjengitt i St. Hallvard 1922 side 51 fig.

2 Se note 12 kapitel 3.

Arne Fredriksen.
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3 «Christianiaposten» 1852 nr. 1489.
4 «Morgenbladet» 1851 nr. 7. Jfr. note 3.
5 » » » 20.
6 » » » 25.
7 » » » 29.
8 «Christianiaposten» 23 jan. 1851.
9 «Morgenbladet» 1856 nr, 73.

10 » 1858 nr. 103.

15 «Christianiaposten» 1851 nr. 877.
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11 Stortingets forhandlinger 1858, O. nr. 3, side 5,
12 «Morgenbladet» 1856 nr. 71.
13 G. Amnéus: Kristiania by’s handel, skihsfart og industri, side 96,
14 «Morgenbladet» 1851 nr. 13,

16 Nøyaktig 663, jfr. Arne Ording, D. N. A.s historie I, s. 21.
17 Jfr. Arne Ording: D. N. A.s historie I, s. 32.
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